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A Literatura és a magyar könyv sorsa
A C o r v i n a ,  a Magyar Könyvkereske

dők és Könyvkiadók Egyesületének köz
lönye — az Athenaeumnak és Franklinnak 
az Egyesületből való kilépését kommentáló 
cikkünkre — igen megértőhangú és a könyv 
érdekében közös munkára való hajlandósá
gát bejelentő cikkel válaszol. Amikor a 
magunk részéről a legnagyobb örömmel fo
gadjuk ezt a kezdeményezést, csupán a 
cikknek némely kis tévedésére szeretnénk 
rámutatni. A C o r v i n a  ugyanis a L i t e 
r a t u r a  szerkesztőjét személy szerint 
aposztrofálva állapítja meg, hogy ő volt az, 
aki a M a g y a r  K ö n y v  n a p  eszméjét 
először vetette föl. Tegyük hozzá, hogy 
nemcsak „felvetette“, hanem részletes ter
vezetet dolgozott ki a Könyvnap megtartá
sára nézve, amit azért szeretnénk hangsú
lyozni, mert hiszen éppen e tervezet végre
hajtása vagy az attól való eltérés körül 
származtak bizonyos nézetkülönbségek.

Azután meg, ha már személy szerint hív
ták perbe a L i t e r a t u r a  szerkesztőjét 
és annak arra való jogosultságát, hogy a 
magyar könyv dolgában szót emeljen, ak
kor engedtessék meg neki, hogy még ne
hány kezdeményezését felsorolja, amelyek
kel igazolni véli a magyar könyvkultúra 
kérdéseihez való hozzászólása erkölcsi jog
címét. 1. így ő volt az, aki először kezde
ményezte most éppen tíz éve az akkor tel
jesen elemyedt magyar könyvpiacon az ú. 
n. könyvcsoportok árusítását, amelyekben 
tartalmuk szerint összefüggő könyveket vitt 
olcsó áron a közönségbe, s ezzel iparkodott 
a könyv megértése, lelke iránt érzéket ne
velni a háború és az azutáni korszak kissé 
(Aimaterializálódott közleik ebe. Ezzel kap
csolatban ő volt az, aki 2. súlyt helyezett 
a könyv eladásnak a napilappal való köze
lebbi kapcsolatba-hozására, az ú. n. könyv- 
osztályok első létesítésével; ami jót tett a 
napilapoknak (becsületes és kulturális üz
lethez juttatta őket), jót tett a kiadóknak, 
akik így nagyobb tömegű könyvet tudtak 
elhelyezni, jót tett az olvasónak, mert ol
csóbb áron jutott könyvekhez és jót tett a 
könyvkereskedőknek, mert az eleven napi
lap-propaganda azokban az időkben általá
nos élesztő hatással volt a könyvkeresletre.. 
Ez a munka annál súlyosabb volt, mert — 
jól emlékezünk — az egyik legnagyobb ki
adó, akinek konszernjéhez napilapok is 
tartoztak, csak úgy volt hajlandó saját 
könyveit a saját lapjaiban hirdetni, ha a 
saját kiadója rendes hirdetési pausálét fizet 
saját lapjaiban a saját könyvei mellett való 
propagandáért! Ennyire nem értették meg 
tíz évvel ezelőtt ezt a kapcsolatot a napi
sajtó és a könyveladás között! 3. A L i t e 
r a t u r a  szerkesztője volt az, aki ezzel 
kapcsolatban a könyv propagandának addig

egészen — nem csak nálunk — új formáját 
teremtette meg újtípusú reklámcikkek for
májában, amelyekre nézve még nux is fü
lünkbe cseng szegény Beöthy Lászlónak egy 
kedves üzenete: „A fene egye meg“ — 
üzente — „mondjátok meg annak az em
bernek, hogy mindennap becsap. Mindennap 
előre tudom, hogy a cikk vége az lesz: ve
gyem meg ezt vagy azt a könyvet; mégis 
mindennap megveszem a lapot, éppen 
ezekért a cikkekért; részben érdekel, amit 
mond, részben érdekel, hogy’ hozza össze 
a cikkét a könyvekkel, részben maguk a 
hirdetett könyvek érdekelnek.“ 4. Ő volt 
az, aki jóval az amerikai és a német hasonló 
kezdeményezések előtt felfedezte a magyar 
könyvkereskedelem számára a „seperjünji 
ki!“ jeligét. Azt az elvet t. i., amely akttori
ban foként a hadipapírra nyomott köny
vekre vonatkozott, de, főként ma, joggal 
általánosítható: jobb a raktáron poshadó 
könyveket kis haszonnal „elslájderolni“, 
semhogy az azokban fekvő pénz pushadjon 
el forgatás hijján. 5. Ö volt az, alti rámu
tatott a könyvkereskedői szukkreszcencia 
— az alkalmazottak — szakszerű nevelésé
nek fontosságára (e téren persze nem ö 
volt a kezdeményező, csak éppen nálunk 
aludt az ügy; s a L i t e r a t u r a  szerkesz
tője ilyen előadások tartásával is iparko
dott a kari lelkiséget megerősíteni). 6. ü 
volt az, aki felvetette a dunaparti bukinis- 
ták eszméjét ■— párisi mintára — és, saj
nos, a Könyvkereskedői Osztály gyenge 
vezetésének hiányzó támogatása miatt nem 
tudott ezzel, az egész fővaros kulturképél 
egy csapással megváltoztató kezdeménye
zésével a hatóságoknál keresztültörni. 7. És 
ugyancsak ő volt az, aki a könyvkereske
dések előtti nyílt ponyvaeladás (lócákon, 
asztalokon) eszméjét propagálta, amely — 
tudjuk — a nyugati könyvkereskedelem 
óriási forgalmának legfontosabb tényezője. 
Ha a Könyvkereskedői Osztály vezetőségé
ben több nagyvonalúság és meglátó képes
ség lett volna, nyomban fel kellett volna 
ismernie a helyzetet, hogy a közönségnek 
elébe kell mennie, könnyen hozzáférhetővé 
kell tenni az árut — a könyvet!, amelyért 
egyébként nehezen szánja rá magát a vevő 
arra, hogy bemenjen egy boltba —, s 
nyomban az Egyesület egész súlyával ki
erőszakolnia kellett volna a hatóságoknál 
ezt a minimális járdafoglalást, amely a 
nyugaton mindenütt dívik, amely a város 
kulturképét adja, s amely a könyvkereske
delem mai helyzetében — mondjuk ki — 
életmentés lenne! 8. A L i t e r a t u r a  szer
kesztője volt az, aki első perctől fogva fon
tosnak tartotta a könyvkereskedelem szem 
pontjából az írónak a közönséggel közvet
len kontaktusba való hozását (tudván, mit
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szór úr kiruccant a magyar nyelv és iroda
lom berkeibe. Előadást tartott a Magyar 
Orvosi Könyvkiadó Társulat 70. közgyűlésén 
„A könyvről“. A professzor úr a maga tu
dományában bizonyára a legkitűnőbb szak
ember; viszont az irodalom nyilván olyan 
rejtély a számára, akár a harangöntés. Ilye
neket mond például: „Az ókor meg volt kí
mélve a regényektől, amelyeknek túlnyomó 
része valóságos literaturitist okoz ízléste
lenségével és tudatlanságával napjainkban, 
főleg pedig elvonja az emberek idejét és 
kedvét az é r t é k e s e b b  olvasmányoktól“. 
Hát először is tudnia kell a professzor úr
nak, hogy az ókorban hatalmas regényiro
dalom volt — Rohde ..Psyche“-je és Rei
tzenstein ..Hellenistische Wunderzählun- 
aen“-jei óriási anyagot tártak fel —. s énei
kül az ókori regény nélkül az egész világ 
szérár odaírna (csak vél dónak ^mo'ndjuk a 
közévkori Szindbad-ciklust, amely elsőül 
támasztotta fel az emberben a földkutató 
kalandvágyat) elk é nz'el h etetlen lenne. Be 
még a mai kereszténvséa sem gondolható 
el ennek az until- re a éi in irodalomnak csuda- 
váró miliőié nélkül. S ami az ..értékesebb“- 
ítéletét illeti a vrofesszor úrnak: mi telies- 
séagel elismerjük, he a a a duodénum irritá- 
cióérójl szótő szakértekezés bizonyára igen 
fontos tényeket és felismeréseket tartalmaz
hat. de azért mértsem, tartjuk olyan izgal
mas olvasmánynak, amely a tömegek fan
táziáját véakév lekötné . . .  Nékám yrofesz- 
szor úr azonban tovább is kalandozik, ésne- 
dia a kultúrpolitika területére. Ezt írja: 
„Mi, magyarok arról sem feledkezhetünk 
men. hogy 250 évvel ezelőtt dőlt mert Becs 
alatt az ozmán hatalom és ez tette lehetővé, 
hogy visszatérjünk a kulfúr nemzetek sorá
ba. amelyben Mátyás alatt már előkelő he- 
luet foglaltunk el. Mi azt hittük, hogy útja 
leszünk a nyugati ideátok keleti missziójá
nak — ne,dia csak útjában állítunk a nyu- 
aati csávók keletre nyúlásának. Ezért kel
lett minket legázolni!“ Ezer elnök remélni, 
hogy a professzor úr csak ironikusan értette 
ezt „ mondatot, amikor leírta. De minden
esetre oly szerencsétlenül írta le. hoau a 
legenyhébb ítélettel is azt kell mondanunk:
a. pi ofesszor úr nem ért a magyar nyelv he-
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lyes használatához. S ez az ítéletünk annál 
súlyosabban esik latba, mert van aztán a 
professzor úrnak néhány olyan kitétele a 
magyar nyelvről, amelytől az ember haja 
égnek mered. „A mi nyelvünk nehéz, pon
tatlan és csiszolatlan is“, mondja. S köz
ben elfelejtkezik Vörösmartynak száz év 
előtti „Csongor és Tűnde“-jéről, amelynek 
olyan a zenéje, hogy a „Szentivánéji álom“ 
óta olyat nem írtak, amiért is most 2—15 
éve adta ki angolul angol kiadó, akit meg
kapott ez a muzsika. Vagy elfelejtkezik 
Adyról, aki a magyar költői nyelv segítsé
gével a léleknek olyan finom rezdüléseit 
szűrte fel. hogy még — a dolog természe
téből folyóa-n nem egyértékű — fordí+ások 
nyomán is fc1 figyel rá az egész világ (mint 
ahogy erről Pékár kegyelmes úrnak nem
régiben a fasciszta Rómában kellett meg
győződnie). „Igeragozásunk primitiv és 
pontatlan“, — mondja a professzor úr — 
„a jövő a folyamatos, félmült, régmúlt, 
midi ban jövő, szenvedő, gerundiumi stb. 
időket csak s e g é d i g é k k e l ,  szokatlan 
alakokkal, körülírással fejezhetjük ki“. Hal
lott a profeszor úr már valamit a francia 
é tr  e-ről és av o i r-ról. vagy a német s e i n  
és h a b e  n-ról, amelyeknél mi sokkal egy
szerűbben fejezzük ki az időalakjainkat. 
Holott a francia és a német nyelv e segéd
igék ellenére is csak elért valamicskét a 
gondolatközlés pregnanciája terén! Azt 
mondja a professzor úr: „A praepositiókat 
hol eléje, hol u t á n a  csapjuk a szókhoz“. 
Az istenért, professzor úr, p r a e-ponere! 
Vagy ezt mondja: „A nemet, a többesszámot 
rosszul fejezzük ki“. Mit szól hozzá, pro
fesszor úr, az angol nyelv szintén nem is
meri a nemet és mennyire irigylik ezért a 
d e r - d i e - d a  s-os németek és a le  -l a-s 
franciák! A többes számunk használata 
(helyesebben: nem-használata) pedig való
sággal művészi értéke nyelvünk belső lo
gikai szerkezetének. „A változó, hangutánzó 
ragokkal megterhelt hosszú szavaink meg
bénítják a szöveg mozgékonyságát és a gon
dolatnak átható erejét“. Álljunk oda a pro
fesszor úrral vitatkozni, hogy hangzó-il
leszkedés mennyivel kevésbbé merevíti meg 
egy nyelv zeneiségét, mint a változhatatlan 
ragok és képzők?! „Nyelvünknek ez a sok 
fogyatékossága nagyobb csapás, mint volt a
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mohácsi vész“, puffogtatja — nyilván teT- 
jesen átgondolatlanul — a professzor úr. 
„A mi nyelvünk elmaradt a kulturnyelvek 
iramában“, „a mi nyelvünk nem tart eléggé 
lépést az élet fejlődő igényeivel“, mondja 
szigorú leckéztető hangon a professzor úr 
s ezzel tanári katedrája elé idézi Kossuthot, 
Arany Jánost, Petőfit — hogy az újabbak
ról ne szóljunk —, akik pedig valamicskét 
mégis értetlek „az élet fejlődő igényeihez“. 
Ugyanakkor azonban, egy szusszal azt is 
mondja, hogy „a németek egyszerűsítették 
helyesírásukat“. Tessék, professzor úr, az 
írógépes kisasszonyát — ha az németül is 
ír — megkérdezni, vájjon mit szól az s c h- 
hoz, a t h-hoz. az a és aa értelemváltozásai
hoz, slb. Majd akkor megtudja, hogy meny
nyire ,:egyszerűsítették“ a németek a he

lyesírásukat! Mindezeknek megértéséül
szolgáljon azonban az0 X tény,.hogy Nékám 
Lajos — irodalmi kiruccanásának betetőzé
séül — tekintélyként idézi Urban Gohier- 
nek egy kijelentését: „A könyvek 500 év 
alatt több bűnt és elfajulást okoztak, mint 
az alkohol és a legnagyobb mérgek együtt
véve“. Ám ha a professzor úr minden ellent
mondás nélkül írja le ezt az axiómát, akkor 
miért éppen egy k ö n y v k i a d ó  társulat
nak az elnöke?! Ugyanezen a jogon mindjárt 
azt is követelhetné Nékám Lajos, a bőrbajok 
professzora, hogy bizonyos betegségek ter
jedésének meggátlására s z k o p c i z á l j á k  
mindjárt az egész emberiséget. Tiltsák, el 
egyszerűen az írás-olvasás tanítását az 
egész vonalon, s akkor nyomban helyrebil
len a világ sora. Ugye, Nékám professzor 
úr?

Böknapok 1934-ben

E z é v i  ü n  n ép  i ka  le  nd ár i u m ű n k  
meglehetősen szegényes. Magyar centená
riumok közül a 350 éve meghalt Z s ám- 
b oki-Sambucus bécsi crvos és bibliofil 
Ocrvina-gyűjtö, a 200 éve született nagy
szerű magyar technikus K ém  p e le  n 
Farkas, a 150 éve született Ázsia-rajongó 
K ö r ö s i  Csorna Sándor és H or v á t  
István (az álmodozó nyelvész) emlékét lesz 
alkalmunk felfrissíteni.

A külföldi évfordulók listája természete
sen gazdagabb. 550 éve született W i- 
c l i f f e ,  a nagy angol reformátor-előd; 250 
éve halt meg C o r n e i l l e  és 250 éve szü
letett W a t t e a u ,  a francia rckoko nagy 
festőművésze, valamint M ar l ő t t  e, a ki
váló kémikus. 150 évvel ezelőtt született 
P a l m e r s t o n ,  a magyarbarát angol po
litikus, J ér ő m e B o n a p a r t e ,  Napóleon
nak e n f  u n t  - te  r r ib l  e-öccse és Dev-  
r i e n t ,  a modern német, színjátszás megte
remtője.

A kerek centenáriumok sorából emeljük 
ki Charles L a m b  angol író halála forduló
ját, akinek Shakespeare-meséi még ma is 
kedvelt olvasmányai ifjúságunknak. Ugyan
csak az angol irodalom ünnepelheti majd 
meg William M o r r i s  emlékét, a szocia
lista költő-művészét, aki a praeraffaelita 
mozgalom vezetője volt. A német bölcsé
szednek jelentős emléknapja lesz 1934-ben: 
S c h l e i e r m a c h e r  halála. A tudósok 
világa egész sor emlékünnepre készülhet 
1934-ben: S e n e f e l d e r ,  a híres litográfus 
száz évé halt meg, akinek legjelentősebb 
ténykedése azonban abban áUott, hogy a li
tográfiához használt palakőben felfedezte 
az ősvilági állatok csontvázait s ezzel alap
ját vetette men az őslénytannak. Száz éve 
halt meg az angol M a l t  h ú s  pap is, a mai

b i r t  he o n t  r o l-mozgalom őse. Száz éve 
született M en d e l e j e m ,  a hírneves orosz 
vegyész, L u b b o c k  angol őstörténész s 
főként Ernst H a e c k e l ,  a monisía világ- 
szemlélet atyja.

A művészek közűi 400 é ve halt meg C o r
ré g io és 100 éve született az amerikai 
W h i s t l e r  és a francia D e g a s.

*
Ötven éve haltak meg a magyarok közül 

F r a n k e n b u r g  Adolf, az első modern 
magyar hírlapszerkesztő, B ó k a y János, a 
ayermekgyógyász, H o r v á  th Cyrill, a 
bölcselő. A külföldiek közül: B a s k í r  c s e v 
Mária (ki gondolná, hoqy már ötven éve 
porlad ez a hallatlanul mai leány?!), Alfred 
Br e h m, az állatvilág kolumbusza, Hein
rich L a u b e ,  a dramaturq, Hans M a ka  r t, 
Fet'encz József házi Rubens-e, S m e t a n a ,  
a máig is divatos cseh zeneköltö, Emanuel 
G e ib  el, a poéta, és a két filológus: Mül 
le n h o  f f és L ó n r o t .

Ötven évesek lennének, hu időnek előtte 
el nem hullottak volna a világháború ziva- 
ta  óiban: G v ó n i  Géza. és Or b ó k  Lóránt, 
a spanyol irodalomban Orlando Azertis né
ven eayhamar népszerűvé lett magyar író.

ötven évesek lesznek 1934-ben Panait 
1 s t  r a ti. Max Br o d. Lion F eu c  h t- 
v: a n g er és Georges Du h a me l .  A ma
gyar ötvenévesek gazdag sorából említsük 
meg K á d á r  Lehelt. E n y v v á r i  Jenőt, 
a Fővárosi Könyvtár lelkes bölcselő-igazga- 
tóití*, S z i m  o n i d e s z  Lajos vallástörté
nészt. L a c z k  ó Gézát. K á r p á t i  Aurélt 
és S ü l é  Antalt, a magyar ujsáaírás három 
erős oszlopát. Nehánv jeles maavnr írónő, 
művésznő és női politikus is jövőre tölti be 
ötvenedik évét. neveiket azonban érthető 
okokból el kell hallgatnunk. ..
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A kultuszminiszter a magyar Írókért
Sohasem volt valami rózsás sorsa a magyar írónak. Nyelvünk elszigeteltsége miatt mindenkor 

Mellékfoglalkozássá degradálódott az irodalmi munka. Mert — kevés kivétellel — felkopott az álla a 
Magyar írónak, ha pusztán irodalomból akart megélni. A mai általános gazdasági depresszió természetesen 
az írókra nézve is rendkívül súlyosan érezteti hatását. Az író még talán jobban megszenvedi a gazdasági 
válságot, mint bármely egyéb téren működő egyén, mert az emberek — sajnos! — luxus-szükségletnek 
tekintik a könyvet és elsősorban arróí mondanak le. A test tápláléka, ápolása fontosabb szempont, mint 
a szellem java.

Tekintettel erre a tragikus helyzetre, felkerestük a kultuszminisztert és megkérdeztük tőle, hogy 
az 1934-es kultúrprogram kapcsán, mit a k a r  tenni, mit t e h e t ,  mi t  t e s z  a magyar írók megsegítése 
érdekében.

Hóman Bálint kultuszminiszter, a rendkívül sokoldalú, nagy koncepciójú tudós, őszinte megértéssel, 
Meleg szívvel gondolkodik a magyar írókról. Az ő terve volt az Irodalmi Tanács felállítása, amely az írói 
egyesületek, íróképviseletek és irodalmi folyóiratok bekapcsol fsával működnék a minisztérium kebelében 
és erős támaszt jelentene a magyar irodalom számára.

Beszélgetésünk alkalmával m egkérdeztük, hogy milyen stádiumban van ennek a kérdésnek a 
megoldása.

— Az Irodalmi Tanács létesítésének előmunkálatai már folynak — felelte a kultuszminiszter — 
és remélem, hogy a tavasz folyamán tető alá is kerül ez a fontos intézmény.

— Neir. lehetne-e a tél folyamán szellemi szükségmunkára alkalmazni nyomorgó magyar írókat? — 
kérdeztük ezután.

Hóman Bálint szomorúan sóhajtott és kézmozdulattal jelezte, hogy — anyagi eszközök híján múlik 
ennek a kérdésnek a megoldása. Majd ezeket mondotta:

— Az irók és művészek ügyével állandóan foglalkozom, főleg gazdasági és szociális vonatkozásban. 
Állami eszközökkel természetesen csak akkor lehet ilyen kérdéseket teljesen megoldani, ha az állam háztartás 
helyzete kielégítő. Mivel pedig az állam háztartás helyzete az általános gazdasági viszonyok függvénye, 
természetes, hogy kielégítő helyzet esetén az írok és művészek sem szorulnak tám ogatásra. A mai 
viszonyok között, tárcám pénzügyi kereteiben, komoly és gyökeres segítésről alig lehet szó. Amit 
tehetünk, az inkább csak egy gyorssegély-akció jellegével hír. Minimális segélyezések történnek is. Ezen 
mindenesetre szeretnek változtatni. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy ezen a téren a főkötelesség nem 
az államra, hanem a társadalomra hárul, s az Irodalmi Tanács megszervezésénél is nagy szerepet játszik 
az az óhajom, hogy legyen egy hivatalos szervünk, amely a megfelelő társadalmi akciókat tám ogatja és 
azok kiépítésében is segédkezet nyújt.

Felemlítjük a kultuszminiszternek azt a tervet, amely az IGE kebelében merült fel, amelynek 
értelmében a kiadókat úgynevezett >'iv-íillér« fizetésére kellene kötelezni, minden külföldi fordítási munka 
után és ezt az összeget írói jóléti intézmények létesítésére fordítanák. •

— A gondolat rokonszenves, — felelte Hóman Bálint, — örülnék, ha megvalósítható volna és 
saját hatáskörömben szívesen mozdítom elő a megvalósulását.

Beszélgetésünk során szóbakeriilt a rádió kérdése és ennek kapcsán m egkérdeztük, hogy nem 
lehetne-e odahatni, hogy a Rádió, amely rendszeres sportkultúrát csinál, több időt szenteljen a magyar 
irodalomnak, olyképpen, hogy a délelőtt folyamán naponta egy negyed órán keresztül irodalmi és 
könyvismertetést adjon magyar nyelven, az esti órákban pedig egy negyed órát arra szenteljen, hogy 
felváltva, különböző idegen nyelveken ismertesse a magyar irodalmi eseményeket és az újahb magyar 
könyveket.

— A Rádió nem tartozik tárcám hatáskörébe, — mondta erre a kultuszminiszter, — a miniszté
riumomban azonban állandó szerve van a népművelő rádió-előadásoknak, az előadók: Jeszenszky Sándor 
miniszteri tanácsos és Dóczy Jenő iró a népművelési előadások során nagy súlyt helyeznek a magyar 
irodalom megfelelő ismertetésére. De tudomásom szerint a Rádió igazgatósága is gondot fordít erre a 
kérdésre. Ami az idegen nyelvű ism ertetést illeti, ezt a gondolatot figyelemreméltónak találom, csak ' az* 
a kérdés, hogy volna-e hallgatósága eteknek az előadásoknak?

Szóbakerült még az interjú során az az elgondolás, hogy az 1934-es esztendő során, Körösi Csorna 
Sándor és Zsámboki János centenáriuma alkalmából, egy-egy kiállítás keretében be lehetne mutatni a 
Magyar ázsiai kutatások eredményeit és a m agyar könyv történetét

— A magyar könyv történetének bemutatása igen szép feladat volna, — mondta Hóman Bálint, — 
és ha a könyvtári szakemberek megvalósíthatónak találják egy ilyen reprezentatív kiállítás rendezését, én 
a magam részéről szívesen támogatom az ügyet.

Hisszük, hogy a magyar írótársadalom örömmel és az együttműködésre való teljes készséggel 
értékeli a kultuszminiszter szavait. r. m.
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Lángoszlop és villanyszámla
Irta : Bresztovszky Ede

1.
Az író nemcsak lángoszlop. A lángoszlop is kiég, ha nem táplálják. Az író vil

lanyszámla is és házbér, egy-két öltözet ruha, talpalás cipő, kalap, fehérnemű, kávé- 
ház, mai, sőt holnapi ebéd is. Az író ember is. Ember, akinek emberi igényei és szük
ségletei vannak.

Az író ember. Fogyasztó és termelő. Fogyasztásában és termelésében alávetett a 
fogyasztás és termelés társadalmi és gazdasági törvényeinek.

2 .

Az író fogyasztó.
Ha az országban kevesebb burgonya terem és a burgonyavámokat mégsem szállít

ják le, tehát az árak emelkednek, az író megérzi, mert többe kerül a háztartása. Ha 
a textilneműnk drágulnak, az író háztartásának egyensúlya fölborúi, mert szükségle
teire nem tud fedezetet teremteni. Kiadásainak kényszerű emelkedését az író is csak 
jövedelmének emelésével tudja ellensúlyozni. Ami más fogyasztónak fáj, az az írónak 
is fáj. Ha más fogyasztót, fojtogat a kartel, az író nyakán is szorít egyet. A fogyasz
tás és forgalom adóterhei az író éjszakáira is ránehezednek. Az író is remegve nézi. ha 
előszobájában kegyetlenül magas számot jelez a villanyóra számlálója.

A fogyasztók gondja az írók gondja is. A fogyasztók gondja kollektív gond és az 
író — akarva, nem akarva — része ennek a kollektivitásnak. Akkor is, ha megalázó
nak tartja magára nézve a hétköznap gondjait. Akkor is, ha nem akar a hitvány gon
dokról tudomást venni. A gondok utolérik, mégha tollához vagy írógépéhez menekül 
is előlük. Betörnek szabad fantáziájába, megzavarják legbiztosabb kezű lélekbonco- 
lását s kölöncként lógnak ritmusán és stílusán.

S bármilyen hősiesen tusázik is a fogyasztók gondjaival az író, a sürgős fűszer-, 
számla-tárcák és a halaszthatatlan cipőtalpalás-szonettek nem tartoznak okvetlenül a 
világirodalom remekei közé és nem válnak mindig az író és az irodalöm nagyobb 
dicsőségére.

3.
Az író termelő is. , .
De akik elismerik, hogy a fogyasztás társadalmi és gazdasági törvényei érvénye

sek az íróra is fogyasztói mivoltában, körmükszakadtáig tagadják, hogy a termelés 
törvényei is érvényesek rá termelői mivoltában. A termelő, mondják, búzát termeszt 
vagy cipőt készít; az író ellenben nem termel, hanem alkot. A vers nem búza és a re
gény nem cipő.

Való igaz- A vers nem búza, de elvégre a cipő sem búza, az acél írótoll sem búza, 
a  szék sem búza, az ing sem búza, a kávéházi fekete, sem búza (a legtöbbször árpa sem). 
De mindez — árú. Árú, amit termelnek, vesznek és eladnak. Árú, amin a termelőtől a 
fogyasztóig vezető útján többen keresnek (vagy esetleg veszítenek).
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Es — akár tetszik Írójának, akár nem — árú ma a vers és a regén;) is. Árú, amit 
az író termel, a kiadó pénzre vált és a könyvkereskedő elad. Áru, aminek az árát 
üzleti szempontok szerint állapítják meg. Kiszámítják termelésének költségeit: az író 
honoráriumát (szentségtörő őszinteséggel: bérét), a szedő, a korrektor, a lektor, a 
könyvkötő bérét, a papiros és a fedőlap árát (abban a papírgyár hasznát), a nyomda 
és a könyvkötészet rezsijét (abban a nyomda és a könyvkötészet hasznát), a fuvar 
árát (abban a fuvarvállalat hasznát), stb.-t. Aztán a termelés bruttó-költségeihez hoz
zászámítják a kiadó rezsijét, a befektetett tőke kamatait, a terjesztés költségeit, a rek
lám költségeit, a kiadó hasznát, stb.-t.

így lép a könyv a piacra. Előkalkuláció küldi útjára és szorongva várja-lesi a hí
reket róla az utókalkuláció. Áru, bár árusorsra sokkal bonyolultabb és zavarosabb, mint 
más árúé.

Ha a lisztnek a legfinomabbtól a legkevésbé finomig van is néhány, megszámo
zott fokozata, az ára azokon túl egységes, vagy majdnem egységes. És a fogyasztó a 
megszámozott fokozatok közül választ. A cipőnél már jelentékeny szerepet játszik a 
divat és a reklám is. De amíg lisztre, cipőre mégis csak szüksége van mindenkinek, hi 
mondaná meg, hogy mikor közszükséglet egy könyv? Hiszen korszakok átlagos könyv- 
szftkségi’etét kielégítette nagyjában és egészében egy-két kalendárium.

S ha a könyvfogyasztó réteg egyre nagyobbodik is, önmagán belül viszont egyre 
inkább tagozódik. A huszadik század a könyvfogyasztók közé beiktatta az ipari mun
kásság jelentős részét is, de ki ne venné észre, hogy ennek az új fogyasztórétegnek 
mások a könyvigényei, mint például a könyvfogyasztó ( amennyiben könyvfogyasztó) 
köztisztviselőknek?

Mindez azonban lényegében nem változtat azon a tényen, hogy a könyv a terme
lés mai rendjében árú.

4.

De a lélek! a lélek! A könyvben benne van az író lelke: hangulat- és gondolatvi
lága, szépérzéke, költőisége.

Igaz. De ez csak annyit jelent, hogy az írónak termelői mivoltában rendkívül 
súlyos a helyzete. A cipész megméri a lábat, megjelöli a bevallott tyúkszemek helyét, 
megbeszéli az anyagot és fazont s elkészíti a  cipőt. De az írónak nemcsak az ismert 
veisláoat kell méricskélnie, hanem ki kell tapogatnia ismeretlen vevőinek elrejtett é<s 
letagadott lelki tyúkszemeit is, ha azt akarja, hogy árúja fogyjon. És sokkaL nagyobb 
Kockázatot vállal ismeretlen vevői számára egyoldalúan kiválasztott fazonjával. (Ezért 
is olyan kevés az új az irodalmi fazonok között.)

A cipőtől a fogyasztó csak azt követeli meg, hogy neki tetsző és jó cipő legyen. 
A könyvtől viszont egyre többen megkövetelik (és a jelenlegi nagy társadalomfordu
lón joggal) azt is, hogy nekik tetsző legyen írójának világnézete is. Ma már a legtöbb 
író számol is ezzel s bizonyos világfelfogású, bizonyos társadalomszemléletü olvasó szár 
mára ír. Aki nem foglal állást, az rendszerint éppen azzal foglal állást, hogy — nem 
foglal állást.

De akár katolikus világfölfogásban, akár szocialista társadalomszemléletben, akár 
a libeiális kapitalizmus, akár a fasizmus szellemében ír is, termelői érdeke egyaránt az, 
hogy minél teljesebb mértékben jusson hozzá munkája ellenértékéhez.

5.
Már a középiskolás költők sem gondolják, hogy az író tömjénből, marhából, 

gyöngyharmatból és a hálás utókor elismeréséből él. És már a dedósok sem hiszik el 
azt a dajkamesét, hogy a nyomorúság és a nélkülözés az író nélkülözhetetlen serkentője.

Eszembe jut egy fiatalon elpusztult magyar esztéta, aki többet koplalt életében,
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*iint evett s első könyvéig nem jutott el, bármilyen tartalmas ember volt is (hiába 
nevezném a nevén: nem hiszem, hogy öten iß emlékeznének még rá s tudnák: 
ki volt, mi veszett ©1 vele). Ez a nagyképességü ember fejlődésének ép
pen legfontosabb éveit végigkoplalta. Abból „élt“, hogy a bécsi szépművészeti 
múzeum környékén lest© a külföldieket, akiket vezethessen. S amikor Rembrandtról és 
Rubensről magyarázott s a színárnyalatokat, fényhatásokat, a vonalak művészi forté
lyait fejtegette, a szépséget boncolgatta, azon járt az esze, hogy vájjon egy koronát 
nyom-e a markába a jóllakott polgár, avagy csak egy hatost. „Borzalmas volt. pokol 
volt — mondogatta később —; százszor inkább éheztem volna, de három napnál tovább 
sosem győztem a koplalást, akkor újra odaálltam. Brueghel és Van Dyck elé, pedig 
gyű1 öltem őket 'tiszta szivemből. Odaadtam volna a világ minden szépségét egy tál 
ehetetlen bécsi székelygulyásért. . .  és képmutatásnak éreztem minden esztétikát.. “

De Múlta túli az utolsó garasa árán vett tintával írta meg „Max Hawelaar“-játf 
Igaz, Csakhogy mi mindent megalkothatott volna még Multatuli, ha nem jut odáig, 
hogy utolsó garasa árán vegye meg a tintát nagy regénye megírásához! Aminthogy 
Knut Hamsun későbbi írói értékeit sem csökkentette, hogy nem élte tovább az „Éhség“ 
legszörnyűségesebb oldalait.

Ne resteljük tehát a vallomást: az író is ember és ha százszor homo aestheticus is, 
könyörtelenül érvényesek rá a homo oeconomicus-ra, a fogyasztó és termelő emberre 
érvényes társadalmi és gazdasági törvények. A homo aestheticus ma csak ábránd. Meg
valósulását éppen azok akadályozzák, akik valónak akarják elhitetni.

Ha pedig az író nem vonhatja ki magát a fogyasztókra és termelőkre érvényes 
társadalmi és gazdasági törvények alól, akkor szemébe kell néznie az ebből a tény
ből adódó következményeknek ís.

A kartellek és szövetkezetek, a munkáltatószövetségek és szakszervezetek, a céhek, 
korporációk és minden más nevű és rangú érdekképviseletek korszakában az író sem 
maradhat egyedül. Ha a, kiadók, a nyomdák megalkotják a maguk érdektestületeit, az 
íróknak is találkozniok kell érdekeik védelmében.

Gazdasági és szociális érdekeik közösek. A katolikus világnézetű írón a katolikus, 
a fasisztán a fasiszta, a zsidó fajvédőn a zsidó fajvédő kiadó keresni akar. Nem minél 
kevesebbet, hanem minél többet. Közös érdeke tehát mindenféle világnézetű és társa- 
dalomszemléletű írónak, hogy a könyvek ívhonoráriuma, a lapok vers- és tárcahonorá
riuma ne süllyedhessen bizonyos színvonal alá; hogy az irodalmi termékek nagyobb 
példányszámából az íróknak megfelelő hasznuk legyen; hogy a fordítói munkákat a 
toll művészei és ne a toll kontárjai végezzék. Közös érdeke annak megakadályozása, 
hogy a kiadók gyatra külföldi munkák fordításaival ne vehessék el a helyet a jó ere
deti munkák elől. Közös érdeke, hogy betegségük, rokkantságuk és aggkoruk idejére 
megkapják azt a kollektív védelmet, amelyet más társadalmi rétegek már rég kiküz- 
döttek maguknak. Közös érdeke annak kiharcolása, hogy' a társadalom tegye lehetővé 
a fiatal íréi tehetségek kibontakozását.

És közös érdekük az íróknak — még sok máson kívül —, hogy mondanivalóikat 
■Szabadon, korlátozás nélkül elmondhassák. Hogy valóban lehessenek — lángoszlop, 
amely az emberiséget a ma pusztájából a holnap Kánaánjába vezesse. Hogy anyagi és 
szociális létük biztosítása által valóban közeledhessenek a homo aestheticus ideálja felé.

A magyar íróknak, ha nem akarnak elsodródni a ma végzetes hullámverésében, 
na valóban küldcb smek érzik írói hivatásukat és nem mesterségnek, ha még él ben
nük az írói mivolt idealizmusa, igenis: szervezkedniök kell. A magyar toll valamennyi 
komoly munkását egyesítő, átfogó gazdasági és szociális érdekképviseletbe.
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7.
A társadalmi és gazdasági élet törvényein nem lehet változtatni azzal, lia leta

gadjuk, hogy vannak. A bér és ár zord törvényei nem ijednek meg attól, ha az írók 
azzal fenyegetőznek, hogy elefántcsonttoronyba vonulnak. A gazdasági élet szervezett 
erőinek hatását csak más, gazdaságilag szervezett erőkkel lehet közömbösíteni.

Senki író nem örül annak, hogy ez ma így van. De így van. S éppen azért, mert 
így van. menteni kell azt-, ami még menthető. Amíg nem késő. Amíg az irodalom 
maradványai is nem válnak a közgazdaság martalékává. Amíg legalább halvány 
reménve él még annak, hogy az író valóban íróvá válhassék. íróvá, aki valóban — 
lángoszlop.

De ez csak akkor lehetséges, ha az írót kimentjük a hétköznap gyötrő valóságai 
közül és megszabadítjuk villanyszámla-gondjaitól.

Komoly harcok árán. mert másként nem lehetséges.

8.

A harc tétje pedig — ne feledjük el! — nem csupán az író. A tót: az irodalom.
A magyar író megmentése: a magyar irodalom megmentése.
Azért pedig érdemes harcolni.

Játék és művészet
Irta: Kassák Lajos

Művészetet csinálni nagyon könnyű lenne, ha az játéknál nem lenne egyéb. 
És játszani sem lenne nehéz, ha a játék nem lenne egyéb oktalanul elkiabált szavaknál, 
esetleg mozdulatoknál és hasonló, mindnyájunk rendelkezésére álló külsőségeknél. 
De figyeljük csak meg, hogy milyen kevés ember tud szépen, odaadóan játszani. 
Hacsak felületes értelmezés szerint a kártyázókat is nem vesszük játékosoknak, akkor 
könnyen meggyőződhetünk arról, hogy igazán játszani csak a napigondoktól el nem 
csigázott gyerekek és a tiszta ösztöneikben élő állatok tudnak, vagyis azok, akik egész 
valójukat, boldog életkedvüket oda tudják adni ennek a „semmiségnek“. A játéknak 
szigorú belső törvényei vannak, amelyek feloldják bennünk a reménytelenné és fásulttá 
bénult gátlásokat, szabad utat nyitnak az alkotó fantázia előtt és céljukba segítik 
beteljesedés után szomjazó vágyainkat. Éppen ezért talán semmi sem jellemző annyira 
az emberre, mint a játéka. A játéka és a művészete. Az érzéketlen szemlélő előtti 
a kettő egynek látszik, valójában azonban lényegben és formában különböznek egy
mástól. Más-más motívumból erednek és más-más a jelentőségük. Megbántottsága 
miatt szomorú gyereket még nem láttam játszani, mint ahogyan gondtalanságig vidám 
felnőttől még nem láttam művészi alkotást. Tudjuk, a szatirikus írók csakúgy, mint 
a cirkuszi bohócok nem a boldogságukat sugározzák elénk, hanem fájdalmas .szomo
rúságukat takarják el szellemes mondataikban és nevettető mókáikban. A játék a 
boldogság, a művészi alkotás a boldogtalanság jegyét viseli magán. A játék önmagáért 
való, a művészet a közösség kincse. Nem csak kifejeződés, hanem közlés is. Ha nem 
így lenne, a művész .éppen úgy megsemmisítené alkotásait, mint ahogyan a  gyermek 
vagy az állat, kellemes fáradtsággal vagy egyéb szenzációkért, félre dobja kijátszott 
játékait. A játék csak megmutatja a játszót, a művészet magában foglalja alkotója 
életét. Általa válik „széppé és örökbecsűvé“. De mindezen kívül a játék és a művészet 
mégis testvérek. Csak: azt állítani, hogy művészetet csinálni könnyű, mert az nem 
egyéb játéknál, oktalanság. Ennek a bölcsességnek nagyon is az ellenkezője az 
igazság. Hiszen alkotni mégis csak alkotunk hogyan-úgy a művészet értelmében; 
de ki az közülünk, aki játszani tudna olyan önfeledt boldogsággal, mint a porban 
ülő gyerekek és az erdőben tanyázó állatok?!

5



50 éve él a színpadon az Ember tragédiája
Az idő megcáfolta az egykori bírálókat

«A színjáték föladata m ost és e lejétől fogvaaz volt. 
hogy tük rö t ta rtson  a term észetnek. , .  hogy fel
mutassa . . .  az idő, a század testének tulajdon 
a lak ját és lenyom atát» Shakespeare

Az Ember tragédiája ötven éve él a színpadon, hiába tanítják az iskolában, hogy 
Madách nagy müve nem való előadásra, mint ahogy alkotója sem szánta színpadra 
drámai költeményét. A bemutató bírálói is ezt az iskolás nézetet vallották és nem 
jósoltak neki hosszú színpadi életet. Az Ember tragédiája mégis ma is állandó műsor- 
darab nemcsak a Nemzeti Szinhazban, hanem vidéken is és éppen most indul külföldi 
hódító űtjájra, A nagy tragédia színpadi éljetét ugyanis biztosítja örök irod'a mi 
értékén kívül költői, szépsége és színszerűsége. És nem — mint sokan hiszik — szín
padi képeinek látványossága, hanem mert tökéletesen megfelel annak, ahogy Shakes
peare a színjáték feladatát felfogta.

Paulay Ede bár Hemrich Laube hatására gyakran vitt színpadra társadalmi szín
műveket, igazi esztétikai öröme és Tendezői erőpróbája az ó-görög, a francia és} á. 
német klasszikusok előadása volt. A régi magyar drámát is életre keltette, 1881-ben 
sorozatban mutatta be, de életének rendezői főműve az Ember tragédiájának színpadra 
vitele. Paulaynak kortársai felfogásával szemben az volt a véleménye — amint azt a 
bemutató előtt a Fővárosi Lapokban meg is írta —, hogy az Ember tragédiája egy
öntetűbb, kerekebb, világosabb cselekményéi, szerkezetére nézve is közelebb áll a 
drámai igényekhez, mint a Faust és színpadi előadásra legalább is annyira alkalmas 
mint annak második része. .Színpadra is vitte saját színre alkalmazásában (1883 szept. 
21-én mutatta be a Nemzeti Színház) és az idő neki adott igazat.

Paulay Ede színre-alkalmazásában előjátékra és négy felvonásra tagolta Madách 
müvét. Az I. szín, a mennyország, az angyalok megrövidített kardalával kezdődött. 
Utána a három főangyal köszönti az Ur,at, előle kimaradt a szerző utasítása: „a csil
lagok védszellemei elvonultak“. A II. szín, a paradicsom az Űr szavával végződik, 
Éva, Lucifer^ Ádám és aiz égi kar szavait törölte, o III. színben !(paradics*omon kívül) 
megrövidítette Ádám és Éva párbeszédét. Az első felvonás IV. szín, Egiptus! I után 
nvilt színváltozás és az V. szín, Athén következik. A második felvonás VI. szín Róma. 
a kereszt feltűnése után törölte ezt az utasítást: „a csúcsokról félvad csapatok száll
nak alá“. Ezután a VII. szín, Bizánc következik. A harmadik felvonás VIII. (és X. 
színét (Prága) összevonta olymódon, hogy az udvaroncok, továbbá Ádám meg a 
tanítvány jelenete egymás után következett és elvetette azt az utasítást: „Lucifer 
bort hoz. Ádám a szín végéig iddogál“. Ezután következett a IX. szín, Páris. A ne
gyedik felvonás XI. színéből (London) kihagyta azt a jelenetet., amelyben. Ádám) 
ékszerrel ajándékozza meg Évát. A XII. szín (a phalanster) után elhagyta a XIH-ikat, 
az űrt: „Ádám, mini öreg, Luciferrel repülve“. Utána a XIV. szín, az eszkimó-jelenet 
következett. Nyílt változás után a befejező szín: ismét a paradicsomon kívül.

A meiningeni színtársulat rendezői törekvései — a színpadi kép megvalósítása és 
a tömegjelenetek művészi kidolgozása, hangsúlyozása — erősen foglalkoztatták 
Paulay képzeletét, érvényesítette is ezt a stílust a Nemzeti Színházban. Az erre a 
rendezői megoldásra kínálkozó drámai költeményt, tehát természetesen főként képző
művészeti elemekkel ható színpadi képekben és drámai beállítású, festői tömeg- 
jelenetezéssel elevenítette meg.

A képzőművészeti elemek érvényesítése és az újszerű, nagyarányú tömegjelenete zés 
meglepte a közönséget. A legnagyobb hatást a római jelenet meg a francia forradalom 
képe tette. A szereposztás a színészek javát foglalkoztatta.

A sajtó tartózkodással, kétkedéssel fogadta a közönséget elkápráztató nagy szín
padi tettet. A Budapesti Hírlapban —ő jellel maga Rákosi Jenő írt az előadásról és 
kétes sikert jelentett olvasóinak: .«A műben, a ráfi természetében rejlik a hiba. vagy
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ha tetszik, rejlik a színpadban, amelyre a szörnyű polémia a világrenddel nem alkal
matos. Madách drámai formát adott ugyan művének, de e mű azért nem veszt 
becséből ha érdekességét csökkenti is a színpadra vitele.“ A Pesti Napló (—e) jelű 
bírálója szerint a színpad nagyon is kicsiny tér arra, hogy az eszmét ily egyetemes 
kiterjedésben érzékíthesse meg. A Madách költeménye módján kifejezett eszme, meg
világítására nem alkalmas a színpad lámpája.“ A főgondolat — az ember részessége 
a. végtelenben — és általán a gondolati elem még az egyes jelenetekben, képekben, 
sietős beszédben sem bontakozhatok ki.

„ ... szem és fül egyaránt egész a mámorig volt ittasulva. De mindez még nem 
Madách művének sikere, — írja az Egyetértés — az Ember tragédiája)... színpadon 
előadva nem volt képes drámai érdeket kelteni“. Ugyanitt másnap Mihály József azt 
írja, hogy jelentékeny kihagyások történtek (4000 versből 2560 maradt), amelyek 
nemcsak költői értékét, hanem színpadi hatását is csökkentették. Szerinte Paulay 
kényszeríteni akarta a színpadot, hogy befogadja a  végtelen teret, időt, az absztrakt 
emberiségét és — a lombik eltört. A Pesti Hírlap több tárcában bírálta a színre alkal
mazást. a rendezést, a főszereplők játékát (Sziklay János.), de rövid .színpadi életet 
jósolt Madách művének.

A négyórás előadás színészi alkotásairól jobbára csak általánosságokat kaptmk, 
hiszen Vörösmarty Mihály leíró módszerét alig alkalmazta valaki a színi bírálatban. 
Itt-ott akadnak csak ilyen elképzelt-ető följegyzések: Jászai Mari, mint pórnő a 
francia jelenetben, egyik lábát a tribünre helyezve, kezét hetyke kihívással téve hátrál* 
állt szembe Dantonnal. (P. H.) Megtudjuk ebből, hogy ezt a jól ismert lábmozdulatot, 
testtartást Jászai Mari teremtette és tőle vették át a későbbi Évák. A P. N. megőrzi 
Jászai Mari játékából „az engedelmesség bús fohászát', amellyel mint rabszolganő 
férje holttestét elhagyja, hogy' a fáraó trónjára lépjen. Az akkori bírá’ók bizony 
■leírások hijján keveset őriztek meg a nagy bemutató színészi alkotásaiból az utókor
nak. Rákosi Jenő szerint Jászai Mari ott vétette el Évát, hogy egységet akart bele- 
vinni s egy melankolikus alaphanggal különböztette meg, ahol csak lehetett. Ma 
tudjuk, hogy a nagy tragika helyesen értelmezte szerepét. Nagy Imre játékának 
„nagyobb becse1* a tépelödésekben v o lt .  legmagasabbra Kepler jelenetében hágott.

A bemutató mégis nagy érdeklődést keltett, a P. N. egyik cikke pl. ismertette 
Éva — ruháit. Jászai Mari 11 je’meze Feszty Árpád rajzai alapján készült. Becsben, 
Parisban, de a legtöbb Pesten. Megtudjuk, hogy Éva tapadó trikója láb- és kézujjakktíl 
volt ellátva, derekát fügefalevél és virágöv fedte.

A napi sajtó véleményével szemben Paulay állandósította a színpadon az Ember 
tragédiája előadásait és bár némely esztendőben a Nemzeti Színházban nem sokat 
szerepelt és volt olyan év is, — igaz, csak egy és az is a háború idejében (1016) — 
amikor egyszer sem játszották, mindinkább megerősödött a színpadon.

Bizonyos. hogy változott, fejlődött a nagy mű színpadi előadásának formája, de a 
lényeg az, hogy megmaradt a színpadon. 1886-ban már 50-ik, Paulay halála után való 
évben. 1893-ban pedig 100-ik előadását élte meg. 1906-ban volt a 200-ik, 1913-ban a 
300-ik előadása. 1934 januáriusban az ünnepi előadás lesz az 500-ik. Budán 1894-ben 
adták először. Jartovics Jenő Kolozsváron, Hevesi Sándor a Népszínházban, majd 
1928-ban a Nemzeti Színházban új beállításban mutatta be. Játszották Becsben, Prágá
ban. Hamburgban, Zágrábban, továbbá az elszakított Kassán tót és Pozsonyban cseh 
nyelven. Most következik új fordításban Bécsben és Bucarestben a bemutatója.

A nagv gondolkodó, a nagy író-művész mélyértelmű kinyilatkoztatásait, művének 
bölcselői szellemét, költői szépségét a színpadi előadásban közel hozták a közönség
hez drámai mozgalmassága, érzelmes és feszültséggel teljes helyzetei és szimbolikus 
színű képei. Százszor meg százszor elevehült színpadi életre az Ember tragédiája és 
mindannyiszor bebizonyult, hogy — a kortárs és az Idő ritkán ért egyet.

Tamás. Ernő
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Í R O K
ARCKÉPCSARNOKA

Frangois Mauriac
Mauriac nemrégiben elhangzott akadémiai székfoglalójában egyesek azt kifogá

solták, hogy a jó öreg Brieux-ből, akit beszédében méltatott, mauriaci alakot csinált. 
Azt hiszem, ennél nagyobb dicséret regényírót nem is érhet. Mauriac éppen azért a 
legnagyobbak egyike, mert van egyéni világnézete, ami annyit jelent, hogy mindent 
a saját temperamentumán keresztül lát. Teremtett egy külön mauriaci világot.

Ez a világ telve van metafizikai nyugtalansággal, ami a franciáknál elég ritka 
jelenség. Mauriacot, akár Óidét, a nagy erkölcsi problémák érdeklik; szokták is őket 
párhuzamba állítani, hogy annál jobban kitűnhessek temperamentumuk ellentétessége. 
Míg André Gide a protestáns dilettantizmus képviselője, addig Mauriac ízig-véríg kato
likus szénzibilitású, kissé pascali árnyalatokkal. Gide hűvösen klasszikus, Mauriac a 
legpatetikusabb francia író; szíve vérével írja könyveit.

Milyen ez a mauriaci világ? Térbeli kerete elég szűk: Bordeaux, ahol az író gyer
mek- és ifjúkorát töltötte'. Ezalatt a rövid idő alatt örök időkre ellátta magát témá
val. Milyenek a bordeauxiak Mauriac regényeiben? Vannak közöttük rettenetes csa
ládi zsarnokok, szárazlelkű harpagonok, cinikus donjuanok. méregkeverők; közös voná
suk a fékevesztett uralomvágy. Nem kivételek az apostoli lelkek sem, ezek álcázott 
»operátorok. A másik oldalon állnak az áldozatok: asszonyok, akik csak eszközök a 
családi politika kezében, férfiak, akiket az alkotástól visszatart a szűklátókörű család, 
nyugtalan fiatalemberek, akikben beteges alsóbbrendűséget fejleszt ki környezetük. 
A vidéki életben borzasztóan elmérgesednek a sebek, amelyeket ezek az emberek egy
máson ütnek. Különben is nagyon sebezhetők a mauriaci hősök: végzetesek egymásra.

Csodálatosmódon az ádáz küzdelemben a legyőzőitek jobban járnak, mint a győ
zők. Tipikusan keresztény gondolat ez. amely Mauriac legtöbb regényének alapja. A 
szenvedés szublimálja az embert: hétköznapi lények a környezet nyomása alatt szinte 
akaratuk ellenére hihetetlen magaslatokra emelkednek. Számukra „nincs menekvés, 
csak fölfelé*'. Ez az eset a „Leprás csókja?' és a „Sorsok“ hősnőinél. Sokszor lesz ab
ból. amit nyűgnek érzünk, szárny. így a családi szellem, amely ellen valaha tolsztoji 
dühvei írt. egyik legutolsó regényében vallásos misztériummá magasztosul.

Mauriaenál senki jobban át nem élte az imperializmus csődjét. Gondoljunk a 
„Szerelein sivatag já“-naik hősére, aki egész é’etét egy revansgondolatra állítja be: 
bosszút állni az asszonyon, aki ifjúkorában megalázta; és amikor a. véletlen a nőt 
útjába hozza, keserűen tapasztalja, hogy semmit sem érez abból a dühhel vegyes 
örömből, amelyet várt. Nem számított a r r a ,  hogy az ellenfél közben megtisztult a 
szenvedés füzében és sérthetetlenné lett. Hasonlóképpen siklik ki a partner a 
„Viperafészek“ hősének kezeiből; a „Genitrix“ hiába áldozza, fel fiának feleségét, a 
jelentékte’en nő a halálban diadalmaskodik fölötte. A mauriaci regény főmotivuma: 
nem érdemes mindenáron győzni, mert „ha célhoz értünk, sírnunk kell csak“. Az em
ber lelkében olthatatlan láng ég. amely nem talál a földön méltó táplálékot. „Je ne
suis pás a la mestere de Pamour“, mondja Maria Cross: ebben benne van az egész 
Mauriac.

Az író maga is nagy imperializmussal született és ifjúkorában Nietzsche tiszte
lője volt. később a keresztény aszkézisben talált megnyugvást. Ez a megnyugvás 
azonban relativ; titkos szimpátiát érez az ösztönös, szép lények iránt, akik mernek a
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j ) és rossz fölé emelkedni, mert nem ismerik a bűnt. Regényeiben föl-fölbukkan az a 
limbaudi kamasz-angyal, aki a legközelebb áll szívéhez.

Könyveiben sok az életrajzi vonás; egyes alakjaival szoros rokonságot tart; érez
zük. hogy az a kissé félszeg, önbizalomhiányban szenvedő fiatalember, akivel több 
regényében találkozunk, hasonlít hozzá. Visszaemlékezéseiből megtudjuk, hogy egész 
ifjúsága egy nagy „szeretném, ha szeretnének“nszimfónia volt. Nagyon szenvedett a 
magánosság érzésétől; akárcsak hőseit, őt is sivatagok választották el embertársaitól. 
Könyveiben még azok is, akik szeretik egymást, mérhetetlen szenvedést okoznak 
egymásnak; nem tudják magukat egymással közölni. Soha író jobban át nem érezte 
a kifejezés lehetetlenségét. Egy Lény van csak, akivel szemben nem merül föl a kife
jezés problémája és az Isten. Mauriac, aki ifjú korában úgy érezte, senki sem szereti, 
senki meg nem érti, aki magát mindenkinél csúnyábbnak, félszegebbnek látta, fénye
sen kompenzálta alsóbbrendüségérzését a vallásban és a művészetben.

Egész művészete az ifjúkori megsebzettségből fakad; Mauriacban, az akadémi
kusban, van valami a nyugtalan, tragikus kamaszból: ez a fővarázsa.

Stílusa félig kihűlt lávafolyam, amelyen átizzik a lefojtott líra forrós ága és amely
ből a legnagyobb igyekezettel sem sikerült a hasonlatok színes kavicsait teljesen 
kiirtania. A pascali misztika elvont szavai, rimbaudi képek váltakoznak érzéki kifeje
zésekkel és ez az aszkéta-író arról nevezetes, hogy Baudelaire óta senkinél nincs az 
illatoknak olyan skálája fe'jegyezve, mint nála,

André Gide szemére hányta, hogy nem igazi aszkéta; ez lehet, de éppen ezért 
művész. F. K.

A Fővárosi Könyvtár II. (1932-iki) Évkönyve

1920-ban a Fővárosi Könyvtárnak összes 
forgalma 333,000 kötet volt, 1932-ben pedig
1,150.000. Ez a két szám mindennél többet 
mond. Ennek a gazdag évi jelentésnek ez 
a legkiütközőbb pontja, mert arról beszél, 
hogy Budapest milliós lakosságát átlagban 
több mint egy könyvvel látta el a Fővárosi 
Könyvtár egy év alatt a tudás vagy a szó
rakozás eszközeivel. Olyan hatalmas telje
sítmény ez, amely — tekintettel a Könyvtár 
szerény dotációjára — minden tiszteletet 
és elismerést megérdemel. Az Évkönyv a 
hivatalos adatokon s a legújabb szerzemé
nyek jegyzékén kívül két értékes érteke
zést is hoz. Az egyiket Kelényi Ottó írta 
Erhard Schön 16. századi fametszőről, aki
nek oeuvre-jében igen sok a magyar és a 
budai vonatkozás. (Csak mellesleg je
gyezzük meg. hogy „Kövér Béla“ írói 
álnév, amely mögött Hampel József rej
tőzött; „Lubóczi Zsuzsanna“ — és nem: 
Zsigmond — pedig H. Pulszky Poly- 
xéna írói álneve). Koch Lajos pedig 
a Brahms-századforduló alkalmából állított 
össze igen alapos munkát Brahms magyar- 
országi vonatkozásairól. Az Évkönyv he
lyesírására nézve lenne két tiszteletteljes 
gravaruénünk, amelyet éppen könyvtárral 
szemben nem kellene felemlegetnünk. Az 
egyik az, hogy centenárium-ot egy w-nel 
írjuk (centemris, de miile-annus); a másik 
pedig, hogy szkémát írjunk és ne sémát 
(mert nem a német sch, hanem a latin- 
görög s-ch a szókezdő betű). Ezek persze 
csak mellékes megjegyzések: rosszul esik

éppen könyvtári kiadványnál ilyen hibá
kat látnunk. Maga az Évkönyv és munká
latai kitűnőek.
Trócsányi Zoltán dr. : A régi falu

(Bpest, 1933. A szerző kiadása, 3 füzet, 
172 oldal). Öt ujjunkon Leszámolhatjuk a 
magyar kultúrkuriózumok gyűjtőit, akik
nek hangyaszorgalmú munkája pedig töb
bet jelent nemzeti múltúnk megismerésért: 
nézve, mint sok nagyképű történetbölcselő 
— hasbeszéde. Gyűjtéseik révén betekin
tünk a kis-ember, a polgár, vagy röviden 
az ember szürke életébe, apró gondokba, 
örömökbe, szokásokba, bűnökbe, amelyek 
az egyénre nézve voltak annyira fontosak, 
mint — mondjuk — Anjou Lajos világooli- 
tikai tervei vagy a spanyol örökösödési 
háború. E kevésszámú gyűjtők egyike Tró
csányi Zoltán dr., akinek már néhány kö
tetnyi intim történeti emléket köszönhet a 
magyar közönség. Hivatásánál fogva —- 
éveken keresztül kisgazda-újság szerkesz
tője volt — a régi magyar falú kuriózumai
ra vetette magát s e kutatásai eredményeit 
gyűjtötte fel három füzetbe. Magyar falusi 
konyharecipék régmúlt századokból, furcsa 
népszokások, úr és paraszt jogviszonyának 
tarka mellékhajtásai, ,a falusi élet eltűnt fi
gurái: a baromorvos, a bakter, a cigány, a 
javasasszony, a tűzoltó, a hárijános, a ven
dégszeretet. bűn és bűnhődés, paraszti le
velezések, korhelykedés, pénzszűke, nővá
sár, árvíz, — sok-sok színes téma merül fel 
a bogarászó kutató előtt, tűhegyre vészi 
őket s mulatságul, okulásul a mai nemzedék 
elé teregeti. Néplélektan dióhéjban.
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Hogy haltak meg?
A 48-as forradalom mérlege a magyar írók halálokaiban

Előttünk fekszik Pintér Jenő monumentális Magyar irodalomtörténetének VI. 
(utolsóelőtti) kötete, amely a 19. század második harmadának irodalmát dolgozza fel 
tudományos rendszerezésben. Ennek a korszaknak centrális eseménye a 48/49-iki 
szabadságharc, amely — ilyen vagy olyan formában — de rányomta a bélyegét e- 
kor íróira, azok munkásságára és életére is. Nem lehetett a világtól még oly elvonat
kozott író — például a szelíd transzban élő Tompa Mihály —, akire valamely módon 
Tá ne hatottak volna a forradalmi vagy ellenforradalmi események és Pintér Jenő új 
kötetének az is egyik kiváló érdeme, hogy a po'itikai viszonyoknak az irodalommal 
való ezt a sorsszerű összefüggését hol a sorok között, hol tudatos nyíltsággal keményen 
kivési. Aki ezt a 950 oldalas, hatalmas kötetet áttanulmányozza, szükségképpen egészen 
más képet nyer majd a magyar szabadságharc s általában a forradalmak lélektanáról, 
mert hiszen a legérzékenyebb retinákon, az írók és költők szemén keresztül figyeli 
meg a mozgalmas eseményeket, iigy ahogy azok le rajzolódtak, belesik oltottak a toll 
embereinek pihegö szívébe.

Pintér könyvének, mint utólérhetetlenül gondos, alapos és részletes' anyaggyűjtés
nek kvalitásai mellett bizonyít az a tény is, hogy most először sikerül e könyv adatai 
alapján összeállítanunk, hogy a forradalom minő mérleget jelent az élet végső kon- 
szekvenciája, a halál dolgában az írók leszámoltatása percében. Negyven ismertebb 
író nevét emeltük ki azok közül, akik a forradalom és az abszolutizmus idején szerepet 
játszattak. Közülök csak 6 halt meg a forradalomtól független halállal. Ellenben az 
elviselt börtönbüntetés következtében 7, állásvesztés okozta nyomorúsága miatt 4, 
általában a forradalom okozta lelki, teisti vagy anyagi félborulás miatt 14, s a, for
radalom után külföldi emigrációba szorultam az ottani nyomorúság következtében 9 
író lett a forradalom áldozatává.

Még megdöbbentőbb ez a halálstatisztika, ha a 40 írói élet befejezését részletezve 
vizsgáljuk. A 40 közül 10 vagy megőrült, vagy lelkileg összeomlott vagy agylágyulás
ban pusztult el. íme ezek: Szemere Bertalan, Tóth Kálmán, Lovassy László, Kerényi 
Frigyes, Losonczv László, Vachott Sándor, Lenau Miklós, Kemény Zsigmond, Bajza 
József, Sárosy Gyula s rajtuk kívül búskomoran hunyt el Tompa Mihály.

Mint gyógyíthatatlan betegek haltak meg: Bozzai Pál, Petőfi Zoltán, Bajza Jenő, 
Kirchnei Károly (szász író).

Négyen lőtték magukat főbe; ezek: Széchenyi István, Teleki László, Czakó Zsig
mond, Ferenczy Teréz (az utóbbi kettő nem politikai okokból).

Tüdőbajban hánytak el: Madách Imre, Tisza Domonkos. Zajzoni Rab István, 
Zilahy Kiss Károly, Kelmenfv László.

Megvakultak: Táncsics Mihály, Wesselényi Miklós báró, Bús Vitéz (Matkovich 
Pál) és Róth Dániel (szász író).

A börtöntől legyengült szervezettel, kolerában halt meg Czuezor Gergely.
Az éhezés és nyomorúság következtében pusztult el: Garay János. Debreczeni 

Márton. Vias Gereben. Hegedűs Lajos, Hugó Károly, Kertbenv Károly, Beck Károly 
Izidor. S ideszámítandó Kossuth Lajos is, aki aggember létére halála napjáig gürcölt 
az „Irataimban, hogy mindennapi kenyerét megkereshesse: és ideszámítandó Jósika 
Miklós báró is, aki 127 kötetnyi regény megírása után külföldön mint borkereskedő 
lengette az életét, felesége pedig csipkekereskedéssel bíbelődött, hogy úgvahogy fel
színen tarthassák magukat.

Végül nyomtalanul eltűnt a szabadságharcban Petőfi Sándor: hírhedt ellenfele, 
Zerffi Gusztáv pedig az emigrációban.

Megdöbbentő ez a mérleg, amellyel szemben csak kis vigasztalást nyújt az. hogy 
akik ideggel és anyagi erővel birták és túlélték a mozgalmas korszakot s aztán, mint
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volt forradalmárok, beeveztek a kormánytámogatás kényelmes vizeibe, azok mint 
egyetemi tanárok, püspökök. Szent István-rend kiskeresztesei s más jóldotált stal- 
lumok birtokosai mentek át az örökkévalóságba. A túlkorán elpusztult nagy nemzeti 
értékeket ezek a kései jóvátételek már nem pótolhatták ki. Az a nagy erkölcsi len 
dület. amely egy Wesselényi, egy Teleki, egy Széchenyi, egy Madách, egy Kemény- 
Zsigmond időelőtti halálával derékba tört, a nagy megbékélés után helyrehozhatlanul 
hiányzott az ország újrafelépítésénél. Sok minden dolog más irányt vett volna, ha 
ezek az erők 1867 után nem hiányzanak Magyarország szellemi erőmérlegéből. . .

*
Csupán kis kivágását mutattuk be itt azoknak az eddig hozzáférhettem vagy csak 

nehezen kibogozható értékeknek, amelyek Pintér Jenő hatalmas életművéből a 
gondolkozva olvasó ember számára kínálkoznak. így például meg kell őszintén mon
danunk, hogy sehol — sem politikai, sem társadalomtudományi, sem közgazdasági 
munkában — ennyire élesen nem ugrott még szemünkbe a tény, amit Pintérnél most 
minduntalan kiemelve látunk: mennyire keveset változtatott Magyarország feudális 
struktúráján a 48-as forradalom.

„Hiába alakult át Magyarország“ — olvassuk Pintér új kötetében — 1848-ban
az emberi, társadalmi éfe politikai egyenjogúság alapján nyugateurópai értelemben vett 
állammá... Magyarország 1867-ig a mágnások és nemesek országa, zavartalanul é'i 
a maga régi életformáit, társadalmi rendje nagyon keveset változik. Az ország és a 
vármegye minden jelentősebb állása — amennyiben a mágnások nem tartanak rá 
számot — a nemesség kezében van, az országgyűlési képviselőket közülük és az 
arisztokraták közül választják, tekintélye és pályája csak a földbirtokosnak, a papnak 
és a katonának van. A kiegyezés kora a szabadságharcot megelőző időknek eléggé 
változatlan folytatása.“

Ezt mondja Pintér a könyve elején; s a könyv vége felé csak még megerősíti ezt 
a tételét: „A magyar arisztokrácia és a dzsentri a millennium koráig egyetlenegy 
nem-nemes-származású magyar politikust sem engedett miniszteri székbe“. Közben 
pedig minduntalan részletadatokkal is bizonyítja ezt az axiómát: .,Császár Ferenc 
vidéki szegény csizmadia-családból előkelő bírói székbe emelkedett; igaz, hogy nemesi 
származású férfiú volt“. Erdélyi János szerkesztő-akadémikusnak .,mindenütt éreznie 
kelleti, mit jelent az. milyen magárahagyottságot, ha valaki nem-nemes-szülők gyer
meke1'1. Vajda Péter orvos, hírlapíró jobbágyszülők gyermeke volt. „Mivel nem szár
mazott nemesi családból, sokszor érezte a rendi társadalom igazságtalanságait“. Végül 
azzal gyanúsították meg, hogy a híres 1831-iki koleralázadás idején ő szervezte az 
uccai tüntetéseket. Erre le kel’ett mondania orvosi pályájáról. Vahot Imre színművei
nek megbeszélése közben írja Pintér Jenő: „Nemcsak jobbágy-kérdés volt ebben a 
korban, hanem polgár-kérdés is: a városok iparos éé kereskedő lakói megvetett eknek 
érezték magukat s elzárkóztak a nemességtől“.

Aki ilyen bátran képviseli a feltörekvő harmadik rend érdekeit ma, arra igazán 
nem lehet mondani, hogy színtelen, hogy kritikátlan. hogy nincsenek szempontjai 
(mert rendszerint ilyen vádakkal illették eddig Pintér irodalomtörténetírását). S ez az 
őszinte színvallása kisebb jelentőségű kérdésekben is minduntalan kibuggyan. így 
pl. Arany János ,-írói bátorsága“ kérdésében, amely Móricz Zsigmond és Voinovieh 
Géza tanulmányai folytán került a közelmúlt években szőnyegre. Pintér tárgyilagosan 
isméttet-i a két nevezett író munkálatait; de aztán éppoly tárgyilagosan megállapítja 
azt is. hogy .Arany János azokat a verseit, amelyekkel a forradalom ideién támadtfé 
a régi feudális-klerikális világot meg a katolikus papságot, és a független köztársa
ságot dicsőítette, azokat később kihagyja munkái gyűjteményes kiadásaibó1. S viszont 
a forradalom ellen írott Nagyidat cigányok örökös tulajdonjogát 1863-ban 100
osztrák értékű forintért visszaváltotta Müller Gyű1 a könyvkiadótól. S azt is meg
tudjuk. hogy Arany, akinek 1849 augusztusa után félnie kell, hogyr a szabadságharc
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ügyének támogatásáért hadbíróság elé állítják, a nagyszalontai császári szolgabíró 
irodájába megy írnoknak, amivel eléri, hogy rebellis múltját nem kutatják. Nehány 
egyszerű, de konkrét tényben rejlő súlyos cáfolata hosszas értekezéseknek!

Pintér Jenő erőssége éppen ebben — a konkrét tények abszolút ismeretében és 
irgalmatlan felsorolásában — rejlik. Ezzel szemben alig esik latba (amit vele szemben 
k> szoktak zsigerezni), hogy néha-néha, nagyritkán egy-egy henye mondat is belekerü.1 
értékeléseibe; például ilyen: „Tompa Mihály mint elégia-költő a legkitűnőbbek egyike, 
mint hazafias költő a legjobbak közül való“. Vagy — nyilvánvaló elírás következ
tében -— megesik rajta, hogy Cervantesnek tulajdonítja a „Liliputi“-t. Dehát Istenem, 
quandoque bonus dormitat Homerus; akinek, minden többi művétől eltekintve, csak 
ez a főműve eddig is már 4826 oldalt tesz ki, csupa súlyos, mérhetlen szorgalommal 
egybegyüjtött adattal terhesei, annak meg van a joga, hogy egy-egy pillanatra 
elernyedjen a figyelme. Az vesse rá közülünk az első követ, akivel ilyesmi, sokkal 
kisebb méretű munka közben is, még nem esett meg. s. g.

Takács, Ladislaus: Der Ungar in der Welt
(Vájná György dr. kiadása, Bpest, 1934. 

364 oldal, sok képpel). Sokfajta hivatalos 
integritási propagandánál hasznosabb és 
célszerűbb munka ez a könyv. Megmutatja 
végre a nagyvilágnak, mit jelentettek és 
mit jelentenek még ma is a világ kultúrája 
számára a magyarok. Gyönyörűen sikerült 
bevezetés után sorra, veszd szakmánként az 
Ázsia-kutatókat, orvosokat, mérnököket, 
építészeket, festőket, rajzolókat, szobrá
szokat, zenészeket, matematikusokat, törté
nészeket, pedagógusokat, teológusokat, jo
gászokat, nyelvészeket, bölcselőket, szo
ciológusokat, vegyészeket, fizikusokat. író
kat, újságírókat, kiadókat, gazdasági szak
embereket, színészeket, filmembereket, ka
tonákat. híres asszonyokat, sportchampio- 
nokat. akik magyar létükre világnevet sze
reztek maguknak. Teljességet persze nehéz 
itt elérni, de egy következő kiadás számára 
kapásból nehány nevet mégis feljegyez
nénk, amelyek most kimaradtak: mindenek
előtt Budai Parmenius Ezsaiást, az első ame
rikai költőt, a kiadók közül Bródy Dánielt, a 
Georg Müller és Drei Masken volt tulajdo
nosát: a menedzserek közül Dunkel Nor
bertét, akinek egész sor világmárka (Kube
lik, Kocián, stb.) köszöni a hírnevét; az 
írók közül a Párisban élő Gyomai Imrét, 
aki már egész sor francia regénnyel szer
zett magának polgárjogot a fraucia iroda
lomban; Haraszti Zoltánt, aki Bostonban az 
amerikai könyvkultúra egyik hordóoszlo
pává lett; Herz Beyt, aki Kairóban az egip- 
tusi műemlékvédelmet szervezte meg; Jászi 
Oszkárt, aki az amerikai szociológusok kö
zött mint egyetemi tanár szerzett ismert és 
becsült nevet; Jósika Miklós báró, a brüsz- 
szeli emigráns írót; Kruyzwik "Annyt, a 
müncheni opera koloraturénekesnőjét; 
Leffler Bélát, aki Svédország kultűréletének 
egyik jelentős tényezője; Meyer-Graefét.

aki a művészeti kritika egyik német kori
feusa; Reményi Józsefet, aki amerikai egye
temi tanár létére, még ma is a magyar re
gényirodalom egyik erőssége; Félicien 
Rops-ot, aki mindig büszkén hangoztatta 
magyar származását; a humorista Saphir-t; 
Vámbéry Rusztemet, aki Magyarországon 
él ugyan, de az angol és amerikai szocioló
gusok között ismert neve van; s végül a 
könyvkiadó Wiegandot aki leghíresebb 
lipcsei kiadványait — Pesten hozta ki. El
lenben törülnünk kellene a listából Paul 
von Zsolnayt. a bécsi kiadót; aki tudtunk- 
ka] nem tartja magát magyarnak. Ezt a 
könyvet mindenkinek be kellene szereznie, 
aki külföldiekkel nexusban áll1, s vagy el
küldeni nekik, vagy alaposan megtanulni, 
hogy alkalom adtán szóbeli érintkezésnél 
hasznosíthassa. S ezek után talán vállal
koznék rá a könyv nagytudású szerzője, 
hogy egy másik, talán még fontosabb köny
vet írjon meg a magyar találmányokról és 
fölfedezésekről; a kocsi, a gyufa, a dinamó
gép, a gvorstáviró, az emberi vérkeringés 
és annyi meg annyi más tudományos ered
mény magyar prioritásáról!
Papini: Góg

(Fordította: Nyisztor Zoltán dr., Vigilia- 
kiadás, 1933.) A Krisztus eposzával világ
hírnévre szert tett Papini új könyve, a 20. 
század csődjének grotteszk és ijesztő meg
világítása. Gandhi. Freud, Edison, Wells, G. 
B. Shaw, Einstein stb. á'lanak dideregve 
az olvasó előtt, pőrére vetkőzötten. Kultu
rális és társadalmi áramlatok égnek sem
mivé a gúny tiizében anélkül azonban, hogy 
a szerző valami biztatót adott volna vagy 
új irányt jelölt volna meg a szerinte csőd 
szélén tántorgó 20. századbeli ember meg
mentésére. Az átültetés nehéz munkája 
Nyisztor Zoltán dr. érdeme, aki feledtette, 
hogy fordítást kap az olvasó. (ma).

12



AKÖNY
BESZÉ

.VEKRŐL
NEK...

Vitéz Somogy váry Gyula (Gyula diák): 
Virágzik a mandula . . .

(S in g e r  és  W o l fn e r  k ia d á sa ,  B u d a p e s t .  2 
k ö te t ,  405 o lda l) .  A Rádióból közismert és 
népszerű „Gyula diák“ háborús élményeit 
irta meg ebben a rendkívül finom hangú, 
monumentális regényben. A háborús regény- 
irodalom bő terméséből elsősorban azzal ma- 
gaslik ki ez a komoly kvalitású írás, hogy 
kihangsúlyozza: milyen nagyfokú e^-úttér- 
zés. összetartás, megértés, milyen meleg sze
retet kapcsolta egymáshoz a harctéren szen
vedő katonákat, akik egyébként lelkiségben, 
gondolkodásban, társadalmi hovatartozóság- 
ban annyira különböztek egymástól. A front 
birodalmának, ennek a csodálatosan furcsa 
világnak különös lelkiségét varázsolja elénk 
a mély pszichológiával látó író. Főként a 
fiatal korosztályúak 1— a húsz év körüliek 
— dominálnak a regényben, azok a gyerek- 
emberek, akik az iskolapadból, az édesany
juk öleléséből kerültek ki a véres forgatag
ba, akiknek gyöngéd lelke számára a leg
nagyobb sokkot jelentette a szörnyű vé
rengzés. amelybe nagy, fiatal magabízással, 
ficánkoló jókedvvel és lelkesedéssel indul
tak, mert vitalitásuk bizonyosra vette a 
könnyű győzelmet és játékos mókának kép
zelték a háborút. De amikor rákerült a sor: 
bámulatos komolysággal álltak helyt a leg
súlyosabb pillanatokban is, amikor úgy szólt 
a kegyetlen parancs: „Kitartani az utolsó 
emberig!“ Azt írja Gyula diák: —- “A front
kerülők kételkedhetnek, a materialisták ha
zugságnak mondhatják, hogy van halálra- 
szántság. De ha itt volnának . . .  érezniök 
kellene, hogy ez nem militarista szóvirág. 
Ez valami súlyos, komor dacos férfi-rög
eszme., férfi-gondolát. . .  A barlangja előtt 
őrködő ősember ösztönné-kövesedett elkese
redése, aki egyetlen hitvány bunkóval a ke
zében várja az ős-medvét, hogy ölre men
jen vele.“ A front filozófiáját egyetlen mon
datba tömöríti Látrány Mihály, a létralábú 
hős, a „vas-hadnagy“, amikor azt mondja: 
„— Fi' ykegomb az élet, de éppen azért gyö- 
igörü!“ — Nincs ebben a könyvben egyet

len papír-figura sem. Csupa hús-vér ember 
valamennyi hőse és mint eleven ismerőseink
re. úgy emlékezünk még sokáig a szent asz
kéta ltátz páterkára, a fürge szellemű, Tal
pig gavallér Tornay „apóra“, az emberséges 
Rá k h s zá z a d o s r a,, a. írni tál <5 h angú' K is-K o c z - 
kásra, a kazángyomrú Takátsra, a megrázó 
sersú Szebenics főhadnagyra, Heller Már
kusra. a zsámbokréti zsidó rőfös fiára, aki 
„fajtája hitványainak gyöngeségét. bűnét 
akarta, exp'álni a maga elkeseredett hősies
ségével“, — „a bátorság gyönyörű szil új
ságában fe.’magasodó“ Tatár tizedesre es 
Nannikára. a Doberdo édes mandulavirág- 
szerű kis olasz lányára, kibe mindenki bele
szeretett s aki reménytelen, bús szerelemmel 
szerette Rátz „páterkát“ . . .  Ez a mandula- 
virág-gyöngédségü szerelem és a front vi
dám, derűs mókái dominálnak a regény első 
kötetében, amelynek színtere a Doberdo. A 
második kötet komorabb hangú, itt az orosz 
front vérgöze súlyosodik a történésekre, a 
haláL kaszája suhog az Itália kék ege alól 
ide került emberek feje fölött, őszinte, igaz 
hangon írja meg Gyula diák a szenvedések 
által kiváltott lelki rezdüléseket és rámutat 
azokra a rejtett motívumokra, amelyek a 
tetteket befolyásolták. Nem szépít és nem 
torzít: a maga valóságában ábrázolja az em
bert és feltárja az igazságot. Különösen 
megkapóan adja. vissza a front „tolvaj-nyel
vét“, amelynek kissé durva hangját meleg 
szív sugárzása és aranyos derű tompítja. 
Többtételű szimfónia ez a regény, amelynek 
muzsikájában felmagasztosul a 2©-es népfel
kelő ezred, — ,,.a rongyos, zászlótlan, tradi- 
ciótlan népfelkelő ezred, amelyet csak a 
háború állított talpra, amelynek se kürtjele. 
se indulója, se jelszava nem volt, de úgy 
harcolt, hogy a német gárda sem tudott vele 
lépést tartani, nekiment Ázsia embercsor
dáinak, szuronnyal tört magának utat, Vol- 
hinia zúgó rengetegein át, zúzott halottaival 
épített gátat a hömpölygő áradatnak s meg
halt Pustomity és Bludow között, a 254-es 
dombon . . .  Név nélkül, hír nélkül, legenda 
nélkül.“



Tamás István : Egy talpalatnyi föld

(Genius kiadás. 399 old.). Az idegen ura
lom alá került magyar határvidék sorsát 
írja meg a nagyon tehetséges Tamás István 
ebben a regényében. Egy pénztelen dalmát 
fiatalember jön át a Bácskába, hogy itt a 
„szűz talajon“ szerencsét próbáljon. Sem 
tehetsége, sem szorgalma nincs, de csinos 
fiú és a nagybátyja — miniszter. A nagy
bácsi nimbuszának köszönheti aztán, hogy 
nekilendül szédületes karrierje. Egy ideig 
súlyos nélkülözések közepette él és nyomo
rából úgy akar szabadulni, hogy elcsábítja 
lakásadónőjének menyasszony-lányát, mert 
reméli, hogy beházasodhatik a jólmenő fű
szeres boltba. De lelkiismeretlenül elhagyja 
a lányt, mihelyt rámosolyog a szerencse 
egy ravasz spekuláns képében, aki szélhá
mos vállalkozásához a miniszter-nagybácsi 
segítségét akarja megnyerni. A népbolon- 
dító üzlet sikerül is és Dragoszláv — aki a 
közbenjárás fejében igazgató lesz — tömér
dek pénzhez jut. Utóbb kiderül a turpis
ság és bűnügy1! tárgyalással végződik a 
briiliánsan indult vállalkozás. De Drago- 
szlávot megint csak kihúzza a csávából az, 
hogy a nagybácsija miniszter. A vagyonát 
sem veszti el, sőt szaporítja újabb pana
mákkal. Az agrár-reform ad neki lehetősé
get arra, hogy mint „kijáró“ vagyonokat 
zsebeljen be. Ezen az úton ismerkedik ösz- 
sze a dúsgazdag magyar zsentrivel: Dávid
dal, akit utóbb kiforgat egész vagyonából 
és elcsábítja tőle a feleségét is. Dávidot két 
évre ítélik, mert rálőtt a csábítóra; Dra
goszláv megússza, a bajt könnyű sebesülés
sel. Most már egészen ő az úr az egykori 
Dávid-birtokon. Dávidné is tehetetlen rab
szolgája, de végül mégis elszökik tőle, ami
kor rájön, hogy megcsalja. Dragoszláv nem 
bánja, ő már megtalálta hozzáillő párját: 
az őrnagy lányát, akit feleségül is vesz. 
Izgalmasan érdekes, erősen drámai feszült
ségű ez a kitűnő regény, amelyben két et
nikum egymással való küzdelmének harca 
lüktet.

Sásdi Sándor: Szívre hulló kő

(Révai-kiadás. 256 oldal.) Szívre hulló kő 
valóban Pintér örzse sorsa. Szeplős arcú, 
csúnya lány volt az Örzse, de Bakó Péter, 
a  módos Pintérék szolgalegénye, úgy tett. 
mintha számára ő lenne a legszebb. Örzse 
hitt a csalafinta szónak, elgyöngült a le
gény erős karjában és hiába ellenkezett az 
apja: amikor a kivágott hársfa, agyon
ütötte az öreg Pintért, mégis feleségül ment 
hozzá. Péter lett az úr a házban, de még a 
falu bírójának a rangját is örökölte az 
apósa után. A falu jól választott benne, 
de Örzse bizony nem. Igaz. hogy Péter

keze alatt szépen gyarapodott a birtok, de 
nem szaporodott a család. A bíró úr nem 
akart gyereksírást hallgatni. Minden esz
tendőben elzavarta Örzsét. a bábaasszony
hoz, aki végül úgy tönkretette a szerencsét
lent, hogy mire Péter meggondolta a dol
got: már hiába kívánt gyereket, örzse 
munkában agyonhajszolt testéből! ki nem 
állt többé a fájás. Péter meg csak urasko- 
dott és a festett képű Borisnak hordta a 
virágos kendőt, meg a zsák lisztet. Hiába 
nőtt a birtok, meg a tisztesség, Örzse szí
vére egyre hullott a kő . . .  Addig emésztette 
a betegség, míg végre kiadta a lelkét sze
gény. Péter addig mesterkedett, míg az asz- 
szony a halálos ágyán rá nem íratta a 
Pintér-vagyont. Még alig nvilt virág a friss 
síron, amikor Péter már új asszonyt hozott 
a házhoz és szegény meghibbant, öreg Pin- 
térnét kiebrudalta onnét. Falu koldusa lett 
az öreg néne és az új asszony unokája kő
vel dobta meg, amikor bekopogott abba a 
házba, amely az övé lett volna igazság sze
rint. — Könnyharmatos írás ez a regény. 
Keserű igazságokat öltöztet patyolat-szí
nekbe az író. Megrázó erővel zúg fel sorai
ban a magyar föld népének siralmas zsol
tára.

Dunkel Norbert: A világ urai

(Emlékiratok. Intimitások világhírű mű
vészek életéből, számos képpel és ismeret
len levéllel. A szerző kiadása, Bpest, 1933. 
295 oldal. Ara 8 P.). Dunkel Norbertnek. 
az egész világon híres hangverseny-rende
zőnek feltűnést keltő emlékiratait adja ez 
a kötet. A hangverseny-pódiumok koroná
zatlan királyainak, világjáró nagy művé
szeknek fantasztikus világa tárul elénk 
ebben a kötetben, amely felvonultatja előt
tünk elmúlt évtizedek és napjaink zenei 
világhirességeit. mint magánembereket, 
Színpompás korképet rajzol Dunkel Nor
bert Európa metropolisainak művészéleté
ről, sok vidám és komoly epizóddal, itt- 
ott csípős megjegyzésekkel tarkított élet
rajzot ad azoknak a művészeknek küzdel
meiről, dicsőséges élrejutásáról vagy buká
sáról, akikkel közel ötven éven keresztül 
szoros barátságban a nagy világ fővárosait 
járta, A békebeli Budapest, Páris, London. 
Szentpétervár stb. ragyogóan bontakozik ki 
az intim részletekben gazdag kötetből, 
amely a valóság izgalmas regénye. Nem 
zenekritikai tanulmányok, hanem emberi, 
lélektani, kultúrtörténeti adatok színes 
mozaikképe ez a könyv, teli anekdotával, 
maliciával, de egyben az örök művészet 
iránt való rajongással is.
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G Y Ű J T E M E N Y
A történelem kulisszái mögül

Kozma Miklós : Az összeomlás, 1918—19.
(Athenaeum-kiadás, 411 oldal). E könyv 

ismertetője bevallja, nehéz helyzetben van 
ezzel a memoárkötettel szemben. Ha rossz
hiszemű, az eseményeket szántszándékkal 
ferdítő munkáról lenne szó .— s ó  hány 
ilyen történelmi „helyrepofozás“ jelent meg 
IV2 évtized alatt! —, akkor az ember leg
följebb bosszús vállvonogatással megy el 
mellette, tant pis pour lui! Itt azonban. 
Kozma Miklós feljegyzései esetében, rendkí
vül becsületes, elvi alapon álló, csakhogy a 
dolgokat csupán egv szemszögből néző 
könyvvel álllunk szemközt, amelyre ugyan
olyan becsületesen csakis úgy lehetne fe
lelni, ha egy másik, legalább is éppolyan 
terjedelmes könyvben sorra venné az ember 
a memoárírónak minden egyes olyan téte
lét és állítását, ahol téves információt, az 
eseményeknek csupán egyoldalú megítélé
sét, vagy az elvi álláspontnak — nézetünk 
szerint — helytelen orientálódását véljük 
látni. Márpedig ilyen könyv megírása és 
kiadása ma nemcsak lehetetlen, de igen sok. 
magasabb nemzeti érdek miatt, az ország 
külpolitikai és belső nyugalmi helyzetére 
való tekintettel is lehetetlen. Gondolunk pél
dául itt első sorban Tisza István értékelé
sére. Nemzeti szempontból fontos, hogy — 
itt bizonyos jól megfontolt okok miatt — ez 
az értékelés egyelőre azt a formát kapja és 
tartsa meg, ahogy Koznia Miklós ma teszi. 
De a tárgyilagos történelemnek más részről 
ki kell majd mutatnia mindazt a végzetes rö
vidlátást, katasztrofális pártpolitikai jusztis- 
szükkeblüséget, s amellett személyes presz
tízs-szempontot is. amellyel a háború előtt 
és alatt a biztos összeomlás felé vitte az 
országot. De feltétlenül szükséges volt, hogy 
Kozma megírja ezt, a könyvet. Olyan hiteles 
színekkel járul hozzá egy, Magyarország 
sorsára nézve fájdalmasan döntő kor képé
hez, melyek nélkül sok mindent nem lehet
ne megérteni. Csupán egyetlen kis példa. 
Kozma Miklós feljegyzi többek között: „Sze
gény Népszavának még Oroszország felé is 
kedveskednie kell, bár maga nem akar kom
munizmust!“ S ugyanakkor — kilenc oldal
lal tovább — azt olvassuk az egyik, ma 
meglehetősen nagy szerepet játszó egyéni
ségről. aki Kozma Miklós szőkébb baráti kö
réhez tartozik, hogy az illető ezt a tanács

szerű recipét adja barátainak: „Én fenn is 
tartom a barátságot egy .sereg, már hazake
rült oroszországi bolsevista ismerősömmel, 
biztatom őket, hogy csak mozogjanak és 
piszkálom őket a szociáldemokratáink el- 
len.‘‘ Aki tudja, hogy 1918 végén és 1919 
elején — egészen az utolsó pillanatig — 
minő elkeseredett küzdelmet vívott a szoci
áldemokrácia, a polgárság érdekében, a bol
sevista agitáció ellen, az legalább is kissé 
furcsának kell tartsa, hogy ugyanakkor egv 
aktív huszártiszt — mert Kozma Miklós idé
zett barátja az volt — ilyen játékot játszik 
a tűzzel. Hiszen ehez képest az úgynevezett 
és joggal korholt „szalonbolsevizmus“ ár
tatlan gyerekjáték! Lehet-e akkor csodál
kozni, ha végül is elbukott a polgári társa
dalom?! Vagy egy másik ilyen jellemző 
részlet. Itt a felborulás. Mindenki érzi. hogy 
csak minden egyes embernek százszorosán 
felfokozott és összefogó munkájával lehet 
az özönvizet a gátak közé szorítani. S ez a 
gondolat — az akkori magyar társadalom 
dicséretére mondva — legfentről egészen a 
munkásságig minden jóhiszemű emberben 
benne élt parancsszóképpen. E sorok írójá
nak ma is keze között vannak a dokumen
tumok azokról a súlyos, napokon keresztül 
húzódó tárgyalásokról, amelyek egy múze- 
umuccai palotában folytak az illetők kezde
ményezéséből, ,3 amelyek azt célozták, hogy 
a magyar arisztokrácia hogyan — minő sú
lyos áldozatok árán — kapcsolódjék be a 
nemzet átalakulási folyamatába, hogyan 
kapcsolódjanak be az ország megmentését 
célzó munkába. (Ha nem lett volna már ré
gebben is az a felfogásom, hogy nem lehet 
társadalmi osztályokat generális jelszavak
kal elítélni, ettől a naptól kezdve pláne 
csak tisztelettel gondolhattam olyan embe
rekre, akik, Széchenyi gesztusát megismé
telve. felismerték a rohanó percek igényeit 
és megrendítő áldozatkészséggel iparkodtak 
a nemzet egyetemébe beilleszkedni, kivált
ságos helyzetük előnyeit a közös munka ol
tárára letenni!) S mit ír Kozma Miklós 
ugyanezekről a napokról: „Beosztatom ma
gam itt valahol, vagy a minisztériumban 
vagy a katonai parancsnokságnál, valami 
olyan helvres ahol minél kevesebb legyen a 
dolgom“. Majd: „Forradalom az, hogy ne
kem huszárkapitány létemre eszembe sen)
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jut ezredemnél szolgálatot teljesíteni, ha
nem barátaimmal politikai terveken töröm 
a. fejemet. . .  Barátaim be akarnak prote- 
zsalui valami magasabb parancsnoksághoz. 
De nem azért, hogy ott dolgozzam. Nem!“ 
Teljesen tiszteletben tartjuk azokat a szemé
lyes indokokat, amelyek Kozma Miklóst 
ilyen elhatározásra késztették, mégis fel 
keli tennünk ma — amikor látjuk, hogy 
Kozma Miklós minő hallatlanul értékes, sok
oldalú és teremtő aktivitású ember — a kér
dést: szabad volt-e akkor, amikor minden 
embernek a gáton volt a helye, éppen az 
olyan értékeknek, mint Kozma Miklós, félre
vonulniuk?! Minduntalan felhangzik a vád: 
az októberi forradalom nem védte meg a ha
tárokat. Nos, a legénységről maga Kozma 
mondja: „A harcterekről visszaérkező ka
tonatömegek túlnyomó része, talán kilenc
venkilenc százaléka, ha már így fordult a 
dolog, nem akart sem forradalmat, sem 
egyebet, csak egyet: hazamenni.“ A legény
ség nem akart harcolni. S az olyan tisztek, 
akik becsületes nemzeti érzésüknél, a le
génységre való nagy befolyásuknál és tehet
ségüknél fogva hivatottak lettek volna, hogy 
a honvédelem szolgálatába álljanak, azok 
pedig duzzogva félrevonultak. Ki védje 
meg akkor a határokat?! S így folytathat
nék oldalakon és köteteken keresztül annak 
az igazolását, amit itt csupán két kis tény 
kapcsán próbáltunk megvilágítani: meny
nyire fontosnak tartjuk az ilyen őszinte és 
becsületes könyv megjelenését, aminő a 
Kozma Miklós memoárkötete. Sok minden 
egészen más színben tűnnék fel, ha min
denki, akinek része volt — vagy része lehe
tett volna. -— a lefolyt húsz év eseményei
ben, ennyire tisztességes, katonás nyíltság
gal mondaná és — mondhatná el a maga 
tapasztalatait. Akkor igazán meg lehetne 
csinálni azt, amire Kozma Miklós egy he
lyütt olyan szépen rámutat: ,. olyan kör 
vagy társa:ság megalakítását, amelynek csak 
egy, de igen szigorú felvételi feltétele lenne 
s ez az abszolút tisztesség“, (s. g.)
Márton Lajos: A korai La Téne-kultura 
Magyarországon

(,,Archaeologia Thmgarica“ XI. kötet. 
Bpest, 1933. Á Magi/. Nemz. Múzeum Régé
szeti Osztályának kiadása. Teljes német 
fordítással, 120 oldal, 30 képes táblával és 
29 szövegképpel. Ara 30 P.). Magyaror
szág, de egyben egész Európa korai törté
netének egyik legnagyobb, mindmáig meg
oldatlan rejtélye az ú. n. kelta ku'ltura. 
Közel ezer esztendőn keresztül — le egé
szen a Krisztus utáni 2. századig — ural
kodik itt Európában egy nép, amelynek 
történelméről voltaképpen máig sem tudunk 
semmi bizonyosat. Írországban, az angliai 
Walesben, a francia Bretagneban, a spa
nyol Ebro mentén, Svájcban, Északolasz- 
országban. Magyarországon, Sziléziában, a

Balkánon, Kisázsiában szerte cikázik, hol 
itt, hol ott tűnik fel egy időre, kocsin ván
dorol. országot alapit, de nyomban ott is 
hagyja, gyönyörű bronzkultúrája van, van 
mitológiája, szobrászata, feliratai — s 
mindezek dacára igazában csak annyit tu
dunk róla, hogy mindenütt ott volt, ahol 
ma gael, gall, galten, wul, wallon, galata, 
kelt fajta földrajzi nevekre bukkanunk. 
Egyik legfontosabb települési helye Ma
gyarország, főként a Dunántúl volt s ennek 
emlékeit gyűjtötte most egybe példaadó 
kiadásban Márton Lajos dr. Kitűnő okfej
téssel mutatja ki ennek a magyarföldi kelta 
kultúrának a nyugateurópai keltákkal s kü
lön a déH görög kultúrával való kapcsola
tait. Ránk nézve legfontosabb része a mun
kálatnak azonban az a fejezet, amelyben 
az ázsiai szkitasággal való kapcsolatokra 
derít fényt, helyesebben kimutatja ennek 
az indogermán keltaságnak és a türkfajú 
szkítáknak a kölcsönhatásait és érintkezé
seit. Márton dr. tanulmánya a maga tudo
mányágában korszakot jelent s bizonyára 
a külföldön is megérdemelt, nagy feltűnést 
fog kelteni.
Nagy Lajos: Három magyar város

(Kosmos-kiadás, Budapest, 70 oldal.) 
A szociológus éles szeme és az író művészi 
meglátása egyformán érvényesül ebben a 
három pompás riportban, amely Szolnok
nak, Hódmezővásárhelynek és Győrnek a 
képét állítja elénk. Sajnos, a kegyetlenül 
tárgyilagos, szépítő retus hijján való foto
gráfia megdöbbentő kép. Sívár, vigasztalan 
a gazdasági helyzet mind a három városban 
és ebből fakad minden egyéb baj is. Ben
nünket elsősorban a kulturális viszonyok 
érdekelnek. Erről megállapítja Nagy Lajos, 
hogy a 40.000 lakosú Szolnokon nincs mú
zeum és nem működik nyilvános könyvtár, 
az országos sikert ért magyar regényből 
egyetlen egy példány fogyott el. (Az — is
mételjük: 40.000 lakosú városnak és környé
kének egyetlen 250 ágyas kórháza van! Ki
bővítésére nincs pénz, ellenben néhány éve 
egymilliót áldoztak szálloda-építésre és ez 
a szálloda ma üresen áll.) Hódmezővásár
helynek, az egyik legnagyobb alföldi váro
sunknak kávéházába sem képeslapok, sem 
külföldi lapok nem járnak. A helybeli 
könyvkereskedő dicsekszik, hogy fellendült 
a könyv-üzlet: már 20 könyv is elfogy 
havonta! (60.000 lakosa van a városnak!) 
Az 52.000 lakosú, régi kultúrájú Győrnek 
mindössze két könyvkereskedése van, ebben 
is az olcsó ponyvairodaimat vásárolják 
főként. — Nagy Lajos könyvének adatai 
rendkívül fontos dokumentumok lesznek 
valaha azok számára, akik a mai Idők kul- 
furhistóriájának, szociológiájának és köz
gazdaságának szomorú fejezeteit akarják 
tanulmányozni.

16



Farkas Gyula: A magyar irodalom tör
ténete

(Káldvr könyvkiadó, 336 l.) Farka?
Gyula, a berlini egyetem tanára, ebben a 
minden sorában izgalmasan érdekes köny
vében valósággal forradalmi iijitássa] szol
gál. Jó Toldv Ferenciink óta meglehetősen 
megmerevedtek ugyanis a magyar irodalom- 
történetírás külső formái és az egymás után 
következő munkák a Toldy által lényegé
ben lerögzített alapon épültek fel. Igv 
azután — természetszerűleg: bizonvois vál
toztatásokkal — évtizedekig érvénvben 
maradt nemcsak Toldy korszakbeosztása, 
hanem az a szemszög is. amellyel a magvar 
irodalomtörténetírás atyamestere irodal
munk jeleseit megítélte.

Farkas Gyula most szakít e hagyomá
nyokkal és az egész vonalon újat igyekszik 
adni; újat a felosztásban, sorrendben, ér
tékelésben és — nem utolsó sorban — az 
egyes íróknak szentelt sorok vagv lapok 
terjedelmében és egymáshoz való arányos
ságában. Hogy eközben itt-ott kissé talán 
elveti a sulykot, az megérthető és kicsinyes
ségre' vallana. ha külön ldpécéznők; amint
hogy bizonyára akadnak majd, akik a régi 
korszakos felosztást az újnál jobbnak és 
áttekinthetőbbnek fogják találni. Mindennél 
sokkal fontosabb az, hogy Farkas a szellem- 
történeti iskola módszereinek abszolút is
meretében oVan munkával lepi itt meg a 
magyar közönséget, amelyre a világnak 
akármelyik irodalma büszke lehetne és 
amelv mától fogva odavaló mindazoknak 
a külföldieknek a kezébe, akik irodalmunk 
és művelődésünk iránt érdeklődést árul
nak el.

A magyar irodalom nyugateurópai szem
mel nézve: ezt a címet is adhatta volna 
munkájának Farkas Gyula. Mert az egész 
könyvön és a könyvnek úgyszólván min
den lapján előtérbe nyomulnak a nyugat
európai szempontok és a magyar irodalom 
eseményeinek külföldi vonatkozásai. Ennek 
tulajdonítható azután az is, hogy a iszerző 
az adatoknak — elsősorban az életrajzi 
adatoknak — csak alárendelt jelentőséget 
tulajdonít, ehelyett minden igyekezetét a 
szellemi áramlatok megelevenítésére for
dítja. De ennek tulajdonítható az is, hogv 
a lokálpatriotizmus helyét számos helyen 
az utókornak hűvösebb, indokolhatóbb mér
legelése foglalja el. Ilyen az a nagyszerű 
fejezet, amely Petőfi „Fiatal Magyarorszá
gának“ a fővárosi életbe való betörését írja 
ie és ilyenek sok más helytől eltekintve 
— az efajta idézetek is:

(Az asszimilálódó németségről, szólva) 
„A kilencvenes években már ott találjuk 
képviselőjükéi a miniszteri bársonyszékben 
(Wekerle Sándor), a magyar sajtó élén (Rá
kosi Jenő), vezető tudományos és irodalmi

pozíciókban (Heinrich Gusztáv, Herczcg 
Ferenc). Nem annyira e vezetők, mini in
kább az asszimiláltak tömege űj szellemet 
hoz a magyar közéletbe: a túlzott hazafias
ság szellemét, m.elynek első jelentkezését 
mór Kisfaludy Sándor korában megfigyel
hettük. Nem véletlen, hogy a magyar sovi
nizmusnak. a harmincmilliós magyarság cd- 
mának apostola. Rákosi (Kremsner) Jenő, 
ebből a körből került ki. 1881-ben megindí
tott napilapja, a Budapesti Hírlap. mely 
rövid pár év alatt közel harmincezer előfize
tőre tesz szert, évtizedeken át hirdeti a ma
gyar faj felsőbbrendűségét és nem tűrvén 
meg a legkisebb kritikát sem, a romantikus 
önállatásnak olyan ködébe burkolja fé1-
m.üvelt olvasóit, amelyet csak a világháborús 
összeomlás viharágyúi oszlatnak szét. . .  
A túlzásba hajtott magyar öneé'úság az 
európai elszigetelődés veszélyét idézi fel. a 
magas hőfokon tartott hazafias lelkesedés 
feledteti a nemzeti önismeret követelmé
nyeit és látatlanná teszi a legégetőbb ma
gyar problémákat.“ (A századforduló ú j 
irodalmi törekvéseiről) ..A magyar iroda
lom a forrongó magyar társadalom bom
lasztó átkát hordja méhében. Mily dőreség 
volna ezért az irodalmat okolni!“ (A Nyu
gatról) „Nem nyelvrontást hoznak, hanem 
a költői magyar nyelvnek felfrissülését, új 
sliluslehetőségek föltárását. Nyelvi vívmá
nyaik nélkül ma lapos és üres volna még az 
értekező próza, sőt a köznyelv is.“

És ígv tovább. Örömmel kell üdvözölnünk 
ezt a tárgyilagos, elfogulatlan haugot; még 
akkor is, ha örömünket egy-két, alighanem 
utólag a szövegbe szúrt kitétel meg is 
akarná zavarni. . .  Mindent egybefoglalva: 
Farkas Gyula könyve beesü’etes. értékes 
írás, amely a nagyközönség és a szakkörök 
figyelmét egyaránt megérdemli. Mind
nyájan tanulni fognak belőle. (k. i.)

Németh László: Ortega és Pirandello,
(JJj írók sorozat 6. szám. Nagy Károly 

és Tsai kiadása. 64 oldal). A modern kriti
kai irodalom egyik legkivá’óbb egyéniségé 
Németh László, akinek két rendkívü1 érde
kes. mélvenszántó tanulmánya jelent meg 
ebben a kötetben. Az elsőben a nálunk ke
véssé ismert spanyol filozófusnak: Ortega 
Y Gasset-nak „játékos“ sze’lemű fi’ozqfiá- 
ját ismerteti, amely „a gyermekesség vi
dám tüntetése a múlt felnőtt komolyságé 
rendszerei ellen“. Ortega csodálja a „köte
lesség imperatívusza* alatt nyögő, frázi
sokkal te’i, de méltóságteljes 19. századot, 
ám gyűlöli is, mert kidőlt mamimPijak 
tartja, amelv végigdőlt Európán és halott 
lárva alakjában ma is rajta fekszik. De a 
20. század le akarja magáról rázni, ki a fear 
alóla bújni. Minden téren újat hoz ez a fia
tal és tudatosan fiatalodó század. „A régi
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művészet a világot akarta az értelem sík
jára vetíteni, az új művészet a szellem jel
legét akarja világbeli dolgok segítségével 
elhebegni. Ha előbb idealizált, most mundi- 
fikál a művészet.“ Ez a formájában és lé
nyegében ironikus jellegű új művészet ki
tépte magát a demokrácia szolgálatából s 
játszani akar. Nem óhajt „emberies“ lenni 
és nem az egész emberhez szól, csak a mű- 
élvezőhöz. „Deshumanizacion del arté“-nak 
nevezi ezt a tendenciát Ortega., aki a tu
domány terén is megállapítja a két század 
szellemisége közötti nagy e’térést, A szám
talan .,szak“-ra való széthullás helyett egv 
magasabbrendű organizáció jellemző a 20. 
század tudományára. Einsteint tartja a 
század ,,tudóshősének“ és kijelenti, högv 
Einsteint valamennyi magyarázója félreér
tette, mert ő nem relativista, hiszen azt 
állítja, hogy nincs abszolút tér, csak mért 
és érzékelt tér s hogy az érzékelt ie’enség 
az abszolút. Ebből Dedig az következik, 
hogv ..Newton, az abszolút tér atyja a re
lativista és Einstein, a relativitás-tan meg
alapítója az abszolutista/“ Ortega érdekes 
„színvakság-esere“ teóriájának ismertetése 
után a spanyol filozófusnak a politikára 
vonatkozó gondolatairól ír Németh László. 
Ortega újszerűén magyarázza a társadalom 
létreiöttét és a kivételes tehetségek kivéte
les jogai mellett foglal állást. A politikus 
őstípusát Mirabeauban látja, akit ..cselek
vés-düh“ és történelmi érzék jellemez. 
Megvesztegethetőségét megbocsáthatónak 
tartja, mert „csak az vehette meg, akinek 
a kívánsága úgyis az ő akaratának irá
nyába esett“'. A bolsevizmust ázsiai jelen
ségnek tartja, a tüntetőén Regitim" fasiz
mus — amelyet nem helyesel — véleménye 
szerint mélyen gyökerezik a korban. Né
meth László, miután végig ismertette Or
tega filozófiájának lényegét, magyarázza 
és egyúttal kritizálja is. Torschlusspanik- 
filozófiát lát Ortega élet-imádatában és a 
gvermekesség. a fiatal odás erős hangsúlyo
zásában. — A kötet második tanulmánya 
Pirandellót boncolja szellemes, nagy tudás 
sál aípozott, erős biztonsággal.

Propper Sándor: Uj ipari forradalom
(Korunk társadalmi, gazdasági és terme

lési problémái. Bpest, 1933. Népszava- 
kiadtís. 160 oldal.) Amikor pár évvel ezelőtt 
Károlyi Imre gróf két emlékezetes röpirata 
az orosz boíevizmus világpolitikai, világ
gazdasági és szociális kihatásairól napvilá
got látott, hihetetlen szenzációt váltott ki — 
főként jobb oldalon, ahol elképzelhetetlen
nek tartották, hogv egy mágnás, aki meJes- 
leg nagybirtokos és nagybankár is, ennvire 
józanul ítélkezhessék egy proletármozgalom 
értékelése dolgában. Propper könyve való

színűleg ugyanilyen szenzációt fog kelteni
— baloMalon. mert ugyanolyan józan, hig
gadt mérlegeléssel nézi a vajúdó kapitaliz
mus dolgát, mint ama gróf a marxizmusét. 
Valljuk be — s ezt első sorban Propper 
könyve is bőséggel alátámaszthatja, ha ed
dig nem tudtuk volna, s ha ő maga termé
szetesen nem is mondhatja ki ilyen nviltan
— az „új ipari forradalom", a Gép forra
dalma magát a marxizmust is olyan helyzet 
elé sodorta, amelv sem elméletileg, főként 
azonban gyakorlatilag nem illik belei sem az 
eddigi szocialista, sem főként a marxista 
elgondolásba. Talán az egyetlen Proudhon 
az, aki a maga szindikalista (és alig beval
lottan: anarchista) igazításával nagyobb 
súlyt helvezett a droit au travail-ra, mint 
a travail du droit-ra. Proudhont a maga 
idején kinevették; a császári kormányzat 
börtönre ítélte s ugyanakkor Marx is és 
társai vehemens publicisztikai hadjáratot 
indítottak ellene. Ma már alighanem mind
két oldaHól igazolást kapna, legalább is 
vaticiniumos előrelátása miatt, ha mindkét 
oldalról nem lennének pártpolitikai megkö
töttségek, tabu-érzések, amelyek alól fel
szabadulni nem mindenkinek adatott meg. 
A szocialista Internacionálék között bekö
vetkezett súlyos szakadás már önmagában 
is bizonyítja, hogv a marxizmus, ha nem is 
a maga történelemelméleti felépítésében, 
de po'itikai célkitűzéseiben új feladatok 
előtt áll, ha nem akar az összes dogmatikus 
filozofémák sorsára jutni. Propper Sándor 
könyve egy ilyen belső revízióhoz nyújt 
hatalirjas anyagot és sok megfontolandó, 
egészséges gondolatot.

Biczó Ferenc dr.: Szalay Fruzina,
(Irodalomtört. értekezés. Kaposvár, 1933. 

Knif. 19 oldal). Az 1926 július 10-én el
hunyt Szalay Fruzina. költőnő Kisfaludy 
Atal'a leánya volt s csaídfájában a két 
Kisfaludén kívül ott szerepel Ányos Pál is, 
meg az Endrődi Sándor neve alatt ismertté 
lett Kupricz Sándor is, 62 évet felölelő éle
tét determinálta egyrészt tüdőbaja, más
részt Reviczky Gyula mély hatása-. Szalay 
Fruzina e két impresszió alatt írta 14 éves 
kora óta nem télnagy számú lírai verseit a 
•üdéken, amelyből csak egy nagyobb páris- 
turi'■ ' -ás élménye emelte ki. Reviczky
•maga némi szatírával emlékezett meg „leg
hívebb vidéki követőiéről", aki Kis József 
Hét-jében és az ITj Időkben közölgette sok 
gyengéd érzésről tanúskodó költeménveit, 
amelyeknek főmotivuma a halál, az elmú
lás és az álom. amelv utóbbiról az életrajz 
szerzője érdekes megállapítást tesz: minő 
ielentős szerepe volt ennek a fogalomnak 
költőinknél a, millenniumtól kezdve egészen 
az ifjú Adyig.
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•jelent az író személyének presztízse az ol
vasók tetemes részénél), s ezért kezdemé
nyezte az írók előadásait megfelelő előadó
termekben könyveik friss megjelenése al
kalmából. 0. Ugyanezért kezdeményezte az 
IGE-n keresztül az írók közvetlen bekap
csolódását a Könyvnapba. 10. Ugyancsak 
az IGE-n keresztül sikerült a L i t e r  a- 
t u r a  szerkesztőjének, az eredeti könyv- 
napi programja értelmében kivinnie, hogy 
a magyar kormány tagjai, részben a Könyv
napon, részben az Iróhéien, személyes meg
jelenésük súlyával dokumentálják a ma
gyar könyv nemzeti jelentőségét, a magyar 
író értékét a nemzet erőmérlegében. 11. ö 
kezdeményezte az IGE-ben az utódállamok 
magyar íróival való legszorosabb kotnmu- 
niót az Iróhetek kereteiben. 12. Ö kezdemé
nyezte az IGE-ben a magyar regionplizmus 
megszervezését az írói munkatermelésben, 
un i természetesen előnyösen hatna vissza az 
illető vidékek könyvkereskedői forgalmára 
is. 13. A L i t e r a t  u r a  szerkesztője kez
deményezte tíz évvel ezelőtt, akkor még 
csak a Földalattin, lapjának a közúti kocsi
kon való kifüggesztését. Sajnos, a Beszkárt- 
tól mindmai napig még csak választ sem 
tudott kapni arra a beadványára, amelyben 
hevonta 1000 ingyen példány kifüggeszté
sét javasolta a föld fölötti villamoskocsik
ban. Közúti közlekedésünk vezetőségének 
sejtelme sincs arról, mit jelentene Magyar- 
ország külföldi értékelése szempontjából, 
ha a nálunk megforduló 100.000 idegen Iá
iét vinné, hogy Budapesten még a villamo
son is kultúrát terjesztenek. 14. Végül sza
bad tálán a L i t e r  a t ú r  a szerkesztőjének 
ebben a vonatkozásban arra a számtalan 
jótanácsra is rámutatnia, amelyeket jóné- 
hány kiadónak könyveik lanszirozásához, 
kiadványaik kiadásához adott.

A L i t e r a t u r  a szerkesztője bocsána
tot kér az olvasótól, hogy — elveivel ellen
tétben, amelyek szerint sem szerzett érde
mekkel, sem kapott sebekkel nem ülik a 
nyilvánosság elé mennie — ezúttal mégis 
kénytelen volt első személyben a rivaldá
hoz lépni, nem annyira önigazolás, mint 
sokkal inkább egy életprogram kifejtése és 
főként egy tiszteletteljes kérdés föltevése 
érdekében.

Tudniillik rnindezenfelül a L i t e r  a i a r a 
szerkesztője csinálta a L i t e r  u . u r á t  is. 
fenntartja azt minden anyagi siker nélkül, 
sőt súlyos áldozatok árán. Olyan laptípust, 
amelyről csak nemrégen mondotta egy ná
lunk járt, nemzetközi vonatkozásban is igen 
nagynevű író, hogy ezt a lapot európai 
nyelven kellene kiadni, annyira eredeti, 
annyira teljesen szolgálja a könyv kultu
szát. A L i t e r a t u r  a szerkesztő-kiadója 
most felteszi tisztelettel a kérdést: mivel 
járultak vájjon a magyar könyvkiadók és 
könyvkereskedők ennek a lapnak nern is a 
sikeréhez, csupán a létfenntartásához?

Vagy hogy másképpen fogalmazzuk meg a
kérdést: mit n em  tettek meg ahhoz, hogy 
ez a folyóirat, amely mégis csak elsősorbán 
az ő érdekeiket, vagy mondjuk, a magyar 
könyv érdekét szolgálja, érvényesülhessen, 
munkáját zavartalanul végezhesse?

Kekünk természetesen erre a kérdésre is 
kész a részletes válaszunk, amelyet ezidő- 
szerint még nem szeretnénk közzétenni. De 
ha a C o r v i n a  igen nagyrabecsült szer
kesztői elolvasnák, talán önmaguk riadná
nak fel legjobban.

Foglaljunk össze. Együvédolgoz ás: igen, 
készséges örömmel. De ennek előfeltétele 
az, hogy az Egyesület elismerje azt, hogy 
a L i t  er a tú r  a a magyar könyv közös
sége éi deliében dolgozik, becsülettel, önzet
lenül s hogy olyan pionirmunkát végez, 
amely elsősorban a magyar kiadóknak és 
könyvkereskedőknek lenne nemcsupán kö
telességük, hanem sokkal inkább — érde
kük. (s. g.)

A Vajda János Társaság előadásai: 
januárius 4. Verebéig Tibor dr.: Orvostu

domány és babona.
januárius 11. Bálint György: A kritikus 

mint bűvész.
Bárdos Artur dr.: Színpad és ritmus, 

januárus 18. Auer Pál dr.: Uj utakon.
Előadóest: Uj francia líra. 

januárius 25. Hangverseny: Bárdos Lajos 
• és Harmat Artur új művei.

Előadóterem: VIII. Esterházy ucca 4. sz. 
Havi bérletjegy 1.50 P.

*
A Pénzintézeti Tisztviselők Országos 

Egyesületében (V. Mérleg ucca. 2. tetem. 8) 
januárius 8-án, hétfőn esti 7 órai kezdettel 
Supka Géza tart „Hatalmi vágy és szolga
ösztön“ címmel előadást.

*
A Magyarországi Független Good Tem

plar Rend helyiségében. (Jókai tér 6. I.) ja- 
uuárius 24-én esti 7 órai kezdettel Supka 
Géza tart Georges Söreiről előadást.

*
A Magyar Cobden Szövetség szeminá

riumi előadásai 1934 januáriusában: 
Januárius 2. Kresz Károly: Aktuális pénz

ügyi problémák.
Januárius 5. Eckhardt Tibor: A magyár 

külpolitika új útjai.
Januárus 9. Fellner Vilmos: Természetes és 

mesterséges konjunktúra.
Januárius 12. Jacobi Olivér: A szabadke- 

reskedetem jövője.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala ; VI., Aradi 
ucca 10.1. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszám a: 24926 
áz é v i2 í  szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő  

400 leu , 130 dinár, 2 dollár.)
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SALGÓTARJÁNI KÖSZÉNSÁNYA RfóZVÉNYTÁRSULAT

BUDAPEST. V.. ARANY JÁNOS-UTCA 25.
Bá n y á k :

Nógrád-mcgyében : Salgótarján, Pálfalva. Baglyasalja, Csibej, Kisterenye. Métranovék 
Esztergom-megyében: Dorog, Tokod, Csolnok, Annavölgy.

Tolna- és Baranya megyékben : Nagymónyok, Szászvár, Máza.
V i l l a m o s ,  t e l e p e k :

Salgótarján, Dorog, Mázeszészvér, összesen 50.000 HP teljesítménnyel. 
S z é n o s z t á l y o z á s :

Darabos- (tömör) kocka- és díószén, szoba-, takaréktűzhely, cséplőgép- és gőzeke fűtésre 
Diószén. rostált aknászén, aknaszén, rostált daraszén gyári kazéníűtésre.

Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén.
_  BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
=  Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén.

MÉSZTELEP ÉS '  ARBIDGYÁR D o r o g o n .
Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany Janos-u, 25.) intézendők.

Sürgönyeim . Salgókőszén Budapest.
Telefonszernek: Aut. 252-80, 252-81. 252-82, 252-83, 252-84. 281-26, 230-71, 216-67. Í53-32, 108-58 
Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál- M. Kir. Poslalakarékpénztár-szémla 3575.

T á r s v á l l a l a t o k :
Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, ttgla, tetfteserép, mész. 

Magyar Kerámiai gyár Rt Vili. József-körut 14. szám. Chamotteéru, keramif. tégla. 
Salgótarjáni palackgyár Rt., V,, Sas-utca 25. szám 

Mindenfajta zöld, fehér, öblösüveg, fonott es fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.
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Th. Knaur Nachf. 302 1.) Kve 5.20 

Buck, Pearl S. Der junge Revolutionär.
(Basel, Zinner-Verlag. 243 1.) Kart. 6.80 
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H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

I D  Ó S Í TÁS OK
A r\ a p i s a j t ó  meglepő egyértelműség

gel tért napirendre J a c o b  W a s s e r 
m a n n  halála fölött, illetőleg, amelyik or
gánum részletesebben megemlékezett róla, az 
többé-kevésbbé száz százalékosan félrema
gyarázza a huszadik század irodalmi életé
nek ezt a kétségtelenül érdekes és jelentős 
alakját. Wassermannhoz hálátlan volt a bú
csúztató, aminthogy életében hálátlan volt 
a közönség is. Mert a Wassermann-regénye- 
ket — különösen bizonyos körökben — di
vat volt ugyan olvasni, olyan divat azori- 
bon, amely sohasem ment át az olvasók vé
rébe és igy ez az író sohasem tartozott az 
igazán népszerű sztárok közé. Ennek persze 
ezer és egy oka van. közöttük azonban leg
fontosabb az a különös kettősség, amely 
csaknem valamennyi munkáján végig vonul. 
..Faltam Balzacot. Flaubert-t, Dostojewskit. 
Tolstojt és Zolát“ — mondta valamikor és 
valóban ezek a mesterek ütötték rá bélyegü
ket Wassermann egész munkásságára. A 
klasszikus keretet azonban modern tarta
lommal igyekezett megtoldani; nem mulasz 
tolt el egyetlen alkalmat sem, hogy az el
nyomottak. az üldözöttek mellett állást fog- 
lalion, amiben nem. utolsó sorban az vezé
relte, hogy ő maga is, származásánál fogva 
‘.ínyorrottnak érezte magát. (Erre azonban 
— valljuk be őszintén — igen kevés oka 
volt. Hiszen Wassermannt vallási viszonyai 
ellenére széles népszerűség vette körül a 
wilhelminus Németországban; kijutott szá
mára. az anyagi és erkölcsi siker, minden
esetre nagyobb mértékben, mint amennyire 
hozzájuthatott ehhez az elismeréshez olyan 
író. akinek tehetsége talán nem volt kisebb, 
de nem. állt. mögötte hasonlóan megszerve
zett sajtó- és reklám.propaganda,). Ennek a 
kettőségnek a következménye azután az is, 
hogy az olvasóközönség egyik tábora sem 
tekintette igazán a magáénak A kl.a.ss*iJa»*- 
iskola hívei száméra nagyon is sok volt fel- 
ioaásának modernsége, a mod,érnék viszont 
sehngysem tudtak megbarátkozni az Etzel 
Ander gast-szerű bőbeszédűséggel.

Mein Weg als Hektischer und Jude. Re
nate Fuchs Christian Wahnschaffe, Kaspar 
Hauser. Buht Matari: das Leben Stanleys 
—- ezek azok a munkák, amelyek annak ide
ién nagyobb feltűnést, keltettek és mindeze 
ken fejül a Lóvéin és családin, valamint a 
Mauricius eset. Két bűnügyi történet, és 
mind a. kettőben megszólal az iqazi Wasser
mann: Laudin ügyvéd csak olyan per vite

lét vállalja, amelynek teljes igazságáról 
meg van győződve. Mintahogy Wassermann 
is száz százalékosan azonosítani tudta m.agát 
hőseinek célkitűzéseivel, harcaival. És An
dergast ügyész — bár a másik oldalon áll — 
mégsemí ellenszenves alak. A másik tábor 
képviselőinek is kijár a tiszteletadás akkor, 
ha álláspontjukat meggyőződéssel, becsüle
tesen képviselik.

A múlt évben, 60 éves korában jelentek 
meg Wassermann önvallomásai: — Igazi meg
figyelő sohasem voltam — mondja itten — 
ehhez hiányzott nem a szemem, hanem az 
emlékezet különleges alakja. Csak benyo
másaim voltak és ezeket a benyomásokat 
kellett kerek eiészbe foglalnom .. .  Wasser
mann talán jól látja önmagát és alighanem 
itt kell keresnünk a visszhang elmaradásá
nak eqyik okát is.

Azért mégis nagy író volt olyan korban, 
amelyben nem tolongtak a túlságosan may 
tehetségek, de azért — bocsánat a hasonla
tért — az utókor épp úgy nem foqja az iga
zán nagyokkal együtt emlegetni, mint ahoqu 
végzetes félreértés volt egy időben szegény 
jó törekvő Tompa Mihályt Petőfivel vagy 
Arannyal egy sorba állítani. Csak azért, 
mert véletlenül egy korban születtek. 
Hauptmann vagy Thomas Mann, vagy Stefan 
7jweiq írásai népszerűek lesznek akkor is. 
amikor a Wassermann regény-kolosszusok 
ott porosodunk maid a kölcsön könyvtárak 
legfelsőbb polcain. Életében azonban, nem le
hetett panaszra oka, mert, bizonyos körök 
rokonszenve egyenesen tüntető mértékben 
fordult feléje akkor is. amidőn hazájából 
menekülnie kellett. Pedig ennek a menekü
lésnek gyümölcseit igazán nem lehetett iro- 
dalmilag értékesíteni. És minden egyébtől 
eltekintve emberileg is csak mérsékelten le
hetett sorsát tragikusnak tartani: Bad, Aus- 
seebajn gyönyörű viUája volt. nem kellett te
hát, hontalanul bolvangania. De mit csinál
janak azok az ezrek és ezrek, akiket a vi
lágnak egyik tájékán sem vár fényűzően be
rendezett villa? (k. i.)

*

Mar i  a y Ö d ö n t  a kultuszminiszter 
miniszteri tanácsossá nevezte ki. Bensősé
ges szeretettel köszöntik az írók írótársu
kat MeC Marian lehet a szolgálati életben 
kitűnő hivatalnok: de. lelke szerint mégis 
csak író. a betű szerelmese. S itt most nem 
is annyira regényére, az ..Aranyszájú 
Zonghu-rá, s nem is annyira ködbe vesző
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álomnovelláira gondolunk, amelyeket „Kelet 
fia“. címen gyűjtött egybe. A „Muzsikus- 
történetek“ puha szépsége, „A kis áruló“ 
című daljátékának kedves meséje, vagy a 
„Rákóczi-harang“ drámájának döbbenetes 
lüktetése sem fejezi ki. Mariay írói művé
nek teljességét. Az a könyve azonban, 
amely a legmélyebben marad meg az olvasó 
szívében: a „Nyalka élete és halála“ címen 
megjeleni „állatéletrajz“, amelynek meg
rendítő szépsége talán csak az őrület mes- 
qyéin támolygó Nietzsche tragikus gesztu
sához hasonlítható, amellyel zokogva bo
rult egy ló nyakába és simogatva siratta 
meg benne a nagy Pánt. — Mariayt, kitün
tetése alkalmából, azért is övezi szeretettel 
a magyar írók közössége, mert a kultusz
minisztériumban ő képviseli nagy megér
téssel a magyar írók szegény ügyét s a mi
niszter által tervbe vett irodalmi tanácsnak 
nyilván ö lesz a vezetője. (

A k i  az 1 s te nn  el b e s z é l g e t . . .  
és a k i  c s a k  a z é r t  d ó i g  o z i k ,  h o g y  
l u s t á l k o d h a s s é k .  Kevés író érte el 
azt a sikert, amely George, G r e g o r i a n  
román poétának jutott osztályrészül: már 
életében annyira elismerik, hogy az egyete
men tanítják a verseit. Öt irodalmi nagy
díjat nyert eddig Gregorian, akinek 'nyolc 
színdarabját adták elő. Legértékesebbek 
azonban filozofikus versei, amelyek közül 
főként a ..Golgota“, „Ember“ és a „Sza
hara“ című hosszú, epikus elbeszélések tűn
nek ki megrázó erejükkel és mélyreható 
gondolataikkal. Minden nagy sikere elle
nére is szomorú ember Gregorian. Barna 
szeme búsan mereng a messzeség felé, ami
kor hitvallást tesz keserű pesszimizmusáról:

— Az a tény, hogy megszülettünk, már 
önmagában determinálja szerencsétlensé
günket. Élő ember nem lehet boldog. A 
szenvedések elől nincs más menekvés. mint 
a halál. Eav'etlen egy szévség van az életben 
és az a költészet. . .  Csak az kárpótol azért, 
hogy megszülettem., hogy olykor Istennel 
beszélgethetek...

Homlokegyenest ellentétes egyéniség Gre- 
aor H ir s u. a román irodalom egy másik 
kitűnősége, aki írói. újságírói múltja után 
most a bukaresti külügyminisztérium sajtó- 
főnök-hebtettese. 1084-ia tudja a családfáját 
Gregor Hirsu visszavezetni, de — mint 
mondja — mégsem szereti a tradíciókat.

— Számomra mindig csak a ma fontos, — 
jelenti ki vidám hangon — csak a viliavat
nak élek. múlt és jövő nem érdekel! Nem 
őrzök emlékeket mert felesleges ballasztnak 
taitom mindazt. ami a tegnapnál köt össze. 
Minden nap újra kezdem az életet, minden 
este meghalok és minden, reggel újra feltá
madok! Intenzív gyönyörűséget találok 
minden átélésben és mindent átélek: szín,

íz, illat, finom, selymes felület tapintása, 
egyformán éfnnény számomra. — Igen nagy 
műveltségű ember ez a hedonista filozófus, 
aki bámulatos munkabírással dolgozik reg
geltől estig. Mosolyogva mondja:

— Csak azért dolgozom ilyen sokat, hogy 
aztán néhány órát lustálkodhassam . . .
.! ! * ér m.)

J o h a n n  G a l e t t i  e m l é k e z e t é t  
elevenítették fel a közelmúltban külföldi új
ságok hasábjain. A mai generáció nagy 
része bizonyára nem is tudja már, hogy ki 
volt ez a Galetti, akinek 150-ik születésnap
ját múlt év végén ünnepelték volna, ha 
ügyein lett volna valaki, aki ezt az ünnepsé
get megrendezze. Galetti gimnáziumi tanár 
volt Gothában, rendkívüli műveltséggel meg
áldott ember, akinek nevéhez fűződik az 
úgynevezett ..katedra-bölcsesség“ amely 
azóta sem került le a vicclapok hasábjairól. 
A professzor tanításai során rengeteg olyan 
„bemondást“ engedett meg magának, am,ely 
azután hangos derűre ingerelte az osztályt 
és egy-eay „bölcs mondásnak“ az emléke 
évtizedekig is fennmaradt. Az. utókor sze
reti gúnyosan emlegetni ezeket a „tanáriá- 
dákat,.“ pedig nyilvánvaló, hogy Galetti 
szándékosan tarkította előadását olyan ki- 
szólásokkal. amelyeknek sikere felől nem- 
lehetett kétségben. Ennek az elgondolásnak 
köszönhetik létüket az efaita örökérvényű 
bölcsességek: — A teutonok és a cimberek 
tulajdonkénen egymástól származnak. — Al
fonz születésekor m.éa csak 2 éves volt. — 
Kihúzta kordiái és lelőtte ellenfelét. -— Az 
Arábiában lévő kellemes illatokról sokat be
szélnek, de ha az ember oda m.egu. nem lát 
az egészből semmit. — Olyan fáradt vaayok, 
hogy az egyik lábam nem. látja a másikat.

U gyanilyen bemondások tarkítják a 
tanár úr hivatalos tevékenységét is: — 
Egyiktek ma megint nagyon nyugtalan. 
Nem akarom őt megnevezni, csak a kezdő 
betűjét mondom.: Madelung. —- Egy más al
kalommal, amikor sokan hiányoztak. ígu 
fakadt ki: Már megint naayon sok olyant 
látok közöttetek, akik nincsenek jelen. — 
Ismét, másszor így szólt rá egyik neveletlen 
tanítványára: — Maga, fiam,, nem való fisz- 
tesséaps emberek közé; jöjjön ide hozzám a 
dobogóra.

Galetti szemléltető történelmi előadásá
ból származnak végül a. következő klasszi
kus idézetek: — Amikor Firenzében nestis 
dühöngött, o járvány áldozatai lettek a vá
ros orvosai is. A nestis csak akkor múlt el. 
amikor már az utolsó orvos is elpusztult. — 
A vérzsák Marathonn.ál van moaiiedtek. 
hogy kétségbe esve kiáltozták: Urunk Jé
zus, itt jönnek az athéniek. — A firenzei 
natricius-házokban a gyermektelenség örök
lődik.

*
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Ady-szavak
Irta : Schöpflin Aladár

Fenyő Miksáéknál voltunk vacsorán a 
Naphegyen, egy gyönyörű havas téli Gá
tén. Adyn kívül ott volt Osvát Ernő és 
Móricz Zisigmond is. Vacsora közben és 
után irodalmi dolgokról beszélgettünk. 
Valamelyikünk szóba hozta, hogy egy 
francia folyóiratban Paul Verlaine4eve
teket olvasott, amelyek megrenditően 
mutatják a nagy francia költő szörnyű 
nyomorát. Az egyikben megalázkodva 
kért kiadójától 10 frank előleget. Osvát 
Ernő Adyhoz fordulva tréfásan megje
gyezte:

— Látod, a francia költő sorsa sem 
jobb . . .

Ady kissé élesen közbevágott:
— Jegyezd meg, Ernő, én nem Paul 

Veraineje vagyok koromnak, hanem 
Hugo Viktora.

Ez a. mondás nemcsak azt jelenti, 
hogy Ady a maga nagy önérzetében 
jogot tartott arra az ünneplésre, tár
sadalmi díszre és anyagi ellátottságra, 
amelyben Hugo Viktor részesült. Ma 
is azt hiszem, hogy egy pillanatra kipat

tant belőle az a hatás, amelyet Hugo Viktor tett rá HU. Napoleon elleni nagy iro
dalmi harcával. Akkor volt tetőpontján Tisza István elleni költői küzdelme. Neon 
hiszem, hogy akarta volna Hugo Viktor Les Chátiments című verseskönyvét vagy 
Napoleon le petit című pamfletjét, amelyeket ma már legfeljebb történetbúvárok akar
nak. Nem arról van tehát szó, hogy Ady utánozta volna Hugo verseit. A francia költő 
attitudeje volt rá ösztönző hatással.

Ez az irodalmi hatásnak sokkal gyakoribb és fontosabb neme, mint azok az aprólé
kos reminiszcenciák és hasonlóságok, amelyeket a filológusok szeretnek a költőknél 
kimutatni.

*
Ady, mint verseiből is kimutatható, büszke volt régi nemességére, ősi magyar 

származásának bizonyítékát látta benne és szeretett rá hivatkozni, amikor magyar
ságát kifogásolták. Meg volt benne a magyar köznemesek tipikus gúny o1 ódó hajlama
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a mágnások ellen, ami a régi magyar nemesi egyenlőség tudatából fakadó irígykedés 
kompenzálódása. Mint szilágysági ember, a Wesselényiekben személyesítette meg a 
mágnás fogainál. Ezt a mondását jegyeztem meg:

— Mi, Ad vak már rég tönkre voltunk menve, amikor a Wesselényink kezdték.
Politikai verseinek bizonyos passzusait ebből az érzületből lehet megmagyarázni.

*
Nem áll az, hogy olyan nagyon könnyen írta verseit. Néha megesett ez is, de leg

többször sokáig hordta magában a témát és bizony nagyon vívódott vele, amíg meg 
találtÜ egyedüli teljes értékű kifejezési formáját. .Sokszor egy-egy szón fennakadt 
(Lásd: Aki elvérzik egy gondolaton...). Egyik verse írása közben ke’lett volna neki 
az a szó, amely azt a .szíjból való készséget jelenti, amelynek két végére a falusi em
ber egy-egy vödör vizet akaszt és aztán az egészet a vállára vetve viszi. Vagy három 
napig kereste a szót, mindenkit, akivel beszélt, megkérdezett; végül akkori szállása, 
a Városmajor-szanatorium háziszolgájától, aki falusi magyar ember volt,, megtudta, 
hogy annak a készségnek a neve: dta'vető. Erre aztán hamar kész lett a vers.

Fiatal írókra, akikben tehetséget látott, de a tehetségük vitás volt, ezt szokta 
mondani:

— Tehetségre gyanús.
Más írókra, akikkel személy szerint rokonszenvezett, de nem tartotta őket te

hetségeseknek, ez volt a szava:
— Megérdemelné, hogy tehetsége legyen.
Egy nőre, aki a költő iránti rajongásba csomagolva kíná’ta magát neki s aki 

terhére volt, ezt mondta:
— Azt szeretné, ha a testére írnék autogrammot.

Ezt variálta, egy másik nőre, aki azzal, büsziké kedett, hogy mennyi híres ember
iéi volt intimitásban:

— A 'teste olyan, mint egy autogram-könyv. Tele van híres emberek keze 
nyomaival.

*
Budapesten soha sem érezte magát lakosnak. Egészen házassága utánig, élete 

utolsó szakáig nem is volt Budapesten lakása. Szállodában vagy szanatóriumban 
lakott. Szerette Parist, Érmind,szentet. Zilahot, Nagyváradot, Debrecent, —- ezek mind
egyikének több kevesebb nyoma van verseiben, Budapestnek alig. Budapestet nem 
szerette. Ő, akit sokan, mint a városi költészet úttörőjét magasztaltak, mindvégig 
vidéki ember maradt a szívében. Lokál-patriota. vo't, zilahi embernek mindig nagy 
becsülete volt nála s a magyarság legősibb, legderekabb részének az egykori partium- 
beb magyart tartotta. A Dunántúl, ha leszámítjuk egy kaposvári felolvasó-írtját és 
később néhány heti balatonfüredi üdülését, sohasem járt.

Egyszer beszélgettünk erről és ő megmagyarázta nekem, hogy Nagyváradról 
egyenesen Párisba került, mielőtt Budapesten lakott volna s ezért nem tud ehhez a 
városhoz hozzámelegedni.

*
Sokszor egy beszélgetés anyagából lett egy vers. Egyszer a Fehér Ho’ló kocs

mában, akkori főhadiszállásán, zsurnalisztikáról és zsurnalisztákról beszélgettünk, ö 
az újságírást, mint fogla k ozást nagyon sokra becsülte, az újságírókat, mint embere
ket túlságosan közelről látta, semhogy hasonló nagy véleménnyel lehetett volna róluk.

Egv-két hét múlva megjelent A bélyeges sereg című verse, amelyben megtalál
tam az esti beszélgetésünk egész tartalmát, rövid verssé komprimálva.

Azt hiszem, azért hozta szóba a beszélgetés témáját, mert a vers már forróit, 
készült, formálódott, a fejében. Talán öntudatlanul, még akkor nem is tudta, hogy 
vers lesz belő'e.
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IMÉGYSZEHf K Ö Z T

Madarassy Beck Zsuzsa bárónővel

Madarassy Beck Zsuzsa bárónő

A bárónő nemrég jött haza Brionibók 
ahol három esztendőt töltött egyhuzam
ban. Ennek a félig önkéntes, félig kény
szerű száműzetésnek a történetét írta 
meg első regényében. Címe nem a leg- 
s zerencsésebb:M?m>ő/ az Isten megfeled
kezett. A könyvben Istenről! kevés szó 
esik, annál több pó óról, golfról, bridzsr- 
ről, flörtről, napról és tengerről. Mindez 
egy végtelenül megható szerelmi idült 
keretez körül. Könyve első sorától az 
utolsóig intelligens, bátor, elmés, szín
tiszta iroda'om. Kiállja a legkényesebb 
kritikát. A kritikák elragadtatása a szer
zőt, lepi meg a legjobban. Nagyon boldog.

— Ezt a könyvet tizennyolc hónapon 
át írtam, végtelen felelősségérzettel, ví
vódva és szívdobogással, minden egyes 
oldalt ötször-hatszor újra, ágyban, kö
nyökig tintásán, reggeltől estig. Fel 
akartam szabadulni magamtól, le akartam 
számolni Zsuzsanna Máriával. Mert eddig 
Zsuzsanna Mária voltam — ezen a néven 
jelent meg két versesfüzetem és egy no- 
velilagyüjteményem. És sok apró, fe ülê - 
tes írás napi- és hetilapokban, párisi lo
kálokról, túriról, világhirességekről. TTj 
ságíróskodtam. Fényűző helyeken é tem

írásokat.és lefotografálltam a látottakat. Ma már szégyellem ezeket a hivalkodó kis 
Ma mást akarok.

— Ellenem vethetné, hogy a kis regény hangjában is van valami a régi hetyke
ségből, hogy csupa bárhangulat, koktélmámor, tánc és egyéb könnyelműség. De ami 
valaha fontos volt a számomra, az itt már csak kellék. Atmoszféra, miliőábrázolás.

(Nos igen — vetem közbe — a regény hangsúlyozott mondenitása, kivált e einte, 
talán idegesít egynémely olvasót. A szereplők dilettantizmusát áthárítja a szerzőre. 
Később, araikor belátja, hogy a helyzetrajz nélkülözhetetlen, amikor a két íősze- 
íep'ő igazár; megkapó és nagyszerűen ábrázolt szerelmi mártiriuma magával ragadja, 
megérti a szerzőt. De addig?)

— Tudom. Irtózatos időket élünk, szörnyű nyomorúság van s aki a kiváltsá
gosok könnyű életét ábrázolja, könnyein frivo'niak1 tűnhetik. De én nem akartam tár
sadalmi regényt írni, — ez túlhaladná képességéihlet. Éti á ínagám szomorú kis regé
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nyét irtani meg, egy kispénzű, boldogtalan asszony szerelmi regényét a pénzes boldo
gok szigetén. Magánügy? Talán nem is az.

((Nem az. A művészi ábrázolás, legyen a tárgya bármilyen frivol, sohasem magán
ügy. Van Balzac, Tolsztoj — de e szellemóriások mellett, akik a társadalmi lét alap
vető problémáit, népek és osztályok sorsát vetítik elénk, meg van a létjogosultsága 
azoknak a művészeknek is, akik a világ bajaival szemben süketek, mert egész figyel
müket a szívhangoknak szentelik. To the happy few — írta Stendhal egyik regényé
nek élén. Ezt az ajánlást írnám az ön regényének első oldalára, bárónő!)

— Nőíró vagyok — nem írhatok másról, csak amihez közöm van, ami szenve
délyesen érdekel. Imádom nagy külföldi példaképeimet. Ismeri Mansfield Katalinnak 
témáikban oly jelentéktelen, de szívszorongatóan költői kis történeteit? A nagyszerű 
Lehmannt? A férfióriásokat, akiket az imént említett, rettegve tisztelem, zordaknak, 
megközelíthetetleneknek látom őket, mint Michelangelo Mózesét. De Mansfieldet. 
Lehmannt szeretem. Szeretném őket annyira, amennyire megközelíteni.

— A könyvem címe nem szerencsés. Csak a szelíd erőszaknak engedve fogad
tam el. Igényeket kelt, nagyképűen hangzik. Ha tőlem függ, regényem címe ez lett 
volna,-.Katalin, vagy az egyedüllét. De a kiadóm régimódinak találta, lebeszélt róla.

(Mi az igazság a regénye körül, bárónő?)
— Minden szava igaz, minden alakja eleven módéiról készült, de mégsem kulcse 

regény. A kulcsregény hősei közéleti alakok, akikre ráismer az olvasó. De ugyan 
kit érdekel Mase-nek, az én kis póló játékosomnak az igazi neve? Szerettük egymást, 
amíg megjött Patricia, a felesége és visszavette tőlem. Ez a regény. Es ist eine alte 
Geschichte. . .

(De újjá teszi a ragyogóan szuggesztiv ábrázolás. Az olvasó lassanként maga is 
belejut a szigetvarázs bűvöletébe, amely rabul ejtette a regény magyar hősnőjét. Az 
atmoszféra ábrázolása tökéletes. A dúca, Rumpelmayer és a két felesége, Mase, a 
polójátékos és főleg a feledhetetlen Mme Grergőczy... milyen biztosan odaállított, 
tökéletes figurák! És a történet forduló-mozzanatai... Egy-egy beszélgetés-töredék... 
Egy-egy édes, aforisztikus erejű megjegyzés . . .  Elragadó!)

A bárónő mosolyog.
— Én egy vereség történetét írtam meg — és ez nagyon nehéz volt. Nehéz egy 

nőnek megváltania, hogy a kedvese otthagyta és nem keresni rá mentséget, magya
rázatot. Patricia egyszerűen megjött és kivette Katalin kezéből a pölóbotokat.

(Éppen az a csodálatos, milyen üde, friss éis mulatságos ez a köznapian szomorú 
kis életepizód a regényben. A művészet varázsa megnemesíti a trivialitást, könnyűvé, 
pezsgően-légiessé teszi mindazt, ami az életben lehúzza és megnyomorítja az embert. 
A regény néhány, legszebb epizódja a pólópályán játszódik. Nem tudnám jobban 
jellemezni az írónő stílusát, mint így: szelleme lóhátról kergeti a labdakönyedségű. 
rugalmas kis témát a tökéletesen sima írásművészet pázsitján. Mindig lady-like, fölé
nyes, néhol kislányosan szenzibilis. Egy csapással első írónőink közé emelkedett.)

Németh Andor.

Aujeszkv László dr.: Az időjárás és a 
mindennapi élet

(Népszerű Termtud. Könyvtár, 15. szám. 
Term. Tud. Társ. kiadása. 331 oldal, 48 kép
pel és rajzzal. Ára 3 P.). Mindennapi éle
tünk folyását la.z időjárás szabályozza. A 
szerző munkájában részletesen megmagya
rázza. hogy mit kell tudni az időjárás hatá
sairól a betegnek, a szellemi munkásnak, a 
gazdának, a kereskedőnek, az iparosnak, a 
vállalkozónak, a sportolónak. Mindenkinek 
szüksége van erre a könyvre, aki életmód

ját okszerűen akaTja beosztani és üzemét, 
gazdaságát, üzletiét meg akarja kímélni a 
veszteségektől. Tartalmából a következő fe
jezeteket emeljük ki: Az időjárás hatása 
testi és szellem,i életünkre. A meteorológia 
és á közlekedés. A meteorológia, a mezőgaz
daság szolgálatában. Az építészet, meteoro
lógiai kérdései. A meteorológia ipari alkal
mazásai. A meteorológia a kereskedelem 
szolgálatában. A meteorológia a tűzvédelem 
szolgálatában. A meteorológia törvényszéki 
alkalmazásai. A meteorológia különféle al
kalmazásai.
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R Ó K F U R C S A  
É L E T E

Frank Arnau—Henrik Schmitt útja
a soproni szerkesztőségtől a spanyol állampolgárságig

Erre mifelénk sem ismeretlen Frank Arnau neve. A meglehetősen szorgalmas 
hírben álló német regényírónak vagy másfél esztendeije magyar nyelven is megjelent 
egy regénye, amely a „Halálra ítélem4* címet viselte. Nem volt különösen tehetséges 
írás. Inkább kissé naivan felépített mese a halálbüntetés-ellenes propaganda szolgála
tában. Mintha ennek a propagandának szüksége lenne naivan kiagyalt mesékre. . .

De most nem erről van .szó. Hanem arról, hogy Frank Arnau, a sokoldalú író — 
aki Magyarországról is írt két könyvet —, a múlt tavaszon különös ügyek középpont
jába került. Ezeket az ügyeket annak idején feltűnően széles mederben tálalta, fel 
olvasóinak a berlini sajtó.

Az Izgalmas tudósítások azzal kezdődtek, hogy a hatóságok példátlan botrány 
nyomaira jöttek rá és ennek a botránynak a középpontjában Frank Arnau állt, az 
ismert regényíró és publicista, akiről azonban huszonnégy órán belül kiderítették, 
hegy — tulajdonképen Schmitt Henriknek hívják. Amau-Schmitt ellen a fe'ije’en- 
tések özöne emelte akkor — a lapok közlése szerint — a csalás, hűtlen kezelés, 
zsarolás, adócsalás, devizacsempészés, valamint a vesztegetés és a megvesztegetettség 
vádját. Ugyancsak tekintélyes volt ez a bűnlista és. azt sejttette, hogy a derék Amau- 
Schmitt ezt az ügyet aligha ússza meg ép bőrrel, hiszen ha néhány vádpont alól sike- 
iülne is magát tisztáznia, marad még a rovásán elég...

A vizsgálat nagy apparátussal indult meg és ennek során kiderült- hogy az ügybe 
igen előkelő nevek keveredtek bele; maga Arnau pedig alighanem megneszieilt vala
mit, mert — kereket oldott. A városok egész .sorában házkutatásokat foganatosítottak 
és többek között letartóztatták Josef Ganzot is, a híres versenyzőt és autószakla.p- 
szerkeszfőt.

De a hatóságok egyéb kedves dobokra is rájöttek. Igv például arra, hogy Arnau 
nem is maga írta könyveit. Megegyezett nehéz viszonyok között élő írókkal és újság
írókkal, és potom pénzen tőlük vásárolta azokat a kéziratokat, amelyeket azután a 
saját neve alatt tett közzé. így keletkezett állítólag Arnau két magyartárgyú munkája 
is, a Die Rote HöUe in Ungarn és Die Tragödie des Grafen Tisza. Az is kiderült, hogy 
Arnau írói tevékenységén kívül egy nagy vállalat hirdetési és propaganda-irodájának 
vezetését is ellátta és évi jövedelmét kereken százötvenezer márkára becsülték.

Azután hosszú ideig nem hallottam .semmit Arnauról, míg azután most a Temes- 
váii Hírlap hasábjain ismét elém került ennek a különös írónak a neve. A lap munka
társa elmondja, hogy Amau-Schmittel még a weimari Németország idején ismerkedett 
meg Berlinben és hallatlanul meglepte, hogy a. Berliner Tageblatt vezércikkírója — 
magyarul: beszé'. Kiderült, hogy Arnau — Sopronban született és mint a Soproni 
Hírlap munkatársa kezdte mozgalmas pályáját. Később össze melegedtek é,s ekkor a 
kopasz emberke mindent elmondott magáról. Elmesélte, hogy a háború alatt Varsóban 
titkos diplomáciai megbízott volt; ekkori élményeit filmre is miéig írta. és a filmben 
Brigitte Helm játszotta a főszerepet. Azután Sza’onikiban német megbízott volt, 
1916-ban .Parisban német kém, 1917-ben Amerikában ipari kém, 1920-ban pedig a
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Benz-Mereedes-művek propagandafőnöké. Eldicsekedett azzal is, hogy IV. Károly 
kiirály családi ékszereit Schager-Eckartsauval ö csempészte ki Ausztriából, aminthogy 
a magyar tanácsköztársaság idején is hasonló tevékenységet fejtett ki: a magyar 
arisztokraták ékszereit — mint kommunista funkcionárius, hivatalos pecsétté’, el'átott 
csomagban — ugyancsak ő .segítette átjuttatni a határokon túlra, .svájci területre.

Az erdélyi újság cikkírója azután még két alkalommal került össze Ara au vak 
Az első ízben meglepetéssel látta, hogy a prononszírozottan liberális újságíró, akiinek 
vallási viszonyai körül is bizonyos bajok vannak, — európai küldetésekben jár, mint 
a Völkischer Beobachter munkatársa... A második találkozás alkalmával azonban 
már más a helyzet. Berlini kiadóvállalatát időközben lefoglalták, titkárnőjét letartóz
tatták, fényes kényelemmel1 berendezett nyolcszobás villáját zár alá helyezték. Rette
netes elkeseredéssel beszéli ekkor már az új berlini urakról:

— Velem merték ezt megtenni, — kiáltozza magyarul, hogy más ne értse, — velem, 
aki ismerem minden ügyüket. Velem, aki a legnagyobb szolgálatokat tettem nekik . . .

És azután megoldódik a nyelve. Elmondja,, hogy hosszú időn keresztül rendszeres 
fizetést kapott a nemzetkszocialista párttól, hogy elárulja nekik a nagyipar kényes 
ügyeit. Azokat az ügyeket, amelyeket jói ismert a Benz-Mercedes teljhatalmú reklám
főnöke . . .  És Amau ekkor már nem tesz lakatot a szájára. Szörnyű le epiezésekke1 
szolgál a NSDAP kulisszái mögül. Igazak-e, avagy nem ezek a szörnyűségek: nem 
tartozik ide. Lehet, sőt bizonyos, hogy Arnau sokat tud. De az is kétségtelen, hogy 
szemmértékét elhomályosítják az egyéni tsérelmek.

A lényeg? Amau-Schmitt közben felveszi a. spanyol állampolgárságot. Éjszakákon 
keresztül tartó tárgyalásokat folytat Georg Bernharddal, a Vcssische Zeitung volt fő- 
szerkesztőjével. Rofhschild-pénzzel zsidótárgyú filmet rendez. Egy párisi kiadónak 
regényt ír „Barna pestis‘‘ címein . . .

És így tovább. Egyetlen pillanatig nem nyugszik. Furcsa ember ez a kis mit-
u. gr ál s z - sa j tó zseni. Lehet, hogy még nagy karrier vár reá. (Talán az annak idején 
kirobbant sajtókampánynak is csak politikai okai voltak.) De az is lehet, hogy pá
lyája most már feltarthatatlanul lefelé vezet, A Trebitsch-Lincolinok útja kiszámít
hatatlan . . .  (k. i.)

ily frivol paszus az egész műben nincs több, 
de es ott vo't s ezen Arany esztétikai ér
zéke annyira megbotránkozott, hogy letette 
s hónapokig feléje sem nézett.. Itt per
sze tudnunk kell, hogy közben Madách kép
viselővé lett. sőt — a nemzetiségi kérdés
ben való állásfoglalása következtében — 
egészen közel került Eötvös Józsefhez, a 
leendő kultuszminiszterhez, ami Aranyt 
most már változott magatartásra bírta az 
„Ember tragédiájával“ szemben. Meg rend í- 
tők az e'vált feleségnek. Fráter Erzsinek 
levelei Madáchhoz, amelyeket mindig „Frá
ter Erzsébet“ névvel szignál. A tegeződő 
levelek megszólítása mindig „Tisztelt Imre“, 
mindig anyagi kérdésekről szólnak; csak az 
egyikben szólal meg a záradékban az anya 
szerető hangja: „gyermekeim csókolva ma
rattam“. — Hallatlanul érdekesek Madách 
öcosének, Pálnak beszámoló levelei a 49-es 
forradalom eseményeiről: „máma két parasz
tot lövetett Görgei főbe — a sárosi nép 
igen rossz szellemű —“, ami megint csak 
erős bizonyíték Szabó Ervinnek a 48-as sza
badságharcról alkotott ítélete mellett.

Madách Imre levelezéseiből
(Magy. írod. Ritkaságok, 27. szám. 143 o. 

Ara 1.50 P.). A pesti zsidó gimnázium ön
képzőköre, a kitűnő író-tanár, Komlós Ala
dár dr. vezetése alatt teszi közzé a Nemzeti 
Múzeum kézirattárából Madách Imre 131 da- 
rabnyi levelezéséből az eddig még ki nem 
adott 59 darabot. Vannak közöttük Madách 
levelei húgához, Szász Károlyhoz, Szontágh 
Pálhoz s főként Nagy Ivánhoz (a tartalom
jegyzékből kimaradtak); aztán Madáchhoz 
intézett levelek az édesanyjától, elvált felesé
gétől. húgától és két öccsétől. Jelentős, a 
Nagy Ivánhoz intézett levelei közii1 az. 
amelyben beszámol arról, hogy Arany János 
hogy’ fogadta — illetőleg nem fogadta — 
az „Ember tragédiáját“. Mit tavasszal 
(1861 tavaszán) Szontágh Pál barátunknak 
fe'olivaisám s ő sürgetett adnám Aranynak 
bírálat végett. Odaadtam, azonban mindjárt 
az első lapon az isten ígv szól:

Be van fejezve a’ nagy mű, igen,
S úgy összevág minden, hogy azt hiszem, 
Évmilliókig szépen elforog 
Míg egy kerékfogát újítni kell.



ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA.

A szuzdali csudatevő Mária csudát tett...
Látogatás a Nobel-dijas Bunyin házá n an

Nizza, januárius.
Vasúton 20 percre innen, fenn a francia Tengeri Alpok között, közel az olasz 

határhoz fekszik egy hegyoldalnak dő t, kis. virágos amfiteátrum: Grasse, az ősi 
városka, amelynek erős falai előtt még szavojai Eugén katonai zsenTje is megtörött, 
amikor bosszúhadjárattal indult az őt megtagadó törvénvte’en atyja, a francia Lajos 
király ellen.

Az emigrációk sorsa k-iszámíthatat an. Ivan Alexejevics Bunyin bölcsőjére, amikor 
1870 október 22-ikén megszületett, bizonyára nem volt. ráírva, hogy valaha itt GTassé
ban fogja a francia D up on tok és Durandok kispolgári életét élni.

Voronesben, középső Oroszországban, régi nemes és földbirtokos családból szüle
tett. amelynek ősei között már vö t egy-két, iroda’ommal megmérgezett alak: Bunyin 
Anna, a költőnő, s a még érdekesebb figura: Zukowszki. aki Bunyin Atanáznak és 
egy Szalma nevű török lánynak a viszonyából született és aki többek között Homérosz 
orosz fordítója volt. Byron és Longfellow szel’eme ura kodott a voronesi kis kúrián.

Minden orosz emtellektüeil életében legalább is egyszer adódik egy va'lásos krízis. 
A fiatal Iván Alexejevics életében is adódott ilyen válság, amikor szívbő szeretett 
testvérhuga hirtelen elhunyt. Húgától egy ezüsttel borított, feketearoú ikont, egy 
csudatévő szentképet örökö’t, — a magyar őstörténetből ismert Szuzda.1 város pátróná- 
jának, a szuzdali Szűz Máriának képét. Ez a szent ikon többé nem hagyta el Bunyint, 
Vele volt akkor is, amikor jómódú orosz nemesúr létére beutazta Olaszországot Velen
cétől (Szicíliáig, áthajókázott Algírba és Egiptusba, álmodozott az Akropolis« alatt, 
imádkozott Jeruzspálemben. felkereste a legendás Sinai-hegyet s a szuezi csatornán és 
a Vörös Tengeren keresztül elhajókázott az Indiai Óceán mesés partjaihoz vagy 
Ceylon zöldessárga banánültetvényeihez.

A fiatal akadémikus
A szuzdali Máriakép akkor is, vele volt. amikor négy kötetnyi vers, két kötetnyi 

fordítás és hat kötetnyi prózaírása után egyszerre csak meghívták Szentpétervárra,, 
ahol elébb a legnagyobb orosz irodalmi díjjal, a Puskin-díjjal tüntették ki s aztán, 
1909-ben, tehát 39 éves korában beválasztották az Orosz Cári Akadémia 12 író-tagja 
közé, Tolsztoj Leó mellett tagtársnak.

S akkor is ve'e volt a szuzdali szent-ikon, amikor a bolsevizmus kitörése után 
Déloroszországba menekült, ahol végigélte Kolosuk fehér-ármádiájának szörnyű halá1- 
küzdelmét s azután a vörösek és fehérek rettenetes viaskodása közepette belesodródott 
a harmadik pártba, a „zöldek pártjába“, akozó a sokezer szerencsétlen ember közé, 
akik a polgárháború rémségei közül elmenekültek az erdőkbe, a hegyek közé, hóna
pokon keresztül gyökereken táplálkoztak és nem mertek emberek közé menni, mert 
üldözött vad módjára bújtak a h rl n-okha-

Kimondhatatlan szenvedések után, amelyekből hűséggel kivette részét a felesége 
i> — Moronzefínek. a duma e’ső e’nökének leánya —, végre sikerült Délfranciaor- 
szágba kivergődnie. A szuzdali Mária ide is elkísérte és díszhelyet kapott a. grassed 
kis házban, amelyet Bunyin kibérelt. És mint ősi orosz földbirtokosok utódja mind
járt egy kis földet is bérelt melléje; maga köré gyűjtött egv csomó orosz emigráns- 
írót s aztán velők és feleségével együtt nap mint nap kijártak a földet megmunkálni.
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Félnap földműink a, félnap irodalom. S ha esténként holtfáradtan egybegyűltek a 
grasse-i kis ház szalonjában, akkor mindannyian térdre borultak a osudatévő szuz- 
dali Mária-kép előtt: hálálkodni, amiért szörnyű szenvedések árán és nyomasztó adós
ságok közepette‘ugyan, de mégis tovább tudták a maguk kis életét tengetni. S etz a 
feketearcú, villogó, ezüstborítású Mária-kép jelentette számukra a Nagy, Szent Orosz
országot, jelentette a fajtájukkal való titokzatos, boldogító kapcsolatit, jelentette az 
emlékeket^ amelyekből Bunyin írói egyénisége itt. a vad idegenben is táplálkozott.

S a szuzdali csudatévő Mánia-ikon nem hagyta őket cserben. Amikor már majd- 
majd elmerülitek az adósságok tengerében, úgyhogy közel veszedelem fenyegette őket, 
hogy újra egyszer fel kell a cókmókjukat szedni ok s tovább vándorolniok az emi
gráció golgotáján, akkor egyszerre megszólalt a párisi telefon. Monsieur Bunyint keresi 
az egyik legnagyobb francia kiadó; közli vele. hogy megnyerte a Nobel-díjja* s sze
retné műveinek kiadási jogát megszerezni.

A jóstehetséeü író
Végre hát itt a megpihenés a 63 éves ember részére. Mert a Nobel-dijjat 

— egy régebbi megegyezés értelmében — meg kell ugyan a másik nyomorgó emi
gráns-íróval, Merezskovszkijjal feleznie. De a megmaradt féldíjból, meg főként a most 
már pénzt is jelentő kiadói jogokból kifizetik majd az adósságokat, sőt kis birtokot 
is vesznek majd, ahol Bunyin, a felesége, a titkára (mert most már arra is telik majd), 
meg a többi fiatal író-földmives aránylag nyugodtan várhatják be az időt, amikor ők, 
vagy az unokáik újra visszatérhetnek a Nagy, Szent Oroszországba és a csudatévő 
«zúzdáti Mária képét újra felakaszthatják a voronesi ősi kúria falára...

Mert hiába utazta be Ivan Alexejevics a félvilágot, és hiába él már 16 eszten
deje a francia kisvárosban, a lelke miég ma is, és örökké ott él a pusztuló orosz udvar
ház, a senyvedő orosz parasztnép körében, amelyekről legszebb regénye, a neorea- 
lisztikus „A falu“ parasztregénye íródott. Ebben a miliőben játszott első verseskötete 
is, amelyet 33 éves korában adott ki, s ebből a miliőből mesél két legszebb elbeszélése 
is: a Tavaszi este és A szentek. És éppen mert ez volt mindig a kedvenc miliője és 
mert ezt a miliőt bátor volt — az orosz szimbolisták virágkorában is! — a, maga neo- 
realisztikus stílusában megírni, azért nem volt tulajdonképpen soha, a hazájában sem, 
közönségsikere; mindig csak a keveseknek írt, soha nem hódolt be a. napi ízlésnek, 
s ezzel csakugyan teljesí tette a Nobel-díjnak első, alapvető kikötését.

A falu regényében azonban valósággal misztikus jóstehetséggel írta meg előre 
az orosz föld népének forradalmát, amely valamikor majd lángba borítja a Nagy, 
Szent Oroszországot. És még kísértetieseibb valólátónak bizonyult A sanfranciskói úr 
című regényében, amelyben előre megálmodta Európa katasztrófáját, s amelynek ide
gesen kapkodó sorai mögött szüntelenül ott kalapál a jeremiási szörnyű siralom: ,.Jaj 
neked, Babylon, jaj neked, híres erős város!“

Ez a transzcendentális jaj szó, az idegekbe váj káló halálfélelem egyik legerősebb 
pontja Bunyin íróművészetének. Akár a sanfranciskói úr halálát írja le, akit Caprin 
ér utói a fagyos Ur keze, hogy aztán gyönyörű szentmihálylován, fáklyák tündöklése 
közepette vigyék le a nagy óceáni hajó luxuskabinjába, vissza az Óceán túlsó part
jára; akár a kis riksakuli halálát írja le, Colombo egyik kis külvárosi erdejében, ahol 
egyik este fcígyómarás vet hirtelen véget egy emberhangya szenvedéseinek; ákár pedig az 
orosz paraszt kimúlását festi meg egy nádfedelű kalyibában, a osudatévő Mária- 
kép a la tt. ..

Bunyin a Nobel-díj oklevelét oroszstí’ű díszekkel ékes pergamenen kapta. meg. 
A pergamenlap, keretben, odakerült a szuzdáli csudatévő MáTÍa-kép alá, mint ahogy 
a lourdesi Máriák alá odaaggatják a csodákat bizonyító votivum okát. S ezeknek az 
embereknek, akik esténként odaboru'nak az ezüst ikon elé, szent a hitük, hogy -a 
Mária-kép is, meg a Nobel-díj pergamenje is visszakerül még valaha Voronesbe, ahová 
diadalmenetben, lengő zászlókkal és szállongó tömjénfüst közepette fog az első Nobel- 
díjjas OTosz író emléke bevonulni... Saytan Magda.
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EZEKRŐL
A KŐ NY- ’f^^VEKRŐL
B E S Z E I M Ä - N E K . . .

VERSEK
Pünkösti Andor: Isten elzüllött gyer

meke
(Versek. Budapest, 1933. Káldor-kiadús. 

120 oldal.) Pünkösti Andort a nagy kultú
rájú, nyugati szellemű, szellemes írót újabb 
időkben mint költőt ismerhettük meg. 
Minden kitűnő kvalitása érvényre jut ezek
ben a versekben, amelyeknek muzsikája hol 
könnyed, fölényes fütyörészés, hol fájdal
mas, bús hegedűszó zokogása; egyszer a 
néger dzsezz iróniája harsog belőle, máskor 
imádságos zsoltár alázata, búg fel a sorok 
közül. A színes, dús skála minden hangja 
közvetlenül a lélekhez szól, mert őszintéi, 
mert igaz, mert nagyon emberi. Vele riadunk 
meg a civilizáció hazugságaitól, vele döb
benünk rá az é'etünk fonákságaira, vele 
sóhajtjuk:

Nem furcsa: a gyermek, ha tár
sára lel.

Tudja: már megérett, már felnőtt, 
már em.ber? . . .

Nem furcsa: rádióval bár öt világ
részen láss át,

ölelkezve se érted a más szívdob
banását? ...

és a magunk lelkének alázatos térdreomlása 
tükröződik csengő szavában:

Csak bánt Uram, hogy Isten és az
ember

Egymásra oly sok jószándékkal 
sem lel.

Uram! Ki él. itt más sincs, csak
beteg.

öledbe vedd fel sok rossz gyer
meked.

Talán hibázott. Számon mégse
kérd.

Született, vágyott és a földön élt.

A mai entellektüel fölényes, mindent-tudó. 
mindent-unó, undor-vájta, csömör-rágta. 
tisztaságra vágyó, alapjában humanista, 
külsőleg cinikus, rapszódikus, szeszélyes 
lelkének kaleidoszkóp-játéka cikázik ezek
ben a versekben, amelyek akkor jutnak el a 
legmagasabb csúcsra, amikor gyermeki alá
zattal1 hajolnak Isten felé. „Isten elzüllött 
gyermeke“, a kötet címverse, a Legtisztul- 
tabb. legmélyebb gondolat-harmónia,

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Berczeli A. Károly: Fegyencek
(3 egyfelvonásos. Prometheus kiadás, 

Szeged, 1933. 76 old.) A „Tigrisek“ és a 
„Fiatalság“ szerzőjének három kis könyv
drámáját találjuk ebben a kötetben. Rész
ben szimbolikus írások, részint pedig az 
író sajátosan ironikus utópiáját reflektálják. 
Érdekes a „Margit és Márton“ történetei, 
amely a leendő matriarchalis társadalomban 
történik, ahol alig van már férfi, úgyhogy 
nőket operálnak férfivé, hogy a fajfenntar
tás szükségleteinek eleget tehessenek. Mély 
gondolattal játszik Berczeli a „Fegyencek1, 
misztériumában, amely a lélek indulatainak 
drámája. Az „Utitársak“-at „tavaszi dac
nak nevezi a szerző, de nem napfényes, 
derűs, élettel teli tavasz él ebben az írás
ban, hanem a halál jeges leheltet© csap ki a 
sötéten felvázolt szociális probléma szimbo
likus alakjaiból,

Cziráky Imre : Mosoly . . .  Könny ...
(A Jugoszláviai Magyar Könyvtár új kö

tete. Szubotica, 1933). Húsz novelláját fog
lalta össze ebben az érdekes, színes és vál
tozatos kötetben Cziráky Imre. Friss, ele
ven írás valamennyi, ha nem is mind egy
formán kiegyensúlyozott. Legtöbbjük a fa
lusi népi élet tárgykörét jeleníti az olvasó 
elé, a megfigyelésnek azzal a közvetlensé
gével és a könnyed humornak azzal a de
rűs mosolygásával, amely a legszimpatiku
sabb Mikszáth-örökség irodalmunkban. Czi-
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ráky Imre tehetséges író, aki nemcsak a 
folyamatos elbeszélés művészetéhez ért ha
nem az alakok tömör jellemzéséhez, pár 
szóval odavetett markáns körvonalazásához 
is, de főképp az atmoszféra megére.ztetésé- 
hez. Ezért hatnak kerek, olykor anekdoti- 
kus csattanói ú történetei a valóság eleven
ségével. Paraszt- és cigány-alakjai, (Kincs
ásó, Gunári) gyermek-kort idéző visszaem
lékezései különösen sikerültek s méltán kel
tenek várakozó figyelmet az író további 
működése iránt. (—i.)

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Feucht wanger, Lion: A zsidó háború

(Fordította Dormándi László. Pantheon- 
kiadás. 2 kötet, 543 oldal.) Joseph ben 
Matthias, az első rendhez tartozó, fiatal 
jeruzsálemi pap Nero császár uralkodása 
idején Rómába megy, hogy ott síkra száll- 
jón .három ártatlanul] elítélt öreg judteai 
zsidó érdekében és ezzeil a perrel egyben a 
saját karrierjét is elindítsa. Roppant ener
giájú. igen eszes, törtető ember Joseph, akit 
jó megjelenése is hozzásegít az eredménv- 
hez. A császárné segítségével kiszabadítja 
a három ártatlant, de a római politika mes
terkedése folytán ez a jó tett rossz követ
kezményekkel jár a zsidókra nézvei, annál 
is inkább, mert „Izrael bosszúállói“ kereked
nek a mérsékelt zsidó elemek fölé és nyílt 
harcba szállnak a római uralom ellen. 
Joseph maga is ve z érsz eir epet játszik ebben 
a harcos forradalomban és vitézül küzd, de 
amikor a Tómai isereg az öreg Vespasianus 
vezényletével 'legyőzi, népe és önmaga ér
dekében felajánlja szolgálatait Vespasianus- 
nak; megjósolja neki, hogy ő lesz a császár 
és belé szuggerálja ezt a gondolatot. Amikor 
aztán jóslata beválik, magasra, lendül a 
sorsa. Ekkor a nevét is megváltoztatja: 
Josephus FlaviUíSra . . .  Vespasianus fiának. 
Titusnak az oldalán végigéli a nagy zsidó 
háborút, amely Jeruzsálem elpusztításával 
végződik és könyvet jr róla. A nagy ókori 
történetíró életregénye a tulajdonképpeni 
főtémája ennek a monumentális, nagyszerű 
regénynek, de .az egyén lelki vívódásai, 
bűn és erény között való tántorgásai mögött 
eleven életet él az egész hallatlanul színes, 
megkapóan érdekes kor. Ragyogó képet 
rajzol az író Róma. imperialista poétikájá
ról, a zsidó kisebbségnek az elnyomatás és 
kizsákmányolás ellen való harcáról és 
mindazokról a mozgalmas eseményekről, 
amelyek akkor lüktető érővé' éreztették 
hatásukat, Vespasianus császár. Titus, Ag
rippa zsidó király, a „csodálatos járásúé 
Berenike hercegnő, a kisebb-nagvobb udvari 
emberek és a zsidóság vezérei valamennyien 
éppoly pompásan, plasztikus elevenséggé'

élnek a regényben, mint maga Josephus 
Flavius. Dormándi László kongeniális for
dítása tökéletesen érvényre juttatja a re
gény minden kiváló értékét,

Huxley, Aldous : A végzet bábjátéka
(Fordította: Tábori Pál dr. Nova

kiadás. 463 oldal. Ára 3.— P.) A modern 
angol irodalom egyik legkiemelkedőbb 
egyénisége Huxley, aki egészen egyéni sa
játosságú stílusával, meglátásának keserű 
józanságával egy csapásra meghódította 
nemcsak a szigetország, hanem a.z öt kon
tinens olvasóközönségét és kritikusait is. 
Rendkívül szellemes gúnnyal boncolja a 
társdaiom és az egyén fonákságait. De nála 
nem öncél, sem pedig mulattatásra szánt 
eszköz a gúny, hanem purifikációs program
jának eszköze. írásaiban azért tart orz- 
tükröl az emberiség elé, hogy mindenki 
megdöbbenve eszméljen rá: ez nem mehet 
így tovább. „A végzet bábjátéká“-ban 
(Point counter point) az entellektüeleket 
vesézi ki, gyengeségüket, cinizmusukat, ko- 
miszfíágukat, talaj talanságukut. kaotikus 
lelkűket teríti a közönség elé. Nem kímél 
semmit és senkit, még önmagát sem. Mert 
a regény egyik figuráját: Quarlest önmagá
ról mintázta. Viszont Rampion modelje D.
H. Lawrence, a „Lady Chatterly és a ked
vese“ szerzője. Mindössze 34 éves Huxlev 
és már húsz könyve jelent meg eddig. Húsz 
kötet dokumentálja fölényesen ragyogó 
szellemét, amely valamennyi írása közül 
talán legjobban ,.A végzet bábjátékában“ 
érvényesül.

Mordaunt, Eiinor: Trópusi láz
(Regény. Fordította Pálóczi Horváth 

György. Athenaeum-kiadás, 288 öldal. Ára 
2 P.) Messze szigeten régimódi szálloda, a 
szállodában futóvendégek, rosszhírü lánvok. 
homálvosmultú fogadósné. Ebben a sötét, 
barátságtalan és tisztátalan környezetben 
egyszerre gyenge fény gyűl, amely lassan 
növekszik, fölnyuUk, szétcsap és végezetül 
forró, vérvörös világossággal árasztja el a 
regény lapjait, Mert azoknak a futóvendé
geknek is megvannak a maguk kis és nagy 
emberi tragédiái, azok a rosszhírű lánvok 
sem olyan rosszak belülről s a homálvos
multú fogadósné, a regénv főhőse, igazán 
hős, az anyai önfeláldozásnak, az önmeg- 
tagadó szeretetnek, a hálát nem váró jóság
nak hőse. Csupa láz, csupa szín, csupa 
m ély emberismeret és magasrendü megbo
csátás ez a könyv, amelvet egy sokat át
élt, sokat szenvedett kitűnő írónő írt mind
azok számára, akik az emberi szív titkaira 
kíváncsiak és meg tudják érteni a titkokat. 
Szerelem, jóság, szenvedés, gyönyör gazdag 
eseményekben hömpölyög el előttünk s az 
események árjában emberek állnak, akiket 
megismerni mély és maradandó élmény.
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M U I i A T l AG O K
A Szentirás legrégibb kézirata eladó

Az orosz Szovjet eladja a Codex Sinaiticus-t

A 73 kisebb-nagyobb iratból álló Szentirás*, amely tudvalévőiéig úgy az Uj- 
mint az Ótestamentumot felo'eli, négy fajta, ú. m. héber, szirus, latin és görög nyelven 
írott kéziratokban maradt ránk. Érdekes, hogy ezek közül a héber írású a legfiatalabb: 
Leningradban őrzik az ú. n. próféta-kódexet, amely a legrégibb datált hé berí r ásni 
bibliarészlet és Kt. után 916—917-ben íródott. A hébernél régebbiek a szirus kéz
iratok, a Kr. u. 5. századból; velők egykorúak a latin biblia-kódexek. A legrégibbek 
a görög Szentírás-kodexek. Körülbelül 2000 törzsszövegre visszavezethető mintegy 
80.000 variáns-kéziratot ismer a tudomány; de mindössze négy olyan kódex van. 
amely az Ó- és az U j testame n tu urnák legrégibb kéziratát foglalja magában. Ezek a 
következők: a párisi Codex Ephraemi, t, i. a Biblia egy palimpszesztusa, amely fölé 
Ephraim egyházatya írt másfajta szöveget; ez a kódex az 5. század végéről való. 
A másik, iá szintén az 5. századból való és Londonban őrzött Codex Alexandrinus. 
Ennél régibb a Rómában lévő Codex Vaticanus, a 4. századból; s még ennél is vala
mivé; régibb a Codex Sinaiticus, amely eddig a szentpétervár-leningradi cári könyv
tár birtokában volt. (Magyarországon is van három görögnyelvű biblia-kódex, közü
lök a legrégibb az Egyetemi Könyvtárban; de ez is csak a Kr. utáni 10. századból 
ered, a másik kettő 12. századi eredetű).

A szinaihegyi kódexnek érdekes története van. Régi hagyomány szerint Nagy
Konstantin császár Kr. u. 330 körül ,őO görög nve'vű Bibliát íratott s ezeket aján
dékul küldte a kisázsiai s a többi előázsiai görög keresztény egyházközségeknek. 
Az 50 közül egy példány eljutott a szinai félszigeten emelkedő, 2602 in. magast 
Dzsebel Katherin hegyen álló Katalin-ko'ostorba, amelyet a 307-ben lefejezett
alexandriai szent Katalin ereklyéi köré építetettek.

A „hadi dugáru“
A Szinai-begy már ősidőktől kezdve kedvenc zarándokhelye volt a legkü ön- 

bozőbb arab és északegiptusi törzseknek. így pl. Fiiinders-Petrie hírneves angol — 
most pa’esztinai állampolgár — archeológusnak kitűnő szemű felesége már 1905-ben 
felfedezett a hegyen sziklakarcolatokat, amelyek az Ótestamentumot jóval níegelőző 
szabateus korszak pásztorainak rnanupropriái s az eddig ismert legrégibb medi
terrán írás dokumentumai. A iSzimai-hegy aztán a keresztény időkben is megma
radt zarándokhelynek s főként a Katalin-klastrom (rajta kívül még több más 
klastrom és remetelak is volt ott, úgy mint pl. Athosz-hegyén) lett a zarándoklatok 
centruma. 1914-ben Dr. Karl Schmidt vezetése alatt egy német expedíció hónapo
kat töltött itt s a klastrom kézirat-kincseit katalogizá’ta. Érdekesek voltak az 
580 számig terjedő arab kéziratok (közöttük két kétnye’vű, görög-arab Szentírás 
a 9. századból), amelyekből vagy 100 darab azokat a firmánokat öleli fel, amelye
ket Saal ad in szultán kora — 1130 Kr. u. — óta a 19. századig adtak ki az égi p tusi 
fejedelmek a keresztény klastrom és az odazarándoklo keresztények védelmére. Saj- 
íkís, Sizialadin -ellőtt nem részesült ilyen védelemben a klastrom; -gyakran megtá
madták és ilyen alkalmakkor több ízben is kifosztották a k'astrom kincs- és könyv
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tárát. (Az itt őrzött Codex Sinaiticus csupán csodálatos véletlen folytán maradt meg 
e korai időkből). Ennek ellenére is 2151 görög kódexet sikerült a német expedíció
nak leltároznia, amelyek sok martirologiumot, szentek életeit, liturgikus és egyház
jogi müvet, valamint a keleti egyházatyák írásait tartalmazzák. A német expedíció 
ezenkívül gipszmásolatokat készített a klastrom nagy ebédlője falaiba karcolt zarán- 
dokfelírásokról is, amelyeknek egy része az ittjárt kereszteslovagoktól származik. 
A németek mintegy 8000 fényképlemezt, pacskolatot és gipszmásolatot készítettek, 
s mire a munkával elkészültek és ládákba rakták az értékes holmit, kiütött a világ
háború. Ládáikat ott hagyták a szuezi német konzulnál, ahol aztán az angolok le
foglalták. 24 ládányi expediciós felszerelést 1917-ben nyilvánosan elárvereztek, hat 
iádányi jegyzetet és fényképet pedig az egiptusi angol hadsereg vezérkarához továb
bítottak, amely azt, mint „hadi dugárút“ megsemmisítette.

ügy nemesi címadományozás
Ebben a szinaihegyi klastrombán járt 1840-ben először egy német protestáns 

teológus, Konstantin von Tischendorf, aki már 20 éves korában megfejtette Páris 
ban a fen temlített Ephraim-kodex kettős szövegét. Az 1840-iki útja alkalmával sike
rült Szinairól egy papírkosárban talált kodexdarabot elhoznia», amelyet a berlini 
kir. könyvtárnak ajándékozott, A kódex az Ótestamentum görög szövegét adta s mint 
utóbb kiderült, hozzátartozott az ugyancsak Tischendorf által egy másik, 1858-iki 
útja alkalmával felfedezett Szinai-kodexhez. 1859-ben az orosz cár költségén harmad
ízben is leutazott Szinaiba s akkor sikerült a klastrom apátjától — a keleti autoke- 
fál Egyház feje, II. Sándor cár számára küldött ajándékképen — a Codex Sinaiti- 
cust egészében megszereznie. Ezt és a berlini töredéket aztán 1862-ben, az orosz biro
dalom ezeréves fennállásának emlékére négy kötetben kiadta Tischendorf, aki ezért 
a működéséért megkapta az örökös orosz nemesi rangot.

A kódex azonban még így sem tartalmazza az egész Szentírást; hiányzik belőle 
egy-két kisebb rész. Ezelőtt pár évvel Dr. Beés (Weisz), a berlini görög követség 
tudományos attaséja, már felfedezni vélte a hiányzó részt egy berlini úrihölgv, 
Dr. Grotené gyűjteményében. De aztán kiderült, hogy ez a töredék meg van a. Codex 
Sinaiticusban s így a töredék nyilván egy másik régi görög bibliakodex marad
ványa lehet.

Két és félmillió pengő egy bibliáért
Most december végén aztán az angol alsóházban Anglia egyik legjobb nevű 

könyvgyüjtője, Lord Bakiiéi képviselő, kérdést intézett MacDonald miniszterelnök
höz: igaz-e. hogy a Szovjet vételre ajánlotta fel a British Museumnak a szinai 
kódexet. MacDonald nyomban felelt. A moszkvai kormány csakugyan vételre ajánlja 
a londoni Maggs Brothers cég útján a már Londonban lévő, külön orosz diplomáciai 
kurirTal odaszállított és ideiglenesen a British Museumban kiállított kódexet, éspedig 
az eredeti 500.000 font helyett 100.000 font sterlingért. A múzeum gyűjtést indított 
a vételár megszerzésére s a kormány megígérte, hogy minden, a nyilvános gyűjtés 
útján megszerzendő font fejében a maga részéről is hajlandó egy-egy fonttal a vételi- 
árhoz hozzájárulni.

Amennyire az angol közönségnek ilyen kérdésekben rendkívül öntudatos
presztízs-érzékét ismerjük, a Szent írásnak ez az antilop-bőrre, igen jó kisszerű ten- 
tával írott legrégibb kézirata rövidesen odakerül a másik londoni régi biblia-kódex, 
a Codex Alexandrinus mellé. Hiszen mindjárt első nap jelentős összegek gyűltek, 
össze, köztük egy 2Va shilling-darab is, azzal a megjegyzéssel, hogy beküldője ezzel 
a kódexnek egy betűje megvásárlásához kíván hozzájárulni és hiszi, hogy az angol 
közönségben akad elég ember, hogy ilyenformán megvásárolhassák betűnként az 
egész kéziratot. Ezt különben időközben már vörösöntúli sugárfényképezés alá von
ták, mert azít remélik, hogy a mostani 5. századi szöveg alatt még régibb írásnyomo
kat is találhatnak.
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T U DO M ANYOS

G Y Ü J T E  M E N Y
Élet és Halál játéka a betűvel

Az orvostudomány betörése a szépirodalomba 
Irta: Puder Sándor dr.

Az író az élet orvosa, az orvos az élet belletristája. író és orvos az életen keresz
tül nyújtanak egymásnak kezet, az élet a közös munkaterük. Az író a boncolóaszta
lára fekteti az életet; az igazi orvos a lélek lencséjén keresztül figye'i meg legjob
ban a betegét. Az író számára — a legtöbb író számára — minden emberi élet egy-egy 
kortörténet; az orvos — a lélekkel dolgozó orvos — minden emberi testben egy-egy 
cnto- vagy filogenetikus életregényt, életdrámát lát. Írónak és orvosnak egyaránt 
akadnak könnyebb, nehezebb és letáüs esetei vagy esetleg — szimulánsai, hisztérikusai.

A ráolvasó sámánok és a kántáló medicinmanok kora óta költő és orvos ösztö
nösen mindenkor kéz a kézben halad egymás oldalán; tudatossá persze ez a sors
szerű párhuzamosság csak az újabb időben vált. A baTok kor — a nagy természettu
dományi felfedezések kora — váltja ki legelébb ezt a tudatos felismerést.

Moliére, a 17. század Shawja. Ironikus szellemét az orvosok tudásának gyengéi 
és az orvosi kar nagyképűsége ragadja meg, darabjaiban (Képzelt beteg, Botcsinálta 
doktor) maró gúnnyal csúfolja őket. Az orvosszerekkel halálrakinzott beteg és a tu
datlan, de kitűnően disputáié és mindig igazsága tudatában élő sarlatán: ez a két 
szembenálló figura végeredményben korának az orvosokról vallott felfogása szatiri
kus foglalatát adja.

Az orvostudomány hatásainak a szépirodalomba való mind sűrűbb beszivárgása 
aztán a 19. században figyelhető meg a legjobban.

Paul Bourget a híres francia ideggyógyász: Charcot tanítványának vallja magát; 
Zola pedig Darwin, Haeckel és Lomhroso tanulmányozása, majd a fiziologus Claude 
Bemard közvetlen személyi hatása révén alkotja meg a naturalista, illetve a verisfa 
regényt. Ezektől a kutatóktól veszi Zola a gondolatot, hogy az írónak is tudós mód
jára kell a feldolgozni való tárgyat és anyagot megfigyelnie. Amint mondja, Claude 
Bemard orvostana a valódi regényíró esztétikája; s a többi kísérleti tudományokkal 
egy színvonalon áll a kísérleti regény, amely a természettudomány egyik ágává letr.. 
Valóba^ a komoly szépirodalom létrehozásában a szakművek azok, amelyek hidat 
vernek a literatura irányába s viszont a tárgyilagos szakmunkák is átlendülnek az 
irodalmi alkotások felé. Hiszen csupán az igazi irodalom tárgyilagos és csak az 
ilyen literatura fűzi mondanivalóit a valósághoz. Paradoxonnak hangzik, de a való
ságban úgy van, hogy az igazi tudományban mindig több a képzelőerő, mintsem az 
emberek általában gondolnák.

Zola munkásságát korának tudományos fejlődése elhatározóan befolyásolja. Tu
dományos oknyomozással, éles megfigyeléssel rajzolja meg alakjait. Míg Balzac a 
lélek sebésze, addig Zola a lélek kórboncolója. Az átöröklés jelentőségének húszkö
tetes főművében, a Rougon-Maquart család regényében állít maradandó oszlopot. A ki
teljed! család degenerált tagjai — egy-egy regény főhőse — egy elmebeteg ős leszár
mazottjai. Minden műve a szociális egészségügy fontosságától átitatott.

Lomhroso munkásságát (Vuomo delinquente) tanulmányozva Zola felállítja a pszicho- 
patologiás konstitció alapján a korlátolt besizámíthatóság elméletét és felfogásának 
több művében ad kifejezést. Vitatható természetesen, vájjon fontos-e az, hogy az író 
jól felkészült természettudós is legyen-e. A „Germinal“-ban az exaltált pszichopatát
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mutatja be, „Nanában“ a luetikus prostituáltat, az „Állat az emberben“ a szadista 
gyilkost. A „Pascal orvos“ pedig a kisváros egyetemes gyakorlatában őszül meg. Ő a 
szépen élő és szépen meghaló orvos példaképe. Egész embernek rajzolja meg. Sikerei nem 
elégítik ki, miért is tudományos kutatással, főként az öröklés tanával foglalkozik. 
Nagy súlyt vet a szervkivonatokkal történő gyógyításra. Erre a témára Zolának ba
rátja, a híres fiziologus Claude Bemard, a belső elválasztásé mirigykivonatokkal való 
gyógyítás atyja inspirálta. Pascal doktor előtt az ingertherapia (1880!) .sem ismeretlen. 
Az „Egérfogóban“ az alkohol romboló hatását rögzíti meg. „L’assommoir“-ban a deli
rium tremenst rajzolja mesterien éspedig azért annyira hűségesen, mert azt előzőleg 
kórházban megfigyelte. Yárosciklusa társadalmi szempontból fontos. A „Lourdes“-ban 
a degenerált vallásos rajongót írja meg. „Róma“ című regényében a Doria-Pamfilij 
arisztokrata család végét tárja elénk. A „Páris“-ban a bűnöző Családot jeleníti meg. 
Jellemző Zola felfogására, hogy a bűnt és az erényt ugyanolyan vegyi terméknek 
tartja, akár a cukrot vagy a vitriolt.

Csehov diplomás orvos, gyakorlatot nem folytat. Erős szociális gondolkodása min
den regényéből kiérzik. „Isten kertje“ regényében orvosi tárgyat dogoz fel. Hogy az 
író orvosi mivolta milyen nagy hatással van irodalmi működésére, annak bizonyítékát 
Csehevnak realisztikusait jellemző következő soraiban találhatjuk: „A fakultásokról 
annak idején gyenge fogalmaim voltak és már nem, is tudom, miért határoztam az orvosi 
mellett; ezt a választást azonban sohsem bántam meg“. „ . . .  Semmi kétség, hogy az or
vostudománnyal való foglalkozás lényeges befolyást gyakorolt irodalmi működésemre; 
jelentékenyen szélesbítette megfigyeléseim területét, olyan ismeretekkel gazdagodtam, 
amelyeknek valódi értékét részemre, a költő részére csak az tudja felmérni, aki maga is 
o, vos. . . .  A természettudományok megismerése óvatosságra késztetett s azon sáfárkod
tam, hogy ahol csak lehet, a tudomány eredményeinek irányába igazodjam; ahol azonban 
(z nem volt lehetséges, ott inkább egyáltalában nem írtam semmit“.

A magyar irodalom egyik legeredetibb írója, aki az orvostudományt munkáiban 
■ Ipten-nyomon felhasználja: Karinthy Frigyes. A volt orvostanhallgató mindig kacér
kodik az orvostudománnyal, sok szakmunkát olvas, mert evolucionista lévén: össz
hangban akar maradni a tudomány fejlődésével. Miután Karinthy az örök „homo ludens“, 
a játékos ember, éleme a fantasztikum, amely helyenként reálisabb, mint minden tudo
mány. Az orvostudomány iránt érzett őszinte érdeklődésének alapvető oka: annak 
analizáló és szintetizáló módszere, logikája, amely mindenkép rokonszenves neki. 
Karinthy az orvos tragédiáját százszor jobban átérzi, mint Shaw az orvos komédiáját. 
Azért gúnyolja az orvostudományt, mert szereti. A „Kötéltánc“, „Gyilkosok“, „Hasmű
tét“, köteteiben, valamint a folyóiratok és hírlapok hasábjain megjelenő rövlidebb írá
saiban, mint az avatott lélekbúvárral párosult, szociálisan erősen kihangsúlyozott, nagy 
látókörű orvos-író nyilatkozik meg.

A pszichológiai, illetve analitikus regényt elsősorban a romantikusok (E. T. A. 
Hoffmann, Novalis) művelték, akiknek végtelenül finom érzékük volt a tudatalatti dol
gok megérzéséhez és érzékeltetéséhez (hallucinációk, énhasadás, erotika és halál). A 19. 
században többek között Dosztojevszkij, Balzac, Flaubert, Proust és Benjámin teremtik 
meg ezt a műfajt és munkásságuk önkéntelenül is a lélekelemzés forrása. A valódi iroda
lom. analitikus és már az volt akkor is, amikor a pszichoanalízisről még szó sem volt. Az 
elemző, pszichologizáló irodalom már annak idején öntudatlanul a lélekelemzés mód
szerével do'gozott. Raszkolnyikov úgy hat, mint valami előre megérzett freudizmus. 
Két&égtelen, hogy az értelmi megnyilatkozások minden terén érezhető a Freud-féle 
tanok hatása; ezek mélyen átszívárogtak a köztudatba. A különböző jelenségek meg
ítélésében az írók önkéntelenül felhasználják a lélekelemzést és terjesztőivé válnak 
egyszerűen azon az alapon, hogy a lélekelemzés ma már nemcsak divatos tan, hanem 
közkeletű szemlélet is. Úgyszólván minden mai vérbeli író ösztönös lélekeiemző. A 
magyarok közű’ rámutatunk Babits, Karhithy, Kosztolányi és Földi munkásságára. A 
külföldiek közül e helyen csak felemlítjük Stefan Zweig, Werfel, Lenormand, Gidé, Ve
rona, O’Neil és L. Frank munkásságát, akik jelentősei alkottak ezen a téren.
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Azt kérdezhetnők, vájjon hová fog az orvostudomány és a szépirodalom kapcso
lata vezetni. Valószínű, hogy az irodaiovi differenciálódása ki fogja termelni egyrészt oz 
orvostudományi szakokkal foglalkozó regényt, ami természetesen már hanyatlás, másfe
lől szószólója lesz a ma annyira veszélyeztetett egyénitó orvostudománynak, amely 
szemben a mechanisztikus gyógytudománnyal, nemcsak a betegséget, hanem a telke
ken keresztül a szenvedő embert is törekszik meggyógyítani.

tudós írások
Gedeon, Jolán: La fortune intellectuelle

de Verlaine
{Étodes Francoises publiées par I Institut 

Frangais de óUniversité de Szeged, No. 11. 
168 oldal.) Igém jelentősnek tartjuk ez* a 
kritikatörténeti müvet, amely Verlaine iro
dalmi érvényesülését mutatja be francia 
nyelven a francia, német, osztrák és magyar 
kritika tükrében. Alaposan feldolgozza a 
francia Verlaine-irodalmat 1866-tól 1933-ig, 
a németet 189Ü-'től 1931-ig, az osztrákot
1896-tól 1909-ig és a magyart 1892-tői
1931-ig. A dolog természetéből folyik s az 
adott helyzetben éppen rendkívül fontos, 
hogy a szerző — a francia kritikákon kí
vül — első sorban Verlaine sorsát a ma
gyar irodalomban kutatja fel. Az első Veir- 
laine-fordítás még Verlaine halála évében, 
1896-ban jelent meg a „Székesfehérvár és 
Vidéke“ c. lapban. Ettől kezdve — s ez 
igen jellemző az akkori idők magyar kon- 
szervativjaira s az egész akkori magyar 
lelkiségre nézve — első sorban a konszer- 
vativ körök: a Kisfaludy Társaság s a Bu
dapesti Szemle (és például a piarista Czir- 
busz Géza) állottak ki Verlaine me lé, míg 
Herczeg Ferenc már akkor is pápább volt 
a pápánál s ő, aki 15 éven keresztül benső 
munkatársa volt a zsidó Kis József szer
kesztette „A Hét“-ne'k, már 1904-ben meg
kongatja a vészharangot a Franciaország 
fe'ől beözönlő, a magyar iroda'mat veszé
lyeztető destruktiv befolyások ellenében. 
Űgyanekkcrtájt már Prohászka Ottokár is 
hazafiatlanoknak jelenti ki a dekadens köl
tőkéit, míg Czirbusz Géza, aki rövidesen 
egyetemi tanárrá lesz, követeli a teljes ma
gyar Verlaine-kiadáslt. Rövidesen egészen 
új fejezet kezdődik Verlaine magyar sorsa 
körül, amikor Ady Endre a konszeivativ 
. Vasárnapi Újságban“ lándsát tör Verlaine 
mellett. „Az új Verlaine-köny v — írja 
. Diósadi“, Verlaine ..Utazás Franciaország
ban“ c. könyve alkalmából — új igazolása 
annak, hogy író-kortársak nem képesek 
egymást meglátni és megbírálni. Az igazi 
talentumnak, ha szerencsétlen, joga van az 
igazságtalansághoz. De mégis, milyen szép 
volna, ha életükben tudnák szeretni egy
mást azok a kevesek., akikkel okvetlenül

.árnolnia kell az úgynevezett utókornak“. 
Igen, tudniillik ez már az „Uj Versek“

megjelenésié után íródott, amikor egyszeri
ben fellángolt Ady körül a nagy harc. 
Schöpfiin Aladár — akinek nagyjelentőségű 
Ady-emlékezését a Literatura mai száma 
közli éppen — teljes kritikai fegyverzettel 
áll ki Ady mellé és iparkodik annak pozí
cióját a jobb oldal felé is tartani. Miután 
azonban az Ady-probléma mindjobban el
tolódik a költői területről a politikai térre, 
ez a harc egyre reménytelenebbé válik s 
Adynak elébb idézett Veráin e-m é Itatása 
mind szomorúbb aktualitást nyer. A Ver
laine—Ady-párhuzam (bármennyire tilta
kozott is ellene, Schöpfiin mai tanúsága 
szerint, Ady) mind jobban beivódik a ma
gyar köztudatba, annyira, hogy Fenyő Mik
sának már védelmébe is kell vennie Adyt 
a Verliaine-utánzás vádja ellen. A kérdést 
aztán végleg tisztázta Zolniai a „'Szépha
lom“ 1927. évfolyamában. Érdekesen álla
pítja meg végkövetkeztetésképpen Gedeon 
Jo'án, hogy nálunk nem az volt a Verlaine- 
kérdés magva, hogy magát Verí:aine-t ítél
jék meg kritikai fegyverekkel, hanem hogy 
Verlaine-n keresztül Adyt akarták agyon
ütni és Ady n keresztül Verla iné-t. Ami már 
önmagában is jellemző tünete a magyar 
kritikai irodalomnak; Gedeon Jolán köny
vének mindem egyéb érdemén felül, ez a 
megállapítása megérdemli, hogy maradan
dóan emlékezetünkbe véssük.

Vértesi Frigyes dr.: A főbb misztikus 
rendszerek lélektana

(Franklin Társulat, 1933. 271 oldal). A Li
teratura 1932. évfolyamában (747. o.) is
mertette Tirikál József budapesti teológiai 
professzornak „Az Uj Ember“ c. művét, 
amelynek alapvető célzatául „a modem 
miszticizmus, főként az okkultizmus, a teo- 
zófia és az antropozófia elem való harcot“ 
vélte felismerni. Úgylátszik tévedtünk. Mert 
Vértesi dr„ aki a pécsi katolikus főiskola 
bölcselet-professzora, egyházhatósági jó
váhagyással ellátott mostani könyvében — 
igaz. csupán a jegyzetek közé szúrva — 
azt á'lítja Tri.kál József egyetemi prorek- 
tornak. piarista áldoz árnak a Stefa neum ki
adásában megjelent könyvéről (amely pe
dig szintén egyházhatósági nihil obstat-tál 
látott napvilágot), hogy „az egész könyv 
akarva sem csinálhatott volna jobb propa
gandát a különböző okkultista elméletek-
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nek és gyakoriéinak!“ Sőt még tovább is 
megy, amikor egyenesen hitelvi kritikát 
mond fölötte, ezt írván: „Sehogysem tudom 
megérteni azt. hogy keresztény filozófus 
hogyan alapíthatja a lélek szellemi-voltát 
bizonytalan és megmagyarázhatatlan té
nyekre akkor, amikor lelkünk szellemisége 
mellett az értelem és akarat működéséből 
vett megdönthetetlen érvek szólnak. Nem 
tudná Trikál, hogy a, felhozott jelenségek 
nagy része nem valóságos tény, hanem köz
vetlen vagy közvetett csalás, szemfény
vesztés, vagy hyperaesthesiás tünet s így, 
ha lelkünk szellemisége másként igazolva 
nincs, ezekből ugyan nem következik!?“ 
Nem tudunk, nem is akarunk a két teoló
gus, a két főiskola, vagy ,a két egyházme
gye vitájába beleszólni. Csak roppantul 
szimptomatikus jelenségnek tartjuk, hogy 
a miszticizmus kérdése ma ilyen komoly 
fórumokat vitára késztethet, továbbá, hogy 
e vitában ennyire szembenálló nézetek is 
jelentkezhetnek egv és ugyanazon világ- 
szemlélet követői között. Vértesi könyve kü
lönben részletes és igen jó, persze kritikai 
bevezetést nyújt a Szent Teréz, Schweden
borg, Waldo Trine amerikai és Rudolf Stei
ner antropoiszofikus misztikájába. Megál
lapítja 1 róluk, hogy „fáradt agykéirgű, 
agyonhajszolt, beteges emberek voltak“. 
S hogy „testi és lelki diszpozíciójuk meg
volt az érzéki csalódásokra“. Katolikus' 
teológus létére természetesen Szent Teréz 
dolgában fenntartásokkal él: „Szent Teréz 
élményeinek nagy részét lehetséges túl
élőnk fantáziának tartani, vannak azonban 
átélései közt olyanok is, amelyek a nszihi- 
ka.i törvényekkel alig magyarázhatók“. Vi
szont: „még ha élményeinek egy része fan
táziájának felfokozott működéséből eredne 
is, ez nem von le semmit a Szent erkölcsi 
nagyságából, zsenialitásából“. Vagyis, köz
nyelvre fordítva ez annyit tesz, hogy bi
zony még Szent Teréz „misztikuma“ is 
csak cum qrano salis ítélendő meg. Nagyon 
becsületes álláspont, amelyet a könyv elő
szavának egyik mondata még jobban alá
húz: „A titokzatosan megsejtett Istent ész- 
szel keresni és szeretettel átölelni több örö
met és boldogságot ad, mint a misztikus 
iskolák vélt eredményei“. Csakhogy innen 
aztán már csak egy lépés az út — a ra
cionalizmushoz! — SzeTetnők ezt az 
alkalmat egyúttal arra is felhasználni, 
hogy a Magyar Nyelvőr legutóbbi (1933. 
7—10.) számában Turóczi-Tr ostler József 
tollából ..Az ismeretlen tizenhetedik század“ 
címen megjelent ragyogó értekezésre hív
juk fel az olvasó figyelmét, amely a ma
gyar barok-kori misztikának eddig egészen 
ismeretlen területeit szegi fel s hét oldalnyi 
terjedelme ellenére is alapvető munkálata 
a magyar eszmetörtének irodalomnak.

Kussel Bertrand: Házasság és erkölcs
(Fordította Benedek Marcell. Káldor-

kiadás. Bpest, 1934. 244 oldal). Rendkívül 
nagy felkészültséggel, széleskörű tudás
sal megírt könyv ez. Tudományos munka, 
de az író szellemes gúnnyal fűszerezi mon
danivalóit. A nemi erkölcs historikumát 
mondja el és rámutat számos belénk idegző- 
dött ellentmondásra. Rendkívül érdekes — 
ha egy-egy helyen erőszakolt is — a tanul
mánynak az a része, amely a nemiségnek 
a vallásban való szerepét taglalja. Például 
Szent Pálnak a Korinthusiakhoz írott leve
lének tételeiről nem lehet azt mondani, 
hogy azok egyetemes törvénynek lettek 
volna, ezek alkalmasint csakis a Korinthu- 
siakra vonatkoztak és erőszakolt az általá
nos érvényű értelmezésük. Ellenben feltét
lenül aláírjuk, hogy „a nemiség-ellenes 
magatartást bizonyos kedélyállapot sugallja, 
főként a féltékenység és a nemi fáradtság“, 
amint ezt Russel igen kézenfekvőén bizo
nyítja történelmi visszapillantások alapján. 
Az egyházaknak a nemiséggel szemben való 
álláspontját erősen helyteleníti az író, kü
lönösen rosszalja a birth-control- és a válás
ellenes felfogást. Amikor rátér a nemi
erkölcsök mai állapotának taglalására, kikel 
az ortodox moralista felfogás ellen és rá
mutat arra, milyen káros befolyása van az 
ilyen alapon való gyermeknevelésnek. 
„Fertőtleníteni kell a nemiség kérdését“ — 
mondja — és kifejti az egészséges nevelés 
előnyeit, a helyes irányú nemi felvilágosí
tás szükségességét. Számos fejezetben ma
gyarázza a házasság boldogságának és bol
dogtalanságának okait és eredményeik Az 
eugenika szükségességét hangsúlyozza. Szim
patikus előtte a Lindsey-féle pajtásházas
ság elgondolása, mert ez lehetővé teszi, 
hogy fiatal emberek összeházasodhassanak 
és — egyéb előnyökön kívül — ezzel meg
meneküljenek a prostitúció testi-lelki pusz
tító hatásától. Gyermektelen házasság eseté
ben a könnyű válás mellett foglal állást. 
Több érve szól a próbaházasság mellett is: 
„Nem kívánatos, hogy a házasfelek előze
tes nemi tapasztalatok nélkül lépjenek a 
komoly, gyermeket akaró házasságba, — 
képtelenség azt kívánni, hogy holtigtartó- 
nak szánt viszonyba lépjenek egymással, 
mielőtt tudnák, hogy nemileg összeillenek-e. 
Ez éppen olyan képtelenség, mintha a ház
vételre készülőnek nem engednék meg, 
hogy megnézze a házat, mielőtt a szerződést 
megkötötte. Ha a házasság élettani szere
pét helyesen ismernék fel, tulajdonneppen 
azt kellene kimondani, hogy az asszony 
első terhességéig a törvény előtt nem érvé
nyes a házasság.“ A változott körülmények 
— főleg a nők emancipálódása és az a 
tény, hogy az állam mind többet vett át 
az eredetileg az apát illető funkciókból — 
egészen új erkölcstant tesz szükségessé 
Russel szerint.
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Ifjúsági irodalom
Braun Paula: Zenei képeskönyv
(Franklin Társulat, 6. old.). Érdekes kí

sérlet arra, hogy a gyerek zenei érdeklődé
sét felke'tse. Papírból nagyméretű kottákat 
vágat ki, s ezeket a gyerekeknek az előtte 
lévő mintában a dalnak megfelelő helyre 
kell be ragas z t ga t n ia.

Lofting, Hugh: Doktor Dolittle utazásai
(Reiter László rajzaival. Káldor Könyv- 

kiadóvállalat. 248 oldal). Hugh Lofting 1886 
ianuárius 14-én született Angliában. Maiden- 
headben. Gyerekkora boldogan telt testvé
rei között, akiknek — m'nt ők maguk me
sélik v— mindig a kis Hugh volt a mesemon
dója. Roppantul szerette az áfátokat s az 
volt a kedvenc játéka, hogy az édesanyja 
fehérneműs kamrájában állatkerttel kombi
nált természettudományi múzeumot rende
zett be. Tizenkilenc éves korában egy amei- 
rikai technológiára ment hallgatónak, majd 
a ’ondoni politechnikumon fejezte be mér
nöki tamu’mányait. Egy ideig építészkedett, 
azután elment út- és hídépítő mérnöknek 
Kanadába. Afrikába. Indiába s ígv jó darab 
világot láthatott. 1912-ben felhagyott a mér
nöki pályával is; New-Yorkban telepedett 
le. ahol magazincikkek írásával kereste 
meg a kenyerét. Az első regénye — saját
ságosképpen — hidakról és gyűjtőcsator
nákról szólott. Meg is nősült és gyermekei 
születtek. 1916-ban az angol hadseregbe so
rozták s a flandriai fronton teljesített 
szolgálatot. Itt született meg ..Doktor Do- 
iitfe“ esizméie. Erről ígv ír: ..Gyermekeim 
otthon leveleket vártak tőlem .. . Szerintem, 
ezek a k!s' emberek nem sok érdekeset lel
tek volna abban, ha a mindenkori hadihely
zetről írtam volna nekik beszámolókat; az 
i'ven híreket vagy túl unalmasoknak, vagy 
túl rémségeseknek találták volna. Meg aztán 
itt volt a cenzúra iis. De! volt egy olyan do- 
log. amelyről nyugodtan írhattam s amely 
mind jobban és jobban beteékelte magát a 
figyelmembe: az állatok fontos szerepe a 
világháborúban . . .  Ha az állatokat ugvan- 
o'van veszedelmekbe visszük a frontokon, 
mint önmagunkat, miért nem gondoskodunk 
róluk is ugyanazzal, a szeretettel, mint az 
emberekre1, ha megsebesültek. Az járt foly
ton az eszemben hogv kellene a lovak szá
mára is olyan kötözőállomásokat csinálni, 
mint amilyenekben a frontbeli sebesülteket 
látták el elsősegéllyel. . .  Meg volt az első 
téma a gyerekeimnek írandó leveleim Szá
mára. Az alapgondolata ebből indu’t ki: egy 
kuszafejű orvos, akinek eirőis érzéke van a 
természettudományok iránt és roppantul 
szereti az állatokat, otthagyja az emberor- 
vosi működését, hogv a sokkal nehezebb, sok
ká1 ősz’ntébb, és rája nézve sokkal érdeke
sebb Á'ilarmentő-állomás eszméjével foglal

kozzék. Ezért elsősorban meg kell az áfá
tok nyelvét tanulnia . . . “ Lofting felesége 
természetesen gondosan elrakosgatta. ezeket 
a „frontleveleket“, s amikor férje hazatért, 
két gyermekével együtt addig kérlelgette 
az. e kívánság elől meglehetősen elzárkózó 
férjét, mutassa meg azokat egy kiadónak. 
Lofting végül engedett s a kiadója első be
tekintésre elfogadta a „kéziratot“. így jet- 
lent meg 1920-ban az első Dolitt’e-könyv: 
„Doktor Dolittle utazásai“. A könyvnek pá
ratlan sikere volt. Minden nyelvre lefordí
tották s Amerikában — Van Loon mellett 
— megkapta a második Newbery-érmet, 
ame’yet tudvalevőleg évrőDévre a legjobb 
ifjúsági könyvnek ítélnek oda. A magyar 
kiadásnak külön értéket kölcsönöznek Rei
ter László finom humorú, művészi rajzai.

Tamás István : A szegedi pedellus.
(Ifjúsági regény. 304 oldal. Ara kötve: 

3.80 P.) A francia megszállás idején játszik 
Szeged városában ez a fordulatos, eleven 
történet, amelynek főhőse: Ádám bácsi, a 
szegedi gimnázium derék, becsületes öreg 
pedellusa. A gyerekek rajongással szeretik 
a jó öreget és amikor a véletlen folytán 
kémkedés gyanúja miatt letartóztatják: 
rendkívül ügyes le’eménvességgel szállnak 
érte síkra. Saját életük kockáztatásával 
küzdenek a drága Ádám bácsiért, akit gya- 
nútlansága kevert a bajba. Egy kis francia 
fiú segítségével, az utolsó percben mégis 
sikerül diadalra vinniök az igazságot és a 
halálraítéltnek megkegyelmeznek a vesztő
helyen, A diákélet aranyos derűje, lelkes 
világa elevenedik meg ebben a nagyon me
leg szívvel megírt, színes regényben, amely 
felvonultatja előttünk a valóságban is élő 
szegedi emberek egész sorát. Még felnőttek 
is örömet találhatnak ebben a könyvben.

Z. Tábori Piroska: Tökmag a dzsembörin
(Dante-kiadás. 06 oldal.) Bájos éis moz

galmas ifjúsági könyv Z. Tábori Piroska 
legújabb regénve. amely a muilt nyáron le
folyt nagy világtáborozás eseményeit ele
veníti fel néhány elragadó gverekhős és egy 
kis kutya alakián keresztül. A tiszta hu
mor, a gyerekkönyvek legfontosabb kel
léke maradéktalanul megvan a népszerű 
szerzőben. A kötetet Kolozsvári Endre öt
letes mázai díszítik. Csak arra szeretnők a 
kiadóti figyelmeztetni, hogy a jamboree-szót 
maga Baden-Powe’] ejtette ki előttünk: 
dzsemborinak s hogv talán nem kellene 
ebben az esetben ,a pápánál pápábbnak len
ni. 12—14 éves fiúk-ilányok számára való 
könyvnél pedig nem okvetlenül szükséges 
..Piroska néni“t jelölni meg szerzőnek. Ez 
természetesen nem a szerző hibája s nem 
von le semmit a kedves könyv értékéből.
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B l a n á r  I m r e  d r. hites angol tolmács, 
akinek küzdelmes amerikai ifjúságáról 
írott könyvét, valamint az almanachszerűen 
összeállított Shakespeare-gyüjteményét a 
L i t e r a t u r  a annak idején ismertette, 
öt esztendő óta angol-magyar és magyar- 
onqol szótáron dolgozik, amely — ahogy 
ezt a beküldött mintaívből látjuk — iga
zán hézagot pótló, a nagy Muret-Sanders- 
szel egybevethető munka lesz. A két rész 
eayüttvéve kb. 1400 oldalra terjed majd: 
előfizetési ára 50 P. (könyvpiaci ára 90 P.) 
lesz. Nehány rendkívül gyakorlatias újítás 
roppantul megkönnyíti a s la  n g-re is ki
terjedő szótár használatát. Előjegyzéseket 
elfogad a szerző (VIL. Erzsébet körút 19.)

*
1934 t a v á s z á t ó l  kezdve az angol 

vasutakon kiállítási kocsik fognak járni, 
amelyek 17 folyosós waggonban elhelye
zett körülbelül 100—150 kiállító gyár és 
kereskedő holmiját mutatják be erre alkal
mas vasúti állomásokon a nagyközönség
nek. A kocsikon természetesen könyv kiállí
tások is lesznek. — Itt említjük meq. hogy 
a L i t e r a t u r e  szerkesztőié már hóna
pokkal ezelőtt ajánlotta a MÁV figyelmébe, 
hcan Vyen idegenforgalmi propaganda- 
kiállítást és előadótermet magába foqlaró 
kocsikat járasson a nagy idegenforgalmi 
vonalakon (csere alapján a külföldön is), 
és állítassa meg azokat néhány napokra a 
fontosabb maayar városokban is. A kiállí
tási bérletekből nemcsak a propaganda költ
ségei kerülnének ki, hanem ezenfelül méa 
maradna is Pénz egyéb idegenforgalmi cé
lokra. Ezideig nincs róla hírünk, hogy a 
MÁV minő intézkedést tett e terv dolgában,
amellyel megelőzhetnék a külföldet.

*
A p o s t  a v e z é r i q a z g a t  ó s á g  cí 

mére .  A m. kir. postavezériqazqatósáq ki
adta vár hónonnal ezelőtt „A postai szdílí- 
tdsbó7 kitiltott vagy bíróilaa lefoglalt saj
tótermékek jegyzékét.“ A L i t e r a t  ura. 
amelynek kötelessége, hogy a magyar könyv 
sorsát figyelemmel kísérje, levelet írt n 
vöstavezérigazgatóságnak: kérte, hogy adják 
ki neki ezt a jegyzéket. A vezérigazgatóság 
azt felelte erre a levélre, .hogy nem küld
heti meg. mi vél nz kizárólag hivata7c,s cé
lokra készült. Erre újabb levélben bátor
kodtunk c. vezérigazgatóság figyelmét arra 
felhívni, hogy az I r o d a l o m t ö r t é n e t  
c folyóirat 1933. évi 143.—147. oldalain 
G u l y á s  Pál dr. ..Az irodalom kitagadott
jai“ címen közzétette, ezt a jegyzéket s mi 
csupán nehány c+t közölt, de általunk hi
básnak tartott adat autentifikálása céljából 
kértük a jegyzéket. Újabb válasz. A jegyzé
kei VPm kantuk meg. Ezzel szemben a M. 
kir, központi díj- és illetékkiszabási hivatal 
Kk. 11543! 1933. sz. alatt S pengős fizetési 
meghagyást küldött, amiért a „könyvek jegy

zékének megküldése iránt benyújtott kér
vényt“ nem bélyegeztük fel. A m. kir. pos
tavezérigazgatósághoz mi semmiféle kér
vényt. nem nyújtottunk be — maga a ve
zérigazgatóság is csak ..beadványnak“ ne
vezi a levelünket — s így levelünket mar 
ezen a címen sem lehet megleletezni. El
lenben a nt. kir. k e r e s k e d e l m i  mi 
ni  s z t  er ú r h o z  a z t  a t i s z t e l e t t e l 
j e s  k é r d é s t  i n t é z z ü k :  vájjon hová. 
jutnának a szerkesztőségek, ha mindannyi
szor. valahányszor a köz szolgálatában ér
deklődnek valamely hatósáqnál — vagy 
tvínf az adott esetben: az államnak egy ma
gánvállalkozásánál — olyankor mindig két 
pengős bélyeggel kellene érdeklődő levelii
ket felbé'yegezniök?! Mi természetesen a 
közigazgatási bíróság elé visszük már 
csak elvi okokból is — ezt a furcsa leletezési 
ügyei.

•

Irodalmi pályázat. A terézvárosi ifjúde
mokraták szervezete pályázatot hirdet iro
dalmi műre. közgazdasági értekezésre, 
amelvnek témája: elhelyezkedés, munkabér 
és ifjúság:; politikai értekezésre, amelvnek 
tárgrva: demokrácia viasry diktatúra és szó
noki munkára, amelvnek témaköre: a. revi- 
zió. A pályaműveket. 1934 februarius l-éisr 
a terézvárosi ifiúdemokratákhoz (VI. And- 
rássv út 12) kell küldeni. Szóbeli feVilágo- 
sítást ugyanott adnak minden hétfőn este 
8 és fél 9 óra között. A nályázat zsűrije a 
következő: Irodalmi bírálók: Relile Pál. Sós 
Endre és ‘ Sziklai Láslzló: közgazdasági 
zsűri: Zala Zsigmond. Szende Péter Pál dr. 
és Blumenfeld László; politikai és szónoki 
zsűri: Vázsonyi János dr., Sebestyén Ernő 
dr. és Benkő János Jenő.

*
A Magyar Cobdpy Szövetség előadásai: 

Januárius 16. Halasi Fischer (Mön: Szabad- 
kereskedelem vagv gazdaságri anarchia? 

Januárius 19. Hantos E’emér: Dunai tervek. 
Januárius 23. Bajcsy-Zsilinszky Endre: A 

magyarság és a dunavölgyi kérdés. 
Januárius 29. Sós Endre: Frakkos szocia

lizmus. paTÓkás demokrácia,
Januárius 31. Lévy Béla: ..Hatékony“ adós

védelem.
Az. előadásokat a Lipótvárosi Kaszinó 

IV. Zrinvi ucca 5.) előadótermében tartiák 
és rmndenkor pontosan 7 órakor kezdik 
meg. i

A látogatóiegv ára 25 pengő és kivált
ható a SzövetséÍT titkári hivatalában: V. 
Linót körút 22. Telefon: 18-2-08.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Litfratura szprke.sztóséop és kiadóhivatala: VJ.. Aradi 
vrrn 7t>. T. Talpfán: 230—Sfí. Szerkarztőséni órák kaddpn 
és péntaken 11— 1-ia — A T.ifpratvrn rspkkszám a: 2402fí 
4 zév i2 4  szám plófizetése 10 venaó (14 Sr hilling. SO Kd 

400 leu, 130 dinár, 2 dollár.)
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H am sun , K n u t. Nach Jahr und ' Tag;.
(München, A. Langen. 488 1.) Kve 13.50 

von Hindenburg, GeneralfeldmarschaM. 
Aus meinem Leben. (Leipzig. Hirzel 
Verlag-Bibliographisches Institut. 316 L)

Kvei 10.44
Hoek, Henry. Davos. Ein iBerg- und Wan

derbuch. (Hamburg, Enoch.) Kve 9.— 
Kriszat, Eugen. Abenteuer aut fernen 

Meeren. (Benin, Ullstein. 243 1.) 5.—
Lewis, Sinclair. Fralkenflug. (Bteirliin, 

Rowohlt. 431 L) Kart. 8.60
Maiin, Heinrich. Der Hass. (Amsterdam, 

Querido Verlag. 235 1.) 8.30
Rabe, Else. Die Schwestern Rohde. (Berlin, 

Universitas. 351 1.) Kart. 8.60
Rasmussen, Knud. Heldenbuch der Arktis.

(Leipzig, Brockhaus. 318 i.) 7.20
Richter, Dr. Bodo. Das Aktienbuch. (Ber

lin, Earl Hey mann. IV. 80 1.) 8.10
Salten, Felix. Florian, das Pferd des 

Kaisers. (Wien, P. Zsolnay. 329 1.)
! 6.20 

Schmalenbach, Prof. E. Kapital, Kredit 
und Zins. (Leipzig, Gloeckneir. VIII. 
256 lu) 25.50

Stacpoole H. Das goldene Riff. (Leipzig, 
Goldmann. 232 L) 5.40

Sterneder, Hans. Der seltsame Weg des 
Klaus Einsiedel. (Leipzig, Staackmann. 
417 k) 8.10

Thiel, Rudolf. Luther. (Berlin, P. Neff.
371 1.) 9.90

Tolten, Hans. Die Herden Gottes. (Frank
furt am Main, Rütten & Loenimg. 303 L)

5.40
Viebig, Clara. Insel der Hoffnung. (Stutt

gart, Deutsche Verlags-Anstalt. 290 lt)
6.—

V/andrey, Gustav. Die rosa Perlen. (Leip
zig, F. Rothbart. 318 1.) 3.60

Werfel, Franz. Die vierzig Tage des Musa 
Dagh. 2 Bde. (Wien, P. Zsolnay. 556. 
583 L) ' 14.—

Windecker, Carl Otto. Der letzte Gast.
(Berlin, Ullstein. 243 1.) Kve 1.80 

Wohl, Ludwig von. Das grosse Erlebnis. 
(Leipzig, W. Goldmann. 232 1.) 5.40

Francia nyelven
Achard, Paul. Les funérailles bourgeoises.

(Paris, Émile-Paul Fréres. 441 ,1.) 4.50
Bemard, Tristan. Paris secret. (Paris, Al

bin Michel. 254 L) 4.50
Henriot, Émile. Le penitent de Psalmodi.

(Paris, Pion. 245 L) 4.50
Lafeuil’e, Paule. Virginités. (Paris. Ta,Han

dler. 221 X) 3.60
La Fouchardiére, G. de. Affaires de moeurs.

(Paris. Aulner. 249 1.) 3.60
Malibran, George. Une femme simple. 

(Paris, Denoel: et Steele. 2i9 1.) 3.60

Mazane, Francois. Mentir. . .  (Paris, 
FasqueliLe. 285 1.) 3.60

Maurois, André. Eduard VII. und seine 
Zeit. (München, Piper. 338 1.) Kart. 9.70

Oiasz nyelven
Aequa C. I grandi problemi della biológia 

generale. (Roma, Libreria di Soienzg e 
Lettere. Vili. 253 1.) 7.20

Barisoni E. Bella vita vagabonda. (Milano, 
Bompiani. 300 L) 3.20

Beccari G. L’idolo di carne. (Mi,ano, 
Agnelli. 245 X) 1-60

Carli M. II mio cuore fra i reticolatL 
(Milano, Ceschinay 270 1.) 4.80

Ciarlantini F. Mussolini immaginario. (Mi
lano, Sonzogno. 208 L) 1.20

Fuma,galli G. Aneddoti bibliografici. (Ro
ma, Formiggiani. 250 1.) 3.c0

Guglielminetti A. Quando avevo un amante.
(Milano, Mondádon. 224 1.) 2.—

Luzzatto G. L. Rembrandt. (Roma, For
miggiani. 83 1.)

Moravia A. G4i indifferenti. (Milano, 
„Corbaccio“. 356 L) 2.—

Orsini Ratio M. Páneurópai (Milano, Ces- 
china. 340 1.) 4.80

Pirandello L. Quando si é qualcuno. (Mon
dadori, Milano. 128 1.) 4.—-

Podenzani N. Uno e nessuno. (Milano, Ces- 
china. 300 J.) 4.80

Varaldo A. La spiaggia in fiore. (Milano, 
Geschina. 300 1.) 4.80

Vivanti A. Gioia! (Milano, Mondadori. 
229 L) 4.—

Angol nyelven
Adams, Herbert. The woman in black.

(Leipzig, Tauchnitz. 287 J.) 3.20
Bennett, Arnold. The woman who stole 

everything. (Leipzig, Tauchnitz. 304 1.)
3.20

Christie, Agatha. Lord Edgware dies.
(Hamburg, Albatross. 252 L) 320

Cr\oft-Cooke, Rupert. Cosmopolis. (Ham
burg, Albatross. 280 1.) Kart. 3.20 

East, Roger. Murder rehearsal. (Hamburg, 
Albatross, 254 k) 3.20

Ferguson, John. Night in Glengyle. (Ham
burg, Albatross. 251 1.) * 3.20

Huxley, Aldous. Uncle Spencer and otheT 
stories. (Hamburg, A Tat ross. 274 1.)

Kart. 3.20
Linklater, Eric. Juan in America. (Ham

burg, Albatross. 409 1.) Kart. 5.— 
Maugham, Somerset W. Plays. (Leipzig, 

Tauchnitz. 280 1.) 3.20
Maxwell W. B. This is my man. (Leipzig, 

Tauchnitz. 333 1.) 3.20
Talbot, Hugh, Gentlefnen-tbe regiment!

(Hamburg, Albatross. 310 !.) Kart. 3.20 
Waugh, Alice. Wheels within wheels. 

(Hamburg, Albatross. 245 1.) 3.20

Ai  itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.
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== Nógrád-megyében : Salgótarján, Pálfalva, Beglyasalja, Csibaj, Kíslerenye, Métranovék.
=£ Esztergom-megyében : Dorog, Tokod, Csolnok, Annavölgy.
= Tolna- és Baranya-megyékben : Nagyrnányok, Szászvár, Máza. £E
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Salgótarján, Dorog, Mázeszászvár, összesen 50.000 HP teljesítménnyel. EH
= S z é n o s z t á l y o z á s : =É
E Darabos- (tömör) kocka- és diószén, szoba-, takaréktűzhely, cséplőgép- és gőzeke fűtésre 

Diószén. rostéit aknaszén, aknaszén. rostált darsszén gyári kazénfütésre. 
Aprószén körkemence lűtésre. Kovács-szen.

BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
- Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén.
EE MÉSZTELEP ÉS KARB1DGYÁR D o r o g o n .

Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany Jénos-u. 25.) intézendők.
A: > Sürgönyeim: Salgókőszén Budapest.
- Telefonszámok: Aut. 252-80, 252-81, 252-82, 252-83, 252-84, 281-26, 230-71, 216-67, 153-32, 108-58

Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál. M. Kir. Poslalakarékpénzíár-szárnla 3575.
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Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, ttgia, tetöcserép. mész.
Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám. Chamotteéru, keramit. tégla

Salgótarjáni palackgyár Rt., V., Sas-utca 25. szám.
Mindenfajta zöld, fehér, öblösüveg, fonott és fonatlan palackok, préselt és criszolt üvegtáblák.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

'SSSSSSSSSSSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,

\ 1Léda elmegy
í  7} ^
 ̂ K i s z á rn y a t a d tá l  s z á lln i  ú j  v ize k re :
 ̂ F énylőn su h a n sz  m a tá v o l ten gerekre  . . .
I H o lta k  s z ig e tje  v á r  — S  h a lo tta k  élén  
\ Térden f o g a d  a  Vers Ő rö k  U ra.

S zá ze g y  tö résse l tá v o z o tt  e l innen . . .
\ Á m  Te m a ra d tá l m égis, m in dig , M in d e n :
I A ján dék , á lom , á ld á s  á lta tá sa ,
I S z a v a k  szépsége , szá m u m  s z e n v e d é s . . .
\  M e g b á n á s  v á g y a  ném án h ív ta -v o ln a  %
\ B e te g  s z iv e d  a három  lu stru m  ó ta .
I H a lá l m esgyé jén  h á n yszo r  té to v á z tá l,
I M íg  v is s za v iv ta k  hű ség , s z e r e te t . . .  
j S  m a  m e ssz i leb b en sz tő lü n k , tün dökölve, \ 
I S z ív k a g y ló k  t is z ta  g y ö n g y é v é  b ű v ö lve  
\ L én yed  su g á rzó  em lékét n ekü n k  —
\ É s  m o so ly o g sz  a N a g y  T a lá lk o zó n  . . .
\ N il I
■sssssssfsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssfsssssj

T A R T A L O M :
N i l : Léda elmegy (Vers a borítékon). — S z á n tó  György: Hogyan írok (33). — R ó n a y  
Mária: Léda (36). — R á th -V ég h  István : Shakespeare Becsben járt (38'. — W a g n er Lilla: 
A manézs igazi lelke (40). — L ám  Frigyes dr.: Münchhausen, a tragikus hárijános (42). — 
Ezekről a könyvekről beszélnek (43). — S a y ta n  Magda: Boszorkánytánc (Paganini cen- 
íennáriumára) (44). — $. s. -. A technokrácia uralma (47). — A mellékleteken: Irodalmi 

élet, Hazai s külföldi tudósítások, Tudós Írások, Beküldött folyóiratok.

IX ÉVFOLYAM e BUDAPEST a 1934. FEBRUÁRIUS 1
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IRODALMI ÉLET
Márciusban, Ítélik oda a Kazinczy-érme

ket. A főváros, mint. ismeretes. Kazinczy 
Ferenc centenáriuma alkalmából Kazinczy- 
emlékérmet alapított, amellyel (minden év
ben megjutalmazzák azt, aki szépirodalmi, 
irodalmi vagy történelmi munkássága ré
vén a legnagyobb dicséretet érdemli. 'A Ka- 
zinczy-emlékérem bírálóbizottsága Liber 
Endre alpolgármester ein okié sével p ént elken 
ülést tartott, amelyen zsűrit alakítottak a 
szépirodalmi, irodalmi és a történelmi 
munkásság elbírálására. Elhatározták, hogy 
eben az évben egyidőben kerül kiadásra 
miind a három Kazinczy-érem. ,a jövő évtől 
kezdve pedig évenként felváltva. A főváros 
pályázatot nem ír ki. hanem figyelembe ve
szi az érmek odaítélésénél mindazokat a 
munkákat, amelyek a centenárium körüli 
években jelentek meg. A három zsűri elő
adója Kéky Lajos, Zlinszky Aladár és Haj
nal István. Az emlékérmeket már március
ban odaítélik.

*
A Magyar Kultúr szövetség előadásai: 

Februárius 7. Németh Antal: Madách a 
színpadon. Vetített képekkel. Februárius 24. 
Jaschik Álmos: Közönségünk művészeti 
nevelése ma és holnap.

Az előadásokat az Egyesület !helyiségé
ben Vili.;, Horánszky u. 16. II. tartják 
meg; kezdetük hat órakor.

*

A Magyar Cobden Szövetség előadásai: 
márc. 2. Bárczy István: Fürdőváros?

„ 5. Őfensége Albrecht királyi herceg:
„ A búza áralakulása Magyaror

szágon.
,, 7. Popovics Sándor: Gazdaságpoli

tikai problémák.
,, 9. Balt hazár Dezső: A liberalizmus

hatásterülete.
„ 12. Zsitvay Tibor: A jogfejlődésről:.
„ 14. Báró Korányi Frigyes: Európa és

a dunai államok kérdése.
„ 16. Pfeifer Ignác: Energiatermelés a

jövőben.
„ 20. Ignotus: Ti esztin alétheia — Mi

csoda az igazság? ((János 18, 
38.)

,. 23. Pásztor Miksa: Pénzügyi kérdé
sek.

_ ;c 27. Bársony Oszkár: Utazás és ide
genforgalom tegnap, ma és hol
nap.

., 29. Babits Mihály: Kell-e még költő?
Az előadásokat'a Lipótvárosi Oasino (V., 

Zrínyi ucca 5.) előadótermében tartjuk és 
mindenkor pontosan 7 órakor kezdjük meg.

A látogatójegy ára 25 pengő és kivált
ható a szövetség titkári hivata’ában: VI., 
And rács y út 12. Telefon: 13-2-08.

*
A Magyarországi Pszichoanalitikai Egye

sület a következő előadás-sorozatokat ren
dezi: I. Kurzus pedagógusok számára (szer
dai napokon): Februárius 7. Lévyné F. 
Kata: Gátlásokról. Februárius 14. Lévyné
F. Kata: A züllöttségről. Februárius 21.

Dr. Pfeifer Zsigmond: A gyermek játéka,
II. Bálint Alice: Elfojtás és szublimálás. 
Haladottak részére. Februárius 22., március
1. és 8. Az előadások helye az egyesület 
rendelőintézete, I., Mészáros ucca 12. Az 
előadások ideje este 9 óra.

A fiatalság margójára
(Válasz Tábori Pál dr.-nak)

A L i t e r a t u r « » ,  egyik számában szó esett a 
fiatalságról. A cikk írója T á b o r i  Pál dr. — is
merteti a helyzetet és azt ajánlja, hogy a  gyakor
latban  bizonyítsa be az ifjúság az igazát: ne az 
üregeket szidja, hanem üljön az íróasztalhoz és ír
jon. Írjon  regényt, verset, drámát, eseayt . . . szó
val, mindegy, akárm it.

A baj o tt van, hogy a  cikk írója szerint a fiatal
ság sokat beszél és keveset dolgozik.

Válaszom nem mese, hanem történet. A saját tör
ténetem:

Miután már vagy tíz irodalmi nagysággal levelező 
viszonyban voltam, áttanulmányoztam a íilozófiát, 
szociológiát és a legkülönbözőbb tudományokat, vol
tam szerelmes, néhányszor belémrugött az élet és 
nemcsak vidéken, hanem a fővárosban i.s megjelent 
néhány írásom, — élég érettnek gondoltam magam, 
hogy egy bennem lappangó regényt „elkövessek“ .

A gondolatot te tt  követte. A regény elkészült és 
első ú tja . egy jónevű íróhoz vezetett, aki azt tehet
séges munkának minősítette, így  kerü lt az írás má
sodik fokon egy kiadóhoz, aki k iadásra alkalmas
nak ugyan nem találta, de ajánlta, hogy' írjam át.

Az átírás egy év múlva megtörtént.
A harmadik ú t egy nagy laphoz vezetett, ahonnan 

egyenesen megdöbbentő választ kaptam. Á válasz
borítékban ké t levél volt: a  lek tor jelentése •— 
amelyben regényemet a  lapban való közlésre ajánlja 
— és a  szerkesztő külön levele. A lektori jelentés 
tele dicsérettel (pl. „átlagon felüli tehetség“), ame
lyektől szinte szédülést kaptam. A szerkesztő külön 
levelében viszont arról értesít, hogy kitüntetéskép
pen küldi el a  lektori jelentést. A regényt ő is el
olvasta és a lektori jelentéssel egyetért — azonban 
rengeteg oknál fogva a lap mégsem közöheti mun
kámat.

Erre m agánlevelet Írtam a  lektorhoz és tanácsot 
kértem : mit tegyek a munkámmal, «amelyet, ilyen 
tehetségesnek talált?

A válasz hamar m egérkezett: újabb dicséretek és 
néhány jóindulatú tanács kíséretében vagy ö t nevet 
sorolt föl az illető (többnyire szerkesztőket), akik
nél ő valószínűnek tartja , hogy értékesíthetem írá
somat.

K iragadtam hát a  nekem legszimpatikusabb nevet, 
hogy jelentkezzem és engedélyt kérjek regényem be
m utatására.

Mily nagy volt azonban bámulatom, amikor a vá
lasz megérkezett egy semmitmondó levél képében, 
am elyet nem is a címzett, hanem valaki más írt alá.

M egállapítottam, hogy rossz helyen kopogtattam. 
Nyeltem egyet, s merészet és nagyot gondolva a re
gényt becsomagoltam és azonnal elküldtem egy nagy 
kiadónak.

Ez volt tehá t a regény negyedik útja.
Két nap múlva m egjött a válasz, de nem levél, —■ 

hanem egy gyanús csomag. H át igen: kertelés nél
kül tudtom ra adták, hogy a  gazdasági válság miatt 
új m unkákat nem adnak ki. Regényemet tehát el 
sem olvasták.

Kezdtem kétségbeesni!
De dacosan elhatároztam, nem hátrálok. Gyerünk 

a többi kiadóhoz.
Regényem elindult ötödik, hatodik, hetedik ú t

jára. Az egyik kiadó ezt, a másik azt válaszolta, 
sőt olyan is volt, aki arra hivatkozott, hogy ő csak 
külföldi írók m unkáit adja ki, — egy dologban 
azonban valósággal összebeszéltek: a regényt olva
satiamul küldte vissza mindegyik.

Eddig a történet.
Tanulság: minek írjon a fiatalság? Kinek? Hisz 

nem kíváncsi rá senki. Szóhoz úgysem engedik jutni. 
Vagy, ha ötvenszeri próbálkozás után egy tárcát 
mégis sikerül elhelyeznie, akkor egy évig boldog 
lehet, m ert ezzel összes remélhető sikereit egy évre 
úgyis learatta.

Amíg a  helyzet nem változik, a fiatalság — 
sajnos — csak beszélni fog. Beszélni, m ert ehhez 
nem kell sem a szerkesztő, sem a kiadó hozzájá
rulása. Hajós László (Kisbér).



H A Z A I

UDÓ
U r m ár n e m í r, u r r í . . .  Januarius 

15-én hagyta el örökre íróasztalát M i k l ó s  
Jenő, a poéta-újságíró, 55 éves korában, 
pontosan olyan életkorban, mint Krúdy 
Gyula. Kettejüket nemcsak az életkoruk, 
hanem az írói vénájuk is közeli rokonságba 
hozta: mindkettő szerelmese a Tabánnak, 
mindkettő kilendül nagyobb históriai témák 
felé is, és mindkettőjüket visszahúzza ! a 
költőiélek lirizmusa az erősebb akcentusok 
világából a halk bánatok csöndes kamará
jába. De amíg Krúdy az epikának volt líri
kusa, addig Miklós alaptemperamentuma 
volt a Urai s innen próbálkozott az epikum 
és a dráma felé kilendülni. Ha fajpsziholo- 
giai elmélkedésbe bocsátkozhatnánk, talán 
ott leinők meg a két indulási pont különb
ségét, hogy Krúdy a fabulázó magyar ne
mes urak leszármazottja volt, Miklós Jenő 
pedig — családi nevén Sztudinka — szláv 
származású volt, innen eredhetett puha, 
szentimentális életfelfogása. Mint any- 
nyi magyar poétában, Miklós Je
nőben is az újságírás robotja nyomta 
el a költő teljes kibontakozását. De 
azért a szerkesztőségi asztalnál is — hosz- 
szú éveken keresztül a Vi l ág ,  majd aztán 
a Ma g y á r  s á g hírrovat-vezetője volt — 
minduntalan, kibuggyant belőle a lírikus s 
ha ő maga vett a kezébe egy-egy apró, 
semmitmondó hírt, abból egyszeriben ra
gyogó briUiáns lett a ceruzája alatt. Szá
munkra, akik vele egy szerkesztőségben 
dolgoztunk, Miklós Jenő emlékét nem. a 
novellái, nem a „Piros mókus“ regénye, 
nem is Shakespeare-melodrámája őrzi meg, 
hanem egy szimpla kis „színed*-hír, vala
melyik szeptember elsején, amelyben köny- 
nyes szemmel oktatta ki a kis nebulókat az 
ur ír, ur r í  legbensőbb, legemberibb tra
gédiájára. Most, hogy Miklós Jenő örökre 
letette a ceruzát, önkéntelenül is felcsuldik 
bennünk a refrén: úr m á r n e m ír, úr  
m ár c s a k  r í . . .

*
A k i t ü n ő e n  s z e r k e s z t e t t  „Ma

gyar Statisztikai Szemlében“ olvassuk N e- 
m e s Zoltán dr. érdekes összeállítását a ma
gyar közéleti nyelvben leggyakrabban hasz
nált. szavak statisztikájáról. Hemes dr., aki 
az országgyűlési gyorsiroda titkára, néhány 
társával együtt 200 db., egyenként 500—500 
szótagot felölelő parlamenti beszédrészletet 
dolgozott fel, összesen kb. 41.000 szót. A 
leggyakoribb volt a két névelő („a“ —

'S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
3.687, „az“ — 1.419, amiből kiderül, hogy 
mennyivel több mássalhangzós kezdetű fő' 
név vtín a magyarban, mintsem magán- 
hangzás) és a „hogy“ (1204). Ha azonban 
eltekintünk a különböző névelőktől, határo
zóktól, képzőktől és egyéb nyelvtani segéd
anyagtól, a fogalmak terén a következő 
jellemző rangskála került ki a leggyakrab
ban használt szavak terén:

úr — — — — — 262
kell — — — — — 231
kérdés — — — — 190
tisztel — — — — 182
magyar — — — — 177
kormány — — — — 175
lehet — 146
én — ' — — — 135
miniszter — — — 121
ország — — — — 94

Ha itt a „kormány“ és „miniszter“ szavak 
identikus fogalmait összevonjuk (296, ak
kor kiderül, hogy ez a fogalom messzi meg
halad a mai magyar közéletben minden más 
fogalmat és háromszor annyi szó esik róla, 
mint az „országról“. Amiben elvégre szili 
tén rejlik 1egynémely tanulság. A Nemes 
Zoltán-féle szóstatisztikának, amely az első 
ilyen vállalkozás, amely a magyar nyelvről 
nyomtatásban megjelent, hálásak lehetünk 
az ilyen és más kitűnő meg állapításaiért; 
aminő pl. az is, hogy a magyar nyelv vál
tozatosabb, mint akár az angol, akár a né
met, akár a francia (ez egyúttal frappáns 
válasz N é k ám. professzornak, január 1-i 
számunkban, ismertetett előadására), vagy 
pl. az, hogy a magyar szavak átlagos hosz- 
szusága 2'44 szótag.

*
K e r t é s z  J á n o s  d r„ a Magyar Szo

ciográfiai intézet tagja, magyar és külföldi 
könyvtárakban évek hosszú során át vég
zett munkával hatalmas méretű H ab s- 
b ur g-b i b l i o g r á f i á t  gyűjtött egybe. 
Bárminő álláspontot foglaljunk is el a-ki
rály-kérdésben, bizonyos, az, hogy Magyar- 
ország történelmének félezer éve kapcsoló
dik az Ausztriai Házhoz s így tudományos 
érdek az, hogy ez a bibliográfia megjelen
jék. Elismerjük, hogy ma az államnak élet
bevágóbb feladatokra sem jut pénze. De 
miért nem adják össze azok az \urak, akik 
csak jóban részesültek a volt dinasztia ré
széről, a kiadáshoz szükséges összeget? A 
titkos tanácsosok, grófok s a letűnt uralom 
többi zászlósai? A legitimista mozgalom is
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helyesebben tenné, ha egy-egy tüntető va
csora költségeit inkább ilyen maradandó
érték életrehívására szánnál *

A 48-ik évfolyamába lépő K a t o l i k u s  
S z e m l e  úgy '35—40 évvel ezelőtt — jól 
emlékezünk rá — az egyetemes (tehát nem 
csupán katolikus) magyar szellemi élet 
egyik legszámottevőbb orgánuma volt: egy- 
■egy cikkének, tanulmányának hatása fel
ért a Budapesti Szemléével. Aztán később 
kezdett ellanyhulni, fáradtság jelei tüne- 
deztek fel rajta és mindinkább a fényes 
elkülönültség bástyái mögé vonult vissza. 
Most új formában, új eszközökkel, új veze
tés alatt lép ki a porondra. Főszerkesztője 
T ú r i  Béla kanonok, az egykori „Alkot- 
mány“ nagyszerű vezér publicistája; felelős 
szerkesztője M i h e l i c  s Vid, a modern 
kultur élet minden jelenségének nyílt szemű 
megfigyelője; s a szerkesztőség tagjai 
S c h ü t z  Antal, a magyar filozófusok büsz
kesége, E c k h a r d t  Sándor, a,1 nyugati iro
dalmak kongeniális ismerője és K o vr  i g 
Béla. a jónevű szociológus. A felelős szer
kesztő igen helyesen jelöli meg a modern 
katolikus folyóirat feladatkörét: elevennek 
és érdekesnek kell lennie, kerülnie kell a 
meddő vagy éppen felesleges polémiát, 'vi
szont nem ad ód hátik eszmeáramlat, amely 
modernségben is felvehetné a versenyt az 
örök katolicizmussal. Nagy várakozással 
tekintünk a megujhodott folyóirat új élete 
elé. *
A ,,M a g y a r o s a  n“ nyelvművelő folyó
irat — a M. Tud. Akadémia kiadásában — 
most fejezte be második évfolyamát. Az 
egyébként jószándékú, harcias kis folyó
irat, amelynek tartalmát tetemes százalék
ban a L i t e r a t u r á v a l  való polemizálás 
teszi ki, Igazán megérdemelné a közönség 
behatóbb érdeklődését, amelynek ' hiányát 
abból véljük kiolvasni, hogy „a folyóirat 
hathatósabb terjesztése ügyébenf kell a 
Nyelvművelő Bizottságnál indítványokat 
előterjeszteni. Azonkívül, úgy halljuk, 
szerkesztőválság is van a folyóirat
nál. — Mi igen sokat tanultunk a 
„Magyarosan“-tói', úgy abban a tekintetben, 
hogy mit szabad írnunk, főként azonban 
azirányban, hogyan s mit nem szabad ír
nunk. Például semmiesetre sem szabadna 
ezt írnunk: „ . . .  a belügyminisztérium e g y 
kézikönyvet rendelt meg a tisztviselők szá
mára . . .“ (Magy. II. 118. old.), vagy ezt 
sem: ., . . .  az egyesület alakítson nyelvmű
velő bizottságot a magyar orvosi nyelv 
megtisztítása v é g e t  t“ (u. o. 119. o.), eset
leg ezt sem: „az illetők azt tartják, hogy 
amit ők nem ismernek vagy nem tudnak, az 
nem  j ó l  van  magyarul“ (u, o. 122. o.). 
N e m v a n  jó  l. ha a magyar nyelv meg
tisztítása v é g e t t  még az Akadémia is 
leír e g y ilyen moiulatot! Béke velünk!

K i r k v a n  H o s su m  és a P e s t i  
Hí r l a p .  A „Társadalmunku hetilap janu-
árius 13-iki, számában igen furcsa ügyről 
rántja le a leplet. Elmondja, hogy egy te
hetséges fiatal magyar író, Á s z l á n y i  
Károly kénytelen volt a saját regényét 
„Kirk van Hossum“ álnév alatt a 1 P e s t i  
H í r l a p  sárgakönyvei között kiadni, míg 
önmaga csak mint fordító szerepelhetett a 
könyve címlapján. Mi már több ízben hal
lottunk a Pesti Hírlapnak ilyen praktikái
ról , de nem hihettük el, hogy a magyar ir
redentának vezérorganuma képes legyen 
arra, hogy az amúgy is alig tengődő magyar 
írókat még a legelemibb joguktól — a ne
vük használatától — is elüsse a százszor 
szent üzlet nevében. Most aztán itt a kon
krét eset! De hát minek is csodálkozzunk a 
hipokrizisnek ilyen ipéldátlan fokán olyan 
lapnál, amelynek főmunkatársa H er ez e g 
Ferenc, aki több ízben is leírja ugyan 1933- 
ban, hogy „Budapestet nem szerettem“, 
hogy „Budapest nem .volt oly szerencsés, 
hogy megnyerte volna tetszésemet', de az
ért ugyanabban az 1933-ik esztendőben nyu
godtan elfogadja Budapest díszpolgári ok
levelét. Vagy a másik fömu'nkatársa H e g e- 
d ü s Lóránt, aki donkisotti harcokat vív 
a magyar nyelv magyarosításáért s közben 
nem veszi észre, hogy a lap a háta mögött 
hogy’ qáncsolja el a magyar irodalmat „Kirk 
van Hossum“-esetekkel, meg a többi sárga
könyvével!

*
E r d é l y i  l a p o k b a n  o l v a s s u k ,  

hogy a Párisban élő Bölönyi György érde
kes könyvet készít sajtó alá. Az „Igazi 
Ady“ rengeteg ismeretlen Ady-kéziratot és 
a költő kiadatlan verseit viszi a nyilvános
ság elé. A gyűjteménynek nem egy rendkí
vül érdekes, sőt pikáns darabja lesz, így 
például az a levelezés, amely Ady Endre és 
Goga Oktavián, a híres román politikus és 
költő között folyt le és amely a háború 
előtti magyar nemzetiségi politikának kö
zelről látott rajzát adja.

*

A z 1 9 3 4 - e s c e n t e n á r i u m o k  
felsorolásából világszerte kifelejtették egy 
szegény kis apácának halálozási századfor
dulóját. 1634 április 2-án hányt el a firen
zei szent Máté-klastrómban, 33 éves korá
ban Soror Maria Celeste, „rendkívül okos 
és módfelett jólelkű“ nővér, ahogy a kon- 
venti krónika mondja. Akarata ellenére és 
csupán atyja óhajtására ment apácának, 
ami azonban nem gátolta meg abban, hogy 
utóbb a legnagyobb szeretettel és ragaszko
dással álljon oda vigasztaló szavával atyja 
mellé, amikor annak a Szent Inkvizictóval 
gyűlt, meg a baja. Ez az apáca ugyanis Ga
lileo ' Galilei leánya volt!
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Hogyan irok
Irta: Szántó György

„Stradivari" i egényem megjelenése alkalmából azt a kérdést intézte hozzám a Lite- 
ratura szerkesztője, mondanám el a lap olvasóinak, hogyan is írok? Ezenkívül ő is 
szeretné tudni, nemcsak az > olvasók. Egy szóval is felelhetnék erre a kérdésre, meg 
vaskos kötetben is. Az előbbit ime megteszem: írógépen. Az utóbbit szintén meg
teszem: most írom önéletrajzomat, egy vak embernek a látók számára ismeretlen vilá
gát, paradoxonnal: világtalan világot.

Ami egy szó és egy kötet közt van, elmefuttatás, mondjuk, irodalmi érdekesség,
amit szeret a Litera túra szaktársaknak feltálalni. Nos hát, kezdjük.

Hogyan ír egy vak ember, ennek két részre oszló feleletköre van: egy technikai 
és egy lelki. Néhol ezek szorosan egymásbafónodnak és így talán lelkiekben som 
azonos más látó írók műhelytitkaival. Ilyen rövid elmefuttatásban inkább a dolog 
technikai részére igyekszem megfelelni, önéletrajzomban tudom csak munkám lélektani 
részét kellően kianalizálni azon a mesgyén, amelyen itt elindulok.

Azon kell kezdenem, hogy már látó koromban is írtam, szükségét éreztem olyan 
kifejezésl'ormáknak, amelyek festészetemnél többet vagy kevesebbet, de mindenesetre 
mást tudnak elmondani, anyagba testesíteni. Építészetben, plasztikában, muzsikában 
csakúgy szerettem volna élményeimet kiteljesíteni. mint szóban. Olyan lehetőségekről 
álmodoztam, amelyek összekapcsolják és egyesítik a műfajokat egyetlen, mindent 
kifejező alkotásban. Ez az álmodozás kegyetlen kínlódás volt inkább, mint merengő 
tépe ődés. Éreztem, egy emberélet nem elég arra, hogy minden műfaj mesterségbeli 
részét tökéletesen elsajátítsam. Hogy pedig enélkül milyen vergődés az alkotás, azt 
megtanultam a festészetben. Tétova keresgélés volt egész ifjúkorom, épülettervek, fest- 
üények, grafika, esztétikai tanulmányok, versek, cikkek és dalok közt. Amikor pedig 
a napfényt elvette tőlem az a valami, amelynek oly sokféle nevet adunk, egyszerre 
megkapaszkodtam a szavakban, mint hajótörött egy ismerős sziget parti zátonyainak 
kőszikláin. Nehezen ment ez a kapaszkodás. A sziklák néhol élesek voltak, néhol 
sikamlósak. Az érzelmek vad hullámai reámzúdultak és lesöpörtek róluk. Újra és újra 
megkapaszkodtam. Átvergődtem a fekete iszapon, már fövenyt is éreztem a talpam 
alatt. Ekkor felegyenesedtem és járni próbáltam. Egy hamburgi szemklinika szobájában 
kezdtem feleségemnek első regényemet tollbamondani. Magam is éreztem, hogy 
gyenge vázlat, a járnitanuló szegény hajótörött tántorgó botorkálása, öt esztendő 
múlva írtam meg ezt a vázlatot „Az ötszínű ember“ című, máig is kiadatlan 
regényemben.

Diktálás közben vettem észre, hogy zavar a saját hangom, mesterkélt hanghordo
zásom, egy más ember jelenléte. Önmagamat csak a legteljesebb magányban tudtam 
megtalálni festökoromban is. Vettem egy kis Adlert. Egy ápolónő, aki sokat foglalko
zott vakokkal ott a szemklinikán, három nap leforgása alatt megtanított, hogyan 
írjak rajta. Most is ezen írok, tizenkét esztendő múltán, A szememet nem tudták 
megreperálni a különböző műtétekkel, de a lelkemet egy írógéppel igen. A magam 
ura voltam ismét, hazajöttem és szeretett kis Adleremen elkezdtem kopogtatni „Sebas- 
tianus útja elvégeztetett“ című regényemet. Egy megvakult festőről szólt, annak látó 
éveit vágyva vissza.

Verseket és novellákat is írtam iközben, néha drámára is gondoltam, örültem a 
műfaji lehetőségeknek. Novelláskötetem Móricz Miklós kezébe került, aki akkor a 
.Brassói Lapok“ szerkesztője volt. Egyszer meglátogatott Aradon, levelek útján ekkor 
már bensőséges baráti viszonyba kerültünk.

— Szeretném, ha történelmi regényt írnál nekünk. Ez kell most, nekünk, itt 
Erdélyben. Ha a jövő felé nézünk, lássuk, kik voltunk. A magyarságnak éposz kell 
itt, hősi sorsának tárogatószava.

Miklós elutazott. Én úgy gondoltam, hogy a történeti regény egészen távol áll
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tőlem. Diákkoromban ugyan szerettem a történelmet; tanárom, Szentpétery ImTe 
értette, hogyan kell megszerettetni. De a ma emberének annyi véres problémája van. 
Minek a múltba visszatéveiyegni. Útvesztő ez, nem jövőbemutató. És ehhez tanulni 
kellene, sokat. Egyetlen évszámot sem tudtam megjegyezni, még a mohácsi vészét
sem. A századok rétegei zagyván törték át egymást bennem. Halott rétegek. Ez 
geológiai regényírás lenne. Igaz, a geológia szép tudomány. A múltak titka. De az 
én életemnek vajmi kevés köze ehhez.

Hetek múltak, nem is gondoltam a kezdetet jelentő magyar történelmi regényre. 
Pezsgőztem hajnalig, napról napra; dáridókba akartam temetni, amit írásban és élet
ben nem tudtam kiélni. Egy téli reggelen arra ébredtem, hogy számomra fekete a hó. 
Pedig milyen fehér, csipkésen tündöklik a faágakon. Mint a brüsszeli Gudula-templom 
kőcsipkéi, a brüsszeli királyi csipke verő műhely remekei. Csipke, csipke. De mit is 
keresek én éppen Brüsszelben? Ázsiai embernek mi keresnivalója van ott? Boldogan 
szárnyaltam és kerengtem terekben és századokban, éltem egy magyar építő életét, 
akit egyszer nyugatra küldtek, gótikát tanulni. Aztán jöttek a tatárok, Ázsia. Négy- 
százezer lóval tapostak a brüsszeli csipkére és itt nem tudott gótika születni. Fel

kelte i , megírtam a „Bábel tomva‘‘ első fejezetét. Délután egv levelet 'Miklósnak, 
hogy készül a magyar történelmi regény. De valamit tanulni is kellene ehhez. Igaz, 
hogy tisztán látok mindent. Megmozdultak a brüsszeliek, a magyarok, a tatárok, 
ezeknek a sorsa már nem is az én kekemben van. Mégis, a kort szeretném valahol 
az ujjammal kitapintani.

— Ha felolvasnál nekem valamit wMarczali“-ból, ez jó volna — mondtam a 
feleségemnek.

Apám elhozta a tanári könyvtárból azt a kötetet, amelyben IV. Béla uralkodását 
meglelte. Reménytelenül vaskos kötet.

— Tudod, mit olvass ebből? Béla egy adománylevelét.
Adél felolvasta. Kétszer is, aztán még kétszer. Minden szavát megrágtam. Tapo

gattam benne a kort. Szaglásztam, inyeltem, ittam a vak szememmel. Éreztem a 
szagát, a plasztikáját, a színeit, hallottam lélekindulások harsonáját, számba folyt az 
ételeinek íze. Ez volt az egész, amit olvastam hozzá. Jót mulattam, amikor a bírálatok 
hangsúlyozták, milyen alapos tanulmányokat végeztem.

Amint minden könyvnek meg van a maga sorsa, úgy minden regénynek is meg 
van a maga regénye. Értem ezen: nemzésének, iszületésének, növekedésének, fejlő
désének történetét. Móricz Miklós a bűnös nemcsak „Bábel tornya“, hanem „A bölcső“ 
című regényem megszületésében is. Egyszer levelet írtam neki szülőföldemről, Vág- 
ujhelyröl Nagy kirándulást tettünk, elfáradtam és megírtam neki, hogy amikor 
fáradtan vonszoltam fel magam egy hegyre, a mi nagy vándorunk, Körösi Csorna 
emléke szállott fel valahonnan a telkembe, hogyan gyalogolt át földrészeket a ma
gyarság iránt érzett lángoló szeretetében. Egy év múlva levelezőlapon írja Miklós, 
menjek fel Pestre, egy komoly kiadó sürgősen beszélni óhajt velem. Elmentünk együtt 
a kiadóhoz, akit Benedek Marcel barátom tett figyelmessé „Bábel tornya“ című regé
nyemre. A kiadó asztalán ott hevert a Protestáns Szemle legújabb száma, amelyben 
Bodor Aladár ír a ..Bábel tornyáról“ és szenvedélyes hangon követeli, hogy' a pesti ki
adók kutassák fel annak ismeretlen íróját. Maga a kiadó olvasta fel nekem és megér
deklődte, mik a terveim. Éppen bele akartam kezdeni annak a témának elmondásába, 
amely akkor leginkább izgatott és amelynek terve már csaknem teljesen kialakult ben
nem. amikor Miklós közbevág:

— Mondd csak el Körösi Csornáról tervezett regényed vázlatát. Nagyon érdekli 
az igazgató urat.

Megdöbbentem. Egy pillanatra fellángolt bennem ama levél írásakor egy Körösi 
Csoma-regény gondolata, az alakját is láttam, ahogy fanatikusan baktat végcélja, a 
magyarság nagy bölcsője felé, de azóta nem is gondoltam rá. Most beszélni kezdtem.

T ÍV. É tÉ l i v
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Ott alaku't ki bennem a regény egész koncepciója, egyre jobban nekitüzesedtem és a 
kiadó egyetlen leírott szó nélkül lekötötte.

— Más regényterve nincs?
FeL’élekzettem. Éppen két héttel azelőtt olvastuk Christopher Marlowe: ..Dok

tor Faustus csodálatos élet© és halála“ című drámáját Londesz Elek fordításában. A for
dító kétolda'as bevezetést, irt eléje, amikor ezt végigfutottuk, felkiáltottam:

— Kész regény, két oldalon. Bár adna a sors erőt hozzá, .hogy ezt megírhassam!
Azóta kavarognak bennem a gondolatok, csak Marlowe életét éltem. Most szavak

ban robbant ki belőlem, úgy áradt, dagadt mint egy lávafolyam, ame'y mindent elön
tött bennem és körülöttem. A kiadó nagy figyelemmel hallgatott. Aztán ezt mondta:

— Úgy Látom, ez sokkal erősebben foglalkoztatja, mint a Csoma-regény. Kár volna 
elnyomni önben. Ámbátor bennünket a Csoma-regény magyar tárgyánál fogva első
sorban érdekei, kérem, írja meg előbb azt a másikat, amely önt jobban érdekli. A „Bá
bel tornyával“ együtt mindhármat kiadjuk egyszerre.

Nagy hálaérzettel hallgattam, el sem olvastam a szerződést, vagy legalább alig 
hallottam, mit olvasnak. Meglepett, hogyan kiérezte ez az idegen üzletember belőlem 
azt a lángot, amelynek kohóján már forrott „A földgömb“ című regényem.

Hazamentem és négy hónap alatt megírtam a kedves Rózsa Dezső forrásainak 
igénybevételével Taián életem négy legboldogabb hónapja volt. Rátaláltam a regény- 
dráma új formájára, átcsaptam a prózából az ötödfeles jambusba, viháncoltam az East 
Cheap csapszékeiben, megindultam a Nagy Armada leverésére, kiáUottam a Globe szín- 
padáia, enyém volt az egész világ.

Egv hónapig pihentem, aztán beléfogtam „A bölcső“-be. Kegyetlen szenvedéssel 
írtam és ereztem, hogy mégis meg kell írnom. Nem a kiadó szerződése miatt, nem 
pénzért, nem sikeréit. Egy barátomnak írtam egyszer egy levelet. Ezért helyt kell áll- 
nöm. Vagy azt hiszi, hogy hazudtam neki akkor, amikor hitet tettem Csornával együtt 
a magyarságért lángoló szentségesen nagy szerelmünkről.

Végül még egy történet és még egy műhelytitok.
Három évvel ezelőtt nagy lelkiválságba jutottam. Irtóztam szerelmemtől, a re

génytől. Elhatároztam, hogy megírom vakságom éveinek történetét, mindent feltárok 
a legmeztelenítőbb őszinteséggel, aztán lecsukom a kis Adleremet és e gyónás után 
örökre elnémulok.

Megírtam három évet. Nagyon szenvedtem, de éreztem, hogy ez a lélekanalizis 
talán megmenthet. Egy napon Tabéry Gézától kapok néhány sort, hogy közvetlen ösz- 
szeköttetései vannak amerikai filmmel, küldjék neki filmvázlatokat. Egy téma, négy 
éve motoszkált bennem, olyan nagynak éreztem, hogy nem mertem kivajudni. A hegedű 
titokzatos élete. Gondoltam, hangfilmnek jó lesz, így könnyebb is megírni. „Stradi
vari“ címen írtain hatoldalas filmvázlatot és elküldtem Tabérynak. Akartam folytatni 
az önéletrajzot, nem ment. A hat oldal áttörte. Ezt kellett folytatnom, ötszáz oldalon, 
és miközben írtam a hegedű regényét — az alkonyfényben mégegyszer teljes pompá
jában felragyogó Európa regényét —, éreztem, hogy az önéletrajz máris meggyógyí
tott, meggyóntam és feloldoztattam. De még nem teljesen. A gyónást folytatnom kell 
és a napokban újra kezdem.

Most a műhelytitok. Van egy munkatársam, aki szellemi ikertestvérem. Pillanat 
alatt visszatükrözi a képét annak a csipkebokornak, amely a sors akaratából néha
napján fellángol bennem. Kétszázezerkötetes könyvtárból pillanat alatt kiválasztja 
azt a forrásmunkát, amely húsz más forrásmunkát tesz fölöslegessé. Ez nem más, 
mintha varázsvesszővel tud valaki bányára avagy rejtett kincsekre rátalálni. 
Ugyanilyen misztikus biztonsággal érzi meg, mikor és mit kell csinálnom, ellenkezik-e 
az énemmel, vagy sem, milyen lehetőségek lappanganak elképzelésemben, milyen irány
ban fogok csapongani. Ez a szellemi ikertestvérem, a feleségem; a szemét mindig ide- 
kölesön/i nekem, araikor véletlenül látni is akarok és ez a lelkiközösiség az én műhely
titkom, amelyet mindig és mindenkinek szívesen elárulok.

35



ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA

Léda
A kerepesi temető frissein hántolt sarja, amelyben Diósy Ödön Sándorné, Brüll 

Adél Ágnes fekszik, az Ady-problémák egész‘seregéit támasztja fel újra. Adél-asszony, 
Ady halhatatlan Lédája, életében sohasem volt kapható arra, hogy Adyról beszéljen, 
pedig nála jobban isenkii sem ismerhette Ady Endrét, Ha maradtak feljegyzései Ady
ról, akkor ezek a modern magyar irodalomtörténet legérdekesebb fejezetét jelentik.

*
Adélt Ady Endre tette Lédává, de Léda nélkül talán soha nem lett vdtrw Ady 

Endre azzá, akivé vált.
Sugárzó iszépasszony Adél. /Okos, művelt, nagyvonalú. Külföldön éli gazdag 

életét. De nem veszíti el a kontaktust hazájával. Minden érdekli ami ott történik. így 
figyel fel a fszülővárosabeli Nagyváradi Naplóban megjelenő versekre, amelyeket egy 
ismeretlen költő: Ady Endre szignál'. 1903-ban hazalátogat Nagyváradra, megismerke
dik a költővel. És a körülrajongott asszony, akit\nem hódítottak meg a 'nemzetközi 
élet nagyszerű világfiaf, megszédül a kis vidéki újságíró mellett, meri felérzi benne <u 
genie villanását. De okos szeme látja, hogy Prometheus-rabságban sínylődik és elhiva
tottságának 'érzi, hogy felszabadítsa.

Szent misszió számára ez a szerelem. Végzet. Testi odaadása csak egyik formája 
annak,, hogy a genie lángolását felgyújtsa, ősi, vele jött energiáját mind beleveti abba, 
hogy kibontani segítse a költő szárnyait. Passzív tehetsége, meddőségének szenve
dése kárpótlást nyer abban, hogy Ady általa kiteljesedjék.

Pazarló bőkezűséggel, ’boldogan, szépen, nobilisán adott oda Léda. mindent, ami 
az övé volt. Egész ragyogó intellektusával, minden finom érzékével, gazdag leikével, 
színes szerelmiével szolgálta az emberen Her észtül a géniuszt.

Csoda-e, ha Ady Endre ezt írja hozzá egyik levelében:
Édes Mindenem, Legdrágdbbam, ILegkülönbem,
zokogás fojtogat mindig. Mi lesz velem Maga nélkül? Gondoljon rám, ‘szeressen 

egy kicsit. Én e tudat nélkül nem élnék egy percig. Sajnos beteg vagyok. Miért, ó med
dig kell ennek így lenni? Maradjon nekem aki volt, a legtöbb illúziónak az adója, az 
én jóságos Mindenem.

*
Pedig nehéz sors: genie asszonyának lenni. Áldozatos, fárasztó gyönyörűség. 

Örök nyugtalanság, örökké uj izzás, örök harc. . .  Mert csak a kispolgár érzelmi 
élete kívánja a csendes békét; a genienek emésztő lángolás kell, marcangolásokban 
frissül fel a szerelme, gyötörni akar és kínlódni, — nem elnyugodni. Vihar kell neki, 
nem puha. szel ő. Ekevas számára a szerelem, amely vájja, tépí, hogy termékennyé, uj 
életet: alkotást fakasztóvá ‘tegye.

Léda minderre képes,, Léda mindezt adni tudja. Azért a grande passion asz- 
szonya ő. Léda megérti a kegyetlen kívánásokat, tud jó lenni, tud rossz lenni, ahogy 
Ady éppen kívánja és tudja., hogy a termékeny vágyat csak félig szabad kielégítenie, 
hogy el ne hamvadjon, hogy tovább izzék és új alkotást vajúdjék.

*
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Sorsdöntő Léda és Ady találkozása. Nyugat és Kelet találkozott itt. A nyugati 
kultúrával átitatott uridáma lelki és szellemi újjászületést jelent a kis vidéki újságíró 
számára.

Lelki újjászületést, mert az orfeum! jRienzi Mariska és a többi alpári szerelmek 
után, Léda a megtisztult szerelmet jelenti Ady életében. Ez a. szerelem már nem nar
kotikum számára, mint a többi, hanem felemelkedés. És ezzel a felemelkedéssel kiemel
kedik addigi életszferájából minden tekintetben. Lédia megfogja a  kezét és vezeti — 
az Értől az Óceánig . . .

Léda ösztönzésére tanul meg franciául és Léda viszi ki Párisba, ahol már nem 
kellenek a megálmodott álmok, ahol új horizontok libegnek elébe. Az egyrétegű magyar 
szempontokkal, a kicsinyes kisvárosi életszemlélettel szemben kibontakozik előtte a 
nagy, egyetemes világnézet tág látóköre. A nyugati kultúra és Léda hatása alatt, erő
södik meg benne a 'humanisztikus felfogás és szélesebb horizontot nyer a,z elnyomott 
rétegek felszabadításáért küzdő harcos gondolat: • minden nagy költő és igaz publicista 
lelki morálja.

*

Léda kalauzolja Párisban, a szép ámulások!szent városában. A nagyvonalú, kivé
teles tehetségű asszony szellemi vezetése mellett ismeri meg odakünn az új eszmei 
áramlatokat. Léda hozza közel hozzá Verlaine, Baudelaire, Rimbaud költészetét, amely
ről addig nem is hallott. Hogy jobban belemélyedhessen lírájuk lényegébe: Léda ]efor- 
díttatja vele a francia versekét, mégpedig úgy, — miután Ady még nem tud elég jól 
franciául. •— hogy ő megcsinálja elébb a prózai fordítást és ebből faragja aztán 'Ady 
a verset.

A szimbolizmus mély hatást tesz Adyra, .— hisz benne is megvolt a magva, — 
Baudelaire satanizmusa is erős nyomokat hagy benne, de Léda megint résen van és 
nem engedi hogy egyéniségét, levetkőzze, mint ahogyan azt sem engedi, hogy belehull
jon a verlaine-i életformákba/1 és elzülljék. Amint kiemelte a magyar kisváros nyo
masztó légköréből, úgy tart ja i vissza a metropolis fertőjétől is.

Elviszi Azurország kék ege alá, odaadja neki a tengert,, mindig új színekről gon
doskodik. Erős kézzel tartja az egyenes úton, szerelmével tartja benne ia lelket és 
formálja., (kényes ízlése szerint.

*

Hét esztendőn át tart közöttük a szerelem nagy nyara. Aztán jön a lassú elmú
lás három éve.

A bus csodáknak ligetében 
Egy asszony jött a fényben felém 
S én ráemeltem arcomat.

És a másik végén a kegyetlen, gőgös „Elbocsátó szép üzenet“, 'ami Ady utolsó szava 
Lédához,yahhoz az asszonyhoz, akit 26 éves korától 35/éves koráig mindig maga mel
lett tudott, akinek áldott keze irányította, aki féltő gonddal, szerelmes szívvel for
málta érett .férfivé a fiatalembert, akinek odaadása érlelte ki genfflejét.

A költők életében döntő szerepe van a múzsának. De ez passzív szerep: a költő 
képzelete formálja a múzsát. Léda messze túlnőtt a múzsa 'szerepén.

Laura és Lilla voltak a múzsák, ök csak a lendítő erőt jelentették Vörösmarty 
és Csokonai számára. Léda azonban ennél sóikkal többet. Ö Beatricéje volt Ady Endré
nek, aki kézenfogva vezette a szellemi élet Paradicsomában.

Rónay Mária.
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I R O D A L M I  K U R I Ó Z U M O K
Shakespeare Bécsben járt

Irta: Ráth-Végh István

A iShakespeare-legendák vadvirágos kertjének egyik legfurcsább dudváját az a 
germán ambíció termelte ki, amely mindenhol és mindenkor a német fölényre keres 
bizonyítékokat. Shakespeare éveket töltött Németországban és Ausztriában: ez volt 
a bizonyítandó tétel. A dicsőség nem csupán abban rejlenek, hogy a -nagy költő csiz
mája ínémet földet tapodott, hanem különösképen abban, hogy talentumát ilyenformán 
a német szellem érlelte naggyá.

Az okoskodás rendje a következő. Azzal minden Shakespeare-étetíró jegyeiért, 
hogy az 1585—89 (közötti esztendőkben a költő úgyszólván eltűnik a biográfus 'elől:, 
ezeknek az éveknek a története adathiány folytán teljesen (homályos. Annyit tudunk, 
hogy 1585-ben annyira meggyűlt a baja Sir Thomas Lucy-vai, akinek tilosában vadá
szott, hogy Stratfordból menekülnie kellett. Az oxfordi Corous .Christi-kollégium birto
kában vannak bizonyos Richard Davies lelkész feljegyzései, a 17. század végéről, 
amelyek (Shakespeare-ról azt tartalmazzák, hogy Sir Thomas Lucy őt vadorzás miatt 
többször megcsapatta és elzáratta, miért is hazájából (his native country) menekülnie 
kellett. A „native country“ ugyan ép úgy jelenthet j szülő földet, szülővárost, mint ha
zát. de ilyen kis akadályokon a vesszőparipa, könnyen átugrik. „A két Iveronai ifjú“ 
harmadik jelenetében maga Shakespeare fejtegeti a külföldi utazás i szükségességét, 
mondván:

. . .  nem lehet belőle teljes ember, 
ha a világban nem jár, nem forog.

Tehát világos, hogy Shakespeare a visszaeső vadorzót fenyegető súlyos büntet- 
tés elől külföldié szökött és megragadta az alkalmat, hogy a világban járjon és 
forogjon.

De hova ment?
Shakespeare elhagyja Angliát

Robert Dudley, Leicester grófja 1585-ben Németalföldre indult,, mint a spanyo
lok ellen küldött segédcsapatok vezére. Megfelelő fényes kíséretet vitt magával, köz
tük egy teljes színtársulaíot, amely mint „Earl of Lesters Company of Players“ szere
pelt s előbb is, utóbb is megfordult Londonon kívül magában Stratfordban. I Világos 
hát. hogy ez volt a legegyszerűbb mód a menekülésre: beállni a,z ismerős színész- 
truppba és csatlakozni a bőkezű vezér kíséretéhez, ahol magányos bujdosás helyett 
biztonság és jólét várt reá.

A konok kutatók kifürkésztek egy írásos bizonyítékot is. Leicester gróf unoka
öccse, Sir Philipp Sidney, 1586 március 24-iíki kelettel ITtrechtbői levelet írt ,egy barát
jának, a következő toldattal: „I send you this\by my Lord of Lester’s jesting player 
Will.“ Vagyis: „'küldöm e levelet Leicester lord komédiása, Will által.“

Immár megvolt az archimedesi pont: világos és bizonyos f és kétségtelen), hogy 
Shakespeare el so állomása a kontinensen Hollandia volt. A következő évben Leicester 
grófot visszahívták Angliába. A trupp nyilván követte, mert 1857-ben Stratfordban 
találkozunk velük, ahol a városi tanácstól 15 font honoráriumot kaptak, — de Shakes
peare neve a színészek lajstromába nincs felvéve, tehát ott maradt a kontinensen,
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Irt egy darabon a vesszőparipa büszke nyargalása. bicegésre változik. Az adatok 
elfogytak, csupán következtetések állnak rendelkezésre. Megint csak azt kell feltéte
leznünk, hogy Shakespeare megmaradt a színészpályán és csatlakozott valamelyik angol 
színtársulathoz, amely abban az időben Németországot és Ausztriát bekalandozta. 
Mihelyt ezt a feltételezést elfogadjuk, tovább gombolyíthatjuk a költő életsorsát, mert 
a társulatokat ismerjük, sőt Tieck pontos jegyzéküket is összeállította.

Shakespeare Bécsbe érkezik

Egy John Spencer nevű angol színész társulata bejárta egész Ausztriát, játszott 
Prágában, Grácban és Becsben. A császári udvar pártfogolta őket, sőt Mária főher
cegnő. II. Károly özvegye, bizonyítványt ás adott nekik arról, hogy jó színészek/ és 
„Rhein bissen von buellereg darin gewest ist“ — vagyis valamennyien kifogástalan 
erkölcsökkel ékeskedtek.

Azonban- másról beszél Bodónó, amikor a bor árát kérik. Moriz Berman, a régi 
Bécs szerelmese, aki minden áron be akarja bizonyítani Shakespeare bécsjárását, nagy 
bőbeszédűséggel mondja el, hogy Spencerék merre jártak, mit csináltak — csak 
eppen arról nem szól, hogy 1587—89 években játszott-e Bécsben angol színtársulat? 
Ugyanis a Spenoer-féle kombinációnak az a legnagyobb betegsége, hogy húsz évvel 
későbbi időről szól, mert 1607 telén szerepeltek először Grácban. Magára a kritikus 
időszakra nézve nincsen semmiféle kézzelfogható bizonyíték, minden csak sejtés, lehe
tőség, következtetés. így aztán a Bécs városát járó Shakespeare legendája csupán egy 
hangzatos címmé zsugorodik össze, amelyet Berman „ Alt und Neu Wien“ című köny
vének egyik fejezete fölé illesztett. Belé kelll nyugodnunk, hogy- a költő a homályos 
esztendőket Londonban tö1 tétté, színdarabokat írt és a Blackfriars-színházban játszott,

Még egy Shakespeare-kuriózum

A szép meséhez azt kell hozzáfűznöm, ami az egész Shakespeare-legendakör leg
nagyobb hibája: az ellenőrizhetetlen ládátokkal való dobá’ózást. Minden legendac-sináló 
olyan adatokat hoz fel. amelyeket alig lehet lenyomozni és adatait úgy csoportosítja, 
ahogyan neki tetszik. Legtalálóbb példa erre az aprólékossága és kicsinyessége miatt 
Minutius Felix-nek csúfolt Malone statisztikája. Ez kiszámította, hogy Shakespeare 
összesen 6043 verssort írt. Ezekből 1771 sort (szótóI szóra átvett másoktól, — 2373 sora 
ugyancsak átvett, de részben átalakított, — csupán a maradék 1899 sor a sajátja. 
Nagy Shakespea.re-kiadásában az egyes verssorokat gyanús eredetük szerint külön 
meg is jelölte.

Mit lehet az ilyen tudományois bukfeincvetésre válaszolni?
Azt, hogy bár élt volna Shakespeare még vagy tíz esztendeig és bár | plagizált 

volna össze még vagy hatezer verssort, mindnyájunk legnagyobb gyönyörűségére.

Török Sándor: És azalatt itthon . . .
(Franklin Társulat kiadása, Budapest. 

193. oldal). A pubertással vívódó kamaszok 
külső-belső életének megkapó rajza ez a 
rendkívül őszinte, becsületes művészi esz
közökkel megírt regény. Erdélyi kisváros 
diákjainak vergődése a háború okozta nyo
morúságban, harcaik a felfordult világ
renddel. az iskolával, a felnőttek meg nem 
értésével és a maguk lelki, testi problé
máival. Török Sándornak, a Baumgarten-

díjas írónak legfinomabb írása ez a könyv, 
amelyben Makra Gyurinak és társainak, va
lamint az egész front mögötti kisvárosi vi
lágnak és különösen Erdély válságos idő
szakának eleven képét rajzolja meg. A pu
bertással járó minden lélekrezdülést olyan 
hallatlan finomsággal hoz ki és elvan 
merészen mutatja meg ennek a veszedel
mes életkornak minden problémáját, aho
gyan ez csak Stefan Zweignak vagy Was- 
sermannak sikerült eddig.
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A manézs igazi lelke
Kárpáti Aurél1 iaz elsők közé lendült ki ma már a kritikusi gárdá

ból: nemzetiközi viszonylatban. A Literaturában megjelent ,,'Strófák a cir
kuszról!“ c. kis elSnefuttaitáisa is valódi miniatür-mesterimí. ő valóban 
az alkotó kritikus. Az alkotó, azért, mert szintetikus: a művek nemcsak 
egymagukban, hanem a világmindenséggel való viszonylatukban, a szellem világába 
való beilleszkedésükben érdeklik őt. Innen a vonzódása a műfajokhoz. Kárpáti a lelket 
keresi a. műfaj mögött, s a művese mögött a műfajt — miint indítékot, kényszert és 
szükségszerűséget. A műfaj soha sem véletlen; s hogy miiért kellett épp abban 
revellálódnia a művésznek, ez egyik legizgatóbb probléma. A műfaj szükségszerűség. 
Több mint forma. Az a melegágy, amelybe a műalkotás palántája belekerül. Nem 
kerete, hanem humusza a műnek. S a műfaj mindig filozófia, filozófiai rendszer, — 
racionális kifejezés helyett szimbolikusan megjelenítve. A művész filozófiája a műfaj,
-— a művek naprendszerének asztronómiája a műfajok vizsgálata.

Ez a szenvedély fűti Kárpáti kutatásait is: a művészetek kozmoszának feltárása.
— Művészet-e a cirkusz? Kárpáti azt feleli rá, hogy nem. De mégis: „a mást-mutatás 
örömei“ a cirkuszban is megvan. A cirkusz is műfaj: neki is vannak önmagán túlmutató 
szándékai.

A cirkusz úgy mutatja be a világot, mint valami rendezett valamit: a világot, 
a makrokozmosztól, a fizikai törvényektől kezdve, az állatokon keresztül, az emberig. 
S mi azért bosszankodunk rajta, müveit embertársaim, nem, mert rendezettséget ad, 
hanem mert naiv rendezettség az, amit a. világ számára adni próbál. Naiv és antro
pocentrikus rendezettséget mutat a. cirkusz világa: az állatok úgy mozognak, mintha 
emberi értelmük lenne; a tárgyak úgy mozdíttatnak, mintha maguktól harmonikus 
rendbe igyekeznének; s az emberek úgy zsonglőrködnek, mintha az ügyesség — íme 
az antropocentrikus gőg! — velükiszületett emberi sajátosság lenne. 'Gőg is van ebben 
a naivságban, de még valami van benne: a primitiv ember esztetizáló hajlama, amely 
keresni keresi ugyan a szépet, de csak a talmit találja meg. Szépséggel szeretné meg
telíteni a világot, de naiivul hamis ponton fogja meg: akrobatikusan, emberi testekkel 
akar szimmetriákat és egyensúlyokat alkotni. Alkot tehát, de külsőségeden, felületesen,
— formát tartalom nélkül, anélkül, hogy maga a forma szép volna. Értelmetlenül, 
mesterségesen áll benne a forma, össze: — póz. név, nem forma, — ® ezért szép nem 
is lehet. Iparművészet emberi testekkel. A mozgás iparművészete. Amire azonban 
sehol, semmiben nincs szükség: Vart pour Vart — „Fart“ nélkül.

A bohóc viszont nem csak az egyetlen tisztánlátó embert szimbolizálja a cirkusz
ban. Mást is szimbolizál. Éppen az ellenkezőjét is, Az akrobatának, mint hősnek a 
kontrasztját: az örök ügyetlent, az örök póruljárót. Szükség van rá, az ügyesség 
tökélyének ellentmondásául, mint az ügyetlenség tökélyére, vagy az ügyesség töké
letlenségére, ami végül is egyre megy. Kell a cirkuszban: mert neki kell levezetnie 
az irigységet, a rosszindulatot a „hős“ iránt, — s kell, hogy a feszü'tséget. amit a



produkció okoz. feloldja, bármilyen bamba nevetésben, de: — nevetésben. Az a csöpp 
só ö, amit az édestésztába tesznek, az a csöpp angosztura-keserü, ami a koktélbe 
szükséges. — Az jelképezi az embert, aki ott fenn a levegőben piruettezik? Igen, — 
de az is ember, aki ott Lenn a porondon bukdácsol. Rajta! Ha kárörvendő vagy: 
röhögj fölötte. — ha pedig elmélázó vág}', akkor lásd: íme, milyen az ember másik 
arca. a nem-hősies, a nem-nagyszerű. Memento mori: memento vivere, — memento te 
vivendum.

És még valami a bohóc: a középkori misztériumok detronlzált sátánja, — ezt se 
feledjük. Egy rezonőr, egy kompér, aki rámutat a dolgok silányságára, visszájára. 
Azért szomorodunk, el láttán. Azért kellemetlen a mázolt pofája, illetlen bukdácsolásai. 
Hiszen minél találóbb, annál fájóbb a karikatúra. A bohóc pedig az emberiséget a 
'e gfáj óbb pontján karikirozza ki: vagy a majomi, az állati eredetre apellál, vagy. 
fordítva, az emberi haladás, céltalanságára, eredménytelenségére. Arra, hogy bohócok 
vagyunk a nagy célok elérésének a reménységében, nevetségesek, diszproporcionál- 
tak, reménytelenek az isten színe előtt: soha belőlünk 'semmi nem lesz. A primitiv szim
metria. harmónia ott volt az akrobatában, az emberi testekkel való játékban; — itt 
fordítva, a primitív aszimmetria, diszharmónia, diszproporció teng túl: púpok, nagy 
orrok, vízfejek, s főleg, ügyetlen mozgás, mint mindennek szimbóluma. Az ember, 
aki nem uralkodik a földön sem, — szemben az emberrel, aki még a levegőn is ural
kodik. Van olyan igaz ellentét ez, mint a Donkisott-é és a Szancsóé, — csakhogy még 
Szomorúbb. Donkisott bukásainak kudarcát mindig kiegyenlíti a teliszájú Szancsó biz
tonsága e földön, még akkor is, ha. véletlenüll rajtaveszt valamin. A T>ohóc szomo
rúbb figura: Szancsó hátrányaival, Szancsó előnyei nélkül. Szancsó, aki bolondnak 
tartja a gazdáját, de maga is bolond, csak másképp. És még csak nem is szánja a 
maga Donkisottját, mert szívtelen, mint maga az emberiség. Végül pedig mégis csak 
megcsalt csaló, — kifigurázható kifigurázó; a nihil, a semmi hirdetője; példája, hogy 
nincs értelme a heroizmusnak, de nincs értelme a nyárspolgárságnak sem: a vég az 
egy, a légtornász és a bohóc esetében egyaránt is, — a. bukás. Wagner Lilla.

Tormay Cecile: Az ősi küldött

(Regény. Genius-kiadás. 1934. 199 oldal). 
Hatalmas történelmi trilógiának készül „Az 
ősi küldött“, amelynek el'ső része: a .,Csal
lóközi hattyú44 jelent m06t meg. A monu
mentális. rembrandti regénynek tragikus, 
sötét háttere a tatárjárás. Főhőse: Ung, a 
Lelkes vitéz, aki hazatér a párisi kiástroin
ból,. ahová félig önkéntes száműzetéssel me
nekült szerelmi bánata elől, félig pedig 
családja kívánságára szánta magát a papi 
életre. De vitalitásai, harcos,, bátor termé
szete nem tudja á klastrom levegőtlen, csen
des világát elviselni: kitör onnét és két hű 
cselédje kíséretében, 'lóháton hazajön Ma
gyarországra. Itt megtudja, hogy forrong 
az ország: elégedetlenkedik a királlyal, 
amiért, befogadta a kunokat, akikb n a ta
tárok cinkosait vélik /látni. A főnemesség
nek egyéb panaszai is vannak: nyíltan meg
hat rán k óznak azon, hogy az u ralkodó nem 
tisztéül kellőképpen ősi kiváltságaikat, fölé
nyesen bánik velük. Ungot megdöbbenti ez 
a helyzet, kész volna szívvei-iélekke 1, ki
rálya. mellé álllini; de ekkor megtudja, hogy 
Kinga, akinek visszautasítása miatt kül

földre bujdosott, özvegyen maradit. Rohan 
az asszonyhoz, Komáromba, A városban 
pestis d]úl éppen, de a fiatal vitéz alig ve
szi észre, annyira lefoglalja minden gondo
latát a gyönyörű asszony, aki szerelmes 
szívvel fogadja. Meg akarja szöktetni Kin
gát, akit halott férje cselédei őriznek, de 
mielőtt ez sikerülne: az asszony is meg
kapja a pestist és< belepusztul. Hiába pró
bálja megmenteni Bibor, a pogány bűbájos 
asszony. A regény utolsó oldalain támad 
feli Bíbor megkapó figurája, de úgy érez
zük: fontos szerepe lesz még ennek a nagy
szerű drámai erővel megrajzolt figurának a 
trilógia további során. Eddig is ő az egyik 
szimbóluma annak az izgalmas, megrázó 
harcnak, amely a. magyarországi fiatal ke
reszténység és a suttyomban tovább élő 
pogányság között parázslik. Drámai expo
zénak hat a „Csallóközi hattyú“, amely sej
tetni engedi a nagyvonalú, drámai lükte
tésű, széles horizontú regénytrilogia min
den hatalmas kvalitását. „Az ősi küldött“ 
stílusában tökéleteset alkotott Tormay Ce
cilé, akiinek hosszú hallgatása roppant ter
mékenynek bizonyult, ha ezt a, chef d’oeuv- 
re-t eredményezte.
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A tragikus hárijános
Haensel, Carl: Das war Münchhausen

(Roman aus Tatsachen, 1933. J. Em/el- 
horns Nachf. Stuttgart. 222 lap). Münch- 
h a usen Jeromos báró, gyermékszobánk
hőset, 'aki ágyúgolyón lovagolt és a holdban 
já rt történeti személy. 1720-tól 1797-ig óit; 
tizenkét évig katonatiszt volt orosz szolgá
latban; rés Btvett a törökök elleni háborúk
ban; jó barátságban 'volt Erzsébet cárnő
vel. 1750-ben nyugalomba vonult és saját 
kis birtokán, Boden verderben, a Weser 
partján, a hannoveri választófejedelemség- 
ben, gazdálkodott, perlekedve és kötekedve 
a kis városka magisztrátusával. Szeretett 
az embereknek egy kis borsot az orruk alá 
törni; egyébként 'vidám cimbora volt. Spe- 
ciaiiista volt a lódító vadászok letromfolá- 
sában. Mihelyt valaki az ő közelében va.~ 
dászkalandot mesélve füllentett,, azonnal 
még nagyobbat tudott hazudni. Vadászhisi- 
tóriái és füllentései híresek voltak; még 
életében .kiszerkesztették. Raspe angol 
nyelven adta ki tréfáit; Bürger, a ..Lenere44 
szerzője, lefordította németre a gyűjte
ményt, még meg is toldotta, éppen ia leg- 
jobbízű mesékkel. A báró még életében hí
ressé lett, több annál: a világirodalom 
egyik legnépszerűbb kabinetalakja. A báró 
utolsó életéveiről most regényt írt Carl 
Haensel, aki nemrégen izgatóan érdekes 
módon, írta meg a ÍMatterhornnak meghódí
tását Whymper lord által. Haensel buzgó 
levéltári kutatások alapján rajzolta meg a 
báró életének utolsó siralmas regényét. ,Kár 
volít megírni! Münchhausen eddig úgy élt 
képzeletünkben mint életvidám, bölcs kópé. 
akit füllentései miatt szeretünk, mert meg
kacagtat és elmulatta,!. Fáradt, vén embert 
kapunk a délceg tiszt, a jó vadászcimbora 
helyett; az aggastyán, laz öreg Dávid ki
rályra emlékeztet, amikor Abiság karjai
ban kereste az ifjúságot, az örömeit,, de 
csak a halált találta. Münchhausen báró ‘70 
éves korában házasodott meg másodszor, 
elvett egy 18 éves szép nemes leányt. A re
gény szerint a báró magába bolondította a 
leányt nagyszerű svádájával, fényes ado
máival!, káprázatos fantaszitikumú lódításai- 
val. Szóval: hipnotizálta. Amikor elmesélte 
neki, hogy hogyan mászott fel a paszuly 
szárán 'a holdba, vagy hogyan röpült az 
ágyúgolyón ülve, ,a leány delejes álomba 
merült és látta az abszurd hőstetteket. 
Azonban az esküvő után a fiatal nő, aki 
leány maradt, kiábrándult, mert hiszen a 
báró már csak aggastyán volt. Münchhau
sen azonban utódot remélt hogy birtoka 
ne szálljon reá egy oldalági öccsére, aki 
nagyon is nyíltan kimutatta, mennyire 
várja a bácsli elpatkolását, hogy a birtokba 
beleülhessen. Münchhausen nem bánná, ha 
felesége valamelyik úri emberrel csalná

meg, sőt örömmel íven né az esetleges ka- 
kukfit i is, csakhogy az a bizonyos örök
ségleső rokon a majorátusból kicsöppenjen. 
Azonban a fiatal asszony hű 'marad öreg 
férjéhez, míg egv gazember nem éli vissza 
szorult helyzeté vek Raspe, egy szédelgő 
sikkasztó, aki később kiadta la Münchhau- 
sládákat, elcsábítja az oltalmat kereső nőt. 
Elcsábítja, hogy bosszút álljon a bárón, aki 
őt mint csalót leleplezte. iRaspe megszökik 
a börtön elől Angliába. Szegény Bernhar- 
dine anyává lesz. Münchhausen azonban 
kitaszítja, amikor megtudja, hogy milyen 
gazember volt la csábítója. Karácsonykor 
a báró igen beteg desz, Bernhardine felke
resi, de a haldokló nem bocsát meg neki. 
A boldogtalan nő erre va W-e,serbe ugrik és 
meghal. Nemsokára utána, a báró is el
hunyt. Eltemették a bodenwerderi evangé
likus templom kriptájában. Ott feküdt ép
pen száz évig. 1897-ben, átépítették a tem
plomot, exhumálni kellett a. báró holttestét 
is. Felbontották a íhíres vadász koporsóját 
és mit lláttak? A báró olyan szép és ép 
volt, mintha csak tegnap halt volna meg. 
Semmi nyoma sem volt az enyészetnek. Az 
agyagos föld, amely iaz üvegkoporsót kö
rülvette, konszervál'ta a hullát. Megelégedet
ten feküdt ott a nagy felülhető és füllentő, 
becsületes  ̂ «nyílt arca mosolygott, kezét a 
mellén összekulcsolta, mint amikor mese 
után ,a hatást leste. Aki ott volt az exhu
málásnál, az mind bámult. Egyszerre csak 
szélroham futott végig a nyitott kapun 
át a templomon. A friss szél megérintette a 
holtat. Pillanat alaítt összeesett az egész 
alakja, üres koponya vigyorgott azon a 
helyen,, ahol az imént még |a nyílt arc mo
solygott. A halottnak fekete kabátja is 
egyszerre porrá vállt.

— Ez volt Münchhausen! — mondta a 
jelenlevő lelkész. Betöltötték a kriptát ho
mokkal, el földelték a jó bárót máshol; — 
ma már a sírját sem tudják, hol van. Porrá 
vált az ember, — ide ia szelleme él! Aki 
unatkozik, szívesen társalog vele. Mindenki 
ismeri; a kis gyermek, aki olvasni tanul, 
barátságába fogadja, mint Robinsont vagy 
Gullivert. És így látjuk és ismerjük őt. 
mert az a. szerény, !tehetetlen öreg úr, akit 
Haensel ©lőttünk felelevenít, az nem ő 
nem a mi álmaink hőse!

Münchhausen a copfjánál fogva kihúzta 
egyszer önönmagát abból a csúnya mocsár
ból, amelybe bele esett. Lehetetlen ez? 
Nem! A'cinikus humor az a copf. (amelynél 
fogva mindenki kihúzhatja magát az élet 
csúnya mocsarából, amelybe belekerültünk 
akaratunkon kívül. Nehéz ez? Csak meg 
kell próbálnunk, Münchausen megmutatta 
a módját! Lám Frigyes dr.
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Fóthy János: Nárcissus tükre
(Káldor könyvkiadó. Budapest. 62 oldal). 

Abszolút művészi alkotás Fóthy János min
den verse. Technikája tökéletes; elegáns, 
finom a stílusa, a/-szófűzése; ritmusa köny- 
nyed, 'légies. Érzései, meglátásai a hellászi 
epikureistákat és a francia dekadenseket 
juttatják eszünkbe. A költőben szerencsé
sen keveredik ) a két .széllé in iség, amelyet 
megtold a  maga egyéni ízű, különös, or- 
chideás lelkének tartalmával. Szabó Magda 
finom illusztrációi díszítik a rendkívül íz
léses kiállítású könyvet.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Gróf Bethlen Margit: Kis és nagy betűk
(Athenaeum-kiadás. 178 oldal). Novel

lák és szimbolikus mesék váltakoznak 
Bethlen Margit grófnő új kötetében. Novel
láiban sokféle miliőt, sokfajta embert raj
zol meg, a maga speciális szemszögéből 
nézve. Nagy szeretettel igyekszik megér
teni mindenféle emberi nyomorúságot, fáj
dalmat és szenvedést, a 'lélek vergődéseit. 
Olykor könnyed humorral próbálja az alak
jait és az eseményeket megrajzolni. Szim
bolikus meséi állnak legközelebb hozzá, 
ezekben tudja a legtöbbet adni. A képzelet 
világában sokkal otthonosabban mozog, 
mint a valóságban. Szimbolikus képei cs-ip- 
kefinomak, a hangja ehhez a szöveghez si
mul; legjobban. Egy-egy mesével többet 
tud kifejezni, mint minden valós ág-leírás
sal.

Erdős Renée A csöndes kikötő
(Regény, üévai-kiadás. 232 oldal.). A 

megöregedés konfliktusával vívódó -asszony 
lelki portréját rajzolja meg ebben a nobilis, 
finomhangú regényében Erdős Renée. A 
naplótszerű önvallomások őszintesége, az 
érdekes figurák problémái és főként az út
leírás terén produkált fökéleteis művé
szete. eiaagadóvá teszik ezt a könyvet. Cso
dálatosan tudja megérzőkiteni a dolgokat 
az írónő. Művészetének varázserejével meg

érinti a halott, hideg múzeumi tárgyakat 
és azok szinte elevenebb életet élnek, mint 
az éllő emberek. Erdős Renée oeuvrejében 
hegycsúcsot jelentett a „Santerra bíboros“. 
Ezzel a könyvével -egy újabb hegycsúcsra 
ért el. Amaz nyugtalanítóan dús erdővel 
koszoriizott hegycsúcs volt, ez pedig fensé
gesen tiszta, kristályos hegyorom.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Morand, Paul: Világbajnokok
(Champions du mande. Fordította Komor 

András. Franklin-Társulat kiadása, Buda
pest. 171 oldal). Az amerikai Coiumbia- 
Egyetem négy növendéke 1909-ben foga- 
lalmat tesz arra, hogy amint eddig rekor
dé. ének el a sport különböző ágaiban, úgy 
az e'etben is erre a rekordra törekszenek 
majd. Megállapodnak kedvenc tanárukkal 
abban, hogy tízévenként találkoznak és be
számolnak egymásnak mindenről. A négy 
fiú merőben különböző (természetű, tempe- 
rain-entumú és társadalmi állású, ennek 
megfelelően különböző pályákat, is futnak 
be. Az első tíz év végén kiderül, hogy Jack 
Ram Amerika box-világbajnoka lett és- fele
ségül vett egy tün-déri -szép,, de üresleikü, 
pénzsóvár asszonyt. Clarence van Norden a 
háború leghíresebb pilótája -lett, Ogden 
Webb diplomáciai pályán ért el nagy sike
reket Oroszországban, Brods-zky pedig — 
négyük közül a legzseniálisabb — börtönbe 
került, mert zseniálisan kifundált vállalata 
kötelezettségeinek nem volt képes elegeit 
tenni. A következő tíz év alatt a box-baj- 
nok öngyilkos lesz; Norden, -a pilóta telje
sen- -elpuhult életet él'és az anyjának, meg 
Ram özvegyen maradt gyönyörű feleségé
nek tehetetlen ra-bja lesz; Webbnek — aki 
kiszabadítja és maga mellé veszi Brodsz- 
kvt — tovább -ivei a karrierje. Brodszkyt 
ugyancsak a felesége, a gyönyörű Nadim-e 
teszi tönkre és ez a démoni asszony okozza 
végül a dicsősége tetőpontján -levő Webb 
katasztrófáját is. Izgalmas, -lebilincselő -ol
vasmány ez a fordulatos, pompásan megírt 
regény, a rekord világának regénye.
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I K AM U Z

Boszorkánytánc
Paganini születésének 150-edik fordulójára

Milano, via Bigii 21.
Kispolgári szalon, zongorával!, hegedükotta-á!vám nyal. Ha nem lógna a falon 

George 'Patten angol udvari festő nagy olaj portréja Paganiniről, ha nem állana, a zon
gora niéllejtt — virágtartó állványon — a' démoni muzsikus fehér márvány mellszobra, 
ha nem függene itt a hires Guadagnini-féle gitár, amely ott feküdt a nizzai kórházban 
a haldokló művész oldalán s nem lenne itt az az egyszerű francia hegedű, «melyen a 
gyerek-Paganini a maga ördöngős mesterségét tanulgatta, úgy. hogy 9 éves korára már
o. legnagyobb olasz mesterek Lemondottak a további tanításáról. — semmi seim árulná 
el, hogy a'világ egyik legzseniálisabb művészének utódjainál vagyunk. Három Paganini 
bárókiisasszony: Andreina, Giuseppina, Maria és egy fiú: Paolo. Andreina hegedül, Giu- 
seppima zongorázik. Lakásukban a Pagani n kerek 1 yéket az álfám lefoglalja műemlék- 
képen, csak használatra adta ki az utódoknak. Árvák. Apjuk hét éve Uralt meg. És 
Paganini világhírű Guarneri-hegedűje, amely sok-sok százezreiket ér, ott van a igenovai 
városházán, üveg alatt s csak a legnagyobb művészeknek engedik meg — úgy 10—20 
—30 évenként —, hogy próbaképpen játszanak rajta. Annak a városnak a városházán, 
amely kétszer is elutasította Paganini kóborló koporsóját: nem adott neki hel’yet a 
nevezetes Campo-santón. . .

No igen: a hála dolgában aztán Paganiniinek meg voltak a maga Ikülön tapasz
talatai.

Gondos szülői nevelés
Az apja, Antonio, olyan jobbfajta csomagoló-hordár volt a genovai kikötőben, 

akii azonban 'inkább mandolinozott naphosszat s a kenyerét lehetőleg csak lotto-játék 
segítségével óhajtotta, megkeresni. Két fiát korám muzsikára fogta és koplaltatással 
kénvsizerítette őket gyakorlásra, (Később aztán Niccoló, a nagy művész,> azzal állott 
sorsán bosszút, hogy legnagyobb sikerei, idején som gyakorolt soha; legföljebb a hang
versenyei napján nyekergett egy kicsit a hegedűjén, de soha a koncertdarabjait nem 
próbálgatta). Egy tisztes szabómester volt az első hegedűtanítójia a két Paganinkfiú- 
nnk, lakik közül az apa mindig Luigit, a nagyobbikat és szorgalmasabbikat remélte 
művésznek. Niccoló már csak azért sem Ígérkezett sok jóval, mert fene forradalmár volt 
már kicsi korában; 8 éves volt. Amikor első kompozícióját megírta, éspedlig variációkat 
a francivá forradalmi nótára, a Carmagnole-ra:

Dansons la Carmagnole,
Vive le son, vive le soil!
Dansons la Carmagnole,
Vive le son du canon!

Ha az apja éheztetéssel „segítette“ elő Niccoló karrierjét, az anyja,, Teresa 
Bocciardi, viszont egy álomintásával: angyal jelent meg neki‘álmában és Teresa azt 
kérte az angyaltól, hogy fiából nagy művész lehessen. Az angyal kegyesen igent 
bólintott.



Ezt a hathatós szülői támogatást aztán kamatostul keltett Paganininak visszafi
zetnie. Húsz éves korára lombardiai hangversenyturnéival már megkeresett 20.000 fran
kot s jó fiú létére úgy számított, hogy ennek feliét odaadja a szüleinek. Apja azonban 
— aki lotto-tervezgetéseire iminduntaten ráfizetett — nagy patáliát csapott fia „hálát
lansága.“ miatt, úgyhogy Niccolö végül kicsi hijján az egész pénzét odaadta. Ezzel 
azonban nem elégedett meg a ^család. Anyja, nyilván nagyhatású álma fejében, szün
telen rágta a fia fülét, adjon pénzt, mindig több pénzt. Végül is kiderült, hogy az 
egyik leányuk férje iszákos és kártyás ember volt: annak az adósságaira keltett a 
töméntelen pénz. A művész végül megunta a folytonos zsarolást és ekkor határozta el, 
hogy külföldi (turnékra megy. Ha tehették volna, ezért a kényszerért, amely igen fel
lendítette Paganini anyagi helyzetét, bizonyára még külön megadóztatta volna a csa
ládja; de Paganini ebtől kezdve a párisi IRotlischild-bankba rakta be a pénzét, úgyhogy 
amikor meghalt, 3 millió frank maradt utána.

A jószívű harpagon

Csakhogy erre meg fösvény-hírét keltették minenütt, amerre megfordult. Szemére 
hányták, hogy folytonos lide-odautazgatásaihoz nem használ saját utazóbatárt, hanem 
mint a többi kispolgár, delizsánszon utazik, ott is a legolcsóbb helyen. iS amikor ebéd- 
állomásra érkezik a kocsi s a többi utas kiszáll, [hogy- a szokásos 3 frankos állomási 
menüt elfogyassza, olyankor Paganini nagyokat sápiitozik. bogy neki nincs kidobni 
való 3 frankja, a kocsiban marad és papírból (ebédeli meg a kis sajtdarabkáját a szá
raz kenyérrel. Elmesélik róla. hogy amikoriban már meglehetősen előhaladt a tüdőbaja. 
nem tartott orvost s a patikában is minduntalan alkudozott: ba nagyon drága volt vala
mely Sizer, akkor csak a felét vagy a 'harmadát készíttette el az előírt mennyiségnek.

Ezzel szemben tény az, hogy amikor egyszer egy turnéja alkalmával valamelyik 
helybeli zenetanárnál szállott meg ,s annak segédje reggel bevitte neki a kávéját, Paga 
nini kutyája nekiesett a fiatal legénynek s rongyosra tépte a nadrágját. Paganininek 
előző esti hangversenye nem jól sikerült s így nem volt pénze, 'hogy a fiúinak új nad
rágot vegyen. Amikor aztán a dilizsánsz-állomásTa indult, feltűnően szorosra fogta 
maga körül a hosszú utazóköpönyegét. S mikor a kocsi már éppen indulni készült, még 
utoljára kiszólt a gazdájának, hogy az ágyán otthagyta, szépen összehajtógáitva, a nad
rágját — az egyetlent —, adja oda kárpótlásul a segédjének.

És az is bizonyos, hogy Berlioz életének egyik legkritikusabb pillanatában, ami
kor a zeneszerző éhségtől kínozva a halál gondolatával játszott, Paganininak egy (na
gyobb pénzadománya segítette ki a csávából.

A  zenész-kortársak

Paganini müveit volta ellen is egyidőbeu meglehetősen súlyos jelentőségű had
járat indult Európa-szerte, éspedig cseh kezdeményezésből, mert a prágaiak rossz 
néven vették, hogy az oitt kitűzött koncertjéről valamilyen szerelmi kalandja miatt 
lekésett. Lebet), h°gy Paganiniben, mint előadóművészben, kissé túltengett a virtuóz- 
kodás. De azért mégiscsak roppant nagy hatással volt muzsikuis-k or társaira. Johann 
Strauss és Lanner valóért írtak hozzá, Kasper egyenesen Paganini-himnuszt alkotott; 
Meyerbeer 18 városon végigkísérte, hogy ímegfigyelje játékának és improvizációinak 
titkát. Rossini öt hónapon keresztül tanulgatta Paganini hegedüíési-techniikáját, amely
nek pedig egyszerűen az volt a titka, hogy semmiféle addigi kéztartás! rendszert és 
törvényt nem tartott be; viszont hegedűjéhez brácsia-nyakat csináltatott, hogy bal
keze hozzászokjék a kinyújtott ujjakkal való játékhoz. Vonója, még fénykorában is, 
törött, cérnával összekötözgélít nyirettyű, vagy esetleg — mint a veronai színházban 
adott hangversenye alkalmával — nádpálca volt. Paganini pontosan nyomon követ-
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hető, mély hatással volt Schumannra, megtermékenyítette BeTliioz fantáziáját és Liszt
nél egészen tij alkotó stílust váltott ki. A Paganimi-féle „Velencei karnevál“ hatása alól 
a zenei romantikusok nem tudták magukat kivonni.

Kellemetlen tévedés
S még a,z írók, akik pedig annyi érdekes motívumot, színes invenciót köszönhet

tek Paganini romantikus, démoni. IkaJandos, titokzatos, ördöngős figurájának, sem vol
tak vele szemben hálásak. Heine volt az első, aki elhíresztelte róla,, hogy börtönben is 
tilt. Egyszerűen összetévesztették a barok-koiri Tartini hegedűművész figurájával aki 
persze rabló is, gyilkos is volt amellett, hogy az ördög-trillát szerezte, —- js Tartini vo
násait átruházták szegény Paganinire. Heine szerint egy riválisát ölte meg párbajban, 
ezért került börtönbe. Volt aztán rosszabb verzió is. Eszerint valamelyik német város
ban kémkedésért ültették le. A legbántóbb verzió pedig az volt, hogy a feleségét mér
gezte meg, ezért jutott zárthelyi kezelésbe. Több olasz városban még ma is mutogat
ják a Paganini állítólagos börtönét; sőt lantnak idején még azokat a katonákat is muto
gatták. akik Paganinit a. fogsága idején őrizték.

Mindent a gyerekért!
Tény az, hogy Antonia Bianchival, aki több időn keresztül barátnője, ápolója, 

sőt szükség esetén, mint énekesnő, hangversenyeinek „első száma“ is volt. s akivel Pa- 
lermóban barátkozott össze, meglehetősen kntya-maeska-barátságban jélt. A hölgy 
szangvinikus természetű volt, aki egyszer dühében — mialatt Paganini nem volt otthon 
— annak drága cremonai hegedűjét úgy teremtette a földhöz, hogy a hangszer szilán
kokra tört. De Paganini már csak azért sem bánthatta komolyabban ezt az asszonyt,, 
mert hiszen tőle származott, a kisfia, Achil'limo, akit az apja bálványozott. Ha látogatók 
jöttek hozzájuk a nem túl rendes lakásba — ágyak, szekrények a fal mellől a szoba 
közepére tolva, dunyhák, párnák a földön, köztük .ruhadarabok, zsebóra, csizma, sze
relmes levelek és szerte röpködő bankócédulák —, Paganinit úgy találhatták, mint 
Napóleont, akit az adjutánsai gyakran lelepleztek, amint négykézláb kúszott a földön 
s rajta ,lovagolt a kis Római Király. A kfe Achillíno volt az iegykori szerelmes kalan
dok hősiének, Paganininek, egyetlen, életértelme, neki, gyűjtötte a Rothschild-bankban 
a pénzt, benne oldódott fel a misztikus pózokban (tetszelgő bűvészmester egyszerű, kis
polgári,'boldog — apává.

Minden egyéb csak játék, póz, reklám és misztifikáció volt, pour épater le 
bourgeois; de fiával szemben érvényesült igazán az la jelmondás, amelyet Paganini 
élet-motitójáúl választott s amely ott olvasható egy csomó, az ő tiszteletére vert emlék
érmen is:

Bisogria forte sentire per far sentire! (Aki másokból akar érzelmeket kiváltani, 
annak első sorban önmagának kell nagyon erősen érezni tudnia).

Saytan Magda

Szekeres-Gerő-féle iskola fokozatos rend
szerbe foglalni. Akik a Cramer-etüdöknek 
megfelelő technikai képzettségen rendel
keznek és a techníkafejlesztő gyakorlato
kat állandóan tanulmányozzák, félév alatt 
elsajátíthatják az új iskola segítségével a 
jazz-zongorajátszás technikáját és játék
módját. Nagy nyereség az iskolát kiegé
szítő feladatok-tára, amely feladatokat írás
beli dolgozatok alakjában kell kidolgozni. 
Az uj jazz-zongoraiskola ötletesen, szelle
mesen van felépítve.

Szekeres Ferenc és Gerö György: Jazz- 
zongoraiskola

(Rózsavölgyi és Társa kiadása, Budapest, 
1934. 76 oldal. Ára 5 P.) A magyar zene- 
irodalom ebben a. zongoraiskolában nélkü
lözhetetlen tananyaggal gyarapodott. A 
jazz-játék a legtöbb hangszer technikáját 
néhány év alatt rohamosan kifejlesztette, a 
zongorajátéknak pedig egészen új és sajá
tos módját teremtette meg. Az új játékstí
lus szellemét és technikáját igyekszik a
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G Y Ú  J T E  M E N Y

A műszak uralma
„Technokrácia“ : a legfrissebb és máris letünőben lévő amerikai jelszó

Az emberben apránként kezd valami olyan európai lokálpatriotizmus-féle érzés 
ébredezni, ha felfigyel arra az ötletdömpingre, amellyel mostanában a jó öreg Euró
pára —- amely elvégre is 2500 éven keresztül mégis csak úgy (ahogy intlézgette e 
világ dolgait — Keletről is. Nyugatról is rákalapálnak a világmegváltók. Régebben ez 
a messianizmus tegalább kizárólag a keleti oro&zságra lokalizálód ott. amely a Nagy 
Péter cár végrendeletétől kezdve Dosztojevszkij-n és Tolsztoj-n keresztül egészen a 
bolsevizmusig és az ötéves tervgazdaságig mindenáron Európa, messiása szerepében 
tetszetgett. Újabban azonban Nyugat felől, az Óceánon túlról is minduntalan gyom
ron boxolják kontinensünket: hol a Wilson különböző számú pontjaival, hol a Baker- 
Eddy asszony „Christian Science‘‘-ével, hol Ford evangéliumával!

A legfrissebb trouvaille ezen a téren a technokrácia. A szót magát egy William 
H. Smith nevű kaliforniai mérnök találta ki 1919-ben, aki néhány írásában te is fek
tette az új tan alapelveit. Ezek azonban hamarosan feledésbe merültek s csiak az 
1929 után beütő nagy krach tette őket újra aktuálissá. Ekkor aztán egy Howard Scott 
nevű mérnök és két társa: egy Charles P. Steinmetz nevű feltaláló és egy Thorn stein 
Veiben nevű radikális közgazdász állottak össze a Columbia-egyetem közgazdasági 
fakultásával bizottsággá, amely „Energies Survey of North-America“ címen működik, 
igen sok állástalan mérnököt alkalmazott vizsgálódásai és statisztikai felvételei meg
fejtésiénél is néhány tagadhatatlanul érdekes — talán inkább kuriózus — eredményt pro
dukált.

1932 decembere óta aztán az új tan olyan társasjátékszerű divatőrületté fokozó
dott, hogy havonta 4—5 könyv is jelenik meg róla csak Amerikában, s nincs magazin, 
amely ne nyitott volna „technokrata‘‘-rovatot. Illetőleg van egy magazin, a komoly 
American Mercury, amelyben volt annyi bátorság, hogy 'már 1933 elején nagy sárga 
máslit ragasztott haragoszöld fűzetborítékja fölé, s ezen a máslin plakátbe tűkkel csak 
ennyi állott:

— Ebben a füzetben egyetlen cikk sincs technokráciáról!
ESŐN A: az új szanhedrin

így hát elérkezett a perce, hogy a divatőrületen túlkerekedve,, higgadtabban 
nézzünk egy kicsit az új tanítás szemébe. Amire kedvező alkalmat’ nyújt egy jó átte
kintéssel szolgáló, igen értelmesen megírott magyar munka (Róbert Antal ) gépész- 
mérnök: Uj világ küszöbén: a technokrácia és magyar vonatkozásai. A ;gépek diadala 
a világválság fölött. Pátria-kiadás,, Budapesti, 1934. 64 oldal, ár,a 12.— P).

A „technokrácia4* szó jelenleg részben azt a tudományágat jelenti, amely fia tech
nikai-gazdasági összefüggések felkutatásával foglalkozik, részben pedig aizt az állam
formát, amely a technokraták által kiderített alapelvek szerint irányuló gazdasági 
rendszeren épülne fel.

Az előbb említett kutatóbizottság („ESŐNA“)' eddig a legfontosabb 60 iparágat 
tette vizsgálat tárgyává és még további 300-a.t akar megvizsgálni. Eredményei bizony 
itt-c-tt hibásaknak bizonyultak — például az izzólámpa termelési fokozódását 1914 óta 
fejenként 550-szörös helyett 9000-szeresre számította ki, vagy a nyersvastermelés fejen
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kénti fokozódását 1880 óta 47-szeres helyett 650-szeresre vette —, ami nem kis mér
tékben járult a.z ESONA kutatásaiban való bizalom megrendüléséhez. De azért még 
így iis van néhány igen jelentős statisztikai eredményfelvétele', amik rendkívül élesen 
világítják meg Amerika előhaladt iparosodását.

Meglepő számok
Például az acéltermelés munkásonként és munkaóránként. 1887 óta 9'3-szerésére 

emelkedett. A villamos ásógép 24 óra alatt 28,000 köbméter földet emel ki: 15,000 
embernek 10 munkaórás napját helyettesíti. A coming-i izzólámpagyár naponta és 
gépenként (550,000 körtét állít elő: 550-szörősiére emelte a munkás napi teljesítmé
nyét. Egy egyszerű malom azelőtt munkásonként és naponként IV2 barrel lisztet 
őrölt, ma egy munkás, egy nap alatt a modern gépek segítségével 30,000 barrelt őrül. 
Az antik Romában egy cipész 5V2 napiig dolgozott egy pár cipőn; modern cipőgyár
ban egy munkás egy géppel ugyanennyi 'idő alatt 68‘7 pár cipőt áll it elő. A modern 
amer kai ércbányászat két hét alatt több földanyagot mozgat meg. mint amennyi a 
legnagyobb egiptusi pirámis felépítéséhez kellett. Történelmi emlékezet óta a legjobb 
téglavető munkás sem tudott napjában 450 téglánál többet formálni; ma egy munkás 
a megfelelő gépekkel 400,000 téglát vét ki 24 óra alatt. Amerikában ezidőszerint 2370 
régi téglaépítő működik; ezeknek összes termelését 5 modern műhely 100—100 mum 
k ássál el tudná végezni. Egy automobil felépítéséhez 1904-ben még 1291 munkaóra 
kellett: ma 92 óra elegendő. Amerika legnagyobb turbinája 300,000 lóerőt produkál ma: 
kétszeresét annak, amit annak idején Egiptus összes, másfélmilliónyi rabszolgája 
produkált.

A földi paradicsom
Ezen és ehez hasonló adatok felgyüjtésével az ESONA a, következő két alap

tételt ismerte fel:
Az indusztráÜs korszak előtt egy-egy ember (napi energiaszükséglete 2000 kilo- 

gramm-kaloriát tett ki; ez a hányad ma Amerikában 150,000-Te emelkedett.
A technika i mai előrehaladottsága melléit Amerika lakosságának életsztandard- 

ját éppen a tízszeresére lehetne emelni: vagyis heti 13 munkaóra mellett havi 16(50 
dollár jövedelmet lehetne minden 25—45,év közötti dolgozó egyén számára bizto
sítani, ha . . .

;S ez a „ha“ .teszi ki aztán a technokráciának utópikus közgazdasági elméletét, 
amely abból a tétéiből indul ki, hogy a mai árrendszert kell eltörölni, mert isem az 
arany, sem az ezüst, sem a dollár nem fejezhető ki energiahányadokban — (amelyek 
pedig egyedül alkalmasak az emberi szükségleteknek és szolgáltatásoknak a gépi erő
vel való egybevetésére —, ennélfogva a mai pénzrendsizer helyébe energia-igazolvá
nyoknak kell lépniök, amelyek az állam összes energiatermelésében és energiaforrá
saiban lelik fedezetüket.

Uj íeudum
Első pillantásra kissé kommunista-képe van ennek a tézisnek, holott minden 

inkább, mint az. Mert a kommunista elmélet az emberi munkaerőt döntő értékténye- 
zőnek tekinti, a technokrácia viszont máris .alig és mind kevesebb jelentőséget jtulaj
donít annak. A technokraták szerint a tőkés termelési rend leggyöngébb pontja éppen 
ott vanv hogy az emberiség széles, rétegeinek szükségleti fogyasztását a munkaszolgál- 
tatással kapcsolja össze. S miután ma már csak igen kevés szerepe van az emberi 
munkának a javak termelésében,, ezért a többleithozadék úgyszólván kizárólag a gépek 
tulajdonosainak jut, akik pedig csak elenyészően kis százalékát teszik ki a lakosságnak. 
E kevesek kezében kumulálódik folyton-folyvást a hozadéktöbblet, s miután elfogyasz
tani úgy , sem tudják, mindig újabb és újabb gépekbe fektetik belé azt, minél fogva 
csak egyre fokozódik a tömegek keresetcsökkenése s ennélfogva folyton csökken a 
fogyasztás lehetősége. A jelentkező látszólagos túltermelés egyáltalán nem az, hanem 
csupán a jelenlegi árrendszer által mesterségesen lefojtott fogyasztási és fogyasztói 
válság. (S.fS.)
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TUDÓS ÍRÁSOK
Turóezi-Trostler József: A magyar nyelv 

felfedezése
(Két tanulmány az európai és a magyar 

humanizmus kapcsolatairól. Bpest, 1933. 99 
oldal). A magyar érzülettörténiefnek — tud- 
tunkkal a szerző használja első ízben ezt a 
kitűnő és kifejező szót — két beszédes fe
jezetét mutatja be Turóezi-Trostler ebben a 
könyvében. Az egyik fejezet: hogyan fedez
ték fel a  magyarok a maguk nyelvét; a 
másik: a külföld hogyan kezdett a magyar 
nyelvvel megismerkedni. A szerző szerint 
mindkét esetben a német szellemvilág esz- 
méltetett rá a magyar nyelv egyedülvalló 
értékére. Sylvester János, az e'ső magyar 
grammatikus, Melanchton hatása alatt kez
dett a magyar nyelv-instrumentumával ját
szani; ugyancsak német hatás alatt fedezte 
feli Dévai Bíró Mátyás a magyar grammatk 
Icát; és német példára vezetnek vissza a 
magyar szótár- és fordítás-kísérletek is. A 
külföld először csak bizonyos hangutánzó 
magyar szavakat („huj-huj“) vesz észre; 
Kottaner Ilona, Erzsébet királynő komor- 
nája, már egész magyar mondatot sző bele 
Ulászló megkoronáztatása történetébe s a 
legmesszebb jut Paracelsus sarlatán tanít
ványa,, Thurneysser, aki a 16. század végén 
egész háborús história szójegyzeteit írogatja 
ki magyarországi tartózkodása idején. Mint 
Turóezi-Trostler minden egyes írása, ez is 
őstalajba meríti ásóját s ismeretlen kin 
csekkel gyarapítja tudásunkat.

Púder Sándor dr.: Szépirodalom és or
vostudomány

(Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti 
tanulmány. Győrt/ Tibor dr. előszavával. 
Kovák Rudolf kiadása. Bpest, 1933. 138 o.).

Igen széleskörű érdeklődésre tarthat szá
mot ez a könyv, amely az. ősi sámánkodó 
ráolvasásoktól kezdve egészen a freudiz
musig gondos párhuzamot von a két szel
lemi funkció: a belletrisztika és a medicina 
között s eközben azt a megállapításit köze
líti meg. hogy nem iís annyira egymásra 
voltak ezek hatással, mint inkább mindket
tőjükre közösen hatással volt a mindenkori 
korszellem. Eszmefuttatásában természete
sen külön szerepe jut a medicina befolyásá
nak Shakeispeare-nél, Moliérenél, Goethénél, 
■ romantikusoknál; -míg a modern időkben 
kütön-külön taglalja a szem-, tüdő-, sebé
szeti. nőgyógyászati, ideg- és szexuálgyó- 
gyászati diszciplínák ' befolyását a szép iro
da ! ómra. természetesen bőséges irodalmi 
kazüisztika kapcsán. (A források közül hiá
nyoljuk Cabanés és Siklóssy László erkölcs
ös orv'őstörténeti müveit; nem tudjuk, miért 
maradt ki Sáde« és Sacber-Masoch. Ide tar
toznék a. 20. század eleji Vera-ista mozga
lom. a Wohlzogeii-féLe ,.Dritte Gesch’eeht“-

irodalom, valamint a ,„perdita“-költészet- 
ből a magyar „Puella classica“ versei. Csak 
kapásból említjük ezt a pár hiányt. Már ez 
is nyilvánvalóvá teszi, hogy a szerző hálát 
érdemlő munkát végezne, ha ezt a kezdő 
tanulmányát minél szélesebb alapokon épí
tené tovább). i ,

Adam, Paul: Vom Germanentum zum 
Dritten Reich

(Führer durch deutsche Dichtungm Verlag 
R. Giegler's Buchhandlung, Leipzig.) A tö
meget a jó német könyvhöz vezetni kell, 
mert a német lélek 'gyógyítására és erősí
tésére kizárólag a költők illetékesek, a ha
lottak és az élők egyaránt: — Rust közok
tatásügyi miniszternek ezzel a kijelentésé
vel indul Adam könyve, amely a német iro
dalom történetének szédületes anyagából 
kizárólag azt akarja kiválasztani, ami a 
nemzeti szocialista világnézet szemszögéből 
ebben a múltban figyelemreméltó és fon
tos. Nem adatok sokaságáét hélvezi tehát 
a fősúlyt, hanem az egyes, „vn.óban né
met“ írók életének és imunkásságának ana
lizálására. A kiválogatás természetesen 
eréggé könnyű ott, ahol régmúlt időkről 
van szó: a Hillebrandslied vek, vagy Haas 
Sachsnuk méltatásánál nem merülhetnek 
fel „aggályos“ szempontok. Később azután 
nehezebbé válik az újirányú irodalomtörté- 
neitíró helyzete és a torlódó nehézségekkel 
úgy küzd meg. ahogyan -éppen tud. Eköz
ben persze félrefogások is előfordulnak, 
mert. hogy a Nathan der Weisét Lessing- 
nélt éppen csak megemlíti: ez, (még rendben 
volna; viszont furcsa,, hogy Kleisttel rész
letesebben foglalkozik, mint Leseinggel 
vagy akár Schillerrel. . .  Az újabb korszak 
íróinál! a szigorú megrostálás már világo
san jelentkezik és nemcsak a származásuk
nál, fogva .gyanús toliforgatókat mellőzi, 
hanem azokat is, akiknek egyik-másik mun
kája „.nem kívánatos.“ Az ^utóbbiak közül 
csak Gerhart Hauptmann kap kegyelmet, 
akinek híres Takácsok c. darabját részlete
sen ismerteti és megállapítja róla, hogy az 
„a naturalizmus ^klasszikus történelmi drá
mája.“ — A könyv utolsó fejezetének. 
Völkische Erneuerung a címe és itt, felvo
nul; az új Németország egész sor 'reprezen- 
tativnek számító írója. A sort — Richard 
Wagner és Friedrich Nietzsche kezdi, utá
nuk pedig a már elhiinyt Hermann Löns. 
Gorch Fock, Walter Flex, Paul Ernst, va
lamint az élő Hans Grimm. Ervin Guido 
Kolbenheyer, Hanns Jöhet, Ernst Wiechert 
és Karll Heinrich Waggerl következik. Akik 
tehát az új német írógeneráció iránt érdek
lődnek, Paul, Adam könyvében — Hanns 
Heinz Ewer,sen kívül — (pontos útbaigazí
tást kaphatnak. Ez ennek a munkának az 
értéke, de a bevallott célja is: nincs tehát 
semmi értelme annak, hogy azt kifogásolt



juk, anii abból •— kimaradt.1 Az ilyen kifo
gások indokolatlanok, bármennyire külö
nösnek találjanak is ©gyesek olyan német 
irodalomtörténetet, amelyben Thomas 
Mann vagy Franz Werfel neve meg sincsen 
említve. Efajta különösségeikhez ezentúl 
hozzá kell már szoknánk, ((k. i.)

A magyarság tárgyi néprajza
(A „Magyarság Néprajzának“ 1. kötete, 

írták Bátky Zsigmond, Györffy István, 
Viski Károly. Egyetemi Nyomda kiadása. 
436 oldal, 1235 ábrával, 1 térképpel.) Az 
Egyetemi Nyomda a Hóman—Szekfü-féle 
monumentális történelmi mű közeli lezárá
sával most egy újabb, hatalma® alkotással 
áldoz a magyar tudományosságnak.. Ha a 
„Hóman—Szekfű“ a magyar történelem 
mélységekbe vezető útja mentén a magyar 
népiség hosszmetszetét tárta, fel, az új mű, 
amelyet a szerzők négy vaskos kötetre ter
veznek, keresztmetszetben mutatja be azo
kat a hajtóerőket, amelyek a népi élet gyö
kereit teszik ki. Olyan ősforrásokhoz vezet 
ez a mű, amelyek eddig teljesen is-meretle- 
nek voltak, de amelyek fantasztikus feszítő
erejükkel, ötletgazdagságukkal, alkalmazko
dási képességükkel megmagyarázzák azt a 
világcsodát, hogy az Ázsiából idekeveredett 
maroknyi magyarság hogy tudott itt a 
Dunavölgyében külső — és főként belső — 
ellenségek dacára is megmaradni és amal- 
gamáló kúlturtényezővé válni. Az egész 
mű, ha majd elkészült, két főkeretben tár
gyalja majd a magyar nép kincsét: a tár
gyi és a szellemi néprajz adottságai szerint. 
Úgy a tárgyi, mint a iszellemi néprajz k ét
két kötetet vesz majd igénybe. Most a 
tárgyi néprajz első részét nyújtja, amely 
áltáíános és az egész néprajzi tudományt 
megalapozó és a tudományok egyetemébe 
beillesztő bevezetésen kívül — ez a magy- 
látókörű Viski Károly műve —. részletesen 
ismerteti a táplálkozás, az építkezés, a 
bútorzat, a fűtés, a világítás, a mesterkedés 
és a viselet néprajzi tárgyait és emlékeit. 
A „népnek“ többé-kevésbbé mindig kissé 
misztikus fogalmát itt most először látjuk 
szemmel, tapogatjuk ki a hétköznap apró- 
cseprő dolgoskodása közepette. Ámuló tekin
tetünk őszinte megbecsüléssel fordul afelé a 
névtelen zseni-tömeg felé, amely a legprimi
tívebb viszonyok közepette:, kezdetleges 
szerszámokkal, a természeti és technikai 
törvényeknek tisztán empirikus ismeretével 
a szerszámoknak inveneiózus tömegeit találta 
föl. Máskor meg elképzelhetetlen mélysé
gek, történelmi távlatok nyitnak meg egv- 
egy objektum kapcsán, amelyen nem az 
ezer magyar esztendő, nem is a többezer 
éves ázsiai múlt, hanem az őstörténet kiszár 
míthatlan távolságainak bélyegét leljük fel. 
Egy-egy apró tárgyon néha névtelen világ

históriai drámák emlékei villannak föl: 
népek, fajok találkozásai, keveredései, pusz
tulásai, geológiai vagy éghajlati'katasztró
fák alig-alig észrevehető cinkjegyei, — 
ahogy a gyermek palatábla-kövébe ágya
zott ősállliat-maradványok beszélnek néha 
megrendítő tragikummal a Földgolyó irtó
zatos végzetdrámáiról. A néhány évtizeddel 
ezelőtt megjelent Malonyai-fél© nagy öt- 
kötetes díszmű volt eddig az egyetlen ösz- 
szefoglaló forrás, amely a magyar nép tár
gyi kultúrájába bevezethetett. í>ei ez a Ma- 
lonyai-féle mű inkább csak a magyar nép 
vasárnapját derítette föl, inkább csak a 
„szépet“, az artisztikusat emelte ki; nem 
adott tehát tárgyilagos képet, nem adta a 
hétköznapot s főként nem adta az anyagot 
tudományosan rendszerezve. Az új „Ma
gyar Néprajz“ most segít ezeken a hiányo
kon; amit ád, az a magyar népélet bibliája. 
A magyar szociológia terén körülbelül azt 
a szerepet tölti be, amit annak idején Kari 
Fachmann működése jelentett — a homé
roszi és a nlbelung-dalok felismerő rendsze
rezése révén — az egész emberiség epikai 
korszakára nézve.

Genthon István dr. és Nyilas-Kolb Jenő: 
Budapesti Képeskönyv

(Előszóval ellátta Kovácsházy Vilmos. 
Bpest, 1933. Somló Béla könyvkiadó. 15? 
oldal, ]199 képpel. Ára 4.80 P.) Somló Béla 
könyvkiadó „Magyar tájak és városok“ so
rozatával hazánk kultúrtörténeti emlékeit 
és természeti szépségeit kívánja értékes és 
művészi felvételek formájában megörökí
teni s egyben olyan artisztikus könyveket 
is alkotni, amelveket nemcsak szégyenke
zés nélkül, hanem öntudattal is adhassunk 
idegenek kezébe akár pesti látogatásuk 
emlékéül, akár pedig gusztuscsinálónak, 
hogy idejöjjenek. -A sorozat Budapest-kö- 
tete annyi ismeretlen szépséget fedez fel, 
hogy még a bennszülött is csak meglepett 
élvezettel forgathatja a könyvet. Genthon 
dr. magyarázó szövege pedig rövid, jól át
gondolt szavakkal a képek kapcsán szinte 
drámai feszültségű históriáját adja a ma
gyar múltnak s a magyar kulturtörekvé- 
seknek.

Dénes József dr. és Schächter Antal tfr.: 
A ma gyermeke

(Dénes Gyula kiadása. Bpest, 436 oldal.) 
Fiatal anya vagy anyaságra váró asszony 
kezébe nem kerülhet okosabb, értékesebb 
könyv ennél a nagyon világosan és mégis 
kifogástalan tudományos adatokkal megírt 
kötetnél. A vaskos munka beszámol a ter
hesség minden fázisáról, a gyerek első évé
ről s azután is nagyon értékes pszihologiai 
tanácsokkal látja el azokat a szü'őket, akik 
nem akarják maradi, multszázadbeli neve
lésű módszerekkel helytelen irányba terelni 
gyermekeik fejlődését.

XII



A szerkesztőséghez állandóan beküldött
folyóiratok

Építőmunka (Építészeti folyóirat. Szerk. 
Zeitler Sándor. Egyelőre évi tíz 
szám előf. 6 P.)

(A) Fény (Társ. és'szépirod. hetilap. Szerk.
Kovács Mátyás. Évi előf. 8 P.) 

Fiatal Magyarság (A magyar cserkészfér
fiak folyóirata. Szerk. Fodor Fe
renc. Évi 10 szám előf. 2.40 P.) 

Fórum (Szépíró újság. Szerk. Farkas Sán
dor Zsigmond. Évi 10 sz. előf. 1 PA 

Gazette de Hongrie (Politique, économique 
et littéraire. Szerk. Kelecsényi F. 
Évi 52 szám előf. 12 P.)

Hangszóró (írod. és krit. folyóirat. Szerk. 
Benedek István és Szilágyi Endre. 
Évi 10 szám előf. 3 P.)

Heti Magazin (Szerk. Fenyves Farkas 
László, Temesvár. Évi előf. 12 P.) 

Históriai Kurír (Stippeki József magyar 
irodalom- és műtörténeti (kutatásai 
legújabb eredményeinek közlője. 
Kőnyomat. (Évente „legfeljebb“ 10 
szám. Ára számonként 10 fillér.)

Indulás (A Szentpál iskola tanerőképző 
■szemináriumának kőnyomat. Szerk. 
Vass Teri. Évi 5 szám eíőf. 1 )P.)

(A) Jövő Htjain (pedagógiai folyóirat. 
Szerk. Nemesné M. Márta és Ba- 
Joghy Mária. Évi ,4 szám előf. 8 P.)

Kalangya (írod. folyóirat. Szerk. Szirmai 
Károly. Radó Imre, Kende Ferenc, 
Szabadka, Évi J2 szám. Ára ?)

Katolikus Szemle (Szerkeszti Túri Béla. 
Szent István Társulat kiadása. 
Évi 12 szám előf. 12 P.)

Korunk Szava ((Aktiv katolikus orgánum. 
Szerk. Széchenyi György gróf. Évii 
előf. 6 P.)

Közegészségügyi Értesítő (Ismeretterjesztő 
havi folyóirat, Szerk. Váradi 'Sán
dor dr. Évi 12 szám előf. 20 P.) 

Közgazdasági és Közlekedési Értesítő 
Szerk. Berényi Sándor dr. Évi /24 
szám előf. 80 P.)

Láthatár (Irodalmi szemle, a kisebbségi mai
gya r irodalmak és Ja környező né
pek életének figyelője, Szerk. 
Csuka Zoltán. Évi 10 sz. előf. 3 P.) 

Lu (dans la presse !universelle. Szerk. Lu
den Vogel, Paris. Évi 52 szám előf. 
100 fr. fr.)

Magyar Hitel (Szerk. Zsoldos. Géza. Évi 12 
szám előf. 24 P.)

Magyar írás (Irodalom. Művészeit. Kritika.

Szerk. Simon Menyhért dr.. Mun
kács. Évi 10 szám előf. 16 P.) 

(Magyar KönyvbaTátok) Diarium-a (Szerk. 
Czakó Elemér dr. Évi 4 szám előf. 

2 P.)
Magyar Minerva (Szépirod. és tudom, folyó

irat. Szerk. Valla Frigyes, Po
zsony. Évi 10 iszám előf. 6 P.) 

Magyar Statisztikai Szemle (Szerk. Dobro- 
vits Sándor dr. Évi 12 iszám előf. 
10 P.) i

More Books (A bostoni közkönyvtár folyó
irata. Szerk. Haraszti Zoltán dr. 
Évi 12 szám előf. )50 cent.)

Mult és Jövő (Zsidó irod. műv. társ. és 
krit. folyóirat. Szerk. Patai József 
dr. Évi 12 szám előf. 24 P.)

Munka (Kulturbeszámoló. Szerk. Kassák 
Lajos. Évi előf. 6 P.)

(A) Nagyközönség (Jávor László riport- 
Jjapja. Évente 24 szám. Számonként 
ára. 20 f.) 1

Nemzetnevelés (A kát tanítóegyesületek 
orsz. szöv. hiv. lapja. Szerk. Moro- 
vitz Lajos, Évi 24 szám előf. 4 P.) 

Népoktatási Szemle (A ikir. tanfelügyelők 
orsz. egy. kiadványa. Szerk. An
gyal János. Évi 4 szám előf. 4 P.) 

Párisi Futár (Szerk. Körösi László, PárLs.
Évi 24 sz. Ára számonként 50 cts.) 

Pásztortűz (Szépirod. és műv. képes folyó
irat. Szerk Dsida Jenő, Kolozsvár. 
Évi 24 szám előf. 22 P.)

Századunk (Társ. tud. ;szemle. Szerk. Vám- 
béry Rusztem és Varró István. Évi
10 szám előf. 16 P.)

Természettudományi Közlöny (Szerk. Gom- 
bocz Endre és Szabó-Patay József. 
Évi 24 szám előf. 12 P.)

Tükör (Képes havi folyóirat. Szerk. Révav 
József dr. Évi 12 sz- előf. 8.40 P.) 

Uj élet (Az ifjú katolicizmus folyóirata. 
Szerk. Ráday Elemér, Kassa. Évi
11 szám előf. 6 P.)

Uj Közvélemény (Vukov Lukács és Pál Ta
más orgánuma. Évi 10 sz. előf. 2 P.) 

Uj Utak (írod. és krit. folyóirat, Szerk. 
Goitein Zsolt dr. és Hirschl }Árpád 
dr., Újpest Évi 10 szám előf. 4 P.)

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literat,ura. szerkesztősége és kiadóhivatala; VI., Aradi 
ucca 10 .1, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és •pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Ké  

400 leu, 130 dinár, 2 dollár.)



T
REN D ELJE M EG  M O ST A

1933 =as évre szóló egészvászon 
aranyozott

BEKÖTÉSI TÁBLÁJÁT

Ára: P  T20

Ha büliiii fizet elő
bármelyik napilapra és a Literaturára, akkor

a napilapért havi ------ — — — --------  4 — pengőt
a Literaturáért havi — — — — — — — —'84 pengőt 

összesen 4'84 pengőt 
fizet. De laca
a Magyar Hírlap és a Literature kombinált előfize

tését veszi igénybe, akkor
a Magyar Hírlap havi— — — ------ — — 2.90 P-be
a Literatura havi — — — — — — — — —.60 P-be 

összesen 3.50 P-be
kerül. Vagyis
egy hónapban 1.34 pengőt, egy évben 19.08 pengőt 
takarít meg, ha a Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot é9 töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.

M O S T  J E L E N T  M E G !
I Á I M  BÉLA  D B .:

M Á N Y O K I Á D Á M  
ÉLETE és MŰVÉSZETE
A szép kivitelű értékes illusztrált munkát 

15 — pengő bolti ár helyett a 
Literatura előfizetői 
TO*— p e n g ő é r t

rendelhetik meg a kiadóhivatalnál.

X I
1 SALGÓTARJÁN! M ÖS/ÍNBANYA RÉSZVCNYTARSULAT J
ü  BUDAPEST, V„ ARANY JÁNOS-UTCA 25.
H  B á n y á k :  =
H  Nógrád-megyében: Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja, Csibaj, Kisterenye, Mátranovák.
=  Esztergom-megyében: 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, Mézeszészvár, 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 fűtésre
=  Diószén. rostált aknaszén, aknaszén, rostált daraszén gyári kazénfűtésre.
=• Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén. =

BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
|É Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén.

MÉSZTELEP ÉS <ARB1DGYÁR D o r o g o n .
H  Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany Jénos-u. 250 intézendők.
=  Sürgönyeim : Salgóköszén Budapest. =

Telefonszámok: Aut. 252-80, 252-81, 252-82. 252-83, 252-84, 281-26, 230-71, 216-67, 153-32, 108-58.
H  Giró-szémla a Magyar Nemzeti Banknál- M. Kir. Postatakarékpénztár-számla 3575.
=  T á r s v á l l a l a t ,  o k :

Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, tégla, teiőcserep. mész.
=  Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám- Chamotteáru, keramit. tégla.
=  Salgótarjáni palackgyár Rt., V., Sas-utca 25. szám.
=  Mindenfajta zöld, fehér, öblösüveg, tonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68,224-07. Fel.: Reiner Ödön



3og.64*5

BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

M óra F erenc f

T A R T A L O M :
Móra Feienc (49). — M óra Ferenc-. Tömörkény-emlékek (51). — R ó n a y  M á r ia : Utolsó 
interjú Móra Ferenccel (53). — R u szk a b á n y a i Elemér-. Emlékezés Bródy Sándoira (56). — 
M istra l, a provence-i tücsök (58). — G u ido  d a  Verona, a modern olasz irodalom Flaubert-je. 
(61). — M ó rá i S án dor: A sziget (63). — Tudós írások (64). — S u p k a  G é za : A pesti Par
nasszus (XIII). — Hazai ’s külföldi tudósítások (XV). — Irodalmi élet (XVI). — Magyar,

német, francia, angol bibliográfia.

IX. ÉVFOLYAM e BUDAPEST o 1934. FEBRUÁRIUS 15

ÁRA 40 FILLÉR



1934 január havában megjelent 
magyar, német, francia és angol könyvek.

A z á ra k  p en g ő b en .

W illia m s, V a len tin e . Az arany szelence. 
(Palladis. 239 jL) 1.—

Német nyelven
A le x a n d e r , A rn o . Künstliche Augen. (Leip

zig,. W. Goldmann. 231 I.) 5.40
B auer, W a lte r . Das Herz der Erde. (Berlin, 

Bruno Cassirer. 319 1.) S6.80
B a x ter , G e o rg e  O w en . Im wilden Westen.

(Leipzig, W. Goldmann. 237 1.) 5.40
B ehn, S ie g fr ied . Einleitung in die Metaphy

sik. (Freiburg im Breisgau. Herder & Co. 
328 I.) 12.20

B e h re n d t, L en i. Müde gekämpft. (Leipzig, 
F. Rothbarth. 221 1.) 3.20

B ertra m , E w a ld , Tage vor dem 8türm. (Juli 
1914) (Berlin, Ullstein. 242 1.) Kötve 1.80 

B irk n ß r, F rie d e . Der Tintenklecks. (Leip
zig, Rothbarth. 287 1.) 4.50

R o e ttic h e r , H ans, Unterseeboot Ganymed.
(Leipzig, W. Goldmann. 255 1.) 5.40

B ra c h v o g e l, H an s-H orst. Bahn frei, junge 
Menschen! (Leipzig. W. Goldmann. 253 
1.) ' 5.40

B roch, H erm an n . Die unbekannte Grösse.
(Berlin, Fischer. 231 1.) 5.40

C élin e , L ou is-F  er d in áru l. Reise ans Ende der 
Nacht. (Mährisch-Ostrau. Julius Kittig 
Nachf., 597 1.) Kart. 10.50

E g e r t, F ran z. Autarkie. (Innsbruck, Univer
sität-Verlag Wagner. 146 '!,) 9.—

E h ren bu rg , l l ja . Der zweite Tag. (Prag.
Malik-Verlag. 355 1.) 7.10

E lze r , M a rg a re te . Ein Mädel und ein Pa
tent. (Leipzig, Rothbarth. 190 1.)
Kötve L80

F ra n ck e , P e te r . Die Frau in tausend Mas
ken. Roman einer Spionin). (Berlin. 
Ullstein. 243 1.) Kötve 1.80

F ran k, J o se f  M aria. Der Mann, der Greta 
Garbo liebte. (Berlin, Universitas. 124 1.) 
Kötve 5.20

F ro w e in , E b erh a rd . Mein eignes propres 
Geld. (Stuttgart, Cotta. 270 d.) 5.40

G rein z , R u d o lf . Regina Rautenwald. (Leip
zig, Staackmann. 308 1.) 6.30

H ain, P au l. Der Heirats-Schmied von 
Gretna-Green. (Leipzig, Rothbarth. 2191.)

3.20
H ain, P a u l. Drei aus dem Bruch. (Leipzig, 

F. Rothbarth. 351 1.) 3.60
H a sh in d -C h r is ten sen , H en ning. Jabonah 

(Abenteuer in der Mongolei.) Leipzig, 
Insel-Verlag. 306 1.) 11.70

H erg esh e im er, J o sep h , Der Steinbaum.
(Berlin, Rowohlt. 412 1.) Kart. 8.60

H o llä n d e r-L o sso w , E lse  v o n . Die unster
bliche Königin. (Ein Luise-Roman.) (Leip
zig, Seemann. 334 !.) Kötve 8.10

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.

Magyar nyelven
Iff.  A ra tó  I s tv á n . Vádak é;s tények. (Kir.

Magy. Egyetemi Nyomda.) 1.80
B ib ó  L a jo s . A halott szerető. (Athenaeum, 

221 1.) 2.60 
B o rso d i Ernőd. Fátyol. (KáLdor. 303 1.) 2.90 
B u jd o só  J á n o s 'd r . Baleseti orvostian. (No

vak.) Kötve 20.—
C élin e , L . E , Utazás az éjszaka mélyére.

(Nova. 407 1.) Kötve 3.—
D in e , V an  S. S. A Greene-gyilkosság. (Athe

naeum. 232 1.) ’ —.96
D u n k e l N o rb e r t E m lé k ira ta i. 'A világ urai.

(Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.) 8.— 
F e n y ő  M iksa . Hitier. (Nyurgák) 2.40
Dr. F ö ld es  L a jo s . A nő árváltozás korában.

(Novák. 88 1.) 2.60
G a rd n er, E r le  S ta n le y . A konok leány esete.

(Palladis. 254 1.) 1.—
H u ze lla  T iv a d a r  dr. Általános biológia. (Eg- 

genberger.) Kötve 22.—
K ó b o r  N o ém i. Mi lett belőlem! (Franklin.

169 ;!.) 2.40
K ó b o r  T am ás. Hamlet az irodában. (Frank

lin. 211 1.) 2.40
L e w is , S in cla ir . Művészek. (Athenaeum.

353 1.) Kötve 4.80
M árai S án dor. A sziget. (Pantheon. 253 1.)

Kötve 4.20
N a g y  Média. Asszonyoknak üzenem. (Kir.

Magy. Egyetemi Nyomda.) 2.—
F e rm en te r , C h r is tin e  W h itin g . Rosemary 

átmegy a hídon. (Palladis. 176 1.) —.50 
P r ie s t le y ,  J . B. A nap hőse. (Athenaeum.

309 L) Kötve 2.—
R a c h m a n o v a , A lex a n d ra . Házasság a vörös 

viharban. (Egy orosz diáklány naplója II.) 
(Dante. 416 1.) Bőrkötésben 4.80

R ito ó k  E m m a. Gyárfás Sándor k é t ' élete. 
(Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
kiadása. 255 1.) Kötve 4.40

R oesm an n , M a tw e j. Fischbein élni akar.
(Pantheon. 247 1.) Kötve 1.90

R u szk a b á n y a i E lem ér. „Élt 37 évet,“ (Frá
ter és Társa, 112 1.) 2.—

S h arp , D a v id . A titokzatos Mister Arthur.
(Palladis-. 176 1.) —.50

S in cla ir , Upton,. Római látomás. (Nova.
234 1.) Kötve 2.—

S tr in g er , A rth u r. Nőstényfarkas. (Palladis.
176 1.) —.50

S tr in g er , A rth u r. Robinzonromantika. (Pal
ladis. 176 1.) —.50

Sze n tm ih á ly in é  S za b ó  M ária. Éva. (Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiadása. 
272 1.) ’ Kötve 4.40

W erfe l, F ranz. Musa Dagh negyven napja. 
(Nova. 771 1.) 2 kötet, 9.—



Pesti Parnasszus
1919 októberében egy egyébként igen szimpatikus, csak talán kissé túlgyors 

ítéletű fiatalember, aki akkor Magyarország miniszter elnöke volt, a Sándor-palota 
ablakából rámutatva az előtte elterülő pesti panorámára, ezt mondotta nekem:

— Látod, ez a város megszűnt az ország sorsában szerepet játszani!
Friedrich István azóta valószínűleg számtalanszor megbánta már ezt a pillanat

nyi hangulatát; de az bizonyos, hogy az ő rezsim je hozta divatba az azóta is mindunta
lan felbuggyanó legendát a bűnös, a 'nemzetellenes, a kozmopolita Budapestről.

És valljuk be, hogy maga a főváros vezetősége sem eléggé erélyesen viselkedett 
ezzel az elburjánzott balvéleménnyel szemben. Hiszen még csak legutóbb is a legna
gyobb polgári kitüntetéssel díszítette fel azt a hetven esztendős írót, aki lehet nagy író. 
lehet szellemes író, csak épven Budapesttől nem érdemelte meg a díszpolgárságot: attól 
a várostól, amelyet régibb írásaiban éppiígy, mint legfrisebb keletű emlékirataiban csak 
a gyűlölet és erkölcsi megvetés szavaival tud illetni.

Az említett két egyéniségen kívül van aztán a kisebb kaliberű félisteneknek 
egész kis dandára, akik boldogok voltak valamikor, amikor vidéki poros-sáros kis fész
küket felcserélhették a magyar fővárossal, itt arriváltak. a főváros lelki miliőjének 
segítségével nagy írókká-költőkké bábozódtak. s most' aztán olimpusi magaslatukról jó, 
ha vállveregetve beszélnek Pestről, megleckéztetik a ..pesti nyelvpiszkítást“, a sáros 
csizmájukat beledörgölik a főváros szellemi éledébe, magasabb ,.falusi“ morált hirdet
nek, „jassznyelvről“ csevegnek s a maguk szögletes nyelvjárását iparkodnak a főváros 
irodalmára ráerőszakolni.

S végül van egy harmadik — ezúttal jóhiszemű — csoport: azoké az irodalom- 
kritikusoké és szellemtörténészeké. akik igen alapos munkálatokban kimutatják a külön 
dunántúli, tiszántúli meg erdélyi irodalmi lelkiséget — azoknak világnézleti követke
zéseivel egyetemben —, de kereken elfelejtkeznek a Duna—Tisza-köze irodalmáról 
(Petőfi!) s főként elfelejtkeznek Pestbuda egész szellemi életéről, amely elvégre is az 
egyetlen összeforrasztó s a nagy viágáramlatokkal egybekapcsoló eleme a magyar 
elmeiségnek!

A pesti uccának ugyan nincs Villonja, aki először, amióta ember él a föld hátán, 
hersantotta meg az irodalomban az uccu, a déklasszék szavát. De azért a •pesti uccá
nak is meg van a maga nemesi levele azoknak a pesti uccakölyköknek — „& király 
rikkancsainak“ nevezhetnék őket ma divatos szóval — a dalában, amellyel az első igazi 
népkirály, Corvin Mátyás megválasztatását ordították bele a fagyos Duna jegébe. 
Száz évvel annak előtte, hogy a magyar líra — igaz, hogy német példaképek után — 
Balassa Bálint lantján felcsattan, már felsikőlt a pesti ueca dala: az egyházi zsolozs
mákba és főúri v al a-v al  a-krónikákba belemerevedett ajkakat felszabadítja á nyűg 
alól és hetyke vihogással beléharsogja az élethez való jogát a latin-humanista, német- 
bugris Magyarországba.

Elképesztően hihetetlen és tisztán a Magyarországon a. legutóbbi időkig ural
kodó társadalompolitikai mérlegnek betudható tény az, hogy 18-16 óta, amikor a közelgő 
revotució lélektani nyomása alatt két író is: Garay János és Burián Imre foglalkozott 
Pestnek az irodalommal való kapcsolataival, azóta nincs egyetlen önálló munkálat,
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amely a magyar fővárosnak és a pesti íróknak a magyar irodalomban való szerepét 
vette volna vizsgálat alá. Holott — ha: semmi mást nem veszünk — az egyetlen Ferencz 
József-díjjal 'is már többet cselekedett Budapest a magyar irodalomért, mint az összes 
többi magyar városok együttvéve.

Pedig minő tág tere lenne itt a néplélektani és szellemtörténeti, kutatásoknak. 
Csak kapásból idézzük Széchenyi István Pest-rajongását, aki odáig ment, hogy a fővá
ros szláv-hangzású nevét H a n d e r  ű-re akarta magyarosítani. Szóljunk-e Berzsenyi 
Dániel vagy Vörösmarty Mihály Pest-lelkendezéséről, amelynek jónéhány költeményük
ben adtak kifejezést? Szóljunk-e Kölcsey Ferenc vagy Bajza József Pest-imádat ár ól, 
amely miatt Bajza két hónapnál tovább nem bírja ki vidéken, Kölcsey pedig egyene
sen a halállal fenyegetődzik, ha nem sikerül birtokát eladni és Pestre költöznie? Szól
junk-e a szent öreg Kazinczy Ferenc Pest-vágyakozásáról vagy Kisfaludy Károly 
pesfi bohéméletéről? Kell-e a tipikus pesti írókat: Frankenburgot, Nagy Ignácot, a 
nyomukban járó Garay Jánost, vagy a legpestibb írót, Remellay Gusztávot idéznünk, 
akinek még a „bűnös Budapest“ jeligéjét is köszönhetjük (igaz, nem politikai, hanem 
Sue-szabású kriminális értelemben)? Szóljunk-e a begyökerezett pestiekké lett Toldi) 
Ferencről, Vitkovicsról, Kulcsár Istvánról, Bártfay Lászlóról vagy éppen Jókairól, aki 
mesés legendákban rögzítette meg az irodalmi Pest életét? Vagy hangsúlyozzuk-e kü
lön, hegy születésükre is pestiek voltak Eötvös József, Vajda János, Beöthy Zsolt, 
Tóth Béla, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, e t u t  t i  q u a n t i . . .

Hihetetlenül megszégyenítőnek és a nemzet egyetemes szellemi életét megcson
kító hiánynak érzem azt, hogy mindmáig nincs munkálat, amely a pesti irodalom múlt
ját, jelénét és egész jelentőségét kibogozza. Mintahogy a magyar fővárosra megalázó 
tény az, hogy nincs olyan erkölcsi testület, amely speciálisan a pestbudai irodalom, mű
vészet és történelem kultuszával foglalkoznék.

A fővárosban, gyakran a főváros anyagi támogatásával működő tudományos, iro
dalmi és művészeti közületek idegenül, gyakran ellenségesen állanak a főváros szellemi 
életével szemben. Kiélvezik a főváros adta kulturális koncentráció minden előnyét, 
csak azért, hogy aztán annál rátartibban nézhessenek le erre a városra, amely zsámolyul 
feküdt az érvényesülésük alá.

Nem kicsinyes lokálpatriotizmust hirdetek itt. Sőt még csak nem is külön pesti 
regionalizmust, — bár erre éppen a L i t e r a t  u r á n a k  minden joga meglenne, mert 
mi követeljük esztendők óta a különböző magyar Wegiúnális irodalmak kialakulását és 
nemes versengését.

De szükségesnek tartjuk a magyar főváros szellemi hagyományainak és nyelvé
nek becsületes kultuszát; szükségesnek tartjuk az ország totalitása szempontjából an
nak a vizsgálatát, hogy — amikor mindenféle osztrák, német, francia és olasz hatások 
után kutatnak a magyarság kultúréletében — végre egyszer tisztázódjék az is, hogy 
az Árpádoktól máig, a budai kancelláriáktól az újpesti ponyvagyárakig mi az, amit 
Pestbuda adott az országnak. Szükségesnek tartjuk, hogy minden históriai múltú világ
város példájára Pestbuda szellemi helytörténetét, az egyes épületekhez fűződő anekdo
tákat, az itt élt írók és művészek eleven történetét egybegyűjtsék. És főként szüksé
gesnek tartjuk, hogy végre szeretettel foglalkozzanak a főváros lelkiségével, mondjuk 
ki: a pesti ucca leikével, amely van olyan érték a nemzet életében, mint a Szamosra 
kirúgó csárda vagy akár a keszthelyi Georgikon-mauzoleum.

Az a tiszteletteljes indítványunk, hogy P e s t i  P a r n a s s z u s  címen találjanak 
egymásra, 1) a Pestbudán született írók, költők, historikusok, művészek, 2) azok a nem. 
a fővárosban született írók, költők, historikusok és művészek, akiknek működése tipi
kusan a magyar fővároshoz fűződik s annak bensőséges szeretetével és szolgálatával 
szerezték meg a pestbudai polgársághoz való jogukat.

Én hiszem, hogy ez az alakulás a főváros szellemi életét hatalma,síd meg fogja 
termékenyíteni és kialakítja majd azt a közérzést, amely annyira hiányzik a nemzet 
egész életéből: 'a pesti öntudatot! Supka Géza.
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I Móra Ferenc

Amióta az egri remete, Gárdonyi Géza, ablaktalan, csu
pán felülről világított, furcsán szimbolikus szobájában, — feje 
fölött a Bankó Pista elnémult árva hegedűjével, örök álomra 
iért, már már úpy látszott, hogy a magyar regölésuek az az ága, 
amely a Jókai Mór hírvirágos mesefáján fogant meg, s amely
nek Mikszáth Kálmán, Tömörkény István és Gárdonyi Géza 
voltak a leggyönyörűbb hajtásai, végkép elszikkadt volna. Űj 
harsonások új nótákra lendítettek rá, új, rekedt., idegensze- 
rűen érdes hangokat fútták meg, amelyek fájó díszharmóniába 
borultak a háború utáni kavargó magyar világban. Ezenközben 
pedig egy szegedi újság üvegferslógos hodályában az az 

íróasztal, amely mellett egykor Mikszáth is, Tömörkény is, Gárdonyi is megálmodta a 
magyar mesék csöndes muzsikáját, nem maradt árván: olyan ember került melléje, 
aki — tudj’istlen hogyan, minő misztikum révén — örökségbe kapta tőlük a mesemon
dás csudáját,, a magyar szó bűvös-bájos, fülbemászó muzsikáját, csak épen — új idők 
szülöttje — témáiban gazdagodott meg, meglátásában széles ült ki.

Ez az író, Mikszáth, Tömörkény, Gárdonyi íróasztalának, pennájának, fantáziá
jának, lelkének, meseszövő készségének jogfolytonos örököse: Móra Ferenc volt.

Az áldott magyar Alföld teievényéből. 'az őstehetségek kiirthatatlan melegágyá
ból bukkant fel Móra, készen, teljes fegyverzetben, s követelőző ököllel verte be a 
magyar tehetségek panteonjának bronzkapuját. Nem fiatalos túlfeszültséggel, hanem 
a férfiúi teremtő erő gyümölcshozó teljében, .éretten, kiteljesedetten vonult be Móra 
az egészen nagyok, az örök magyar értékek birodalmába, hogy bőkezűen ontsa a ma
gyarok elébe mesefájának káprázatos, buja, illatos gyümölcsét. . .

Napjainkban nem volt a magyar Parnasszuson még egy író, aki nagyobb mestere 
lett volna a magyar szó muzsikájának, aki nagyobb tudással és felkészültséggel 
hímezte ki aranyvirágos meseszőttesét, ,s aki úgy tudott könnyeken keresztül megka
cagtatni, mint ahogy ehez Móra értett.

Petőfi nyomdokain
Hogy Móra művésze volt a daloló, szívekbe hízelgő magyar szónak, lehet-e olyan 

istenáldotta író-költőnél csiudálkoznunk, akinek bölcse je ott ringott Kiskunfélegyházán, 
éppen csak pár lépésnyire attól a háztól, amelyben valamikor Petrovics .Sándor nevű vad 
gyerek hancúrozott a porban, aki Petőfi Sándor néven ismeretes a magyar irodalom 
történetében. Ugyanazok az akácok suttogták tavasszal Petőfinek is, Mórának is a 
délibábos Alföld édes illatú varázsszavait, ugyanazok a fűzek dajkálták ringató álomba 
mindkettőjüket. Hogy épen pontosan harminc esztendő volt az egyiknek legendás eltű
nése 6 a másiknak megszületése között, mit számít az népek ősi nyelvének a végte
lenségen át. zsongó örök danájában?! A nép közül fakadt egyik is, másik is; s ha 
Petrovics uramnak mészárosság volt a mestersége, Móra Márton, a'Ferenc édesapja 
viszont hímes subákat színes szironnyaJL ékítő tisztes szűcsmester volt. Ki tudja, nem 
a hímet varró apa keze nyomán fakadó istenfák, .gránátvirágok és nefelejtsek lobba n- 
tották-e fel a Móra-fiában fanatáziájának első csodavirágait?!

A boszorkányos polihisztor
Aztán, hogy feljebb cseperedett, végigjárta Móra is a magyar íróknál úgylátszik 

immár szokványos és hagyományos tarka pályalabirintust: hol papnak .szánják, hol 
tanítónak készül, hol segédtanárkodik, mint természettudós, aztán főigazgatósági toll 
nokságra aspirál, riporternek lopakodik be a laphoz, hogy vezércikkíróvá avanzsáljon
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poétáskodik. múzeumi bogarász lesz. hogy majdan arcbáeologus, mégpedig őst égész 
buggyanjon ki belőle, s végül is ia magyar vidék legnagyobb könyvtárának igazgatója, 
tudósa lett. Ez a sokszínű, sokszögletű pályafutás teszi leginkább, hogy az írásai még 
nagynevű elődeinél, Mikszáthnál. Tömörkénynél és Gárdonyinál is súlyosabb veretnek, 
nagyobb készültségen alupozottak. Minden növény, minden bogár, minden kövület a 
barátja, az ismerőse, mindenkinek külön, mások előtt érthetetlen, bensőséges szava 
volt hozzá: a természet leikéhez egészen közel adott s mélyein belehallga' ódzott a. nagy 
magyar rónák néma és mégis oly beszédes misztériumába. Aztán megint ásót, kapát 
fog, kimegy a tanyák végébe, ahol rejtelmes halmok tolakodnak ég felé: megbontja 
évszázados álmukat s ásója nyomán fúj életre kelnek Attila legendái. Árpád hármas 
sírja, törökverő ősök acélpengésű emléke . . .  A régész-Mórát azonban nem nyomhatta 
el végkép a hepehupába vágó, kincskereső ásó csudaváró álmodozása. Otthon, a kultúr
palotában százezernyi könyv, régi salabakter, sárgult kézírás várt a gazdájára, amel
lett ismernie kellett a modern világirodalmat is, hogy a tudnivágyó magyarokat helv- 
beigazíítsa: mit érdemes, mit kel] ekdvasniok? Fáradhatlan hangyaszorgalommal, mint 
valami aszkétikusi középkori barát;, bújta éjnek éjjelén a világirodalom minden régi és 
új értékét. Csak egy író volt még hozzá hasonlatos, aki épúgv korlátlan ura volt a 
könyveknek, mint ő: ez a Quartier Latin csöndes-kedves Berger el ura., Anatole France.

* A csöndes bölcs
Miként Anatole France, Mór,a Ferenc is finom akkorddá szőtte ki lelke hárfáján 

a mindé,nb-tudás, a polihisztor súg mélyzengésű, búgó-hangját a férfias életigenlés,' opti
mista világszemlélet díszkántjával és a könnyed, derűs világszemlélet vagy épen fölé
nyesen mosolygó, mindent megértő humornak kacagó és kacagtató szatár játékával. 
Főként ez a kettős tulajdonsága: egyetemességre törekvő, korlátokat szinte' nem ismerő, 
abszolút tudása s aztán az ezen a tudáson felépülő tout comprendre-áIláspontja az em
bertársak, a kor gyöngéivel szemben, a mosolyba derülő szkepszis, az optimizmus és 
pesszimizmus között való szüntelen hintajáték a szellemes ötletek hintakötelén. Mórá
saik ez a kettős értéke tette annyira hasonlatossá Anatole Francéhoz, hogyha mondan
dóit nem öltöztette volna tősgyökeres' magyar subába, néha-néha abba a kísértésbe 
esnénk, hogy a suba mögött a Richelieu francia kardinálisra olyan végzetesen hasonlító 
kedve®, drága, finomlelkű, derűs bölcs Berge rét urat keressük.

A jóság evangélistája
Móra Ferenc regényei, elbeszélései hidat vertek a Tisza-partja meg a Szajna- 

partja közé, rozmaring-girlandokkal, magyar életbölcsességek káprázatos szikrajáté- 
kávad ékes hidat; csakhogy ennek a hídnak a pillérei emberszívekből vannak felépítve, 
az örök emberi érzéseknek hipnotizálóan biztos alapjain nyugszik ez a híd. Amikor 
Móra megcsóválta fejünk fölött a kacagó bohócnak csörögve csilingelő furkósát jósá
gos szeme szögletében máris megcsillant a belopakodott könnycsepp, minden emberi 
dolgok mélységes megértésének, a szegényekkel, az elesettekkel, az örök emberrel való 
együvé tartozásának eltörölhetlen bizonyságául. A jóság könyörületes evangéliumának 
hirdetője volt Móra. aki itt valami érthetetlenül szép transzban valósággal szüntelen 
a dickensi szimbolika határmesgyéjét rótta és ördöngős bűvész módjára fáradhat,lanűl 
szedegette ismeretlen világokból az örök jóság csengő forintosait és hullatta bele 
könyveibe, írásaiba.

Korunk, amelyet a világháború nagy dilemmája lelkileg szerle rázott, mohó 
szomjúsággal keresi a szintézist, az összefogó értékeket. Nos, Móra Ferenc, aki a 
Mikszáthok és Gárdonyiak humorát, Petőfi dikcióját, Anatole France derűs bölcseségét 
és Dickens jóság-evangéliumát egyesítette önmagában, valósággal hivatott volt arra. 
hogy magyar napjaink honiját, felderítse, hogy új lelket öntsön a régi, nyűtt tömlőkbe.

Móra Ferenc a szívek hídján át vonul be az. örök magyar értékek mese
panteonjába!
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A FÉLBEMARADT SZIMFÓNIA
Tömörkény-emlékek

Irta: Móra Ferene

Itt ülök & helyén, a 
székében, asztalánál s ti
zenhét esztendő óta, mi
óta megvetettük az ágyát 
az Isten kertjében, töb
béit va,gyok vele-, mint' 
az élők közül akárkivel. 
Nekem még nem einlék 
s azt hiszem, mindig is 
élő valóság marad, míg 
engem is föl nem markol 
a markoláb. Valahány
szor benyitom a szobám 
ajtaját, mindig hallom 
köhögését, amely annyk 
szór megriasztott, látom 
a lehorgasztott fejét az 
örökös fehér mellény fe
lett, a befelé néző nagy 
szemeit, 'a bérces homlo
kát s magyarázó két! uj
ja közt a cigarettát.

Mikor magam va
gyok a könyvek nagy 
kriptájában, néha felka
pom a fejem ja munkám
ból,, mert valami gazdát
lan nesz lopakodik be (a 

M óra Ferenc a z  Íróasz ta lánál  folyosóról. Az csak a gaz
dám lehet, jön az olvasóteremből, a katalógusokat tekintette föl. hogy rendben tartom-e 
őket; mert vigyázni kell az ilyen újságíróiélére, ha hivatalba szabadul. Az ellső pillan
tásom a könyves-polcra esik: ott-e a pohár, amelyben a gazdám életiében borocska 
szokott tartózkodni, összetételére nézve ,,hosszú lépés“. Igen, a pohár a helyén van, 
csak most tarlóvirágok nyitogatják benne a szemüket, somkórók, szarkalábak és 
pipitérek.

Igen, megvan itt minden, de mi marad meg mindebből a holnapnak? Mindegy, 
hogy a poharak törnek-e el előbb, vagy az emberek, de végre csak eltörnek az üve
gek is. az agyagok is, és az emlékek száraz virágát, amik bennük őriztettek, elhordja 
a szél. Akkor halunk meg igazán, mikor az utolsó szem is becsukódott, .amely valaha 
fotográfiát vett fel rólunk és senki se tudja többé, melyik volt a kedves nótánk és 
hogy kopogott a lépésünk le és föl a lépcsőn ...
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Eddig van a cikk, Móra utolsó cikke, amelyet a L i t e r  a t ú r  a számára kezdett 
írni. Kisérő levelet is írt hozzá:

Kedves Gézám!
Mikor utoljára láttuk egymást, esztendeje iformán, asztal fölött meséltem 

neked Tömörkényről s megígértem neked, hogy megírom a Literaturának. Egy-kéf 
hón/Jp eltelt, egy-két develet írtál, meg irattál nekem s szeptemberben csakugyan 
eljutottam a kutyanyelv két felső soráig. Azóta itt áü valamelyik polcon a félbe- 
kézirat a papír nyomó alatt, mint beváltatlan ígéret és élet-szimbólum. Az én kutyá
nak való, százfelé szaggatott életem szimbóluma.

Mégis elküldöm így, ahogy van, azért, hogy ne gondolj rám rossz szívvel. 
Gézám, aki szívbeli szeretettel ölellek

Ferid.

Irtózatos szimbólummá lett ez a megszakadt cikk. Eltört az üveg s az emlékek 
száraz virágát, amik benne őriztettek, elhordja a szél....

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Benedek Marcell: Tégy amit akarsz
(Regény. Dante-kiadás. 255 oldal. Ára: 

2 P.). Rendkívül érdekes gondolatot 1 bon
colgat ebben a regényben Benedek Maróé®. 
Azt a gondolatot, amely majd minden em
bert foglalkoztat az álmodozás óráiban: 
hogy mit tenne', ha váratlanul) milliárdossá 
válnék. Sárréti 'Kálmán, a tehetséges mér
nök, aki autóképviseletteli foglalkozik, az 
anyagi gondoktól eltekintve, boldogan él 
doktor-feleségével. Barátaik csaknem vala
mennyien olyan emberek, akik a gazdasági 
válság miatt eltolódtak életútjukról. A mai 
Pest szociális keresztmetszetének szomorú 
képe bontakozik ki az ügynökösködő tanár, 
a diplomás kalauz, a „cukros‘‘ angyalkákat 
faragó zseniális szobrász és a többi „lecsú
szott“ világából. Sárréti egyszerre egy mil
liárd dollárt örököl amerikai nagybátyjá
tól. azzal ta kikötéssel hogy ezt a pénzt 
nem szabad vállalkozásba fektetnie, illetve 
gyümölesözitetnie. A nagybácsi, aki egész 
életében a pénz rabszolgája volt, így akar 
bosszút állni démonja felett. Sárréltiiék sok
kal lelkiismeretesebb emberek, semhogy 
egyszerűen a saját gyönyörűségükre akar
nák ezt a roppant vagyont' felhasználni, át
érzik a „richesse oblige“ kötelezettségét és 
segíteni akarnak az embereken. A szellemi 
és erkölcsi szabadság gyönyörű utópiáját 
akarják megvalósítani, amikor felépítik a 
Mátrában két hatalmas palotájukat: a 
..Tégyamitakarsz“ és a krisztusi „Jöjjetek- 
hozzámvalamennyien“ jelmondatéi intézmé
nyeket. Az elsői a Rabe'ai« nevezetes apát
ságáról elnevezettet, írók, művészek, tudó
sok számára ajánlják fel otthonul, azzal az 
elgondolással, hogy a nyomorból kimentet4 
alkotók a jólétben, a teljes szellemi és er
kölcsi szabadság mellett tökéletesen fel

színre hozzák majd minden képességüket 
és nagyszerű alkotásokkal gazdagítják a 
világot. A másik palotában szegény embe
rek gyermekeit gyűjtik össze, akiket a mo
dern pedagógia elvei szerint nevelnek. 
„Tégyamitakarsz“ csúfosan megbukik. A 
gondtalan jólét teljesen demoralizálja az 
embereket és kiöli belőlük az alkotási kész
séget :is. Viszont a palota körül kialakuló 
barakváros munkanélküli serege hiába kap 
hajlékot és élelmet a „Jöjjetekhozzámvala- 
mennyien“ révén: a munkátlanság gonosz 
indulatokat ébreszt bennük „Tégyamit
akarsz“ henyéi iránt és -amikor a palota 
kertjében mulatságot rendeznek: megro
hanják a dáridózókat. Egy részeg proletár 
golyója felrobbantja a tűzijáték-készletet 
és percek alatt lángba Torul mindkét pa 
lota. Sárrétieket kiábrándítja a nagy csaló
dás, de egvbein visszavezeti okét egymás
hoz. A megmaradt vagy opt átadják egy rák
kutató intézet céljára és ők folytatják 
előbbi szerény, munkás életüket. A milliár
dos intermezzo tanúsága, hogy 'csak mun
kát adva lehet megsegíteni az embereket. A 
kitűnő regényt mélyenszántó gondolatai, 
alakjainak pompás megrajzolása és mind
végig érdekes meseszövése az újabb könvv- 
termés egyik legkvalitásosabb írásává teszi.

Havas H. Sándor: Budapest, VII., Szö
vetség ucca I7/B

(Regény. Gyarmati Könyvnyomtató Mű
hely /dudása. 190 oldal). Egy bérház lakói
nak életét írja meg ebben a könyvben az 
író. Proletártanya ez a bérház és a nyomor 
demoralizálja lakóit. Csupa sötétség, csupa 
komor színfolt, csupa keserű hang rikolío- 
zása a regény. Néhány figurája kitünően 
megrajzolt, sok jelenete briliánsán elka
pott fotográfia. Az egész inkább szociolo 
giai tanulmány, mint szépirodalom.
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Utolsó interjú Móra Ferenccel
Szeged. Februáriul negyediké. 

Vasárnap délután. Meghitt baráti 
kör veszi körül a dolgozószoba ke
rek asztalát. Móra az íróasztalnál 
ül. Mögötte, a. magas könyvpoleon 
sorakozó, dúsan, aranyozott, színes 
könyvek úgy hatnak, mint egy fi
noman festett templomnak orna- 
mentális kerete. A keretben Móra 
Ferenc megvékonyodotit, égő-sze- 
mü arca: mint egy gótikus szent 
képe.

Mindenki igyekszik tréfálkozni, 
hogy felvidítsa a betegek de a mo
solyok álarca mögött kétségbe
esett aggodalom remeg. A szerel
tet atmoszférájában Móra is fel- 
felvidul néhány percre, tréfálko
zik egy kicsit, de aztán megint 
csak a szenvedéseiről beszél.

— Két formája van most a 
.ia[,i életemnek, — mondja elgyö
tört hangon, — az egyik az, ami
kor szenvedek, olyan kegyetlenül! 
kínoz a fájdalom,, hogy hull rólam 
a verejték, mint falusi sírkainrák 

faláról a penész. A .másik meg az az állapot, amikor'úgy érzem magam, mint aki fel
vágta az ereit és aztán hallgatja, hogy folyik el a vére. Olyan gyenge vagyok ilyen
kor, hogy a gyufaszálat sem tudom felemelni,, csak fekszem az ágyban, mozdulatlanul.

— Alig néhány óra akad csak, amikor úgy bírom magam, mint most, — folytatja, 
miközben körülményesen tömködi hosszú, faragott pipájába az angol dohányt, Mire 
ezzel a művelettel elkészül, újra felélénkül. Örömös mosollyal szedeget elő a fiókjá
ból egy csomó paksamétát és meséli, hogy kiadója kívánságára összeállította tizenkét 
kötetre való, különböző helyeken megjelent cikkeit. Ez a sorozat hamarosan sajtó 
a'á kerül majd.

Példás rendben sorakoznak a tipikus, apró „Móra-betűk“ a paksamétákat fedő 
papírlapon: a kész tartalomjegyzékek. Az első kötet: „A Vadember és c sa lá d ja az 
utolérhetetlen bájú gyerektörténeteket tartalmazza majd. „A Sándor és egyéb világi 
hírességek'“ elsősorban Rózsa Sándort örökíti meg, történeti figurák mellett. A „Túl a 
palánkon“ kötetben spanyolországi, karlsbadi és prágai utazásairól számol be. Egy 
Movelláskötetnek „Boldog magyar göröngyök és más csendes történetek“ lesz a címe. 
A szakmájához idegen tudományos területekre való kalandozásait dokumentáló írások
nak azt a címet adta: „Témák, amelyek nekem idegenek“. Önéletrajzi tárcái: „A Daru- 
nccától <> Móra-uccáig“ címen, két kötetet töltenek meg. Természettudományi írásait 
„Fele se tvi.vnón.y‘ címen adja közre. 1924-től 1934-ig' írott vezércikkeit „Ezek az
évek“ címmel foglalja egybe.

— Egy-egy sikoltás, egy-egy mosolygás mindegyik, — mondja róluk csendesen. 
Aztiiri felélénkülve folytatja:
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— Napok, holdak, elmúlt csillagok lesz- a címe annak a kötetnek, amelyben 
csupa irodalomtörténeti dolgokat szedtem össze. A napok és holdak: örökfényü nevek. 
Jókai szegedi látogatásai, a szegedi Gárdonyi, Tömörkény, Petőfi, Vörösmarty kerül
nek ide. Csupa olyan morzsa, amely lehullott az irodalomtörténet asztaláról, amit csak 
én szedegettem össze. Ilyen például /az az esiet, amikor a Koszorú 1823.-1 évfolyamában 
azt üzeni a szerkesztő Vörösmartynak: „Tessék vigyázni a helyesírásra, mert másképp 
nem közölhetem az írásait“ . . .  Az elmúlt csillagok: a kisebb emberek, de ezekről is 
van ®ok érdekes történet. Ilyen többek közti az, hogy a Fővárosi Lapok szerkesztőjé
hez, Vadnaihoz küldözgetett írásokat egy Palotai Fausztin nevű kezdő író. Vadna.i a 
Fausztin névről azt hitte, hogy az ismeretlen író: nő és gavallérosan leadta a novellá
kat sorra-, sőt /nagyban verte a dobot az ismeretlenség fátylába burkolod zott,, tündér- 
szépnek képzelt hölgy mellett. Majd leszédült aztán, amikor egy szép napon megjelent- 
nál-a. egy honvédfőhadnagy és bemutatkozott, mint Palotai Fausztin. De már nem rán- 
cigálhatta le a Parnasszusról,, amelyre ő taszigálta fel.

— 'A tizenegyedik kötet — Utazás a földalatti Magyarországon — az archeoló
giái ásatásaimról szóló novelláimat fűzi egybe — egy kis tudományos pántlikával. Az 
ásatások iránt érdeklődők számára lesz ez népszerű tudományos kézikönyv. Illusz
trálva jelenik meg, tízezer példányban. Aki elolvassa, maga is tud majd ásatgatni és 
belekóstolhat az ezzel járó nagy gyönyörűségbe.

— Itt van aztán még, •— emeli fel az utolsó paksamétát, — egy kötetre való 
nyesedék. Ezt a gyerekeknek szántam, hogy mindenkire hagyjak valamit és ne men
jek majd úgy el, mint valami kódus.

Felzúdul a társaság, amikor élmenésről beszél. 0 maga is bizakodón mondja:
— Nőj, hiszen még itt vagyok. Még dolgozom most is, láthatja a- lapokban. A 

pénteki dolgozó-napot, lehetőleg betartom még mindig. Pedig ez a péntek volt az oka 
mindennek. Mert annyira beidegeztem, hogy pénteken írom meg a cikkeimet, hogy nem 
tudtam változtatni rajta-. Pénteken reggeli után bezárkóztam a Kultúrpalotába és reg
gel nyolctól este kilencig írtam. Addig nem is ettem. Amikor aztán hazakerültem, 
hiába várt itthon, a legjobb vacsora: már nem bírtam enni. Mindig megfogadtam, hogy 
nem csinálom ezt többé, hogy ez volt ,az utolsó „péntek“, hogy ezentúl ökonomikus-ab- 
ban dolgozom, de aztán csak annyiban maradt. Mert szombaton a hivatalos számlák
kal volt dolgom, hétfőn nagyon fáradt voltam, kedden a régiségtári naplót vettem 
elő, szerdán a levelezést intéztein, csütörtökön azt mondtam: holnap és így megint- 
cs-ak „fekete péntek“ lett. Ezeknek a péntekeknek köszönhetem, hogy idáig jutottam.

— Most valami újfajta injekciókat kapok. Ezt az anyagot csak az én részemre 
hozatják Pécsből, még nincs forgalomban, ez talán segít- rajtam, — mondja remény
kedőn és aprólékosan magyarázza, hogy ez a szer, — valami mirigy-kivonat, — rege
nerálja az elpusztult bél-falakat és elmorzsolja az epekövet.

Már nyoma sincs rajta az iménti lehangoltságnak, frissen-, élénken beszél iro
dalmi terveiről. Magyarázza, hogy miért takar Katona Józsefről regényt írni és lendü
letesen mondja:

— Nincs igaza Gyulainak, amikor azt állítja, hogy Katona tragikuma (a „Bánk 
bán“ bukása volt. Nem lehet az, hogy -egy fiatal embert ennyire -letörjön egy kudarc. 
Katona József igen vidáman élt, tekintetes urak között tivornyázott nagy jókedvvel. 
Dp, amint ezt a Kecskeméti Figyelő egy lábjegyzetéből tudom, nagyon szerelmas volt 
egy kecskeméti szépasszonyba, aki nem viszonozta a szerelmét, sőt tudni sem akart 
róla. ő ennek ellenére, gondolatban eljegyezte magát a z ‘asszonnyal, és ennek a képze
letbeli eljegyzésnek emlékére állandóan viselt -egy gyémántgyűrűt. Meghagyta az édes
apjának is, hogy halála után, mielőtt leltároznák a holmiját, húzza le a gyűrűt és 
küldje el az asszonynak. Apja teljesítette is kívánságát, de az asszony visszaküldte a 
gyűrűt- azzal, hogy tartsák meg, mert az árát használhatják majd, — „sokkal nagyobb 
szüksége lesz rá maguknak, mint nekem“ — üzente az öreg Katonának. Hát ha van



tragédia, ami még a sír fenekén «'is megmozdíthatja a holtakat, akkor ez az a tragédia, 
ez volt Katona József tragikuma.

Csupa, vitalitás sugárzik a. szelleméből. Mintha a teste*-vesztett erő mind odaköl
tözött volna, hogy szaporítsa az amiúgyis tengernyi kincset.

Örömmel mutatja az ..Ének a búzamezőkről“ hollandi kiadását. — roppant ízlé
ses, fehér vászonba kötött könyv, — ami novemberben jelent meg, de máris készül a 
második kiadása. Hamarosan kiadják hollandus nyelven az „Aranykoporsó“-t is. amit 
most fordít iSzobotka festőművész hollandi származású felesége.

Sötétedni kezd. A Vadember és a kis Mötyő édesanyjának fiatal Madonna-arca 
világít  ̂ mint valami oltárkép.

Móra megmozdul és nehézkesen feláll. A ház asszonya könnyed léptekkel siet 
hozzá és meleg mosollyal hajlik feléje. Elvezeti a hintaszékhez, amelybe lassú moz
dulattal ereszkedik bele a beteg. Aztán kimerültén mondja:

— Ha fájdalmaim vannak, jól esik itt ringatódzni.
Két lábát térdben magasra felhúzza, a szemében riadt fény bujkál: a szenvedés 

visszfénye. De azért tovább beszél, halk, egyenletes hangon.
Valamilyen filológussal való vitáját beszéli el, hogy az 1001 éjszakában szereplő 

hatalmas állat, a ,.krák‘‘, előfordul már a babyloni Talmudban is. de azért nem zsidó 
szó. hanem arab eredetű.

Aztán az ásatásait hozza fel.
— Két új honfoglaláskori temetőben ásunk most, — meséli. — és meglepő lele

tekre bukkantunk. Az egyikből negyvenegy darab ritka szép, ezüst övdarab került ed
dig elő. Kotormány János jól elvezeti az ásatást, csak az én gyönyörűségem marad el...

Előhozatja a hires „fekete könyvet“, amelybe pedáns rendszeretettel be szokta 
jegyezni a hozzá érkezett leveleket és iaz elintézés napját. Az esztendő első hónapjá
ban kétszáztizenkét levelet írtak neki a. világ minden tájáról. A szeretet pecsétje va
lamennyi. Meleg érdeklődéssel,, őszinte jókívánsággal van tele mindegyik. Az egyik 
legutóbbi levél Jeruzsálemből jött és azt írják benne, hogy az odaszakadt magyarok 
egész nap arról beszélnek, hogy — „vájjon, hogy van az a szegény beteg Móra?“ — 
és minden áldott nap imádkoznak érte a jeTuzsálemi Nagyfalnál. . .

Feltűnik nekem, hogy majd minden levél mellett ott van az elintézés is beírva. 
Pedig Móra hires arról, hogy nehezen válaszol. Nevetve mondom, hogy úgylátszik 
megcáfolja a hírét és jó levélíróvá válik.

Megfényesedik a szeme. Különös, tiszta hangon feleli:
— Most már válaszolni kell a levelekre. . .  sietve kell válaszolni.. .

Rónaij Mária

Céline L. F.: Utazás az éjszaka mélyére
(Fordította Hevesi András. Nova kiadás. 

407 oldal. Ára 3 pengő.) Destouches dr, a 
francia külváros orvosa egyszeriben világ
hírűvé lett, amikor megírta — Louis Ferdi
nand Céline álnéven — „Voyage au bout 
de la nuit“ című regényét, amely a legrö
videbb idő alatt több százezres példányszá
mot ért el. A francia kritika egyhangúlag 
ünnepelte az ismeretlen írót, mint a gall 
szellem legújabb dicsőségét. A könyv hőse 
a hétköznapok kisembere, akiről megdöb
bentően őszinte vallomást ad az író. Szépí
tés nélkül mutatja be a pőrére vetkőzött

minden napiiságot. A nagyvárosokban mil
liószámra futkosnak ilyenfajta emberek,, 
akiktől Céline hőse csak annyiban külön
bözik, hogy minden ízében: francia. Sok 
keserűség van a könyvben, ami a szerző 
pesszimizmusából fakad. Az ösztönös -érzé
sek kihangsúlyozása jellemző az íróra aki 
ezekben látja az élet leglényege-ebb rnoz 
gat ó erőit. Megrázó, döbbenetes regény ez 
a külvárosi történek Magnézium,felvétel a 
mai világban tántorgó, riadt kisemberek
ről, akiknek sorsa a magnézium élés fényé
ben még keményebbnek tűnik fél, mint 
amilyennek talán ők maguk érzik.
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R Ó K  F U R C S A  
É L E T E

Sándor bá?
Id én  v a n  t iz  é v e  B r ó d y  S á n d o r  h a lá lá n a k

Alig múlik el nap, hogy újságcikkekben, vagy beszél
getés során ma is ne találkoznánk a nevével. Pedig már hosz- 
szú esztendők óta nincsen közöttünk. Ha igaznak fogadjuk él 
az angol szólásmondást, hogy az írói hallhatatlanság nem csu
pán a ránkmaradt müvek értékétől, hanem a művész emberi 
cselekedeteinek összetételétől is függ, akkor B r ó d y  Sándor 
valóban hallhatatlan. Kevés magyar író élete volt olyan moz
galmas. mint az övé — ez pedig ugyebár nagy szó?. — s mégis 
mindig, mindenütt, a Legnehezebb időkben éppenúgy, mint a 
viszonylagos bőség éveiben, egyformán megőrizte írói egyé
niségét. Erről jólélekkel; hitet tehetnek a Rácfürdő (itt lakott 
legutoljára) szolgáitól kezdve mindazok, akik ismerték. Én, a 
magam részéről), részben hallomás után, néhány kedves apró
ságot őrzök rólla emlékezetemben, amelyeket szívesen mentek 
át a L ite r a tu r a  nyilvánossága számára.

É d e s a n y á in , h a  b e jö n  E g e rb e  . . .
Bródy Sándor Heves megyében született, így Egerbe vonult be katonának. Ügy 

hírlik, állítólag ebből1 a nevezetes alkalomból született a közismert nóta,, hogy: „ .É d es 
a n y á m ,  ha b e jö n  E g e rb e ,  a  k a s z á r n y a  ab la k á n  n é zzen  b e . . Ez azonban nem száz- 
százalékig bizonyos, az viszont, szomorú tény, hogy a már akkor szárnyatbonéott író 
hamarosan, szégyent hozott (katonai felfogás, szerint) az ármádia és bajt a saját okos 
fejére. Nem kevesebbre vetemedett, mint hogy pofon ütötte őrmesterét — horrib ile  
d ic tu :  aferenczjózsefi időkben virágzó militari,zmus idején! —, amiért aztán jóformán 
kihallgatás nélkül várfogság-büntetéssel sújtották. Legalábbis valószínű, hogy nem 
folytattak ügyében túlságosan széleskörű vizsgálatot, mert egyébként az anyját szidó 
őrmester úr mégis aligha részesült volna ekkora elégtételben. Josefstadt-ba vitték 
börtönbe, ahol. szegényfeje bizony jó ideig töprenghetett a K. u. K. Armee igazságosztó 
módszerén, amelynek értelmében mindig a feljebbvalóknak van igazuk, bárha, zubbo
nyuk hajtókáját mindössze három celluloid-csillag disziíti is. Még szerencséje volt. 
hogy Jókai, aki ez id őben Rudolf trónörökös elnöksége alatt az „ O s z t rá k -M a g y a r  M on
a rc h ia  í rá sb a n  é s  k é p b e n “ című művet szerkesztette, megtudta, hogy egy előtte ugyan 
ismeretlen, magyar író sínylődik osztrák tömlőében, tehát haladéktalanul közbenjárt a 
főhercegnél és ke,gyeimet eszközölt ki a „főbenjáró“ bűnös számára. (Pedig akkortájt 
az írók igazán nem voltak kollegiális érzést ápolni hivatott clubokba, egyesületekbe 
tömörülve!)

R o se n fe ld  B e lla
A josefstadti kegyetlen napoknak döntő szerepük jutott Bródy Sándor házassá

gában is. Magános óráiban sok minden egyéb mellett természetesen gyakran gondolt 
szülőfalujára, abban egy kislányra, akit valamikor játszópajtásaként szeretet". — Nicsak,
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már húszév körüli nagylány lehet! — gondolta és a maga költői módján szívesen 
fái adózott azon. hogy képzeletében viruló hajadonná formálja Rosenfeld Bellát. Mire 
kiszabadult szigorú őrzői karmai közül, már halálosan 'szerette a szép Bellácskát, am 
nak ellenére, hogy körülbelül tíz-tizenkét esztendővel előbb látta utoljára. De mit 
neki ilyen kicsiség! Börtönéből egyenesen Rosenfeldékhez utazott, ahol szerencséjére 
t, Bródyt általában egész életében meglehetősen kegyelte Fortuna istenasszony) még egy 
álmai asszonyánál is szebb leányt talált. Feltételezhető azonban Bródy Sándorról, 
amennyire hangulatember vélt, hogy fordított esetben is azonnal komoly kérőként 
jelentkezett volna. így meg egyenesen csak a szülők ékesszólása, józan okoskodása 
vetett gátat a bizonytalan jövedelmű fiatalember rögtönös házasodhatnékjának.

Egyelőre be kellett érnie az eljegyzéssel: esküvőjükre aztán jócskán várakoz
hattak. 1

Akit a nők hátráltattak a tanulásban
Kevesen tudják Bródy Sándorról, 'hogy nem tett érettségit, ő maga ezt a követ

kező nyomós okkal indokolta: „A nők folytonos zaklatásától nem jutott időm tanu
lásra.“ És akik ismerték bűbájos;, szinte varázslatos egyéniségét, akik látták férfias 
szépségét, azok előtt ez hihető is. Viszont súlyos tévedés lenne azt hinnünk, Bródyt 
csak ezért s csak a nők szerették. Nem! Szerette mindenkit, aki vele akárha egyetlen
egyszer is szót válthatott, nem szólva cselekedeteiről, amelyek önmaguk helyett 
beszéltek.

Kolozsvárott például mai napig emlegetik esetét a mosónőjével. A jó asszony 
azzal állított be hozzá egy alkalommal, hagyászondja: — Jaj, nagyságos úr, nagy baj
ban vagyok! Az uram beteg, vért köp, a  házixír meg felmondással fenyeget a hátralékos 
bér m iatt. . .

— Szóval egy kis pénzmag kellene? Mi? Sajnálom, ebből magamnak is véko
nyan van. — Itt felderült az arca. — Hanem tudja, mit? Vegye ki szekrényemből a 
szmokingomat, próbálja jól eladni és boldoguljanak a kapott pénzzel, ahogyan lehet.

Persze, hasztalan fogadtatott örök titoktartást az asszonysággal,, másnap az 
egész város erről a nagyon nemes, kicsit bohémes jótékonyságról beszél.

Mikor házasságából Kolozsvárra sodródott, az Unio-uccában lévő Dönogány- 
liázban bérelt lakást, hires-neves, élőkelő család portáján, ahol rövidesen családtag
nak kijáró szeretettel övezték; legkivált pedig a ház nagyasszonya kegyelte, aki még 
a 'betegséget is könnyebben viselte, ha Bródy Sándorral egy-egy órácskát elbeszélgetett.

Sűrűn előfordult például, hogy a nagyasszony ilyesféle utasításokat adott 
környezetének:

— Ha Bródyt látjátok hazajönni, hívjátok be, mert így egyedül megőrülök a 
fejfájástól. . .

Bródy Sándor szava, írásművészete, modora gyógyítóerejű volt.
Ruszkabányai Elemér

VERSEK
Áprily Lajos: Az aranymosó balladája
<Kecskemét, 1934. 223 oldal), Az Erdély

ből Magyarországra átszármazott nagy köl
tő muzsikás, tiszta lírájának ékköveit 
gyűjti egybe eiz a kötet. Afféle gyűjtemé
nyes; kiadás, amely főként már megjelent 
verseit tartalmazza, néhány újabb alko
tása mellett. Cizellált, nemes formaművé
szet,. előkelő, kristályos líra Áprily Lajos 
költészete, amelynek főtémája, ezer válto
zatban: a természet szépsége.

Lenkei Henrik: Utolsó roham

(Újabb művei. JubUáris kiadás. I. Imiét: 
Versek, II. kötet: Drámák. Budapest. 1933, 
Szőllősi-kiddás. 128 és 174 oldal.) A régi. 
nagynevű professzor, költő, drámaíró és 
jeles műfordító hetvenedik születésnapja 
alkalmából jelent meg >eiz a két tartalmas 
kötet,, amely a mai nemzedék számára össze
sűrítve mutatja be Lenkei Henrik oeuvrejét. 
A magyar irodalom és az irodalomtörténet 
komoly értékét reprezentálja ez a két kötet.
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ELFELEJ ETT ÍROK
A provence-i tücsök

Húsz évvel Mistral halála után

Marie-du-Poéte, a költő szolgálója., vörösre 'sirt szemmel rohan asszonya megbí
zásából a polgármesterhez meg Celse abbéhoz, a maillane-i plébánoshoz: az istenéit, 
csináljanak valamit, vandál tömegek rohamozzák meg percről-perere a halott költő há
zát! Hiába minden: kivezényük az iskolás gyermekeket, tűzoltókat, — nines hatalom, 
amely szembe tudna, ezzel az elemi erejű tornádóval szegülni. Már mindentu ami csak 
mozgatható volt a szobában: írótoliakat, ceruzákat, papírvágókést, fényképeket, koszo- 
rúszallagokat — régi félibrige-ünnepek emlékeit —, mindent széthordták az emberek, 
amikor 1914 március 23-án hajnalban .szétszaladt a híre. hogy Frédéric Mistral, a 15 
milliónyi iangue-d'oc-néy költője, a régi Provence dicsőségének feltámasztója meghalt. 
S most a kicsi kertre, került a sor a háza előtt. a virágágyakra, amelyből a költő — 
dolgozószobájának két ablakán keresztül — 20 éves korától a haláláig: 84 éves koráig 
nap mint nap kitekintett; innen vette ihletét a Cour rPAmour virágünnepeinek felele
venítéséhez, innen a virágénekekhez. iS most rövid negyedórák alatt kopaszra tar ottan 
sivárkodott a kert, mindenki 'letépett egy-egy virágszálat, hogy hazavihesse, emlékeze
tül arra, aki évszázados «letargiájából feltámasztott egy népet, nem fegyverrel, nem 
szónoki attak hanem két, könyvvel. iS ez a két könyv is az irodalom „legunalmasabb1 
műfajaihoz tartozott: egy éposszal és egy szótárral!

A nyárspolgár költő
Soha a betűnek félelmetes ereje megdöbbentőbben nem igazolódott, mint Mistral 

«esetében, aki nem volt demagóg, nem volt agitátor, sem tirteusz; aki Párisba, az örök 
forrongások hazájába is alig egyszer-kétszer életében tette be a lábát; aki viszont — 
kabalából — minden hó 7-én, 17-én és. 27-én elment a Müle Colonnes-hoz címzett kávé- 
házba (igazában csak négy oszlop állott ott|, de a tükrök megsokszorozták ezt a számot 
a kisvárosi nyárspolgárok fantáziájában!) s ott nehány sakkjátszma közben beszámolt 
hét költő-barátjának — az 1854 májusában, tégy régi provence-i egyházi énekből vett 
szóval, jélibrige-nek «elnevezett társaság tagjainak — irodalmi terveiről, kutatási ered
ményeiről: újból a feledés pora alól kiásott antik rítusokról, régi szólásmondásoktól, 
elfelejtett népszokásokról.

E kávéházi kiruccanásoktól eltekintve azonban életének egész . mozgalmassága“ 
abból állott, hogy 'délutánonként ’feleségével — negyven éven keresztül — kiment az 
országúira sétálni s pár lépés után már így szólt az asszonyhoz:

— M«ost pedig, kedvesem, mindegyikünk a saját számlájára fog gondolkodni!
Egy nyelv halála és feltámadása

S akkor órák hosszat sétálgattak némán egymás oldalán: ez volt az ihlet órája, 
meit — amint Mistral mondotta — soha életében másként, «nem költött, mint séta köz
ben. Hét évig dolgozgatott ilyen «peripatetikus módon élete főművén. a Mir dón, ame
lyet az egykorú francia kritikusok — élükön maga Lamartine — Homérosz müveivel, 
viagy a Georgikákkal vetettek össze. Igaz, hogy ezzel egyidejűleg vehemens hadjárat 
is indult meg a centralista politika részéről Mistral elten, aki a maga «külön nyelvjárá
sával széttagolja a francia nemzeti egységek Amiben persze volt egy szemernyi igaz
ság, mert hiszen a. pro van szál nyelv csakugyan éppolyan különúton járó, egyenrangú 
szülötte a latinnak, mint amilyen külön egységek az olasz, a spanyol a romand vagy 
maga a francia nyelv is. Valamikor a középkorban ez volt az európai udvarok érint-
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kezesi nyelve, csakhogy aztán elproletárosodott. A gyerek iMistralla! esett meg. hogy 
egyszer egy párisi francia tévedt a falu jókba. A gyerek megkérdezte apjától:

— Miért beszé'j ez a bácsi más (nyelven, mint mi?
— Azért fiam, mert úr!
— No hát akkor én pedig sohasem akarok úr lenni!
S ez maradt az életprogramja. Amikor az apja más vidékre küldte gimnáziumba, 

egy szenvedés volt az élete,, mert folyton gúnyolták iskolatársai oc-kiejtése, vagy pláne 
amiatt is, hogy rájöttek: verseket is ír a szerencsétlen ilyen nyelven. S ekkor melléje 
állott a minden messiások előhirnök-Jánosa — ebben az esetben egyik tanára, Rouma- 
nille, maga is költő —. aki félrevonta a szepegő fiúcskát, a szigorú intézeti tila'om 
ellenére provanszál) nyelven beszélt vele és bátorította, írjon csak tovább is verseket, 
kedve,, ihlete szerint. Ebből a tanár úrból lett később Mistra.l első híve, tanítványa, a 
Félibrige első tagja, Mistralnak első kiadója.. .

Amikor 17 éves korában végre megszerezte Mistral a ..bakkalaureusi“ vizsgát, 
az érettségit, nagyot sóhajtva így kiáltott fel:

— No hála istennek, hogy túl vagyok rajta: mehetek újra vissza parasztnak!

Sznobizmus
Amit persze nem kell szószerint érteni, mert hiszen polgármester apjáról 'elég 

vagyona maradt ahoz, hogy ne kelljen önmagának az eke szarvához állania: később 
maga is. városi tanácsos lett, sőt 74 éves korában még'a Nobel-díjjat is megkapta. Igaz, 
hogy ezt aztán a hátralévő tíz életéve alatt iteljesen be lek ölt ötté az általa alapított 
provence-i múzeumba. De, hogy mennyire egyszerű, falusi lelkű ember maradt, >az bizo
nyítja, hogy amikor éppen e múzeum alapításáért megkapta a  becsületrendet. Mistral 
a rendjelet átnyújtó Dujardin-Beaumetz államtitkárnak coram, publico kezet csókolt. 
S ía'usias egyszerű lelkére az is jellemző  ̂ hogy amikor megszokott kávéházával szem
közt — még életében — szobrot álltítotitak neki, keservesen kifakadt:

— Most aztán már ide''sem járhatok: csak nem fogok állandóan farkasszemet 
nézni azzal a bronzba öntött majompofával1!

Tehát egészen órásként gondolkozott erről is, mint Ibsen, aki bizony a saját szobra 
előtt naponta elhajtatott, kiszállt a kocsijából s hosszasan elmerengett önmaga emlék
műve előtt. Anélkül, hogy ezt a jellemző kis apróságot ismerte volna, nagyszerűen 
kiérezte Ady Endre az Ibsen és Mistral közötti elvi különbséget, amikor a Budaj/esti 
Napló egyik tárcájában. Párisból kelt egyik cikkében szembeállította a germán Ibsent 
a latin Mistrallal.

Furcsa magyar figurák
Ad vocem: Ady és Mistral!
Birkás Géza professzor adott ki most, nyilván Mistral halálának huszadik évfor

dulójára. nagyon instruktiv füzetet Mistral és a magyarok címen (Minerva-K önyvtár, 
XLVI. 35 óllal. Ára 2 P). Aprólékos gonddal gyűjtötte egybe ebben a munkálatában 
Birkás Géza mindazt, amit erről a témakörről csak letudott szűrni. Megtudjuk, hogy 
a fiatal Mistral, aki a 48-as forradalom idején 18 éves volt, akkoriban rajongott Kos- 
su tkéri és szerette a magyarokat. Mi még többet is tudunk: azt, hogy a később mind 
konszervativabbá csitult Mistral bizony ekkor még vad republikánus és — franciapárti 
költő volt, aki a provence-iak számára külön szöveget írt a Marseillaisehez: 

Réveülez-vous, enfants de la Gironde,
Et tressaillez dans vos sépulcres froids:
Ea liberté va rajeunir le monde...
Guerre éternelle entre nous et les rois!

Csakhogy aztán később, úgy ahogy a forradalmisága lehiggadt, úgy pártolt, el a* 
magyarságtól, is és a uatin-testvémép .— a románok — mellé állott és magyar. látoga
tóitól soha nem szűnt meg érdeklődni az erdélyi románok sorsa iránt.
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Mistral körül aztán Birkás Géza egész sor furcsa magyar figurát revellál, akik
nek mindegyikének életében van egy-egy ideges törés, egy-egy elgondolkoztató fordu
lat. Ilyen például a Birkástól pompásan felrajzolt Podhorszky Lajos, aki Széchenyi 
István fiainak nevelőjéből, és lelkes emigránsból Petar jugoszláv királynak lett — 
gyermekkorában — nevelőjévé Ilyen a különc életű Meltzl Hugó kolozsvári profesz- 
szor, akinek életrajzát egyezer még.külön meg kellene írni. Ilyen a nacionalista éposz- 
nak, Mireiónak legjobb magyar fordítója, Gábor Andor, aki később a harmadik inter- 
nacionáiénak lett meggyőződéses hívévé. Ilyen a holttanapjáig falun élő Mistraldordító 
Hajós Izsó, aki máig is felfedezetlen költője a századfordulónak. Ilyen a teljesen zár
kózott életet élt Hernádi (Herzl) Mór, gazdag úr, Andrássy-uti palotatulajdonos, aki
nek különös gyöngéje a francia paraszti élet dalosa: Mistral. Ilyen az Angliába sza
kadt, magyar mérnök, Kropf Lajos, aki nagyszerű kultúrhistóriai kutatásai melllett szí
vébe zárta a provenced költőt is.

A szent tradíciók
A magyar kormányoknak a Tiszák alatt kifejlődött nemzetiségi politikája tehát 

szemmel láthatólag a magyarok ellen hangolta, Mistralt, aminek egyik művében kifeje
zést is adott, amikor az Endre és Johanna-tragédiában a magyar urak barbárságával 
állítja szembe a tisztalelkű Johannát, akit viszont a magyar történetírás tart férjgyil- 
kosnak. A Johanna iránt érzett szimpátiája abban is jelentkezett, hogy az állítólagos 
J  oh annali remiék mintájára építtette fel még életében a maga mauzóleumát is: rajta a 
Félibrige hétágii csillagával, rajta a. sajátmaga választotta címerrel — a tücsekkek 
amellyel az önmaga hegedűzését akarta szimbolizálni — és rajta hűséges kutyájának, 
a kenyérpusztító“ Pani-pexda-nak élethű képével.

Ezt a síremléket őrzi húsz év óta hűséggel Mistralné, aki maga ugyan nem tud 
provanszálul (idegen tájról került ide), mégis ő lett az első félibre-királynő, s ő kapta 
meg a 'becsületrendet azért, hogy hűséges szeretetével lehetővé tette a mistirali oeuvre 
megszületéséit. iS ő olyan hűséges sáfára ennek a hagyatéknak, hogy még ahoz sem 
adta beleegyezését, hogy férjének nagy provanszáFszótárát, a Trésort, az újabb kuta
tási eredményekhez képest kijavítsák; és inkább kilépett — ő az egykori királynő — 
a Félibrigeből, semhogy megengedte volna, hogy a mistrali hagyományokon a legki
sebb változás is essék.

És húsz év óta naponta friss virágot rak az ura képe előtt álló vázába: ő kép
viseli a, mistrali legitimitást, még abban is, hogy húsz év óta a villanyt sem engedi 
Mistral lakásába bevezettetni. Nála még ma is petróleum a divat...

Upton Sinclair: Római látomás
(Nova kiadás. 234 \oldal. Ára 2 penqő.) 

Az előkelő amerikai család legfiatalabb fia, 
Faber Luke sebességi versenyre indul sa
ját gyártmányú sportkocsijával, az „Üstö
kössel1'. A verseny előtti napon nagyon sok 
izgalom éri: a munkás-sztrájk veszedelmes 
méreteket ölt és a Luke meg hívei által1 ki
tervelt, trükk tragikus véget ér: 'agyonüt
nek egy munkásvezért. Közben a fiatalem
ber megismerkedik a munkásmozgalom 
egyik elszánt tagjával: a gyönyörű Penny 
kisasszonnyal. Ez a találkozás feldúlja a 
fiút, aki eddig sem barátnője, sem pedig 
menyasszonya mellett inem tudta, hogy mi 
az igazi szerelem. Ez a sok váratlan izga
lom okozza, hogy szerencsétlenség éri a ver
senyen. Kifordul kocsijából és agyrázkó
dást' kap. Három hétig fekszik eszméletle
nül és ezalatt —- megmagyarázhatatlan cso

da folytán — pontosan átéli a ténylegesen 
megtörténő eseményeket, amelyek a város
ban lezajlanak, de mindezt — a Krisztus 
előtt 138-beli Róma keretében. Az antik 
római világgal mindig is sokat foglalkozott 
nagybácsija révén, aki a klasszikus korral 
aprólékosan megismertette már gyermekko
rában. Upton Sinclair kimutatja, hogy az 
akkori Róma hangulata, szellemi áramlatai, 
eseményei fantasztikusan azonosak a mai 
Amerika világával. A történelem mindig 
megismétli önmagát, — vájjon jön-e majd 
Amerikában is egy Caesar, egy Augustus, 
egy Nero? — teszi fel a kérdést, Róma 
viíághatalma elpusztult, mi lesz Ameriká
val? — Ezen a történelmi problémán kívül 
orvosi problémát is jelent Faber Luke 
esete, amelyet rendkívül megkapóan ír meg 
érdekfeszitő regényében a kiváló amerikai 
író. i



Guido da Verona,
a modern olasz Irodalom Flaubert-je

Ahogy Flaubert festette meg egy örökkévalóság ««áriiárá a 
19. század második felének asszonytípusát a Madame Bovary figu
rájában —• s ahogy Flaubertnek nem bocsátották meg kortársai 
ezt, a naturalista asszonyportrét —, úgy rajzolta meg Verona a 
Mimi Bluetteben a mai kor könnyűvérű, élveteg, kalandokra 
szomjas asszonyát — és ugyanolyan megnemértéssel fogadja ezt 
a kísértetiesen vialóságszerű korképet az irodalmi főboncok hada. 
A tömegek megérzik az író időtálló értékeit, de minél jobban kö
zelednek Verona könyvei a 200.000-es példány számhoz (nincs 
könyve 35.000 példányon alul, de egész sor könyve a 
180.000-nél tart!), annál erősebb gyűlölet és irigy

ség szólal meg a kritikusok tolla alatt. Elnevezik a „varronesszek dannunziójának“, 
az „Írott erotika szatócsának“, a „midinettek házi írójának“, sőt itt-ott attól sem 
riadnak vissza, hogy saját személyében becsméreljék. Erre Verona mégis megsokallja 
a dolgot. A dolog személyes részét karddal a kezében intézi el s az egyik túl hév es 
támadójával, conte Douglas Scottival megverekszik. Egyidejűleg azonban az ügy elvi 
i észét is tisztázza egy megható nyittlevélben, amelyet állítólagos klienseihez, a midi
nettekhez intéz.

— Azt hiszem — írja —, nincs még egy író, akit pályája kezdetén a kiadók 
kevósbbé támogattak és jobban e'nyomtak volna, mint engem. Ekkoriban viszont a 
nagy napilapok és a legszigorúbb kritikai folyóiratok alig győztek eleget dicsérni és 
bátorítani. Mihelyt azonban a kiadók érdeklődése felém kezdett fordulni, nyomban 
megindult ellenem a kritikusok rohama: elmondtak mindennek ,s még illojális fegy
verektől sem rettentek vissza.

— Meg kell mondanom, hogy untat a dicsőség és utálom a pénzt, amelyből csak 
sunyit kívánok, hogy tisztességgel megélhessék. Könyveim, ha jók, ha rosszak, nem 
szatócsportéka: egy bensőséges irodalmi hit gyümölcsei azok.. Bátran mondhatom, 
hogy kevés olyan ítókollégám van, aki olyan verítékesem dolgozna a müvein, mint 
én. (—Tudniillik azért is megtámadták, hogy túlgyorsan termel. Csakugyan másfél év 
alatt jelent meg kilenc kötetje: a Cléo, divatárucég, az Élőholtak pokla, a hatkötetes 
Tánc a nyaktiló előtt és az Azyadeh, sáppadt asszony. —) Az élet minden ziajgása, 
változata, élvezete vagy nyűge közepette egyetlen egv dolog volt, amelyet ,soha nem 
vettem könnyelműen: s ez a magam irodalmi ideálja volt, az a reményem tudniillik, 
hogy sikerül — amennyire rajtam áll ,— egy modern, intelligens, újszerű, egyszerű, és 
csupa-ideg irodalmat teremtenem, amelyben benne reszkessen napjaink minden öröme és 
minden aggodalma, minden vágya és minden kielégültsége, minden bűne és 
minden erénye . . .

Ezután persze nem minden öntudat és hetykeség nélkül vesszőt futtat a régi olasz 
irodalommal is:

Petrarca szonnetjei Laurához buták és vérszegények. Tasso költeményei éppen 
csak az elemisták olvasókönyveibe valók. Leopardi beteges zöngicséiése nem éppen 
izgalmas olvasmány, Carducci költészete a fogorvosi várószobákba való: úgy Carducci, 
mint Pascoli á megtestesült provin derek...

Az egyetlen, akiinek megkegyelmez: D’Annunzio, már csak csupa kegyeletből is, 
mert hiszen növendékíró korában — Verona 1881 szeptember 7-én született a modenái 
Vi ia Sáncét.o-Panaróban ő sem tudta magát a Fuoco írójának varázslatos, bűv
köréből kivonni. De amíg D’Annunzio a klas&zicizáló, hősies he donizmus hirdető je,
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addig Verona demokratizálta ezt a hedonista ideált Az ősi „klasszicizmus-romantika" - 
ellentét itt is újra kibuggyant: D’Annunzio még Ámor-istent is kotur.nuszon bukdácsol
ta, t ja, Veronánál pedig még Juno-istenasszony is leszáll a Montmartre, a bar-ok. a 
danzingok és a varieté-fizinházak mai félszeg romantikájába. (Mint D’Annunzio és 
Mametti,, Guido da Verona is> eigyforma. könnyedséggel ír olaszul is, franciául is s ez 
a francia affinitás mindhármuk oeuvre-jére rányomta a bélyegét).

— Az étet csak kaland, a sorsnak múló szeszélye s a szüntelenül bolygó, nyug
talan lét egyetlen igazolása az örök, a múlhatatlan szeretem —, körülbelül ebbe k 
tételbe tehetne Verona valamennyi könyvének a'apaxiomáját összefoglalni.

Persze e tétel körül hallatlan sokszínű — rosszindulatú kritikusai éppen emiatt 
rendszerint Dekobráva! hasonlítják össze. — patettával festi meg cselekményei hát
terét. Verona körül tréfás legenda képződött — ugyanúgy különben, mint Flaubert 
körül —, tudniillik, hogy nála otthonülőbb írója nincs egész Itáliának. Ezt persze 
senki sem hiszi el erről a lobogó sörényű, tűzesszemű emberről, amikor Milano uccáin 
látja száguldozni nyitott autóján, mellette kávészínű kedvenc kutyájával; nem hiszi 
el már csak azért sem, mert Verona elvből csak szállodában lakik — igaz, persze, 
hogy ezt a szállodát évtizedek óta nem változtatta.

Annyi azonban tény ebből a legendából, hogy amennyire jól ismeri Verona a 
Milánóból Parisba vezető országút minden kilométerkövét, annyira nem volt soha 
mindazokon az exotikus tájakon — Északon, orosz földön, Persiában, Kínában. Afri
kában —. amelyeket- hihetetlenül élő meglátással fest meg, néha egészen apró kis 
részletekben is, a regényeiben. Ebben a tekintetben van benne valami Jules Verne-bői 
is, aki, természetesen, szintén nem láthatta an tie ipáit regényeinek, a tengeralatt
járónak. a merev léghajónak, a holdrakétának világát, mégis bámulatos fantáziával 
képzeli el, látja az eseményei miliőjét s a legkisebb gixer nélkül, szinte fotografikus 
hűséggel festi meg a cselekmények szoffPiáte. Ez a képesség jellemzi Verona- írásmű
vészetét is, aki pedig a vulkánok tüzét legföljebb cigarettája parazsából s a világ- 
mappák koordinátáit legföljebb a térdére borított skót pléd kockáiból érzi fel.

Flaubert-rel hasonlítottuk össze e sorok elején Veronát; de talán éppenolyan 
joggal Dumas-/*7s neve is a toliunk alá akadhatott volna. Hiszen a Canzone di sempre 
e di mai (magyarul: „Mindörökké... sohatöbbé . . .“) Mirella asszonya voltaképpen 
a modern Marguerite Gauthier, a „kaméliás hölgy“ parafrázisa. Persze azzal a különb
séggel, hogy ez tüdővészes, míg Mirella pompás egészségű asszony; Marguerite az 
Armand után való vágyakozástól hal meg, Mirella pedig szenvedélyes szerelmének 
áldozata; Mirella a kieJégületlen^ türelmetlen szerelmi vágy halottja; a menthetetlenül 
tovatűnt idővel való hideg leszámolás, a szeme sarkában feltünedező első szarka- 
lábak mártírja. Marguerite banálisabb, Mirella idegesebb, érzékibb, perveizebb — már 
csak azért is, ahogy egykori kedvesének fiát felneveli csöndben, lefojtott érzésekkel 
a maga kedvtelései számára,

Verona erotikus invenciója ebben a figurájában is — mint valamennyi többibeai — 
boccaciói magasságokban szárnyal; nyelvezete pedig — ez tisztára dannunziói hagya
ték — minduntalan áttöri lirikus túlfűtöttségével a regény epikus higgadtságát.

Guido da Verona a D’Annunzio utáni olasz írónemzedéknek feltétlenül legnagyobb 
kvalitású, leghatásosabb, de egyben maradandó értékű képviselője is.

Reinenyik Zsigmond : Mese habbal
(Regény. Faust könyvkiadó. Budapest. 

1934. 255 oldal). Művészi anarchizmus ez 
a könyv, tele allegóriákkal!, parabolákkal, 
szimbólumokkal és gyilkos szatírával. Azt 
is mondhatnám: futurista vicc, regényfor
mában. Cassius úr a jellem nélküli, fixfize-

tése® állami hivatalnok a hőse; és hőse. 
boldogtalan, félőrült hőse az egész mai tár 
sadalom. amelyet szándékosan torzított for
mában dob elénk az író. És hőse a Vétet 
len. amely kétségbeejtő, komikus szituációk 
tömegével szolgál. Kacagtató és egyben 
megdöbbentő írás.
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Askenazi tanár úr gyilkolt...
Márai Sándor új regénye: A sziget

(Panthecn-kiadás. 253 oldal.) Mint Má- 
rainak minden könyve: élmény ez a leg
újabb írása is. Műfajára nézve: félig re
gény, félig pszichoana’itikai tanulmány, 
mégpedig a javából. Freuddal ellentétben, 
Márai az agressziós ösztönt tartja fonto
sabbnak a szexuális ösztönnél és rendkívül 
merészen azt mondja, hogy csak az agresz- 
s-ziós ösztön kiélése 'adhat tökéletes kielé
gülést. Amíg elfojtja az ember ezt a ha
talmas erejű ösztönt, addig ez az elfojtás 
annyira abszorbeálja, hogy nem is tudja 
kellőképpen élvezni az életét. Vakmerőén 
bátor teóriáját a következő történettel tá
masztja alá: Askenazi Viktor Henrik- pá
risi filológus pedánsan rendes életet él fe
leségével Annával. Egy kislányuk is van. 
Kül'őleg minden rendben van, de a tanár 
urat mégis állandó belső nyugtalanság 
gyötri. A lét értelmét, a célt keresi, tulaj
donképpen maga sem tudja, hogy mit ke
res. A „titkot“ akarja tudni és arra a meg
győződésre jut, hogy ezt csak az asszonyi 
ölelésen keresztül lesheti el, mert ez a ter
mészet titka és a nő spontán szerelmében 
nyilatkozik meg leginkább a természet 
szava. Negyven éves koráig nem kap fele
letet gyötrő kérdésére. Negyven éves ko
rában az uccán megismerkedik Elizzel. egy 
titokzatos táncosnővel és az addig <ráncs 
nélküli polgár, a komoly tudós, aki minden
kor teljesítette a társadalom iránti minden 
kötelességét, most valósággal transzba esik: 
otthagyja a feleségét, otthonát és össze
költözik a kétes exisztenciájú nővel, mert 
úgy érzi, hogy rajta keresztül közelítheti 
meg legjobban a „titkot“. Barátai, hozzá
tartozói felháborodnak „lázadásán44, próbál
ják viszarántani a fertőből, de sikertelen 
marad minden kísérletük. Askenazi tanár 
úr végkép elhagyja feleségét, akihez eddig 
is csak az ' anya-fikszáció egy bizonyos 
neme vonzotta. „— Anna az örök- otthon 
volt, de ő már kinőtt ebből az otthonból, s 
ha a közös ágyra gondolt, amelyben An
nával aludtak, úgy érezte, hogy el sem 
férne már ott. ahogy a felnőtt nem fér el a 
gyermekkor rácsos. ágyában. — Most 
már elindult, hazulról, s türelmesen át kel
lett esnie a boldogságon is; s aztán, igen, 
aztán talán megérkezik valahova, gon
dolta.“ Bonyolult és összetett állapotban ta
lálja a boldogságét. Eliz a maga világán és 
éghajlatán beiül, „ötletszerű kócosságban“ 
él. de Askenazi nem csodálkozik semmin, 
türelmesén elfogad mindent, nem akar

egyebet, mint az (igazságot megtudni. Órá
kig elnézi az alvó Eliz arcát, hogy kiol
vassa belőle a „titkot“. Nem Eliz szellemé
től, hanem a testétől várja a választ, .mert 
a nyom, amelyen elindul ez a  kérdés: „mi
ért nincs kielégülés?44 Amikor észreveszi, 
hogy a válasz, amit kapott, nem fejez ki 
mindent, szó nélkül elhagyja Elizt. Egyedül 
él a külvárosban, végre barátai unszolására 
útnak indul a,}Igörög szigetekre. De útköz
ben kiszáll Raguzában és innét-sürgönyöz 
Eliznek, hogy nem tud nélküle élni, haj
landó feleségül venni. A sürgöny már neru 
éri el az asszonyt, aki közben ismeretlen 
helyre távozott egy másik férfivel. „Talán 
türelmesebben kellett volna faggatni Elizt. 
vagy erélyesebben, talán megfélemlíteni“
— gondolja, még mindig a titok nyitján rá
gódva és most jut először eszébe: „Esetleg 
meg kellett volna ölni44. . .  A többi már vil
lámgyorsan pereg le és mesteri tökéletes
séggel van megírva. Askenazi bemegy egy 
idegen nő szobájába és megöli ezt a nőt. 
Eliz helyett öli meg. Nem is ő a gyilkos, 
hanem a tudatalatti énje, amely ösztönö
sen talál rá a megoldásra, amelyet, az ér
telme hiába kutatott. Gyilkol Askenazi és 
ezzel találja meg a keresett kielégülést. 
Nemhogy lelkiismeretfurdalást nem érez,
— noha tudja, hogy a társadalom szerint 
bűnt követett el, — hanem egyszerre úgy 
érzi, mintha súlyos béklyóból szabadult 
volna: minden érzékszervével felszabadul
tan élvezi az életet. Tisztán lát mindent és 
az értelme felfog eddig érthetetlen dolgo
kat. És beírja jegyzőkönyvébe a felfede
zett tételt: '„Az embert nem a jóság váltja 
meg, hanem a bűn44. Átmegy a szemközti 
magányos szigetre, levetkőzik mezítelenre 
és beszélgetni kezd az Úristennel. A gyil
kosnak ez az Istennel való beszélgetése a 
legmegrázóbb', 'leghiatalttíasabb írás, ami 
Dosztojevszkij óta nyomdafestéket látott.

Nem vitatkozunk itt azon, hogy tételében 
igaza van^e Márainak vagy sem, jcsak le
szögezzük, hogy íróilag a legnagyszerűbbet 
alkotta ebben a könyvében, amely világvi
szonylatban is eseménye az irodalomnak. A 
tudatalatti életnek eddig alig érintett, leg
mélyebben fekvő rétegeit tárja fel, szug- 
gesztiv erejű stílusa, lenyűgöz lés a hatal
mas vezérlőmotivum melltett csak másod
sorban méltathatjuk a Máraitó! már meg
szokott brilliáns, gyilkos gúnyt, amivel a 
társadalmi formák fonákságait állítja pel
lengérre. (r. m.)
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Tudós
Muraközy Gyula: A diadalmas élet
(Krisztus a 20. században. Bpest, Sylves

ter R. T. kiadása. 1933. 344. old. Ara 4 P.) 
Muraközy Gyula, a Református Fiery elő szer
kesztője, a legmodernebb kérdések megvilá
gításával mutatja be saját egyházának kér
déseit, világnézeti vonatkozásait. A könyv a 
modern ember minden kérdésére igyekszik 
választ adni, a természettudomány kérdései
től, mint a teremtés, az evolúció, végig a 
bibliakutatás eredményein, vallás- és politi- 
kai történeten át el egészen a vallásos hit 
legnagyobb problémájáig, mint a testi fel
támadás, a világ utolsó dolgai. Van benne 
több polemikus rész, jellemzi azonban bizo
nyos történelmi megértés a keres ztyén.s ég 
más nagy seregeivel szemben. Szent Ágos
tonról, Assisi Ferencről tanulmányok szóla
nák. Az inkvizíciót annak a történelmi kor
szaknak szempontjai szerint mutatja be, 
Budháról szintén teljes és kritikai képet 
nvuj't. Nem tér ki a legégetőbb problémák 
elől, mint az ótestamentum használata, a zsi
dókérdés, a német nacionalizmus és az 
evangéliumi kereszténység viszonya.

Az arany urai és kalandorai
(Nemesfémipari Évkönyv. 1934. 207 ol

dal). A Berkovits Oszkár szerkesztésében 
megjelenő Évkönyv évről-évre jobban kitel
jesedve, mind általánosabb és szélesebb ré
tegek érdeklődését szolgálja. Miután előző 
évfolyamaiban már adott ötvösművészeti 
lexikont, ötvöstörténelmet, stílustörténetet, 
— ezidei kötetében Supka. Géza tollából az 
arany urainak és rabjainak filmszerűen ele
ven sorozatát vonultatja fel. Megjelennek 
az arany kalandorai: Pizarro, az inkák kin
csének véreskezű megszerzője, Cellini, aki
ről nem tudni, ötvösnek volt-e nagyobb, 
vagy pedig gonosztevőnek, Lachmann Te
réz, aki a moszkvai ghettótól német hercegi 
trónusra verekedte fel magát és Robinson, a 
gyémántkirály. Sorra kerülnek a nagy fe
zörök: Heddy Green, Samuel Insult, Marthe 
Hanau és Siegmund íBosel, az infláció Na
póleonja. Felvonulnak a pénzfejedelmek 
eleven portréi: Jay Gould, John Pierpont 
Morgan, Basil Zaharoff és Bamato Joey a 
világ gyémántpiacának diktátora. És elénk 
tolonganak az arany nagy, világhírű szél
hámosai is: John Law, Saint-Germain gróf. 
az állítólagos Rákóczi-ivadék, Cagliostro 
és Thérése Humbert, akinek két világrész 
pénzfejedelmei, fiskálisai és politikusai 
dőltek be. Ezen a rendkívüli színes és izgal
mas sorozaton kívül kitűnő tanulmányokat 
közöl az ötvösség olyan területeiről, ame
lyek a mtíértő közönséget is érdeklik. A 
magyar szakirodalom csak hálával veheti, 
hogy a ’Nemesfémiparosok Egyesülete még 
a mai nehéz diszjunkturában is módot ta-

irások
Iái rá. hogy előkelő, irodalmi formában je
lentkezzék évről-évre a magyar szellemi 
műveltség fóruma előtt is.
Cs. Sebestyén Károly: A magyarok ijja 
és nyila

(A Szegedi Városi Múzeum kiadványa, V. 
1933. 91 oldal, 20 ábra). A szerző a magyar 
honfoglaláskori leletek alapján ismerteti a 
magyarok legfontosabb fegyverét, a turke&z- 
táni típusú ijjat, amelynek sajátságos meg
szerkesztése jelentette a honfoglalásra nézve 
azt a stratégiai fölényt, amellyel Európa 
népeit akkoriban leb írták. E fegyvertípu- 
kiveszésémeik indokait is érdekesen magya
rázza a szerző, részben a magyarok közé 
beszivárgott nyugati lovagok hatása, rész
ben a nyílkészítő mesterek elkontárosodása 
alatt, továbbá az új — a középázsiainál 
sokkal nedvesebb — klíma miatt, amely ár
tott a több részből összeillesztett ijjnak; s 
végül főként a nyugatról hozzánk került 
számszerijj divatja folytán. A szerző rész
letesen tárgyalja az ijjhoz tartozó tegez és 
nyíl kérdését is, amelyeket az ujgur lele
tekből kikerült falfestmények segítségül vé
telével a magyar sí Feletekből rekonstruál.

Kertész János dr.: Az ifjabb Andrássy 
Gyula gróf irodalmi munkássága 1896—1929

(Bpest, 1933. 16 oldal). Az ifjúbbik And
rássy Gyula, amíg élt, 'inkább olyan álmo
dozó nagyúr hírében állott, aki a maga 
passzivitásával nem egy alkalmat mulasz
tott el, amikor több aktivitással tevéke
nyen beleszólhatott volna a magyar sors 
irányításába. Ebből a bibliográfiából most 
kiderül, hogy a gróf nem is volt az a fa
kó-természet, aminőnek a köztudat őt is
merte: szokatlanul gazdag munkásságot 
mutat ki Kertész dr., aki gyűjtésével há
lára kötelezte a magyar publicisztika-tru
ténét művelőit.

A Hungária-nyomda 60 esztendeje
(Írták Bárczy István, Lyka Károly, 

Kner Imre, Bródy Lajos dr., Bpest. 1933. 
71 oldal, számos képpel). A régi. jóhíríi 
Hungária-nyomda. fennállásának hatvan 
esztendős fordulóját a nyomda vezetősége 
kedves ötlettel arra használta, fel, hogy’ 
szöveg és kép kapcsán filmszerűen gvors 
képekben pergesse le előttünk a magyar 
kultúréletnek azt a hat évtizedét, amely
nek komoly, iniciativ erejű tényezője volt 
a Hungária. Kner Albert koncepciója vö t 
ez az (album, amelyből főként Kner Imre 
tanulmánya ugrik ki e hatvan esztendő ti
pográfiájának stílusváltozásairól. A díszítő 
motívumok apró rezzenéseiből építi fel 
Kner Imre a műtörténetnek egy jelentős 
fejezetét, amely egy sok idegen elemből ke
veredő nagyváros lelkiségének ett a kife
jezőjévé.

64



H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U D Ó S Í T Á S O K
Z a v a r o k  eg y A d y  r ól  s z ó l ó  s z í n 

d a r a b  k ö r ü l .  A Nagyváradi Napló 
egyik legutóbbi számában hosszú tudósí
tást közöl egy bonyolult plágium-ügyről. 
Arról van ugyanis szó. hogy 1931 januáriu- 
sában a Magyar Színház elfogadta előadás
ié Tjágcni Dezső és Fémes László nagyvá
radi újságíróknak Ady Endre életéről 
színdarabját. A színrekerülés elé különböző 
akadályok tornyosultak és ekkor a kézirat 
vándorutat kezdett Budapesten. Közben 
eljutott a „Nyugat“ szerkesztőségébe is. 
hosszabb idő elmúltával az egyik budapesti 
színház legközelebbi programjába vette a 
darab bemutatását. Ilyen előzmények után 
töitént azután, hogy a debreceni színház 
váratlanul műsorra tűzött most egy dara
bot, amely Ady Endre életét viszi szín
padra, szerzője pedig Nagy Dániel. a ..Nyu
gat“ egyik munkatársa. Amint 7Agoni 
Dezső a debreceni premierről értesült úgy 
maga, mint szerzőtársa nevében érintke
zésbe lépett a Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesületével és a legerélyesebb tiltakozást 
jelentette be a debreceni előadás ellen. 7Á- 
qonj 'nyíltan meggyanúsítja Nagy Dánielt 
azzal, hogy az ötletet — ha ugyan nem az 
egész darabot — tőle tulajdonította el és 
nagy könnyelműségnek deklarálja azt. hogy 
a kéziratot annak idején a „Nyugat“ szer
kesztőségébe elvitte. A súlyos vád megszó
laltatta természetesen az elsősorban érde
kelt Nagy Dánielt is. aki rendkívül éles han
gon \tiltakozik a plágium vádja ellen. Beje
lenti hogy a vádaskodó kollegákat bíróság 
elé állítja, már csak azért is. mert — mint 
azt írói becsületszavára kijelenti — mielőtt 
Ady-darabját, megírta, soha senkitől nem 
hallotta, rém nem olvasta, sem bármiféle 
más formában nem értesült arról, hogy va
laki már e1 ritte is írt egy Ady-darábot. Vé
gül pedig leszögezi, hogy — miután a 
..Nyűgei“ is kapcsolatba került az üggyel 
— egyenesen Gallért Oszkárhoz fordult, aki 
írásban közölte vele, hogy ő a. kérdéses 
darabot sohasem látta. Eddig remiben lenne 
a dolog, most azonban a Nagyváradon meg
jelenő .Napló“ c. lap a következő levelet 
teszi közzé:

Nyugat-Szépirodalmi és kritikai folyóirat 
Budapest, l931.okt. 21. 

Nagyságos Tágoni Dezső és Fémes László 
uraknak.

A máj napon átvettük önöktől ..Ady“ 
iímű színdarabjukat (egy előjáték. 4 fel

vonás) azzal, hogy azt átolvassuk és ha al
kalmasnak találjuk, azt a Nyugat-matinén 
bemutassuk. Abban az esetben, ha színda
rabjuk bemutatásra nem volna alkalmas, 
úgy tartozunk a kéziratot Önöknek vissza 
juttatni.

T e l j e s  t i s z t e i l e t e l :
Gellért Oszkár.

A különös ügyben egyelőre természete
sen néni foglalunk állást, a fejlemények elé 
azonban mindenfelé érdeklődéssel tekinte
nek.

*

S o k  n e h é z  c s a t á t  vívott ellenfelei
vel annak idején szegény Ady Endre és az 
ellenfelek között Rákosi Jenő és a B u d a 
p e s t i  H í r l a p  vitte a vezérszerepet. Az 
irodalomtörténet lapjaira kívánkozik tehát 
az a „hírfej“, amely „Ady“ címmel a költő 
halálának tizenötödik évfordulóján. 1934. 
január ins 27-én jelent meg a Budapesti 
Hírlapban: „Ma tizenöt éve. hogy meghalt 
Ady Endre, a tragikus életű nagy magyar 
költő. Tizenöt év alatt elcsitult a zaj, amely 
végigkísérte életét, a gyűlölet és a rajon
gás fanatikus hangjai elnémultak, az ember 
alakja elhomályosult, de a költő alakja 
megtisztult és felnőtt a napi szenvedélyek 
és csatározások zűrzavara fölé. Ady ma 
mór a nemzeté, az egész nemzeté, tragikus 
szimbólummá mélyült, nyelvezete földízv 
magyarságával klasszikussá lett, keserű, 
ostorozó verssorait a lelkűnkben hordoz
zuk, mint valami fájó, drága ereklyét, 
amely rádöbben* magyarságunkra és ösztö
kélő erejével magyar dacra buzdít. Ady 
Endre nem „nyugati költő“: magyar minden 
szavában, minden ritmusában minden tel 
jajdulásában. A magyar földből sarjadt, an
nak ízét. álmát erejét hozta. Fajtája ra
jongó szerelmese volt s ha ostorozta fajtá
ját. ezt a szerelem extázisában tette, mint 
annyi nagy elődje: mert még szebbnek, tö
kéletesebbnek kívánta, életre akarta osto
rozni a benne szunnyadó mérhetetlen őste
hetséget. örök terhes feladata nagy ma
gyar költőknek. Régi harcok: felejtsük el 
őket. Költő és kritikusok némán feküsznek 
a farmos rögök riadt. De mi. az utódok, 
'vendjük el helyettük Ady verse nyomán: 

. . S amit akkor elmulasztottak:
Megemeljük kalapunk mélyen . . .“ 

Ezekhez <: sorokhoz — úgy éreziik — feles
leges minden kommentár.
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„Ál l am és p 0 l fi á r“ címen P i k l e r J. 
Gyula dr. ny. főv. statisztikai aligazgató, 
évente tízszer megjelenő folyóiratot szán
dékozik megindítani, amelyben az állam és 
a polgár közti jogviszonynak, tehát a társa
dalmi rendszernek intézményes igazságta
lanságait és célszerűségeit kívánja objektiv 
tudományos vizsgálat alá vonni. Előfize
tőül jelentkezni lehet a. szerkesztőnél (11., 
Eszter u. 9lb. Tel. 52-6-62).

*

L u k á c s  E m i l, pozsonyi pap-tanár 
szlovák költő, doktori értekezését „Ady a 
dekadens költő“ címmel írta és adta ki. Ér
dekes, hogy az Ady-versek citátumai mind 
csak m a g y a r  n y e l v e n  vannak!

R é v a i  T a v a s z i ni  k ai m i k ö n y r- 
v ásóra.  A magyar ismeretterjesztő és' 
szépirodalmi könyvek legjava. A nagynevű 
Klasszikus Regénytár, a kitűnő Világ 
könyvtár kötetei: Eötvös József. Eötvös 
Károly, Jókai, Rákosi Viktor, Cervantes, 
Dosztojevszkij, Flaubert A. France, Shaw. 
Stendhal, Tolsztoj, Zola művei, Bergson, 
Ferrero, Nietzsche, Spencer, Ruskin köny
vei. A filozófia, esztétika, történelem alap
vető művei. Ui, érintetlen állapotban az 
eredeti árnál 70—80%-kal olcsóbban. Jegy 
zék minden könyvkereskedésben kapható.

IRODALMI ÉLET
A Vajda János Társasáé munkarendje
Az új magyar líra diadaiünnepe az az 

előadóest, amelyet a Vajda János Társa
ság '-március 25-én,. vasárnap este 8 órakor 
rendez a Zeneművészeti Főiskola nagyter
mében. Az utóbbi időben elioare-ntált, de 
valójában nagy erőket rejtő, diadalmas új 
magyar líra. seregszemléje icz az est. amely 
az elmúlt évtized szinte összes rep re zen tá
ti v értékeit egy est műsorában mutatja be 
a közönségnek.

Az esten új verseikből felolvasnak: Bródv 
Lili, Illyés Gyula, Komlós Aladár. Mécs 
László, Pünkösti Andor Rozvánvi Vilmos. 
Szabó Lőrinc és Zsolt Béla. Ezután Ander
sen Felicia, lAscher Oszkár, Baló Elemér. 
Kiss Ferenc és Tordai Judit színművének. 
Bálint György. Erdélyi József, Fen vő 
László Fodor József,, KuG László, B. Radó 
Lili. Rónai Mihály András. Sárközi György. 
Sértő Kálmán. Tábori Pál|, Török Sophie 
és Vándor Lajos legszebb verseiből sza- 
valrak.

Bevezető előadást Kárpáti Aurél, a Tár
saság elnöke tart.

Az est jegyeit 1.—, 1.50. 2.— és 8.— pen
gőért árulják, a Literafura előfizetési 
nyugta bemutatása ellenében a Társaság 
hivatalos helviségében (Eszterházv ucca 4. 
délelőtt 10 órától este 10-igj e rendkívül 
mérsékelt árú jegyekből is 50% kedvez
ményt kapnak. E kejvezménv azonban 
csak március 1-ier vehető igénybe, mert ez 
időn túl vállalat árusítja a jegyeket, amelv 
kedvezményt nem adhat.

*
A Magyar Kulturszövetség előadássoroza

tában 1934 febr. 21-én, szerdán d. u. 6 óra
kor Ascher Oszkár tart előadást a követ
kező címmel: A «művészi előadás és a szí- 
n ész-pedagógia új útjai.

*
A Magyar Országos Eszperantó Egyesü

let (Jókai-tér 6.) minden pénteken este 
pontosan 8 óthí kezdettel a következő elő
adásokat hirdeti:

Februárius 16: Bálint Antal, az OTI ké-

pességvizfgáló intézetének vezetője: A 
gazdasági önellátás problémája.

Februárius 23: Sós Endre hírlapíró: Ma
gyarország helye Európában.

Március 2: Irodalmi est ének-, zene- és 
s z a val at s z ám okkal.

Március 9: Budapest Székesfőváros Hir
dető Vállalatának vetítettképes előadása a 
reklámról.

Március 16: Wirnhardt Ágost dr., a VI. 
kér. h. elül járója: Bálint Gábor, az első 
ma gvar esz p e r ant is ta.

Ruhatár 30 fillér. Vendégeket szívesen 
látnak.

*
A Magvar Aktiv Analitikus Orvosok

febr.—márc. hónapban, orv-osok jogászok, 
pedagógusok sfcb. részére az alábbi ■szemi
náriumsorozatot tartják:

1. Balázs Dezső dr.: ..Lelki konfliktusok 
és bűnözés“. Febr. 12-től minden hétfőn. Í5 
óra.)

2. Décsi Imre dr.: ..Általános nszichoterá- 
nia“. Febr. 15-től minden csütörtökön. ((3 
óra.)

3. Gartner Pál dr.: . A lélek szerkezeié é■? 
működése“. 'Febr. 13-tól minden kedden. (4 
óra.)

4. Hajnal Riehárd dr.: ..Néplélektan, ba
bonák“. Febr. 16-+Ö1 minden pénteken. 14
óra.)

5. Szdav Károlv dr.: ..Adatok az eguéni- 
séa és ieVemkial ok idős lélektanához“. Márc. 
8-tól minden csütörtökön. (4 óra.)

6. Snne*cr Ernő dr.: . Bevezetés a homo
szexualitás nroblémakörébe“. Febr. 14 tői 
minden sr’erdá.n. fn'óra.)

A szemináriumok mindig e«te fél 0 óra
kor kendődnek ÍV.. Szemere-u. 10). Jelent
kezés febr. 10-ig az egyes előadóknál.

A szerkesztésért és kiadásért 
SZIPKA GÉZA dr. felel.

A Literature szerkesztnséae és kiadóhivatala : VI.. Aradi 
ucca 10. 1. Tel p fon: 230—S0. Szerkesztőséin ördk kedden 
és pénteken  11—1-tp — A Literature csekkszám a : 24010 
4z évi 24 szám előfizetése lOvenaő (14 Schilling, HO Ke 

320 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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Roster, her murin. Viele sind berufen. Hin 
Komán unter Ärzten. (Leipzig, P. Liszt. 
498 1) 8.50

Huna, Ludwig. Die Albigenserin. (Leipzig, 
Gxethlein & Co. 339 1.) 5.40

Kaufmann, Emil. Von Ledoux bis Lecorbu- 
sier. (Leipzig-Wien, Dr. Rolf Passer.
68 1.) 6.30

Kaus, Ging. Die Schwestern Kleh. (Amster
dam, Albert de Lange. 342 1.) 6.80

Kesten, Hermann. Novellen deutscher Dich
ter der Gegenwart. (Max Brod, Döb- 
lin, Feuchtwanger, Ken-, Joseph Roth, 
Salten, Wassermann, Werfel, Arnold 
Zweig, Stefan Zweig, etc.) (Amster
dam, Albert de Lange. 505 1.) 8.50

Lampe, Frieda. Am Rande der Nacht. (Ber
lin, Rowohlt. 166 1.) Kart. 5.60

Leip, Hans. Jan Hirnp und die kleine Brise.
(Hamburg, Enoch. 329 1.) 5.40

Liepmann, Heinz. Das Vaterland. (Ein 
Tatsachen-Roman aus dem heutigen 
Deutschland.) {Amsterdam, Van Käm
pen & Zoon. 295 1.) 7.90

Von Markow, Sergey. Menschen im Schlaf
wagen. (Berlin, Verlag für Kulturpo
litik. 282 1.) Kötve 8.60

Marcus, Dr. Ernst. Pflanzengeographie. 
(Potsdam, Akad. Verlagsgesellschaft 
Athenaion. 80 1.) 19.80

Marcus, Dr. Ernst. Tiergeographie. (Pots-' 
dam, Akad. Verlagsgesellsch. Athe
naion. 86 L) 20.88

Mayer, Anton. 1000 Jahre Seefahrt. (Berlin, 
Paul Franke. 4.80 1.) Kötve 8.60

Michael, Friedrich. Flucht nach Madras. 
(Frankfurt am Main, Rütten & Loe- 
ning. 256 1.) 5.40

Morgan, Paul. Promin-ententeich. (Aben
teuer und Erlebnisse mit Stars.) (Leip
zig, Amonesta-Veriag. 251 1.) 5.70

Mühten, Hermynia zur. Reise durch ein Le
ben. (Bern, Gotthelf-Verlag. 383 1.) 8.50

Pückler, Karl Graf von. Aus meinem Dip
lomatenleben. '(Schweidnitz, L. Heege.
232 il.) 7.20

Reimanru, Hans. Der wirkliche Knigge.
(Dresden, Carl Reissner. 223 1.) Kart. 7.— 

Richter, Erik. Die Erholungsreise. (Berlin, 
Universitas. 126 1.) Kötve 5.20

Röttger, Karl. Kaspar Hausers letzte Tage.
(Berlin, P. Zsolnay. 395 1.) 7.—

Siodmak, Kurt. Bis ans Ende der Welt.
(Leipzig, Goldmann. 254 1.) 5.40

Stacpoole, H. Fräulein Kapitän. (Leipzig, 
W. Goldmann. 246 1.) 5.40

Stratz, Rudolf. Der Weltkrieg. (Berlin, 
Scherl. 435 1.) Kötve 6.80

Thomas, Oswald. Astronomie. (Graz, Ver
lag „Das Bergland-Buch“. 584 1.)
Kötve 8,60

Wallace, Edgar. Die Abenteurerin. (Leipzig, 
Goldmann. 237 1.) 5.40

Wiegier, Paul. Das Haus an der Moldau.
(Berlin, Rowohlt. 313. 1.) Kart. 7.20 

Winckler, Josef. Ein König in Westfalen. 
(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.
427 1.) 9.—

Winsloe, Christe. Das Mädchen Manuela. 
(Mädchen in Uniform.) (Amsterdam, 
Albert de Lange. 267 i.) 6.80

Witt stock, Erwin. Bruder, nimm die Brü
der mit. (München, Albert Langen.
433 1.) Kötve 10.80

Zimper, Dr. O. Der Weg des Nervösen zur 
Heilung. (Hannover, Bruno Wiikens.) 2.70

f . ancia nyelven
Benoit, Pierre. Cavalier 6. (Paris, Michel.

249 L) 4.50
Cahuet, Albéric. La nuit espagnole. (Paris, 

Fasquelle.) 3.60
Carco, Francis. La Lumiere noire. (Paris.

Michel.) 4.50
Chardonne, Jacques. Les destinées senti

mentales. (Paris, Grasset.) 4.50
Dekobra, Maurice. La prison des réves.

(Paris, Baudiniere. 286 1.) 3.60
Desthieux, Jean. Le bossu merveilleux. (Pa

ris, Excelsior.) 3.60
Fiament, Albert. Le voyageur saus baga- 

ges. (Paris, Flammarion.) 3.60
Joubert, Henri. Le warrantage des produits

agricoles. (Paris, Rousseau.) 9.—
Margueritte, Victor. L’or. (Paris, Flamma

rion. 378 1.) 3.60
Mauriac, Francois. Journal. (Paris, Gras

set.) 3.60
Morand, Paul. Rococo,. (Pagis Glrasset. 244 li.)

4.50
Morienval, Jean, Les créateurs de la Grande 

Presse en France. (Paris, Editions Spes.)
3.60

Roger, No'élle. Jean-Jacques le promeneur 
solitaire. (Paris, Flammarion.) 5.40

Angol nyelven
Ashton, Helen. Bricks and mortar. (Leipzig, 

Tauchnitz. 285 1.) 3.20
Cambridge, Elizabeth. Hostages to fortune.

(Hamburg,, Albatross. 279 1.) 3.20
Child Nellise. Murder comes home. (Ham

burg, Albatross. 284 1.) 3.20
Farjeon, J. Jefferson. Dead man’s heath.

(Hamburg, Albatross. 252 1.) 3.20
Holt, Henry. The scarlet messenger. (Leip

zig, Tauchnitz. 282 1.) 3.20
Maugham, W. Somerset. Plays L: Lady 

Frederick. Mrs. Dot. Jack Straw. 
(Leipzig, Tauchnitz. 280 1.) 3.20

Maugham, W. Somerset. Plays II.: Pene
lope. Smith. The Land of Promise. 
(Leipzig, Tauchnitz. 326 1.) 3.20

Vaughan, Hilda. The soldier and the gentile- 
woman. (Leipzig, Tauchnitz. 287 1.) 3.20

Walpole, Hugh. The Fortress. (Hamburg, 
Albatross. 504 1.) 5,—

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy ut 58.
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BEKÖTÉSI TÁBLÁJÁT 

Ára: P  T20

Ha külön fiüetf elő
bármelyik napilapra és a Literaturára, akkor 

a napilapért havi — — — — — — — 4'— pengőt
a Literaturéért havi------ — — -- — — — 84 pengőt

összesen 4'84 pengőt 
fizet. De S a «
a Magyar Hirlap és a Literatura kombinált előfizer 

tését veszi igénybe, akkor
a Magyar Hirlap havi........ ........ ............ — 2.90 P-be
a Literatura havi — — — — — — ... — —.60 P-be 

összesen 3.50 P-be
kerül. T a á w i *
egy hónapban 1.34 pengőt, egy évben 19.08 pengőt 
takarít meg. ha a  Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.
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uj regénye
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H  BUDAPEST. V., ARANY JÁNOS-UTCA 25. g
=E B á n y á k :  =
|= Nógrád-megyében : Salgótarján, Pálfalva. Baglyasalja, C.sibaj, Kisterenye, Mátranovák.
| |  Esztergom-megyében: 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, Mézeszészvár, összesen 50.000 HP teljesítménnyel.
Ü  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 fűtésre =

Diószén, rostált aknaszén, aknaszén, rostált daraszén gyári kazénfűtésre.
=  Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén. =
1  BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
== Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén. =
1  MÉSZTELEP ÉS KARB1DGYÁR D o r o g o n .
=  Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany Jénos-u. 25.) intézendők.
=  Sürgönyeim : Salgókőszén Budapest.
g  Telefonszámok: Aut. 252-80, 252-81, 252-82, 252-83, 252-84, 281-26, 230-71. 216-67. 153-32, 108-58 
=  Giró-szémla a Magyar Nemzeti Banknál- M. Kir. Postatakarékpénztár-számla 3575.

T á r s v á l l a l a t o k :  =
Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, ttgla, letöcsérép, mész.

Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám. Chamotteéru, keramit, tégla.
Salgótarjáni palackgyár Rt., V., Sas-utca 25. szám. S

Mindenfajta zöld. fehér, öblösüveg, fonott és fonatian palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák. =

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön
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BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYF

Idrányi Tibor: A művész neje

T A R T A L O M :
s. g .: Az „arany középszer“ költője (65). — Ráth-Végh István; A baklövések múzeuma 
(69). — s. g .: Egy rapszódikus művész (71). — Tábori Pál dr.: Still More Tit-Bits (73). 
— Szenes Tilda: Könyvdivatok (76). — Ezekről a könyvekről beszélnek (78). — Könyv- 

ismertetések, irodalmi élet XVII—XX.
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’S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
JCi/óra mért kultúra és más meglepetések

Az egyik nagy alföldi megyeszékhelyen jártunk u minap. A kihalt város széles 
főuccáján nézgelődve, szemünkbe ötlik a könyvesbolt kirakata, ahol írott plakáton ezt 
a meglepő hirdetést olvastuk:

Könyvek kilója 1*50 P

Nem, kérem, nem makulatúráról van itt szó, hanem olvasnivalóról. If júsági iroda
lomról, amelynek régebbi kiadmányait tetszés szerint összeválogatva, kilónként lehet 
vásárolni. A kétségbeesett könyvkereskedő abban reménykedik, hogy így talán mégis 
elfogy a felgyülemlett készlete, amely sehogysem talált eddig vevőre.

Ugyanebben a városban több irodalmi vonatkozású meglepetés is ért bennünket. 
Például az, hogy a piactéi'en valóságos ponyván árulják a könyvet, mégpedig nem 
„p o n y  v á t“, hanem irodalmat. Persze használt állapotban, örvendetes ténynek vehet
jük, hogy az ócskapiacon — a könyv a; legkapósabb portéka. Igaz, hogy tíz fillérért árul
nak egy Jókai regényt, de Harsányt Zsolt vagy Heltai regényei sem kerülnek többe. . .

Külön érdekesség, hogy a vásárlóközönség csupa egészen szegény ember. Vala: 
mennyije a táplálékok spórolja el magától, hogy könyvet vehessen (ellentétben a városi 
emberrel, aki elsősorban a szellemi táplálékon spórol, ha spórolni kényszerül).

Megkapó látvány, hogy alibapásztorlány könyvvel a kezében hajtja a tollas 
jószágot, az inasgyerek olvasva jár az uccán, a kocsis könyvbe mélyedve ül a bakon, 
mialatt a lovacskák maguktól poroszkádnak. De még ennél is érdekesebb tünet, hogy « 
város múzeumának kölcsönkönyvtárát főleg — kubikusok látogatják. Ők a legbuzgóbb 
olvasók és csak kisebb részben olvasnak szépirodalmat — Petőfit, Aranyt, — főként 
népszerű természettudományi munkák iránt érdeklődnek.

Kísérőm figyelmeztetett, hogy ha este végigmegyek az uccasoron, felismerhetem 
kívülről, hogy melyik házban mifajta ember lakik. Mert ahol sötét van, az mezőgazda- 
sági munkás otthona, — ezek lefekszenek este hétkor, hogy ne fogyjon %a petróleum, 
meg mert nem tudnak mihez kezdeni az idejükkel, — de ahol késő éjszakáig pislákol a 
gyertya vagy a petróleumlámpa gyenge fénye, ott bizonyos, hogy kubikuscsalád ül az 
asztal körül és olvas. Testi táplálék tekintetében hihetetlenül igénytelenek, úgyszólván 
száraz kenyéren rágódnak hetekig, ha nincs munka; de a szellemi táplálék mindennél 
fontosabb számukra. Ez a kultúra-szomj tradíciókon alapszik, mert a béke éveiben az 
alföldi kubikust — mint a világ legjobb földmunkását — messzi földre elhívták munkába. 
Spanyolországtól Törökországig minden nagyobb útépítésnél és vasútépítésnél ők dol
goztak. Világot jártak, művelődtek és kultúra-szomjukat átplántálták a gyermekeikbe 
is. Öröklődik, mint maga a mesterség. r m



VERSEK
vitéz bábái Bay Miklós : ítél az Isten. « 3 3  éis bízó hittel fordul az Istenhez. A kötet
(Versek. Vitéz Szabó és Uzsaly könyv

nyomda nyomása, Győr, 1933. 182 oldal). 
Az . ^ y  magyar“ aláírásai előszó leszögezi, 
hogy „a szerző nem pályázik költői babé
rokra“ és a szerző maga is többször hang
súlyozza, hogy nem költő, nem tud dalolni 
és szépen 1 muzsikálni, csak nagy zajt üt 
vásári hangjával. Ezek után néni is bírál
hatjuk a verskötetet irodalmi szempontból, 
csak megállapítjuk, hogy nagyon lelkes, 
derék hazafi, igaz magyar a szerzője, aki 
a magyar jövő érdekében harsonázza harci 
riadóját.

Buday, George: Book of Ballads
(Original ivoodcuts. Introductory notes by 

Charles Rosner. Printed by Izidor Kner, 
Gyoma. 66 oldal, 50 fametszettel). Ez a 
kötet, amelyet a Magyar Bibliofil Társaság 
az 1933. esztendő legszebb magyar köny
veként dicsért meg, Buday Györgynek leg
fontosabb fametszetü műveit öleli fel: a 
,.Boldogasszony Búcsúját“, a nyírségi, a 
székely balladákat és az Arany János bal
ladáihoz készült illusztrációkat. Jól esik 
megmondanunk, hogy Buday György pá
lyájának legkezdetén már rámutattunk 
azokra a rendkívüli tulajdonságokra, ame
lyek munkásságát a magyar festőművészet 
élére lendítik. Angliában, ahova mosti 
gyűjteményes kötetével elindul, a pre- 
raffaellita mozgalom hazájában, bizonyára 
külön tudják rnajd értékelni a szociális 
gondolatnak a művészi alkotással való azt 
a szerencsés egybekapcsolását, amely a 
Szegedi Fiatalok Agrársettlementjét Bu- 
davn keresztül a népi művészet felnemesí
tése irányába viszi. Angliában, ahol Fra
zer .,Golden Bough“-ja a művelt középosz
tály szellemi kincséhez tartozik, nagysze
rűen átérzik majd azt a csodálatos kész
séget, amellyel Buday a népi lélek primi
tívsége mögött megvonuló rejtelmes miszti
cizmust felszínre tudja hozni. Hisszük, hogy 
ez a könyv nemcsak mesterének és nem
csak nyomdászának, hanem rajtuk keresz
tül a magyar ingéniumnak is ifjabb érték
javulást hoz majd odakiinn a nagyvilág
ban. Az ilyen — nem is sok pénzt emésztő 
— vállalkozások teszik ki a magyarság leg
jobb, leg'ízlésesebb és leghatékonyabb pro
pagandáját.

Halász Vilmos: Szeretni jő
(1933, Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdái 

R. T. 32 oldal. ) Me’eg érzéseit, szép .gondola
tait önti verses formába Halász Vilmos. 
Keresetlen szavakkal énekel meg eigv-egv 
megkapó kénét, szomorkodik a világ sorsa 
felett, megindul az emberek nyomorúságán

egyik legsikerültebb verse: „Az ősembertől 
a rádióig“.

Kardoss Béla: Szép szó, jó szó
(1933, Szilasbalhás, 46 oldal.) Pompás 

ritmusra zengenek eze'k a versek. Feltétlen 
tehetségű költő szól hozzánk belőlük. Csupa 
artisztikum minden képe, a szavai kifeje- 
zőeik. versei!ési készsége vitán felül áll Oly
kor Ady-hatás érezhető még egy-egy hang
ján, de bizonyos,, hogy ezt kinövi majd. 
Verlaine-fordítása igen finom.

Kassayné Hetyey Gaby: Staccato
(46 oldal.) Bártfai Szabó László írt elő

szót ehhez a kis verseskötethez, amelynek 
szerzője a nagy Bolvaiak késő unokája. 
Színes, meleg asszonylélek muzsikás dalai, 
vágyódó sóhajtásai, örömös kacagása gyön
gyözik a hangulatos versekben.

Nagy Méda: Asszonyoknak üzenem
((Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Buda

pest, 1934. 54 oldal). Puha moll-akkordok- 
ban terjengő muzsika, tiszta ívelésű hang, 
templom kórusán'felcsendülő szóló-ének: ez 
Nagy Méda költészete. Végtelen finom, 
minden salaktól és mesterkéltségtől mentes, 
emelkedett művészet. Nyoma sincs benne 
viharoknak, izzó1 forróságoknak: gyöngéd 
napsütésben megbékélt tájra emlékeztet. 
De mégsem erőtlen, mégsem lagymatag 
unalom, mert csupa tisztult harmónia. És 
ha kínzó fájdalom zokog a léikében akkor 
sem .sikolt, csak sóhajt csendesen:

Furcsa, ahogy lassanként elhagyjuk
jegy mást,

már néha az esti csók is elmarad.
Furcsa, ahogy lassanként elhagyjuk

fegymást.
a munkád, a munkám.. . csak az asztalnál 
s gyermekünk tiszta arcán találkozik

fszemünk,
mint két magányos láng, mit sem tudva

/már a tűzről,
amelyből együtt született.
Alig néhány év, ami elmúlt, és előttem

fhosszú évek sora száll: 
ez most már mindig így lesz? . . .  Szobánk

éban alszik a kályha, 
te lassú mozdulattal igazítod meg álmos

j parazsát,
sápadt arcomra, ráfénylik a pír. . .  most,

Imost mondom
magamban halkan . . .  de szemed elsiklik

ffelettem
és közönyösen, unottan, megfordítod, ujsá- 

fgod zörgő lapjait
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Kossán Klára : Versek
(Szőllősi Zsigmond könyvkereskedés ki

adása. Budapest, 1933 november). Szakado
zott sóhajok, lihegések, sikolyok. Néhány 
szóba sürített tragédiák. Mindig1 a lélek 
visszhangjai. A * mezítelen déleké, megkapó 
hasonlatok. Az összetartozás boldogságának 
erős kézszorítása. Hirtelen, ráébredés vala
milyen valóságra. Kossán Klára keivé® szó
val nagyon sokat tud mondani. <

Rényi Jenő: Útvesztődben, élet
(Versek. Budapest, 1933. 77 oldal.) A 

múltban élő költő kedves, meleg hangú ver
sekben énekli meg azt, ami a szeme elé 
kerül és halk, reszignált sóhajjal állapítja 
meg, hogy a ma milyen idegen világot je
lent számára. Olykor kedélyes humor csil
lan fel írásaiban és néhány versének friss 
üteme — például a „Bordal“-© — megkapó.

Rimaszombati Rimaszombathy Ilona : Ka
leidoszkóp

(62 oldal). Sokrétű lélek orkeszterének 
hangja lobog ezekben a versekben. Egyik
másik vers ritmusa magával ragadó erővel 
sodor. Kétségtelenül Ady hatása alatt áll a 
tehetséges költőasszony, 'de sok egyéni szín 
van az írásaiban. Élet-igenlés, harcos kedv, 
dacos bátorság váltakozik nála önmegadó 
alázattal, bús megalkuvással, Istenben való 
vigasztalódással. Előbbi hangulatát jobban 
tudja versben kifejezni, az látszik igazabb 
lényének.

Sinka István : Himnuszok Kelet kapujában
(Kiadja a Szeghalmi Ref. Péter András 

Reálgimnázium. 80 oldal). Szabó Pál, Sértő 
Kálmán, Sinka István: a magyar föld ál
dott, termő erejéből felmagasztosult költői, 
Három Királyok, akik a magyar ige, a ma
gyar gondolat, a magyar jövő előtt hajta
nak térdet, eléje rakják lelkűk kincsét, 
érte indulnak áldozatos harcba.

Keletről hoztam én eget és fényt, 
hangot, csillagot, formát, 
és felépítettem belőle templomod ormát 

hozsannázza 'Sinka István nagy, magabiz
tos kedvvel, teremtő erővel. A mai kor Pe
tőfijeként, izzón iharsonázik az új magyar 
szabadságért amely egyben egyetemes em
beri szabadság is. De gyöngéd, meleg sza
vai hullanak, ha asszonyról — mindig tiszta 
asszonyról! — szól a dala. A feltörekvő új 
rend kobzosa Sinka István, akinek isok- 
húrú hangszere új hangokat szólaltat meg. 
új ritmusra tanít bennünket és dacosan 
vallja pogány magyar voltát. Nem szédíti 
meg az idegen világ ezer szépsége:

Mert hiába kék 
és hiába nagy a tenger vize 
itt: nem lepheti be mégsem 
roppant magányom csendjét, 
hogy tönkre mossa
mi bennem él: a hegyeim ó, a gyönyörű 

!fáim s a csülaqmm.

Féja Géza írt mélyen szántó, harcos hangú 
előszót a kötethez, amelynek kiadásáért a 
szeghalmi Református Gimnáziumot séri a 
dicséret. Igen okosanfejleszti tovább a 
pesti kezdeményezést és csak helyeselhet
jük a legnagyobb mértékben, hogy nem 
rég-halott, inkább iskolás értékű költő mű
veit segíti napvilágra, mint a fővárosi isko
lák, hanem az élőt, az elevenen ható gé
niuszt szólaltatja meg.

Szathmáry István: Költemények
(Válogatott és új versek. 1918—1933. Sin

ger és Woffner kiadása, Budapest, 1933. 
300 oldal). Kiegyensúlyozott életű úriember 
kötött formában elmondott érzései, gondo
latai. Hangsúlyozom a kiegyensúlyozott 
úriembert, mert ez a kiegyensúlyozottság, 
ez az úri mivolt dominál minden hangjá
ban, akár lelkesedik —- sohasem túlzott 
szertelenséggel, —• akár búslakodik — soha
sem feneketlen keserűséggel —•, mindig 
úri mértékletességgel, finoman, kedvesen, 
„ősszel az erdőn“ című /verse tetszett ne
künk legjobban. Igen sok verséből bájos 
chanson lenne, ha megzenésítenék.

Szegedi Kis Kalendárium, 1934
(Kiadja a Szegedi Fiatalok Művészeti 

Kollégiuma és Tanyai Agrár settlement Moz
galma. 53 oldal). Ez az ügyes kis naptár 
az idén Péczelv Attila gyűjtéséből kiadat
lan parasztdalokat hoz szöveggel, kottá
val. Hozzájuk Buday György kedves kumo- 
íú illusztrációkat készített.

Szegő István: Kenyéren és vizen
(Versek. 30 oldal és természetesen a 

szerző kiadása. Ára I P . )  A .szerző huszon
hatéves, két éve munkanélkül él és verse
ket ír a maga sorsáról és sok százezer tár
sáéról. Érdekes, hogy önmagát is kívülről 
nézi és leírja sorsának látható tüneteit. A 
mai fiatalság erős akarásával: tárgyilagos, 
kemény és őszinte akar lenni. Csak semmi 
ócska, érzelmességet! Kastnertől megtanulta, 
hogy legföljebb keserű, a mai világ rend
jét megvető, csak saját társaival szolidáris 
lira szakadhat fel leikéből. És képeket ír, a 
proietárvilág életét képekben./.. Nagyon 
tehetséges író; érdekes, amit meglát, erőtel
jesek színei, szavai, — ha. első versét elol
vastuk, a többire is kíváncsiak va
gyunk. És kíváncsiak vagyunk a 
költő fejlődésére, arra az időre, amikor 
nemcsak vizuálisan, hanem elmélyültem 
éTetten. dacon és keserűségen túl látja 
majd meg a maga és táTsai ’életét, (e.)

Szőllösy István : Három királyok utján
(Versek. Sylvester-kiadás. 160 old.). Nagy 

kulturáltság, verselő készség van ebben a 
gazdag kötetben. Gondolkodó elme versei, 
meditáló hajlam nyilatkozik meg bennük. 
Stílusban a régi iskola híve a költő, nem 
modern formákkal dolgozik.
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Az „arany középszer46 költője
Horatius születésének bírni Herrn óriumára készülnek

Érdeklődéssel, de nem minden meglepetés nélkül olvastuk a hírt, hogy a „Pan
theon4' — a Klasszikus Műveltség Barátainak Egyesülete — W o l k e n b e r g  Alajos 
apostoli protonotárius elnöklése alatt kimondotta, hogy nálunk is megszervezik 
1935-re Horatius születése kétezredik évfordulójának megünneplését.

Meglepetésünk egyrészt csupán technikai, hogy úgy mondjuk kronológiai termé
szetű. Mert Horatius tudvalévőleg Kr. e. G5 decemberében született. Miután pedig 
Krisztus születési éve a kronológiában kétszer — egyszer plusz, egyszer minusz for
mában — szerepel, ellenben hiányzik a 0-adik esztendő, amely nélkül pedig felborul 
az egész számvetés, azért e 0-adik év helyett olyan évszámoknál, ahol a Kr. előtti és 
utáni kor együtt szerepel, az utóbbiakhoz egy évet hozzá kell adnunk. Vagyis Hora
tius bimillennáriuma nem 1935-ben, hanem a valóságban csak 193G-ban lesz esedékes 
(mint ahogy úgy tudjuk, Italiában már így is döntöttek.) Ez azonban matematika, s 
ehez a Klasszikus Műveltség Barátainak tényleg nem kell érteniük.

Komolyabb meglepetést okozott azonban maga a tény: Horatius megünneplésének 
szándéka. Nem mintha az „arany középszer'4 hirdetője s a politikai jellemtelenségnek 
tipikus képviselője ma nem lenne aktuálisabb, mint valaha. S ha Olaszországban kü
lön diadallal emlegetik majd Horatiusi, akkor ennek ott meg lehetnek a maga külön 
politikai-lélektani indokai. De nálunk, és éppen a gimnáziumi oktatás hívei részéről 
az ifjúság figyelmét külön felhívni a venosai költő civil egyéniségére — amint ez 
ilyen országosnak tervezett ünnepség keretében kikerülhetetlen —, mégis enyhe túl
zás. S még külön meglepetés számunkra, hogy egy igazán kiváló teológus áll a moz
galom élén, akinek elvégre a megünneplendö poéta erkölcsi példaadását is figye
lembe kellene vennie, ha a gimnáziumi ifjúság bekapcsolására számít ennél a tervbe
vett ünnepségnél.

Beatus ille . . .
Ki is volt hát tulajdonképpen Horatius?
Kevés itáliai turista vállalja, a fáradtságot, hogy a Romából kényelmesen meg

közelíthető Tivoliból, az Aniene patak vízesései mentén, meredek, nyaktörős ösvé
nyeken felbaktasson Roecagiovaneba, ahol Horatiusna,k az a kis birtoka feküdt, ame
lyet 30-ik életévén valamivel túl kapott Maecenastól, Octavianus — a későbbi Augus
tus császár — mindenható miniszterétől és (modern szóval élvén) „ b r a i n  t r u s t “-je 
tagjától ajándékba. Pedig, aki nem mászott fel ide, az 1911, majd 1917 óta kiásott 
horatiusi villa romjai mellett álló osteriához, nem ivott annak savanyú almaborából, 
s nem jártatta végig a tekintetét onnan a Monte Geunaro kolosszusán, az nehezen 
éli bele magát Horatius lelkiségébe, aki mégiscsak 27 évet élt itt, itt káromkodta ki 
magát versben, amikor az egyik kidűlő fája majdnem agyoncsapta s aki elől itt szö
kött meg ijedten egy farkas, amikor az alacsony, benőtt homloké, de akkor már 
kopasz, kistermetű, köpcös, szembajos poétával szemben találta magát, aki éppen 
15 kedvese közül valamelyikre írandó versét skandálta ki ujjain.

Ennek a kis birtoknak a jövedelme — amelyből az agglegény-költő nyolc rab
szolgájával és öt jobbágycsaláddal együtt szerényen megélhetett — késztette Hora-
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tiust az a r a n y  k ö z é p s z e r  daiolására. Itt érezte jól magát, annyira jól, hogy 
amikor Augustus a birtoka megduplázását ígérte neki, ha elvállalja az udvarnál az 
érdekes, de nem sok pihenővel ígérkező s főként nem egészen veszélytelen személyi 
tikári állást, akkor Horatius, nagy köszönettel ugyan, de határozottan visszautasította 
a kitüntetést: már ö csak inkább megmarad úgynevezett kisgazdának, akinek ugyan 
semmi dolga a föld megművelésével — azt elvégzik helyette a rabszolgái —, de 
viszont azon a pár alkalmi költemény megírásán kívül, amit illendőségből mégis csak 
meg kell szerkesztenie egyes ünnepélyes alkalmakra, egyéb dolga az isten világán 
szintén nincsen.

Rómába ritkán és kedvetlenül jár be; szívesebben veszi, ha a nagyhatalmú mi
niszter — aki veszedelmesen hasonlít Metternichre, mint ahogy az öregedő Augustus 
hasonlít Ferenc császárra, ahogy az augustusi Pax Romana bátran beállhatna Szent
szövetségnek, s a Szentszövetség hivatalos publicistájának, Gtentznek szerepét (úgy 
hivatalos, mint szép nőkkel bőven vattázott magánéletében) könnyen átvehetné Hora
tius — jön ki őhozzá egy kis savanyú ciderre, kis jólevegőre. . .

Hej, pedig egykor nem ilyen nyárspolgáruak indult Quintus Horatius Flaccus!

A kis forradalmár

Az apja még felszabadított rabszolga volt, aki felszabadítása után adósságbe
hajtó irodát nyitott s ez oly jól bevágott, hogy rövidesen birtokot vásárolt s fiát úgy 
neveltette, ahogy a leggazdagabb szenátorok neveltették gyerekeiket. Horatius kis
korában ugyan még nem mehetett ilyen jól a dolga, mert olyan tanítóbácsi oktatta, 
aki úgylátszik igen hirtelenkezű ( p l a g o s u s )  volt. Később azonban, az egyetemi 
évekre elküldte apja Athénbe, ahová csak a legtehelősebb famíliák ifjai jutottak el. 
Itt Horatius csipegetett a tudás fájának minden ágáról: volt stoikus is, epikureus is, 
s ez a kétlakiság aztán végig kísérte egész életén. Verseiben a stoikum vizes erköl
csét hirdette, önmaga azonban fenékig ürítette az epikureizmus boros kupáját.

Athénben nagyon összebarátkozott a népszabadságért küzdő s azért gyilkosságra 
is kész Brutusszal, aki éppen ekkoriban szabadcsapatokat toborzott, hogy a Rómában 
készülődő diktatúrával fegyveresen vegye fel a harcot. A volt rabszolga fiának persze 
tetszett ez a szabadságharc gondolata; fel is vétette magát Brutus gerillacsapatába, 
ahol hamarosan századosságig, tribunusí rangig vitte fel, — persze csak addig, amíg 
nem került a sor komolyabb harci tényekre. Amikor azonban Filippiné! először került 
volna tűzbe, inába szállott a bátorsága. Később önmaga mesélte el röhögve, hogy’ 
hajigálta el nagyhirtelen a kardját és pajzsát s hanvatthomlok szökött vissza Rómába. 
Alkaiostól a 48-as magyar forradalom „hadipacsirtáiig*1 igen sok pennaforgató akadt, 
aki szívesen írogatott lelkesítő harci dalokat, de azok gyakorlati konszekvenciáit nem 
volt hajlandó levonni.

S ezzel aztán a derék Horatius szabadságimádó forradalmi karrierje mindörökre 
le is zárult.

B e ty á r b ó l zsandár
Rómába visszatérve az a kellemetlen meglepetés érte, hogy — az apja időköz

ben elhunyván — a birtokát, mint forradalmár vagyonát, elkonfiskálták és a diadal
maskodó ellenforradalom katonái között szétosztották. Erre megmaradt pénzéből be
vásárolta magát valamilyen közjegyzői kódúba tollnoknak. Mivel azonban ezzel csak 
igen keveset keresett, elhatározta, hogy versírással szaporítja fel a jövedelmét: „ p a u 
p e r t a s  i m p u l i t  a u d a x ,  u t  v e r s u s  f a c e r e  m“. Ami annyit jelentett, hogy 
nagyvagyonú emberekre írt — akár rendelésre, akár csak m an p r o b i e r  kalapon 
—- költeményeket, amiket azok aztán honoráltak. így lett Horatius, a saját vallomása 
alapján, költővé. Nem ihlet, nem a belső n u m e n késztette rá, hanem a legtisztább 
üzleti szellem. így kezdte, így is folytatta élete végéig.

Verselni ugyan ügyesen verselt, úgyhogy rövidesen híre ment és hallott róla 
Maecenas miniszter is. aki állítólag régi etruszk királyok sarja volt. de csak egyszerű
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lovagi vendben s bár Augustus eléggé kínálgatta vele. soha nem fogadta el a szená- 
tori kinevezést (Tisza Kálmánban, meg Deák Ferencben volt ilyen köznemesi gőg!), 
inkább volt a lovagok közt első, mint a szenátorok közt utolsó. S mint ahogy Tisza 
Kálmán ügyesen dolgozott azon, hogy egy-egy Jókait, Mikszáthot lekötelezzen az ural
kodó rendszer mellé házi dícsérőnek, Maecenas is így építette ki az Augustus politi
kájának irodalmi bástyáit. Vergiliust már megnyergelte részben Augustus úgyneve
zett és mondvacsinált őseinek megéneklésére, részben pedig az újdivatú kisgazda
programnak georgikus dicsőítésére. Most Horatiust akarta bekapcsolni. De csak óva
tosan, nehogy túldrága árat szabjon a költő úr.

A hazáért meghalni!

Elébb Yergiliusszal bemutattatta magának s akkor szándékosan csupán pár hideg 
szót intézett hozzá. Aztán kilenc hónapig hagyta „puhulni“, akkor keresett vele újabb 
érintkezést. Most már tisztán látta, hogy kivel van dolga: Horatius porhanyóra főit. 
Most azon a címen, hogy az elkonfiskált birtoka helyett ád néki kártérítést, meg
ajándékozta a Lucretile hegyen lévő birtokkal, s amikor ügybuzgalmának eleg tanu- 
jelét adta, akkor bemutatta Augustusnak is. Horatius, az egvkori forradalmár és sza
badsághős, szőröstűl-bőröstül a diadalmas ellenforradalomnak adta el magát s — 
hogy a Szent István-rend kiskeresztje se hiányozzék — megkapta ő, a rabszolga fia, 
a lovagi rendbelieket kitüntető gyűrűt is!

Horatius, aki eredetileg Maecenast is, Augustusi is szívből utálta, most egy
szerre hízelgéstől csöpögő, ízléstelen, fanyalgó dicshimnuszokat zengedez nekik s a 
hivatalos kormányprogram alátámasztására egyremásra gyártja a hipokrita ódákat. 
Ő, aki csak viccelődve tudott filippii szökéséről mesélni, népszerű ódát zeng arról, 
hogy d u l c e  et  d e c o r u m  e s t  p r o  p a t r i a  mo r i  („édes és díszes dolog a ha
záért meghalni“). Magasra vont szemöldökkel prédikálja honfitársainak — szegény 
jó Berzsenyink milyen komolyan vette öt' —, hogy

A bűnös ősök vétkeiért lakolsz 
Ó Róma ! . . .
Azért zúdult ily vész hazánkra:
Isteneit mivel elfeledte! . . .
A bűnt tenyésztő század, először a 
Házat s nemet s a házasok életét 
Fertőzteté meg; im a forrás,
Honnan a vész a hazára áradt!

Integer vitae scelerisque purus
Ellenben csak az önmaga által bevallott szeretőinek névsora a következő: Neera, 

Cinara, Inachia, Canidia, Lice, Pyrrha, Phryne, Lalage, Julia Varina, Tyndaris, Lydia, 
Chloe, Glycera, Lyde, s azonkívül egy gazdag öregasszony, akivel bevallottan pénzért 
szeretkezett, még pedig oly obszcén formában (S a t. I. 2.), hogy gimnazistáinknak 
még sem ajánlanék olvasásra, bárminő eleven Horafcius-kultuszt ébresszen is a 2ÜOÜ-es 
forduló. Sőt, hogy a Róma ősi erkölcseit végleg sárba tipró bűnök közül egy se hiá
nyozzék a hipokrita poéta élvezetlistájából, említsük még fel a Ligurinus nevű ifjúhoz 
való viszonyát is, aminél undorítóbb poézist nem igen váltott ki költőből a felfordult 
érzésvilág:

Ó Ligurinus! Miért szalad le, loppal.
A rég nem ismert könnycsepp arcomon?
Mért reszket ajkam, mintha csak dadogna,
S mi az, mi nyelvemet úgy elszorítja?
Enyém leszel majd éjjel, álmaimban,
És lázasan ölellek majd magamhoz;
Loholva vízen-földön, mindhiába.
Futok nyomodba, szívtelen Hú!
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A „Rend“ költője

Hiszen, szó sincs róla, van sok aktualitás Horatius verseiben. Soha nem volt 
időszerűbb a n i l  a d m i r a r i ,  mint ma, amikcr igazán az egyetlen okos lelki állapot 
az. ha az ember már semmin sem csodálkozik. És főként aktuális a Horatius utolsó 
verse, amelyben ő — az egykori forradalmár és későbbi v i v e u r  — egyszerre a 
százszorszent Rend apostolává szegődik:

. . .  áll már újra a Rend szava 
S a féktelenség megzabolázva nyög!
Míg Caesar áll őrt . . .
A Rend törvényét megszegni a mély Duna 
Habját ivó nép nem meri . . .

Ám hát válogatva tanítsák továbbra is Horatius egyes verseit, a banális A rs 
p o e t i c a-t vagy a közhelyes C a r m e n  s a e c u l a r e - t ,  amelyből úgy kirí, hogy 
az sem hitt már benne, aki maga írta. Tanítsák továbbra is a volt forradalmár axió
máját a „sokfejü szörnyetegről4“, a népről, amelynek ,,ugató gyomrát kenyér és só 
lecsitílja“; tanítsák a költőről szóló cinikus véleményét, aki „a kellemest a hasznos
sal egyesíti41 s aki a „ d i r a n e c e s s i t a  s44, a kemény nyomorúság útja helyett őszinte 
cinizmussal inkább választja az „ a u r e a  m e d i o c r i t a s 44 útját és a „ s t r e n u a  
i n e r t i a 44, a lázas semmittevés életprogramját.

Ám hát oktassák tovább is az idealizmusra amúgy is mind nehezebben kapható 
középiskolai ifjúságunkat ennek a — magyar szóval — pecsovics-költőnek aranymon
dásaira, egyszerűen azon a címen, hogy pompásan ért a lesbosi versekhez. De, az 
ég szerelmére, ne rendezzenek neki bimillennáris országos ünnepet, mert akkor szük
ségkép kiderül majd a sok turpisság, ami Horatius bádog-költészete mögött meghú
zódik s akkor ezzel sokkal több bajt okoznak az ifjúság lelkében, mint amennyi hasz
not a Klasszikus Műveltség Barátai mind együttvéve jelentenek a mai fiatalság lelki 
építésére nézve! s. g.

Vághidi Ferenc : Valaminek történnie kell
(Regény. Cserépfalvi Imre kiadása. Bu

dapest, 1934. 230 oldal). A háború utáni 
gazdasági krízisbein vergődő pesti közép- 
osztály fiai és leányai 'kínlódnak ebben a 
legényben. Hőse, a főmérnök fia, a kon- 
junkturás időben maturál éts nem megy 
egyetemre, hanem banktisztviselőnek sze
gődik el. Jön a diszjunktura: leépítés, ál
lás után való szaladgálás^ végül egy favál
lalatnál lesz tisztviselő. Otthon lakik, ká
véházba jár barátaival, akik valamennyien 
afféle félbenmaradt emberek, elégedetlenek, 
idegesek, talaj talanok és csalódottak. Lá
nyok kerülnek az útjába. Nyugtalan vé- 
rüek, kielégületlenek, csalódottak és ta- 
lajtalanok, akár a fiuk. Forgács Magda fel
ajánlja, hogy a szeretője lesz, ha egy 
nyolcvan pengős állást szerez neki. Elfo
gadja az alkut. Közben megismerkedik Ág
nessel. Beleszeret. Sokáig csak barátság van 
közöttük, de végül együtt szöknek meg 
Párisba, mert a lány nem bírja az otthoni 
életet elviselni és nem bír hozzámenni a jól
kereső orvoshoz, akit utál. Párisban Ágnes 
karriert csinál, a fiú meg könyvkereskedő 
segédként tengődik. iForró szerelmüknek

véget vet a lány film-karrierje és a fiú bú
san, kiszikkadva, letörten hazajön, hogy 
Pesten folytassa a 150 pengős kisexiszten- 
ciák sivár életét. Demoralizálta a boldogta
lanság, a sikertelenség, a lelki nyomorú
ság. — Rendkívül tehetséges író munkája 
ez a finom pszichológiai regény, amelynek 
keretében élesen bontakozik ki a háború 
utáni Pestnek lés Párisnak világa és az a 
mélyreható különbség, ami a legyőzött és 
a győző állam egyidős generációja között 
van, amit az író úgy jellemez, hogy a fran
cia fiatalságban nyugodt, férfias biztonság, 
természetes és magától értetődő fölény 
van, higgadtság, bátor optimizmus és ren
díthetetlen bátorság jellemzi őket, míg a 
pesti „fiuk‘‘ zavaróan kínos, lealacsonyító 
gondok között vergődnek, „akárcsak a kö
téltáncos produkció közben, olyan bizony 
talanul mozognak az életben. Az elseje ma
gával hozhatja a leépítést, vagy a vállalat 
csődbejutását, jobbik esetben újra tíz szá
zalékkal csökkentik a fizetést és megvonják 
a villamospénzt. A bizonytalanság megnyil
vánul hang j ukban, testük ha j fásában és 
mozdulataikban44.. .  Nagyon komoly ér
tékű, kvalitásos írás ez a könyv. Szőts 
címlapja kitűnő.
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I R O D A L MI  K U R I Ó Z U M O K
A baklövések múzeuma

Irta: Ráth-Végh István

Curnonsky, az oroszból franciává vedlett irodalmi fenegyerek kétkötetes baklövés- 
gyűjteményét Tévedések Múzeuma címmel adta ki. Magyarul1 ez a cím nem fedi azt a 
gyűjtőfogalmat, amely magában foglalja a tévedést, felületességet, hanyagságot, mel- 
léhibázást, tudatlanságból eredő botlást stb.

Mi a baklövés ?

Másfél éve bámulattal olvastam a Nouvelles Littéraires-ben,. bogy Auch délfran
ciaországi városban szobrot emeltek Cyrano de Bergeracnak, a legendás gascognei 
legénynek, akit Dumas „Bárom testőr“ című regényében megörökített. A csekélyke 
tévedés a személyben rejlett, mert természetesen nem Cyrano kapott szobrot, hanem 
D’Ariagnan, a „Három testőr“4 hőse. A lap tehát bakot lőtt.

Persze mélységesen hallgatott róla s esze ágában sem volt helyreigazítani. Ellen
ben annál nagyobb kárörömmel közölte egy párisi kollégájának referádáját Piccard 
felszállási terveiről. A riporter megdicsérte Piccard gondos előkészületeit és ezt a 
ragyogó mondatot fűzte hozzá: „Remélhetjük hát, hogy őt nem fogja utolérni a mitosz 
vakmerő kalandorának sorsa, kinek repülőkészüléke elolvadt az apai nap sugarai alatt.“ 
A hasonlat szépsége mellett eltörpül az a kis hiba, hogy Ikarosz és a nap között nem 
volt semminő atyafiságos kapcsolat, miután neki rendes apja volt Daidalosz személyé
ben. viszont Pha'étont nem az apai napsugár égette halálra, hanem Zeusz villáma súj
totta le.

Mignon, mint szerző

1836-ban Párishan megjelent egy négykötetes mű, a,z akkor jónevű A. Boniface 
tollából Irodalmi Mozaik címmel. Szép hazafias olvasmányok vannak benne; jeles idé
zetek, hogy a haza iránt miként kell lelkesedni. Még a német irodalomból is hoz fel a 
szerző példát, mondván: „Valóban megható az érzés, amellyel Mignon dalolja: Ismered 
a hont, hol a citrom virul?“ A Mignon név után *) jel látható s a jel alá a jegyzetro
vatban Boniface mester ezt a magyarázatot fűzi: ..Ennek a szerzőnek neve az életrajzi 
lexikonokban nem található.“ De becsületére válik, hogy legalább utánanézett Mignon
nak, az ismeretlen német szerzőnek és nyomozta az életrajzi adatait a lexikonokban.

Ami a lexikont illeti, még ebbein |az alaposságot megkívánó munkában is igen 
szép baklövést fedezett fel az Intermédiaire des chercheurs et curcieux egyik olvasója. 
1840-ben nagy tudományos lexikont adott ki egy párisi kiadó Dictionnaire des dates 
cím alatt. A munka részletekben jelent meg s amikor már a Mi kezdetű címszavaknál 
tartottak, nagy ijedelemmel vette észre a szerkesztőség, hogy a Mediciek kimaradtak. 
Ez nagy hiba volt, valami módon ki kellett javítani. De hogyan, amikor a, betűrend 
kényszere folytán immár lehetetlen volt beiktatni1 a Medicieket a kellő helyre? A francia 
zsenialitás nem jön zavarba. Egyszerűen így intézték el a nevezetes családot:

Midid, helyesebben Medici.
A hiba rendbehozatott.

Haudeamus Réaumur
Rátérve Curnonsky könyvére, ő főképen az újabbkori párisi Lapok hasábjain tal

lózott. A temérdek bolondgombából csak egy kis mintakollekciót szemelgetek,
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„Az utolsó verssornál a diákok felemelkedtek és a Gaudeamus Réaumur éneklésébe 
fogtak, amelyet minden jelenlévő állva hallgatott végig.“ (Masques et Visages, 1914 
április 18.)

A földrajzi baklövésekről nem is kell beszélni, azok annyira ismeretesek. Csak 
egyetlen példa rá:

„Sarah Bernhardt asszony folytatja diadalmas körútját Délamerikában. Tegnap 
Cincinnati közönsége tapsolt neki.“ (Le Figaro, 1910 március 20.)

Történelem:
„Mucius Scaevola, aki egymagában védett egy hidat egész ellenséges sereg el

len . . ( V Intransigeant, 1905 november 17. A cikkíró, aki eképen Muciius Scaevolánál 
is jobban megégette a kezét, maga a nagy Rochefort volt.)

Ha már égetésről van szó:
„Tudjuk azt, hogy Galileit megégették, mert azt merte állítani, hogy a föld forog 

a nap körül.“ (Le Siede, 1911 május 5.)
Irodalomtörténet:
„Olvasóink előtt el fognak vonulni „A hajdani világ hölgyei“, akikről Ronsard 

gyönyörű balladája szól/1 (Le Gaulois, 1903. március 13. Tudniillik ezt a balladát 
Villon irta.)

„Egy 'lengyel fólyóirat közli azoknak az íróknak 'névsorát, akiket a hatóság fel
forgató irányzatúnknak talált. A kitiltott francia könyvek közt szerepel többek közt 
Gulliver és Robinson .“ (La Revue, 1907. májusJl.)

Műtörténet:
„Tasso a második olasz festő, 'akinek életét francia szerző színpadra vitte.“ 

(L’Intransigeant, 1908. december 6.)
Zene:
„Merész ellentét gyanánt az Isolía fivérek színházukban Salome előtt a Sevillai 

borbélyt fogják adni, az isteni Mozart-tóI.“ (Megint a kitűnő L'lntransigeant, 1910. 
április 24.)

A  h a tta g ú  tr iu m v ir á tu s

A legújabb politikai események bírálatánál egyik lap kifakadt: „Úgy látszik, 
öt-hat úriember megfeledkezett a nemzetek szövetségéről és triumvirátust akar alakí
tani/“ A másik felsóhajt, hogy hová tűntek a szép napok, amikor még Locarno alatt a 
genfi tó hullámai csobogtak. Akadt olyan lap is, amely tapsolt egy francia diplomatá
nak, amiért bátran kettévágta a csomót, mint egy újkori Salamon. Viszont egy párisi 
újság méltatlankodását azzal a szép hasonlattal fejezte ki, hogy’fölösleges a díszes 
pille rigót eltaposni, csupán csak amiatt, mert később falánk féreggé változik.

Lehetne még oldalakon keresztül folytatnunk. De befejezem röviden, azzal a rövid
séggel, amely például Clémenceaut jellemezte. Egy Grousseau nevű képviselő a francia 
kamarában nagy beszédet tartván, így emlékezett meg a „tigris“ lakonizmusáról:

„Clémenceau szeretett egytagú szavakkal válaszolni. Kérdésemre azt felelte: 
Próbálja meg! (Essayez!)“

Szakály Dezső : Magyar akarat!
(Hazafias szavaló-kórusok. versek, dalok. 

Egyet. Nyomda kiadása. Budapest, 1933. 96 
oldal. Ara 2.20 P.). A szavaló-kórusban
rejlő összefogó erői. hazafias célok szolgá
latába állítani van hivatva Szakály Dezső 
könyve. A szavaló-kórusok megszervezésé
nek mindinkább növekvő mozgalma szá

mára fontos lépés ennek a műnek megjele
nése. amely bőséges eredeti anyagot és 
szakszerű útmutatásokat nyújt tanár, ta
nító, leventeoktató és egyéb egyesületi ve
zető férfiak számára. A könyv nemcsak 
előadásra alkalmas költeményeket nyújt, 
hanem azok betanítását, a szólamok felosz
tását stb. is felöleli.



Egy rapszódikus művész
Valaki, aki tudja rólam, 

hogy kevésszámú szenvedé
lyeim egyike az, hogy a ma
gyar fajta ritkaformájú te
hetségvillanásait kutassam, 
azzal keres fel egy szép na,- 
pon:

— Gyere el ma este a 
Zeneakadémiába. A világ
hírű magyar Roth-kvartet 
estje lesz, s ami még külön 
értéke az estnek rád nézve, 
az, hogy iSchumann és Bee
thoven mellett egy fiatal ma
gyar zeneszerző vonósné
gyesét is előadják, amelyről 
a bennfentesek sok jót mon
danak . . .

Elmentem. Az első pár 
akkordnál, amely felzizzent 
a pódiumról, tisztán érezte 
az ember: numen adest. Szó 
sincs róla: még kiegyen!ít- 
tetlen dolog, olyan amire azt 
szokták mondani: romanti
kusan fiatal. Az ember pró
bál elemezgetni: Debussy,— 
á —, Kodály, — dehogy —,
Franck, — Bartók — val ami 
egészen más, emitt egv le- 
génykedő rikoltás, ott egy 
kántáló, duruzsoló ráolva
sás, fantasztikus délibábker- 
getés, busongó nekikesere- 
dés, egy letépett darabja 
valami nagy pogány him
nusznak . . .  Ha Ady muzsi 
kált volna, 910 körül ez lett 
volna a stílusa.

Mondja az emberem:
— Ez ám csak az egyik oldala ennek a rajongó, pur söwg-müvésznek. A másik 

a piktuia.
Elmegyünk a műtermébe, valahol a Liget körül. Az első, amire rádöbbenek, egy 

önarckép. Igaz is: évekkel ezelőtt volt a Műcsarnokban kiállítva. Négyszer visszamen
tem akkor ehez a portréhoz, amelynek piktorát névről sem ismertem. Csak úgy ordított 
a képből a tehetség. S most ugyanezzel az emberrel, mint egy hallatlanul szuggesztiv 
muzsika szerzőjével találkozom. Úgy látszik, nemcsak a természettudományokban mo
sódnak el mindjobban a fizika és a kémia határai egymás között: a művészetek között 
is végzetszerű ozmózis van. Van,,'aki piktor és építész, van aki piktor, szobrász és 
költő, van aki piktor és repülőgépkonstruktor. Nyilván itt is ilyen határmenti félékről 
van szó.

Ki hát ez az ember?
A falon véletlenül szemembe torpan egy eldugott kis keret; benne valami eisár- 

gult misszilis, Idrányi Ferenc kuruckapitánynak címezve, anno 1600 nem tudom mennyi. 
Lnnék az abauji vitéznek késői leszármazotttja idrányfalvi Idrányi Tibor, a muzsikus
piktor.

— Hosszú hónapok óta nem volt már ecset a kezemben mondja, s aki ért a 
tehetség pszihologiájához, nyomban tisztában lehet vele, mit jelent'egy vérbeli művész
nél ez az öntudatlan ötletszerűség, az alkotó temperamentumnak ez a lökésszerű csóvája 
—■, egv darabig plasztikával bíbelődtem (— s közben nagyon megvetően odabök az

Idrányi TiborÖnarckép
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ldrányi Tibor: Műteremben

küldte az öreg királynak — a kuruc vitézek utódai 
•érte gyönyörű köszönőlevelet (ezt nem mutogatja). 

Valóságos all-round-művész.
Az egész ember 38 éves lesz a napokban.
Jól tenné, ha pályát választana.

ujjával egy kitünően sikerült 
aggastyánfej felé —), de aztán 
valami leküzdhetlen, szenvedé
lyes vágy vitt arra, hogy zené
ben fejezzem ki mindazt ami
re az ecset, meg a modelláló fa 
már szegénynek bizonyult. Nem 
tudom, meddig tart majd ez a 
hangulatom, de egyelőre rabja 
vagyok, olyan az, mint a sze
relem . . .

Most az egész le’két mu
zsika tölti be. Nemcsak zenét 
szerez, hanem kitünően hege
dül és igen jól zongorázik is. 
És bolondja a régi hegedűknek. 
Van egv pár mesterhegedűje: 
esténként, amikor lefekszik, 
körülrakja őket az ágya körül, 
szemével, kezével simogatja 
őket, valóságos Kreisler kar 
mester úr, a maga misztikus 
hangszerimádatával. Hegedűi 
között van egy csodabogár: a 
féloldala olyan, mintha kolum- 
bácsi légy szúrta volna meg, — 
az építője így akarta a rezon- 
náló-testet felnagyítani.

Egy időben verseket íit Id- 
rányi. (Életének egy más kor
szakában az autó szerelmese 
volt. Tizennyolc éves korában 
valamilyen zeneszerzeményét 

így juhászodnak'meg -—, kapott is

(s. g.)

Kincs Elek : Történeti áttekintés
(Kny. a Pallas-féle Általános Ismeretek 

Kézikönyvéből. 111 oldal). 38 oldalon a vi
lágtörténelmet és '66 oldalon a magyar múl
tat megmagyarázva előadni: nem könnyű 
feladat. írójának ‘túl kell magát az apró 
tényeken tennie, hogy csak a legfontosabb 
politikai, gazdasági és szellemi mozgalmak 
körvonalait rakja fel. S ami ezzel egyér
telmű: le kell mondania arról, hogy részle
tes konkrétumokkal igazolja egy-egv axió
máját, vagyis nagvobb hitelességet vesz 
igénybei, mint a foliánso’kra menő tör'ó 
nelmi szakkönyvek írói. El kell hagynia a 
békatávlatot s mindéin történés indokát a 
nagy világesemények távlatából kell felku
tatnia. Kincs Elek, szombathelyi keresk. is
kolai tanár kitünően felismerte ezt a felada
tát. Még a legfrissebben vérző sebek — a 
világháború okai s a háborúvesztés okai — 
dolgában is megtudta teljes tárgyilagossá
gát őrizni. ,,Nemzetiségi politikánkban ma
gunk is követtünk el hibát bőven. Jóval 
több előre átást érdemelt volna ez a kér

dés“, — mondja többek között a világhá
ború magyar indítékairól. ,A fennhéjázása 
miatt mindenünnen körülzárt Németország 
oldalán kellett végigküzdenünk a háborút“ 
— írja a háború folyásáról. És ..Amerika 
mérhetetlen hadianyagot, készletet bocsá
tott az antant rendelkezésére és ez eldön
tötte a háborút“, — valamint: „négy évig 
tartó irtózatos harcokban a folyton támadó 
központi hatalmak anyagilag kimerültek, 
idegileg összeomlottak s elveszítették a há
borút, mert az amerikai beavatkozás friss 
anyagot és új lendületet adott a szövetsé
gesek seregeinek“. így, teljes tárgyilagos
sággal vázolja fel a háború elvesztésének 
lélektani és szitratégiai miliőjét, s ezzel bi
zonyára jobb szolgálatot tesz az igazságnak 
is és a magyarság ügyének is, mint azok, 
akik a bécsi AOK politikáját igazolandók. 
mindenáron a magyar , Dolchstoss“-ban ke
resik a bűnbakot s ezt — éppen nekünk, 
magyaroknak, akarják bemagyarázni! Kincs 
Elek munkálatát értékes kronológiai táblá
zatok teljesítik ki.



Still More Tit-Bits
Magyarország, mint regénytéma határozottan kezd „divatba-jönni“. Otto Zarek, 

a kitűnő Kleist-dijas német költő és író elhatározta, hogy legközelebbi regényének 
színhelyéül a Dunántúlt s a Balatont választja, Joseph Delmont, a kiváló regényíró, 
aki húsz évig foglalkozott nagyvadak élve való kézrekerítésével s tucatnyi regény, 
színdarab és film szerzője, most írja Pöstyénben „Die Wunderblutkirché‘ címen leg
újabb, nagytárgyú regényét.

Delmont, aki 49 éves korában kezdett írni, kedves, bécsi kiejtéssel mondta el 
legvidámabb írói élményét:

— Valamelyik angol magazin pályázatot hirdetett a legjobb állat-históriára. Két
száz fontot tűztek ki. Én kutyafuttában néztem meg a kitűzést s aztán megírtam 
,,Negro“ című elbeszélésemet és beküldtem. Múltak a hónapok, másfél év is eUelt már, 
amikor valaki gratulált nekem. Miért? kérdezem. Hát a pályadijny er ésért! hangzott iri 
felelet. Nem akartam neki hinni, amíg meg nem mutatta az újságot, hogy a kétszáz- 
fontos dijat nekem ítélték, az angol nyelven megírt novelláért. Másnap már ott volt 
a sürgöny is, amelyben meghívtak Londonba. Az angol fővárosban nagyon kedvesen 
fogadtak, a dij átadása banket keretében történt meg. A bírálóbizottság elnöke Jerome
K. Jerome volt, aki különösen meleghangú dicsérettel emlékezett meg rólam. A ban
ket után kettesben beszélgettünk s megkérdezte: gondja , Mister Delmont, Anglia 
melyik részéből származik?“ A kérdésre persze azt feleltem, hogy osztrák ember 
vagyok, Berlinben élek. „Hát. . .  hát nem angol állampolgár?“ kérdezte elhülve Jerome. 
— „Nem“, [feleltem csodálkozva. „Miért?“ — „De ember; maga nem olvasta végig a 
pályázati feltételeket!“ suttogta rémültem Jerome. „Nem látta, hogy csak angol állam
polgárok vehetnek részt a pályázaton?“ „Nem“, feleltem, „dehát akkor mit csinál
junk? Visszaadjam?“ És sajnálkozva tapogattam meg a csekket zsebemben. „Isten 
n entsen!“ intett le Jerome. „Szót se szóljon róla, különben engem is kellemetlenségekbe 
kever!“ És fejét csóválva tette hozzá: „Nem angol állampolgár. .. ejnye. . .  ejnye . . .“ 
Hát így nyertem Irodalmi dijat, mint ál-angol...

*

Megszületett végre a „nagy“ amerikai regény. S aki írta; nem a Sinclair Lewis, 
Dos Passos, Dreiser nemzedékéből való, — hanem visszakanyarodott Longfellow és 
szinte Walter Scott romantikájához. Hervey AUén-nek hívják s a könyv címe: „Anthony 
Adverse“. Aki nem akar elmaradni a világirodalom élvonalától, annak él kell olvasnia 
•ezt a hatalmas alkotást, amely méreteiben is „nagy“: 1224 hatalmas oldtíl.

Hervey Allen 1916-ban tűnt fel. „Ballads of the Border“ címen adta ki verses 
könyvét, s csakugyan határmenti ballada volt élete is, amelyet a mexikói határon, a 
nemzetőrségben töltött. „Toward the Flame“ címen ragyogó feljegyzéseket adott ki, 
amelyek az amerikai katonák franciaországi élményeit tárgyalták, „lsrafel“ című nagy 
Poe-életrajzát mindenképpen döntő-fontosságú munkának tartják. Versesköteteit még' 
Amerikában is szokatlanul nagy közönség olvassa.

Élete csaknem olyan regényes, mint az „Anthony Adverse“. 1889-ben született 
Pitisburghban, ott is járt iskolába s 1909-ben az Egyesült Államok tengerészeti akadé- 
n iájába lépett. Kiváló atléta volt s ez szegte félbe tengerész-karrierjét is: túlerőltette 
magái s ott kellett az akadémiát hagynia. 1915-ben elvégezte a pittsburghi egyetem 
közgazdasági fakultását, „Bachelor of Science“-szé avatták. Később a híres Bell- 
lelefontársaságnál dolgozott, mint reklámfőnök. 1915-től kezdve, amikor belépett a 
nemzetőrségbe, 1918-ig állatidé) szolgálatban volt a mexikói határ mentén, majd Fran
ciaországban, mint gyalogos főhadnagy. Többször megsebesült. A háború után Dél- 
karolinában telepedett le s nagy része volt a modern „déli“ költészet propagálásában. 
Iái Bose Heyward dal, a híres délkarolinui költővel együtt adta ki első verseskönyvét
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s itt fejezte be háborús naplóját is. Később a kolumbiai egyetem hívta meg az angol 
nyelv és irodalom előadójának.

1926 nyarán a Bahamaszigetekre ment s ócska spongya-vadász hajóval cirkált 
a sziget-tengerben: letelepedésre keresett helyet. A hatalmas orkán, amely abban az 
évben ezen a tájon végigsepert s amelyben csaknem életét vesztette, egyelőre véget 
vetett énnek a tervnek. Amerikai irodalomról tartott előadássorozatot a Vassar-egye
temen s egyik növendékét — feleségül vette. Feleségével és két kislányával néhány 
évet töltött a Bermuda-szigeteken, ahol nagy regényének jórészét írta. A regény meg
írása maga négy évig tartott, de sokkal hosszabb idő telt el környezet- és kor
tanulmányozással.

Mi vari, hát ebben a gigászi regényben, amely egyszerre világhírt szerzett Aillen- 
nek? Egy árva fiú története, aki egy angol kapitány s egy skót lány gyermeke, — de 
úgy születik, hogy anyjának más a férje s ez a férj, hatalmas spanyol arisztokrata, 
megöli apját és anyját s őt magát lelencházba adja. A történet a tizennyolcadik század 
végén kezdődik s a tizenkilencedik század harmincas éveiben fejeződik be. Anthony 
Adverse csodálatos életet él. Véletlen révén nagyapja házába kerül, ott lesz tanúja a 
napóleoni idők hajnalának, majd Kubába utazik, rabszolgakereskedő és ültetvényes 
lesz, visszatér Európába, ahol a nemzetközi fináncpolitika útvesztőibe bukik bele. Sze
relmek és harcok, boldogság és szenvedés, az emberi élet egész panorámája benne van 
ebben az 1224 oldalban. Anthony Adverse a nyugtalan emberi lélek örök szimbóluma 
s a több mint ezer oldal nem unalom kásahegye, hanem drágakövekkel kirakott 
ösvény, amelyet érdemes végigjárni.

Nemrégiben fejeződött be Budapesten az a Dosztojevszkij-regény, amely egy 
tizennégy éves anyagyilkost állított a nyilvánosság túlzottan éles rivalda-fényébe. 
S mintha a klasszikus Karinthy-ír ás, az „Ó élet tükre, művészet. . .“ elevenedett volna 
meg számomra, amikor egy néhány hete olvasott könyvet idéztem fel emlékezetemből. 
Johann Rabener „Verurteilt zum Leben“-je Rowohlt-nál jelent meg, már a „Gleich 
Schaltung“ után. Magáról a könyvről már elég sokat írtak Magyarországon is, március
ban magyarul is megjelenik — itt csak annyit állapítsunk meg, hogy szinte hihe
tetlen, miként jelenhetett meg Hitler ék Horst Wess el-mámor óban ez a nagyon tragikus, 
de nagyon becsületes munka, — amely jórészt párhuzamosan halad a Zemplén-esettel. 
Az élet és a művészet titokzatos kölcsönhatása nyilvánul meg, látható kapcsolatok 
nélkül.

T alán érdekli a L i t e r a t u r  a publikumát az a levél, amelyben ez a Johann 
Rabener egyet-mást elárul önmagáról s amelyet fordítója kapott tőle:

— A „Verurteilt zum Leben“ című regényt 22 éves koromban írtam. Előzőleg már 
nem kevesebb mint hétféle hivatásban próbálkoztam: egymásután voltam tanonc egy 
műselyemgyárban, banküzletben, aztán hirdetési ügynök és nyelvtanár, majd sport 
újságíró és egy papiráruház alkalmazottja s végül, átmenetileg, fotográfus is. Izgaépti 
életem fél-Európán átvezetett; de voltaképpeni otthonom Berlin, bár Breslauban jöt
tem a világra (belegyezésem nélkül). Sokat tudnék mesélni, ami szenzációként csen
gene; de inkább arra az általános megállapításra szorítkozom, hogy a mi nemzedékünk 
(az 1909-es nemzedék) élményköre sokkal nagyobb, mint az, amelyben a korábbi nem
zedékek jártak. Már gyermekkoromban forró szeretetet éreztem a könyv iránt. Min
dent elolvastam, ami a kezembe került: regényeket, novellákat, életrajzokat, drámákat, 
vígjátékokat, szakácskönyveket, prospektusokat és újságokat. Ez a szeretet később 
szenvedéllyé vált; belemélyedtem Dosztojevszkij alkotásaiba, ebbe a zsenibe, aki még 
ma is irártyadó számomra. Mély lekötelezettségei érzek Wassermann és Thomas Mami 
német költők iránt is. Az olyan művek, mint a „Gänsemännchen“, a „Zauberberg“, 
a „Fall Mauritius“, „Buddenbrooks“, döntően befolyásoltak. Megtantultam embereket
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nézni, embereket kitalálni, embereket formálni. — A „Verurteilt zum Leben“ című 
regényt a kritika általában mint élet-tagadó kétségbeesés könyvét fogta fel, — és ez 
nem egészen helyes. Kétségbeesett voltaképpen csak az a bátorság volt, amellyel én, 
mint teljesen ösmeretlen o u t s i d e r ,  ennek a munkának nekiláttam. Szinte a levegőbe 
írtam bele s őszintén szólva, inkább magamnak, mint az emberiségnek írtam. Amikor 
később megkérdeztek, mit akar voltaképpen ez a könyv, ezt feleltem: a „Verurteil 
zum Leben“ vezérmotivuma a szenvedés iránti szeretet (Dosztojevszkij értelmében!). 
Eszményileg a könyv az élet eszme-életvalóság ellentétben csúcsosodik ki, Fedor 
Feuerhahn, a hősöm, minden erejével megpróbálta, hogy eszméje szerint éljen, hogy 
aztán végül anyján, akiben az őrült inflációs idők minden sátániságát akartam jel
képezni, tönkremenjen. De a megrendüléseken át, amelyeket ki akartam váltani, élet
eméiben akartam hatni, nem. pedig destruktivan. A káosz formálásában, véltem én, a 
káosz legyőzése és tisztázása rejlik. Ezt, sajnos, majd minden kritikus félreértette.

— Ma huszonnégy éves vagyok s jelenleg második regényemen dolgozom. Fiatal 
író életútját tárgyalja; azt hiszem, ez a könyv kissé barátságosabban fest majd, mint 
az első. Alighanem tavasszal jelenik meg.

Ez a mély és őszinte önvallomás bizonyára rokonszenvet kelt Johann Rabener 
iránt — még azokban is, akik a „Verurteilt zum Leben“-ben egy generáció kétségbe
esett, féktelen jajkiáltását látják. Tábori Pál dr.

Theologia
(Hittudományi évnegyedes folyóirat. A 

Pázmány Péter Egyetem hittud. karának 
megbízásából szerk. Iványi János. 1. évf. 1. 
szám. Évi előf. 10 P.). Ez a folyóirat mái 
csak in beeing is, de egész tartalma szerint 
is az Ecclesia triumphans diadalkiáltása. A 
magyar katolikus rinascimento egyik mé
lyen képzett, nagy áttekintésü vezéralakja, 
Schütz Antal teol. professzor — „a hittudo
mány jelen fázisa és föladatai4* címen írott 
bevezető cikkében — nyíltan el is ismeri 
ezt a helyzetet, amelyet a katolicizmusnak 
a száz év előtti romauticizmussal karban 
járó nagy fellendülésével vet össze. „Az 
iránt nem lehet kétség, hogy a hittudomány 
ma emelkedő fázisban van“, — írja, majd 
,.ma az egyházi élet az egész vonalon, in
tenzív és extenziv értelemben emelkedőben 
van“, vagy „az Egyház fáján mindenütt 
friss fakadó élet lüktet“. Csakugyan, kár 
lenne szemet hunynunk a tény előtt, hogy 
a magyar katolikus Egyház a Baller Istvá
nok, Huszár Károlyok, Schandl Károlyok, 
Vass Józsefek és Klebelsberg Kunók alak
jaiban csakugyan örökké emlékezetes érté
keket termelt ki az 'utóbbi másfél évtized 
alatt s az ő személyes érvényesülésük egy
úttal fokmérője annak az intenzív és exten
ziv emelkedésnek is, amely a magyar fca- 
tolikum legújabb történetének olyan jelleg
zetes kiséroje. Hogy .aztán külföldön némi 
törések következtek el: hogy a Quirinál és 
a "Vatikán formális kibékülése a IX. Fiústól 
olyan szerencsésen inaugurált .„fogság“-

poütikán ejtett bizonyos sérelmet; hogy a 
hatalmas német centrumpárt porban hever; 
hogy a „Katolikus Felség“ birodalmában 
vörös terror lépett a habsburgi inkvizíciók 
szerepébe; és hogy még egyéb, itt nem 
részletezhető, jelenségek Európa-szerte arra 
mutatnak, hogy az a bizonyos „emelkedő 
fázis“ talán inkább csak optikai csalódáson 
alapul, — azt Schütz Antal joggal elhanya
golhatta, mert hiszen ő kizárólag a teológia 
elméleti világát teszi vizsgálat tárgyává, 
ahol persze szintén kénytelen fanyar fenn
tartással élni: „nincs ennek a kornak ki
emelkedő nagy teológusa“. — A minden tu
dományos volta mellett is rendkívül eleve
nen és érdekkeltően szerkesztett folyóirat 
további tartalmából kiemelnék Tóth Tiha- 
mérnak, a nagynevű egyházi szónoknak 
cikkét „a szentbeszéd eredményességének 
néhány titkáról44, valamint Artner Edgái 
kitűnő összefoglalását a római katakomba
kutatás mai állásáról.

Ti ostler, Josef: Die Anfänge der ungari
schen Persönlichkeitsdichtung

(Valentin Balassa und das deutsche Ge
sellschaftslied das 16. Jahrhunderts. Bpest, 
1933. Kny. a Petz Gedeon-emlékkönyvből. 
12 oldal). Igen jelentős kutatási eredmény 
a magyar világi líra eredtetésére nézve.. A 
szerző nem kevesebbet mutat ki, mint azt, 
hogy Balassa Bálint költészete 'témájában 
is a német-osztrák, társasági dal tó} függ, a 
jellegzetes Balassa-strófát pedig Petrus 
Herbertus cseh-testvér költőtől! vette át.
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Könyvdivatok
D iv a tb a n  a  tr iló g ia

Ma, amikor egyre azt halljuk, hogy az olvasóközönségnek nincs „idege“ komoly 
és „nehéz“ könyvet végigolvasnia, prominens írók, akik pedig minden elvonatkozottsá- 
guk mellett sem annyira gyermekded kedélyek, hogy ne 'lenne érzékük a tömegsiker 
iránt, ezek a jól bevált írók nem érik be, hogy'olyan súlyos és terjedelmes alkotások
kal hívják ki az olvasó időbeli és szellemi teherbírását, mint Thomas Mann „Varázs- 
hegy“^ , hanem egy-két kötetben nem találva elég teret tárgyuk és i mondanivalóik szá
mára, a trilógiához folyamodnak. Nem új műfaj. Csiak feltűnő, hogy éppen az olvas
mányaiban felületesnek és léhának beállított mai időszakban éledt újra.

Thomas Mann rég beígért és állítólag türelmetlenül várt nagy elbeszélő műve: 
„Joseph und seine Brüder1' szintén trilógia. Első része,;,,Die Geschichten Jakobs“ már 
magyarul ás megjelent. A második rész: „Der junge Joseph“ 1934-ben, a harmadik, 
befejező rész később jelenik meg. Mann műve „sokrétű 'festmény, benne már semmi 
sem legenda, hanem az összes alakokban, eseményekben és összefüggésekben a 'feltét
lenül leszűrt, bizonyos és végleges van összegyűjtve. Jákob funfangja az áldás elnye
lése körül, szolgaévei Lábánnál, küzdelme Ráchelért, mindez költői látomásokban, a mo
dem bölcselet, modern kritika és modem lélektudomány megismerései (álapján vetítő- 
dik elénk. A „modem eposz“ példaképe“. Különben, rettenetesen nehéz olvasmány és 
tárgyánál fogva sem számíthat nagy népszerűségre.

Alja Rachmanova, a példátlanul beérkezett orosz emigráns írónő, jól ismert triló
giájának befejező része, „Die Milchfrau in Ottakring“ imég a két előző kötetnél is han
gosabb sikert aratott. Ebben azt írja lei, hogy a jómódban felnőtt .fiatal orosz nő, aki 
az orosz felfordulásban osztrák hadifogoly neje és anya lett, miután hazájából kiuta
sították. mint teremt magának és övéinek új létalapot Bécsiben. Tejesboltot nyit a kül
városban és addig dolgozik, amíg férjének sikerül tudományos képzettségének megfe
lelő á’lásba jutnia s ő maga — tizenhetedik életévétől vezetett naplója alapján és 
meglepő őszinteséggel — megírja trilógiáját. A mű nem utolsó érdekessége, amint 
Rachmanova híven beszámol álmairól, amelyek mindig visszaviszik a múltba és 
az elvesztett hazába. Habár panaszkodnia igazán nincs oka jelene és mostani hazája 
ellen sem. Népszerűsége emelkedőben, trilógiája pedig a 122-ik ezernél tart.

B é c s  fe ls z a b a d u lá s a  a  tö r ö k  ig a  a ló l
1933-ban múlt két és fél százada, hogy a törököt elverték Bécs alól s ez a rég

múlt örvendetes esemény nem egy írói mű megihletőjévé vált napjainkban. A jelen
problémáit fel nem ismerő, vagy azoktól idegenkedő, esetleg megoldhatatlanságuktól 
visszarettenő írók szívesen menekültnek a sokkal kényelmesebb, „tiszta munka“-múltba. 
Eredmény: ijesztő túltermelés történelmi regényben — legszívesebben trilógia alakban 
—, regényes életrajzban és rokon műfajokban. Prognózis: még'soká lesz vége, mert a 
közönség szívesen olvassa.

Bécs felszabadítóinak mindegyike és maga a tény is megkapta egy vagy több 
vaskos kötetét. „Prinz Eugen“ Frischauertől, „Halbmond um Wien 1685“, G. Fischer- 
tol, „Sobieskis Kreuzzug nach Wien“ JanetschektöL, „D’Aviano Marco, sein Werk u. 
seine Zeit, eine Festschrift zum 250. Jahrestag der Türkenbefreiung“ Grauertol, „Tür
kenjahr 1683, Das Reich im Kampf um den Ostraum“ Loren ztöl, „Soliman vor Wien, 
Neue Quellen zur Geschichte des Türkenjahres 1683 aus dem loth. Hausarchiv“ ßtoller- 
töl, „Belagerung und Entsatz von Wien 1683“ Weihs-Tihanyitól, amit hamarjában fel-, 
sorolhatok. Közöttük természetesen vannak komoly történelmi munkák Ls

A megujhodott pápaság
A pápaság újabban szintén erősen foglalkoztatja az írókat Megjelenés előtt áll 

egy háromkötetes mű, „Das Papsttum“, J. Hallejtől. Uj kiadványok: „Papstgeschichte,
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von don Anfängen bis zur Gegenwart“, irta Prof. Franz Xaver Seppelt. Képzelhető a 
terjedelme, amikor csak kép 919 van benne! Továbbá ele készületben egy háromkötetes 
mű, „Papsitgeschichte der neuesten Zeit“ Josef Schindl értől, amelyből az első kötet 
már megjelent.

Megnyugtathatom az aggodalmaskodóikat, hogy a Gothai Almanach még teljes 
egészében megjelenik. Az összes kötetek, a Hofkalender, a grófi, a bárói, az uradéiig és 
a briefadelig nemzetségek könyve. Kötetenkint csak 16 márkába kerül.

Ugyancsak fáradhatatlanul zsigereliik még mindig a háborút. Most már egyes 
divíziókról, egyes „.heilvoll“ vagy „unheilvoll“ napokról vagy hadmozdulatokról ácsol
nak össze köteteket. S mint az elért példányszám mutatja, nem eredménytelenül.

R e g é n y e s  é le tr a jz o k , tö r té n e lm i r e g é n y e k
Természetesen Mayerling is újból, inspirált írót történelmi regény erejéig. 

Habsburg-vonatkozású még: „Zita, ein Frauenschicksal“ M. P rósz wimmert öl. „Die 
Tragödie eines Kaisers“, aki alatt Ferencz József szomorú sorsú öccse, Miksa mexikói 
„császár1 értendő, Conte Corti tél. „Kaiser Joseph der Deutsche“, Krück v. Poturzun- 
tól. Két regényt kapott az elnyűhetetlen Napoleon, hármat a hasonlón strapaképes 
Richard Wagner, egy negyedik kötetben pedig Wagner Cősima leveleinek egy részét 
adta ki Freiherr v. Waldberg. Két kissé megkésett' regényben Brahms, Pailéologue 
könyvében Alexandra FeodoTovna. az utolsó cárné, azonkívül Pobjedonoszerv, aki III. 
Sándor cár alatt a reakciót képviselte, Carmen Sylva a román költő-királyné, Sir 
Roger Casement, Mustafa Kemal, Seipel kancellár, Schuhmeier német munkásvezér, 
Cromwell és Dollfuss mind megkapták a maguk kis mindennapi „vie románcáé“-ját. Nem 
feledkeztek meg a donkozákokról sem, — ^Vierzig Donkosaken erobern die Welt“, — 
míg a gyámoltalanul kétértelmű cím alatt: „Der Mann, der die Frauen anzog“, — Dre- 
cofll, a divaítkixály rejtőzik.

M ás id ő k , m á s  k ö n y v e k
A sportok és rokonszakmák között a skí és repülés vezet. Míg az autoirodalom 

teljesen visszafejlődött, addig majdnem minden élő és holt repülőről vagy repülőtől 
jelent meg új könyv. Nagyon kelendők a repülő- és1'a repülőgép-építő tankönyvek, sok 
jelent meg és szédületes példányszámot értek el. Kettő közülük a • 253 ezernél tart. 
Suzanne Ivenglen „So spielt man Tennis“ az egyetlen új tenniszkönyv, amelyet sike
rült felfedeznem, míg a »kiről és a hegyi sportokról tömegesen 'és nagy pélldányszám- 
ban jelentek meg könyvek. Sakkról semmi, — annál több bridgeről. Culbertson könyve 
a -contractbridgeről a 112. ezernél tart. Miután még kötelességtudón feljegyzem, hogy 
a kackiás Leni Riefensthal is átruccant a filmesített hó és jég birodalmából az iroda
loméba és kiadta „Kampf im Schnee und Eis“ című könyvéti 155 képpel, hogy Agnes 
Günther hires regénye, „Der Heilige und ihr Narr“ szerencsésen eljutott a háromszáza
dik ezerig, hegy új, gyűjteményes kiadás jelent meg Karl1 May 1 műveiből, amelyek 
eddig is 6 mlililüó példányban forogtak közkézen; hogy a kaktuszok sok új könyvet és 
a könyvjegyzékekben saját rovatot kaptak; s hogy hála Kipling és Jack London sike
reinek, buzgó írók nem csak a kutyát, hanem a hangyától az elefántig mindent, ami 
csak mászik, repül, úszik vagy négylábon jár, megregényesítenek, — nyugodt' lelki is
merettel kelek fel az írógéptől.

Szenes Tilda

Kiss Dezső Költemények

(Két kötetben. Dr. Vájná Györqi/ és 
Társa kiadása. Budapest, 1934. 274 oldal). 
1888-tól 1933-ig. negyvenöt esztendőn ke- 
resztül érzett érzések, hangulatok, gondo

latok, tépelődések versbe szedve. Elmé
lyülő, hangulatos írások, amelyek azt tük
rözik, hogy mi ment végbe egy arány 
kiegyensúlyozott lélek mélyén, mialatt 
külső világot a legnagyobb fergetegek ráz
ták.
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MAGYAR SZÉPPRÓZA
Károly Sándor: Láng
(Az Erdélyi Magyar Iróirend kiadása. 

317 oldal). Nagy Mihály ’főszolgabíró az 
egyik aradmegyei járásban. Felesége ro
mán leány. Boldogan élnek a háború vé
géig, de amikor a Romania Mare gondolata 
felbujtja a község román lakosságát. Lukré
cia, a magyar főszolgabíró felesége is a 
maga fajtájához húz lés ezzel felbomlik a 
házasság harmóniája. Elválnak. Lukrécia 
egv román úrnak a szeretője lesz, aki há
zassággal hitegeti, de utóbb otthagvja. 
Nagy Mihály végigszenvedi a ,.lecsúszás“ 
kálváriáját: elveszti hivatalát, kis állások
kal próbálkozik, nyomorog, kétségbeesésé
ben rossz házasságot köt, újra elválik, vé
gül a kislánya vezeti vissza Lukréciához, 
akit a megpróbáltatások rávezettek arra, 
hogy az ura minden faji különbség elle
nére is inkább az lő embere, inkább hozzá
tartozik, mint a román ifjú. Ezen a törté
neten kívül lejátszódik előttünk a kitűnő 
regény folyamán a franciái, majd román 
megszállás tragédiája. Az író kimutatja, 
milyen hibát követett el a magyar állam, 
amikor nem figyelmeztette hivatalnokait 
arra. hogy igenis optáljanak, mert Magyar- 
országon nem tud számukra megélhetést 
biztosítani. Erdélyben pedig igen fontos, 
hogy ottmaradjanak a magyarok. 
Komáromv Jórsef : Éjféli Madonna,

(Budapest, 107 oldal.) Határozott tehet
ségű író szól hozzánk ebből a növeli áskötet- 
bői, amelynek minden egyes története sü
rített dráma; jól megkomponált, markánsan 
megrajzolt és eleven emberek nyüzsögnek 
benne. Néhol kissé modoros a stílusa, de ez 
nem gyengeségnek hat, hanem inkább sze
szélyes hangulatnak. Elsőrangú a kötet két 
arckéntanulmánya Pethes Imréről és Gloria 
Swansonról. Az írónak tavaly megjelent 
..Morfium“ könyve is nagy öröm vo’t szá
munkra. ez a mostani minden hozzáfűzött 
reménységünket igazolta. Várjuk a „nagy“ 
regényét!

Maros Tamás : Marosportustól—Berlinig
(l. kötet. r Franklin-nyomda nyomása, 

Nagyváradon. 196 oldal). Kunovics Mór 
dr.-nak, a marosparti szegény zsidó fiúnak 
és ennek fiának, a kereszténnyé lett János
nak az élettörténete a regény magva. De 
ennél fontosabb, hogy kortörténeti adalék, 
a múlt század végétől a háború kitöréséig 
zajló magyar vidéki élet és a század lelet 
szellemi áramlatokról szóló tanúvallomás, 
amely — mint minden tanúvallomás: szub
jektív és egyoldalú szemlélet. ,Ám kultur- 
históriai szempontból és főként az akkori 
egyetemi fiatalság radikális részének szel
lemi élete szempontjából, fontos dokumen
tum.

Rubin László: A halhatatlan vándor
(Regény. Szőllősi-kiadás. 228 oldal.) 

Legrand János felfedezi azt az emberi szer
vezetben levő titokzatos mirigyet, amelynek 
kopása a halálhoz vezet. Megtalálja azt a 
szert is, amellyel ezt a kopást megakadá
lyozhatja. De 150 éven keresztül nem 
árulja el a halhatatlanság titkát, mert ér- 
demetlennek találja rá azt a nemzedéket, 
amelynek körében él. Senki sem sejti, hogy 
az ötvenesnek látszó életerős férfi másfél 
évszázad eseményeinek volt szemtanúja, de 
mindenki felérzi a lényében rejlő titokzatos
ságot. Hol megfélemlíti az embereket, hol 
meg elragadtatást vált ki belőlük. 150 éves 
korában beleszeret egy 18 éves leányba, 
akivel a, szerelem frenezisét éli át. Határ
talan szerelmében bevallja titkát a lánynak, 
akinek a révén aztán köztudomású lesz a 
„csoda“, őrült hajsza indul meg ellene, ki 
akarják tőle csikarni a halhatatlanság bű
vös szerének titkát, de ő nem árulja el, 
mert rájön, hogy a halandóság nagyobb ér
ték a halhatatlanságnál. „Ráeszmék hogy az 
életcélokat nem lehet száz évre félretenni, 
hogy ott folytassa, ahol hajdan abbahagyta... 
rádöbben, hogy a szent próba tevéseket is 
szakadatlanul ismételni kell. A példatevő-



két előbb megfeszítik és azután imádják. 
De az imádattal együtt tovább folyik az 
aljasság, mert a következő nemzedék a régi 
példát az élet sor raker ülő eseményeire al
kalmazni nem képes.“ Az a tudat, hogy a 
humanizmus és a halhatatlanság titka 
együttvéve sem képes megváltani a világot, 
annyira letöri, hogy végül öngyilkos lesz. 
— A rendkívül érdekes problémával foglal
kozó, tartalmas regény fordulatos cselek
ményei mindvégig lekötik az olvasót.

Sárközi György: Szilveszter
(TJj írók sorozat 7. szám. Nagy Károly 

és Tsai kiadása. 56 oldal.) A választékosán 
finom hangú lírikus és regényíró eiziittal 
néhány novelláját adja. közre. Az első négy 
novella Mihálovicsnak, a keserűségben ful
dokló, nyomorúságtól e1 durvult, komisz em
ber életének mozaikszerű portréja. Realisz
tikus  ̂ markáns írás, kegyetlenül őszinte 
emberábrázolás. A „Jóska költő lesz“ vi
szont csupa melegség és az utolsó három, 
szimbolikus novella transzcendentális ma
gasságokba nyúlik csipkefinom hangulatá
val. Valamennyi novellában egyformán re- 
vellálódik Sárközi György írásművészetének 
minden nagyszerű kvalitása.

Szalacsy Imre: A véres föld
(Regény. Tiszántúli Szépmíves Céh ki

adása. 281 oldal.) „A fekete ember“ című 
nagyvonalú történelmi regényével lett köz
ismertté Szalacsy Imre. Ez az újabb könyve 
is történelmi dokumentum: a szomorú közel
múlt gyászos eseményeinek krónikásává lesz 
az író. Könnyes fájdalom, keserű harag 
párázik a szavaiból, amikor beszámol 
a megszálló csapatok kegyetlenségei
ről, igazságtalanságairól, gonoszságairól. De 
becsületesen rámutat arra, hogy az új ves
zető k között akadt nem egv tisztességes, 
igaz ember, aki szégyelte fajtája hitványai
nak bűneit és a maga hatáskörében igye
kezett jót tenni. Gyászos zsolozsma ez a 
regény: korunk szenvedő magyarjait sirató 
ének, de ugyanakkor hittel, bizalommal teli 
zsoltár, amely azt hirdeti: bíznak önmaguk
ban, a maguk erejében, bíznak a jobb jövő
ben, bíznak az Istenben napjaink magyarjai.

Zsigray Julianna: Kristálymuzsika
(Elbeszélések. Singer és Wolfner kiadása, 

Budapest. 208 oldal. Ara 2.— P). A „Szüts 
Mara házassága“ és a „Férficél“ írónője 
novellásköteténék minden elbeszélésé tehet
séges írói munka. Fordulatos, drámai fe
szültségű történetek, érdekes figurák vál
takoznak a gazdag tartalmú kötetben. Az 
írónő éppoly jól megérti a paraszt lelki
ségét. mint a mai. modern ember kompli
kált lelkivilágát, a 'gyermek lelke éppoly 
ismerős előtte, mint az állat érzésvilága.

SZÍNPAD.
Berczeli A. Károly: A lángész
(Mítosz. Prometheus-kindás, Szeged. 125 

oldal.) Berczeli A. Károlynak, a magyar 
Pirandellónak legérdekesebb és legmerészebb 
konstrukciója ez a darab, amelyben a láng
ész problémáját és ezzel kapcsolatban az 
egész emberiség legfájóbb kérdéseit bon
colja, A modern dráma igen figyelemreméltó 
megoldása ez a mű, amelyben, pazar bőséggel 
szórja, 'szét mélyenszántó gondolatait, új 
meglátásait a rendkívül tehetséges szerző. 
A belénk idegződött evolúciós teóriával 
szemben azt állítja, hogy „minden organiz
mus csak addig é'l, amíg fejlődik, a fajnak 
tehát életösztöne, hogy megakadályozza a 
fejlődést, mert ha ez véget ér, aide or elpusz
tul ő maga is. A halál nem más, mint a fej
lődés megszűnése. A fejlődés pedig akkor 
szűnik meg, ha a faj elérte tetőfokát. A 
fajnak tehát létérdeke, hogy útját állja a 
tökéletesedésnek, mert hiszen ez a meg
semmisülést jelenti számára. . . “

Goethe: A bűnrészesek
(Verses vígjáték három felvonásban,. For

dította Bardócz Árpád, Bpest, 1934. A Ma
gyar Goethe Társaság kiadása. 99 oldal, 
Santho Miklós 8 rajzával. Ára 2 P). Goethe 
lipcsei diákkorának első nagy szerelme 
volt Käthchen Schönkopf, a kocsmáros lá
nya. Az Annette-hez intézett verseken kí
vül ez az ifjúkori színmű őrizte meg ennek 
a szerelemnek az emlékét. Goethe eredeti
leg csak „Lustspiel in Leipzig“ címet akart 
neki adni, de aztán a főhős, Söller, alakjá
ban mindjobban feltolult az a démoni elem, 
amely utóbb a „Faust“ Mephisto jában vált 
úrrá a költőn; s így került az ártalmatlan 
„Lustspiel“-cím helyébe a diabolikusabban 
ható „Die Mitschuldigen“. A fordító úgy
látszik jól fel érez te munkája közben ezt a 
Mephisto-zsengét, mert jól visszaadja a fi
gura. cinizmusát. Mint ahogy általában jól 
sikerültek rímes jambus-sorai is. A kisérő 
rajzok, minden pontos részlettudás mellett 
sem közvetítik megfelelően, a rokoko-met- 
szetek hangulatát és stílusát.

Németh Antal: Az Ember tragédiája szín
padin

(Budaqtest Székesfőváros kiadása, 1933. 
160 oldal. Számos képmelléklettel). Madách 
renesszanszát éli: német, angol, szlovák, spa
nyol fordításuk, háromkötetes életregény, 
olcsó itömegkiadás, rádió. Burgtheater-elő- 
adáss 500-ik nemzeti színházi előadás, sze
gedi szabadtéri előadás. egészen páratlan 
siker egv több mint 70 év e’őtf írott 'szín
műnél! E hetven esztendő színpad- és regie- 
történefét írta meg Németh Antali voltakép
pen ebben a kötetben, amellyel a Főváros 
áldoz Madách emlékezetének. Mert az Em
ber tragédiája, színpadi története egyúttal — 
egy konkrét esetre összesürítve — a szín-
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padinak magának is története, vagy tágabb 
értelemben: a stílusok története az lakadé- 
miikus naturalizmustól a meiningemi realiz
muson! a századvégi szimbolizmuson, aztán 
a szürreális el vonatkozásom keresztül egé
szen az új tárgyilagosságig és — vissza, 
amint Voinovichék új rendezése mutatja. 
Németh Am tál jó kalauznak bizonyul ebben 
a stílustörténeti kaleidoszkópban; jól ismeri 
a kritikai irodalmat, úgyhogy könyve egy
úttal a magyar kritikatörténetnek is jelen
tős fejezete. (Talán szabad azonban meg
említenünk, bogy nem ártott volna a Ltte- 
ratura évfolyamait is átböngésznie: 1929- 
ben rátái állhatott volna ia tragédia amerikai 
előadásainak tervére; 1931-ben a spanyol 
Madách-ter vekre; s főként 1983-ban a bécsi 
előadás Nagy Elemér-féle szcemáriumának 
ismertetésére: adatok, amelyeknek nem 
szabadna olyan műből hiányozmiiók, amely 
a tragédia világkarrierjét kívánja bemu
tatni). V

IFJÚSÁGI KÖNYVEK
Hosszú Lándzsa emlékezései
(Eqy indiánfőnök önéletrajza. Fordította 

Baktay Ervin. Bpest, 1934. Káldor Könyv
kiadó. 271 oldal, számos fényképillusztrá
cióval s eqy térképpel). Bölényfia Hosszú 
Lándzsa ősi indiáncsallád fia, aki azonban 
már amerikai kollégiumban végezte, tanul
mányait is anyanyelvűn s az angolon kívül 
miég vagy 12 indián törzs nyelvén beszél. 
Amerikai sorhadseregbeli tisztnek készült, de 
amikor a világháború kitört, Kanadába ment 
át, besoroztatta magát és a francia fronton 
harcolt. Számos sebe és kitüntetése beszél 
arról, hogy ősi törzsi bátorsága még a gép
fegyverek füzében sem hagyta cserben. 
Hosszúlándzsa jól ismeri indián testvéreinek 
újkori történetét, személyesen ismeri azokat 
az öreg indiánokat, akik 1905-ig — az in
dián rezervációk végső pacifikációjáig — 
folytonos romantikus és kalandos harcok
ban.' léitek, úgy a többi imdiámtörz&ekkel, mint 
a fehér csendőrsiéggel. Ezeknek a harcoknak 
és kalandoknak hiteles és fényképes anyag
gal bőven dokumentált történetét mondja el 
e memoárjaiban: éppen hiteles voltánál 
fogva a régi BŐTharisnya-meséknél bizo
nyára sokkal jobban (érdeklik a ma gyer
mekét. Baktay a maga fölényes nyelvi kész
ségével fordította a könyvet.

Kner Izidor : Apró lurkóságok
(12 képpel. Kner-kiadás, Gyoma, 1933. 

S3 oldal). A. gyerekszáj aranyos derűje su
gárzik az apró kötetből. Gyerekek és uno
kák vidám kacagást keltő 'és elgondolkoz 
tató' mondásait gyűjtötte egybe a nagy ma
gyar könyvkiadó-művész. Nemcsak a gye
rekekre, hanem a mai korra is jellemzők 
egyes kiszólások. Például amikor az ele
mista gyerek, arra kérdésre, hogy mire van

felosztva Magyarország, azt feleli: „Pár
tokra“ . . .  Vagy amikor azon rütődik meg 
nagy „közigazgatási jártassággal“ a kicsi, 
hogy: „A villanyosban ki van írva, hogy 
köpködni tilos és a kereskedelmi miniszter 
van aláírva, pedig a köpködés, az bel
ügyi“ . . .

Roseníeld, Fritz: Tirili útja a világ kö
rűi

(Fordította: Körmendi Zoltán. Illusztrálta: 
Gedő Lipót. Kosmos-kiadás, Bpest, 1933.) 
A népmesék, úgy az európai mesekincshez 
tartozók, mint a keleti mese, amelynek leg
kiválóbb képviselője az Ezeregyéj, eredeti
leg felnőttek szórakoztatását és tanítását 
célozták, s csak később szorultak a gye
rekszobába. A tündér- és varázsmeséket 
közismert szereplőikkel együtt az újabb 
nevelési elvek megpróbálták ebbő! az utolsó 
mentsvárukból is száműzni. Jöttek az oktató, 
nevék), ismeretterjesztő és technikai mesék, 
jöttek az izgalmas utikalandok. Az előb
biek untatták és fárasztották a gyermeket, 
az utóbbiak éppen pedagógiai szempontból 
voltak helytelenek, mert a túlfűtött gyer
meki képzelet gyakran meggondolatlan cse
lekedetnek vált kútforrásává. „Tirili útja“ 
új irányt képvisel. Szerencsésen egyesíti 
magában a meseelemeket és a valót. Benső
séges, meleg mesevilág uralkodik az első 
fejezetekben, hol Mulla a kandúr, Trix a 
mókus. Teli a kutya, Bukfenc a gyalog
postás, Tirili társai a kis erdei házikóban. 
Tágul' a látókör, és lassan egészen szélesre 
tárul a szeanhatár, amikor Tirili Meseor
szág helyett, amelyet megkeresni útnak in
dul, összetalálkozik a kendőzetlen, való 
élettel. A könyv kalandos utazást ad, de 
nem ébreszt kalandvágyat az olvasóban. 
Tirili is önként visszatér otthonába, hogy 
felvegye a favágófejszét, amely holt atyja 
kezéből kihullt. Tovább dolgozik vele reális 
és nemes célok érdekében. Körmendi Zol
tán fordítása külön elismerést érdemel. 
Nyelvezete minden felesleges és bosszantó 
cicomától ment,, felnőttnek és gyermeknek 
egyaránt érthető, tiszta és világos, amellett 
művészi és színmagyar. Örvendetes jelenség 
a sok nívótlan fordítás közötti (—z —i.)

Szondy György : Testvérke naplója
(Reqény fiatal lányok számára. 164 ol

dal. Ára kötve 3.80 P.) A közvetlen hangú, 
üde regény hősnője egy fiatal magyar lány, 
aki érettségi bizonyítvánnyal a kezében és 
a nagy világégés zűrzavaros emlékeinek 
terhével a szívében, kivetve bolyong a 
világban. Miután a menekülés keserű ke
nyerét ette, végül Hollandiában talál máso
dik otthont, jóságos, drága emberek házá
ban. Nagy darab világot ismer meg élet
útja során: a vergődő Európán át egésze® 
Jáváig sodródik. Sok érdekes, tanulságos és 
izgalmáéi 'élménye megkapó olvasmány.
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KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Gailit, August: Tenger
(Elbeszélések. Kner Izidor kiadása, 

Gyoma, 1933. 190 oldal). Virányi Elemér 
fordította a kötet három pompás novellá
ját, amelyek az észt inépléíek különös vilá
gát tárják elénk. A 'szerző a modern észt 
irodalom vezére, aki „új szí at, szokatlan 
hangot, meglepő ritmust és különös hangu
latokat hozott romantikus, majd expresz- 
szionista 'és szimbolikus írásaiban“. — írja 
róla Virányi, majd hozzáfűzi: — Gardát 
egyike azoknak az íróknak, akik a sejtel
mes észak igen sok leplezett titkát, rejtel
mes, néma mélységét kutatják, érzik és át
élik.“ E kötet négy novellája a szigeti 
halászok különös életét, egy piromániás 
parasztlány tragikus sorsát, az 1905-ös for
radalom Észtországra való hatását és egy 
kapzsi paraszt házasságának komikus his
tóriáját vetíti elénk. Csapongó fantáziája, 
gazdag stílusa, merész, különös hangja 
megkapóvá teszi minden írását.

Hughes, Richard : Szélvihar Jamaikában
(Fordította Schöpflin Aladár. Franklin 

Társulat kiadása, Budapest. 217 oldal).
Angliából került a jamaikai Fe.rnda’eba 

a Bas-Thomton család. Az elhanyagolt ál
lapotban levő birtokon paradicsomi boldog
ságban élnek a gyermekek. Gondtalan, fe
lelőtlen szabadságban telnek a napok, 
amelyekéit áthancuroznak; a csodálatos 
szépségű táj mindig új meg új „felfedezé
sekre“ ad alkalmat a kiváncsi eleven gye
rekseregnek. Egy kisebb fö'drengés és azt 
követő borzalmas trópusi 'vihar, a „hurri
kán“ lezajlása után a szülők Angliába kül
dik a gyermekeket. A „Clorinda“ vitorlás 
viszi a 10 éves Emill'yt és a kisebbeket: 
Johnt, Edwardot. Rachelt és Laurát. 
Ugyanezen a hajón utazik Angliába a két 
Fernand ez-gyerek: a 13 éves Margaret és 
öccse: Harry. Pár nap múlva kalózhajó 
fogja el a Ólorindát és a gyermekek vélet
len folytán ott ragadnak a kalózok között. 
Hosszú heteikig bolyong a /tengeren a ka
lózhajó és a hét gyerek a legkülönösebb 
élményeket éli át ezalatt míg végre mégis 
eljutnak Angliába. Hughes mesteri művé
szettel rajzolja meg, hogyan reagál a gyer
mekietek a különböző benyomásokra, meny
nyire másképen hat mindegyikőjükre egy- 
egy esemény, milyen merőben ellentétes le
het az azonos korú és körülmények közöitt 
élő gyermekek lelkivilága. Külön tanul
mányt igényelne analitikai' és pedagógiai 
szempontból a, hét 'gyermek érzelmi és ér
telmi élete, amely a néhány hét alatt zaj
lik le. A hajósétet, a tenger és a trópusi v i
lág leírása lenyűgözően plasztikus. Érthető,

hogy ez a pompás, tengerszagú regény 
olyan 'nagy port vert fel külföldön és első 
díjat nyert egy nagy, nemzetközi regény- 
pályázaton.

Kivikas, Albert: Lápvirágok
(Elbeszélések. Kner Izidor kiadása, 

Gyoma, 1933. 142 oldal). A falusi élet írója 
Kivikas, akinek 'egészséges humora és né
pies stílusa már lehiggadást jelent, mert 
egyidőben berlini hatás alatt, a modern iz
musok követője lett. De ma kiforrott, ille
tőleg visszatért eredeti énjéhez, amelyhez 
a népies elem áll legközelebb. A kötet öt 
novellája reprezentatív módon szemlélteti 
művészetét.

Metsanurk, Mait: Beront az élet
(Novellák. Kner Izidor kiadása, Gyoma, 

1933. 156 oldal). Pompás megfigyelő ez az 
elismert észt író, friss, fordulatos a stílusa 
és kedves derű sugárzik írásaiból. Témáit 
főként a kisváros életéből meríti. Bán Ala
dár sikerült fordításában hat novelláját ol
vashatjuk ebben a kötetben.

Renaud, J. J .: Két bálvány
(Fordította Stella Adorján. Athenaeum 

kiadás. 208 oldal. Ára 96 fillér). Az Afrika- 
kutató tudós két bálványt hozott magával 
tanulmányújáról és .állandó ideges félelem 
gyötri, mert az afrikai bennszülöttek bősz
edét esküdtek ellene, amiért templomukat 
meigrabolta. Barátainak mesél a feketék ti
tokzatos hatalmáról, amellyel 'még távolból 
is ölni képesek. Másnap meggyilkolva ta
lálják a tudóst, noha szobája belülről zárva 
van és a,z ablakok is érintetlenek. Unoka- 
öccsét gyanúsítják, aki mellett több terhelő 
bizonyíték van, másrészt pedig az afrikaiak 
titokzatos bosszújára gondolnak. Számos 
izgalmas, érdekfeszítő esemény után egy 
szerelmes lány segítségével kiderül a rej
tély . . .

Tuglas, Friedebert: Végzet
(Három novella. Kner Izidor kiadósa, 

Gyoma, 1933. 141 oldal). Az észt irodalom, 
egyik elismert vezére Tuglas, a politikai 
harcai miatt orosz börtönt viselt inagykul- 
túrájú író, aki a francia szellemiséget kép
viseli az észt irodalomban. A kötet bárom 
novellája ‘.a sajátos észt lelket tükrözi, de 
mégis egyetemesen emberi. Az elsőben 
az elnyomatás alatt sínylődő észt népet 
mutatja meg. a másodikban — alkalmasint 
személyes átélés alapján — a börtönben 
szenvedőnek a szabadság után való sóvár
gását érzékelteti, a harmadikban pedig az
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észt kispolgárság életét rajzolja meg. 'Min
dig kissé fátyolos, mesehangulat borítja be 
a reális történéseket, mintha szimultán ese
ményeket látnánk: a ^valóságot és a lélek 
titokzatos mélyén xezdülő furcsa, árnyakat. 
Virányi Elemér fordítása finoman hozza ki 
az eredeti írás hangulatát.

Undset, Sigrid : Kereszt
(Káldor Könyvkiadóvállalat kiadása, Bu

dapest, 1934. 386 Gidai). A N-obel-díjas író
nő 'hatalmas regény trilógiájának, a „Kris
tin Lavransdatternek“ harmadik kötete ez 
a könyv, amelyet ugyancsak Hajdú Henrik 
fordított, mint a nemrég megjelent első két 
költetet: a '„Koiszorút“ és „Az asszonyt“. 
Az első két kötetben megismertük Kristin 
szerelmét Erlend iránt, szüleivel'való har
cát és tanúi voltunk esküvőjének. A má
sodik kötet szomorú házasságát vetítette 
elénk; ebben a harmadikban pedig az öz
veggyé lett asszony bűnbánó önkinzását 
látjuk és azt. ahogyan Krisztusban vigasz
talódik, ahogyan acélos lelke alázattal haj
lik meg a Kereszt előtt és > megbékélten 
nyugszik el a kolostor falai között. Ez a 
harmadik rész megérteti velünk az, írónő 
életének nagy fordulatát, amelyet a kato
licizmus jelentett számára. Ezzel a kötettel 
most már teljessé lett a világhírű regény- 
trilógia magyar fordítása.

Ungarische Jahrbücher, XIII/3—4.
(Szerkeszti Farkas Gyula, Berlin. 1933\ 

A vaskos kötet tartalmából kiemeljük V á- 
m o s Ferenc építésznek kitűnő tanulmá
nyát az ázsiai nomádsátraknak a korai ma
gyar építőtevékenységre való befolyásáról 
(v. ö. Lit. 1932. 697. o.); valamint Keresz- 
tury Dezsőnek a legújabb magyar iroda
lomról adott szuggesztiv erejű méltatását, 
amelyben négy csoportba foglalja össze a 
mai magyar írók alkotóirányát: 1. új na
cionalizmus; 2. új népies irány; 3. új spi
ritualizmus; 4. új humanizmus. Már e ta
nulmány első részének ismertetésekor (Lit. 
1933. 318. o.) rámutattunk Keresztury mun
kálatának nemcsupán összefoglaló-kritikai, 
hanem irány tadó jelentőségére is. Most oda 
kell akkori ítéletünket módosítanunk, hogy 
ennek a Benedetto Croce-szerü analízisnek 
feltétlenül utat kell találnia a magyar szel
lemiség minden vezető szervezetéhez: ál
lást kell mellette vagy ellene foglalni, mert 
minden esetben csak termékenyítőleg hat
hat a magyar irodalmi alkotásra.

Verona, Guido da: „Mindörökké... 
sohatöbbéf. . .

(Regény. Fordította Supka Géza. No- 
va-kiadás, i 300 oldal. Ára 3 P.).
Furcsa rejtélyes lelkű asszony szerelmi tra
gédiája ez a könyv, amely a francia társada
lom legelőkelőbb rétegeiben: a születési és 
pénzarisztokrácia köreiben játszik. Mirella — 
az asszony— szerelemre-vágyó testével nyug
talanul imbolyog a feleségét áruba bocsátó

férj. a sokszoros milliomos hadiszállító-sze- 
lető, majd a, volt szeretője: egy öreg her
ceg, aztán ennek tengerész-fia s végül egv 
kokainőrült emigráns-muzsikus között. A 
mai élet új „kaméliás höligy“-típusát terem
tette meg ezzel a regényével íDa, Verona. S- 
a háttérben morbid haláltáncát járja a köz»- 
v-etlen háború-előtti francia élet; elkísérjük 
az írót a lövészárkok degeszébe s az inflá
ciós idők vad hajszájába is. Mirella tom
boló érzéki mámora, abban a percben sza
kad meg, amikor tükréből észreveszi szeme 
sarkában az első „szarkalábat“. Ekkor ha
tározza el, hogy a kokainőrüilt muzsikus 
kezétől fog meghalni. ,S mialatt az asszony 
vére csöndben lepereg, azalatt künn az uc- 
cán hódító útjára indul a,z orosz muzsikus 
tangója, az új világ-sláger, amelynek fájó 
refrénje ezt zokogja az emberek szívébe: 
„Mindörökké . . .  sohatöbbé!. . . “

Werfel, Franz: Musa Dagh negyven napja 
(Fcidította Tamás István. Novcvkiadás. 

2 kötet, 771 oldal. Ára 3 pengő). Az örmény 
mészárlások borzalmas eseményeinek ha
talmas erejű leírása ez a könyv, amely 
Werfel munkásságának egyik csúcspontját 
jelenti. Drámai erővel érzékelteti azt a vég
zetes tragédiát, amely egy egész nemzetre 
és annak minden egyes tagjára nézve sors
döntő volt. Történelmi regény, de egyben 
finom analitikus írás is, mert Gábriel Bag- 
radiannak és francia származású feleségé
nek emberi tragédiája vörös fonalként vo
nul végig a történelmi események mélyén. 
A közel kelet misztikus világát és egy kü
lönös, fanatikus nép lelkét hozza közelebb 
hozzánk ez a nagyszerű írás.

Wilde, Eduard : A hegyfalvi tejesember 
(Regény. Kner Izidor !kiadása. Gyom,a. 1933 
232 oldal). Az észt irodalom legjelentéke- 
nvebb írója E. Wilde, akinek írásait a kül
föld is méltányolja. A háború előtt Bán Ala
dár fordításában jelent meg néhány novel
lája a Budapesti Szende és az Élet című 
folyóiratokban. Legkiválóbb munkája a 
..Hegyfalvi tejesember“, amelyet ugyancsak 
Bán Aladár fordított észt eredetiből. A 
múlt század utolsó évtizedeiben játszik a 
regény, amely egy tragikus házasság kere
teiben mutatja be azt a rombolást, amelyet 
az évszázadokig tartó idegen elnyomás vitt 
véghez a nép erkölcseiben. A balti nemes
ség hatalmának hanyatlása és a nép élete, 
szóval a regény háttere, a tulajdonképpeni 
legfontosabb témája az érdekes meseszö- 
vésű, kitűnő szerkezetű, lélektani regény
nek.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literature szerkesztősége és kiadóhivatala ; VI.. Aradi 
ucca 10.1, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pén teken  11—1-ig — A Literatura csekkszáma: 24026 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

320 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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B i t o y  Ár p á d ,  a gyulafehérvári teoló
gia tanára terjedelmes munkán dolgozik: 
részletesen megrajzolt szellemtörténeti ala
pon be akarja mutatni a románságnak a ma
gyar irodalom történetét. A magyar szellemi 
élet egész fejlődéséről nincs még rotnán 
nyelvű munka és a romániai érdeklődők ed- 
■digelé leginkább K o n t  Ignác francianyelvű 
irodalomtörténetére voltak utalva. Bitay 
művének egy része már elkészült, egy feje
zete pedig — amely a magyar irodalomtör
ténetírás bibliográfiáját tartalmazza — már 
nyomtatásban is megjelent.

*
A „P á r i s i F u t á r“ c. kéthetenként 

megjelenő lap legújabb száma megkezdi 
Boilónyi György érdekes cikksorozatának 
közlését Ady Endre párisi életéről. Most, 
hogy Léda asszony eltávozott az élők sorá
ból, itt az ideje, hogy ennek a modern ma
gyar költészetre sorsdöntő párisi korszak
nak aktái megőriztessenek. Bölönyi a vi
lághírű magyar fényképésszel, Kertésszel 
együtt dolgozza fel ezt az irodalomtörténe
tile g fontos anyagot. — Ugyancsak a neve
zeti lapból értesülünk arról az eleven mun
kásságról, amelyet a párisi Ady-Társaskör 
G ö l i  ne r Aladár dr. elnöksége alatt ki
fejt. — És megint csak a j „Párisi Futár“ 
agitációjának köszönhető, ha Ady párisi 
lakóházára rövidesen emléktábla kerül, 
amelynek költségeihez jónevű francia köz

életi férfiak, többek között Frédéric 
L e f é v r e ,  a Nouvelles Littéraires szer
kesztője is, jelentős összeggel járultak.

*

S z á z  éve,  183 4-b e n j e l e n t  me g  
Franz Xaver G a b e l s b e r g e r  müncheni 
pénzügyminiszteri titkár úttörő műve: „An
leitung zur deutschen Stenographie“, amely 
aztán világszerte elterjedt s magyarra 1863- 
ban ültette át Markovits Iván. Ez a gyors
ítási rendszer a 19. századi parlamentariz
mus egyik gyümölcse volt, azzal együtt vi
rágzott fel s — ahogy a dolgok festenek — 
alighanem \azzal együtt hanyatlik is alá!*

A W h i t a k e r  - név az angol nyelvterü
leten annyit jelent, mintha a qothai alma
nachot emlegetnők. Joseph Whitaker alapí
totta 1868-ban, tehát 65 évvel ezelőtt a 
Whitaker-almanachot, amely azóta évről- 
évre az egész világ politikai és diplomáciai 
évkönyvévé lett. 75 évvel ezelőtt, pedig 
megalapította az angol könyvkereskedelem 
„Börsenblatt“-ját, a „Bookseller“-t. Joseph 
Whitaker halála után öccse, Vernon, majd 
ennek halála után Joseph fia, George ve
zette a céget és annak két említett válla
latát. George eredetileg orvosnak készült s 
csak 1893-ban tért át atyja foglalkozására. 
Pár nappal ezelőtt hányt el s a céget most 
fiai, C. W. Whitaker alezredes és Dr. Edgar 
Whitaker vették át.

IRODALMI ÉLET
La Fontaine-Társaság A februárius 11-én 

lezajlott, igen sikerült és tartalmas szlovák 
ülés után legközelebb, március 01-én „Finn
ugor matinét“ rendez a La Fontaine-Társa- 
fiág. Az ülés délelőtt 11 órakor lesz az Aka
démiában. Ennek az ülésnek két mozzanat 
nyújt időszerűséget. Először is a Kalevala 
küszöbön álló jubileuma, amelyre a Társa
ság a Vikár-féle fordításnak illusztrált új 
kiadásával készül. Másodszor a vogul 
nyelvből való Reguly-féle gyűjtés akadé
miai kiadásának 40-ik évfordulója. Ezek 
a medveénekek és egyéb iszájhagyományok 
Reguly följegyzéseiben évtizedekig hever
tek az Akadémia levéltárában, míg Mun
kácsi Bernát föl nem kereste a kihalófélben 
levő legközelebbi magyarrokon nyelvet és 
népet. Sikerült még olyan embereiket talál
nia ott, akik meg tudták fejteni a roppant 
különös folklór-rejtélyeket. Az akadémiai 
kiadás szenzáció volt, mert először tárult 
fel egy ismeretlen nép lelke, a mienkhez 
közelálló nyelve és hallatlanul érdekes 
folklór-kincse a világ előtt. A Kalevala 
megjelenésének 100-ik éve csaknem össze
esik Reguly vogul-gyüjtésének idejével, s 
így helyes, hogy a Társaság a kettőt egye
síti.

„Történelmi titkok“ címen Supka Géza 
dr. a Terézvárosi Ifjudemokraták szerveze
tében (VI., Andrássy út 12.) március 7-én, 
szerdán esti 9 órai kezdettel előadást tart.

A Vajda János Társaság előadótermé
ben: VIII., Eszterházy ucca 4. (minden csü
törtökön este háromnegyed nyolc órai kez
dettel a következő előadásokat tartja:

Március 1.-én: Ady-est. (Andersen Felicia, 
Csinszka, Földessv Gyula és Schöpflin 
Aladár.)

Március 8.-án. Laczkó Géza: A francia 
szellem.

Március 15.-én. Szántó Rudolf: Az iroda
lom talpra áll.

Március 2ő.-én, vasárnap este 8 órakor a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében ren
dezi a Társaság nagy reprezentatív előadó
estjét, amelyen Andersen Felicia, Ascher 
Oszkár, Baló Elemér, Kiss Ferenc, Pápay 
Klára és Tordiai Judit működnek közre.

Március 29.-én. Németh Antal dr.: Az 
operarendezés problémái. (Vetített díszle
tekkel).

A rendes előadásokra vendégjegy 50 fil
lérért a helyszínen, a zeneakadémiai előadó
estre jegyek 1.50—3 pengős árban a Zene- 
akadémián válthatók.
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1934 februárius havában megjelent 
magyar, német, francia, angol és olasz könyvek.

Az árak pengőben.
Magyar nyelven

Alexander, Ruth. A római express. (Palla
dis, 189 1.) —.50

Asch, Schalem. Az anya. (Káldor. 274 1.)
Kötve ’ 4.40

Buck, Pearl S. Kwei-Lan vergődése. (Palla
dis-. 220 1.) Kötve 2.—

Edmonds, Harry. A kisértet-hajó. (Palladis.
176. 1.) —.50

Le Fort, Gertrud. A gettóból jött pápa. 
(Pázmány Péter irod. társ. kiadása 
254 1.) 2.50

ílarsányi Zsolt. Csak azért is. (Singer és 
Wolfner. 223 1.) 2,—

Dr. Hetényi Géza. Az anyagcsere-betegsé
gek kór- és gyógytana. (Eggenber- 
ger.) Kötve 28.—

József főherceg. A világháború, amilyen
nek én láttam. VII. -kötet: Tirol vé
delme és összeomlás. (Pfeifer Ferdi- 
nánd-Ze idler Testvérek.) 20.—

Kassák Lajos. Az utak ismeretlenek. (Nyu
gat, 191 1.) 2.—

Ken, Sophie. Az utolsó fillérig. . .  - (Palla
dis. 223 I.) i 1—

Lévai Jenő. Éhség, forradalom, Szibéria. 
(„A Magyar Hétfő“ kiadása. III. ki
adás. 2 kötet. 459 1.) 3-90

Dr. Madarász Erzsébet. Fogszabályozásiam 
A fogszabályozási eljárások orvosi és 
technikai! leírása. (Eggenberger ú
Kötve 12.—

Margueritte, Victor. A holnap asszonya.
(Nova. 223 1.) 'Kötve 2.—

Michaelis Karin. Halálos szerelem. (Athe
naeum. 252 1.) Kötve 2.—

Móricz Zsigmond. Az asszony beleszól.
(Athenaeum. 282 1.) Kötve > 3.—

Némirovszky, Iréné. A Kurilof-ügy. (Dante 
könyvkiadó. 255 1.) Kötve 2.—

Dr. Ofner Jenő. Van-e kiút a világválság
ból? (Eggenberger.) —.50

Dos Passos, John. A 42. szélességi fok.
(Kosmos. 456 1.) Kötve 3.30

Schön T. A szabadalmi joggyakorlat kézi
könyve. (Kilián.) Kötve 8.—

Strahan, Kay Cleaver. Urilány nem gyilkol.
(Athenaeum. 212 ti.) —.96

Szitnyai Zoltán. Öt testvér. (Athe
naeum. 238 1.) 2.60

Trenker, Luis. A hegyek hőse. (Pantheon.
272 1.) Kötve. ’ 1.90

Da Verona, Guido. Mindörökké . . .  soha 
többé . . .  (Nova. 297 1.) Kötve. 3.—

Német nyelven
Andreas, Fred. Ein Mann will nach 

Deutschland. (Roman einer Irrfahrt. Ber
lin, Ullstein. 239 1.) Kötve. 1.80

Berger, Marcel und AUard Paul. Hinter den

Kulissen des Versailler Vertrages. 
(Berlin, Scherl. 221 1.) 5.70

Brand, Max. Die dunkle Macht, (Berlin, 
Knaur Nachf. 301 1.) Kötve 5.20

Brand, Max. Die gelbe Maske. (Berlin. Jh.
Knaur. Nachf. 304. 1.) Kötve. 5.20

Brod, Max. Die Frau, die nicht enttäuscht.
(Amsterdam, Albert de Lange. 3701.) 8.30 

Christie, Agatha. Dreizehn bei Tisch. (Leip
zig, Goldmann. 215 1.) 4.—

v. Cranach, B. Die schöne Dore (Leipzig, 
Rothbarth. 255 1.) 2.50

Dingel, Kapitän. Das Silberschiff. (Leipzig, 
Goldmann. 246 1.) 5.40

Duttler, Dr. Med. Die Tuberkulose. (Leip
zig, Wolfgang Fischer.) Kötve. 6.80 

Eiert, Georg. Zwei Frauen und ein Schiff.
(Berlin, Universitas. 223 1.) Kart. 1 6.80

Flake, Otto. Die Töchter Noras. (Berlin, S.
Fischer. 395 1.) 7.20

Funck, Dr. Carl. Die diätetische Behand
lung der Allergie bei inneren Erkrankun
gen. (Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 
92 1.) " 4.30

Grünwald, Ernst. Das Problem der Soziolo
gie des Wissens. (Wien-Leipzig, Wil
helm Braumüller. 320 1.) Kötve 13.50 

Hall, Dr. jur. Karl Alfred. Die Lehre vom 
Corpus delicti. (Stuttgart, Kohlham
mer. 164 1.) 13.50

von Hofmannsthal, Hugo. Nachlese der 
Gedichte (Berlin, S. Fischer.) Kötve 11.70 

Holländer, Walther von. Die Erbin. (Ber
lin, iScherl. 237 1.) 4.30

Hugelmann, Karl Gottfried. Das Nationali
tätenrecht des alten Österreich. (Wien- 
Leipzig, Braumüller. 830 1.) Kötve 36.— 

Isay, Dr. jur. Ernst. Internationales Finanz
recht, (Stuttgart, Kohlhammer. 285 1.) 21.60 

Jeans, Sir James. Die neuen Grundlagen 
der Naturerkenntnis. (Deutsche Verlags- 
Anstalt, .Stuttgart.) Kötve. 16.20

von KiUinger, Manfred4 Kampf um Ober
schlesien. (Leipzig, Koehler u. Amelang.) 
Kötve. 5.20

Kiss, Edmund. Die kosmischen Ursachen 
der Völkerwanderungen. (Leipzig, Koeh
ler ü. Amelang. 116 1.) Kart. 3.60

Külbenheyer E. G. Der Lebensstand der 
geistig Schaffenden und das neue Deutsch
land. (München, A'-bert Langen.) Kart.

1.44
Krieger, Arnold, Spielraum für Monika.

(Berlin. Rowohlt. 259 I.) Kart. 7.20 
Kronberg, Max. Jung Siegfried. Der Jugend- 

■ mmi Richard Wagners. (Leipzig, Koeh
ler & Amelang. 290 1.) 6.—

Machlup, Fritz. Führer durch die Krisen
politik. (Wien, Julius Springer. 232 1.) 14.—

A z  itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.



H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U D Ó S Í T Á S O K
„Pe s t i  p a r n a s s z u s “ címen a Lite- 

retura februáriul 15-i számában megjelent 
cikkünk jelentős visszhangot nyert. Az 
E g y e s ü l t  L i p ó t v á r o s i  P o l g á r i  
K ö r  nyomban felismerte a cikkben foglalt 
célkitűzés —- a pesti önálló kultúröntudat 
megszervezése — jelentőségét s hogy ennek 
a felismerésnek kifejezést adjon, elnöksé
gét megbízta azzal: a Kör rokonérzése je
léül lépjen a L i t e r a t u r a  szerkesztőjé
vel érintkezésbe s jelentse ki a Kör készsé
gét arra, hogy ebből a nagyjelentőségű 
munkából a maga részét is ki akarja venni 
s hogy ezt a mozgalmat minél szélesebb kö
rökre kívánja kiterjeszteni. A L i t e r a -  
t u r  a szerkesztője természetesen továbbra 
is, szóval és lettel, kívánja a „pesti Par
nasszus“ gondolatát szolgálni.

*
S z e g e d  I d e g e n f o r g a l m i -  H i v a 

t a l a  ezúttal a német nyelvű külföldhöz 
fordul egy rendkívül ügyesen megszerkesz 
lett és művészien kiállított propaganda-irat 
formájában. Már tavaly — egy magyar 
nyelvű prospektusa alkalmából — kiemel
tük azokat a finom művészi értékeket, ame
lyeket Buday György rajzai jelentettek en
nek az egyébként célkitűzésénél fogva szá
raz, üzleti nyomtalványnak tetszetőssége 
szempontjából. Buday rajzaihoz most még 
néhány brilHáns fénykép és rövidségében is 
meglepően sokatmondó szöveg járult.

*

„Tra la stratoj, tra la stratoj 
Marsas, marsas ia soldatoj,
16 jara bruna junulino 
írás ce regimendfino.“

Ez tudniillik a „Söprik a pápai uccát“ c. 
népdal eszperantó-fordítása, amelyet a rop
pant élénken szerkesztett Magyar Eszpe
rantó Évkönyv III. évfolyamúból írtunk ki 
annak bizonyítására, mennyire eleven, a 
napi élettel szoros kontaktusban álló mun
kát végeznek a magyar eszperantisták. A 
L i t  er a tú r  a közönségét bizonyára érde
kelni fogja, hogy az eszperanto-fordítások 
révén ma már világszerte ismerik az ..Em
ber tragédiáját“, a „Gólyakalifát“, a „János 
vitézt“ és „Hangúra Antologio“ címen egész 
kötetnyi fordítás jelent meg magyar líriku
sokból. Az Eszperantónak ma az egész vi
lágon SÍ folyóirata van, ebből kettő: a „Li- 
teratura Mondo“ és a „Hungara Heröído“

Magyarországon jelenik meg; sőt itt -— 
^agymaroson — létesítették az első Eszpe- 
ranto-Múzeumot is. Külön említést érdemel 
a magyar eszperantisták idegenforgalmi te
vékenysége, amelynek — a magyar nyelv
nek Európában izolált volta mellett — igen 
fontos szerepe lesz a Magyarországra invi
tált külföldiek kalauzolása körül.

*

A n á l u n k  i s  j ó l  i s m e r t  Joseph 
K e s s  el  n e k  „Belle-Amié“ című regénye 
— amelyet Franciaországban nagy érdeklő
dés, nálunk elkobzás fogadott — most „Uri- 
asszony az örömtanyán“ címmel magyar 
nyelven Erdélyben forgalomba került. A re
gényről a Nagyváradi Napló egyik számá
ban terjedelmes ismertetést olvasunk. A kri- 
tikus ilyeneket ír: „Ki lehet a szerző? A név 
nem sokat mond: Kessel József. Megtudtam, 
hogy emigráns orosz író, aki Párisban él. 
Semmi többet nem hallottam felőle. Tehát 
adva van egy pornográf cím, egy „csábító“ 
kép és egy ismeretlen szerző. . .  De Kessel 
József, az ismeretlen író kellemes meglepe
tésben részesít. . “Az ismeretlen Kessel Jó
zsef nagyon csodálkoznék, ha tudná, hogy a 
ponyvairodalom lealacsonyító vásárjára ke
rült az ő munkája . . .“ — Ezekhez az idéze
tekhez nem kell kommentár. De vájjon miért 
kell mindenkinek könyvkritikái írnia?!

*

B e v e r l e y  N i c h o l s ,  a ■ neves angol 
regényíró egyúttal aktiv pacifista is. Amikor 
C ry  H a v o c! c. regényének utolsó fejeze
teit írta, éppen akkor folyt Brüsszelben tör
vényszéki tárgyalás nehány fiatalember el
len, akik lelkiismereti okokból megtagadták 
a fegyveres katonai szolgálatot. Nichols részt 
akart a tárgyaláson venni, hogy annak 
anyagát még beledolgozza regényébe; de 
a belga bíróság nem adott neki engedélyt, 
hogy végighallgathassa a tárgyalási. így 
az író dolgavégezetlenül repült vissza Crcy- 
donba. Szerencséjére! Mert ha ott marad a 
tárgyaláson, akkor a „City of Liverpocl“- 
léghajóval tért volna vissza, amely tudva
levőleg összes utasaival együtt elpusztult.

A f é l v ér - z s i d ó  Valera ir köztársa
sági elnök cenzúrája alaposain elbánik a 
zsidó könyvekkel is. Legutóbb kitiltotta 
Isadora Lhevihne „Tsantsa“ és Max Brad 
,.Reubeni, a zsidók királya“ című könyveit. 
Ezenkívül állandóan listán tartja az ír ere
detű G. B. Shaw műveit, Wellset és az
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angol irodalom reprezentatív egyéniségeit. 
Az ember szinte már azt kérdi magától, vá j
jon olvas'nak-e egyáltalán könyvet Írország
ban?! *

W a l l a c e  s z e l l e m  év  el  b a j  van.  
A napokban fogas kérdést kell megoldania 
a londoni bíróságnak: arról van szó, joga 
van-e valamilyen spiritiszta médiumnak 
olyan cikket vagy regényt közölnie, ame
lyet elhalt író „szelleme“ mondott neki toll
ba. Bizonyos Miss Parker áll az eset közép
pontjában, aki azt állítja, hogy a nemrég 
elhunyt Wallace hallatlanul érdekes detek- 
tívregényt diktált neki a túlvilágról. A re
génygyáros családja viszont kézzel-lábbal 
tiltakozik a közzététel ellen, ami annál ér
dekesebb, mert Edgar Wallace rokonsága 
ugyancsak hisz a szellemekben; azt mondja 
azonban, hogy az a neveletlen és ostoba 
szellem, amely Miss Parkernek megjelent, 
nem lehet a finom és művelt Wallace szel
leme. A harc már annyira elmérgesedett, 
hogy a londoni lapokban legutóbb a követ
kező közlemény jelent meg:

„ Óv á s ! Miss Parker, állítólagos spiri
tiszta médium, azt állítja, hogy atyám a 
másvilágról regényt diktált neki. Azt is 
állítja, hogy már kiadót is talált a kéz
iratra. Mindenkit figyelmeztetek, hogy 
•minden olyan könyvet, amely atyám ne
vével visszaél, a Copyright-törvény meg
sértése címén könyörtelenül el fogok ko- 
boztatni. B r y a n  W a l i a  c e.“
A fiatal Wallace egyben azt is hangsú- 

lyozzas hogy ő elvi harcot folytat. Elvégre 
— mondja — veszélyben forog minden szer
zői jog. Hiszen valakinek így az is eszébe 
juthat, hogy Lionardo da Vinci nevében ké
peket fessen. Egész tömeg Goethe-, France- 
és Dickens-írás zúdulna ilyesformán a vi
lágra . . .  Érthető, hogy a londoni bíróság 
állásfoglalását nagy érdeklődés előzi meg.

*
„ T i t a n s  of  L i t  er a t u  r-e“ címen Bur

ton R as c o e érdekes irodalmi esszésoroza
tot adott ki Amerikában s ebben a könyv
ben Homérosztól Proustig sorra vesz igen 
sok világhírű írót, igaz. nem sok tisztelet
tel. A „The cult of Dante“-fejezetében pl. 
azt mondja, hogy Dante emlékezetét csupán 
egy-két kutató tartotta nemzedékről nemze
dékre elevenen, azok is csak azért, mert az 
„Isteni komédia“ valami kitűnő kereszt
rejtvény-fajta játékra nyújtott alkalmat s 
mert a nápolyi múzeumban őrzött Dante- 
mellszobor nagyszerű könyvzárólécnek bi
zonyult. Miltonról sincs túljó véleménnyel, 
„nincs józan esze, nincs őszinte érzése, 
nincs benne kellem, s főként és elsősorban 
nincs jó stílusa“. Szerencsére Rabelaisvel, 
Boccaccióval, Villonnal, Cervantesszel iste
nesebben bánik el a szerző.

L y o n  N. R i c h a r d s o n  tollából-érdekes 
munka jeleni meg: A H i s t o r y  of  e a r l y  
A m e r i c a n  Ma g a z i  n s, amely a legré
gibb két amerikai magazin első megjelenési 
évétől 1741-től 1789-ig, Washington halála 
évéig dolgozza fel az Újvilág folyóirat-iro
dalmát. Ezek a magazinok hitvitákkal, ne
velési kérdésekkel, a rabszolgaság ellen való 
harccal, mezőgazdasággal, kereskedelemmel 
és tudományos újdonságokkal mulattatták 
olvasóikat, de tartalmukat javarészt angliai 
folyókátokból nyirbálták ki. Egyik legré
gibb folyóirat a „Boston Weekly Magazine“ 
volt. amelynek vezető eszmevilága a „Great 
Awakening“, a nagy ébredés volt. amely 
mozgalom mögött a bostoni papság konszer- 
vatív szárnyának harca húzódott meg a fel
világosodás ellenében. Ez a lap 1743-ban 
indult. • *

W. & G. F o y l e  londoni könyvesház 
(Charing Cross Road, W. C.2) egy „judaico"- 
kataloguson dolgozik és szívesen látná, ha 
a kiadók ilyen témájú könyveikről értesítést 
küldenének neki.

IR O D A L M I É L E T
A Lafontaine-Társaság Kalevala-mati- 

néja, amelyet múlt számunkban hirdettünk, 
nem március 21-én, hanem 25-én lesz. Részt
vevői: Kallós Zsigmond dr. („Csabamonda, 
székely kérdés, ős vallás“ címen), Medriezky 
Andor dr. („Török és egyéb keleti kapcso
lataink kiépítése“ címen), Vikár Béla („Ber- 
nát, az orosz kém“ címen), - R. Simonffy 
Margót ((„Részlet a Kalevalából“), Somody 
Pál (Zempléni Árpád: „Vaslő és íme“ c. 
regéje). A matiné 11 órakor kezdődik, a 
Tud. Akadémiában.

A Vajda János Társaság előadóestje. 1934. 
március 25-én, vasárnap este 8 órakor a Ze
neművészeti Főiskola nagytermében. Uj 
verseikből felolvasnak: Bródv Lili, Komlós 
Aladár, Pünkösti Andor, Szabó Lőrinc, 
Illyés Gyula, Mécs László, Rozványi Vilmos. 
Zsolt Béla. — Andersen Felicia, 'Aschei 
Oszkár, Baló Elemér, Kiss Ferenc és Tor- 
dai Judit előadóiművészek: Bálint György, 
Fenyő László, Kuti László, Rónai M. 
András, Sértő Kálmán, Török Sophie, Er
délyi Józ-sef, Fodor József, B. Radó Lili, 
Sárközi György, Tábori Pál, Vándor Lajos 
új verseit adják elő. Bevezetőt Kárpáti 
Aurél mond. Közreműködik az Országos 
Színészegyesület Színésziskolájának sza
valókórusa Ascher Oszkár vezetésével. 
Helyárak: P 1.—, 1.50—, 2.— és 3.—.

A budapesti református gimnázium ren
dezésében Szabó Richárd dr. tanár március 
18-án esti 6 órai kezdettel a ref. teológia 
dísztermében (Ráday u. 28. II.) vetített ké
pes előadást tart Svéd- és Norvégországról. 
Műsor ára, 2.— és T.— pengő.
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„írói tekintély64
Irta: Balla Borisz

Ne azokról a tekintélyekről essék most szó, amelyek vannak, hanem azokról, 
amelyek nincsenek. Két ásítás közben, nagy színészi képességekkel és csak lazán 
odavetett szavakkal szabad nálunk az ilyen témát érinteni; bizonytalan, mormogó 
mondatokat kell alkalmazni, amelyeket feleúton még visszaszívhat az ember, mielőtt a 
komor hazai hatalmak észrevehetnék. Ezek szerint, mintegy eltűnődve az élet dolgain, 
meg lehet például állapítani: tiszteld nálunk az államtitkárt, mert nagy úr. Tovább- 
füzvén a tűnődést: egy francia államtitkárt még jobban kell tisztelni, mert az bizo
nyára m ég n a g y o b b  úr.Végül pedig felháborodva: mégis megtörtént, hogy egy 
emlékmű leleplezésénél egy Ro'and Dorgelés nevű francia írócskát előbbre ültettek, 
mint egy francia államtitkárt. Hogyan történhetett meg; na hogyan? Csak nem azért, 
mert ott művelt emberek laknak?

Milyen destruktív mértékek szerint mérik azok a tekintélyt? Robert Curtius 
leírja, hogy a valóban magasnívójú francia szalonokban három francia vendégre 
(három hivatalos notabilitás) összevéve egy negyedórát sem pazarolnak akkor, amikor 
egy jelenlévő tehetséges íróra egy egész óra is jutna, ha véletlenül ebből az egy 
órából kellene lecsípni az időt a másik három részére. Vájjon szokatlanul hangzik, 
ha az ember ezt uáiunk elmondja? A mértékek, amellyel nálunk a tekintélyeket mérik, 
oly bizantinusakká torzultak, hogy erősen gyanakszom: meg sem értik.

Tegyük fel, hogy egy magyar író, akinek művei négy nyelven futnak odakint 
a kontinensen s Párisban külön tisztelő-gárdája van, találkozik régi iskolatársával. 
Ki ez a régi iskolatárs? Az Országos Kaszinóba jár, két napilap előfizetője, a mél- 
tóságos cím birtokosa, biztos nyugdíjas, ráérő ideje és pénze van. Úgynevezett „nem
zetfenntartó réteg“, akire a magyar kultúra egészen bizonyosan számít, ha egyáltalán 
élni akar. Találkozik húsz-egvnéhány év után az íróval. „No mit csinálsz, mit csinálsz? 
Mivel foglalkozol, te bohémember?“1 Ebben a „bohémember“-kifejezésben elnéző váll- 
veregetés van. Halk nyomatékéi kritika és fölényes mesrbocsájtás, pajtáskodó szem- 
hunyorit.ás, hogy hát: bár nem számitsz rendes embernek, tempos, komoly, megbíz
ható lénynek, akit valamilyen polgári kasztba lehetne sorolni, azért én mégis szeret
lek; tudom, az apád megyei ember volt, együtt is szopogattuk jogászkorunkban a 
badacsonyit s aztán bizonyára sok huncut színésznő körül forogtál, azt a jódolgát az 
ilyen fránya íróembernek... Az érelmeszesedett kaszinó-alak behatóbban csak Karls- 
badot ismeri a nagyvilágból, ahol életének folytonos és nagy étel vízióit öblögeti; így 
minden nagyobb emóció nélkül hallgatja a sok idegen város nevét, ahol barátjának 
darabjai futnak; üresen döf bele tekintete a levegőbe. André Gide-et nem ismeri, Werfelt 
sem. Ezeket most a furcsa, az élet rendes kerékvágásából kibillent iskolatárs emlegeti, 
aki, szegény, azt hiszi, ezáltal valamicske tekintélyhez jut méltóságos barátja előtt. De 
ki mondja már egyszer meg a magyar szellem hőseinek, hogy nagy gondolatok, nagy 
alkotások és a kultúra nagy nevei helyett, pártelnökök és fürjvadászok ismeretségére 
kel] hivatkozni, ha az*: akarja, hogy az úgynevezett hazai középosztály nagyrésze vala
mire becsülje, a rendőr az ünnepélyek kordonvonalain belül eressze. Hogy a titkár ne 
egy-két óra, hanem már egy negyedóra múlva jelentse be főnökének a hivatalban:
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ahhoz, ha már írónak született valaki, akkor ne tehetséges magyar írónak, hanem tehet
ségtelen külföldinek szülessék, egy Elynor Glynnek.

— Hát írogatsz, írogatsz még? — kérdezik a bridge-emberek ártatlanul a gondo
lat embereit, .s — hogy a dolog lényegére térjünk — a magyar írók nagyrésze meg is 
érdemli, ha így bánnak velük.

A magyar írók nagyrésze csodálatosan jól érzi magát olyan légkörben, amely 
közelebb van Cetinjéhez, mint Londonhoz, Párishoz vagy Salzburghoz. A magyar írók, 
újságírók, előadók, a toll és a gondolat szimbólumai finoman megegyeznek mindennel, 
lealázzák magukat, hódolnak jobbra, tömjéneznek balra, negyven év előtti ideológiában 
élnek és írnak, hogy a negyven év előttről mai napig is itt uralkodó potentátok ne 
rúgjanak beléjük. Olyan cikkeket írnak s olyan regényeket, amelyeknek jobbágykori a 
tónusuk, a moráljuk; undorítóan banálisak, terjesztik az egész itthoni lakáj-atmoszférát 
és ha. kevés borravalót kapnak munkájukért, a kultuszminisztériumtól rimánkodnak. A 
szent gőgnek csodálatos hiánya az, ami jellemzi őket; mazohista sebmutogatás az, ami 
tekintélyüket aláássa; a báli rovatok riporternivóját adják, egy nagy magyar bálnak 
alázatos, kívülről csodálkozó, krajcárok után leselkedő szellempincérei lettek, — nem 
rohannak be a bálba, nem (gyújtanak fáklyát a pacsuli-levegőben, nem vágják a Vas- 
Geieben-korabeli prímásokat; de akkor ne vegyék rossz néven, ha a „tekintélyes“ olvasó  ̂
közönség lenézi őket és nem mozdul el régi Vas Gerebenje mellől. A színpadon régi 
csihaj-csuhaj dúl, émelygős biedermeier-morál ,s a legdivatosabb sablon-kaptafa. Más és 
más tálalásban persze, de ma, nyolcmillió koldus országában is körülbelül az a probléma, 
eiveszi-e a kamarás a nem-kamarás lányt?

Egy visszamaradt, elfogultságoktól és avult előítéletektől eltöltött világ 
folytonos és alázatos propagálása hogyan is növesztené a szellem tekintélyét a töme
gekben. Aki tudja, hogy a kritika állandó masszázsa nélkül nem csak az ország közélete, 
hanem az egész szellemi világ is elhájasodik, az megérti, hogy művelt olvasók helyett 
csupa kövér tekintély-típust termel ez a társadalom, mind ijesztőbb arányban s itt nem 
éppen címre gondolok, hanem egy bizonyos lelkialkatra. Amely a kis egyetemi hallgató
nál, a kistisztviselőnél éppúgy megtalálható, mint odafent. Ezek sörgőzt termelnek és 
nem ózont s hogy’ gyulladna szikrává a szellem ilyen atmoszférában? Úgy van, hogy 
nálunk egy tigris járású, lengyelfoun dás alak még mindig nagyobb tekintélynek örvend, 
mint a Szellem embere, aki mondjuk, lemond a bundáról, hogy ezrek életét melegítse.

A Roland Dorgelés-k világa még messze van. Nálunk nem az vált ki megvetést s 
nem azt kérdezik; hát stréberkedsz, intrikálsz és szavalsz? — hanem: írogatsz, írogatsz? 
A hivatalos tekintély „rendesebb“ dolog, mint a magyar kultúra dicsőségének gyártása: 
amaz elér az emberek bőréig, a kultúra nem. A kivétel, a szellemileg intakt, független 
réteg aránylag oly kicsi, hogy ellenvetésre nem méltó. Csupa Byron lordnak kellene 
születnie itt az írónak, hogy megbecsüljék és az államtitkárok elé ültessék, ha tehetsé
ges. Nem azért, mert Byron, hanem azért, mert lord.

Uj hang ez, nem lehet így az olvasókkal beszélni — fogják sokan mondani a 
megalázott írók közül. Csakis így lehet velük beszélni — feleljük mi .. .

Baradlai László : A megváltozott viszo
nyok miatt. . .

(Regény. Satu-Maré. 1933. Singer Nándor 
kiadása. 213 oldal). A „harmincévesek“ 
tragédiáját írja meg a tehetséges fiatal író 
ebben a könyvében. Megrázóan. drámai 
erővel érzékelteti Bálint György, bélistás 
magántisztviselő kálváriáján keresztül en
nek az egész boldogtalan generációnak 
minden szenvedését, ennek a felfordult.

dúlt világnak minden fonákságát. A szo
ciális és szekszuális nyomorúság szakadé- 
kai tárulnak fel előttünk, mialatt végigkí
sérjük Bálint Györgyöt keserves életútján, 
amely az átlagos jóléttől a legsötétebb 
nyomorig, a bűnig, a börtönig vezet. Nap
fény alig vetődik erre a göröngyös útra. 
csak két tisztalelkű lány: Évi és Klári fi
gurája jelent üdítő színfoltot a sötét tó
nusú képek sorozatában. Komoly kvalitá
sokat revelláló írás ez a regény.



Beszélgetés Pintér Jenővel, 
nagy életműve befejezése után

Eszünkbe ,jut néhány nagy polihisztornál tett látogatásunk: Tóth (Béla sokszeg- 
ietü szobája a Liget peremén, körül a falakon könyvespolcok; mellmagasságtól lefelé 
fiókok dandárai, bennök •— mint az Aristoteles ,,Organon“-jában — minden tudható 
dolgok adattömegei, cédulák, kivágások, eredeti tárgyak, corpus delicU-k. Vagy Ballagi 
Aladár ferencvárosi könyvfellegvára, könyvlabirintusa, könyv-bábeltornyai, létrákkal, 
kartotékskatulyákkal, fő- és segéd-asztalokkal, mindeniken egy-egy megkezdett és 
soha befejezésig ki nem érett munka nyersanyagával. Vagy Le Bon arab dolgozó- 
szobája, rejtélyes musarabie-fülkékkel, mindegyik fülke az emberi tudás más-más ága
zatának szentelve. Vagy Benedetto Croce szobasora, mindegyik szoba ablakánál egy- 
egy íróasztal s az illető íróasztal mögött egy-egy tudományág kézikönyvtára: az író
nak csak válogatnia kell, melyik íróasztalához üljön reggelenként s már megelevenedik 
körülötte a gerúus loci, már benne van testestül-lelkestül a közvetlen inspiráló hangu
latban.

Aki Pintér Jenőnek dolgozószobájába ilyen várakozással lépne, nagyot 'csalód
nék. Nincs itt semmi a polihisztor-romantikából. Ha Anatole France minden egyes 
könyve megírásához az illető kor egész miliőjét építette fel maga körül a stúdiójában, 
akkor annál jobban meglepi az embert Pintér Jenő munkahelyének aszketikus józan
sága: az íróasztalon kívül — amelyen az író ezer magyar esztendő minden kulturális 
akarását, minden szellemi tudását, minden költői vágyálmát újra átélte, újra átálmodta 
— alig egy-két polc, néhány skatulyával, üveges könyvszekrény, a hivatalos mivol
tával együttjáró, szinte szemrehányásként ható szalongarnitura; de az ablakból kilátás 
a budai park fáira, s az ajtó előtt hejehujázó gyerekseregek, akik számára Pintér él és 
dolgozik, —• az ember szinte alig tudja elképzelni, hogy ilyen puritán egyszerűségű 
apparatura mellett születhetett meg az a hétkötetes nagy magyar irodalomtörténet, 
amelynek most megjelent zárókötetéről a Literatur a mai számának más helyén számo
lunk be.

Megütődve, szinte értetlenül, őszinte csodálkozással néz Pintér Jenő a szemünk 
közé, amikor megmondjuk neki, hogy véleményünk szerint az eddig legnagyobb 
magyar alkotás, amely egységesen, egy ember kezéből került ki, az ő Irodalomtörténete. 
Megmondjuk azt is, hogy határkőnek tekintjük ezt a művét a magyar szellemtörténet
ben: innen kell ezentúl mindenkinek elindulnia, aki az elmúlt ezer magyar esztendő 
lelkiségébe akar behatolni. Megmondjuk azt is, hogy az 1918-ban katasztrofálisan letört 
magyarság vitalitásának hatalmasabb életnyilvánulását el sem tudjuk gondolni: a 
a nemzeti éietakarásnak, életigenlésnek olyan megrázó dokumentuma ez a hét kötet, 
amelyre fel kellene figyeljen az egész magyar közélet, parlament, kormány, akadémia, 
sajtó, de úgy, hogy a külföld is tudomást szerezzen róla. Mert amely nép azután a vér- 
veszteség után, amelyet másfél évtizeddel ezelőtt elszenvedett, ilyen alkotásra képes, 
az a nép nincs elveszve, azt nem lehet a kulturnépek sorából kiradírozni.

Ez a hét kötet, felér egy nagy nemzeti tettei, felér a Fichte-féle „Reden an die 
deutsche Nation‘‘-nal. 1

■S aztán megkérjük Pintér Jenőt, mondaná el a munka genezisét, beszéljen 
munkatechnikájáról, mondja el a Literatura szakavatott közönségének: mi a titka 
annak, hogy ez az alkotás egyáltalán létrejöhetett.

— 1901-ben fogtam irodalomtörténetem megírásához, harminchárom év alatt 
fejeztem be végleges formájában munkámat. Ugyanazt a témát — a magyar irodalom 
fejlődésének rendszeres nyomozását — különböző formákban többször is feldolgoztam; 
körülbelül úgy tettem, mint az az utazó, aki nemcsak egyszer jár be egy világtájat, 
hanem újra és újra kiszáll a partokra és bebarangolja a már feltérképezett területeket. 
Az ilyen ismételt tájékozódás és feldolgozás módot nyújt a kutatónak arra, hogy régi 
megfigyeléseit helyesbítse, új szempontokat vigyen észleléseibe s ráakadjon olyan sa
játságokra, amelyeket régebben nem látott meg. Talán nem is igazi tudós, aki maka
csul ragaszkodik első megállapításaihoz s azt hiszi magáról, hogy árt a tekintélyének 
es szavahihetőségének, ha felülvizsgálja régibb véleményét. Szerényeknek kell lennünk, 
meg kell vallanunk, hogy nem egyszer tévedtünk, ki kell igazítani a hibákat. Épen ez 
a meg-megismétlődő revíziós munka keltheti fel az olvasóközönség bizalmát a tudomá
nyos szerző lelkiismeretességével szemben.
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Következő kérdésünk az író munkatechnikájára irányult, főként arra is. hogy 
súlyos hivatali elfoglaltsága mellett honnan vette egyáltalán az idő*, ilyen monumentális 
munka megírására:

— A feldolgozás módszere egyáltalán nem bonyolult. A kiinduló pont a szöveg- 
olvasás, egyes írók munkáinak tüzetes áttanulmányozása. Az ember valóságos naplót 
vezet feljegyzéseiről s amikor készen van egy-egy korszak íróival, akkor hozzáfog az 
illető korszakra vonatkozó szakirodalom áttanulmányozásához. Akkor látja, mennyi 
eszes ember foglalkozott már különféle szempontok szerint egyes írókkal, hány régibb 
kutató hívta fel a figyelmet bizonyos írói sajátságokra. Néhány év múlva megismétlő
dik a szövegolvasás, az írók eredeti szövegeinek tanulmányozása; a megfigyelés egyre 
élesebb lesz, az ítélet biztossága növekedik.

— Mindenkinek van valami polgári foglalkozása, magából a tudományból alig 
él meg valaki Magyarországon. Azt az időt, ami foglalkozásunkon kívül esik, jól fel 
kell használni, ha ilyen nagyobb munkába fog az ember. Este hét órától éjfélig: ez a 
tudományos munka leggyümölcsözőbb ideje. De marad néhány óra kora reggel és dél - 
utánonkint is. Vasárnap, ünnepnapokon, vakáció idején boldog a tudományos kutató, 
mert akkor 'félnapokig dolgozhat egyhuzamban. A munka mindig nehezen indul meg, 
de néhány negyedóra múlva már könnyen folyik. Az alkotás mámorában elsüllyed a 
tér és idő.

Megkérdezzük, könnyen dogozik-e kéziratain?
. — Könnyű annak, aki gyorsan veti mondatait papírra. Nálam ez máskép megy. 

Hosszasan gondolkodom egy-egy mondaton, ,míg végre megtalálom azt a jelzőt,, kifeje
zést, fordulatot, amely érzésem szerint legjellemzőbb és legigazságosabb. Néhány nap 
múlva átdolgozom a már kész szöveget, kihagyok belőle minden henye szót, módosítok 
és kicserélek egyes kifejezéseket. És amikor egészen kész a kötet, akkor ismét meg- 
sezdődik az átdolgozás munkája. Könnyebbé teszem a vaskosakban megfogalmazott 
részeket, kiirtom a hosszú mondatokat.

Az irodalomtörténetírás egyik legkritikusabb pontját érinti az a kérdésünk, amely 
a történetíró tárgyilagosságának az esztétikai-kritikai érzék határterületével való érint
kezését bolygatja meg. Pintér Jenő teljes nyíltsággal, elfogulatlanul feleli:

— Hogy igazságos-e az ember egy-egy íróval vagy irodalmi jelenséggel szemben 
az mindenesetre nagy gond. Minden íróról csak annyit, amilyen terjedelmet megérde
mel. Nemcsak az fontos, hogyan nyilatkozom valakiről, hanem az is, hogy milyen hosz- 
szan foglalkozom vele. Feljegyzéseimből csak keveset vethetek papírra, mert hiszen ha 
a térbeosztás nem az értékekhez igazodnék, hanem ahhoz, hogy kiről mennyi feljegy
zést írtam össze, akkor alaktalan és igazságtalan volna az irodalomtörténet. Amint 
valahol már jeleztem: semmi sem árulja el szemléletesebben az esztétikai és történeti 
érték felismerését, mint a térbeosztás tudatossága. Itt vall kudarcot számos irodalom
történetíró, ebben rejlenek a többektől készített irodalomtörténeti munkák leküzdhe
tetlen nehézségei is.

Végül Pintér Jenőhöz, aki a minden egyes kötetje elé bocsátott korrajzban egyben 
a legnyíltabb szemű, minden szavát mérlegre tevő, de egyben minden szaváért helyt is 
álló,, társadalomkritikát gyakorló, ragyogótoliú publicistának is bizonyult, még egy 
utolsó kérdést tettünk fel: adott-e néki ez a barátszorgalmu, teljes testi és lelki odaadást 
követelő munka belső elégtételt, életértéket is? Erre a kérdésünkre valami bensőséges, 
szinte nosztalgiás — a jogos öntudat minden méltóságán felülemelkedő —, egy ideál
nak szentelt élet örökké fiatalos rajongásával telített csöndes vallomás a válasz:

— Megvallom, engem az iskolaügyön kívül egész életemben semmi más nem 
érdeked, mint az írók és a könyvek világa. Arisztokraták, politikusok, nagy vagyonok 
urai. magas méltóságok viselői, sportbajnokok, színészek mind hidegen hagytak s egy
általában nem érdekeltek, de mindjárt izgalom fogott el, ha egy írót megismerhettem. 
Azt éreztem, amit Rouvier így fejezett ki: „Higyje meg, amit mi csinálunk, az elmúlik, 
csupa hiúság és nem ér föl egy szép verssel.“
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Gergely Márta útja a csévelőtől a Mikszáth
Kálmán-díjig

A m agyar G oncourt-dijnak, a „M ikszáth d íjnak" szenzá 
ciója van. A z idei győztese f ia ta l  m unkáslány, akinek „A sa lak
m osó“ cimii regénye a m agyar irodalm i berkeket a közeli 
hetekben bizonyára alaposan fe l  fo g ja  riasztani. A k ik  olvasták 
a regényt, íróját, G e r g e l y  M ártát, egészen elsősorban álló  
tehetségnek va llják  és irói jövöjéhez a legnagyobb reményeket 
iázik.

Megkértük a fia ta l, ma m indössze húszéves írónőt: beszéljen 
a L i t e r  a t  u r a  közönségének önm agáról „ m ú ltjá ró l“, leikéről. 
R endkívül érdekes írását a következőkben adjuk.

Tizennyolc éves voltam, amikor a szövőgyárban munkát vállaltam.
Vasárnap délután, minden áldott vasárnap délután az egyes-autóbuszon utaztam 

a tompán csillogó Andrássy úton hazafelé. Vasárnaponkint mindig vendégségben vol
tam ősszel és tavasszal, télen is, emlékszem, mintha egyszer történt volna, -kissé fázó
san szálltam le a Gellért-téren és a hűvös Dunaparton várakoztam a döcögő kis másik 
autóbuszra, amely kivitt a gyári házakhoz. Igen, fázósan, mindig didergőn kissé, ilyen
kor mindig kabátomba húztam a fejem, bármilyen tavasz lehetett körülöttem. Csodálatos 
módon egyedül voltam. Néha húsz percig kellett várnom és ez idő alatt, ott a folyó 
partján, mialatt a vasárnapi emberkék beszélgetőn sétáltak el előttem, ilyenkor külö
nös hősies és panaszos, rendkívül együgyű és forró érzésekkel mintegy átgondoltam 
napjaimat.

Kétségtelen, hogy érzések irányítottak és nem gondolatok. Életem ideje alatt 
számtalau módon viselkedtem már,, óh, hosszú idő, ami már elmúlt felettem. A nyugta
lanság űzött el szü'eim házából. Hevesen vágyódtam vissza, hevesen vágyódtam a város 
után, ahol születtem és soha, soha nem jutott eszembe, hogy valóban visszamenjek 
apám házába. Később csodálkozón láttam, hogy vannak, akik kevesebb komolysággal 
foglalkoznak ennen életükkel, hogy könnyűszerrel válogatnak a módok között-, soha
sem tesznek olyat, ami nehéz, fájdalmas vagy kissé megalázó lenne. Mások kevesebb 
makacssággal kutattak, mozgékonyabbak voltak nálam és gyorsan irányt változtattak. 
Voltak a gyárban leányok, műveltebb kisasszonyok, akik fölkerestek a szövőszéknél 
és különös méltatlankodással figyelmeztettek: Miért hord kendőt a fején? Ha dolgozik 
is, nem kell magát egészen lealacsonyítania! Volt a munkásnők között egy leányisme
rősöm — együtt jelentkeztünk felvételre annakidején — ez a leány mindennap autóbu
szon járt a gyárba, mindennap későbben ért oda a közlekedés miatt és öntudatos módon 
intézte el, hogy ezt a késését természetesnek tekintsék. Igen, ő megkövetelte, hogy 
bizonyos szempontjait tiszte'etben tartsák, nem engedte el életének apró fontosságait. 
Mindig gondosan öltözködött.- A tisztviselők szobájában étkezett a kantinban, mert mint 
mondta, ha együtt dolgozik is a többiekkel, egy asztalhoz csak nem ül velük? Magam
ban igazat adtam ennek a leánynak, mert valóban kínos dolog volt, különösen nyári 
időben kijönni a munkából, izzadtan és meztelen lábbal. Vagy -szombaton kétórakor, 
kilépni a vakító fényességbe a gyárudvarra, ahol az olajfoltok élesen látszanak az 
ember ruháján. A kisasszony többször említette, hogy a csóvelőbe vagy egyéb könv- 
nyebb munkához kellett volna jelentkeznem, nem éppen szövőnőnek.
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Ez a kisasszony később bekerült az irodába; nyári időben a szabadságolt tisztvi
selőket helyettesítette.

— Miért nem ügyeskedik — korholt ismét szigorú hangon— inkább ne járna 
harisnya nélkül és igyekeznék maga is bejutni az irodába. Hiszen valami könyvelési 
munkát maga is tud végezni?

Egy pillanatig valóban irigykedtem, eszembe jutott a hűvös iroda, de aztán, 
minthogy mást nem is tehettem, csak legyintettem nevetve és azt mondtam:

— Szívesebben maradok a szövőszék mellett, — És visszamentem a gépekhez, 
amelyeken legalább jól és vidáman tudtam dolgozni. Nem tudtam, mi szükség lehet az 
erős hangsúlyokra, ennek a 'kisasszonynak talán fontos, hogy tisztviselőnő legyen. 
Hiszen igazsága van, tisztelni kell az ilyen dolgokat, mindez már valami erkölcsös rend
nek következménye. Nem, sohasem jutott eszembe, hogy kinevessem a kisasszonyt 
törekvéseiért. Sokszor irigykedtem is és haragos voltam saját magamra-, azért, hogy 
Sohasem tudtam gyorsan határozni, bizonyos dolgok, amelyeknek sodrába kerültem, 
erősen elhatalmasodtak rajtam és időre volt szükségem míg valamit el tudtam hagyni. 
Szükségem volt, hogy előbb „mélyére hatoljak,“ hogy úrrá legyek rajta,, nem tudtam 
volna elviselni, hogy elmenjek valahonnét, azért, mert ott nem volt jó. Nem, az ember 
akkor menjen el bárhonnét is, amikor jól érzi ott magát. Ne legyen az ember megvert 
kutya, sem pedig menekülő róka. Olyan dolog ez, hogy az ember, ha fiatal éveiben 
kísérleteket végez, igenis bidja, tudnia kell a nem-jó vonatokat elengedni maga mellett. 
Ne fájjon a szíve bizonyos rohanó, pompás szerelvények miatt, amelyek nem álltak meg 
előtte. Fiatal korában sokat vár az ember sajátmagától és nem minden szegény ember 
nyúl az első alamizsna után.

Minden vasárnap délután, míg a Bunaparton álltam, eszembe jutottak az elment 
vonatok. Két esztendőnek minden vasárnap délutánján. Bár nem tudtam határozott
sággal, hogy melyikkel kell hát elutaznom, világosan éreztem a rossz vonatokon, hogy 
ez még egysem az. Nem volt igazságom,, míg az autóbuszra várón ide-oda léptem a 
kövön, ám óvatos voltam és kitartó is voltam.

Sokan vártunk ilyenkor az autóbuszra, majdnem csupa gyárbeliek, ismertük is 
egymást, nem is. Ez a kocsi hazavitt bennünket hétről-hétre, enyhén világító házaink
hoz és ismertük már a kalauz hangját, ahogy egykedvűen jelentette: Wespag-házak. 
Csaknem mindenki leszállt ezen a megállón, ezeken a házakon tfúl már'sötét a Budafoki 
út, talán ott már nem is laknak emberek. Hiszen már ez sem Budapest; vidékiek lak
nak itt, falusiak, gyári nép, mesterek és munkások, éjjelesek és nappalosok, pamut- és 
selyemszövők.

Mire hazaértem, sohasem gondolkodtam kísértések fölött. A holnap úgyis meg
hozza a feleletet. Benyitottam a szobába, ahol a. szekrény tetején vasárnapi rétes illa
tozott. a lányok kiáltozva fogadtak és elmesélték, hogy délelőtt, mingyárt mikor elmen
tem, itt volt az az asszony, a Varga Lili udvarlójának felesége és az egész Kolónia füle- 
hallatára mindennek elmondta Lilit.

Mióta nem lakom a Kolóniában, szegényebb lettem. Nincs már választásom, elvitt 
a vonat, nem várhatom igazságomat. Nem állhatok türelmetlen türelemmel, a Kolónia 
álomba sűlyedt. Utazom már, a kerekek zúgnak fülembe és aggódva nézek ki az abla
kon. Félek, elutazom az igazság mellett.

Szilárd János: Első kalandom
(Reqénif. Bibliotheka-kiadás. 158 oldal). 

Aranyos derű drága verőfénye ömlik el 
ezen a regényen, amelyben bájos közvet
lenséggel meséli el Szilárd János öt békê - 
beli kis nebuló viselt dolgait és pompásan 
rajzolja meg a körülöttük élő felnőtiek

portréit, meg azt a boldog, „békebelinek“ 
fémjelzett világot, amelyre örök nosztal
giával gondol a ma agyonhajszólt embere. 
Hálás örömmel teszi le az olvasó ezt a, 
kedves könyvet, ame’y ritka pillanatokkal 
ajándékozta meg: a szívből jövő kacagás 
üdítő perceivel.



lü U L A A C O K

Nők a világháború irodalmában
Irta: F. Fürlh Margit

A háborús irodalmat,különösen ha benne a nők szereplései nézzük, két cso
portra oszthatjuk. Az egyik a hivatásos írók csoportja, amely csoport munkáiban a 
nők mégis csak valahogy szerepelnek. A másik csoport a nem-hivatásos íróké, akik
ből a szörnyű élmények váltották ki a közlési vágyat, az írói valőrt. Ezekben a 
munkákban, amelyek alig sorolhatók a regény műfajába, mert cselekményük nem 
egységes, nem csoportosul egy fóalak köré, — nők egyáltalában nem szerepelnek. 
Nem szerepelnek sem aktive, sem passzíve, legföljebb csak olyanformán, mint egy 
jó tál étel, amelynek az élvezéséhez nehezen, de mégis hozzájut olykor a kiéhezett 
katona.

A hivatásos írók csoportjában nem akarok megemlékezni azokról a konjunk
turális írókról, akik a hamis romantika cukros vízéhez nem átallották korfestőül, tör
ténelmi háttérül felhasználni a rettenetes világégést, amelynek halottai, ha feltá
madnának, egy Magyarországnak megfelelő területet népesíthetnének be. Ezek az 
álromantikás könyvek a heppiendjükkel nem érdemük meg, hogy az időt velük tölt
sük. A h a p p y  e n d  háborút átélt emberekkel, mint regényhősökkel lehetetlenség. 
Akik a háborút átélték, sohasem lesznek olyanok, mint voltak, megváltozott a mér
tékük, az értékelésük, a testük, a lelkűk.

Ez az irodalom uralkodott a háború alatt. Már akkor Európaiszerte szodálkoztak 
az entellektüellek, hogy ennek a háborúnak nincs költője. A nagyok, nálunk Ady, 
Babits, Kosztolányi elnémultak. Legalábbis lelkesítő, harcra tüzelő, szóval háborús 
hangjuk nem volt. Ady döbbenten, tágranyílt szemmel ébreszti az embert az ember
telenségben. Gyóni Gézának, akit a háború költőjének kiáltottak ki, a legőszintébb 
lendületű versei között az egyiknél ez a kezdősor ismétlődik: „Csak egy éjszakára 
küldjétek el őket“. A másiknak a röfrenje és a címe: „Cézár, én nem megyek!“

Babits hatalmas lendületű versét, a „Fortissimót“, a cenzúra törli. Később a 
„Nyugtalanság völgye“ című kötetben kerül nyilvánosságra. Ebben a versben már 
van kapcsolat a no és a háború gondolata között. Kapcsolat például a Petőfi ver
seiben ez: „szabadság, szerelem, e kettő kell nekem“ stb. Gondolatkapcsolás van a 
Babits versében, de ez vád, szemrehányás, csalódás az anyákban. „Anyák, sírjatok 
hangosabban“, „és ne is könnyel sírjatok, mert a könny mind csak a földre hull“ .. .
„tüzet sírjatok,“ . . .  „ne hagyjatok aludni senkit“ ....... oh mért nem hallani hangotok?“

Az a vád, hogy az asszonyok nem tettek eleget anyai kötelességüknek, csendül 
ki keserű élesen a Latzkó Andor „Emberek a háborúban“ című novellas kötetéből. 
Ez a könyv még 1917-ben jelent meg német nyelven Svájcban, ahova a magyar szár
mazású író, mint üdülő rokkant tiszt került ki. A könyvnek óriási sikere volt. Moly 
Tamás írja az 1920-ban megjelent magyar fordítás bevezetőjében: „eddig 13 nyelven 
jelent meg, a franciát eltiltották Franciaországban, az angolt Angliában, sőt Ame
rikában is“.

Ebben a könyvben hat novella van, amelyek nem mindegyikében szerepel nő s 
amelyikben ?? repel... Mindjárt az első, az ..Indulás“.
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Egy fi ont mögötti kisváros hadikórházában ülnek egy este sebesült tisztek és 
két nő. Az egyik tisztnek a felesége, aki idejött a férjét meglátogatni és a másik 
az őrnagyné, aki gyermektelen háza unalmából menekült ide. Jókedvűen cseveg és 
kérdi: mi volt a legborzasztóbb, amit „odakünn“ átéltek? Még keresik a választ a 
tisztek, amikor egy hörgő felkiáltás a sarokba vonja pillantásukat, oda, ahol a nép
fölkelő tiszt ül a feleségével.

„Csak az indulás, az a borzasztó, — kiáltotta, — az ember megy. De hogy 
elengedik, az borzasztó . . . “

A novella folyamán aztán kitör az idegsokkos szerencsétlenből: „Valamennyi 
fess volt, amikor elindultunk, rózsát dobtak a vagonba...“ „Érted te ezt? Most a 
hős ,a divat és nekik hős kell az új kalaphoz. . .  gyilkosok köllenek nekik. A háború 
olyan, amilyennek lennie kell. Meglepett téged, hogy kegyetlen? Hogy az asszonyok 
kegyetlenek, ez volt a meglepetés, hogy ideadják a férjeiket, a gyermekeiket, akiket 
ezerszer betakargattak, magukból felépítettek“. ..Most csak türtőztetik magukat, gon
doltam, de majd ha jön a fütty, ki fognak tépni a vonatból, de ők csak fessek akar
tak lenni.. ,“

Ezenkívül csak egy nőszereplője van ennek a könyvnek: a Marcsa. Típust is 
láthatunk benne, a. háborús irodalom hűtlenné vált nőjét, aki miatt a hazatért öl. 
„Az uraság arcán is az a csodálkozás, mint az eltalált muszkáén, pillantásában a 
szemrehányó kérdéssel: mit csinálsz, te?“ . . .

Ez a Marcsa, vagy nem-Marcsa, szerepel más háborús írásban is. És ilyen, majd
nem obiigát szereplő az anya. Ez az anyatípus Barbusse „Tüz“-ében csak mellék
alak, fel-feltűnő árny, aki heteken keresztül bolyong a rajvonalban, a fiát keresi. 
Talán rokona ez az anya annak a nőnek, akit Latzkó állít? De ha a nőt keressük a 
Barbusse könyveiben, amelyek pedig halhatatlan remekek, nem találjuk olyan érte
lemben, mint a régi nagy történelmi regényekben, amelyekből kitetszik a két, törté
néseket mozgató erő: a vér es az arany.

S itt me.gint párhuzamot vonhatunk avval az irodalommal,, amely centrális 
problémává teszi meg a „vér“-t, a szerelmet, s amiből aztán hands következtetést 
von le az irodalmat életnek hivő regényolvasó nő, azt hívén, hogy mivel a nők 
centrális problémája a nemiségük, az egész élet centrális problémája a nemi kér
dések halmaza, azaz: leegyszerűsítve a mai átlaglány pszichéjére a fogalmat: a férj- 
hezmenés. A ma háborújában — s mivel az irodalom képe a való életnek — a ma 
háborús irodalmában is, a „vér“ sem mint ok, sem mint cél nem szerepel. Csak az 
arany. A Barbusse „Világosságában“ prófétai lendületű szavak jövendölik az elkö
vetkezendő háborút, mert „a nép és a nép jelenlegi vezéreinek érdekei nem azono
sak“. A Világosság hőse tépelődik, de élettársa értetlenül áll mellette. A regény 
történése éppen az, mint érik látóvá a nő.

Barbusse író, kerek egészet ad és befejezésül hitet, reményt nyújt. Nem így a 
háborús irodalom ama könyvei, amelyeket olyanok írtak, akiket ez a világégés tett 
íróvá. A Remarque „Nyugaton a helyzet változatlanjának mindjárt a mottója ez: 
„Beszámolás ez egy nemzedékről, amelyet a háború elpusztított még akkor is, 
ha a gránátok megkímélték“.

Körülbelül a könyv feletáján bukkan föl a nő. Étel, fürdés, nő: szükségleti cik
kek. A nő ezúttal annyival több vagy masabb az ételnél, hogy itt nem életfenntartó, 
hanem búfelejto eszköz, narkotikum. „Szeretnék elfelejteni mindent, háborút, borzal
mat, komiszságot, hogy ifjan és boldogan ébredjek“. Mielőtt szabadságra megy a 
katona, megismétli látogatását a nőnél. Keserű szavak utána: „Ha a frontra mentem 
volna, azt mondták volna: p a u v r e  g a r z o n ;  de szabadságolt katonáról nem igen 
akarnak tudni, az nem olyan érdekes. Az ember csodákban hisz, aztán az egész nem 
más, mint kommiszkenyér“.

Két sorban jellemezve egy másik nőalak, az ápolónő. „Áthatja fontosságának 
tudata: nézzétek, én kávét adok egy katonának“.
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És az arya. „Nagyon rossz volt odakiinn, Paul?“ „Mit feleljek? nem fogod 
megérteni soha. Hogy rossz volt-e, azt kérded...“ „azzal a gázzal, meg minden egyéb
bel“ . . .  s ezt te mondod, anyám? Nem tudja, mit beszól, csak félt engem. Elmond
jam neki, hogy egyszer három ellenséges árkot találtunk, ahol mind megmeredve 
álltak az emberek?“ . . .  „oh, mama, amit így össze-vissza beszélnek az emberek . . . “ 

Meglátogatja egy elesett bajtársa anyját és ebben a látogatásban benne vari 
a közember és az anya minden tehetetlensége.

A közembernek ez a tehetetlensége kínlódik a Zilahy „Szökevényében“ is. Ter
mészetesen van a. „Szökevénynek“ nőszereplője; hivatásos író munkája ez, kerek 
egész, regény. De a Remarque-éhoz hasonló könyvek közül való, amelyek különben ha
talmas írások, csak távlatosan láttatják az anyát és a nőt. Renn: „A háború“, Brö- 
ger: „Bunker 17“, stb. Ilyen az Erich Edvin Dvinger könyve: „Armee hinter Stachel- 
drat“. Dvinger magasrangú katonatiszt gyermeke, 17 éves korában lesz katona, 
súlyosan megsebesülve már 1915-ben orosz fogságba kerül. Tíz év múlva szökik haza. 
Ez a könyve a naplója. „Álmodozunk vagy beszélgetünk és mindig akörül forog a 
szó, amire legjobban éhezünk, az asszonyról. . . “ „De mit keresek még otthon?.. 
Mindezek után aludjam és ébredjek, egyem és igyam, talán nősüljek is?“

Lehet még címeket, könyveket felsorolnunk; mindegy. Ezeknek a könyveknek 
közös jellemzőjük, hogy hősük a katona, eseményük a háború és csak a háború; és 
ezekben a könyvekben, amelyeknek az őszintesége és a történeti hűsége minden két
ségen felül áll, ezekben a könyvekben a nő nem szerepel, sem mint cselekményt 
mozgató erő. sem mint elérendő életcél. Csak elvétve, mint egy kívánatos étel, vagy 
visszasírás az anyához. És e;; a semmi az, ami elhallgatottan, tudomásul vetten, le- 
tárgyaltan ugyanaz a megrendítő csalódás: ami a Latzkó „Indulásából“4 és a Babits 
„Fortissimójából“ kicseng, s amit a most meggyilkolt Theodor Lessing professzor 
egy könyvében így határoz meg: az anyák elárulták a szeretetek

Igaza volt az amerikai Lewisohnnak, hogy az emberek pszichéje egyáltalán 
nem fejlődik a technikával egyenlő mértékben? Igaza volna a háborús irodalomnak? 
Mert az igaz, hogy az író tudatosítója a tömeg maga által sem ismert, vagy fel nem 
ismert tudatalattiságának és leszűrve adja a tapasztalt igazságokat. Ha így igaz, köz
vetlenül vagy közvetve kivezető utat is kell mutatnia.

Talán dereng már a nők frontján. A franciországi bélcepropaganda-díjat a Sévé- 
rine-díjat, Marcelle Capy nyerte az „Emberek mennek elől“-lel, amelyben az itthon 
maradt asszony küzdelmét és hősi harcát az élettel mutatja. És Latzkó nem tudott 
még azoknak az angliai szüfrazsetteknek a martiriumáról, akik békepropagandájuk 
miatt, börtönbüntetést szenvedtek. Készül az új háború, jövendöli Barbusse. De talán 
dereng a nők frontján...

Margueritte, Victor: A holnap asszonya

(Dr. Fischer Annie fordítása. Nova-kia- 
dás. 223 óidul. Ára 2 P.). Mikié Fontaine 
tíz évi boldogtalan házasság után elválik 
az urától és mint dolgozó nő, egyedül tartja 
el magát. Előbb hivatalnokoskodik, aztán, 
amikor béHstára kerül: elszegődik titkár
nőnek a híres filmsztár mellé. Erkölcsi un
dorra': nézi ennek a férfiakat szipolyozó 
luxus-bábnak az életét és ezért örömmel 
fogadja a világhírű művész meghívását, aki 
hajlandó őt koncertjei keretében szerepel
tetni, mert igen tehetséges énekesnőnek 
tartja. Elindulnak a turnéra, amelynek so
rán forró szerelem támad közöttük. De 
utóbb a. művész féltékeny lesz Mikié sike
reire: ez okozza az első disszonáns akkor

dot közöttük, de hamarosan több is követi 
ezt az elsőt és végül Mikié kiábrándultán 
szökik meg a művész mellől, akinek ember
voltában oly kegyetlenül csalódott. Átme
netileg a munkában talál vigasztalást., majd 
régi jóbarátja, Monroet doktor mellett is
meri meg az igaz boldogságot. — Mikié a 
mai asszonygenerációnak az a típusa, aki
ben már a holnap asszonyának öntudatos, 
magabiztos, erős egyéniségét láthatjuk, azt 
az asszonytípust, aki minden viharokban 
keményen áll a maga lábán, akit nem súj
tanak le az élet csapásai, aki nem másban 
keres támaszt, hanem ,a maga. ereje segíti 
diadalra. Mikié körül felvonulnak a mai 
világ érdekes figurái, akik köré mindvégig 
érdekfeszítő, izgalmas cselekmények egész 
sorát építi fel az író.
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Apostolok oszlása
A nemzeti szocialisták uralma sok tízezer németet kényszerített emigrációba. Elsősor

ban a művészek azok, akik elhagyták Németországot, hogy idegen földön, de szabadabb lég- 
kö,rben-él jenek. Azonban ahoz, hogy éljenek, meg is kell élni. A német irodalmi (emigráció
nak csak kis része mentes ezektől a gondoktól. Néhányan, a prominensek, a nagyok között 
a legnagyobbak, — anyagilag független emberek, akik az emigráció materiális bajait 
nem érzik. Thomas Mann, Emil Ludwig, Stefan Zweig viMiatulajdonosok Svájcban; 
Remarque dúsgazdag ember; a napokban oly hirteilíemül tragikus körülmények közök 
elhunyt Jacob Wassermann Alt-Aus,see-ben, saját kis birtokán élt. De a Világminden 
tájékába szétszórt többiek, egy egész élet munkásságát, exisztenciát, jólétet a Harma
dik Birodalomban hagyott európai hírű német írók bizony nagyon nehezen küzdenek.

Az emigráció, ahogy tud, segít magán. A német emigráció g y ű j t ő h e l y e i n :  Prágában, 
Parisban, Amsterdamban, Zürichben, Bécsben és a Saarvidék városaiban a napi apók, 
hetiujságok, folyóiratok, politikai és irodalmi revük egész serege indult meg. Legtöbb 
közülük az elhallgattatott németországi lap folytatása — esetleg más néven, de alakul
tak új vállalkozások is. A kiadók közül (a hires Malik—Verlag Prágában újból fe.tá
madt, tulajdonosa, W. Herzfeillde ú j  vállalatot is alapított a régi mellé, a 'Faust-Veriliagöt, 
amely a Neue Deutsche Blätter-t adja ki. Amsterdamban a Querido-Verlag Ernst Toller, 
Heinrich Mann, Arnold Zweig, Lion Feuchltwanger, Anna, Seghers, Josef Roth, Alfred 
Döbling új könyveit jelenteti meg. Valóban a mali német irodalom krémje,, a legjobb 
német írók, akiknek könyveit alnémet határokon kívül adhatja csak ki kiadó.

A legjelentékenyebb német publicistáknak, kritikusoknak is ez a sorsa. A 
Vossische Zeitung nagynevű főszerkesztője néhány bét óta Párisiban szerkeszt német 
napilapot. Ennek a Pariser Tageblatt-naik színházi kritikusa Alfred Kerr, aki valaha 
élet-halál ura volt a német 'színházi világban és akinek színházi tárcái nemcsak a wei- 
mari, hanem a vilmosi Németországban is eseményt jelentettek. Paul Wesítheiim. a leg
nagyobb képzőművészeti kritikus, laptulajdonos, 'elismert szakértő volt a  Hitler-előtti 
Berlinben. Ma miajgy nyomorban éil Prágában, cikkei a Die neue Weltbühne-han jelen
nek meg.

A viliág minden tájára szétszórva, él ma az igazi német irodalom. Svájc is gyűj
tőpont. A zürichi Europa-Verlag körül találkoznak a német fás,izmus áldozatiad az olasz 
fasizmuséival. Itt jelent meg az emigrációk leghíresebb regénye, Silone ,.Fontamara“ 
című könyve, amely pátosz nélkül, mély szépséggel és megdöbbentő őszinteséggel egy 
falú tragédiáját és lázadását mondja el.

Nagy szenzációnak Ígérkezik Theodor PLiviernek 'új regénye. A német frontok 
összeomlását, a francia-német fegyverszünet megkötésének izgalmas történetét tartal
mazza az új könyv.

De a többiek is, valamennyien, mind. dolgoznak. Heinrich Mann, akinek ..Der 
Hass‘‘ című, az emigrációban megjelent könyve nagy feltűnést keltetít, Balder Olden, 
aki a mai Németországról írt regényt, Heirmynia zur Mühlen, aki Bécsben él betegen 
és nagy nyomorban, de új könyve már készül, Willy Haas, aki a Die literarische Welt 
helyett a Die Y/elt im Wort-ot adja ki, valamennyien meg akarják mutatni, hogy az 
igazi német birodalom ia német határokon kívül van, él és megél.

Minden hazáján kívül élőnek, minden emigránsnak sorsa tragikus. De kétszere
sen tragikus az emigrációban élő, talajából kiszakadt író sorsa. A múlt nagy emigránsai, 
Heine. Börne, Wagner, Victor Hugo és mások sorsa mellett talán nem érezzük elég 
mélyen a ma kiüldözötten, szétszórtan tengődő német írók tragédiáját.. Mégis ők a tör
ténelem nagy drámájának — amely szemünk előtt,'lejátszódik — legszánalomraméltóhb 
áldozatai. Nádass József.
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Berda József: Férfihangon
(Versek. 30 oldal). Az éleMgenlés harsog 

diadalmasan Berda József legifjabb versei
ben is. mint ahogy költészetének eddigi 
megnyilvánulásaiban is ez volt a vezérlő 
motívum. Ehhez most egy egyre fokozódó 
narcista szenvedély járul, mint kiteljesedése 
amannak az elementáris érzéshullámnak. 
Erőteljes, lendületes lírájának újabb bizo
nyítéka ez a kötet. A mai irodalmi állapo
tokra nagyon jellemző a könyvet bevezető 
„Megjegyzés44, amelyben ezt írja a szerző: 
„ . . .  kötetem anyagának több mint egy ne
gyed részét kénytelen voltam — mint iön- 
kéntes cenzor — kihagyni.“

Horváth Izabella ; Sárdagasztók
(Budapest, 1933. Admiral“ Nyomdai

Műintézet kiadása. 88 oldal). Erős zuhanáséi 
hegyipatak friss vízét idézi ezeknek a ver
seknek az íze. Ha a név nem árulná el: 
senki sem hinné, hogy asszony-írás ez a 
könyv. Semmi lágyság, magaelengedés,, 
puha simulékonyság nincs ezekben a. ver
sekben. De van bennük erő, dacos vadság, 
a föld ereje, hetyke vidámság, természe
tesség, vaskos tömörség. És pompás rit
mus! Nagyon tehetséges költő Horváth 
Izabella, ez a gátlás-mentes asszony, aki
nek költészetéből — furcsa módon — majd
nem teljesen hiányzik a szerelmi líra.

Lovag Sándor: Százhuros hegedű
(Száz költő versgyűjteménye. Fenyvesi 

Könyvnyomda, Kaposvár, 1934. 106 oldal. 
Ára 2 P.). Költői antológiát állított össze 
Lovag Sándor, száz, kevéssé ismert költő 
műveiből. Minden vers felett rövid., lexi
konszerű ismertetést ad >az illető költőről. 
Ez igen ügyes gondolat, csak azt nem ért
jük, hogy egyik-másik költőnél miért em
lít fel ilyen adatokat, hogy „Beutazta 
Ausztriát és Olaszországot^, — „Beszél 
franciául és németül44, — „Családos em
ber44, — seb., stb....?  A költők között 
egyébként sok tehetséges akad.

Lukács !mre Mert mi nem felejtünk
(Gyarmati könyvnyomtatóműhely ki

adása. 1934. 30 oldal). Lendületes, erős te
hetség Lukács Imre. Mint a haragos tenger

hatalmas hu'lámverése, olyan egy-egy 
verse. Jórésze szavalókórusok számára te<- 
remtett írás. Gondolatai nagyon keserűek, 
nekikeseredett a hangulata.

Radnóti Miklós: Ének a négerről, aki a 
városba ment

(S. Szőnyi Lajos 20 linómetszetével. 
Gyarmati Könyv nyomtatóműhely kiadása, 
1934). Különös ízű, furcsa strófák illeszked
nek a különös, .furcsa képekhez. Idegen, 
nehéz illat terjeng az írásból és képből. Ez
zel fejezi ki éppen azt a távoli világot, 
amelyről — nyilván szimbolikusan — éne
kel a költő és amelyet ábrázol a művész. 
Megkapóan érdekes és sikerült kísérlet 
Radnóti Miklós és Szőnyi Lajos könyve.

Reményi József: Idegenben
(Genius-kiadás, 1934. 32 oldal). Versben 

írt naplónak hat ez a rimes életregény, 
amelyben sikereit, csalódásait, fájdalmait 
és örömeit meséli el az Amerikában élő 
kitűnő magyar író. Egyik-másik strófa ér
dekes riportázs az újvilágból. Az egész 
epikai műben isok (filozófia és sok meleg 
érzés van.

Szegő István : Kenyéren és vizen
(Versek. Budapest, 1934. 30 oldal). A nyo

mor dalosa Szegő István; halk. egyszerű 
szavakkal beszél a szegény emberekről, 
csendes vágyakról, elérhetetlen álmokról, 
amik robotos, fáradt munkások lelkében 
élnek. Gyors pasztelképeket vet oda: az 
uccát, a műhelyt, a proletáréiért festi.

Szabó Lőrinc : Válogatóit versei
(Uj Írók: 8. szám. 1934. Nagy Károly és 

Tsai kiadása. 96 oldal). Az irodalmi gour- 
met-k számára különleges csemege ez a 
kötet, amely a modern magyar líra meste
rének nem egyszerűen válogatott verseb, 
adja, hanem a régebbi verseket újonnan 
átírt formában. A kis kötet plasztikusan 
mutatja a költő fejlődésének ívét. láyjuk, 
hogy mit hoztak ki belőle a „bitang na
pok, tolvaj kölykei az időnek44. Nyomon 
követhetjük a versek ritmusán keresztül 
ennek a különös, egyedülálló, szertelen lé
leknek állomásait: a halál-vágy, a halál-meg
vetés, a haláltól való rettegés fázisait én- 
penúgy, mint az élettel szemben való vál
tozó attitűdjeit. A „Hajnali rigók“, a „Vi-
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MAGYAR SZÉPPRÓZAráírok közt“, a „Vasárnap“ és a „Nyitni- 
kék‘‘ csodálatosan finom 'természet-meglá
tásai a legmélyebb filozófiai gondolatokkal 
vegyülnek, mintahogy Szabó 'Lőrinc egész 
költészete: versben írt filozófia tulajdon
képpen. Amint formailag eljutott a leegy
szerűsödés és a kikristályosodás legmaga
sabb tökéletességéig, úgy most már filozó
fiája is kiegyensúlyozódott, eljutott a 
nietzschei hegycsúcsra, ahonnét nyugalom
mal szemléli a világot. Egy adag megvetés
ből. egy 'Csomó beletörődésből és önmaga
felismeréséből tevődik össze ez a fölényes 
nyugalom:

úgy nézem, elszánt nyugalommal 
az életet,

mint reménytelen lepratábort 
vagy harcteret

írja a „Különbekéiben, amelyet így fejez
be:

s a leprások közt fütyörészek 
és nevetek

s egyre jobban kezdem szeretni 
a gyerekeket.

Az az érzésem, hogy a gyerekekkel való 
nagy közössége onnét ered, hogy benne 
most szabadul fel az elfojtott gyerekes
ség, most játsza el valaha el nem játszott 
játékait, most engedi szabadjára a .gyere
kes dacot, makrancosságot, most lobog fel 
benne másodszor a gyerek örömös, akara
tos vidámsága. Néha olyan játékos, mint a 
vad kölyökkutya. A gyermek és a vadem
ber rontatlan ősereje és kendőzetlen zsar
noksága szól belőle akkor is, amikor sze
relmeséhez szól: 

én nem tudok örülni csak 
a magam törvénye szerint 

mondja és jígy parancsol;
Mint a lámpa, ha lecsavarom, 
ne élj, mikor nem akarom; 
ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan 

börtönt ne lásd;
és én majd elvégzem magamban, 
hogy zsarnokságom megbocsásd.
Minden érzéke megsokszorozott erővel 

tudja élvezni az élet szépségeit, természe
tes hát, hogy a testi szerelem vágva is na
gyon erős benne. De .értelmileg fáj neki az 
a megkötöttség, amit ez jelent és elkinozva, 
keserűn panaszolja kényszerű testi rabsá
gát:

egy még szent s tiszta, az agyad, 
melyben a test számára csak 
undor és megvetés maradt.

A hatalmas erejű vers megrázó felsikoltása: 
Férfi, légy tiszta legalább 
a homlokodtól felfelé! 

a kényszerű robotos megalkuvások, a kor
rumpált világban fuldokló hős tragédiájá
nak elemi kitörését zárja le ezzel a meg
kapó akkorddal, ame'y egyben Szabó Lő
rinc hitvallása is lehet.
92

Berényi Zoltán: Jó ember felébred
(Novellák. Forum Szépíró Újság kiadása). 

Jól megrajzolt figurák köré építi fel érde
kes novelláit az író, A szegény ember trae 
gédiái érdeklik leginkább. A kis kötet leg
sikerültebb írása a „Jóság“.

Borsodi Ernőd : Fátyol
(Regény. Budapest, 1934. Káldor Könyv- 

kiadóvállalat. 303 oldal). A Romániához, 
majd Csehszlovákiához csatolt magyar falú 
sorsa adja ennek a komoly hangú regény
nek a hátterét. Ezen belül, az ottani refor
mátus papság életét és problémáit írja meg 
az író, aki — mint minden sorából kitűnik 
— igen alaposan és közelről ismeri ezt a 
szociológiai és teológiai kérdés-komplexust, 
amelyet szépirodalmi formában dolgoz fel.

Dávid Lajos: A nagy hangverseny
(Budapest-Újpest, 1934. Magyar Szépmí

ves Céh kiadása. 92 oldal). Fantasztikus, 
szimbolikus keretbe foglalva meséli el az 
író háborús élményeit és a háborúval kap
csolatos eseményeket, amelyek főként Er
délyben játszódnak le. Éles szemmel figyeli 
és jól rajzolja meg a tragikus történéseket 
Dávid Lajos.

L. Vértes Lenke: Könnyek kútja
(Budapest, 1933. Káldor Könyvkiadó. 90 

oldal). Nagyon finom szimbolikus mesék 
váltakoznak az életből ellesett, igaz történe
tekkel ebben a kötetben. Meleg szívű asz- 
szony bensőséges lírája üt keresztül a pró
zai írásokon, amelyek különösen akkor csil
lognak harmatos-üdén, ha témájuk: a gyer
mek. '

IFJÚSÁGI KÖNYV
Benes Klára: Picu a Vurstliban
(D. Róna Emy rajzaival. Athenaeum 

kiadás. 110 oldal). Méltán nyert díjat az 
Athenaeum ifjúsági regénypályázatán ez az 
elragadóan bájos könyv, amely nem a tün
dérmesék fantasztikus birodalmába viszi el 
a gyermek-olvasót, hanem azt mutatja meg 
neki, ami a mai gyermeket legjobban ér
dekli: a körülötte zajló élet igazi képét és 
a magához hasonló gyermekeket. Picu, a 
regény kicsi hősnője: izig-vérig mai gye
rek. Öntudatos, magabiztos, fölényes intel
ligenciájú és élelmes, — amellett, hogy 
csupa szív és csupa, vidámság, — tíz éves 
és már kenyeret keres, nemcsoda hát. hogy 
„karriert“ csinál és „családfenntartó“ lesz 
a. munkanélküli apa helyett. Igaz, okos 
írás Benes Klára könyve, amelyet minden 
szülő nyugodtan adhat gyermeke kezébe: 
hasznára és szívbéli mulattatására szolgái 
a kicsinek. D. Róna Emy illusztrá,ciói ked
vesek. finomak: stílusosan illeszkednek a 
kitűnő szöveghez.
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A névtelen hősök
Puccini szövegírói: Giacosa és lllica

Viareggio, március
A'i idén van Puccini halálának tizedik évfordulója, és harmincadik éve a „Pil

langó kisasszony“ rettenetes milánói bukásának, amely ugyan rövid pár hónap alatt 
világsikerré lett, de fájdalmas emlékét Puccini sohatöbbé nem bírta a leikéből kiirtani, 
úgyhogy a Scalában azontúl nem engedte a „Madama Butterfly“-t elöadatni.

Puccini neve ma diadalmasan uralkodik a világ minden operaházán, s közben — 
teljesen elfelejtkezik a világ arról a két emberről, akinek elvégre némi része szintén 
van ebben a sikerben. Nem a Puccini-trilogia: a „Tosca“, a „Bohémélet“ és a „Pillangó- 
kisasszony“ szövegeinek ősíróira, Sardoura, Murgerre és Belascóra gondolunk, hanem 
arra a két talián íróra, akiket szerencséjük — vagy szerencsétlenségük — arra jelölt 
ki, hogy Puccini számára megszőjjék azt a damasztszövetet, amelyre majdan ő rá- 
himezze halhatatlan muzsikájának arany-fiorituráit. Giuseppe G i a c o s a  és Luigi 
l l l i c a  volt ez a két névtelen hős, akik már akkor, munka közben is, valósággal 
áldozatai voltak annak, hogy a lángész alkotása megszülethessék s miután a három 
mű megszületett, valósággal a névtelenség homályába kellett visszasüllyedniük. A 
szinlapokon ugyan ott látni a nevöket, de ki olvasta el azokat valaha, ki gondolt 
valaha arra a rettenetes, idegölő munkára, amit a Puccinival való együttdolgozás 
jelentett, úgyhogy egy időben már-már ndndkét író odacsapta a pennát s haragosan 
kijelentették a kiadónak, Giulio R ic  o r d i n a  k, hogy ők többé egy betűt sem írnak 
Puccini számára. Rieordi ügyességén múlt, hogy aztán utóbb mégis újra összemele
gedtek s az első nagy. közös diadalok után máris elfelejtették a keserves összedol
gozás kínos viharfelhőit.

Puccini, a vízicserkész
Itt a didergős, tavaszelőtti viareggiói parton, ahol száz évvel ezelőtt a Shelley— 

Byron-tragédia utolsó, morbid felvonása játszódott le, itt élte Puccini életének leg
utolsó éveit a Puccini-villában, ahol most a fia rendezi a levéltárat. De az igazi ott
hona nem ez volt, hanem beljebb, Pisa irányában, Porredellagóban, egy vízivadakkal 
gazdag tó partján, ahol apránként szerzett magának — úgy ahogy a tandemjei nőttek 
— földet, házat, kis vadászlakot, gazdag vadászberendezkedést, három motorcsónakot 
a szárcsázáshoz. Ott, Torredellagóban, ott érezte magát csak otthon, s még amikor 
amerikai diadalútjait járta, akkor is szüntelenül visszavágyott a sejtelmesen susogó 
sás közé, vissza Donna Elvira mellé, aki egykor egy jómódú fiskális felesége volt s 
ott hagyott mindent, társadalmi állást, gyermekeit, csak azért, hogy az akkor még 
nyomorgó, megsejtett lángész mellé álhasson szeretőnek (az olasz törvény nem ismer 
válást), cigányélete társának, az örökszép „Mimi“ prototípusának.

Az igazi „Bohémélet“
Ott, Torredellagóban érezte magát Puccini embernek — legnagyobb diadalai idején is 

—, mert egész csomó cigánvkodó művész és író ott élősködött vele egy telken: ott élték 
le vele együtt murger-i bohém nyomorgásaikat, mert koplalni nagyszerűen tudtak; 
délutánonként és esténként bevonultak Puccini házába a saját, maguk-rótta deszka
alkotmányaikból, pipaszóra, kártyapartira, a Donna Elvira által főzött forró kávéra 
s — ha jutott rá pénz — a Puccini jövedelmeiből: egy kis vacsorára, egy pohár 
savanyú vinkóra. Émelyítő füstben, kavargó viccek, csattogó kártyalapok, vihogó
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röhögések az egyik sarokban, — s a másik sarokban, a zongoránál Puccini, barátai 
rövidítése szerint „Pin“, aki e cigánykodó tovabohu közepette, annak friss hangulatá
ból merítve, teremti meg a „Bohémélet^ ujongó ritmusait. Amíg aztán egyszerre csak 
csöndet parancsol duhajkodó pajtásaira, s a néma, halálos csendben felzokog a zon
gora: most hal meg Mimi, s Puccini maga úgy beleéli magát ebbe a szivszorongató 
jelenetbe, hogy ott a zongoránál két karjára dől, patakzik a könnye s vele együtt 
sír a vad kompánia . . .

S a Torredellago nagyterme még egyszer hallott ilyen szivszaggató sírást: akkor, 
amikor utolsó kívánsága szerint ide, szerelmes élete , és víg cimboraságának helyére, 
a falba mélyített kriptába temették el a halott mestert, most tíz éve, s aztán ha
lottas kápolnává alakították a termet, a világ legfurcsább kápolnájává, ahol a keno- 
táfium egyik oldalán márványoltár, a másik oldalán Puccini zongorája áll, s odébb 
az egyik szegletben a halott költő íróasztala, rajta még a pápaszemmel és az utolsó 
kottalappal, a túlsó szegletben pedig a bőrgarnitúra, amelyből hejehujázó dalok, man
dolin- és gitármuzsika hangzott fel estéről-estére a cigánypajtások köréből. . .

A követelődző muzsikus
Rossz tapasztalatai voltak eleinte a librettóival Puccininak. A „Villik‘‘ es az 

„Edgar“ m első operái ezen buktak el. Nincs jó szövegkönyve. Egyszerre csak az 
hírlik, hogy Leoncavallo az egyik olasz kiadócég számára abbé P r é v o s t  híres 
Manon Lescaut-ját akarja megzenésíteni, ugyanazt, amelyet már a francia Massenet 
is zenébe foglalt. Az ötletes Ricordi-cég erre felajánlja a fiatal Puccininak, próbálkoz
zék meg ő is a témával. Megszerzik neki librettistául Domenico Ol i v  át, aki a 
„Pagliacci" sikeres szövegkönyvét irta. A szövegkönyv elkészült; Puccini nem tudja 
használni. Erre egy még ismertebb nevű olasz író, Marco P r a g a kezébe adják 
a nyersanyagot, dolgozza ő át Puccini szája íze szerint. Ez sem felelt meg. Erre a 
kor legnagyobb talián drámaírójához fordul a cég, Giacosához, akinek a színművei 
ekkor már világsikert értek. Giacosának részben ekkor még derogált, hogy egy isme
retlen nevű muzsikus számára szövegkönyvet írjon, részben pedig nem akart abból 
a tálból kóstolni, amelybe Oliva és Praga már — beleköpött; azért maga helyett egy 
fiatal, verselő újságírót, Luigi 111 i c á t ajánlotta Ricordinak azzal, hogy szükség 
esetén majd ő is itt-ott belesegít a tehetséges, fiatal írónak.

Rettenetes munka kezdődött. Részint Ricordi folyton sürgette, hogy a konkurrens 
cégnél hamarébb láthasson napvilágot az ő „Manon“-ja: részben viszont Puccinit tel
jesen lehetetlen Amit kielégíteni, mindent visszaadott háromszor is, négyszer is újra 
megírásra. Amikor végül megszületett a teljes szövegkönyv, sem Oliva, sem Praga, 
sem Giacosa, sem Illica nem vállalta érte a felelősséget: mindannyian Puccinire hárí
tották a szerzőséget, mint akinek kívánságára íródott le a libretto minden egyes 
szava. így történt, hogy a Puccini-féle „Manon“ szövege vagy névtelenül, vagy Puccini 
neve alatt szerepel a színlapokon.

Ezután a tapasztalat után persze még nehezebb feladat volt Puccinit, Giacosát és 
Illicát egy rúd elé fogni.

A „Bohémélet*' első librettóját a fiatal Tllicával Íratta meg Ricordi: Puccini kere
ken visszautasította. Illica vadzseni volt, s ez túlságosan kirítt a versein.Ricordi tehát 
most arra gondolt, hogy az Illica zseniális lendületét letompíttatja Giacosa meggon
dolt. tapasztalt dramaturgiai készségével. De hogyan lehessen ezt az impetuózus Illicá- 
nak beadni?

Egy szövegíró keservei
Ricordinak ez is sikerült. Bebeszélte Hlicának, hogy Puccininak nagyon tetszik a 

libretto, csak bizonyos, apróbb változtatások kellenének rajta, s mivel Giacosa igen 
sok előlegben van a kiadónál, vele szeretnék ledolgoztatni az előleget, éspedig úgy, 
hogy egy kicsit ő is foglalkoznék a „Bohémélet" librettójával, lllicának megesett a 
szíve a szegény kiadón, aki csak így juthat a pénzéhez s belement a közös munkába.
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Giacosa tehát nekilát. Alig' halad a munka. „Uram, — írja Giacosa —, én igazán 
kedvére szeretnék Önnek tenni, dekát elvégre nem vagyok puszta versfaragó. Kép
telen vagyok arra, hogy a Puccini által előírt 300 sorba szorítsak bele egy-egy fel
vonást, amikor a duplájával sem tudom elmondani mindazt, amit érzésem szerint bele 
kellene költenem“.

— Be kell vallanom — írja máskor kétségbeesetten Ricordinak —, hogy ettől a 
folytonos újraköltéstől, simítástól, hozzáírástól, kijavítástól, lerövidítéstől, összeilleszt- 
getéstől, egyik oldalon felduzzasztástól, a másik oldalon összeaszítástól végkép ki
fáradtam. Az istenit ennek a librettónak! Az elsőtől az utolsó betűig legalább három
szor írtam már újra az egészet!. . .

— Amit ekörül a szövegkönyv körül művelek, — újra egy panaszos levél —, 
annak semmi köze a költészethez; minden ihlet és minden belső melegség nélkül 
csinálom.

— Egy-egy jelenet számára több papirost használtam el eddig, mintsem összes 
drámai műveim megírásához együttvéve.

Végül ’aztán tökéletesen beleundorodik a Puccini folytonos kifogásaiba, „szeka
túráiba“, ahogy magát kifejezi.

-— Ezennel van szerencsém azt a hősi elhatározásomat bejelenteni, hogy a további 
közreműködésemet beszüntetem. így én nem tudok dolgozni.

Szent a béke!
Ricordi persze nem fogadja el a visszalépést s így tovább folyik az „állatkínzás“. 

Yégre-végre, 1895 karácsonyára kész a mű: a Pillangókisasszony. Ricordi a végül már 
teljesen összekülönbözött három embert közös karácsonyestére invitálja meg Giacosa 
házába. Teljes a kibékülés, amelynek szimbólumául Ricordi egy óriási puddingot küldet 
a költő asztalára. Puccini eredetileg két felvonásosra tervezte: az egyik Amerikában, 
a másik Japánban játszott volna. Illica egy felvonásra vonta össze. Végül Giacosa 
háromra bontotta szét.

A „Bohémélet4' sikere aztán tartósan összehozta a három embert. Kitanulták egy
más gyöngéit, megismerték egymás előnyeit. S így született meg 1900-ban a „Tosca“ 
és 1904-ben a „Pillangó kisasszony“. Giacosa és Illica halála vetett véget az összedol
gozásuknak.

Saytan Magda

Mollináry Gizella: A kocsihajtó
(Budapest, 1934. A szerző kiadása. 161 

oldal). Az „Asszonyi alázat“-tói a „Kocsi- 
hajtőig4 nagy utat fett meg Mollináry 'Gi
zella, ez a kivételes tehetségű költőasz- 
szony, akinek mondanivalói mindig erede
tiek, mélyről-jöttek és aki gondolatait meg
kapó, különös fényűvé csiszolt formába 
tudja öltöztetni. Négy kötet jelzi eddig 
költői útját. Négy kötet: négy arc. A „min
denkiben megvan minden“ gnosztikus meg
állapítása és az emberi lélek fejlődésének 
furcsa íve reflektálódik a négy ikötet ver
seiben. Ez az utolsó kötet nagy lehiggadást 
mutat; a tavaszi borzongások, harcos lázak, 
vad nyugtalanságok mintha elültek volna 
a költőasszony lelkében, hogy helyet adja
nak egy kiérett, komoly, tisztult nyuga
lomnak, Persze felkisért azért még néha 
a fiatal vér nyugtalansága:

olyan vagyok,
mint egy széltől megbolygatott kert.
Túl fiatal vagyok

és valaki
minden nyugtalanító illatot 
belém kevert.

De ez a nyugtalanság már tudatos és gyö
nyörű magaeszmélés útját indítja el: 

olyan vagyok, 
mint egy rogyásig 
gyümölcsbeért almafa!
. . . Türelmetleny szüretelőtti éjszaka. . .  

A negyedik kötetben aránylag kevés a sze
relem, pedig Mollináry Gizella szerelmes 
versei egészen különleges értéket jelentet
tek a magyar asszony-költők lírájában, 
ehelyett most több, mélyebb (filozófiát ka
punk tőle és isok tisztult látomást:

. . . minden Jákob 
csak álmodik a lajtorja, tövén, 

zokogja átszellemült meglátással és tompa 
fájdalommal sír fel a szava:

. . . nem, nincsenek csodák!
Tehetetlen terülnek el
az üde testű-lelkű s álmú Jákobok
és üresen kúsznak fel
égig a lajtorják.
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TUDÓS Í RÁS OK
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete
(Tudományos rendszerezés. VII. köt.: A 

magyar irodalom a 19. század utolsó har
madában. Bpest, 1934. A Magyar Irodalom- 
tört. Társ. kiadása. 863 oldal). A magyar 
irodalomnak ez a hallatlan monumentali- 
tású történelme, amely nélkül sohatöbbé 
nem lehet lesz a magyar szellemiség múlt
jával foglalkozni, a szerző kijelentése sze
rint ezzel a kötettel lezárult. A kiegyezés 
utáni korszak lelki körképét vázolja fel 
mindenekelőtt Pintér egy 180 oldalas beve
zetésben: önmagában is már mestéri alko
tás, mert a bel- és külföld eseményeinek 
szinkronizálásával, az iskolázás, könyvki
adás, hírlapírás, színház, irodalom s főként 
az írói törekvések leglényegesebb tényezői
nek felkutatásával olyan diorámát ad erről 
a 33 évről, amely legnevesebb ipublicistá- 
inknak is díszére válnék. Külön fejezetek
ben ismerteti a publicisztika és ’a kritika 
helyzetét, 'amelyet Gyulai és Beöthy Zsolt 
alakja köré vázol fel. Egv-egy hatal
mas 60—60 oldalas fejezet jut Jókainak 
és Mikszáthnak, akiket a szokott általá
nos dicshimnuszoktól eltérő szempon
tokból rak mérlegre. Rendkívül alapos 
esszékben . ismerteti a kor költőit: Szász 
Károlyt, Vajda Jánost, Ábrányi Emilt, 
Endrődi Sándort, Reviczky Gyulát. Kiss 
Józsefet, valamint a regény- és drámaíró
kat: Tolnai Lajost, Baksay Sándort, Rákosi 
Jenőt, Csiky Gergelyt, Petelei Istvánt, 
Rákosi Viktort, Eötvös Károlyt és persze 
a kisebb jelentőségüeket is. 'Egy-egy .olyan 
félelmetes portréja, aminő Vajda Jánosé 
vagy Tolnai Lajosé — úgy érezzük — a 
magyar esszéírás csúcspontjaihoz tartozik. 
Lehetnek persze az olvasónak itt-ott a Pin
térétől eltérő nézetei. így pl. mi a ma
gunk részéről Ábrányi Kornél publiciszti
kai működésének csúcspontját a gyönyörű 
„Nemzeti Ideál“-ban látjuk, amelyet Pintér 
nem említ meg. Vagy nem írnok alá Pintér 
ítéletét Vészi Józsefről: „nem tartozott 
azok közé, akik a magyar világot ki akar
ták forgatni sarkaiból/4 Persze, ma már 
nem akarja, de bizony fiatalabb éveiben ő 
volt az, aki a választójogi problémát, mint 
a darabontkormány sajtófőnöke, bedobta a 
magyar közvéleménybe; s elvégre Adv 
Endre felfedezésével szintén valamicskét 
hozzájárult ,.a magyar világnak sarkaiból 
való kiforgatásához/4 Justh Zsigmond mél
tatásánál és megrendítő temetésének leírá
sában nagyon hiányoljuk a Herczeg Ferenc 
és Pékár Gyula között, felmerült poHron- 
affér kihagyását, amelynek felmerülése és 
elintézése pedig annyira jellemző nemcsak

erre a két úrra, hanem az egész kor „iro
dalmi44 hangulatára nézve is. Kitűnőnek 
találjuk viszont a /gondolatot, hogy Sik 
Sándornak Kiss Józsefről adott összefog
laló vílágsze miéle ti kritikáját átmentette 
egy folyóirat efhemer oldalairól egy iroda
lomtörténet maradandóságába. Mindenek
előtt azonban, ismételjük, a bevezető kor
rajz, a Tiszák uralmának megdöbbentő lelki 
képe az, amely mélyen belevésődik az ol
vasó emlékezetébe. Pintér Jenő hétkötetes 
alkotása a magyar tudománytörténelemnek 
páratlanul álló termése.

Szentiványi Béla: Kialvó lángok
(A vidéki színészet élet-halálharca Tria

non, után. Baja, 1933. 76 old.) E röpirat 
szerzője az Országos Művészszinháznak 
volt lelkes, áldozatrakész igazgatója, aki 
azt hitte, hogy kitűnő társulattal, szép dísz
letekkel, a magyar- és a világirodalom 
klasszikusaival sikerül a magyar közönyt 
megtörnie. Nyakába vette az országot az
zal, hogy újra feltámasztja vidéken is a ko
moly színházi kultúrát. 30,000 pengője si
ratja ezt a naiv hitét. De ennek a színházi 
vállalkozásnak az odisszeiája égő vádirat 
egyúttal a vidéki hatóságok nemtörődöm
sége, gyakran rosszindulata és nem utolsó 
sorban az adóhivatalok könyörtelen rideg
sége ellen is, amellyel egy igazán idealisz
tikus próbálkozást egyszerűen elfojtottak.

Leszih Andor: Tóth Lajos miskolci nyom
dász privilégiuma, 1840.

(Adatok a miskolci nyomdászat történe
téhez, Miskolc, 1933. 16 oldal). Csög'ei Tóth 
Lajos V. Ferdinándtól kapott nyomdász
engedélyt — a díszes okirat a miskolci 
múzeumban van —, amelyben a király ki
köti, hogy a nyomdász tartozik magát csi
nos betűkkel ellátni, továbbá, hogy semmit 
se merjen közölni, amit előzetes cenzurális 
revízióban a kegyelmes Helytartótanács 
jóvá nem hagyott. A vármegye kihirdeti a 
privilégiumot, de „azon óvással, miszerint 
annak azon tartalmát, hogy a nyomtatandó 
folyóiratok előző vizsgálat alá vétessenek, 
hazai törvényeinkbe ütközőnek láttyuk.’4 
A Tóth-féle nyomda, különböző birtokosok 
kezén át, máig is mint Miskolci Könyv
nyomda r. t. létezik.



A P E D A G Ó G I A  S Z É R Ű J É R Ő L
Bujdosó Ernő : A matematika didaktikája 

Bolyai Farkasnál
(Közi. a debreceni tudományegyetem 

modem. szemináriumából. 8. füzet. Szegha
lom, 1934. 34 oldal). 1923-ban egy rendkí
vül kulturált magyar életrajzi munka jelent 
meg: „A két Bolyai élete'1 Dávid Lajostól. 
Ennek az emlékezetes könyvnek (amelyet 
kedves könyveim polcán őrizek) az írója 
közben debreceni professzor lett ,s amint 
matematikai szemináriumának eddigi kiad
ványsorozatából látom, mint egyetemi ta
nár is ihű maradt korábbi princípiumához: 
a matematika nemcsupán elvont képletek
ből áll, hanem telítve van emberi élettel is 
« a matematika jövendő oktatói nem jár
nak helytelen utakon, ha az absztrakt tu
dományos tételeket az eleven élet vérpezs- 
dülésével telítik (meg, s ha a matézist em- 
bersorsokon keresztül közelittetik meg ama 
túlnyomó számú diákjukkal, akiknek ima
ginációja nem elegendő az algebrai képei
tek befogadására, ha azokat nem tudják 
konkrét életsorsokhoz kapcsolni. Bujdosó 
Ernő, mint Dávid Lajos tanítványa, Bolyai 
levelezésén keresztül mutatja ki, hogy ez 
a szerencsétlen végzetű magyar kutató 
már Herbart előtt kidolgozta a modern 
matematikai oktatás egész reformépületét.
Stein Márton: A biztosítási levelezés kis 

szemináriuma.
(Bpest, 1933. Fővárosi Könyvkiadó, 34 

oldal.) A régi kereskedelmi iskola felfogása 
szerint az üzleti levélnek úgy alakjában, 
mint tartalmában teljesen le kell mondania 
minden személyes vonatkozásról, kímélet
len egyszerűségre, uniformizáltságra kell 
törekednie. Ezzel szemben az újabb ameri
kai üzleti praxis arra jött rá, hogy nincs 
rosszabb üzlet, mint az, amely folytonos 
régi sablonokkal dolgozik, viszont napon 
hálás dolog minden üzletféllel egyénien, 
okosan megírott levelek útján érintkezni s 
vállalni a száz vagy ezer külön-külön öt
letes levél fáradságát. A szerző szerint a 
•service-nek ez a fajtája főként a biztosítási 
üzletágra vonatkozik, amely kiváltképpen 
puszta pszichológiai jelenségeken, a rábe
szélés technikáján épül fel. Számos gyakor
lati példával és jó tanácsokkal építi körül 
ezt a tantételét.

Vajthó László : Tanulók szerepe az iro
dalom tanításában

(„A tanítás problémái“, 1. szám. Egyetemi 
nyomda kiad. Bpest, 43 oldal). Vajthó 
Lászlónak már volt egy szerencsés kezde
ményezése, a ..Magyar Irodalmi Ritkasá
gok'1 sorozata, amellyel régen érzett hiányt 
töltött be az ifjúság szellemtörténeti neve
tése terén. Most újabb sorozatot kezd,

amelynek aktualitását az a  nyugtalanul 
tántorgó reformmozgalom igazolja, amely 
tíz év óta — különböző, egymásnak ellent
mondó rendeletek, ankétek, szülői értekez
letek formájában — a középfokú oktatá
sunk útját annyira bizonytalanná teszi. 
Középiskolai oktatásunk gyökeres reformra 
szorul: ezt kénytelen mindenki, akinek 
csak a legkisebb köze is van a dologhoz, 
elismerni. Néhai Klebelsberg gróf, a maga. 
impulziv és ellenvéleményt nehezen tűrő 
modorában, nyomban diktatórikus rendele
tekkel akarta ezt a sok részletkutatást 
igénylő reformmunkát elintézni. Vajthó he
lyesebben fogja, meg a problémát: a szak
embereket akarja sorozatában megszólal
tatni, hogy a tanítás gyakorlatából született 
terveiket adják elő. Ő maga mindjárt a 
magyar irodalom tanításának általa beve
zetett „kollektív11 módszerét mutatja be, 
amellyel komoly sikereket ért el, amennyi
ben a fiúk játékos autonóm-szenvedélyét 
állította be motornak, minden egyes fiú 
maga választotta ki a maga szaktémáját, 
annak „szakértőjévé" lett s aztán őhozzá 
fordultak a többiek az illető „szakkérdés
ben'1 adandó felvilágosításokért. így eleven 
irodalmi levegőt teremtett, játékos módsze
rekkel,, tanítványai között.

Zolnai Béla: A janzenizmus európai útja
(Minerva-Könyvtár. 45. sz. Bpest. 1933. 

43 oldal. Ara 2 P.). Minden tiszteletet meg
érdemel az a leleményesség, amellyel Zol
nai professzor a francia szellemi életnek a 
magyarra való behatását — néha alig ész
revehető hajszálereken keresztül is — fel
kutatja. Csak növeli az érdemét, ha egyút
tal — mint példáid a jelen esetben is --- 
még külföldi szakköröket illető munkála
tokat is elvégez. Ahoz pl., hogy a 
janzenizmusnak Magyarországra való betü- 
remkedésél feltárhassa, elébb részletes 
(és az osztrákok által el nem végzett) 
kutatásokat kellett arra nézve folytat
nia, hogy az osztrák uralom alatt élő 
Lombardia olasz kultúrája hogyan szivár
gott be a. bárok és a teréziánus, majd joze- 
finikus Becsbe s hogy’ telítette azt meg 
Róma-ellenes, vagy legalább is a császári 
centralizmust tudatosan a pápai imperializ
mussal szembe helyező lélekkel, s ennek 
aztán iminő kihatásai voltak a 18. század 
második felében Ausztria jezsuita-ellenes 
politikájára. Ugyanakkor viszont — érde
kes tünet! — a magyar nemesi nacionaliz
mus összekeveredett a jezsuita-védő politi
kával: egyszerűen a jozefinizmus ellen való 
védekezés közös platformja révén. Külön 
ágazata a magyar-janzenista kapcsolatok
nak Rákóczi Ferenc rodostói körének lelki 
hangulatképe.
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U T T Ö R É S  A V I L Á G V Á L S Á G B A N
Malcomes Béla, Dr. báró: Szervezett ag- 

rárértékesités
(Budapest, 1934. „Pátria“ kiadása, 47 

( Idái. Ara 2 P.). A tanulmány ismerteti az 
egész világ legújabb törvényhozási intéz
kedéseit, amelyek az agrártermények .szer
vezett értékesítésére s ezzel kapcsolatosan 
a mezőgazdasági termelés szabályozására 
vonatkoznak. Malcomes munkájából' meg
tudjuk, hogy már .alig van a világon or
szág, amely az agrárértékesítés szervezé
sére állami intézkedéseket ne vett volna 
igénybe és igen sokakat meg fog lepni, 
hogy az áremelésnek legradikálisabb alak
ját. az árminimálást, már eddig négy.olyan 
tekintélyes ország, mint a.z Amerikai Egye
sült Államok, Nagybritannia, Franciaor
szág és Németország vezette be. A szerző 
szerint olyan árszínvonalra kell töreked
nünk, hogy a legrosszabb viszonyok kö
zött termelő gazda is megtalálja számítá
sát. A búza ára Magyarországon alacso
nyabb, mint bárhol a világon. Ez a helyzet 
tarthatatlan. A probléma megoldása ha
zánkban, mint agrárkiviteli országban, igen 
nehéz, de nem lehetetlen. Hogy miként le
hetséges, arról a tanulmány meggyőző fej
tegetésiekkel iszolgáL

Ofner Jenő dr.: Van-e kiút a világvál
ságból ?

(Bpest, 1934. Eggenberger-kiadás, 24 old. 
Ára 50 f.) Ez a tanulmány a válság főokát 
az emberi munka termékenységének az is
meretek, a technika fejlődésével párhuza
mos felfokozódásában látja, amivel a társa
dalmi berendezkedés nem tartott lépést, A 
megoldást, az egyéni szabadság lehető tel
jes kímélése mellett, a munkaidőnek eré
lyes állami szabályozásában keresi. A mun
kaidő hosszú időre előre és mereven nem 
állapítható meg helyesen, hanem oly állami 
feladat, amelyen keresztül az állam az egész 
gazdasági életet állandóan irányítja, vagyis 
tervgazdaságot folytat, anélkül, hogy az 
egyéni tevékenység helyébe lépne vagy azt 
megbénítaná.

Széli József: Ui élet a romok helyén
(Egy nemzetgazdasági, szociálpolitikai 

intézmény tervrajza. Előszóval ellátta Ká
rolyi Imre gróf. Bpest, 1934. Hajdú Dénes 
kiadása. 106 oldal. Ára 2.20 P.). A gazda
sági manchesterizmus bukásának megálla
pításából indul ki ez a nagy figyelmet ér
demlő tanulmány, amely az ezután köve
tendő utat a kapitalizmusnak és a szocia
lizmusnak egy új szintézisében keresi: a 
„pénz-tengely“ és a „munka-tengelyi kö
rül forgó gazdasági rendszerek előnyeinek 
koordinálásával. A szerző ebbeli elgondo
lásának bázisáéi egy nagyvonalúan megfogal
mazott közmunkaintézmény szolgál, amely

— mint nemzeti munkahadsereg megszeiv 
vezve — kb. 400,000 „önkéntes“ munkanél
küli és nemzeti munkára kötelezett egyén
ből állana, akik külön zárt intézményt, és
pedig önellátáson felépült intézményt al
kotnának. Önellátásuk két pilléren: az ál
taluk szolgáltatandó munkán, és a nemzet 
által szolgáltatandó (s a szerző által 700,000 
hektárra becsült) földterületen nyugszik, 
amelyet újabb vagyonváltság útján kíván 
a szerző előteremteni. E nemzeti munka- 
hadsereg (amely nem azonos sem a bulgár, 
sem az olasz hasonló intézménnyel) felada
tai közé tartoznék — 400,000 munkásnak 
és a hozzátartozóinak önellátásán kívül — 
az ország teljes xithálózatának kiépítése, 
az Alföldön való beruházási munkák (ú. m. 
erdőtelepítés, öntözőművek, talajjavítás, 
közlekedési hálózat, falutelepítés, stb.V 
nagyszabású építkezési program, az ország 
villamosítása, országos energia- és nyers
anyagkutatás. Fontos szempont a szerző 
szerint, hogy tervezete alapján az entellek- 
tuel-fölösleget is megfelelő munkaadminisz
trációs szolgálatra tudja alkalmazni. Ugv 
látja, hogy ez a tervezet nem rendítené 
meg az ország kapitalisztikus termelési 
rendjét, amelybe ezután is kb. 7'5 millió' 
magyar maradna bekapcsolva; viszont kellő 
átmenetet alkotna egy jövendő szociális 
munkatervhez, amennyiben (a hozzátarto
zókkal együtt) kb. 1*2 millió magyart állí
tana be egy kimondottan kollektív formájú 
termelő munkába. Széli Józsefnek ez a ter
vezete, amelyet itt csak elnagyolt voná
sokban írhattunk körül, könyvében részle
tesen és financiálisán is pontosan körül
írt megalapozást nyer és annál is figye
lemreméltóbb, mert Upton 'Sinclair a leg
újabb könyvében (I, Governor of Califor
nia, and How 1 Ended Poverty. A True 
Story of the Future), amellyel az 1934 no
vemberében esedékes választásokon mint 
California kormányzójelöltje óhajt fellépni, 
nagyjából hasonló elgondolásokon építi fel 
a maga rekonstrukciós programját. (Ameri
kában persze nem vagyonváltság, hanem 
szélesen megalapozott kölcsön formájában 
kívánná a szükséges földterületek meg
szerzésére szolgáló tőkéket előteremteni).. 
Igen kívánatosnak tartanók, ha Széli Jó
zsef tervezete fölött komoly viták indulná
nak meg a sajtóban is., és a különböző köz- 
gazdasági és szociálpolitikai társaságokban.!

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala ; VI., Aradi 
ucca 10.1. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 2492S 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

320 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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Mar picati, Artaro. Am Rande der Hölle. 
(Ein italienischer Kriegsroman.) (Leip
zig, Goldmann. $27 1.) 5.40

Mayer, Anton. Geschichte der Musik. (Ham
burg, Deutsches Leben und Sieben‘Stäbe- 
Verlag, 414 1.) Kötve. 8.40

Mellinger, Friedrich. Zeichen und Wunder. 
(Ein praktischer Führer durch die Welt 
der Mystik und Magie.) Berlin, Neufeld 
u. Henius.) Kötve. 8.40

Morgenstern, Oskar. Die Grenzen der Wirt
schaftspolitik. (Wien, Julius Springer. 
136 1.) 8.40

Neuerburg, Otto und Eugen Freiherr von 
Reznicek. Schwarze Gesellen. (Torpedo
boote und Minensucher im grossen Kriege. 
Leipzig, A. H. Payne. 280 1.) Kötve. 8.60 

Palmer, Stuart. Der blaue Chrysler. (Leip
zig, Goldmann. 245 1.) 4.—

Palmer, Stuart. Die rote Ameise. (Leipzig, 
Goldmann. 213 1.) 4.—

Schmidt, Heinrich. Ernst Haeckel. Denkmal 
eines grossen Lebens, (Fromannsche 
Buchhandlung, Walter Biedermann, Jena.) 
Kötve. 6.80

Schotte, Paulus. Ein Mann verfolgt sich 
selbst. (Leipzig, Goldmann. 211 1.) 4.—

Schulz-Kampfhenkel. Das Dschungel rief. 
(Zoologie-Student, Tierfänger, Urwald
jäger in liberianischer Wildnis.) (Berlin, 
Neufeld & Henius. 176 1.) Kötve. 8.10 

Serger, Dr. Hermann. Vorschriften-Taschen- 
buch für Mischungen und Präparate. 
(Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1121.)

8.60
Stacpoole, H. Die Stadt im Meer. (Leipzig, 

Goldmann. 250 1.) 5.40
Tarangul, Dr. Ernst. Neugestaltung der 

modernen Demokratie. (Wien-Leipzig, 
Wilh. Braumüller. 79 1.) 5.40

Thom, Andreas. Noch spielt ein Kind.
(Wien, Zsolnay, 468 1.) 8.80

Thorer, Arndt. Der Weg des Menschen 
durch die Erd- und Kulturgeschichte. 
(München, Oldenbourg. 370 1.) 21.60

Wallace, Edgar. Der goldene Hades. (Leip
zig, Goldmann. 239 1.) 5.40

von Wehl, Ludwig. Die Reise nach Preto
ria. ((Leipzig, Goldmann. 225 1.) 5.40

Francia nyelven
Bounine, Ivan. La nuit. (Paris. Emile-Paul.

240 I.) 3.60
Bounine, Ivan. Le village. (Paris, Stock.

255. 1.) 4.50
Lavauzelle, Alfred. L’auberge du chat 

erévé. (Paris. Emile-Paul. 243 1.) 3.60
Leblanc, Maurice. L’image de La femme nue.

(Paris, Flammarion. 281 1.) 3.60
Queneau, Raymond. Le chiendent. (Paris, 

Gallimard. 313 1.) 4.50
Rolland, Romain. L’äme enchantée IV. L an- 

nonciatrice 2. L'enfantement b) Mai Flo
re nt in. (Paris, Albin Michel. 343 I.) 3.60 

Roussel, Romain. La maison sous la cendre. 
(Paris, Lemerre. 240 1.) 4.50

Siegfried, André. Amérique latiné. '(Paris, 
Colin. 174 1.) 3.—

Yourcenar, Marguerite. Denier du réve. 
(Paris, Grasset. 235 1.) 3.60

Angol nyelven
Allingham, Margery. Sweet danger. (Leip

zig, Tauchnitz. 287 1.) 3.20
Davies, Rhys. The red hills. (Leipzig, Tauch- 

nitz. 280 1.) 3.20
Forster E. M. A passage to India. (Al

batross. 299 1.) 3.20
Lawrence, D. H. The lovely lady. (Ham

burg, Albatross. 184 1.) 3.20
Lawrence, D. H. The trespasser. (Hamburg-.

Albatross. 248 1.) 3.20
Lewis, Sinclair. Work of art. (London. Jo

nathan Cape. 400 1.) Kötve. 13.60
Macdonell, A. G. England, their England.

(Hamburg, Albatross. 283 1.) 3.20
Mottram, R. H. The lame dog. (Leipzig.

Tauchnitz. 286 1.) 3.20
Oppenheim, E. Phillips. Crooks in the 

sunshine. (Leipzig, Tauchnitz. 286 1.) 3.20 
Ward, Colin. House party murder. (Ham

burg, Albatros. 284 1.) 3.20
Olasz nyelven

Amadéi L. Prigioneri di guerra, alta la 
testa! (Milano, „La Prora“. 124 1.) 2.40

Antoldi G. LioneÜo Torto. (Genova, Casa 
Editrice „Aquania“. 272 1.) 4.80

Biloni, Vincenzo. Tito Speri da Brescia.
(Firenzei. Bemporad.) 4.—

Borgese G. A. II péLlegrino appassionato.
(Mondádon, Milano. 396 1.) 6.—

Cipolla, Arnaldo. Sulié orme di Alessandro 
Magno. (Milano, Mondadori.) 4.80

Comnso G. Storia di un patrimonio. (Mi
lano, Treves. 217 1.) 4.—

Etna, Giacomo, Rosa Corvaia. (Catania, 
Studio Editoriale Moderno.) 2.40

Foddai G. Leggende ie novelle di Sardegna.
(Milano, „Pro Familia“. 204 1.) 2.—

Galbiati, Guido. Manuäletto del Lavoro. 
(Milano, Ed. La Tribuna degli im- 
piegati.) 4.80

Gillone, P. iSaggio sul realismo filosofico.
(Torino, Bocca.) 4.80

Guidi C. L’ultima nőtte di Sibari. (Milano, 
A. Milesi & F. 194 1.) 2,—

Locatelli Milesi. Provincia e paese. (Mi
lano, „Quaderni di poesia“. 220 1.) 4.—

Nametti V. Sogno degli amanti in catene.
(Firenze. „Solaria“. 109 1.) 2.—

Piastra G. 11 viandante senza meta, (Genova 
Casa Editrice „Aquania“. 245 1.) 4.80

Pignatelli V. (Principe). II Dragoné di 
Bonaparte. (Milano, iSonzogno. 311 1.) 1.80 

Sigillino N. II sosia. (Bologna, „La Vigna“.
118 I.) 2.80

Steno F. I cinque suggelli neri. (Bologna, 
Cappelli. 350 1.) 4.—

Strinati A. I dominatori. (Lanciano, Ca- 
rabba. 370 1.) 4.—

Venuti, Michele. La piu bella aurora. (To
rino, Bocca.) 2.—

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest. VI., Andrássy ut 58.
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=  Mindenfajta zöld, fehér, öblösüveg, fonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Bt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön
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IRODALMI ÉLET
A La Fontaine Irodalmi Társaság április 

21-én, szombaton d. u. 5 óra,kor angol ülést 
tart a Tud. Akadémia előadótermében. Co- 
leridge-ről és a prerafaelita mozgalom em
lékére. Ezen az ünnepi ülésen Yolland 
Arthur B. egyet, tanár Coleridge-rőL, Supka 
Géza dr. a centenáriumos William Morris- 
ró,l és prerafaelita társaságáról tart elő
adást. A tárgysort az ebbe a körbe tartozó 
angol költők költeményeinek elszavalása 
egészíti ki.

*
A Vajda János Társaság áprilisi munka

rendje. Április 5.-én, csütörtökön este fél 8 
órakor Kulcsár István dr. idegorvos és 
Szőke Sándor dr. ügyvéd a modern nő hely 
zetéről tart előadást. —Április 10.-én tartja 
a Társaság háromévenkénti tisztújító és 
tagválasztó közgyűlését. A tagválasztó ülés 
tiszteleti tagságra Babits Mihályt és Schöpf- 
iiin Aladárt, meghívott tagságra pedig Be
nedek Marcell dr.-t, Gellért Oszkárt, KálLay 
Miklóst, Supka Géza dr.-t és Zilahy Lajost 
ajánlja. A megüresedett rendes tagsági he
lyeket az októberi tagválasztó ülésen töl- 
t k be. — Április 12.-én Tiszay Andor „Exo- 
tikus: népek 'irodalma és. zenéje“ címen tart 
előadást, amelyet eredetiből fordított ver
sek, mesék és népizenék bemutatása il
lusztrál. — Április 19.-én Babits Mihály 
tartja székfoglalóját. A díszes külsőségek 
között tartandó esten a kiváló költő „Amor 
Sanctus“ címen megjelent új fordításaiból 
adnak elő, a költő pedig „Amor Sanctus“ 
címen tart előadást. — Április 26.-án a 
Lewin Miksa-pályadíjból készült antolog á- 
ban szereplő költők egy része lép a nyilvá
nosság elé előadás keretében. Az antológiá
ban résztvevők névsorát a közgyűlésen 
hozzák nyilvánosságra, míg a kötet, április 
26.-án, az előadóest napján jelenik meg.

*
A PTOE (Pénzintézeti Tisztviselők Orsz. 

Egyl.) mindenkor hét órai kezdettel, belép
tidíj nélkül, ^Irodalom a háború után“ gyűj
tőcímmel a következő előadásokat hirdeti 
április—májusra:

Gellért Oszkár: „A legújabb magyar iro
dalom.“ — Április 5, csütörtök.

Benedek Marcell: ,.A legújabb angol iro
dalom.“ .— Április 9, hétfő.

Benedek Marcell: „A legújabb francia iro
dalom.“ — ÁprdJis 12, csütörtök.

Braun Soma dr.: „Az újabb amerikai iro
dalom.“ — Április 16, hétfő.

Turóczi-Tr ostler József dr.: „Az újabb 
német irodalom.“ — Április 19. csütörtök.

G. Beke Margit dr.: „Újabb skandináv 
írók.“ — Április 23, hétfő.

Görög Imre dr.: „Újabb orosz íjók.“ — 
Ápr.lis 26, csütörtök.

Fischer József: „Lakás, város, társada
lom.“ (Vetített képekkel.) — Május 6, hétfő.

Kassák Lajos: „Irodalom és társadalom.“ 
— Május 9, csütörtök.

Vita az irodalom és társadalom viszonyá
ról. — Május 13, hétfő és május 16, csütör
tök.

A Magyar Cobden Szövetség előadásai: 
ápr. 3. Prof. Mannheim Károly (London): 

Az értelem és szenvedély szerepe a 
jelenkori társadalomban.

„ 6. Navratil Ákos: Hogyan szűnik meg
a gazdasági válság?

„ 9. Schóber Béla: Pénzügyi problémák.
„ 11. Beregi Oszkár: A színész leik.álla

pota a színpadon.
„ 13. Moskovits Miklós: A vegyész és a 

közgazdaság.
„ 16. Görög Frigyes: Infláció vagy deflá

ció.
„ 18. Neumann Lajos: A tízéves vámtarifa 
„ 20. Hevesi András és Horváth Árpád vi

tája: Kell-e még színház?
,, 23. Lengyel Ernő: Ausztria útja.
„ 25. Ku.thy Sándor: A kisebbségi magyar 

kultúráról.
„ 27. Varga István: Konjunktúraku latás 

és üzleti élet.
„ 30. Forgó István: Az önmagával megbé- 

kült kap.talizmus.
Az előadásokat a Lipótvárosi Kaszinó 

(V., Zrínyi u. 5.) előadótermében, mindenkor 
7 órai kezdettel, tartják. Látogatójegy 
ára 10 P., kiváltható a Szövetség irodájá 
ban (V., Lipót körút 22. Tel. 13-2-08).

El ne felej tkezzék  kérem a

LITER A TU R A
propagálásáról.

Április havában legalább egy

Hl előfizetőt
szerezzen !

Minden 5 Ön által megszerzett uj 
előfizető után értékes könyvet,
minden 10 uj előfizető után egy 
éven át egy ingyen példányt 

küldünk a kívánt címre!
Előfizetőink számának megdup

lázása — létkérdés!



H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U D Ó S  Í TÁS OK
„ Or s z á g o s  M ű v é s z e t i  és I r o 

d a l m i  T a n á c s “ megalkotásáról nyújtott 
be március 2-án a kultuszminiszter törvény- 
javaslatot a képviselőházhoz. Ezt mint o 
Literalura sikerét kellene elkönyvelnünk, 
mert hiszen mi kezdeményeztük az irodalmi 
tanács megalkotását, már régebben az IGE 
keretében s aztán itt a folyóirat hasábjain 
is (1933, júliusi szám, 244. oldal, 9. pont). 
Bevalljuk, a benyújtott javaslat nem egé
szen a mi intencióinkat fedi. Mi egy haté
kony, expeditiv, a kultuszminiszter képvi
selőjével együtt legföljebb öt tagból álló 
tanácsra gondoltunk. Ehelyett a törvényja
vaslat m i n i  m o c a l c u l o  106 tagból álló 
szervezetet gondolt el, amely még a legbel
sőbb egységében, az elnöki tanácsban is 24 
tagból álló gyülekezetét jelent. Ilyen nagy 
testület gyors intézkedéseket kívánó, ered
ményes munkát nem végezhet; félős, hogy 
működése bürokratizmusba fog fulladni és 
a többi elsőosztályú p om p e s f u n é b r e  s- 
hez fog sorakozni. Azt sem tudjuk elgon
dolni, gyakorlatilag mi jó szármázhassák 
abból, hogy a budapesti egyetem irodalmi 
tanszékeinek tanárai is bevonatnak ebbe a 
szanhedrinbe? Ha azonban már elkészült a 
javaslat — a terv elgondolóinak meghall
gatása nélkül —, bizzunk abban, hogy mini 
minden emberi alkotás, ez is az embereken 
múlik, akiknek a kezébe a végrehajtást 
majd leteszik. S itt, ha helyesek az értesü
léseink, csak örömmel fogadhatjuk Ug r ó n  
Gábornak a tanács elnökévé való jelölteté- 
sét. Ugrón Gábor, ez a rendkívül kulturált 
érzékű ember, az irodalomban és művészet
ben nein ismer pártokat — ezt immár any- 
nyiszor bebizonyította —, csak támogatásra 
érdemes ügyet és segítségre érdemes alko
tókat. Ez a meggyőződés vezetett bennün
ket akkor is, amikor, Pakots József halála 
után, teljes presztízsünk latbavelésével és 
a kcnszekvenciákat a végsőkig levonva, őt 
ajánlottuk az IGE elnöki székébe; s amikor 
úgy látszott, hogy ez a legbecsületesebb el
gondolásból fakadt indítványunk nem talál 
egyhangú elfogadtatásra, inkább otthagy
tuk az IGE-t, azt az intézményt, amelyet

elsősorban szorul istápolásra. Ezt a munkát 
azonban csakis olyan egyén végezheti el 
eredményesen és — a mai helyzetben — 
minden politikai gyanúsításon felül állva, 
oki mérsékelten jobboldali beállítottságú 
ugyan, de azért eléggé tág látókörű és a 
nemzet e g y e t  e m e s jövőjét tekintve, 
eléggé lelkiismeretes ahoz, hogy megértés
sel és szeretettel. s mindezenfelül gyakor
lati érzékkel is, felkarolhassa az ebek har- 
mincadján kóborgó baloldali írókat is. — 
Hiszen az Irodalmi Tanács sem tud majd a 
mai viszonyok között csodákat művelni s 
inkább a hangulatkeltés, a propaganda, a 
példaadás, az első kezdeményezések és bi
zonyos erkölcsi védelem nyújtása a bitang
jára hagyott irodalom számára, főként pe
dig a belső cenzúra enyhítése lesz a főmun
kája. (Éppen ezért félünk is a sok hivata
los egyén tagságától: ezektől, emberi okok
ból, nehéz lesz annyi függetlenséget elvár
nunk, amennyi kell majd a mai irodalom 
szabad kifejtése elé tornyosuló gátlások le
bontásához). De hisszük: ha Ugrón Gáboi 
kerül csakugyan a Tanács élére, az ő feltét
len jóhiszeműsége. pártatlansága és kiváló 
kultúrérzéke segít majd a papirostörvény 
('Itat emelt nehézségeket áthidalni, ő bizo
nyára átérzi majd, hogy egy-egy 'friss ötlet, 
egy bátorító kézszcrUás, egy kellő helyen 
való személyes közbelépés ezerszer többet 
ér, mint a végtelen hitviták ,.konszervativ“ 
vagy „destruktiv“ világszemléletről és asze
rint való bummerli-osztogatás . ..

*
T ö b b  o l v a s ó n k  érdeklődött aziránt, 

hogy R á t h - V é g h  István doktornak a 
L i t e r  a t u r á  ban  megjelent s bibliofil 
körökben hamarosan hírre kapott ,.Irodalmi 
kuriózum.ai“ miért maradtak el néhány szám 
óta. Most már elárulhatjuk: Ráth-Végh dok
tor új, önálló kötetnyi ..Magyar kuriózumo
kon“ dolgozott, amely kötet az idei könyv
nap szenzációi közé tartozik maid. Most, 
hogy e könyvét befejezte, újra olvashatjuk 
maid, a L i t e r a t u r á b a, n nándenkor ér
dekkeltő, szívesen látott írásait.

lelkűnkből lelkedzettünk. Az elgondolásunk 
akkor is, most. az Irodalmi Tanács esetében 
is, ugyanaz. A jobboldali irodalom, a dolog 
természeténél fogva, hivatalos helyekről 
úgyis elég támogatásban. munkalehetőség
ben részesül; a baloldali irodalom az tehát, 
amely — az egyenleg helyrebillentésére —

B e n e d e k  Mar ce l ,  a Magyar Könyv
kiadók és Könyvkereskedők Országos Egye
sületének agilis főtitkára és kiváló iroda
lom politikus. feltűnést keltő kulcsregényt 
írt a ,.Nyíl“ sorozatba. Beavatottak szerint 
az érdekfeszítően megírt regény, amelynek 
„Stella'megszületik“ a- címe, az író körül
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„viharzó“ egyesületi és irodai életből mert 
tette a témáját. — Említsük meg itt azon
ban egyúttal sajnálattal, hogy a „Nyíl 
amely a tisztára magyar kis-regény kultu
szának jeligéjével indult el, újabban arra 
szánta magát, hogy külföldi írók írásait kö
zölje. Ismét egy újabb elvesztett frontsza
kasz a magyar irodalom számára! Hol van 
az IGE az annak idején tervezett fordítási 
ív fillérrel?! (Lásd L i t  er a tú r  a, 1933, 
244. old., 7. pont).

*

L e n g y e l  Emi l ,  a kitűnő amerikai ma
gyar publicista, akinek néhány angol mű
vét. legutóbb a lengyel helyzetről írott ri
port kötetjét ismertettük, most újabb érde
kes tanulmányt adott ki a newyorkj Fűnk 
& Wagnalls Company (354. Fourth Av.) 
..Literary Digest Books“-sorozatában. A 
könyv címe: T he n ew  de  a l i n E u r o p  e, 
és sorra veszi a qazdasági válság eVen 
Európában életbeléptete1t különböző próba- 
rendszereket: Mussolini korporativ államát, 
amely —- Mussolinii szerint — erőteljesen 
befolyásolta az Egyesült Államok kék-sasos 
NRA ( N a t i o n a l  R e c o v e r y  A c t ) re
konstrukciós politikáját; a zöm a hitleriz- 
mus szociális és gazdasági eszmevilágát, az 
orosz Ötéves Tervet mutatja be s végül az 
amerikai devalvációs kísérlet eredetijét, a 
svéd ..javított árfolyam“ elméletét taglalja. 
A kötet ára 2 dollár lesz.

*

P ár i sb a n e m l é k t á b l á v a l  j e l ö 
l i k  me g  L é d a  ház á t ,  a h o l  Ad  y la
ko t t .  Gyomai Imrének, a Párisban élő ki
tűnő magyar írónak kezdeményezésére — 
mint már jelentettük — a francia irodaim) 
élet vezető egyéniségei bizottságot alakítot
tak az Ady-kultusz ápolása céljából, A bi
zottság első ténykedése az lesz, hogy em
léktáblával jelölik meg Lédáék egykori há
zát. ahol Ady Endre hosszú ideig élt, A  bi
zottság francia tagjainak névsorában ott 
látjuk Francois Lefévre-t. a Noúvelles Litté- 
raires főszerkesztőjét. Elie Réchard regény
írót, a. Paris Soir főszerkesztőjét, Pierrc 
Loiselet-t, a Qu o t i  d i e n  főszerkesztő jól 
akinek regényei az utóbbi idők nagy könyv
sikereit jelentették, Tristan Rémy, André 
Chamson, Henry Poulaille, Bemard Lacache. 
Georges Duveau írókat és a modern francia 
irodalom és újságírás legkiválóbbjait. En
nek a bizottságnak a megalakulása és prog 
ramja a háború óta az első olyan komoly 
kulturközeledés a francia és a magyar szel
lemiség között, amely reális formában fog 
megnyilvánulni.

*
M i k é n t  a L i t e r a t u r  a március 1-i 

számában jeleztük. Párisban most egy iga
zán, a szó teljes értelmében szenzációs Ady-

könyv készül „Az i g a z i  A d y “ címen. 
Szerzője Adynak évtizedes és főként párisi 
barátja, Bölötii György, míg a könyvi fény
képes illusztrációit Kertész, az internacÁQ- 
nális hírnevű magyar fotóművész készítette. 
A könyv terjedelme 428 oldal lesz, benne 
sok ismeretlen levél- és kézirat-fakszimile, 
valamint fénykép Ady párisi életéből. Ara 
10 pengő, a számozott amatőr példányé 15 
pengő. A könyv nem kerül könyvárusi for
galomba. Előjegyzéseket előfizetőink szá
mára szívességből elfogadunk és közvetí
tünk a szerzőhöz.

*

B o n y o d a l m a k  e g y  k ö n y v  kör ü l .  
Nizsinszkynek, a tragikussorsú világhírű 
táncosnak felesége, Pulszky Romola, a kö
zelmúltban szenzációs könyvet írt férje éle
téről és ebben a könyvben jelentős szerep
hez jutottak ma is élő személyek. A londoni 
könyvpiacon érthető szenzációt keltett ez a 
helyenként meglepően szókimondó írás, 
amelyet több oldalról erélyes tiltakozás 
fogadott. Különösen neheztelt néhány rész 
miatt P. Márkus Emília, a szerző édesanyja 
és ennek a neheztelésnek leplezetlenül han
got is ad mos* abban a nyilatkozatában, 
amelyet az .-Újság“ munkatársa e~!őtt tett a 
sok port felvert londoni könyv ügyében. 
Ebből a nyilatkozatból kiderül, hogy Már
kus Emília legfőképen huszonnyolc oldalt 
kifogásol Putszky Romola könyvében: ez a 
rész Nizsinszkynek és feleségének buda
pesti tartózkodását tárgyalja. Nincsenek 
benne kifejezett rágalmak, de hemzseg az 
apró tűszúró soktól, amelyeket a szerző — 
anyjának kijelentése szerint -— kitalált és 
ismeretlen céllal vetett papírra: ..Nem- is 
hiszem, hogy ezeket az oldalakat, a lányom 
írta. Vagy ha ő írta. akkor valami rosS2 
szellem vezette tollát. . .  Felelni fogok erre 
a könyvre. Mégsem tűrhetem-, hogy minden
félét írjanak róTam.. Nagyon fáj az ilyesmi 
egy anyának“. — A bonyodalomba beleszól 
Márkus Emilia férje is, Párdány Oszkár, 
aki határozottan kijelenti: „Ha ez a könyv 
Budapesten is megjelenik, mindent el fo
gunk követni, hogy betiltsák. Arra a 
könyvre valaki nagyon iá fog fizetni!“ 
Végül megszólal a harmadik, a főszereplő is: 
Pulszky Romola, aki. Londonban mondja 
egy újságírónak: ..Édesanyámtól haragos, 
tiltakozó leveleket kaptam, amit végtelenül 
sajnálok. A dolgon azonban nem- segíthetek 
Őszinte és korrekt biográfiát írtam, Nem 
hallgathattam el semmit és nem szépítettem 
semmit, Mindenkiről megírtam az igazat. 
Nem tehetek róla. hogy anyámnak is kelle
metlenséget okoztam . . A ielenlea is zárt 
intézetben ápolt élőhalott Nizsinszky életé
nek regénye — úay látszik — még soká 
fogja foglalkoztani a kedélyeket Európának 
jó néhány országában , ..
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MÓRA FERENC FI DI BUSZAI
„Kidőlt a ház aranyoszlopa. .

Nincs benne titok — Móra megírta egyszer-kétszer itit a lapban is, ünnepélyes 
szónoklatok formájában is a fejemhez vágta néhányszor —, hogy én terrorizáltam öt 
bele az irodalomba is, a pesti újságírásba is. Boldog vagyok, hogy így történt; mert az 
a tizenkét esztendő, ami azóta eltelt, hogy először kértem tőle cikket a régi Világ 
részére, olyan páratlan irodalmi pályafutásnak lett a tanújává, aminőre Mórának félegy
házi szomszédja, bizonyos Petőfi Sándor, írói karrierje óta kevés példa esett a magyar 
glóbus fölött.

Hogy Móra Ferencnek ez a magasba! ve lése mit jelentett a magyar irodalomra 
nézve, annak megítélését hozzáértőbb toliakra kell bízzam. De hogy mit jelentett rám 
nézve, aki csak „szent ámulással‘‘ figyeltem ezt a csodát, meg a lapra nézve, amelynek 
Feri munkatársa volt, azt el kell mondjam annak a 61 levélnek kapcsán, amelyet az 
évek során keresztül kegyelettel megőriztem — persze anélkül, hogy írójuk tudott volna 
róla. mert hiszen akkor aligha maradtak volna ennyire közvetlenek, emberiek, tehát 
szépek.

Rosszul mondtam, hogy „61 levél“. Bizony annak csak nagyon kis része levél. 
A nagyobbik része olyan papírhasíték, aminőt nagyapáink, amikor még dohánytilalmas 
kisdiákok voltak, arra használtak fel, hogy „masina11 hijján ezekkel a papírszeletkékkel 
lopják egymás pipájáról a tüzet. iS mivelhogy a diákkommenthez hozzátartozott, hogy a 
pipázás titkos szertartásához ezoterikus, mások által meg nem érthető jelszó
val hívogassák egymást ,s ez a jelszó a Csittvári krónika népénél 
így szólott: fidelibus fratribus („csak a hűséges testvéreknek“), azért a diák
nyelv az ilyen pap írszeletk éket röviden fidibusz-nak nevezte el. Nos hát: 
i'yen fidibuszokon levelezett velem Móra Feri éveken keresztül, Tajtuk sírta el 
minden bajá'-búját, rajtuk mondotta el >a nyilvánosság elé nem kívánkozó magánvéle
ményeit emberekről, dolgok folyásáról, bennök ragyogott fel a legközvetlenebbül Móra 
isteni adománya: a könnyesen csillogó humor.

A magyar lapok akkoriban még nem kaptak rá a sorozatos cikktémákra,; mi vol
tunk az elsők, akik kiugrottunk velők s ezeknek szerkesztése az én gondom volt. Ilyen 
sorozataink voltak: a Száz magyar élet, a Régi magyar újságok története, a Nádihegedű 
címen megindult ciklus ® a Világos után címen megkezdett sorozat, amely a Bach-kor- 
szak abszolutizmusáról szólott, de amelyet az akkori sajtóirányítás — fene tudja miért 
— túl aktuálisnak érzett, úgyhogy időnekelőtte eltanácsolták a lapból.

A z e m lé k e z e te s  é js z a k a
Nos: a Száz magyar élet gondja ülte meg éppen a lelkemet, írót kerestem két 

szeged, kiválósághoz, iDankó Pistához meg Klauzálhoz, amikor egy régi pajtásom neve 
ötlött az eszembe. 1969-ben — most van éppen negyedszázada — valami múzeumi ösz- 
szeröffenés volt Szegeden s mivelhogy a hivatalos banket nem igen érdekelt, az estémet 
két szegedi muzeista kolléga társaságában kívántam tölteni: Tömörkény volt az egyik, 
Móra Feri a másik. Tömörkénnyel az a baj volt, hogy kicsit ant'cipálta a banket alko- 
holikus gyönyöreit s így estére kelve hasznavehetetlen volt. Mórával meg az a. nehéz
ség adódott, hogy szegényke akkoriban mindenese volt a Szegedi Naplónak: ő kellett 
írja a vezércikket, iá múzeumi nagygyűlés riportját s ő vette fel a pesti telefonokat is. 
Mivelhogy pedig mindenáron Mórával akartam az estét tölteni, elmentem vele a szer
kesztőségbe, amely a nyomdából légy üvegfallal elhatárolt kis kotor volt. A nyomdából 
percenként besüvöltött egy-egy .szedőgyerek, vagy maga a metrompázs:

— Kéziratot kérünk! Áll a gép!
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— Látod pajtás, ilyen az én életem —mondta Móra bánatosan —. ma éjjel ugyani 
aligha fogunk mi kettesben elszincerizálni, annyi itt a munkai

— Nohát megmutatom, hogy csak azért is fogunk!
S azzal máris nekiültem a.z íróasztalnak ts olyan vezércikket kanyarítottam Móra 

helyett, hogy a jövendő irodalomtörténészek, ha majd kikaparásszák Móra cikkeit, ele
get törhetik rajta a fejüket, hogy kerül közéjük ilyen kakuktojás. Aztán még segítettem 
a múzeumi nagygyűlés r.portját megírni — ó, szent has, újságírók örökké kiapadhatat
lan (forrása! —, közben Feri a pesti telefonokat vevegette föl. Diktum-faktum éjfélre 
elkészült a lap s mi ketten nekivághattunk a szegedi éjszakának, melyről csak annyit 
tudok, hogy valahol az indóház táján, egy kiskocsmában virradt ránk a másnap. (A la
pot azonban egyikünk sem merte megnézni!)

Az első levél
Ez a régi história ötlött az eszembe, amikor Bankónak meg Klauzálnak keresnem 

funerátort. Mórának írtam: emlékezzék vissza, hogy annak idején én segítettem ki a 
bajból. Most aztán ő jöjjön a támogatásomra. írjon egy szép, parádés cikket valamelyik 
szegedi íróról. A válasz promiul befu'tott, 1921 november 7.. az első a Móra-Ievel'eim 
közül. Ezúttal csakugyan levél és nem fidibusz.

— Itt a cikkely; annyiban nem felel meg az utasításnak, hogy nem parádés, mert 
olyant én nem tudok; ellenben annyiban megfelel, hogy íróról szól. Csakhogy ez az író 
én magam vagyok, mert más íróról, sajnos, nem tudok írni. De azért azt hiszem, egé
szen irodalmi, sőt egészen magyar irodalmi. Ha bármilyen okból nem használhatnád, 
alásan k ír lek, küldd vissza, mert három felől is nyavalyognak karácsonyi cikkért s va
lahová eldugnám. Több úgy se igen telik tőlem, fene bele, aki az archaeologiút kitalálta. 
Tudom, hogy legalább ez egyben te is egyetértesz velem.

Ebben az egy, első levélben benne van már teljesen az egész későbbi Móra: a 
maga páratlan szerénységével, de amellett jogos önérzetével, az agyonhajszoltságával, 
a magyar érzésével s a humorával, amellyel a legkínosabb dolgokat is — rám nézve 
akkoriban az archeológia emlegetését — egy derűs mondattal intézte el. S Ilyennek 
maradt végesvégig. Már rég egyik támasza volt a lapunknak s a közönség már régen 
rajongott érte, amikor betegségének első komoly jelei mutatkoztak rajta.

— Egy kicsit maródi vagyok ■— írja 1923 december 4-én —, csak azt nem tudom 
még bizonyosan, mi bajom: vese-e, gyomor-e, máj-e. Az azonban bizonyos, hogy eddig 
egyikről sem tudtam, most azonban, először életemben, hol az egyiket, hol a másikat 
érzem. Persze így jár az ember, ha olyan sokat figurázik a halállal, mint én mostanában.

A népszerűség utján
— Csak ki ne írjátok többet az újságba — folytatja a levelében —, hogy beteg 

vagyok, mert ánnyi felől kívánnak szerencsés felgyógyulást, hogy nem győzöm bélyeg
gel. Legalább többen mellékelnének olyan gyógyfűvet, mint amilyennel ma levett meg 
valami nagyon derék előfizetőtök: 25 db. speciálitás-trabukóval. Jaj dehogy merek én 
arra rágyújtani, — nem ismernék magamra, ha úrnak érezném magamat.

S aztán, mintha, a lap legkisebb munkatársa lett volna:
— Egyszóval: szabadságot kérek decemberre. Nagyon nem szívesen teszem, de 

azt hiszem, mégis csak rámfér egy kicsit, aztán majd meglássátok, megszolgálom január
ban.

Hallatlanul' együtt tudott érezni a lappal, velünk, ami nem kis dolog volt akkori
ban, a mi exponált helyzetünkben s az ő közalkalmazotti mivoltában. Írja is egyik 
fidibuszában: „Hogy a nevem alá nem tettétek az Erdénynek, nagyon okosan tettétek. 
Amúgy is isten csodája, hogy még nem martak ki a helyemről“.

Egy hónappal az első cikkének megjelenése után. amely olyan sikert aratott, 
hogy Purjesz Lajos, a lap szerkesztője, nyomban állandó szerződést kínált fel neki, ígv 
ír nekem:

tiaUidfl
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— Magiam is úgy gondoltam, ahogy Lajos, meg te. Anyagi érdekeimmel is, szív 
szeiint is a Világ portáján lakom s hiszem az istent, hogy ott maradok jóban-rosszban. 
Köszönöm, hogy anyagi érdekeimnek is gondját viselitek, bizonyosan jobban, mint én...

Majd, évek múltán Is, csupa melegség, csupa szív:
— Minden becézgető, simogató figyelmeteket köszöni öreg munkatársatok, — 

holott nekünk volt csak köszönni valónk azért a sok kincsért, szépségért, amivel ben
nünket is, és az egész magyar irodalmat megajándékozta. S főként köszönnünk kellett 
azt, hogy legválságosabb napjainkban is mindig volt egy kedves ötlete, egy jóízű szava, 
amellyel mosolyt, kacajt fakasztott elkínzott sziklalelkünkből. Az infláció kel
lős közepén voltunk; a pénzutalványozás még Pestről Szegedre is egészen lehetetlen 
nehézségeket okozott. Ezért úgy eszeltük ki, hogy Móra járandóságát a lap szegedi be
vételeiből utaltuk ki. Ez az eljárás persze néha nehézkesen ment. Ilyenkor aztán jött 
egy-egy jókedvű fidibusz:

— Október hatodika — aradi gyászünnep — lévén, anélkül, hogy a kiadóhivatali 
amnesztia-levél megérkezett volna, —• kénytelen vagyok jelentkezni tizennegyedik vér
tanúnak. Alásan kérlek, szólj a kiadóhivatalnak, hogy utalná ki a temetési költségeimet.

Az őszinteség dokumentumai
Persze a legérdekesebb része ennek a fidibusz-irodalomnak a Móra magánvéle

ményei emberekről, dolgokról. 1922 végén panaszolja, mennyire h ijszolt az élete, napról- 
napra hogy be van osztva minden perce:

— Ide hallgass, milyen az életem: nov. 26. felolvasás a Petőfiről nevezett pesti 
csizmadia-céhben (ez elől azonban kibújtam, noha rányomattak a díszes műsorra; jegyet 
nem küldenek, a költségeimet meg nem fizetik s én szegény „nem szorosan vett“ köz- 
igazgatási tisztviselő, aki csak a vidék legnagyobb közgyűjteményét igazgatom, nem 
kapom meg a vasútra azt a kedvezményt, amit az útkaparó, meg a hóhér; hát akkor 
olvasson föl Pékáréknak a hóhér).

Pékár Gyuláról máskor is megemlékezik. 1933. március 6-iki levelét ezzel fejezi be:
— Azért nem mondom, hogy „Vale“, mert, amint a Wolfner-emlékfüzetben olvasom, 

Pékár nagyurünk is azzal 'köszönt el Pepi bácsitól. Hát csak úgy szó nélkül ölellek . ..
Volt aztán komolyabban átgondolt magánvéleménye is. 1923 április 2-án írja:
— Nem tóm, Ottokár püspökkel milyen viszonyban vagytok mostanában, én rám 

lázító hatást tett a Kath. Szemlében írt Madách-cikke.
S in camera caritatis a felséges népről is különvéleményt jelentett ibe. A Világos 

wídn-ciklushoz van egy cikktémája:
— Volna itt egy sötét dolog is: az is Világos után volt, amikor az istenadta nép 

itt a szegedi tanyákon megölt két bujdosó honvédtisztet, Gracát és Záhonyt. Mert hát a 
nép is csinált ám valamit a Bach-korszakban, nemcsak a városi polgárság.

Vélemény a destrukcióról
S kitűnőket mulatott az akkoriban szerte divatozó destruktív jelszón. 1923 febru

arius 25—26-án — két napig tartott a levél megírása, nem hiába nyolc kutyanyelv lett 
belőle, 'S azért nevezetes, mert „életemben ez az első, amit szemüvegen írtam“ — megint 
panaszkodik a „kutyaélete“, „gály arab-élete“ ellen. Elmondja előbb, mennyi a hivata
los dolga. De azonkívül meg pláne.

— Hát még az emberek, akik nem-hivatalosan a nyakamon ülnek. Egyrészt a 
destruktív jóbarátok, akik idejönnek felejtkezni, másrészt a konstruktív méltóságos 
urak, akik idejárnak be káromkodni. Mert a legkónstruktívabb lélek fenekén is destruk
ció bujkál s az itt ökrendezi ki magáit az én igazgatói szobámban, mert tudja, hogy 
innen nem haitik ki semmi s hogy itt megértő lélekre talál. Még az alsóvárosi paraszt
vezérek is bejárnak hozzám szót érteni. Magam se tudom magyarázatát adni, miért 
vagyok én ilyen orákulum, azt hiszem, azért gyilkolnak mindezek a bizalmukkal, 
mert soha senkitől nem kérek semmit, de mindenkinek adok, ami tőlem telik, félek, nem 
jóságból, hanem együgyüségből és gyámoltalanságból.
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Aztán egy igazi fidibusz: egy reakciós hajlamairól ismert szegedi egyetemi tanár 
vizitkártyája, — nyilván hirtelenjében nem akadt más fidibusz a keze ügyébe. A vizit
kártya fehér oldalán rövid íkritika Zulawsky holdregényéről, amely néki legkedvesebb 
könyve. Amikor leírta, akkor veszi észre, kinek a névjegye került a kezébe; a látogató 
nyomtatott neve után mindjárt hozzáírja:

— ...  ébredő úr, itt járt ma nálam s öf perc alatt igazolódott régi elméletem, 
hogy ebben az országban négyszemközt mindenki destruktív.

Aztán akikor egy nagyon keserves levele érkezett, a Purjesz Lajos halálakor. . .
— Mégis jó, hogy az ember rossz újságolvasó, mert így két nappal később bugy- 

gyant ki a könny a szememből, mint a tiétekből. Az első pillanatban a fülembe csendült 
valami rég elfelejtett szerzőjű, tán gyermekkoromban tanult versnek azóta se hallott 
banális sora: „Kidőlt a háznak aranyoszlopa“ s azóta se tudok szabadulni tőle. Lajos
nak szép volt a halála, amilyen az élete, magamnak is csak olyant kívánnék, talán nem 
is foganat nélkül. . .

S ettől kezdve minduntalan felcseng benne a halál gondolata.
S most a legutolsó levele, egy héttel a halála előtt:
— .. .  a Boldogasszony sugárút 13. szám alatt, 50 lépésre a klinikáktól és 

100-ra a fogadalmi templom kriptáitól, amelyek engem nem fognak befogadni. (Azért 
nem lesz belőle botrány, jó ember vagyok én, már csak ezért is intézkedtem a végren
deletemben, hogy vigyenek haza a férei/iázi akácok alá)...

Csakugyan, jó ember volt mindhaláláig: még a halálával sem akart senkinek kel
lemetlenséget okozni. Csak éppen szörnyű nagy bánatot okozott mindenkinek, aki csak 
valaha is egyetlen sor írását olvasta, aki csak egyszer is hallotta beszélni, aki csak 
kicsit is közel állott hozzá.

S most még egy utolsó Móra-fidibusz, 1931 januárius 3-áról, csak úgy oldalvást 
odavetve a nekem szóló cédula szélére, búcsúzónak:

— Öregszel? Legfőbb ideje, volna már, hogy utánam jönnél!

Útban a félegyházi akácok felé

Supka Géza.

u ^  ú u  l /V
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im iL A

Plattkó, a magyar futballkapus bevonult 
a spanyol irodalomtörténetbe

Ódát irt hozzá egy hires spanyol költő — Egy spanyol futballderbi 
története, dalban elbeszélve

Madrid, március.
— „Emlékeznek-e még egy szerény, halk legényre, aki Plattkó névre hallgatott 

és aki csodálatosan védte az F. C. Bologna kapuját és, akit jó modoráért, szerénységé
ért mindenki szeretett?44 — kérdezte nemrégiben egy spanyol sportláp, amikor Zamora 
ismét túlzott követelésekkel lépett fel egyszer. . .  Plattkó! Diákkoromban hányszor 
megcsodáltam remek robinzonádjait a Hungária-úti pályán. . . .  Most a spanyol irodai- 
lomtörténetben kerül megint elém a neve.

Plattkó már nem él Spanyolországban. Előbb Barcelonában szerzett híveket a 
magyar futbaUnak, majd pedig az F. C. Huelva kapusa lett Huelva városkában. Most 
úgy tudom, Franciaországban él. De Plattkó nevét nem felejtették el a spanyolok. És 
nem felejtette el elsősorban Rafael Alberti, a modem Spanyolország egyik legnépsze
rűbb, legtehetségesebb fiatal költője. Itt ülök vele szemben, egy tipikus madridi művész
lakásban, ahonnét a Rosales napsütötte, csodálatos sétányaira lát el a szem.

— Ezt a verset már régen lemásoltam az Ön Cal y Canto (Mész és Ének) c. köte>- 
téből, mondom Albertinek és aktatáskámból előveszem a költő híres ódáját:

Plattkó
1928. május 20

Ez az óda címe. Az óda különben Pepe Samitiemek, az F. C. Barcelona híres kapi
tányának, a sokszoros spanyol válogatottnak van ajánlva.

— Á igen, — mondja Alberti és elmosolyodik. — 1928. május 20-án (Santanderben 
történt, a tengerparton, a futballpályán. A spanyol bajnokságért folyt a küzdelem az
F. C. Bilbao és az F. iC. Barcelona között. Megismételt meccs volt, mert egyszer már 
eldöntetlenül mérkőzött Barcelonában a két derbi-csaapt. És Plattkó volt a mérkőzés 
hőse, amelyet a barcelonai csapat nyert meg, ha jól emlékszem, 4:1 arányban. Plat'tkót 
majdnem agyonrúgták ezen a mérkőzésen... Vérző fejjel állott a kapuban, és mindent 
kivédett. Nem értettük, mi tartja benne a lelket. Amikor aztán a bíró lefújta a meccset, 
Plattkó ájultan esett össze; csak addig bírta erejével, amíg a meccs be nem fejeződött; 
akkor az emberielétti erőfeszítés megbosszulta magát.

— Én a meccs egész Ideje alatt Plattkó mögött álltam, őt buzdítottam, érte druk
koltam. A közönség, amely a hazai csapat győzelmét szerette volna mindenáron látni, 
eleinte ellenségesen viselkedett; Plattkó szenzációs kivédésed azonban mindenkit lefegy
vereztek. . .  Osunya, rossz idő volt. iSzél fújt a tenger felől, esett az eső; a két csapat 
elkeseredetten küzdött egymással és az elemekkel. . .  Plattkó kapuján megtört minden 
támadás, llös volt, igazi hős, — ezért határoztam el, hogy ódát írok hozzá. Ahogy a régi 
görög költők dicsőítették versben az olimpiai győzteseket. . .

Emlékezetből szavalni kezdi az első sorokat:
Nádié se olvida, Plattkó, 
no, nádié, nádié, nádié, 
oso rubio de Hungria.
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Ideírjuk magyar fordításban az egész költeményt, amellyel, mint alább kitűnik, a 
híres magyar válogatott futballkapus bevonul a halhatatlanságba:

Senki sem felejt el, Plattkó, 
nem: senki, senki, senki, 
téged, te szőke magyar medve.

A tenger sem,
amely veled szemben ugrándozott s nem 
tudott megvédelmezni téged.
Az eső sem. A szél sem, amely minden fölött uralgott.

Sem a tenger, sem a szél, Plattkó, 
szőke, telivérű Plattkó, 
futballkapus ott a porban, 
te villámhárító!

Nem: senki, senki, senki,
Kékfehér trikók a légben, 
királyi trikók,
az ellenfél trikói, feléd repültek és ledöntöttek,
Plattkó, messzirőljöH Plattkó, 
szőke, fölszeletelt Plattkó,
tigris, aki más ország gyepén lobogtál. Kulcs te!
Plattkó! — eltörött kulcs te!
aranyos kulcs, amely lehullott az arany portikusz előtt!

Nem, senki, senki, senki, 
senki sem felejt él, Plattkó.

Hátát az égnek fordította.
Kék és lila trikók lobogtak 
és aludtak ki a szélben.
A tenger, kifordítva szemfehérét, 
hanyattfeküdt és nem szólt semmit.
Véreztek a gomblyukakban,
Plattkó, teérted véreztek, 
és a te magyar véredért,
de a te véred, erőd, stoppolásod és robinzonádjaid nélkül 
— teérted véreztek a jelvények!

Nem, Plattkó, senki, senki, senki, 
senki, senki nem felejt el.

Akkor megfordult a tenger.
Tíz
gyors tűzbeborult lobogó volt ott, zabolátlan.
Akkor megfordult a szél is.
Akkor a szívekbe visszatért a remény.
Akkor jöttél vissza a gyepre te!

Hősi kék és lila színek! 
a levegő tüzelt az erekben.
Szárnyak, égi és fehér szárnyak, megtört szárnyak, 
leverten és tollatlan, hevertek a fűben.
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És a levegőnek lába támadt, 
törzse, karja és feje.
És mindez csak peérted történt, Platikó, 
szőke Plattkó te Hungriából!
És a te dicsőségedre, hogy visszajöttél
hogy a harcnak elveszett ütemét visszaadtad,
az ellenséges csatárláncon a szél nagy rést nyitott.
Senki, senki el nem felejti!
Az ég, a tenger, az eső emlékeznek!
A jelvények.
Az aranyozott jelvények, a gomblyuk virágai, 
amelyek már bezárultak, jöt'cdre ismét kinyíltak.
Nem, senki, senki, senki, 
senki el nem felejti Plattkó.
A végét sem, ahogy kivittek,
szőke vér-medve, ájult
lobogó te, ahogy vállon kivittek a pályáról!
Ó Plattkó, Plattkó, Plattkó! 
te, a messzi Magyarországból. ..
Van-e tenger, amely meg ne siratna téged?
Senki, senki el nem felejti, 
nem ám: senki, senki, senki.

Amint látható, Alberti költeménye szerfölött modern. Teljesen -szabad versekben 
zengi Plattkó dicsőségét. Az ember elcsodálkozik, ha a kötet többi költeményeit lapoz
gatja: a legklasszikusabb és legmerevebb spanyol versformák váltakoznak a legmeré
szebb új képekkel és modem formákkal. Több oldal pedig a klasszikus kacskaringósság 
nagymesterének, Gongorának van szentelve, centenáriuma alkalmából. Az egész köte
tet, amelynek furcsa címét a költő nem volt hajlandó megmagyarázni: Mész és ének, 
Pedro StfZfzmnak, a íkiváló fiatal egyetemi tanárnak és írónak ajánlotta, aki nemrégi
ben Budapesten is já r t . . .

Nos, a fem+i költemény, amely bizonyára nem tetszik túlságosan a hazai közön
ségnek. már be is vonult az irodalomtörténetbe. A spanyol irodalomtörténetben ríj feje
zetet jelent a sporttémák betörése .a poézisbe; és a sportból tárgyat merítő munkák kö
zött ű z  irodalomtörténészek az első helyen szokták a Rafael Alberti Plattkót dicsőítő 
ódáját endegetni!

— Kérem, írja meg, jegyzi még meg Alberti, akinek eddig már hét verseskötete 
jelent meg, sok költeményét pedig franciára, németre és oroszra is lefordították — írja 
meg hogy nagyon kedves emlékeket őrzök Plattkóról, az önök honfitársáról. Talán ő 
is olvassa majd ezt a cikket, és így az ön lapja útján elér hozzá az üdvözletem. Sze
rény, csöndes,, kedves fiúnak ismerte mindenki. Keveset beszélt; kicsit törte a spanyol 
nyelvet. Mesélt Huelváról, már akkor oda készült: szerelmes volt égy huelvai kislányba, 
mesélte. Egy alkalommal tréfából a vállára ü'töttem. Felszisszent, de nem szólt semmit. 
Még akkor is csupa seb, csupa kék folt volt a teste. És írja meg: azt a heroikus santani- 
deri délutánt sohasem fogom elfelejteni! A vers igazat mond: felejthetetlen élmény volt 
minden őszinte sportrajongó számára!

Mert Alberti sportrajongó. És modern költő. Az ő révén Plattkó, az MTK váloga
tott kapusa akinek a nevét a mai hazai kisdiákok már csak hallomásból ismerik, aki
nek a nevét már csak a sárguló, érdektelen futball-ainnalesek őrzik, bevonult a halha
tatlanságba . . .  Brachfeld Olivér dr.
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Asszonyok a forgatagban
Az emberiség egyik felének —- valljuk be — még ma is meglehetősen mostoha 

bánásmód jut osztályrészül, valahányszor tudósok, lélekbúvárok, történészek, szocio
lógusok, orvosok, sőt belletristák is a nagy emberiségi sorsdráma egyes mozzanatait 
elemezik. S ez az egyik, végzetszerűen meglévő és éppoly végzetszerűen elhallgatott, 
kitagadott, lekicsinyelt emberiség-fél: az asszony. A legkülönbözőbb tudományok 
példatárai szinte önkéntértetődően sorakoztatják fel a férfi-eseteket, a íérfitípusokat; 
ugyanakkor azonban mély hallgatással vagy csak bizonyos vállveregetéssel intézik el 
az asszony szerepét a világ történéseiben. Holott. . .

Holott — mint ezt dr. Emil L e n k  német pszichológusnak most megjelent, rop
pantul felvilágositó munkája ( Sz e n t e k ,  a n y á k ,  h e t a i r á k .  Verlag Dr. Madaus, 
Berlin, 329 oldal) igazolja — az asszonyi lélek színskálája van olyan gazdag, s van 
olyan cselekvő,, mint a férfiaké. Dr. Lenk összefoglalja könyvében a legnagyobb 
emberi ellentéteket. Megmutatja a legnemesebb és legelvetemültebb asszonyokat. Áj- 
tatos szenteket és züllött méregkeverőnőket. Művésznőket és kaladornőket, nagyvilági 
és kispolgári asszonyokat. A legszebbet és a legrútabbat. A professzionista sport és 
a kenyérkeresö hivatás rabszolganőit. A harcias amazont és az önfeláldozó anyát. A 
könyvei felett görnyedő tudósnőt és a szépítőszereivel játszó kurtizánt.

A könyvében feldolgozott jellemtípusok közül az anyák, a politikus asszonyok, 
a kalandornők és a művésznők diagramjai közül mutatunk itt be néhányat.

Anyák
„Ami nagyot életemben véghez vittem: mindazt anyámnak köszönhetem“, — mon

dotta Napoleon. „A legboldogabb, legszerencsésebb anyának hívnak“, — sóhajtotta 
Madame Mere, L a e t i c i a a s s z o n y ,  — „pedig a lelkem tele gonddal, szomorú
sággal. Minden kurír érkezésénél reszketek, hogy gyászhírt hoz: a császár halva fek
szik a csatatéren“. Madame Mere sohasem bízott fia káprázatos pályafutásában. Mint 
császári anya: a legtakarékosabban élt. Titokban jótékony célokra adakozott. Gyakran 
mesélte meghitt környezetének, hogy szülte meg a korzikai szabadságharc alatt, a 
táborban. Napóleont. — „Bízó örömmel viseltem a szívem alatt Napóleonomat. Bol
dogan ringattam a karomban, tápláltam a tejemmel. De a gondolataim férjemnél és 
Korzika sorsánál időztek. Mindannyian elhatároztuk, hogy győzünk vagy meghalunk. 
Hogy hírt hallhassak a küzdőkről: elhagytam meredek sziklák közt fészkelő búvó
helyemet. A csataterekig merészkedtem. Golyók repültek fejem körül, de én nem 
féltem “ Marseilleben minden garast megíorgat, hogy gyermekeit szűkösen felnevel
hesse. Elbában boldog, mert most állandóan a száműzött császár körül lehet; ismét 
csak anya, úgy mint egykor, Korzikában. De amikor Napoleon anyjának tanácsát 
kéri, Laeticia a szökést javasolja. — „Fájdalommal bár, de belátom, hogy nem ma
radhatsz itt. El kell felejtenem, hogy anyád vagyok és a szökést kell tanácsolnom“. 
Napoleon Szent Ilona-szigetén. A Rómába száműzött Laeticia hasztalan könyörög az 
Aachenben összegyűlt császároknál és királyoknál fia érdekében. Napoleon meghal. 
A vak Laeticia végighallgatja Lamarque tábornok naplóiéi jegyzéseit: „Az én fiam 
nem volt hiba nélkül való. Vájjon ki az? A mi Urunk Jézus Krisztus! De az én fiam 
nem volt Mária fia, csakis a szegény Laeticiáé“.

Politikus asszonyok
S t u a r t  Má r i a  Európa legszebb asszonya volt. Szerelmi élete teoretikusan már 

a bölcsőben kezdődött. A csecsemő-királykisasszonyt el akarták jegyezni a beteges 
Eduarddal, Anglia trónörökösével. Skócia ellenáll. A skót hadizászló, az éjszakában 
égő kereszt, állandóan ott lobog Mária bölcsője felett. Egyéves korában királynővé 
koronázzák. Négy „Máriával“, skót nemes kisasszonyokkal nevelkedik Stirling vár
kastélyában, amely köré már a rómaiak, uradalmuk végső határaként, erős védő
sáncot emeltek. Ebben a kastélyban ölte meg II. Jakab király Douglas lordot. A falak 
véres tettekről regéltek. Mária anyja ■ a világ uralmát tervezte lánya számára. Máriát
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eljegyezték a francia dauphinnel. Fel virágozott, zászlódíszes hajóraj viszi a gyermek 
Máriát Franciaországba. Most már Medici Katalin neveli. Elképzelhetetlen fényűzés
ben, művészetek, tudományok szeretetére, hazug színlelésre. — „Medici Katalintól 
tanultam meg az alapelvet, hogy mindig olyan arcot mutassak kifelé, ami éppen 
ellentéte szivemnek.“ Tizenöt éves korában francia királyné, tizennyolc éves korában 
özvegy. Skóciában Knox oltárokat rombol, zárdákat éget fel, templomokat fosztogat. 
Ködbe burkolódzó hajókon lopják haza Máriát. A renaissance-pompának vége. Bánatos 
skót dudák vinnyognak. A rideg holyroodi várkastély várja a királynőt. Mária ló
háton vonul be, szőke szépsége megbűvöli a katolikusokat és protestánsokat, a neme
seket és a népet. A négy nevelő „Mária“ és a francia gavallérok istenítik. A felzak
latott, űzött, erotikus temperamentumű Mária körül botrányhírek szövődnek. Dam- 
ville... Chastelard. . .  Chastelard, a királynő hálóterméből, Máriát dicsérő szerelmes 
dallal lép a vérpadra. A skót rendek felháborodnak. Máriát újból férjhez kell adni. 
Házassági tervek szövődnek. Angliai Erzsébet volt kegyemét, Leicester grófját ajánlja. 
Mária maró gúnnyal utasítja el királyi vetélvtársnője szíves gondoskodását. A poli
tikai kombinációkat elejtve, Mária szerelmes temperamentuma sugallatára hallgatva, 
lord Darnlevt választja. De csakhamar előtérbe nyomul a mézes modorú olasz ke- 
gyenc: Riccio. Darnlev csak névszerinti régens. Voltaképen Riccio uralkodik. Mária 
gyermeket vár. Ki a születendő gyermek apja? Darnlev vagy Riccio? A szűk holyroodi 
kastélytorony lépcsőjén fegyveresek osonnak az éjszaka sötétjében. Riccio hasztalan 
kapaszkodik az áldott állapotban lévő királynő illatos selyemköntösébe. Mária keblé
nek pisztolyt szegeznek. Riccio hulláját kivetik az ablakon. A holyroodi kastély falai 
újabb vérteítről tanúskodnak. Máriának fia születik. A meddő Erzsébet bánatára: 
— „Skócia királynőjének fia van és én terméketlen, száradó törzs vagyok“. De Mária 
már megbabonázta Bothwellt. A tizennyolc, Bothwellhez intézett, szerelmeslevél, ame
lyet Lenk közöl, a Mária-jellemrajz legérdekesebb dokumentumai. Megszállott, ördön- 
gős szenvedéllyel kergeti bele szerelmesét Darnlev meggyilkolásába. A tőrbecsalt 
Darnlev meggyilkolása után Mária Bothwell feleségévé lesz. Skócia fellázad. A mene
külő, bujkáló Mária Erzsébet hatalmába esik. Az egész katolikus Európa fegyvert 
ragad a fogoly Máriáért. Diplomáciai tárgyalások folynak, hadseregeket toboroznak; 
Mária sohasem esik kétségbe, amig csak egv férfit is tud maga mellett. Mindenkit 
meghódít, mindenkinek odaígéri a kezét. Erzsébet a trónját félti a fogoly Máriától. 
Mária szeretői Erzsébet életére törnek. A spanyol flotta Anglia bombázására készül. 
Erzsébet világháborútól, a katolikus és protestáns nemzetek végzetes összecsapásától 
fél. Máriáinak vesznie kell. A legszebb renaissance-királyinő, az haute-renaissance telivér 
megtestesítője, fehér fátyolos menyasszonyi ruhában lép a vérpadra.

Kalandornők
A s z é p  Ot e r o .  Andalúzia országútján csavargóit Carmericita, a gyönyörű 

cigánylány. Olyan szép volt, hogy a cadixi Madonna fejét az ő arca után mintázták. 
Egy görög tiszt. Carasson hivatalos kiküldetésben Spanyolországba utazik. Meglátja 
Carmencitát. belebolondul. A lány cigányszeretőjéhez húz, a karaván megszökik, a 
görög tiszt végre megleli a lányt Sevillában. Carmencita újból visszautasítja. A görög 
brávókat bérel. Kloroformos kendőt dobnak a lány fejére, elrabolják, elviszik Caras- 
sonhoz. Carmencita Párisba kerül. Rövidesen nagyvilági nővé lesz. Nagy házat visz, 
fogatot tart, megszületik Nina, a későbbi világhírű táncosnő: Otero. A korbácsoló 
cigányvér nem nyugszik. Carasson párbajra hívja egyik szerencsésebb vetélytársát. 
Elesik. Carmencita fényűző háztartása széjjelzullik. Ninát két száraz aggszűzhöz adja 
anyja nevelőbe, Spanyolországban. Nina cselédmunkát végez. Vízhordás közben meg
ismerkedik egy fiatal emberrel: Pacco-val. Nina éjjel kiszökik a házból. Pacco nyo
morúságos c a f é c h a n t a n t-ba viszi. Nina táncol. Azonnal szerződtetik. Két pezetát 
kap egy éjszakáért, a pénzt a szeretőjének adja. Nappal cselédrobot. Éjjel tánc. A 
jó üzlet reményében Pacco megszökteti a 11 esztendős Oterót. Lissabonban elfogja 
őket a csendőrség. Ninát visszaadják az anyjának. A cigányivadék újra megszökik
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egy garas nélkül. Lissabonban az Avenida-szinház szerződteti. Elképzelhetetlen siker. 
A leggazdagabb lissaboni bankár meglátja Ninát egy ékszeres bolt előtt. Rögtön 
megveszi neki a nagy brilliánst, amit a kislány megbámult. Nina a bankár szeretője. 
Nagy lakás, ékszerek, szép ruhák. De Otero nem bírja az unalmat az öreg szerető 
mellett. Megszökik. Barcelonában újra felleli Paccót. A Kristály-palotába szerződik 
háromezer pezeta fellépti díj mellett. Minden pénzét Paccónak adja, aki más asszo
nyokkal elveri Otero keresetét. Egy elegáns, szép fiú Portugáliába szökteti Oterot 
Florio színtársulatához. A színházigazgató árgus szemmel őrzi az új csillagot, senki
nek sem mutatja be. Míg egy gazdag portugál borkereskedő-ifjú a rendőrfőnök segít
ségévei meg nem szökteti Oterót. Most újra kezdődik a kitartott-metresszélet, amíg 
ugyanaz a rendőrfőnök, a borkereskedő-papa kívánságára, véget nem vet az idilnek. 
Oterót letartóztatják. Megszökik, beleszeret egy lágyhangú baritonistába, akire vé
resen féltékeny. A baritonénekes Monte Carlóban elkártyázza Otero megtakarított 
pénzét. Otero hűtlenségen éri az énekest, elhagyja. Ismét táncol Marseilleben. Tífuszt 
kap; egy ismeretlen imádója: Savin de Pont-Maxence gróf gyógyíttatja, azután lakást 
vesz neki (lásd mint fent). Otero megszökik tőle egy spanyollal. Ismét a Kristály- 
palotában táncol. Az egész város őrjöng érte. Egy vetélytársnője kifütyülteti. A tem
peramentumos Otero leüti az irigy vetélíársnőt. A rendőrségen Otero őszinte sajná
latát fejezi ki, hogy nem sikerült ezt a „bestiát“ megölnie. Amikor felveszik a sze
mélyazonossági adatait, kisül, hogy Otero 12 éves. íme, egy vérbeli kalandornő gyer
mekkora és első ifjúsága! A következő állomás: Páris. Most már a „Táncosnők Király
nője“. Minden világvárosban fellép. Orosz nagyhercegek, mágnások, dollárkirályok, 
pénzfejedelmek imádják. A pénzt nem becsüli. Százezreket (békebeli százezreket!) 
rulettezik el egy éjjel. Csak az ékszert szereti. A hibátlan brilliánsokat. „Gyémánt
grófnőnek“ nevezik el. Hogy ez a híre nem túlzás: magam is tanúsíthatom. Növendék
leány koromban, egyszer, egy világfürdőben, egy színházi díszelőadáson a páholya 
szemben volt a miénkkel. Amikor az előadás megkezdődött és leoltották a nézőtéren 
a csillárt: a szép Otero egyszerre ragyogni kezdett. Fekete bársonyruhája páncélsze- 
rüen tele volt sziporkázó brilliánsokkal szórva. A sötét nézőtéren mindenki a boszor
kányosán csillámló Oterót bámulta. Két gyönyörű gyermekével időzött ezen a diva
tos, nagyvilági fürdőn. Egy tizennégy éves fiúval és egy tizenöt éves, szigorú angol 
névelőnőtől őrzött gyönyörű leánnyal. A gyerekek aranyszőkék, igen fegyelmezettek 
és előkelőén jólneveltek voltak. Egy Bécsben élő „viveur“-nagybátyámtól tudtam meg. 
hogy az Otero-gyermekek apja Anglia egyik legelőkelőbb, legkonszervativabb mág
nása. Vájjon mi lett ebből a két spanyolosán feketeszemű, aranyhajú szép gyermek
ből, akiknek ereiben végtelen országutakon csavargó spanyol cigányok és a britt 
hagyományokat őrző angol lordok vére folyik?

Művésznők
A nagy színésznők között (Eleonora Duse, Charlotte Wolter, Sarah Bernhard) 

Lenk hosszasan foglalkozik a mi J á s z a i  Marinkkal, akit a színművészet legelőkelőbb 
géniuszai közé sorol. Alaposan ismeri az életrajzát, több helyen hosszasan idézi az 
elhunyt nagy tragika önvallomásait. Kiemeli Jászai szellemi kapcsolatait Laubéval, 
Dingelstedttel, Brandes-al.

Magyar vonatkozások még a sporthölgyek között: J  á r o s ' - S z a b ó  Herma, a 
világhírű korcsolyabajnoknő és a bűnözők között az ezernyolcszázhatvanas évek hír
hedt E b e r g é n y i  Júliája, aki álnév alatt ciankális borral mérgezte meg szerető
jének, Chorinsky grófnak feleségét. Tekintettel arra, hogy Chorinsky Gusztáv gróf 
Alsó-Ausztria helytartójának volt a fia és Ebergényi Júlia brünni alapítványi hölgy: 
ez a bűnper a mulrszázad második felének legizgalmasabb, szenzációi közé tartozott. 
Ma már elmosta az idő. Mint azt a többi sok érdekes asszonyportrét, amelyet Lenk 
újból megelevenít. A mai önálló, kenyérkereső nők bizonyára alig gondolnak Hatse- 
pszut nőfáraóra, aki, az amazonokon kívül, a történelem első ismert feministája volt.

Berend Míklósné.
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Néger költők Amerikában
Amerikában — mint ahogyan ez a napilapokból is megtudható volt — a lincse- 

lések száma az utolsó esztendőkben meghusszorozódott. A négerüldözések szörnyűségeit 
idézni nem lehet ez írás feladata.: a templomokból a hívők kiűzik a fekete bőrű imád- 
kczni-akarókat, s a kórházak becsukják kapuikat a néger betegek előtt. S az üldözés 
eredménye — minit általában minden üldözés eredménye — hogy a négerség szellemi 
élete Amerikában frissebb és hódítóbb, mint valaha. Napilapjaik ,s folyóirataik nívó 
tekintetében bármely európai vagy amerikai napilappal vagy folyóirattal felveszik a 
versenyt. Költőik pedig tudják, amit csak igazi költők tudhatnak, s alkotásaik a tiszta 
esztétika legérzékenyebb mérlegén is lemérhetők.

*
A néger költészet? Aki valami primitiv, vagy exotikus költészeteit vár, az alapo

san csalódni fog. Az amerikai néger köitészet már túl van azon a fokon, hogy csak 
etnográfiai érdekességnek tekintessék. Művelői oly költők, akik megtanulták a világiro
dalom nagymestereitől mindazt, ami megtanulhatatlan. Áttörték a közömbösség s a gyű
lölet kínai falát, amely egészen a legutóbbi időkig körülvette őket. Lassú, de szívós 
munkával Amerika szellemi életének elsői közé küzdötték fel magukat.

Foglalkozásra nézve leginkább entellektüellek: tanárok, papok, tanítók és diákok.

Van-e oly jellegzetes vonása e költészetnek, amely élesen megkülönbözteti a fehé
rek költészetétől? Erre a kérdésre csak nemmel felelhetünk. Mert minden igazi költé
szet fejlődésének egy pontján túl leveti mindazt, ami benne elsődlegesen faji vagy ép
pen különleges s beletorkollik az „általánosan emberi‘‘ költészet nagy tengerébe. Egy 
Szín lesz a nagy palettán, egy hangszer az óriási zenekarban.

Egy vonása azonban mégis van ennek a költészetnek, amely egyedülállóvá teszi, 
s ez: hangjának reszignált volta. Nincs egyetlen költőjük sem, akiben a derűnek leg
alább a nyoma föllelhető volna. Aránylag fiatal, harminc-harmincöt éves emberek hang
jából oly fájdalom, elkeseredettség és szomorúság csendül, mintha csak élettel betelt 
aggastyánok lennének. Minden faji öntudatuk, forradalmiságuk, sőt látszólagos élet- 
igenlésük mögött is ott rejtőzködik ez a pontosan nevén nem nevezhető és alig kife
jezhető szomorúság.

Oly nép költői ők, amelyet évszázadok óta üldöznek és gyilkolnak g ma sem 
vesznék még egészen emberszámba, a törvénybiztosította jog ellenére sem. De külön
ben is, m t használ a törvényben biztosított jog! Jaj annak a népnek, amelynek ember- 
voltát törvényekkel kell biztosítani.

Ha külön-külön tanulmányozzuk e költők életét, akkor tudjuk meg csak igazán, 
hogy mit kell egy néger fiatalembernek szenvednie, amíg tanulmányait elvégezheti, s 
amíg Amerikában költőnek tekintetik.

*
Longston Hughes. A legforradalmibb temperámontumu néger költő Amerikában. 

Minden faji, nemzeti és osztályélmyomatás ellen fölemeli szavát. A kisemizettek és a 
megalázottak költője. A szállodai köpőcsészét mosó néger fiúról, g az örökké hajlongó 
szolgagyerekről, a meglincselt és ártatlanul üdözött testvéreiről írja verseik Sodró tem
peramentum, aki semmiféle ellenállást nem tűr. A nagylendületű és szélesívelésű szabad- 
verstől kezdve a legfinomabb s legfojtotítabb hangú kis dalig minden formát és műfajt 
bekalandoz.

Szinte családi örökség a forradalmisága. Nagyapja ama fölkelés küzdelmeiben 
esett el, amelyet 1859-ben John Brown vezetett. S az ifjú Hughest, nagyanyja, e forra
dalmár özvegye nevelte.
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Langston Hughes élete is csupa kaland és izgalom. iNem sokkal több harminc 
évesnél (1902-ben született) s már bejárta a fél világot. Volt matróz, egyetemi hallgató, 
szállodai portás, bárpincér és filmrendező. Jelenleg főiskolai hallgató. Eddig két kötete 
jelent meg: „The Weary Elues“ és „Fine Clothes for the Jew“.

Claude Me. Kay. A néger faji öntudat büszke szószólója. Gyűlölettel és vak utá
lattal tekint a fehér emberre, akiben nem lát mást, mint négerlincselőt. Mint költő a 
legérdekesebb jelenség társai között. Óriási verskultúrájú. Az európai, főképen az angol 
líra nagymesterein csiszolta tökéletessé verselő technikáját. Furcsa ellentéte egyénisé
gének. hogy éppen ő, az európai költészet legtökéletesebb ismerője és legjobb tanítványa, 
fordul a legelszántabb gyűlölettel a fehér ember ellen.

Élete nem kevésbé izgalmas, mint Langston Hughesé. Jamalkaben született. Előbb 
asztalos volt. majd a jamaikai rendőrség szolgálatába állott. De amikor itt megtudták, 
hogy „szabadgondolkodó“, kitették állásából. Ekkor New-Yorkba kerül, ahol egyetemi 
hallgató lesz. Pénze hamar elfogy, tanulmányait félbeszakítja és bejárja a világot. 
Előbb Délamerikába kerül, onnan Ausztráliába utazik ,s végül Európában telepszik meg. 
Itt bejárja Angliát, Belgiumot, Hollandiát, Német- és Franciaországot. Volt háziszolga, 
hivatalnok, kikötőmunkás, hitszónok, pincér és soffőr. Jelenleg Párisban újságíró.

Jean Toomer. A néger Walt Whitman. De nem csak szélesmedrű és bőáradású 
szabadversei emlékeztetnek a nagy amerikai poétára, hanem prófétai élete is. Városró’ 
városra jár Amerikában s ingyenes előadásokat és .felolvasásokat rendez néger-testvé
reinek.

Count.ee Cullen. Egy konszervatív néger! Metodista lelkész-családból származik. 
Életének főproblémája a keresztényi szemlélet összhangbahozása néger-pogány tempera
mentumával.

Néger részről állandó támadások érik. A lapok „a négerség árulójának“ nevezik. 
Megtörtént ugyanis, hogy egy kiáltványt, amely a. néger lincselések ellen tiltakozott, s 
amelyet Amerika szellemi életének legnagyobbjai mind aláírtak, Countee Cullen nem
írt alá.

*
Négy arc, néhány vonással felvázolva. Talán a legérdekesebbek és a legjeientői- 

sebbek. De nem csak négy néger költője van Amerikának, mert ott minden néger meg- 
aláztatott és szenvedő, tehát költő is egy kissé. Fenton Johnson, Joseph S. Cotter, Frank 
Horne, Arna Bontemps, Warning Cuney, Georgia Douglas Johnson és Otto Leland 
Bohannan, mind a néger szellem harcosai, s hirdetői egy tisztább és jobb világnak, 
amelyben a néger nem üldözött vad és nem kirugdalt senki.

Uj tűz lobog az ősi ‘tűzhelyben. Uj tűz, új fény, új világosság és új melegség, de 
az ember, aki e tűzhelyhez jár melegedni, a régi, aki mindig ugyanaz, akár fehér, akár 
sárga, akár fekete színű ,s a bőre. Forgács Antal.

Á p r i l i s  1 9—2 5 k ö z ö t t  Rómában 
nemzetközi pedagógiai filmkongresszusi 
tartanak a Népszövetség égisze alatt. Há
rom szakosztályban dolgozik majd a kon
gresszus: a) oktatás, b) nevelés, 3) a film 
mint a népek életének adatgyűjtőié.

*

A z a n g o l  b i b l i a t á r s u l a t  jelen
tése szerint a bibliát hatszázhetven nyelven 
adják ki. A bibliatársulat fennállása óta 
455 millió bibliát hoztak forgalomba, ame
lyeket katolikusok. protestánsok és zsidók 
vásároltak. A legközelebbi uj biblia búr 
nyelven jelenik meg.

*

A z i d e i  k ö n y v n a p  eseményének 
ígérkezik B a b i t s  Mihály új műve: „Az 
európai irodalom története.“ Jogos érdeklő
déssel tekintünk a nagy esztéta irodalmi 
szintézise elé. A 320 oldalas, 100 illusztrá
cióval díszes, aranyozott egészvászon kötés
ben megjeleni? könyv ára a könyvnap előtt
3.20 P., ut án a 4.80 P. lesz. Előjegyzéseket 
szívesen közvetítünk.

*

A k ö n y v  m e g b e c s ü l é s é r ő l  tett 
az angol királyi pár tanúságot, amikor az 
Angol Központi. Nemzeti Könyvtár (nem 
tévesztendő össze a British Museum könyv
tárával) új épületének megnyitásán pár 
nappal ezelőtt részt vett.
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IV E K R Ő L

NEK...

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Erba Odescalchi Sándor: Istenek és rab

szolgák
(Regény. Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda, Budapest. 280 oldal). T.berius 
császár uralkodásának mozgalmas éveit, a 
római imperializmus keleti terjeszkedését 
írja meg nagyvonalú regényében Erba 
Odescalchi Sándor. Ezen belül Aulus Vale 
rius fiatal feleségének, a gyönyörű Corne- 
liának és Tiberius császárnak forró szerelmi 
idilje adja a regény meséjének anyagát. A 
római ámpeTátor fenséges figurája mellett a 
szépséges Cornelia, a nagyratörő Germani
cus és vakmerő felesége: Agrippina vala
mint Thrasyllus, a kaldeus jós érdekes 
alakjai domborodnak ki az izgalmas törté
nések során.

Kövess István: . . . a vörös fogaskerék
(500 nap Lenin országában. Singer Nán

dor kiadása. Satu-Maré, 1933. 190 oldal).
Rendkívül beszédes történelmi dokumen 
tűm Kövess István könyve, amelyben le
írja, hogy milyen világot talált 1932-ben 
Szovjet-Oroszországban egy ott munkát vál
lalt magyar mérnök. A Szovjetről tömegé
vel írták a könyveket: pro és kontra. Java
része azonban politikai tendenciákká' író
dott, hogy szimpátiát vagy antipátiát kelt
sen. Kövess könyvének nagy értéke, hogy 
teljes objektivitással regisztrálja a ténye
ket, úgyszólván kommentár nélkül. Döbbe
netes állapotok tárulnak elénk ebből a le
írásból. Kiderül, hogy a ,.kizsákmányoló1'' 
kapitalizmus ellen küzdő Szovjet minden
kinél jobban kizsákmányolja azokat, akik 
rászorulnak. Kiderül, hogy az ő ideálisnak 
dicsőített kollektív társadalmuknak éppen 
úgy megy an & maga arisztokráciája, illető 
leg kiváltságos rétege, mint minden euró
pai társadalomnak, csakhogy ott „párt-tag“- 
nak hívják a kiváltságosokat, akik a töb
biek rovására előnyökhöz jutnak és a veze

tőséghez tartozók ugyanolyan nagylábon 
élnek, mint nálunk a gazdagok. )I>e ot‘. jó
val nagyobb réteg él a legkétségbeejtőbb 
nyomorban, mint nálunk. Akinek nincs mun
kája: az éhhalálra van ítélve és akinek van. 
az éppen csak hogy éhen nem hal. A fize
tések a rubel vásárlóerejéhez képest nevet
ségesen alacsonyak és a munkaidő napi 18 
óra. Hosszú sorokban ácsorog a nép hat 
nyolc óra hosszat, hogy minimális kenyér- 
fejadagjához hozzájusson. Zsírt, cukrot, 
húst legfeljebb egy-két kilót kapnak évente! 
Ruházkodásra már senkinek sem telik, — a 
kiváltságosokon kívül. A külföldiek, akike 
az ,,Intourist“ utazási iroda néhány hetes 
utazásra kivisz a Szovjet területére, mit sem 
vehetnek észre mindabból a keserves nyo
morúságból, amit az ott élő és a nyomorú
ság részesévé váló idegen meglát és ta
pasztal.

Maróthy Jenő: Szeptembertől—márciusig
(Regény. 2 kötet. Studium r. t. Budapest). 

Korompay János tiszteletes figurája körül 
megelevenedik a felvidéki kisvárosnak, >Lu- 
kovkának, apró mozaikokból összetevődött 
élete. Fontosabb és jelentéktelenebb figu
rák egész sora vetül ki plasztikus-élesen a 
regény síkjából, és nem is annyira a mese, 
mint ezeknek az alakoknak a hús-vér volta, 
karakterük precíz ábrázolása adja ennek 
az írásnak az erejét. Pompás, élet-ízű dia
lógusok teszik eleven érdekességüvé ezt a 
meleg humorral átszőtt ügyes kisplasztikát, 
amit Maróti Jenő regénye jelent.

Ritoók Emma: Gyárfás Sándor két élete
(A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet

sége kiadása. 255 oldal). Az elveszettnek 
hitt Gyárfás Sándor hazajön az orosz fog
ságból. Nehéz teherrel jön haza-: megölt 
asszony árnya kíséri. . .  Megölte Másén kát, 
boszorkányosán szép orosz feleségét, aki 
megbabonázta a vérét, aki lezüllesztette, aki 
miatt nem tudott eddig hazajönni. Teréz m>
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vérének családja körében tölti az első hó
napokat Gyárfás Sándor. Itt ismerkedik 
meg a felfordult magyar világgal, (itt kínló
dik keserves emlékével. Aztán felkerül 
Pestre, bankhivatalnokinak. Belesodródik a 
fővárosi úri társaságba és belekerül az In
flációs idők pénzszerző-lázába. Nyugtalan 
életének két szilárd pontja van: a finom, 
megértő Blanka, a dolgozó, komoly úrilány 
és a gyönyörű Dóra, aki céltudatos elszánt
sággal akarja szépségét a film révén érté
kesíteni. Dóra a szerelmet jelenti számára, 
Bianka pedig a megnyugtató barátságot. 
Később, amikor Dóra a karrierje kedvéért 
elhagyja, a szívével is Blanka felé fordul, 
aki régóta szereti hűséges szerelemmel. De 
az infláció hirtelen megszűnése, a gazdasági 
diszjunktura, a minden reményeket letipró 
borzalmas tőzsdei krach lehetetlenné teszi 
a házasságukat, amely megmentette volna 
Gyárfás Sándort. így újra erőt vesz rajta 
régi bűnének emléke és végképp .szétron
csolja idegzetét. Önkínzó nyugtalanságok 
után felkeresi ügyész-ismerősét és zavaros 
eladásban elmondja neki, hogy Oroszor
szágban gyilkolt: ezért bűnhődni akar. Mi
után ezért a gyilkosságért most itt nem bün
tethetik meg, arra kéri az ügyészt, hogy 
büntesse őt a hasonló gyilkosságért letar
tóztatott parasztlegény helyett. Az ügyész 
elmezavarodottnak tartja és a két-élettí 
Gyárfás Sándor elmegyógyintézetbe kerül. 
Ritoók Emma tehetségének színejavát re- 
lektálja ez a művészi eszközökkel pompá
san felépített, izgalmasan érdekes regény. 
Meleg asszonyi megértéssel nézi vergődő fi
guráit és biztos kézzel rajzolja meg a há
ború utáni magyar élet keserves kálváriaál- 
lomásáit. Kortörténeti dokumentum és fi
nom pszichológiai tanulmány egyben ez a 
könyv, amellett, hogy lebilincselő olvas
mány.

Strelisky József: Fiam . . . !
(Budapest, 1934. Káldor Könyvkiadó válla

lat. 284 oldal). Uj író első könyve ez a re 
gény. De nyoma, sincs benne az első lépések 
tétovaságának, a bizonytalan tapogatódzás- 
nak. Teljesen kiérett, komoly kvalitású 
munka, amely igen erős tehetség erejének 
dokumentuma. A „megbüntetem az atyák 
vétkét fiaikban“ kegyetlen szigorú törvé
nyének megvalósulását rajzolja meg Stre
lisky iSipos Károly életútjában. Bogarasról 
indul útnak a matura, után Sipos Károly. A 
giniháziumi évek jónéhánv sötét emlékét 
hordozza magával: apró hazudozásait, pu- 
bertásos izgalmait és azt a különösen égeNí, 
megszégyenítő sötét pontot, amikor félig 
tréfából — hamisan kártyázott pajtásával. 
Pesten beiratkozik az egyetemre, de a vár- 
vaváít felszabadulás helyett piszkos kis

gondok és a szexuális nyomorúság marják 
az életét. Hazug levelekkel pumpolja apját, 
kis kávéházi kölcsönöket csikar ki, végül 
odáig süllyed, hogy meglopja szállásadó 
nagvnénjét. Erre kidobják és most már fel- 
tartózhatatlanul zuhan a lejtőn. A cigány- 
lány-szerető, aki gonoszul megzsarolja, a 
szobalány, aki megveti, amiért nincs pénze. 
Anka, az uccai nő, aki hónapokig kitartja, 
— valamennyien egy-egy állomását jelen
tik annak az ingoványnak, amelybe bele
süllyedt. Már rég nem jár az egyetemre, le
rongyolódott, lezüllött a külseje Is, m'nt 
ahogy demoralizálódott belsőleg is. Szédítő 
nyomorúságban lézeng. Az emberi jóság 
fogja meg végül a kezét, a jólelkű, megértő 
ügyvéd személyében, aki maga mellé veszi 
az irodába és pénzt ad neki, hogy befejez
hesse tanulmányait. Most megembereli ma
gát — amiben nagy segítségére van az 
anyáskodó vénlány irodakisasszony —, le
teszi a doktorátust és végül feleségül veszi 
az ügyvéd leányát: az izgatóan szép Mimit. 
Ugylátszik, mintha élete már egyenes vo 
nalban ívelne felfelé. De ekkor kitűnik, 
hogy a lánya örökölte anyjának könnyű 
vérét, a fiában pedig rémülten ismeri fel 
mindazokat a rossz tulajdonságokat, ame
lyek őt a romlásba döntötték. Próbálja 
menteni, de mindhiába. Ami nála könnyel
műség, kicsi vétek volt, az a fiában sötét 
bűnné nőtt. A gyerek hazug, tolvaj, hamis- 
kártyás. Végül kasszafúró-szándékka! be
tör a saját apja lakásába és a rablók ellen 
védekezni akaró Sipos Károly a sötétbeü 
lelövi a saját fiát. — A hajszálfinom 
pszichológiával megírt, kitűnő regény egv- 
csapásra helyet biztosít Streliskynek a ma
gyar irodalom élvonalában.

Terescsényi György: Lélek
(Regény. Singer és Wolfner kiadás. 265 

oldal Ára 2.— P.). Az alföldi város tikkasz- 
tóan fülledt levegője áramlik a regényen 
keresztül. A vidéki kisemberek porbaful- 
ladt, apró, egyforma események-tarkázta 
világában cseperedik fel a tizenötéves 
Matyi, akinek lelki válságait, viharait és 
csendes örömeit írta meg finom, költői han
gulatú könyvében a nagyon tehetséges Te
rescsényi, a magyar föld lantosa. Ebben a 
könyvében is azok a részletek a legmegka- 
póbbak, ahol az Alföldnek a levegőjét ér
zékelteti. Hallatlan valóság-szuggeráló erő
vel képes néhány szóval délibábos költésze
tébe eleveníteni ezt a tájat. Ezen belül pom
pásan rajzolja meg a vidéki vámtisztnek 
szertelen álmodozásokban kiélt lelkét, fém 
clális helyzetét a családban, a mártir-anya 
szenvedő figuráját és a kis Matyi érzéshul
lámzásait: a rejtett öd.ipusz:komplexustöl a 
pubertásos vergődésekig.
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Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci a zen- 
dülők között

(Nyugat-kiadás. 191 oldal). Tersánszky 
Józsi Jenő a magyar irodalom ítabelais-ja 
és Kakuk Marci őseredeti egyénisége is 
emlékeztet a furfangos, szemtelenül vak
merő. hetvenkedő Panurge-nek a figurájára. 
De Tersánszky Marcija jobb lelkű, több 
híve van és izig-vérig magyar típus, aki 
kimondottan magyar levegőben él. Ennek a 
magyar világnak a sajátosságait könnyes 
iróniával és nyers vidámság alá rejtett vég
zetes komolysággal teregeti ki legújabb 
könyvében is a Baunigarten-díjas író. Ezút
tal egv bányatelepre viszi el a „szoknvape- 
cér“ Kakuk Marcit, aki itt a szemrevaló 
Esztikével való szerelmeskedése közben 
belekeveredik az elkeseredett, kizsákmá
nyolt bányamunkások zendülésébe és utolsó 
percben csak szökve menekülhet a zsandá- 
rok elől. Az eleven élet ereje harsog diadal
masan a regény minden sorában. A teremtő 
fantáziának hús-vérré vált alkotása: Kakuk 
Marci, a pantagruelizmus megtestesítője, 
immár olyan jellegzetes figurává nőtte ki 
magát a magyar irodalomban, mint amilyent 
az angol irodalomban Falstaff alakja jelent.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Asch, Schalom; Az anya

(Fordította: Gergely Janka. Kaid or
Könyvkiadó vállalat kiadása. 274 oldal). Az 
áldozatos anyaság himnusza ez a megrázó 
regény, amelyben csodálatosan meggyőző 
művészettel érzékelteti Schalom Asch az 
anya-típuséi asszonyok magától-értetődő, 
szent martirium-vállalását. Zkitnik Anselm, 
a kis lengyel falú ortodox-zsidó előimádko- 
zója keservesen nyomorog népes családjá
val. A sok gyerekkel való töméntelen gond 
mind az anya nyakába szakad, mert a férfi 
álmodozó, puha, lélek, akiben nincs elég 
praktikus érzék, sem pedig energia ahhoz, 
hogy valódi családfenntartó legyen. De 
Szura, a felesége, mégis határtalanul tisz
teli és ezt a tiszteletet beleneveli a gyerme
kekbe is, A. legidősebb fiú cipőfelsőrészké
szítő és apránként összespórol magának 
annyi pénzt, hogy kimehessen Amerikába

Most Dvojre, a tizenöt éves így enge kislány 
lesz a család kenyérkeresője, aki varrással 
keres pénzt. Lassan a középső fiú, Mózes is 
keresni kezd: alkalmi kereskedéssel; csak 
az apjára ütő kis Tahnud-tudós Jojne ül 
naphosszat tétlenül és mégis ő az anya 
kedvence és büszkesége. így éldegélnek, — 
Dvojre közben harmatos szerelemre ébred 
a Messiást-váró, majd forradalmi eszmék
ért le^esedő Henoch iránt, —■ amikor a leg
idősebb fiú hajójegyeket küld számukra és 
az egész család kivándorol Amerikába. Az 
Újvilág változott levegőjében csak lassan 
alakul át a család felfogása. Persze a fiata 
lók alkalmazkodnak legelőször az új élet
ritmushoz, de végül az apa maga is öntuda
tos munkássá lesz, csak az anya marad itt 
is a régi: a családjáért önfeláldozó szeretet
tel küzdő, áldott martir. Ezt a lelkiséget 
örökli Dvojre is, aki egy szobrászművészbe 
szeret bele és feláldozza magát érte. — 
Schalom Asch főmüvét írta meg ebben az 
egyszerűségében annyira hatalmas regény
ben.

Trenker, Luis: A hegyek hőse

(Fordította Dormándi László. Pantheon- 
kiadás. 272 oldal. Ára fűzve —.90 P, kötve 
1.90). Az 1813-as tiroli szabadságharc hősies 
küzdelmét írja meg lelkes szívvel és friss 
hangon Luis Trenker. Severin Anderlan a 
regény és a forradalom főhőse, aki jénai 
tanulmányaiból hazatérve, felháborodottan 
látja, hogy Napoleon csapatai és a vele 
szövetséges bajorok milyen kegyetlenül 
bánnak a tiroli néppel. Anyjának és húgá
nak holtteste felgyújtja bosszúját: agyonlő 
két francia katonát, aztán a hegyek közé 
menekül. Itt készíti elő a forradalmat, 
amelynek vakmerő vezére lesz. Haláltmeg- 
vető bátorsággal küzd elnyomott népe ér
dekében. Az agyongyötört emberek áldó 
imádsága, lelkes segítsége és a szép kis 
Erika szerelmes féltése kísérik útján a le
gendás hőst, aki végül — a finstermünzi di
csőséges harcok után — a kufsteini várban 
hal meg Tirol szabadságáért, — A lángoló, 
fanatikus hit éposza ez a megrázó regény, 
amelynek szépségeit Dormándi László for
dítása maradéktalanul adja vissza.
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T U D

G Y U J
OMÁNYO

T E M E N Y
Bállá Borisz: A lélek útjai
(Utijegyzetek, cikkek, tanulmányok Bu

dapest, 1934. Pázmány Péter írod. Társ. ki
adása. 195 oldal). A modern francia katoli
cizmushoz kapcsolódó új magyar katolikus 
irodalom legszimpatikusabb, harcos képvi
selője Balla Borisz. Nem szemforgató ájta- 
tos szólamok, nem unalmas, elcsépelt frázi
soktól hemzsegő kuklipréd kációk. hanem 
pozitiv meglátások, logikus levelezések, az 
élettel való erős kapcsolat, új, erőteljes 
hang és kérlelhetetlen őszinteség másokkal 
és önmagával szemben: ez Balla Borisz írá
sainak jellegzetessége és értéke. Akármi- 
yen témához nyúl, mindenről van monda
nivalója, új — az igazi katolikus: egyete
mes szemszögből — nézi a dolgokat. Ebben 
a kötetben összegyűjtött írásainak mind
egyike egy kvalitásos író magasabbrendű 
életszemléletének dokumentuma. Megrendítő 
és lebilincselő, amit a kontemplativ rendek
ről és fől.eg a karthauziak „misztikus há
zasságáról“ ír. Lisieuxi Szent Terézről — a 
túlvilágra néző keresztény lélek ideáljáról
— beszélve ráeszmél a „misztikus archime
desi törvényre!', amely így szól: „amilyen 
arányban szorítjuk ki önmagunkat önma
gáinkból, ugyanolyan mértékben nyomul be 
az összetört, kiürített, kifosztott lélekbe 
Krisztus“. Az aszketikus lélek struktúrájá
nak legteljesebb ismerete, átérzése kellett 
ahhoz, hogy ehhez az igazsághoz! eljusson.
— Az Irodalmi tanulmányok során finoman 
magyarázza Mauriac misztériumát, pompá
san világít bele az „Istenről álmodó“ Sigrid 
Undset művészetének lényegébe, kibogozza 
Tolsztoj tragédiájának magvát, amely véle
ménye szerint abban állott, hogy iLev íNiko- 
lájevics „nem e világból való elveket hir
detett az embereknek és ő maga mégis e 
világból való volt.“ — A „Magyar Rinsz- 
kája‘‘ ciklusban kavargó felháborodással 
kel ki a „presztizs-neurózisban fetrengő, 
nem-létező kaszt-tekintélyét védő“ úgyne
vezett magyar úri társaság ellen és kérlel
hetetlenül ostorozza a „külsőséges keresz
ténységet“, meg a „kereszténység külsősé- 
ges színészeit“, akiknél „a hit rutinná vált. 
a szeretet paragrafussá és az ideál civüizá 
cióvá“. — A „Jegyzetek Nyugatról“ ciklus 
hallatlanul érdekes, biztos látású utijegyze- 
tei közé sorakoztatott „Francia szivárvány“

a világirodalom egyik legszebb útleírása, 
tökéletesen adja vissza a befutott tájak lel
kiségét.

Fenyő Iván: Szőnyi István
(„Ars Hungarica“ 3. Bisztrói Farkas Fe

renc kiadása. Budapest, 1934. 28 oldal és 33 
képes tábla). A háború utáni magyar festő
generáció egyik legkitűnőbb tehetsége Sző
nyi. Üeuvre-je mindössze 15 esztendős, de 
müvei már ott vannak a Szépművészetiben. 
Róma, London és Cleveland reprezentatív 
gyűjteményeiben, s egész sor díj és érem 
tüntette ki eddigi pályafutását. Az újpesti 
születésű. 40 éves művész — Uitz Béla köz 
vetítésével — eleinte nagybányai hatások 
alatt áll, majd, ugyancsak közvetve, cézan- 
ne-i s később marées-i motívumok jelent
keznek nála, hogy aztán mihamarabb telje 
sen a maga egyéni, spirituális művészetébe 
torkoljon bele. Amely azonban nem meg
állást, hanem folytonos további keresést je
lent nála, úgy erősen színes festményeiben, 
mint eddigi 130 rézkarcában. Fenyő Iván
nak intuitiv beleérzéssel megírott müvészet- 
t ö r t é n e t i  méltatása szerint Szőnyi vol
taképpen a freskófestésben élhetné ki vég
kép a maga művészi szándékait.

Tolnai Károly: Ferenczy Noémi
(„Ars Hungarica“ 4. Bpest, 1934. 30 oldal. 

33 képes tábla). Eszmekeltő az a lelki klí
ma, amelybe Tolnai Ferenczv Noémi gobe- 
lintervező művészetét beállítja. Csakugyan 
van ennek a művésznőnek a kezdeményezé
sében sok olyan művészi és szociális, 
mondjuk világnézeti elem, amely — persze 
nem témában és még sokkal kevésbbé mű
vészi formanyelvében — közelviszi őt az 
angol prerafaeliták mozgalmához a múlt szá
zad második felében. Ferenczy Noémi azon
ban kerüli a középkoriaskodó romantikát, 
kerüli azt a szenvelgést, amelybe Hunt, 
Rossetti, Morris és társaik eiébb-utóbb ment
hetetlenül beleestek. Közös viszont velők 
az a tudata, hogy a művészi alkotásnak 
egységesnek kell lennie: a teremtő gondolat 
koncepciójától a gobelin vásznának utolsó 
láncsoráig, sőt azon is túl addig a lelki mi
liőig, amelybe szövései majdan belekerül
jenek. Tolnai Ferenczy Noéminak, Ferenczy 
Károly leányának és Ferenczy Béni meg 
Valér nővérének, ezt a jelentőséget igen 
mélyreható pszihologizálással hozza ki.
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Társadalmunk képe
Krisztics Sándor dr: Társadalomtudomá

nyi Bibliographia
(Budapest — és nem Budapesti — köz

könyvtárainak 1928-ik évi szerzeményei 
alapján. V. évfolyam. A Magyar Szociográ
fiai Intézet 7. sz. kiadványa. Evest. 1934, 
1277 hasáb). Nagy hálát érdemlő munkát 

a égez Krisztics dr. egyetemi professzor, 
amikor most már ötödik évfolyamát jelenteti 
meg ennek a bibliográfiának, amelynek im
már külföldön is beidegződött jó híre van. 
8950 könyveimet. 544 folyóiratból 12/00 
cikkeimet és 4000 könyv ismertetés-címet: 
összesen kb. 25.000 munkálat elmét dolgozza 
fel ez a kötet az 1928-ik év terméséből (ahol 
persze a „társadalomtudomány“ a lehető 
legszélesebb értelemben veendő). Két kéré
sünk lenne: térjen vissza a szerkesztőség 
újra a régi rendszerhez, amellyel a buda
pesti könyvtárakban fellelhető könyveket 
az illető könyvtár szignójával megjelölte; 
s amennyiben módjában van, siettesse a kö
tetek megjelenését: ne öt év múltával kap
juk meg az anyagot.

Kerék Mihály: Földbirtokpolitika
(„Kincsestár“ 64. szám, Byest. 1934. 80 

oldal, ára 80 fillér). A közelmúlt évtizedek 
magyar radikalizmusának ó-szabadelvű hár
mas célkitűzése — ..szabad föld, szabad em
ber. szabad gondolat“ — a viláeeseménvek 
nyomása alat+ hovatovább az őskomzerva- 
táv közéleti áramlataink eri de auerre-iévé 
lesz. A ..Kincsestár“, amely a Bethlen Ist
ván gróf szellemi irányítása alatt munkál
kodó Magyar Szemle Társaság gondozásá
ban jelenik meg. ebben a Kerék Miháiv-féle 
kötetjében a magvar f ö Vlbirf o k p o 1' tik ár a 
nézve olyan radikális célkitűzéseket állít, 
mint a nemzet fennmaradása szempontjá
ból múlhatatlan kötelességet a magyarság 
elébe, amelyekért bennünket, még nem is 
régen, alig 10—15 évvel ezelőtt ..nemzeHa- 
gadó nénámítónak“ kiáltottak ki. Pedig mi 
nem is hTdettiink olvan tételeket — igaz. 
az akkori gazdasági helyzetünkben, 20—25 
évvel ezelőtt, nem is volt rá szükség —, 
aminőket ma. ebben a könyvben olvasha,- 
tunk hogy ni. ...az egyre növekvő feszült
ség levezetésére a széles néprétegek gyors 
földhöz, juttatása látszik legalább '"s nilla.nat- 
nvilág k;elégítő remédiumnak“. Vagy hogy 
• a nagybirtok mentheteken“. Vagv. hogy 
..semmiesetre sem lehet kezdeni az igénvbe 
veendő birtok ellenértékének kiegyenlítésé
vel“. Vagv. hogv . egyedire le kell mondani 
arró' hogv a földhöz iutfatottak fizetési 
kötelezettsége fix pénzösszegben állapíttas
sák meg.“ Vagv. hogv a nagybirtok cse
kély nén e sség-kons z érv ál ó képessége szük
ségképpen vándor mozgalomba vezet“, és 
hogv „á nagybirtok-vidék ritkább népsűrű

séget bír el, amiért is a nagybirtok-területű 
Veszprémben 38'2%, viszont Hevesben, ahol 
a kisbirtok erősebben van képviselve, 84‘5% 
a népsűrűség!“ Megrendültén olvastuk ezt a 
magyar faj izzó szereteiével írott földbir
tokpolitikai tanulmányt, amely egyben ször
nyű vád rat is Magyarországnak a közel
múlt évtizedekben vezető áUamférfiai ellen, 
akik eltűrték pl. azt, hogy míg az összes 
Habsburgok alatt — 1650-től 1850-ig ! — 
összesen 28 hitbizomány keletkezett, addig 
csak Ferencz József alatt egyedül 64 hitbi- 
zománv létesüljön s ezzel Amerikába kény
szerítettek egymillió magyart, (s. g.)

Marx, Kari: A zsidókérdés
(Előszót írtak Újvári László és Imre. A 

bevezető tanulmányt írta Franz Mehring 
Phönix kiadása, Budapest. 1934. 64 oldal) 
Kari Marxnak ez a fiatalkori műve — 25 
éves korában. 1844-ben írta — vitairatnak 
készü’t Bruno Bauer, korábban barátja s 
ez időben már 'ellenfele, egyébként pedig 
elcsapott protestáns egy. magántanár ellem 
A fiatal Marxnál már ebben az írásában 
-is felcsillan a történe1mi materializmus gon
dolata: szer’nte a zsidókérdés társadalmi 
kérdés: a zsidóság antiszociális szerepe a 
termelési rend kérdése. Ha. megváltoztatjuk 
a kapital;sta társadalom termelési rendjét, 
magától megszűnik a zsidókérdés. Hogv 
mennyire igaza volt ezzel szemben Szabó 
F.rvinnek, aki azt mondotta, hogv a zsidó
kérdés ezenfelül nemzetiségi kérdés is, azt 
a mostani hitlerista mozgalom is bizonyítja. 
Az államszocializmus a háború óta eddig 
el sem képzelt méreteket öltött Németor
szágban is. is ennek ellenére a zsidókérdés 
is évszázadok óta már nem ismert formá
kat öltött ugyanott.

Faller Jenő: Inota község monográfiája.
(Székesfehérvár. 1934. 38 oldal). A dunán

túli Inota község, okleveles adatok szerint 
1193 óta ismeretes, de római sírkövek ta
núsága szerint már antik időkben is lakott 
hely volt, sőt bronzkori és újabb kőkori 
leletek Kr. e. 5—6009' esztendőre is visz- 
szaviszik a telephely történetét, amelyet 
most mintaszerűen megírott kis helyrajzban 
ismertet Faller Jenő. iónevű geológus. Aki 
persze, ilyen minőségében bőven foglalko
zik a község talajának földtani leírásával 
;s. De épnolv gondos figyelemmel mutatja 
be a fele-felerészben katolikus, és református 
község mai szociográfiáját is, amelynek 
egyik; legkiütÖbb tétele ez: ..A község je- 
ioT,ipo-i hutára 6612 kát. hold. ebből nagy
birtok 4004 kát. hold“. A nagybirtok 4 kézen 
van a fennmaradó 2308 kát. holdon 1252 
lélek él. Tehát egyik oldalon jut egy em- 
berrp 1076 hold. a másik oldalon pedig 1*84 
hold. Egészséges megoszlás ez?
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A történelem kezdetei
Hillebrand Jenő: Az őskőkor története
(„Kincsestár“ 12. s%. Bpest, 1934. 80 ol

dal. Ára 80 fillér). Magyarország őskőkora 
történetének megírása még pár évvel ez
előtt a lehetetlenséggel határosnak látszott 
Hiszen nem állott máé anyag a rendelkezé
sünkre. mint ké" magyar felfedezőnek tra
gikus harca a maga igazságáért — minden 
első úttörő harca tragikus, és Magyarorszá
gon duplán az! —; az egyik egy lőcsei g m- 
náziumi "anár. bizonyos Róth Samu volt. 
aki már fit) évvel1 ezelőtt hirdette, hogv a 
mai magvar földön igenis élt a kőkori em
ber; a másik pedig a zsen'ális Herman Otto 
volt. aki Magyarország határain belül és 
kivül temperamentumos, kemény harcokat 
vívott annak az elismertetéseért, hogv az ú.
n. miskolci ..szakóczák“, irdatlan kőba’ták 
nem a véletlen művei, hanem az őskőkori 
ember alkotásai. Azóta főként két kutató: 
Kadic Ottokár és e könvv írója H'llebrand 
Jenő. szélesen megalapozták a,z adatok tö
megével az új magyar tudományágat. 
A kitartó kutatás ipa a Bükk-hegvség 
egyik barlangjában a neanderthali típusú 
embernek a csőn'váz. marad ványait is felku
tatta. sőt bizonyos nyomok arra is enged
nek következtetni, hogy ez az emberfai az 
oroszországi jégkorszak nyomása elől mene
kült a mai magyar vidékre, bár akkoriban — 
a mammut és a rénszarvas korában — itt is,, 
ma elképzelhetetlen hideg időjárások ural
kodtak. Hillebrand rendkívül világos okfei 
téssel építi k : nemcsupán a magyarországi, 
hanem általában eurónai őskőkor kronoló
giáját. amelv a Kr. előtti 8000-ik évtől a 
Kr. e. 1.000.000-ik évig vezet vissza, amikor 
az első emberszabású majmok a trópusi ég 
hajlatú földünk hátán feltűnnek. A ielen is
mertetés írója bensőséges örömmé1 köszönti 
ennek a könyvnek a megjelenését. H's zen 
éopen húsz éve annak, hogy — mint a Nem
zeti Múzeum rég ségosztáWának akkori ide
iglenes vezetőjének — súlyos harcot ke'V t 
vívnia egv nagy tekintélyű magvar törté 
nesz, akadémikus és múzeumi főfelügyelő. 
Fraknói Vilmos ellen. ak: — mikor e sorok 
írója a múzeumi tárgyakhoz krono’ogiai 
magyarázó táb’ázatokat, te+t ki, a Nemzeti 
Múzeum igazgatóságánál tiltakozását jelen
tette be az ellen, hogv a bibliai 4000 észtén 
dő.nél távo’abb' kortáblázatokat állítsunk a 
közönség elé. Ez ma mint valami rossz 
tréfa vagy davtoni majomper hangzik de 
aktákban megőrzött ténv! És azért is öröm 
mel üdvözli e sorok írója ezt a kis kötetet, 
mert ennek szerzőjével — a tudományos 
téren mindig károsan ható verbálnaciona- 
lizmus kérdésében — vagy 15 évvel ezelőtt 
szemben állott, most pedig maga Hillebrand 
az. aki kénytelen az őskor területén tel jesen 
deplaszált nacionátsovinizmus ellen küzdeni.

éspedig éppen a konszervativ .Magvar 
Szemle Társaság“ által kiadót" ..Kincsestár“ 
hasábjain. Ami anny t jelent hogv a felvi
lágosodásért vívott harcunk és elbukásunk 
mégsem volt egészen hiábavaló. Eppur sí 
muove . . .  (s. q.)

Alföldi András: Magyarország népei és 
a római birodalom

(„Kincsestár“ 42. szám. Bpest, 1934. 78 
o'dal. 80 'fillér). Magyarország földje a ma. 
gyár honfoglalás előtti korokban valóságos 
boszorkányüst: népek és törzsek tarka ka
vargásban nyomakodnak itt egymás helvébe 
s még ió ha a neveiket — pannonok, kvá- 
dok. szvévek, azalusok. iazusok. szkordisz- 
kusok persze ési ’főként a kelták és ava
rok raitok kívül pedig a különböző ger
mán fajták longobárdok. gótok — ismer
jük. Ki gondol ni. ma arra. hogy Pestbuda 
urai az eraviszkusok voltak, akiknek or
szága Esztergomtól To'ná'g ér"? Ki gondol 
arra. hogy a mai magyar területen egykoi 
— maid annvi ideig, 'amennyi óta a magya
rok birtokolják ezt a földterületek ha nem 
többig -  - a kelták voltak az uraik, ugvan- 
azok lak’knek maradékai máig is élnek az 
angliai Walesben, a franc'a Bretagneban a 
Pvrenéeskben Svájcban, el egészen Dél- 
oro'zországig és a sztambuli Galatáig? S 
hogv a Dunántúl nagyobb városai egvkoi 
mind kelta alapítások voltak? Ebben a to- 
huva-bohuban rendet teremteni negyven év- 
ve’ ezelőtt próbálkozott néhány kitűnő ma. 
gvar tudós. Azóta a részletkutatások persze 
nagyo" haladtak, s ezeknek átfogó ereiű 
szintézisét nvujtja most Alföldi András pro 
fesszor. Amíg azonban régen te nn'nd'g ró- 
macentrális szemmel vizsgá’gatták az inive 
Hum, románam határmenti dolgait, addig 
most ATö’d’’ ^ellenkezőleg a Duna-partja 
távlatából tekinti föl Róma történelmét s 
ezenközben meglepő mesrállapítás-pkat tesz, 
Nngvon kevesen figyeltek fel >ol. arra a 
tényre hogv Pannónia volt az. amelv hosz- 
szú ‘dőkön keresztül szolgáltatta a római 
birodalom uralkodóit keménv katonákat 
^kiknek idelg-órá’g sikerült Róma összeom- 
'ását feltartóz.tatn;ok. Most. hogv Mussolini 
Rómája erősen készülődik arra. hô -v 
Augusztus császár születésének kétezredik 
évfordulóján hatalmas leállításban mutassa 
fe1 a. római kultúra kisugárzását a világ 
minden tálára. Alföldi munkálata révén ie- 
lenfős szerepe jut majd az egykori Panno 
niának is.
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A magyar könyvpiac március 16—31
Alföldi András: Magyarország népei és a 

római birodalom. (Magyar Szemle „Kin
csestár“ 42. kötet. Bpest 1934. 80 ol
dal). P —.80

Benoit, Pierre: Asszonyszív, örök rejtély. 
(Regény. Nova Írod, iáit. ©pest, 1934. 
224 oldal). Vászonköltés. P 2.—

Bibó Lajos: A búzát azért learatják. (Elbe
szélés-kötet. Singer és Wolfner 1934. 
256 oldal). Fűzve P 2.-—, kötve P 3.— 

Büntetőjogi Döntvénytár, szerkeszti dr. 
Lengyel Aurél ny. miniszteri tanácsos. 
Kiadja a Jogtudományi Közlöny szer
kesztősége. XXVI. kötet. (Franki, n, 
Bpest, 1934. I—XXXI. I.) fv. P 320 

Dreiser, Theodore: Jenny Gerhardt. (Re
gény. Nova irod. int. Bpest, 1934. 384 
oldal). Vászonkötés P 3.—

Corpus Juris Hung arid, Magyar Törvény
tár. Miilen iumi emlékkiadás-. 1933. évi 
Törvénycikkek. (Franklin, Budapest, 
202 1. Pótlások az 1870—1930. évi Tör
vényekhez 4 1.) Fve P 10.—

Erdős Renée: Lavinia Tarsin -házassága. (Re
gény. Révai 458 oldal). Kötve P 3.60 

Erdős Renée: Santerra bíboros. (Regény.
Réva., 470 oldal). Kötve P 3.60

Ftrdinándyné, Lengyel Angéle: Nagypén
tek. (Verses drámai színmű. Egyetemi 
nyomda. Bpest, 1934. 104 o.). FveP3.—* 

Gergely Márta: A salakmosó. (Regény. 
Pantheon 1934. 264 -oldal). Pűzve P 3.20 
Kötve ' 1 P 4.40

Gosztonyi Ádám: Horoszkóp. (Regény. Sin
ger és W-olfner 1984. 208 oldal). Fűzve 

P 2.—, i-kötve P 3.-V- 
Báró Hatvány Lajos: Egy székely nemes, 

aki felfedezte a demokráciát. (Magyar 
Irodalmi Szeminárium 1. -szám. Káldor 
1934. 76 oldal). Fűzve P 2.20

Hillebrand Jenő: Az őskőkor története. (Ma
gyar -Szende, „Kincsestár“ 12. kötet. 
B-pest, 1934. 80 oldal). P —.80

Hiteljogi Döntvénytár. Szerkeszti Dr. Löw 
Tibor, a. budapesti kir. ítélőtábla ta
nácselnöke. Kiadja a Jogtudományi 
Közlöny szerkesztősége. XXVI. kötet. 
(1932. okt. 26-tól 1933. okt. 24 ig. Frank
lin. Budapest, 1934. I—XXXII. 160 1.) 
Fűzve P 3.20

Hóman—Szekfü: Magyar történet III.: A 
magyar nagyhatalom (Hóman), Magyar 
renaissance, Mohács, (Szekfü). (Egye
temi nyomda. Bpest, 1934. 484 oldal). 
Fél b ö rk öté s P 20.—

Kerék Mihály: Földbirtokpolitika. (Magyar 
Szemle. ..Kincsestár“ 64. kötet, Bpest, 
1934. 80 oldal). P —.80

Kővágó Erzsébet: Egy tanítónő-levelei. (Re
gény levelekben. Bpest, 1934. 107 oldal. 
Kiadó: Germ Károly B-pest, Füzér-utca 
28). \ P 2.—

Közigazgatási és Pénzügyijogi Döntvénytár. 
Szerkesztik: Dr. Főző Sándor, kir. köz
igazgatási bíró -és Dr. Nádas László, 
ny. pénzügyminiszteri tanácsos, ügyvéd. 
Kiadja a Jogtudományi Közlöny -szer
kesztősége, XXV. kötet, (Franklin, Bu
dapest, 1934. I—XII. 80 1.). Fve P 2.40 

Lamb, Harold: Dzsingiz Kháni (Történelmi 
munka. Rózsavölgyi 1934. 812 oldal). 
Vászonkötésben P 5.40

Magánjogi Döntvénytár. Szerkeszti: Dr. 
Szladits Károly egyetemi tanár. Kiadja 
a Jogtudományi Közlöny szerkesztősége. 
XXVI. kötet. (1929—'1933. évi ügyszá
mú határozatok. I—XXX. 160 1. Frank
lin. Budapest, 1934). Fűzve P 3.20 

Makkai Sándor: Táltoskirály. (Regény. Ge
nius. Bpest, 1934. 471 oídal). KveP4.80 

Nichols: Visszavonhatatlanul utoljára. (Re
gény. Dante 1934. Bpest, 352 oldal). Vá- 
szonkötésban P 2.—

Orsi, Pietro: A mai Olaszország (1750— 
1933). (Franklin. Bpest, 1933. 292 o.). vk

P 15.—
Ostenso, Marthe: Előjáték a (Szere-lemhez. 

(Regény. Pantheon 1934. 256 oldal).
Fűzve P —.90, kötve P 1.90 

Perjogi Döntvénytár. Szerkeszti Dr. Ko
vács Marcel, ny. kir. kúriai bíró, ügy
véd. Kiadja a Jogtudományi Közlöny 
szerkesztősége. XVIII. kötet. I—XLIH. 
144 1. (Franklin. Budapest, 1934.) fv.

P 2.40
Dr. Révay József: Gömbös Gyula élete és 

politikája. Herczeg Ferenc előszavával. 
(Franklin. Budapest, 1934. I—XVI. 440
1. 57 'szövegközti képpel). Egészbőrkö- 
tósben P 30.—

Rosny, id. J. II.: Bűnös asszonyok. (Les 
Pécheresses.) (Regény. Franklin. Bpest, 
184 1.). Fűzve P 3.—, vkötésben P 4.50 

Dr. Schwartz Tibor kir. tv. bíró: Az alkal
mazottak szolgálati jogviszonyairól szóló 
anyagi jogszabályok 'tana, különös te
kintettel a bírói gyakorlatra. Ötödik, 
teljesen átdolgozott kiadás. (Franklin. 
Budapest, 1933. 128 1.). Fk P 3.20

Strelisky József: Fiam. (Regény. Káldor,
1934. '285 oldal). Fűzve P 3.30

Terescsényij György: Lélek. (Regény. Sin
ger és Wolfner, 1934. 256 oldal). Fűzve 

P 2.—, kötve P 3.—
Wagner Lilla: A kitagadott ass-zony. (Re

gény. Larnpel R. (Wodianer F. és fiai) 
kiadása. 1934. 380 oldal). Fűzve P 4.—, 
Kötve - P 5.—

Zádor István: Egy hadifestő emlékiratai. 
(Albumalak 200 rajzzal. Egyetemi ny. 
Bpest, 1934.). Kötve P 20.—

Zobor Eszter: Eke-ronthó Borbála. (Regény. 
A 'Szerző kiadása. 1934. 243 oldal. Ter
jeszti: Földes Ede, Bpest.). P 1.60
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A Literatura és a magyar könyvpiac
A L i t e r a t u r a  április 14 számában új rovatot nyitottunk „A m a g y a  r 

k ö n y v p i a c “ címmel, s ebben a rovatban két hétről két hétre felsoroljuk a lehető 
teljességgel a magyar könyvpiacnak úgy legfrissebben megjelent újdonságait, mint egy
úttal a rákövetkező két héten belül megjelenendő magyar kiadású műveket.

A L i t e r a t u r a  t e l j e s e n  d í j m e n t e s e n  k ö z l i  ezeket az adatokat, csu
pán arra kéri az ö s s z e s  magyar kiadókat, nagyokat és kisebbeket egyaránt, ezúton is, 
mint ohogy körlevélben és közvetlen úton már egyébként is megtette: szíveskedjenek 
m i n d e n  hó 7-ig és 2 2-ig az idevonatkozó pontos bibliográfiai adatokat, k ü l ö n  - 
k ü l ö n  c éd- u l ákr  a í r  v a, a L i t e r a t u r a  szerkesztőségébe (VI., Aradi u. 10. I.) 
beküldeni.

A L i t e r a t u r á r a  nézve az új rovat bevezetése és fenntartása tetemes anyagi 
áldozatot jelent, mégis kész örömmel vállalkoztunk rá, amikor úgy budapesti, mint fő
ként vidéki könyvérdekeltségek részéről — véletlenül egyszerre több helyről is — ilyen 
irányú kívánsággal kerestek fel bennünket. Mert a C o r v i n a ,  a Magyar Könyvkiadók 
és Könyvkereskedők Egyesületének hivatalos szerve, — amelyet szabályszerűen 
tudvalevőleg csak az Egyesület tagjai olvashatnak — nem alkalmas arra, 
hogy abból a nagyközönség is értesüljön a könyvpiacnak már megjelent, vagy pedig 
két héten belül megjelenendő könyvujdonságairól. Márpedig „nem lehet a könyv- 
kereskedőtől kívánni, hogy két hétről két hétre könyv nélkül bevágja az új listát s az 
éppen hozzá betérő vásárlónak, akiről gyakran nem is tudja speciális érdeklődési körét, 
elébe tárja az őt éppen érdeklő könyveimet“. „Kell egy olyan folyóirat“ — mondja egy 
másik, hozzánk érkezett könyvkereskedői levél —, „amelyet odaadhassunk a vásárló
nak vagy érdeklődőnek: nézze meg, nem akad-e az új megjelenések között olyasmi, 
amit meghozatna“.

Főként ez a szempont döntötte el aztán elhatározásunkat: ezután is folytatjuk a 
könyvpiaci újdonságok bibliográfiáját, ha tetemes áldozatokba is kerül nekünk.

Ezzel szemben viszont azt kérjük a magyar könyvkereskedői társadalomtól: hasz
nálják fel csakugyan a L i t e r  a t u r á n a k  'ezt a rovatát, mmtassák meg olvasóiknak 
és fizessenek magük is elő a lapra. Hiszen a bibliográfián kívül kéthetenként bőséges‘ 
tájékoztatást is kapnak a megjelent könyvek tartalmáról, irányáról, s így mentesülnek 
attól, hogy maguknak vagy személyzetüknek kelljen az új könyveket elolvasnia. A 
L i t e r a t u r a  könyvismertetései alapján megfelelően és kielégítően tájékozódhatnak 
a magyar és a külföldi könyvpiac újdonságairól, úgyhogy vevőiket ez ismeretek birto
kában sokkal meggyőzőbben tudják megfelelő könyvek vásárlására rábírni. S ha aztán 
a L i t e r a t u r a  egy-egy tartalommutatós évfolyamát bekötve odaállítják régi appará
tusukba, akkor egyúttal évekre visszamenőleg is mindenkor megbízható képet szerez
hetnek és nyújthatnak vevőiknek egy-egy magyar vagy külföldi író egész oeuvre-jére 
nézve.

És arra is megkérjük a magyar könyvkereskedőket, terjesszék a L i t e r a t u r á t .  
vevőik között. A L i t e r a t u r  a helyettük is dolgozik, amikor felhívja a könyvszerető 
közönség figyelmét az új könyvekre s amikor egyáltalán kedvet teremt az olvasóban a 
könyvvásárlásra és a könyv szeretetére.

A L i t  er a t ú r a  a könyvkereskedőnek, a könyvkiadónak és az olvasónak egy
aránt legmegbízhatóbb barátja, kalauza!
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Í TÁS OK
? $\ Előfizetőink tetemes részének |
I előfizetése május 1-én lejár. Tisz-  ̂
f telettel kérjük, hogy az e számunk- | 
I hoz mellékelt csekklap felhasználá- 1 
 ̂ sával szíveskedjék előfizetését  ̂
\ megújítani. Aki egész évi előfizeté- | 
\ sét egy összegben e l ő r e  beküldi, | 
\ annak 8 pengő az előfizetési ár,  ̂
^egyébként 10 pengő. A M a g y a r   ̂
\ H í r l a p p a l  kombinált előfizetés  ̂
\ havi 60 fillér. ^
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A z ö r e g  S z i l y  K á l m á n  — akinek 
rövidesen megüljük a születési centenáriu
mát — a legzseniálisabb magyarok egyike 
volt. Három tudományágban is: a mechani
kai hőtánban, a tudománytörténetben és a 
nyelvészetben (bárminő egymástól távolál
lóknak is látszanak ezek a diszciplínák) ön
álló és maradandó kutatásokat végezett. De 
főként mint szervező volt lángész; ő irányí
totta a régi műegyetem építését és a főis
kola új megszervezését; ő lendítette föl a 
Természettudományi Társulatot, úgyhogy 
nyolc év alatt 800-ról 4800-ra emelte annak 
taglétszámát; megindította és szerkesztette 
az Akadémiai Értesítőt; felállította a Szé
chenyi-múzeumot az Akadémián; rendbe
szedte az Akadémia könyvtárát; megalapí
totta és szerkesztette annak folyóiratát, a 
Magyar Nyelv-et> írt a rovásírásról, írt egy 
kétkötetes nyelvújítási szótárt. És így to
vább. Kell-e ezek után említenünk, hogy 
mint eddig minden, a többinél egy fejjel ki
emelkedőbb modern magyart, Berzeviczy 
Gergelyt, Széchenyi Istvánt, Kossuthot, Pe
tőfit — őt is a saját kora pekárgyulái kom
munizmussal vádolták meg?! 1871-ben, a 
francia kommün esztendejében ugyanis 
(amikor többek között Ugrón Gábor is a 
francia kommtínflrdok oldalán harcolt és írt) 
az akkor 33 éves Szily az Akadémia ünnepi 
közgyűlésén előadást tartott „a természeti 
világ kommunisztikus irányzatáról“, amely 
előadásban az egykori tudósítás szerint „itt- 
ctt nagyon is merész következtetésekre ra
gadtatta magát“ az előadó „a természeti erők 
felosztása és végső kiegyéniílése“ tekinte
tében. Mindezt pedig abból az alkalomból

mondjuk el. hogy Szily Kálmán legmara
dandóbb alkotása, a T e r m é s z e t t u d o 
m á n y i  K ö z l ö n y  ezévi márciusi számá
val elérkezett az ezredik füzetéhez. 66 esz
tendő alatt érte el ezt a minden tiszteletet 
megérdemlő rekordot a magyar tudományos 
életnek ez a kiváló pionír-folyóirata, amely 
ma is éppoly friss és eleven, mint két em
beröltővel ezelőtt, amikor Szily megalapí
totta. A L i t e r a t u r  O' a m e l y  az i d é n  
n o v e m b e r  1-én j e l e n i k  me g  1 0 0-i k 
s z á m á v a l ,  teljesen méltányolni tud ja 
Szily Kálmánnak szerető aggodalommal és 
öntudatos bizakodással írott sorait, amelye
ket a Természettudományi Közlöny 100-ik 
számának megjelenésekor, 1877 decemberé
ben írt le: „Bizony most 9 éve, amikor az 
első füzethez írtam az előszót, magam sem 
igen mertem hinni, hogy a Közlöny a száza
dikat is megéri“. A sorsazonosság szuggesz- 
tiv bizakodásával köszönti a L i t e r  at  ura  
félévszázaddal idősebb pályatársát az 1000- 
ih szám jubileumán s kegyelettel emléke
zik meg a Természettudományi Közlöny 
nagynevű alapítójáról, Szily Kálmánról.

K i s k u n  f é l e g y  h á z á n, Móra Ferenc 
szülővárosában máris megalakult a „Móra 
Ferenc Társaság“ Lantos apátplébános el
nöksége és Roykó Viktor dr. könyvkeres
kedő főtitkársága alatt. A Társaság — 
amelynek alapszabályai most kerülnek meg
erősítés végett a belügyminiszterhez — az 
Angol-Magyar Bünk kiskunfélegyházai fiók
jának előzékenységéből ötszobás helyiséget 
kapott, amelyet modern, magyaros ízléssel 
akarnak berendezni, hogy aztán — Móra 
szellemének megfelelően — az ottani pa
rasztnépet szoktassák rá a betűre és iro
dalmi meg kultúr előadásokra. A Társaság 
egyébként mozgalmat indít, hogy Móra Fe
renc szobrát Kiskunfélegyházán állítsák fel, 
abban a városban, amely elsőül választotta 
Mórát díszpolgárává: amely kitüntetéshez 
Móra Szegeden tudvalevőleg holta napjáig 
sem juthatott.

*
A K al a n g y a, a jugoszláviai magyarság

nak Szabadkán megjelenő kitűnő havi fo
lyóiratának márciusi számában L u c i a  író
nő tollából kegyeletes, de ezenfelül görulo-
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latokat adó megemlékezést olvasunk Móra 
Ferencről. Az írónő ezt az írását a nagy- 
hecskereki „Szenteleky Irodalmi Társaság
ban“ székfoglalóul olvasta föl.

A C s e n d e s  Ó c e á n b a n  lévő és Chi
léhez tartozó híres Husvét-szigetre rövide
sen expedíció indul a párisi Trocadérő-mú
zeum igazgatóidnak, Dr. Paul Revey-nek 
vezetése alatt. Miután a sziget nem esik a 
rendes gőzhajójáratok útvonalába, külön 
belga iskolahajó viszi el az expedició tag
jait és húsz hónap múltán visszahozza őket. 
Érdekes, hogy az expedició kiküldését egy 
magyar tudósnak, Hevesy Pálnak két év 
előtti ázsiai felfedezései tették aktuálissá. 
Hevesy ugyanis az Indus völgyében olyan 
feliratos táblákat talált, amelyek teljesen 
azonosak a francia szerzetesek által száz év 
előtt a Husv ét-szigetről hozott táblákkal, 
amelyeket ma a braine-le-comte-i klastrom
bán őriznek. Ez a felfedezés rendkívül fon
tos az emberiség ősvándorlása szempontjá
ból s e probléma felderítésére indul el most 
a Hevey-féle expedició.

$
A z i d e i  n y o l c a d i k  o l a s z  k ö n y v -  

n a p dolgában a különböző illetékes szindi
kátusok kiküldöttjei a következő szabvá
nyokban állapodtak meg: a könyvnap vala
melyik ünnepén tartandó meg, s az azt meg
előző napon tartják meg a megnyitó ünnep
ségeket; a könyvnapon nem vehetnek részt 
sem a ponyvaárusok, sem a régikönyvkeres
kedők, sem a napilapok és folyóiratok; a 
könyvnapon legföljebb 10%-os engedmény 
engedélyezhető a közönség, és legfeljebb 
15%-cs engedmény a könyvkereskedők ré
szére; tilos olyan szerencsejátékokat alkal
mazni, amelyeknél a résztvevők nem vá
laszthatják ki előre az általuk kívánt köny
vet; külön propagandaszolgálat foglalkozik 
az 1933—34-ik évi könyvujdonságok lanszí- 
rozásával.

*
A t a p s  i d ő t a r t a m a  mint kritikai 

mérőeszköz, — ez Marinetti legújabb talál
mánya. A futurista Akadémia ..Szent Illés, 
mint Olaszország futurista építője“ témával 
költői versenyt írt ki, amely a milánói Gal
leria Pesaróban folyt le. A leghosszabb ideig. 
335 másodpercig tartó tapsot egy Burrasca 
nevű poéta kapta, mig egy Farfa nevű ver
senytársa 320 másodperces tapsával csak 
második helyen futott be. Mivel azonban az 
ő műve, amely szabadversben, távirati stí
lusban dicsőítette Assisi szent Ferenc szer
zetestársának életművét, inkább megnyerte 
az elnöklő Marinetti tetszését, neki ítélték 
oda a „nemzeti tapsrekord“ díjját. Amiből 
aztán zavargás lett a dalverseny vége.

*

Fr a s c  h e r e l l i  az Institut de Coopéra- 
tion InteUectuelle megbízására elkészítette 
az utolsó öt év olasz tudományos könyvki
adásának bibliográfiáját. Most jelent meg a 
mű első része: a természettudományok bib- 
liogiafiája. Adatai szerint 1932-ben 3467 fi
zikai, 2556 biológiai, 9410 orvostudományi. 
3652 mérnöktudományi, 2186 földművelési 
és 1420 másfajta ‘munka, az utolsó öt évben 
átlag 21.000 kötet természettudományi 
munka jelent meg évenként.

*

A b é c s i  r e n d ő r i g a z g a t ó s á g  áp
rilis 1-i körrendeletével a német birodalmi 
lapokon kívül még vagy száz külföldi lapot 
kitiltott. A nevesebb angol nyelvű lapok 
ezek közül: a D a i l y  He r a l d ,  a S a t u r 
d a y  E v e n i n g  Pos t ,  az Ob s e r v e r ;  a 
franciák közül: az H u m a n  i t  é, P e t i t  
J o u r n a l ,  Oe u v r e ;  az olaszok közül a 
S e c o lo  F a s c i s t a, a T r i b u n o ;  a cse
hek közül L i d ov e N o v i n y ,  P r a g e r  
T a g b l a t  t; a beográdi P raw  d a és Iz- 
w e s z t i  a, a moszkvai P r a wda;  magyar 
nyelvű is van közöttük: a T em e sv  á r i 
Hí r l ap .

S t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s o k  szé
nát 1932 ben 21,452 könyv jelenj meg a né
met könyvpiacon, közte 18,077 első fiiadás. 
Egy könyv átlagára 5.03 Rm.-ot tett ki. A 
képzőművészeti könyvek átlagára 27.38. az 
orvosiaké 12.14, a matematika- és termé
szettudományiaké 11.06, a szépirodalmiaké
2.61 és az iskolaiaké 1.21 RM. volt.

*

N é h á n y  s z á r a z  s z á m a német 
könyvpiac mai helyzetéről: 1932-ben a né
met könyvkivitel összes értéke 36.500.000 
márka volt, 1933-ban alig több, mint 30 mil
lió. Az elmúlt esztendő folyamán a könyv
szakmában 17 kényszeregyezséget és 66 
csődöt nyitottak, 126 esetben pedig — min
den aktívum híjján — még a csődeljárást 
sem lehetett folyamatba tenni. — A „Bör
senblatt“ összeállításait alapul véve, az 
egymás után következő évek első két hó
napjában megjelent újdonságok száma a 
következő: 1930: 1155; 1931: 1073; 1932:
772; 1933: 741; 1934: 630. A csökkenés — 
amint látszik — százalékosan katasztrofális 
mér e'éket kezd ölteni.

*

A 6 5 é v e s  M a x i m  G o r k i j  még so
hasem ült repülőgépen. Az idei május 1-én 
azonban propagandacélokból ő is repülni 
fog, éspedig a szovjetorosz civil aviatika li
gájának javára.
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A költő az időben és az időtlenségben
irta : Kárpáti Aurél

A vers is olyan, mint a csók, amelyről már Jusszuf, a költő bölcsen azt vallotta: 
Gyakorold és ne magyarázd! Amiben tökéletesen igaza volt. Hiszen minden vers ön
magáért szól és önmagát magyarázza. Többet, vagy éppen okosabbat erről senki sem 
mondhat. És mégis: ha valaha, akkor éppen ma van itt az ideje annak, hogy mélyeb
ben vizsgálódjunk a költészet körül s elsősorban, hogy feltegyük a líra szempontjából 
sorsszerű kérdést: hol áll ma a költő, szerepe mit jelent s milyen vizsonylatban van 
korával?

Nézzük a világot, amelyben élünk. Nézzük lázas rohanását, gomolygó tülekedését 
valami láthatatlan, titokzatos Cél után, amelyet a politikusok, a nemzetgazdászok és a 
bölcselők mind más és más névvel próbálnak körülírni. Nézzük ezt a mi mai világun
kat eszméiben, gondolataiban, egyre hülő érzéseiben, szellemi és testi nyugtalanságá
ban, a relativitás elméletétől a racionalizáló társadalmi törekvésekig, a technokráciától 
a sportőrületig és a diktatúrák népszerűségéig. Nézzük a lelkeket és az uccákat, ame
lyek — kétségek és villany-reklámok éles csóváitól hasogatottan — egykép sötétben 
kavarognak. Nézzük az ember napról-napra tökéletesedő sietését, ezt az őrjítő iramot, 
földön,, vízen és levegőben. . .  Sínzeppelinek, rakéta-autók, sztratoszféra-repülők mo
dern, lihegő világa ez, — a huszadik század negyedik évtizede, — igazán új kor, még 
ü jabb, legújabb kor, mondhatnám: a legtudatosiabb korszerű kor . . .  Nézzük és lássuk, 
ahogy percenkint változik, újul, halad, istenem: esetleg, talán még fejlődik i s . . .  És 
nézzük most ennek a rikordot kergető kornak bomlott keretében a változatlan, azon- 
egy, végességében is örökkévaló embert: a költőt!. . .

Hogy’ kerül ide? Nem anakronizmus-e ma puszta létezése is? Ki hallgat rá, kit 
segít, kinek használ? Ki kíváncsi a maga befelé forduló emberségének titkaira, ame
lyekről szakasztott úgy vall, mint a görög lantosok, szubjektív, egyéni érzések húrjait 
feszítve dobogó szívé fölé? Mit akar a költő örök állandóságával e szakadatlan változás 
közepette? Vagy feltehetjük-e: ő is változó, együtthaladó és együttalakuló saját korá
val? Hogyne bizony, — hiszen vannak régi és új költők, mindenki tudja. Vannak kon- 
szeivativok és progresszivek. Mi más lehetne hát az új, a modem költő, mint elsősor
ban és kifejezetten korszerű!?. . .

De én mégis azt hiszem: régi és új — felesleges, értelmetlen jelzők ezek itt. 
Nincs régi költő és új költő, csak Költő van. Sőt, csak jó költő van, mert a rossz már 
nem is méltó a költő nevére. És ez a költő, ez a jó költő lényegében ma is egy azzal, 
aki a középkorban vagy Hellaszban, Ovidiusban vagy Goethében da’olt magáról a 
világnak. Mindössze köpenye, stílusa, nyelve, kifejezési formája alkalmazkodik kora 
divatjához, szokásaihoz és erkölcseihez; ő maga — a szó nietzschei értelmében — kor- 
szerűitlen, korok kereteibe végleg be nem szorítható. Ó bizonyára: az igazi költő sem 
független korától. Hű kifejezője kora álmainak, vágyainak, sóvárgásának, örömének és
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szenvedésének. De mindebben nem az aktuálison, hanem az állandón, az egyetemesen, 
a mindenkihez és minden időkhöz szélién van a. hangsúly. Maga a korszerűség lieg- 
hamarább múlik el és válik históriai emlékké. Csak ami örök és általános egy korban, 
az marad meg, mint élő érzék, a korokon átgázoló élet kontinuitásában. És a költő, 
minden korok költője, elsősorban ezt a,z örök-általánost ragadja -meg és segíti formába. 
Innen van, hogy mennél mélyebben fejezi ki korát az örökkévalóság számára, — sub 
specie aeternitatis, —- annál korszerűbb marad századok múltán is. Mennél inkább ön
magába mélyed, annál inkább jlesz ia közösség tolmácsa, túl téren és időn. Ez a költő 
legmélyebb paradoxona. De hiszen mély kút vízében tükröződnek legtisztábban az 
égbolt csillagai.'Az örök csillagok, korok és nemzedékek változásai fölött a változat
lanság szimbólumai,, amelyeknek Hófókbelhulló fénye világít a mai költő elé is, amikor 
papírra veti versé1-. . .

Nézzük így és lássuk így a költőt, aki — „ember az embertelenségben“ — min
dig túlnő korán, bárha annak ruháját ölti is magára.

M. Hegyi Ilona: Szövőlány

(Regény. A címlapot tervezte Kandó 
Gyula. Faust-kiadás. Budapest, 1934. 116 o.) 
\  fiatal erdélyi írónő regénye, a „Szövő
lány“, eredetileg egyik brassói napilap ha
sábjain jelent meg. Kissé nehéz feladat le
hetett az olvasókra nézve, hogy bevárják a 
folytatásokat. Olyan könyv ez, amelyet az 
ember nem tesz ki a kezéből, amíg végig 
nem olvasta. Pedig nem kergetik benne 
egymást izgalmas események; az írónő 
igénytelen kis munkásleány mindennapos 
történetét mondja el, azt is lehiggadtan, 
szűkszavúan és minden állásfoglalástól 
menten. Csakhogy ez a történet annyira 
igaz, annyira emberi, hogy a hősnővei 
együtt szívdobogva átéljük magunk is. 
Hegyi Ilona egyetlen szóval sem nyila óko 
zik sem a nő-, sem a munkáskérdésről. De 
ahogy látszólag minden célzatosság nélkül 
leírja,, mint csábítja el a fiú a benne meg
bízó leányt, amikor ő maga már tudja, hogy 
elvesztette az állását és a városból is tá
voznia kell, — mint hagyja magára ^szé
gyenével“, a leányanyaság szinte megold
hatatlan problémájával a még nem is tizen
hat éves teremtést, ez elég ahhoz, hogv a 
szerzőnek a. „kétféle erkölcsiről vallott 
véleményével tisztába jöjjünk. A szülőott
hon képei, ahol Klári, a teherbe esett szö
vőlány a „házi terhesek“ között dolgozik 
és végzi lealázó bánásmód mellett utolsó 
napig a legnehezebb munkát, ez a leírás, 
keresetlen egyszerűsége mellett is, a leg- 
ékesszólóbb vádirat, Klári aztán mégis 
férjhez megy. Nem a csábítóhoz, akiről hírt 
sem hall többé, hanem egy másik f atal 
munkáshoz, laki kész. arra, hogy szemet 
hunyjon a múlt felett. Az a határtalan ra
jongás, amely Klárit férjéhez fűzi, nem

szerelem, mint ő hiszi, hanem végtelen hála. 
És feltétlen szolidaritás a sorstárssal szem
ben. Ebben a szerelemnél is erősebb érzés
ben leljük magyarázatát a könyv meglepő 
befejezésének. Klári 'gyilkosává lesz főnök
nőjének. aki pedig mindig jó és megértő 
voit hozzá. Jó és megértő volt főnöknő lé
tére, de — mégis csak főnöknő volt. És ha 
az általános gazdasági válság hatása alatt 
történt is, hogy munkásnőinek bérét ismé
telten leszállította, — iő is kevesebbet ka
pott a szőnyegekért és raktárra volt kény
telen dolgozni, — azért a főnöknő mégis jól 
öltözött, színházba járt, estélyeket adott és 
új Wagner-Iemezekért szalaj tóttá Klárit, 
mialatt ez ájuldozott a kíntól, mert szegé
nyes otthonából kitették a hátralékos ház
bér miatt és mert Imre, a férje, akit saját 
életénél jobban szeret, most már bele fog 
pusztulni a m e 11 h ár t y agy u! 1 ad á sb a„ amely
ben hetek óta fekszik. Bele fog pusztulni, 
mert Klári lecsökkenteti béréből nem telik 
vajra és mézre, pedig az orvos azt mondta, 
az még megmenthetné. Rózsi, egy másik 
szövőlány, Klári barátnője, előző napon 
felakasztotta magát, mert nem bírta tovább 
a nyomorúságot: a béréből az anyját é s . a 
bugát is el kellett tartania és a bére min
dig kevesebb lett. Rózsi felakasztotta ma
gát és Imre meg fog halni. És a főnöknő. 
aki „színházba, jár és vendégeket traktál“, 
érzéketlenül jelenti ki, hogy akinek kifo
gása van az újabb bércsökkentés ellen, az 
mehet. Ezért kell az ötkilós csavarhuzónak 
Kiári kezéből, a nagy szövőszék tetejéről a 
főnöknő fejére esnie. Hegyi Ilona mindezt 
nem magyarázza, ő csak egy kis munkás
lány igénytelen történetét meséli el min
den hangulatkeltés nélkül. ‘ A könyvben 
nincs egyetlen felesleges szó. Szerzője tud 
írni és — tudja, hogy mit akar. ( s  4.)



ELFE LE jJ o £ t EXT ÍRÓK

Emlékkergető lélekkel járom a ligur tenger partjait: Grasse, Monaco, Rapallo, 
Viareggio, Torre dei Lago, — egy-egy mérföldkő a szép emlékek országútján. Tegnap 
ide Civita Vecchiába, az „öreg városba“ hozott a vonat, a pápa egykori kikötőváro
sába. Henry R év le, a világ legnagyobb misztifikátora, — aki Grenoble-ban szüle
tett, de sírkövére ezt vésette: „Arrigo Beyle, m i l a n e s e .  Visse, serisse, amö“ („élt, 
írt, szeretett“), akinek Beyle volt a tisztes polgári neve, de hol Alexandre César Bom
bet, hol más álnéven, legfőképpen azonban kedvenc Winckelmannjának születési helye 
után S t e n d h a l  néven tette közzé müveit — Henry Beyle itt élte le életének néhány 
legszomorúbh esztendejét.

Az egykori jakobinus, forradalmi érdemeire való tekintettel, az 1830-as forra
dalom után konzuli kinevezését kérte a francia kormánytól, éspedig — megint csak 
Winckelmann iránt való szerelemből, akit Triestben gyilkolt meg egy melegszívű 
barátja — triesti állomáshellyel. Metternich rendőrsége azonban évtizedekre vissza
menő „priuszokkal“ dolgozott: nem óhajtott egy volt jakobinust s ezidőszerint carbo- 
rarizmussal gyanúsított egyént az exterritorialitás védőpajzsa alatt a habsburgi Mo
narchiába beengedni; megtagadta az a g r é m e n  t-t. Ami Metternichnek nem volt 
eléggé jó, az a pápának még jó lehetett: a pápa elfogadta Beyle-t francia konzulnak 
fiivita Vecchiába. Stendhal gyalázatosán érezte itt magát a párisi szalonok után.

— Napról-napra butább leszek itt, — írja a barátjának.
— Szeretném magam felakasztani, — írja rövidesen újra ennek a párisi barát

jának.
— Arra vágyom, hogy Madridba mehessek, — írja egyszerre meglepően s így 

folytatja: — Nagyon gyakran gondolok önre és a két tizenkét esztendős kis spanyol 
lányra. . .

S „a tizenkét esztendős spanyol leányka“ képe most mindgyakrabban vissza
visszatér az 56 esztendős konzul úr leveleiben, aki innen Civita Vecchiából jósolja 
meg — talán önmaga vigasztalására —, hogy a világ, amely most még nem érti, 
meg, majd a halála után fogja őt felfedezni, éspedig először 1880-ban (ami pontosan 

, be is következett), s másodszor 1935-ben (ami még előttünk van).
A Waterlooi csata

Itt a civita-vecchiai remeteségében írja meg élete főművét a C h a r t r e u s e  
de Parm e-ot, benne a Waterlooi csata híres leírását, amelyről Balzac, nyomban meg
jelenése után, nagy tanulmányt írt folyóiratában, a Re v u e  p á r i s i é  9-n e-ben s 
itt lelkendezve állapította meg, hogy e csataleírás egy új irodalmi kor, a naturalizmus 
kezdete. Victor Hugo maga vallja, hogy e csataleírás nélkül nem születhetett volna 
meg a M i s e r a b l e s  hasonló témájú jelenete. Tolsztoj Leó is beismeri, hogy a 
..Háború és béke“ alapgondolatát ennek a leírásnak köszönheti. S Vogüé a modern 
irodalom egyik leghatalmasabb cselekedetének könyveli el ezt a pár oldalt. Amelynek 
pedig voltaképpen semmi köze sincs magához az Olaszországban lejátszódó regény
hez. A regény főalakja. Fabrice del Donga ugyan megjelenik a színen, de csak mint 
valami álmodozó ifjú (Stendhal itt is önmagát adta, a maga ifjúkorát), akinek szeme 
előtt megjelenik egy t i z e n k é t  e s z t e n d ő s  k i s l á n y ,  Clélia Conti, akinek a 
figurája azonban csak mint valami álomkép suhan végig a Waterlooi csatatér poros

Stendhal és Eouk
A pókhasu konzul úr világhistóriai szerelnie

Civita Vecchia, április.

A „tizenkétesztendős kislány“
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gyalogösvényén, hogy aztán átadja a helyét a regény igád hősnőjének, Sanseverina 
hercegnőnek-

Ki ez a „tizenkétéves kislány“, ki ez a Clélia, akivel Fabriee „olyan szívesen 
lenne együtt, egyedül börtönbe zárva“? Egyáltalán, hory’ kerül ez a Waterlooi csata
leírás ebbe a regénybe? % ■ Rejtélyes jegyzetek

A regény elhalványult ceruzakézirata — Stendhal szokásos misztifikáló modorá
ban — mintha némi felvilágosítást adna. A wateHaoi csataleírás kézirati oldalán alúl 
ott találni egy feljegyzést:

—  J ‘ a i f a i t  ce d é t a i l  p o u r  Eouk .  ^„Eeuk számára utam meg ezt a rész
letet“).

Hát biz ez nem sok. S azzal sem jutunk sokkal tovább, ha a figyelmes olvasó 
a C h a r t r e u s e  de P a r m e  eredeti kiadásában megnézi az T. kötet 89. oldalának 
alsó lábjegyzetét: P a r  a v. P. y E. 15X88, és a II. kötet 393. oldalán ugyancsak a 
lábjegyzetet: P y E in  01 o.

Évtizedeken keresztül megnyugodtak a Stendhal-kutatók, hogy ez a három krip- 
tograrn is beletartozik Stendhal szokásos misztifikációi, ugratásai közé.

A kulcsot aztán egészen váratlanul olyasvalaki adta meg, akire igazán legke- 
vésbbé gondolt volna a világ Stendhallal kapcsolatban. E u g é n i a  c s á s z á r n é  
1916-ban, tehát 90 éves korában, négy évvel halála előtt — hosszasan elbeszélgetett 
ifjiíkori emlékeiről marquis Girardinnel. Szemében újra fiatalos tüzek gyulladtak fel, 
amikor kisleánvos szemérmetességgel elmesélte, hogy t i z e n k é t é v e s  k o r á b a n  
az első férfi, aki megdobogtatta a szívét, az öregedő, ötvenen túl lévő, parókás, pók
hasú konzul bácsi volt, akinek különben egyetlen müvét sem olvasta el életében sem.

Prosper Mérimée, Montijo grófék régi barátja volt az, aki 1836 július 5-iki, 
Bevlehez intézett — és egyébként reprodukálhatatlanul obszcén — levelében először 
említi Steridhalnak, hogy be fogja mutatni Montijo grófnénak. Holmi célzások vannak 
benne, hogy hajlandó a még mindig fiatal és szép grófnénál a maga helyét Beyle-re 
cedálni. Aztán hossú hónapok teltek el. Közben megérkeztek az angliai nevelőinté
zetből a grófné leányai: Eugénia és az egy évvel idősebb Paca.

Stendhal most végre rászánja magát, hogy egyetlen igazi és maradandó barátja, 
Mérimée unszolására felkeresse Montijoékat. Csakhogy nem az lett belőle, amit Méri
mée várt: Stendhal nem a mamába habarodott bele. Szerelmes életének tarka stációi
ban új szín jelentkezett, ő, aki bevallotta, hogy már hét éves korában „bűnös“ sze
relemmel viseltetett a saját anyjával szemben, s aki aztán végig próbált mindenféle 
francia, angol, német, olasz nőt s aki ezidőtájt is Párisban havi 120 frank erejéig 
egy fiatal leányzót manazsált, -— most menthetetlenül beleesett a spanyol ábrándokba.

A rózsabokorban született császárné
Hogyne, hiszen Montijo grófné, a skót származású Maria Manuela Kirkpatrick, 

maga is bele volt bolondulva Cid hazájának romantikájába és csupa regényes rész
letekkel traktálta vendégeit. Nem mesélte el annviszor-ahányszor Eugénia születésé
nek történetét? Granadában voltak éppen, éjjel van, egyszerre csak dübörög a föld, 
a házak falai megrepedeznek, földrengés van. ö másállapotos, ki rohan a házból, ki 
egy rózsaligetbe s a kiállott ijedelem folytán rájönnek a fájások: így született meg 
Eugénia egy illatos rózsabokor aljában . . .

Stendhal fantáziájának kellett-e több? Az „öreg bácsi“ ettől kezdve minden ked
den ott van a grófnénál, de nem foglalkozik sem a ház asszonyával, sem annak 
nagynevű férfi- és elragadó női-vendégeivel. Ismerős csengetésére máris kirohan elébe 
az előszobába a kis tizenkétéves Eugénia és az egy évvel idősebb Paca. S akkor 
aztán az „öreg bácsi“ beleül a maga szokott karosszékébe, a két lányt a térdére 
ülteti és elkezd nekik mesélni.

Az élelmezési tiszí háborús legendája
Am miről meséljen nekik hétről-hétre? Pedig mesélnie kell, mert minden mese 

ára egy-egy kislányos csók jobbról is, balról is. A mama még csak kislánvos tör-
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leszkedésnek nézi a dolgot — „ugyan hagyjátok már békén azt a szegény Beyle 
urat, ne tolakodjatok annyit“ —, de Beyle úr egészen más dolgokat olvas ki a kis
lányok, főként Eugénia szeméből. Beyle úr tudniillik fiatalabb éveiben élelmezőtiszt 
volt Napoleon táborában, és nem is túl jó véleménnyel volt legfőbb haduráról. De 
most a távolság pátoszában, a szentilonai rab halála után, egészen más formákat 
kezdenek benne a napóleoni emlékek kelteni. Most már nem élelmező tiszt, hanem 
valamilyen más minőségben, de állandó kísérője a „kis káplárénak. Ott van min
den nagy ütközetnél, persze mindenkor álszerényen hozzáteszi, hogy fogalma sem 
volt arról, hogy most ennek vagy annak az országnak, esetleg egész Európának a 
sorsa dőlt el az előző félórában.

Kedd délutánonként, két kislánnyal a térdén, egészen új, aranynapsugaras na
póleoni legenda születik meg Beyle agyában — úgy 'valahogy, ahogy Jókai mese
mondó agyában született meg az a 48-as legenda, amelynek formájában ma is ismer
jük a magyar szabadságharcot —, a kis Eugénia lelkében felgyűl a Napoleon-imádás 
első szikrája, amely később odalobbantja őt a második császár oldala mellé. Beyle 
öregedő szívében pedig egy titkos, titkolni való csöndes másodvirágzás fakad bim
bóba — úgy, ahogy Szent Ilona-szigetén az öregedő Napóleonnál is rúgyfakasztó 
őszi tavaszba borult a kis Betsy Balcombe-bal való barátkozás. Az emberi szív rej
telmei kiszámíthatatlanok.

Eugénia politikai iskolája
Aztán egy szép napon sürgöny jön: Montijo gróf haldoklik, a családja utazzék 

azonnal Spanyolországba. A grófné nyomban elindul; a két kislány a pápaszemes 
Flower kisasszonnyal csak két nap múlva. Mérimée és Beyle ott vannak a dilizsansz 
indulásánál, — Stendhal többé nem látta Eugéniát, aki pedig ekkor már tizennégy- 
éves, teljesen kiérett kis andaluziai szépség.

Többé nem látta. De a 90 éves Eugénia maga vallotta be, hogy 200'—300 leve
let kapott még Beyle-től; közülök egy meg is maradt s ebben Beyle arról panasz
kodik, hogy a. ,.a Maga levelei túlrövidék és nincsenek keltezve; az én leveleim ép
pen ellenkező hibában szenvednek“. S aztán hosszú p o l i t i k a i  kioktatás követ
kezik — egy 14 éves kislány számára! Sőt könyvet is küld neki, egy firenzei for
radalmár-író 1530-ból való politikai disszertációját. így nevelte ki Stendhal a ké
sőbbi császárnét!

S aztán utóbb előkerült Eugéniának is egy levele, amelyben ez a kislány Sten
dhal kitűnő tanítványának bizonyul: részletes, aprólékos leírását adja a spanyol for
rongásoknak, amelyek éppen akkoriban izzottak újra, amikor özvegy Montijoné a két 
lányával Madridban tartózkodott. Hogy a többi 200—300 levélben mi lehetett, azt 
nem tudjuk. De hogy Beyle öreg szivében kiolthatatlan tűzzel tovább égett a kis
lány iránt való szerelem, azt tudjuk. Civita Vecehiából levelet ír barátjának, Cininek:

— Folyton gondolok önre, még két kis barátnőnkre. Kérem, vegyen nekik a 
nevemben édességet. . .

A rejtélyes jegyzetek kulcsa
Most éppen a C h a r t r e u s e  de P a r m e  első kötetének korrektúráival bíbe

lődik. Levél jön Eugéniától. Erre az éppen előtte lévő korrektúra-oldal aljára láb
jegyzetet tesz, semmi má.s okból, csak hogy majd, ha Eugéniának elküldi az első pél
dányt, figyelmeztethesse őt, hogy a 89. oldalnál is rágondolt, ott a kriptogram:

— P a r a  v. P. y E. 15X38, vagyis P o u r  v o u s  P a c a  e t  E u g é n i e  15. 
d é c e m b r e  1838 (decem = X).

S aztán a második kötet 393. oldalának korrigálása közben a spanyol. Oloronból 
érkezik levél Beyle-hez Eugéniától:

— I* y F. in O 1 o, (azaz P a c a  e t  E u g é n i e  en Ol oron) .
A Paca neve csak alibi, hogyha netalán Montijo-mama rájönne erre a titkos 

levelezésre, ne találjon benne semmit: hiszen mind a két lányának szól a titkos üze
net. De hogy nem mind a kettő fészkel az öreg szívben, azt a Waterlooi csata dediká- 
ciója bizonyítja:
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— J ’ a i f a i t  ce d é t a i l  p o u r  Eouk ,  ahol ,,Eouk“ az E o u k e n i a ,  Eugénie
spanyol-görögös kiejtésének a kriptogramja.

Ezért akarna hát most az öregedő bácsi felkerekedni s az unalmas, lélekölő 
Civita Yecchiából nem Parisba, hanem Madridba utazni. Ott él most az ő öreg szívé
nek utolsó, bájos kimérája, a kis E o u k . . .  S Eugénia emléke egyéb kézirataiban 
is minduntalan felvillan. Amikor, még Parisban, írja a C h a r t r e u s e  de Parm e-ot, 
akkor veszi hírét, hogy Montijoéknak hirtelen el kell utazniok. Máris odajegyzi az 
egyik fehér oldalra:

— 17 m a r s  1839, d é p a r t  d ’E o u k e n i a ,  c o u r  des  MéS s a g e  r i e s  („1839 
március 17-én Eugénia indul a Postaintézet udvaráról“).

S hogy el ne felejtse, a Rossini életéről írott, már megjelent könyve egyik olda
lára is beírja, félig franciául, félig angolul:

— 17 m a r s  1839, c o u r  de s  M é s s a g e r i e s .  D e p a r t  of  E o u k é ,
Eugénia 1839 márciusában elutazott, Beyle többé nem láthatta. Élte utolsó lángja 

még egyet lobbant s utána már csak a 200—300 levél parazsa kísérte el vénülő élet - 
estjébe. Beyle három év múlva, 1842-ben meghalt.

De a tűz, amit a kis „tizenkétesztendős lánykában“ felgyújtott, tovább égett és 
harminc év múlva lángralobbantotta egész Európát — Eugénia volt az, aki a nagy 
Napoleon példájára hivatkozva, rábírta férjét, III. Napóleont, hogy rántson kardot a 
poroszok ellen. Az 1914—1918-as világháború csak revans volt Eugénia egykori kis- 
lányos álmaiért, amelyeket egy kopasz, pókhasú öreg konzul bácsi, Nagy Napoleon 
volt élelmezési tisztje ültetett bele a leikébe . . .

Saytan Magda

Dutka Ákos: Cédrusfacsellón

(Versek. Singer és Wolfner r. t. könyvke
reskedése. Budapest, 1934. 160 oldal). Öröm
mel köszöntjük a régóta hallgató Dutka 
Ákos verseskötetiét, amely a magyar iroda
lom régi nagy napjainak emlékét rév ellátja, 
Dutka Ákos volt ama hét költők egyike, akik 
Ady Endrével az élükön, Váradon megala
kították a Holnap-Társaságot és megterem
tették az új magyar irodalmat. Forradalmi 
erejű megmozdulásuk új hangot, új színt 
hozott a magyar Parnasszusra és a nyugat 
kultúráját telepítette át a keleti végekre. Ez 
az új verseskötet is ezeket a nemes tradí
ciókat őrzi, azt a tiszta, szent lángolást tük
rözi, ami a Holnaposokat fűtötte, őket és 
velük a multat siratják a kötet gyönyörű 
első ciklusának nemesveretű versei. Keserű 
fájdalommal zengi „cédrusfa-csellóján“:

Ki tudja majd, ha elmegyünk mi sóiba,
a mi húsz évünk miről álmodott.
hogy mi hullt velünk — magyar sors — a

Igorba.
Ki látja majd a régi Vár adót? 
ki látja majd az áldott vemhű várost, 
hogy szüli, szórja harcra fiait, 
ki látja majd a Biharban gyűlt fároszt: 
kivert falkánkkal indulni Adyt?

A sors előtt, hol nemzet sírja nyílt meg, 
riadt tálkánkból sikoltott a dal: 
mngálljatok, a sírba ténferegtek!
Szavunk ha új is, szívünk ős-magyar. — 
Lázongó szavunknak rúgás volt a bére. 
Kivert, hazátlan átok vádja ért. 
és most kockáztok Ady szent nevére. — 
ne mig mi élünk, ne az Istenért!
Ki bánja, majd ha elmegyünk mi sorba, 
mit írtok: fatkánk miről álmodott, 
hogy mi hullt velünk — magyar sors — a

/porba ...
Sirassátok meg a régi Váradot!
Egymást cibálni, olcsó, régi virtus: 
megcsalt vezérek sirató torán.
Ke bántsátok még (keserű a mirtus) 
töviskoronánkat Ady homlokán.
Ez a kötet őrzi a háborús líra egyik leg
szebb alkotását is: „Az yperni Krisztus 
előtt“ című Dutka-verset. Biharról, Várad
ról énekel legtöbbet mély zengésű hangján, 
amelyben benne remeg minden fájdalom, 
minden befelé hulló könny. Finom szordi- 
nóval muzsikálja lélekbemarkoló dalát az 
„Utolsó vers“-ben:
Elmeqyek szép csendben, úri gőggel.
Most is örökké mégis álmodom 
azt a szebb és tisztultabb világot 
mit építettünk heten Váradon.
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I R O DA L MI  K U R I Ó Z U M O K
É. M. T. H. É.

Irta: Ráth-Végh István
Ez az öt betű egy már megszűnt egyesület havi értesítőjének a öímrövidí'tése. 

Lelkes férfiak alakították meg negyedszázaddal ezelőtt az egyesületet, amelynek első 
közgyűléséről a lap így ír:

„A napirend komoly letárgyalása, az egyes ügyek iránt tanúsított beható érdek
lődés és a 'kifejlődött viták folyamán elhangzott praktikus érvek, mind azt igazolják, 
hogy az egyesület fennállása, biztosítva van. Mert egy testületnek életképességét nem 
a tagok nagy száma, hanem azok érdeklődése, lelkesedése és áldozatkészsége szilár
dítja meg. Ezeket a nemes tulajdonságokat láttuk a február 7-iki közgyűlésen megje
lenteknél, akik nem kevesebb, mint 10 új tag belépését jelentették be. Ezt az örvende
tes eredményű a tagok ügybuzgóságának és lelkesedésének példája hozta, mert ezek 
a tulajdonságok hódító hatással vannak még a legközönyösebb emberekre is.“

Bizony jólesik ilyen nemes tulajdonságokról olvasni a mai önző világban. De 
kik lehelek? minő ügy érdekében buzogtak? mely közönyös körökből hódítottak új 
tagokat az úttörő alapítók? A napirend komoly letárgyalása tudományos testületre vall; 
az áldozatkészség jótékony egyesületet sejtet; a lelkesedésből pedig valamely hazafias 
célkitűzésre lehetne következtetni.

Egyik sem. Az öt betű mögött ez a cím rejtőzik: „Éjjeli Mulatók Tulajdonosai
nak Havi Értesítője.“ Kiadja az Éjjeli Mulatók Tulajdonosainak Országos Önsegélyző 
Egyesülete. A lap nem részletezi, mit kell érteni éjjeli mulatókon s így a mai olvasó 
abban a biztos hiszemben forgatja az Értesítő lapjait, hogy orfeum, kabaré, bár, meg 
egyéb hasuulo, ma „lokál“ gyűjtőnév alatt ismert intézmény tulajdonosai tömörültek 
az egyesület védőszárnyai alá. De mi indokolta az önsegélyzést, amikor a lokáloknak 
olyan nagyszerű sora volt. mint azt a. következő hirdetés igazolja :

„Eladó egy kitűnő menetelő éjjeli mulató, ahol az illető vagyont szer
zett, de aggkora miatt teljesen visszavonul.“

Minő szép példája a tisztes polgárerényeknek! Egy hosszú élét becsületes mun
kája meghozta a kívánatos eredményt; az illető tőkéjének kamataiból békésen élde
gélhet élete alkonyán és büszke öntudattal tekinthet vissza ifjúságának küzdelmes 
éveire.

Vagy egy másik hirdetés:
„Kiadó éjjeli mulató! Felvidéki, 18000 lakossal és egy ezred katonaság

gal bíró városban 2 éjjeli üzlet, egy 2 koronás és egy 1 koronás, azonnal kiadó.“
Hja vagy úgy! A fekete könyv
Most már meg lehet, érteni a nagy taglétszámot, amely a lap statisztikája szerint 

420-ra is felrúghatott, ha az egész országból minden szaktárs belép. S nem csupán az 
önsegélyzés volt az egyesületi cél, hanem a 'tagok „erkölcsi és anyagi érdekeinek meg
védése“ is. Az erkölcsi érdekek bővebb értelmezésével a lap adós marad, de az anya
giak védelméről bizonyságot tesz egy állandó Tovat, amelynek ez a címe „Károsító 
személyzet.“ A 'Szakmában járatlan olvasó nem igen érti, miféle személyzet az, amely 
károsít, mígnem egyik számban rábukkan a magyarázatra. A rovat ugyanis, így kez
dődik: „Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy bizony nagy anyagi kárt okoznak azok 
a lelkiismeretlen alkalmazottak, akik ismerve az üzlettulajdonosoknak velük szemben 
tehetetlen helyzetét, hamis ürügy alatt elszámolás nélkül távoznak helyeikről. Ez el
len az egyetlen védekezés csak az lehet, ha tagjaink szigorúan ragaszkodnak ahoz, 
hogy a nyilvántartásba tett károsítókat házaikba nem fogadják.“
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Valóban csúnyán cselekedett Hangya Erzsébet, Starincsák Margit, Matula Rozi, 
Takacsik Júlia, Vrindás Teréz és a többi prózai nevű alkalmazott, aki elszámolás nél
kül szökött meg a cifra ruhákkal, amelyeket a főnök hatszoros áron sózott rájuk, hogy 
mint Arankák, Lilik és Meltíniek pompázhassanak bennük ,.helyeiken.‘‘

Később a névsor akkorára dagadt, hogy az egyesület könyvbe foglalta, s 2 koro
náért árulta abc-rendszexben és vászonkötésben.

De minden bűnre van bocsánat s a megtért bűnöst a szakma ismét visszafogadta 
kebelébe. Mint ez a kis hír mutatja: „E. K. debreceni tagtársunk arról értesít bennün
ket, hogy Újság Emma, ki ezelőtt egy hónappal elszámolatlanul távozott el tőle, e hó 
10-én hozzá visszajött, hogy a hátrahagyott differenciát kiegyenlítse. Ez már nem az 
első eset, hogy a károsító személyzet eképen jóváteszi hibáját, csakhogy a fekete 
könyvből töröltessék.“

Újság Emma példáját követte Sáfrány Juliska, majd Répa Julianna. A bűnbánat 
könnyeitől megtisztult leányok nevét kihúzták a fekete könyvből s azontúl háborítat
lanul élvezhették főnökeik bizalmát, mint hűséges, szorgalmas, Igyekvő és megbízható 
alkalmazottak. C salád i h írek

A lap nyilvánossága serkentően hatott a 'Szakmabeli legénysorú ifjak nősülési 
szándékaira.. íme egy házasulandó fiatalember hirdetése:

„Egy jó modorú, 31 éves fiatalember (barna) ismeretség híján keres 
'nősülés céljából egy 28—40 év közötti hajadon vagy törvényesen elvált nőt, 
kivel éjjeli üzletet nyithatna. Akinek már ilyen van, előnyben részesül. Neve
zett három év óta már önállóan vezeti bátyja üzletét, józan életű, szorgalmas 
és feddhetlen múltú. Szives válaszokat a szerkesztőségbe „Megelégedés“ jeli
gére kérek.“

A feddhetetlen múltú és józan élétű barna nem volt válogatós, mert a korhatárt 
40 évig kiterjesztette. Éppen azért nehezen érthető, hogy miiért ragaszkodott hajadon- 
hoz vagy elválthoz s miért rekesztette ki a  versenyből az özvegyeket?

Az Értesítő nem csupán a tagok száraz üzleti érdekeit istápolta. Lírai hangok 
is csendülnek meg néha benne. Az 'egyesületi, pénztárnok felesége meghalt s a gyász- 
híit a szerkesztő ezzel a kommentárral kíséri:

„A város szegényei, segélyre szorultjai jótevőjüket veszítették el a nemesszívű 
ni egboldogultban.

„Sokan, nagyon sokan, talán minden szegény siratja a nemesszívű halottat. Ahol 
adakozásról, jótékonyságról volt szó, ott a megboldogult mindig bőkezűen szerepelt.

„Mint háziasszony, otthonában, kik nála bármikor megfordultunk, csak jó és 
kellemes emléket vittünk magunkkal páratlanul álló vendégszeretetéről.“

A nekrológ túloz. A vendégszeretetet nem lehet az elhunyt különös erényéül 
betudni, mert hiszen épen azért gyakorolhatta a másik erényt, a jótékonyságot, mert 
vendégszeretetét a vendégek illő anyagi elismeréssel viszonozták.

Jaj a n n a k , a k i n em  f iz e t  e lő
Tudott az Értesítő goromba is lenni. Hallatlan sérelem érte: két .szaktárs nem 

fogadta el a lapot. Erről a szerkesztőséig a következő kis förmedvénnyel értesíti 
olvasóit:

„Vissza, nem fogadom el. Ezzel a megjegyzéssel kaptuk Havi Értesítőnk múlt 
havi két számát vissza; az egyiket Hán Miksától (Nagykanizsa), a másikat Ehrenreich 
Mámétól (Eperjes).

„Hogy nem fogadták el lapunkat, az leg világosabban ■mutatja, kicsodák ezek a 
tisztelt tulajdonosok. Bizonyára gyerekkoruk óta hadilábon állnak a betűvel, ami meg- 
rögződött felnőtt korukra is és ez az ellenszenv a betű iránt késztette őket arra, hogy 
tudatlanságukban a büszkeségbe burkolózva nem fogadták el azt a lapot, mely saját 
érdeküket istápolja. Ve nem csodálkozunk Hán úron (magyarul Kakas), ő bizonyára 
kotta nélkül tud kukorékolni, ami nagyon szép, csakhogy csupán a szemétdombon, tud



érvényesülni vele. Ami pedig Ehrenreichné őnagyságát iUeti, őrajta nem csodálkozunk, 
mert őnagysága annyira el van foglalva a lepedőnek nevezett ágyneművel, hogy ez 
akadályozza minden más teendőiben, úgy olvasásban is, aminek ő külömben is halálos 
ellensége, különösen azóta, mikor a vonaton fordítva tartott egy lapot s midőn, erre 
figyelmeztették, büszkén mondta, hogy „bizonyára még otthon fordították meg.“ Kar
társaink becses figyelmébe ajánljuk mindkettőt, mert ezektől sokat várhatunk!“

Hajdan és most
Meg kell adnunk, hogy viszont az érdemeket a lap elismeri. Külöin. cikket hoz 

„Hajdan és most“ címmel, amely ismerteti az egyesület elnökének a korral haladó, 
modernizáló törekvéseit. A cikk majd a naturalista író tárgyilagosságával, majd a költő 
szárnyalásával írja le az elnök tulajdonában levő intézményt. Érdemes közölnünk, 
tekintettel kultúrtörténeti fontosságára.

,„Hogy fogalmat alkothassunk' a szépről, a fényűzésről és kényelemről, bemutat
juk olvasóinknak egy éjjeli mulató szalonját képben és írásban. Ez a mulaióház Aradon 
van és szerencsés tulajdonosa W. S. úr, ki nem kímélve pénzt és fáradságot, egy tün
dén pompájú mulatót bocsátott vendégei rendelkezésére.

„Hogy nézett ki ezen mulató hajdanában?
„Ütött-kopott, törött asztalok, székek, hiányzó padozat, rossz világítás, egy sán

talábú zongora stb. Közönsége a legvegyesebb. Szobái leírhatatlan rondák, az ágyak 
téglával alátámasztva, összeszegezve, a dimánok hegyet-völgyet képeztek a kiülésektől. 
A ruhafogasokat egy-egy rossz szeg tartotta volna, ha ki nem esett volna a falból. Egy- 
egy kormos füstölő lámpa szórta a kétes világosságot.“

„Lépjünk most be a modern, világba.“
„Díszes vasrácsos kapu, állít meg bennünket, melyet egy tekintélyes portás udva

riasan kinyit előttünk. A süppedő szőnyegen át jutunk be a szalonba, itt megállunk, 
mert bár modernek vagyunk, de ekkora fényűzésre gyökeret ver a lábunk. A mennye
zetet díszes aranyozású drága szobrászmunka borí t jaa középen antik mívű csillárral. 
Gáz és villany kombinált világítás, tündéri fény, az oldalfalakat egészen a plafonig 
drága velencei tükör borítja, úgy hogy a világítás ezerszeresen tükröződik vissza s 
minden, ember egyszerre 400-szorosan látja magát. Az asztalok sárgaréz foglalatú bordó 
majolikából vannak, a székek fehérek, bordó plüss üléssel.

„Tovább menve a külön terembe, a falakat festőművész alkotta minták takar
ják. A berendezés minden egyes darabja művészi munka. Bekerülünk egy folyosóba, 
melynek mindkét oldalán a szobák sorozata van. . .“

Nem követem tovább ismertető kőrútján a lelkes- cikkírót. -Bizony szép dolog 
volt .25 év előtt Aradon, a Három veréb uccában ez a párisi lnkszus. Érthetetlen, hogy 
Starincsák Margit, Takacsik Júlia stb. miért szökött el az ilyen paradicsomból.

A sajtóhiba ördöge
Lap nem lehet el sajtóhiba nélkül.
Az Értesítő 1912. évi júniusi 1-én megjelent száma referál egy tudtommal ma is 

létező, közhasznú egyesület működéséről'. Ennek az egyesületnek nem csupán közéleti 
fel fiák, hanem előkelő úri hölgyek is- a tagjai s ennélfogva az olvasó kissé riadtan teszi 
fel a kérdést: mi késztette ezeket a hölgyeket, hogy arra a különös célra egyesüljenek, 
amely cél a referádában foglalt egyesületi címből kitetszik? Közérdekű egyesülettől, 
főképen olyantól, amelynek hölgytagjai is vannak, éppen az ellenkező irányú működést 
várhatná el a társadalom.

Másodszori olvasásra azután kiviláglik, hogy a sajtóhiba ördöge az Értesítő lap
jaira is beorcátlankodott. Az egyesület címe tévesen került a cikkbe, ilyenképen: „A 
nemi tehetségek ellen védekező egyesület/4

Hát persze. Nem Vénusz kegyeltjeiről, hanem .sebesültjeiről van szó abban az 
egyesületben. ■ 1 M
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Kiszolgáltam a kölcsönkönyvtárbán
A könyvkereskedők panaszkodnak: egyre nehezebbé és nehezebbé válik az üzlet, 

A viszonyok kényszerítő súlya alatt mindenki redukálja kiadásait és a redukció rend
szerint a szellemi táplálékok rovására történik. Súlyosan esik latba a köles önkönyv tá
rak elterjedése is. Úgyszólván napról-napra alakulnak efajta vállalkozások, amelyek
nek éietreiiivoi csodálatosan naiv elgondolással azt hiszik, hogy néhány pengő kész
pénzzel és néhány ócska könyvvel rövid idő alatt vagyont lehet, szerezni. Ezek persze 
csak rövid életre számíthatnak, de egy-két régi és komolyan megalapozott kölcsön- 
könyvtár valóban kultúrmissziót teljesít: olyan rétegekbe is beoltja a nyomtatott betű 
szeretedét, ahol régente még újságot is. alig vettek kézbe.

Rengeteg ember fordul meg naponta az ilyen könyvtárban és a sok látogatón 
keresztül feltárul a milliós város különböző képzettségű, tudású és olvasottságú lakos
ságának egész kultúrája. Egy-két hétig vendégszerepeltem az ismert lipótvárosi könyv
tár helyiségében. Odaálitam a pult mögé és figyelő szemmel igyekeztem lerögzíteni az 
ezer különös jelenetet, a furcsaságok tarka színjátékát, amellyel minden napnak úgy
szólván minden órája bőségesen szolgál. Hol mosolyt kellett elpalástolnom a groteszk 
jelenetek nyomán, hol pedig — leginkább — sírni szerettem volna. Eljövendő korok 
okulására jegyzek ki néhány klasszikusabb esetet sűrűn teleírt jegyzőkönyvemből.

A legnagyobb baj, hogy 'az emberek többnek, jobbnak, okosabbnak akarnak fel
tűnni, mint amilyenek a valóságban. És magyarázgatnak, indokolják választásukat, 
amikor erre semmi szükség és ezzel igazolják a régi mondást: Si tacuisses. . .  Megtört 
szívvel jelentem tehát, hogy műkedvelői kiszolgálásom egész ideje alatt nem találkoz
tam egyetlen emberrel sem, aki a derék Courths-Mahler könyveit — önmaga számára 
kölcsönözte volna ki. Annál sűrűbben bukkantak fel az áldozatra kész, előzékeny úri
emberek, akik ezeket a regényeket — feleségük, leányuk, anyjuk vagy anyósuk ré
szébe akarták hazavinni . . .  Viszont mindennapos kedves szórakozást jelentett az este
felé beállító vendég, aki mindig magyarázott; egy napon például már a belépésnél 
közölte:

— Holnapra valami könnyű olvasnivalót kérek. Talán egy jó detektívregényt. 
Meg van Hamsuntól a „Hajlékony Húrok‘‘? (Szegény Knut Hamsun, ha ezt tudja, de
hogy is írta volna, meg a Halk húrokat penget a vándor finoman cizellált, szinte ese
ménytelen történetét . . .)

A kisebb kisiklásoknak persze se szeri, se száma. Az egyik a Kávéskanál című 
regényt kéri és csak 'töprengés után jövünk rá, hogy Galsworthy Ezüst kanál-ját ke
resi. a másik Gidácsy Irén Fekete vőlegények-ét Fekete lovak-xa. kereszteli át, a har
madik Franz Werfelnek új regényét, a Die vierzig Tage des Musa Dagh (Mózes hegyé
nek negyven napja) címűt imigyen kéri: Musa Daghfól kérem a Mózes a he.yyen című 
regényt. (Ezzel a könyvvel egyébként is baj van. Mindenki olvasni akarja, bosszanko
dik, ha nem jut mindjárt hozzá és amikor végre megkapja. — sürgősen visszahozza. A



könyvtár egyik buzgó alkalmazottja statisztikát mutat: az ezemégyszáz oldalas hatal
mas munkát eddig ötven ember huszonnégy ólán belül hozta vissza.)

A „Báró Herzfeld Clarisse“ Erdős Rendenek valamikor igen népszerű írása két 
helyen szerepel feljegyzéseim között. Az egyik könyvtárelőfizető Báró Herzfeldtől 
kereste a Clarisse című regényt, a másik pedig bámulatos önbizalommal fordult éj féke 
hajú „kolléganőmhöz“:

— Legyen szíves, adja. ide Erdős Renée „Herzfelder és Krausz“ című könyvét.
Akadtak azután bájos érdeklődők is. Közöttük legkedvesebb volt az a magas

ieányzó, aki hasonlóan magas fiatalembernek — alighanem vőlegényének — a karján 
jelent meg és valamilyen hosszú nevű könyvet kért az egyik kisasszonytól. Olyan halk 
hangon beszélt azonban, hogy lehetetlen volt megérteni. Háromszor is megkérdezték, 
mit kíván, — nem értették. Végre én léptem oda a már szemmdláthatolag zavarban 
lévő hölgyhöz, aki ekkor már tűzpiros arccal suttogta fülembe az édes „titkot“:

— 'Én kérem azt a könyvet szeretném elolvasni, amelynek ez a címe: Tényleg a 
gólya hozza-e a kisgyereket?

Rosszalólag pillantottam a szeladon felé: ejnye, hát őnagyságának kölcsönkönyv
tárbán kell ilyen irányú kívánságait kielégítenie . . .

De azért azt a fiatalembert sem fogom egyhamar elfelejteni, aki érdeklődve 
kérdezte:

— Ugyan, kérem, meg tudnák mondani, hogy ki írta a Barbusse című könyvet?
Irmgard Kenn „Műsélyemlány“-éA Műselyem nadrág címen kérte egy öreg úr

(ejnye, ejnye, mire gondolhatott eközben!), Kellermann Anatol, az olajváros-á't pedig 
bizonyos Anafol nevű írónak tulajdonították, aki Alvajáró címmel írt volna regényt. 
Ugyancsak öreg úr állított be azzal a kéréssel, hogy adjuk oda neki Voronoffnak ..Há
rom pár selyemharisnya“ című könyvét. Voronoff — Romanow — igazán nem nagy 
különbség . . .

Azután visszaemlékszem még három nagyszerű látogatóra. A „doktor úrra“, aki 
a kezébe adott könyv címét meg sem nézte, csak a számát és azután feljegyzéseiben 
kikereste: o!vasott-e már ilyen számú könyvet; a gondos mamára, aki gyermeke részére 
akart olvasni valót és azzal állított be, hogy „nem jelent meg valamilyen új könyv May 
KáxolytÖl?‘‘; végül pedig a tetőtől talpig legújabb divat szerint felöltözött hölgyike, aki 
idegesen mondta:

— Laminált szedek, mert nem tudok aludni. Valamilyen ehhez való könyvet 
kérnék.

Utolsónak — közvetlenül „kapuzárás'1 előtt, türelmetlen fiatalabb nő állított be. 
Egy új regényt kért, amelynek valamennyi példánya pillanatnyilag ki volt kölcsö
nözve. Válasszon valami mást. — ajánlottuk, ö azonban felkapta fejét és sértődötten 
mondta:

— A többit már olvastam! — és kilebbent a boltból.
Ezt a hölgyet bármelyik napilap irodalmi rovatvezetőnek alkalmazhatná . . .
Érdekes volt ez a néhány, pult mellett töltött délután. De azért azóta is mély. 

respektussal nézek a kölcsönkönyvtár ablakaira, amelyek mögött mosolygós arccal 
igyekeznek kultúrát terjeszteni a fáradhatatlan kis Icák és Bözisik.. .

_ _ _ _ _ _  (k- V

Csillag István: Hasonfebve
(Versek. a költő rajzaival. Délmagyaror- 

szág kiadása. Szeged. 31 oMal). Ultramodern 
versek ezek. A rimet és a ritmust felesle
gesnek tartja a költő, aki a tartalmat mind
járt rajzokkal is illusztrálja. A primitív

ségig menő egyszerűséget hangsúlyozza ki 
írásban és rajzban is. Néhány finom, kife
jező jelzője teszi érdekessé hangulatait do
kumentáló írásait. A címlap S. Szőnyi La
josnak a tartalomhoz simuló linoleummet- 
szete.
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Gaál Margit,
a világ egyik legelfoglaltabb rajzmüvésze, akit itthon alig ismernek

Irta : György József

G a á l  M a r g i t :  Ö n a r c k é p

Vagy tie éve* hogy a Nemzeti Sza
lon egyik tárlatán megjelelt egy addig 
ismeretlen név hat rajzzal s az összes 
rajzok alatt kis papírlap odaszögezve, 
ezzel a ritka szóval: „Eladva“. Művé
szek elragadtatással szemlélték ezeket a 
rajzokat, amelyeken a vonalakat a mű
vész lehelletszerü finomsággal vetette 
oda. Tipikus, másokkal össze nem ha
sonlítható egyéniség sugárzott ki belő
lük. Mintha a német Scheurich s a japán 
Foujita együttes rajzónja próbált volna 
sejtelmes mosolyokat a ceruza alól ki
hozni, de mégis lágyabbak, álomszerűb
bek,, finomabbak voltak ezek a vonalak 
és jellegzetesen nőiesek.

Azóta több száz rajza terjedt el a 
külföldön, különösen Németországban, 
Franciaországban, Itáliában, Hollandiá
ban; itt nálunk azonban csak a festőmű
vészek és a műbarátok ismerik a nevét.
Ez a nádunk alig ismert rajzművésznő 
G aál  Margit.

Gaál Margit művészete a bibliofil-erotika birodalmába tartozik, tehát, nem terjed
hetett el széles körben. Erotikusak a rajzai, nemcsak a témáikat illetően, hanem abban 
is, hogy minden vonala, ábrázoljon az fát, virágot vagy csobogó vizet, a legartisztiku- 
sabb, legnemesebb erotikát árasztja. Nincs benne semmi erőltetettség, semmi tudatos
ság, semmi hatásvadászás vagy ösztönökre utazás. Kevés művész hozta ki rajzaiban 
ennyi ízléssel, tapintattal, művésziességgel, amellett hallatlan Tajztudással az erotikát. 
A művésztorténelem nem ismer példát, hogy erotikus rajzokat, gyakran igen erős témá
val, ily finoman, amellett ennyire ösztönös biztonsággal nő  rajzoljon meg. A külföldi 
rnűkrítika már évekkel ezelőtt felfedezte őt és bőségesen foglalkozott művészetével.

Gaál Margit Glatz Oszkár vezetése alatt tanult a festőakadémián, már ott feltűnt 
sajátos egyéniségű vonalaival; de nem tudott beleilleszkedni az akadémikus konszerva- 
tiv szkémába s ott kellett az iskolát hagynia. Elkedvetlenedve, visszavonulva, csak 
önönmaga számára néha-néha rajzolgátva, tétlenkedve töltötte idejét ez a magábazár- 
kózott leány; legtitkosabb álmait olykorolykor szívszorongva, rettenve vetette papírra. 
Barátnői nem voltak, sporttól, fiatalleányos örömöktől távol élt és nem s e j t e t i  e azt a 
rejtélyes művészi örvényt, hogy az erotikus érzések és a művészi impulziók egy és 
ugyanazon lelkiállapotból merítik erejűket. Ezért volt az, hogy a világ egyik legna
gyobb erotikus rajzmüvésze, Beardsley, mivel hogy tüdőbajos volt, nem ismerhette a 
nőket a maguk élő, rideg valóságában s ezért lázálmaiban élte ki magát, amíg ifjan., 27 
éves korában pusztult el. Azért volt Franciaország egyik legnagyobb erotikus rajzmű
vésze Toulouse-Lautrec, mert csúnya, kisnövésü, elől-hátul púpos emberke volt, a nők 
irtóztak tőle, soha nem kapott ideális, nemes szerelmet.

Ha Gaál Margit egy, lehulló virágok illatát szívó, széttárt karú, hátraszegett fejű 
leányt ábrázol, akkor a leány arca kéjben ég. Ha csellózó nőt rajzol, az arcon látható,



hogy a dallamba egész lelkét önti bel© és gyönyörűségtől sugárzik, ahogy a melódiát 
magába öleli. Klasszikusokat rajzol: félelmetes, brutális, kegyetlen, 'perverz Putifárnó- 
kat, Salomékat, arcukon a lihegő perverzitás; majd többféle változatban az ismert régi 
témák új változatait: „Léda és a hattyú“1, a „Zsuzsánna és a vének“. Leányalakjai 
arcán ott ragyog a szűziesség és mégis Burne Jones-s zenien sejtelmesek azok. Bármi
hez nvul, legyen az modern vagy’klasszikus téma, a rajza csak úgy árasztja az eroszt. 
Nincs férfirajzoló, aki így kihozta volna sóvárgásaink, lelki gyötrelmeink legtitkosabb 
rezdüléseit, mint ez a leány. Ura és .mestere a vonalnak, mint kevesen ©lőttéi; biztos 
kézzel hatol be hajszálfinom, álomszerű, kristálytiszta vonalakkal a részletekbe; fekete- 
fehér szín játékával, amelyet a legdiszkrétebben színez paszte!-színekkel, a legplaszti- 
kusabb, a legszínesebb képeket csalja ki fantáziájából. És szinte végzetszerüteg minden 
rajzának nőalakja, az önmaga képére és hasonlatosságára van alkotva,, mintha bűvös 
vonalaival a saját lelki életét álmodná ki.

Gaál Margit művészetének egyik rajongója 12 rajzából albumot készíttet Páris- 
ban. 500 példányban jelenik meg és teljesen elfogy. De Gaál Margit exlibriszeket is 
rajzol. Egy ilyen exlibrisz heliogravűr-nyomata Bécsben készül el; a rajz szépsége fel
kelti egy ottani könyvkiadó érdekődését1 és beilleszti „A világ legszebb 40 exlibrisze“- 
albumába. Ekkor veszik észre a külföldön. Meghívást kap Németországba és a legelő
kelőbb német kiadók halmozzák el megrendeléseikkel. Kiadják Arthur Schnitzler összes 
műveit; annak egyik kötetét, az ismert Reigen-1 pazar bibliofil-kiadásban jelentetik 
meg s Gaál Margit illusztrálja a könyvet. Különösen a 18. század francia gáláns köny
veit illusztrál tátják vele. Egy-egy rajzát már 200 márkával is fizetik. Megrajzolja Ver
laine Fmmes-versciklusát, Goethe Tagebuch-ját, Pierre Louys Les chansons de Bilitis 
görög tárgyú erotikus regényét, Aretinót és számtalan ,egyéb könyvet. Egy milliomos 
Pierre Louys Trois fiiles et leurs mérés című könyvéhez 152 rajzot készíttet a művész
nővel ® ezeket az eredeti rajzokat bekötteti a pergamenre nyomhatott 302 lapos könyvbe. 
Ezért a munkájáért a, művésznő húszezer márkát kap. Neve egyre ismertebb lesz a kül
földön. Egy hollandi paxfőmgyáros meghívja vendégül s heteken át a legcsodálatosabb 
finomságú plakátterveket készítteti vele. Egyre több exlibrisz-megrendelést kap.

A külföldi műkritikai irodalom komolyan foglalkozik művészetével és számtalan 
művészet-, erkölcs- és kultúrtörténeti könyv analizálja különleges művészetét s hozza 
rajzai reprodukcióit. így Eduard Fuchs az ismert Geschichte der erotischen Kunst e. 
hatalmas müvében két teljes oldalon foglalkozik Gaál Margittal. Dr. Paul English 
Irrgarten der Erotik című munkájában írja róla, hogy az összes ilyirányú művészek 
közül Gaál Margit a legkülömb.

A helyszűke nem engedi, hogy felsoroljuk mindazokat a műveket, amelyek Gaál 
Margit művészetével foglalkoznak. Tény az, hogy ismert, becsült neve van Gaál Mar
gitnak. külföldön, s dacára a diszjunkturának, annyi munkával van elhalmozva, hogy 
hosszú ideig haza sem jöhet. Mi, itt szegény Magyarországban nem is sejtjük, hogy él 
künn egy magyar művésznő, aki a maga sajátos területén megbecsülést szerez a ma
gyar művészetnek s aki a többi, külföldön élő magyar rajzművésztől eltérőleg, rajzait 
most is magyarosan Gaál Margit néven szignálja. Gaál Margit írja egyik levelében: 
„Amiket én rajzolok, nem a nagyközönségnek való dolgok; de akit az ilyen dolgok 
érdekelnek, az ismer engem odahaza is“.

Végül még egy adat Gaál Margit rajzművészetére vonatkozólag. Megrendelésre 
illusztrálja Verlaine „Nők“ című versciklusát, amelyhez tizenhárom rajzot készít. De 
a díszmunka, nem jelenik meg. Ebből per keletkezett. A tárgyaláson a kiadó azzal 
védekezett, hogy az erős témájú rajzok kiadásától visszatorpant, mert szerinte e raj
zok kiadása a Btk. 284. §-a alá esik. A bíró szakértőt rendel ki Fáy Dezső festőművész 
személyében, akii megállapítja a rajzokról, hogy különös technikájú, nagyon artiszti- 
kus. abszolút művészi becsű rajzok, érdekesen elgondolva és megcsinálva. A bíró ezt 
kérdi Fáy Dezsőtől:
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— Pornografikusak ezek a rajzok?
Fáy Dezső: — Határozottan nem! Ahol a művész a témát művészileg gondolta 

el, ott nincs pornográfia. A művészetben a téma nem számít és mivel a. pornográfia ott 
kezdődik, ahol a művészet végződik, ezek a rajzok művészi kidolgozásuk alapján por- 
nokráfikusoknak nem tekinthetők.

A bíró: — Szabad tehát ily rajzokat reprodukálni?
Fáy Dezső: — Szabad, de ezek magánforgalomban terjeszthetők csupán, mint a

Zichy- vagy Bayros-albumok. ,
*

Gaál Margit művészete nyilvánvalóan nem a tömegek és nem az ifjúság kezébe 
való. 'Sőt bizonyára lesz olyan hang hsv amely a Mának vérrel, szenvedéssel és nyomo
rúsággal terhes napjaiban egyáltalán túlságosan orchideaszerűnek érzi a művésznő stílu
sát és eszmevilágát. Ámde ne felejtsük el, hogy a rinascimento legvadabb és legvére
sebb napjaiban élt és írt Aretino és Boccaccio s pajkos erotikájuk van annyira mű
vészi és korfestő, mint Rienzii lázító szónoklatai vagy Savonarola prédikációi. És Abra
ham a Santa dara  fulminans filippikái sokkal kevésbbé jellemzik korukat, mint Casa
nova selyempjihaságú gráciája. Gaál Margit 
háborgó élettenger tajtékozása közepette.

Gergely Márta: A salakmosó
(Pantheon-kiadás. 264 oldal). Az ismeret

len fiatal írónő ezzel a regénnyel nyerte 
meg az idei Mikszáth Kálmám-díjat. Meg is 
érdemelte. Nemcsak mert nagyon tehetsé
ges, hanem azért is, mert új hangot hozott 
a magyar irodalomba. Egészen egyéni stí
lusa jelenti újszerűségének egyik jellegze
tességét. Nagyon kifejező és barokkosán 
dús ez a stílus, sok a jelzője. De nem elcsé
pelt, hanem új jelzők ezek. Néha -- nagyon 
ritkán — előfordul, hogy egyik-másik erő
szakolt. Példáúl mesterkélt és nem magya
ros megjegyzés az, hogy a hős alacsony 
házak szegélyezte üres kocs'úton siet to*- 
vább tünékenyen és senkivel sem találko
zón.“ De ezek az apró kiforratlanságok el
enyésző hibák a regény komoly értékei mel
lett. Nő-írók általában női problémákká' 
foglalkoznak és szinte szabályszerű, hogy 
kezdő író az első regényében a saját életét 
írja meg. Gergely Márta ebben is kivétel. 
Az ö hőse: fiatal fiú és a regény minden 
jelentősebb figurája: férfi. Nők csak pasz- 
szív szerepet játszanak a történések során. 
Inkább csak statisztálnak. Néhány vázlatos 
vonással rögzíti őket Neirok Péter életútjá
nak hátterébe. Neirok Péter életének né
hány esztendejét ismerjük meg a. regényből: 
az érettségi után következő három évet, 
amelyet egy borkereskedőcég szo'gála^ában 
tölt el, mint boszorkányosán ügyes gyakor
nok. Aztán egy évi munkanélküliséget, 
amelynek végén katona lesz a huszonkét 
éves fiú. Nem a külső történések a fonto
sak itt, mert külsőleg kevés történ k, de an
nál több belső történés nyugtalanító szikrá
zása izzik előttünk. Végtelenül vonzó je-

művészete is vérvörös korallvirág a vadul

■lenség a, hetyke, játékos, roppant eszes 
Neirok-fiú, a .kókler“ Péter, akiben dalol a 
fiatalság, az élet ereje, aki a tiszta öröm 
perceivel képes mindenkit megajándékozni 
és aki mindennél többre értékeli azt, aki 
..ember“ tud lenni. Péter zsonglőrösködik a 
gondolatokkal, az érzésekkel és kaleidosz- 
kop-lelkét játékosan forgatja a napsütés
ben. De az éjszakái nehezek. Ilyenkor kín
lódik, mert ilyenkor .,hasad a szikla a fag
gató csákány alatt és felszínre kerül a sa
lak“, amit tisztára kell mosnia. Témavá
lasztásában egyáltalán nem nőies Gergely 
Márta, Ami nőiesség az írásában, az az, 
hogy rendkívül érzékeny a részletek fon
tossága iránt: aprólékos, finom megfigyelő. 
Szereti a szimbólumokat és Rlke módjára 
írja meg. Gergely Márta ebben is kivétel: 
elevennek érzi a tárgyakat, felérzi a dol
gok lelkét, amivel spiritualizálja a regényt. 
De mégsem mosódik el ködös misztikum
ban. mert figuráiban lüktet az élet, egyik- 
másik alakja annyira plasztikus, hogy 
szinte sztereoszkópon keresztül látjuk.

Kővágó Erzsébet: Egy tanítónő levelei
(Budapest, 1934. 107 oldal. Ára 2 pengő). 

A Függetlenség napilap hasábjain jelentek 
meg ezek a levelek, amelyekben egy zala- 
megyei kis falú életét rajzolja meg Kővágó 
Erzsébet. Az első személyben írott, kis re
gény főhőse a fiatal tanítónő, aki a falubeli 
fiatalság segítsége mellett modern szellem
ben neveli az embereket. Apró, kicsinyes 
intrigák nehezítik meg a helyzetét, de vé
gül is diadalra viszi eszméit és maga is 
megtalálja boldogságát a legmódosabb 
gazdalegény oldalán.
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A K O N Y
BESZÉL

.VEKRŐL
NEK...

VERSEK
Varga Gyula • Elrejtem magam
tVersek. Uj-Somogy nyomda és lo.pkiadó 

r.-t., Kaposvár. 1934. 61 oldal). Melegen érző 
lélek halk, szelíd muzsikája: ez Varga 
Gyula költészete. Tűnődve nézi az élet apró 
megnyilvánulásait és finom refleksziókat 
fűz a látottakhoz. Befelé figyel és szívének 
dobbanásairól bánatos elégiákat ír.

Várkonyi László : Iroda lom
(Vidám énekek a tintanyalók világából. 

Bpest, 1934. A szerző kiadása. 24 oldal. Ára 
40 fillér). A szerzőinek „A tizenkilencedik 
század ünneplésére“ kiadott verses mani- 
fesztumáról a Literatura 1932 szept. számá
nak II. mellékletoldalán emlékeztünk meg. 
Ezúttal ledobta Várkonyi a koturnust s mó
kás verseket ír a kettős-könyvelői világ 
aoró tragédiáiról. Megíis indokolja a téma- 
változtatást: ..Hacsek és Sajónak“ — mondja 
— „napjainkban nagyobb a sikere, mint 
Shakespearenek és Madáchnak együttvéve“. 
Wie er sagt, hat er recht, — mondaná az 
egyszeri izraelita.
MAGYAR SZÉPPRÓZA

Tamás István : Egy férfi visszafordul
(Nova Irodalmi Intézet kiadása. 280 ol

dal. Ára 2 pengő). Az ifjúsági irodalom leg
utóbbi .könyvtermésének legjavaként köny
velték el Tamás Istvánnak a „Szegedi pe- 
dellus“-át és a .,Szabadkai diákok“-at. Az 
„Egy talpalatnyi föld“ című regénye is 
nagy sikert aratott. Legújabb regényével 
megint előbbre jutott írói pályáján: a mo
dern riportázs-regény érdekességét párosítja 
ebben az írásában a finoman kidolgozott 
elkiélmények boncolásával. Vidéki újság
író a regény hőse, elsősorban költő. Költői 
fantáziája és szertelensége sodorja a gali
bákba. Kisebb szerelmi fellobbanások után 
beleszeret egv hetedikes gimnazista ("sit
iibe aki korát meghazudtoló eréllye! kény
szert': bele a házasságba. A fiatal pár Pá- 
risba kerül, ahová tanulmányútra küldte ki 
a lap Berkót. Mindketten szédült mámorral 
hullanak bele Paris lüktető élettempójába, 
a méh magával ragadja a két fiatal lelket. 
Az asszony teherbe esik és ez okozza a drá
mai komplikációt. Berkó gyereket akar. de

Judith szabadulni akar az anyaság terhétől. 
Hosszas viták után az asszony győz és ha
zautazik, hogy itthon vesse alá magát a 
műtétnek. Berkó egyedül marad Párisban 
és végzetesen beleszeret egy gyönyörű an
gol lányba, akinek a kedvéért Deauvillebe 
megy, majd — válásra elszántan — Wind- 
sorba is követni akarja. Ekkor kapja hazul
ról a híradást, hogy a felesége mégsem csi
náltatta meg a műtétet és szülés előtt áll. 
Az apaság utáni vágy és főként a köteles
ségérzet hazahajtja. Otthagyja szerehnesét. 
otthagyja a messzi vezető utat, otthagy 
minden nagyszerű lehetőséget és visszafor
dul . . .  Hazamegy Szabadkára tintakulinak 
és itt tudja meg a lesújtó valóságot: hogy 
hazugsággal csalták haza. a felesége mégis 
átesett a műtéten. Nem lesz gyerekük és ő 
hiába mondott le mindemről; a gyermek ked
véért hozott áldozat hiábavaló volt.

Wagner Lilla A kitagadott asszony
(Regény. Lampel R. Wodianer F. és Fiai 

kiadása. 376 oldal). Monumentális felépí
tésű, nagyvonalú regénytrilogia befejező 
része ez a kötet, amely töretlenül egészíti 
ki a római impérium megalkotójának. 
Augustus császár leányának az előző két 
kötetben megkezdett élettörténetét. Júlia 
harmadik házasságának tragikus históriáját 
ír?a meg ebben a kötetben Wagner Lilla, 
aki biztos vonalvezetéssel építette fék a szé
les horizontú cselekményt. Rendkívül ala
pos történelem-ismerettel adja vissza az 
első császárság korának levegőjét és köze
lebb hozza hozzánk a távoli idők figuráit 
azzal,, hogy a modern ember szemén keresz
tül nézi egyéniségüket. Analitikus módjára 
boncolja alakjait és felszínre hozza tetteik 
tudatalatti rugóit. Nagyon finoman raj
zolja meg Julia komplikált lelkét, amelyet 
caesari gőg és szenvedély forrongása sodor 
a végzete felé. Augustus császár dinaszti
kus politikája kényszerítette bele ezt a 
szerencsétlen asszonyt mindhárom házassá
gába, amelyek közül egyik sem jelentett 
számára nyugalmas boldogságot. Boldogta
lan volt a tőle idegen Marcellus mellett, 
boldogtalan maradt Agrippa oldalán is,, akit 
pedig megszeretett, de a legboldogtalanabb 
lett Tiberius feleségeként. Szenvedélyes

127



vére és uralomra vágyó ‘gőgje egy végzetes 
pillanatban megkívántatta vele mostoha
anyja fiát — akiről pedig tudta, hogy nem 
akarja őt >—• és apjának politikai terveibe is 
beleillett ez a házasság. Tehát Tiberiusnak 
el kellett Júliát vennie, akarata ellenére is. 
A házasság természetesen csak balul üthe
tett ki. Julia a megaláztatások egész sorát 
volt kénytelen férjétől elszenvedni, amit 
azzal boszult meg, hogy amikor Tiberius el
ment Rómából: fiatal szeretőinek csapatá
val megbotránkoztatóan ledér életet élt. 
Augustus végül is kénytelen volt szeretett 
leányát egy sivár szigetre száműzni. Itt 
élte le a világszép Julia életének utolsó 
éveit, a magányosság és a nélkülözés ke
servei közepette. Amikor Tiberius aztán 
uralomra jutott: első dolga volt, hogy ka
tonáival megölesse azt az asszonyt, aki el
választotta első feleségétől; aki szégyent 
hozott a nevére ,s aki feldúlta élete boldog
ságát. Mintha átok ilett volna ennek az asz- 
szonynak a szépségén: szerencsétlenséget 
hozott nemcsak őrá magára, hanem mind
azokra is, akik őt szerették vagy körülötte 
éltek. A Julia egyéniségéből fakadó tragi
kumot és ezt a borzasztó végzetszerűséget 
pompásan érzékelteti Wagner Lilla nagy
szerűen megkonstruált regénye.
KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

Mann, Thomas: József
(Fordította Sárközi György. Athenaeum 

kiadás. 313 oldal. Ára 4.80 P.). A „Budden
brooks“ és a „Zauberberg“ világhírű írója 
1929-ben kapta meg a Nobel-díjat, de azó'ta 
még magasabbra emelkedett az írásművészet 
Parnasszusán. Hatalmas biblikus regénytri- 
logiájáva] a világirodalom egyik legna
gyobb művét alkotta meg. A trilógia első 
kötetében Jákob patriarcha alakját elevení
tette meg és ebben a most magyarul megje
lent kötetben Jákob kedvenc fiának, Jó
zsefnek a fiatalkori életregényét írta meg. 
Rendkívül művészi eszközökkel teszi embe
rivé, élettel teljessé és maivá a bibliai tör
ténetet. Csupa ismerős, hus-vér figura a re
gény minden egyes alakja. Az álomlátó, 
kissé neurotikus, narc-ista József, akit kivé
teles helyzete és kivételes egyénisége miatt 
gyűlölnek testvérei, a tömeg-emberek: a ha
talmas termetű Ruben, a túlérett kis Benjá
min. a fecsegő Naphtali, a nyers, mókásan 
faragatlan Gaddiel, a sötét leikű Jehuda és 
a többi mind. Elevenné lesz az egész bibli
kus kor monumentális freskója, nem elvont 
misztikum, nem kabbalisztika, hanem embê - 
rileg érthető, lélektanilag motivált, valósá
gos cselekmény, mai hétköznapokon ás meg
ismétlődhető történet az, amit íepeTget előt
tünk az író művészete. Magunkra ismerünk 
az emberekben, mert a modem ember kom
plikált lelkiségét tükrözik, freudi analízis
sel boncolja őket előttünk Thomas Mann.
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Érthetővé és érzékelhetővé teszi a távoli 
kort és a történelmi legendát, de mégis 
érezteti benne a mélységes szimbólumot és 
az elvont vonatkozásokat. Józsefet eladják 
testvérei az izmaelitáknak, akik Egyiptusba 
viszik. Hogy ott aztán írni történik vele, 
erre a trilógia harmadik kötete felel meg 
meg. A nagyszerű második rész után — 
amely sokkal tökéletesebb, mint az első 
volt — feszült érdeklődéssel várjuk a har
madik kötetet, amelyen most dolgozik az 
író.

Benoit Pierre : Asszonysziv, örök rejtély
(Fort-de-France. Fordította Rónay Mária. 

Nova-kiadás. 207 oldal. Ára 2 pengő). Igen 
nagy port vert fel Franciaországban és az 
egész Nyugaton, Pierre Benoit-nak — a 
többször filmesített, világhírű „Atlantide“ 
szerzőjének — ez a regénye, amely a néger 
problémát a szexualitás (Szempontjából tár
gyalja. A túlfűtött erotikummal telített, iz
galmas regény az érdekes események kap
csán egyúttal a francia gyarmati politika 
világát is feltárja. Hőse: Gilbert Vauquelin, 
a kiváló geológus, aki Párásban megismer
kedik egy fort-de-france-i ültetvényes gyö
nyörű leányával és beleszeret, El is jegyzi 
Aissét, akit fivérének váratlan halála haza
szólít. Eleinte leveleznek, de aztán válasz 
nélkül maradnak a fiú levelei. A kétségbe
esett ember erre Fort-de-France-ba utazik, 
ahol megtudja, hogy a lány egy mulatt fér
finek lett a szeretője. Ez a műveletlen, 
durva fickó — tisztán erotikus alapon — 
teljesen hatalmában tartja az előkelő arisz
tokrata lányt, akitől minden vagyonát k - 
zsarolja. Aissé borzalmasan kínlódik a meg
fázó helyzetben: a társaság kiközösíti szé- 
gyenletes viszonya miatt, a mulatt kegyet
lenül kínozza, üti-veri és lépten-nyomon 
megcsalja, de a lány mégsem képes a fél fi 
bűvköréből kiszabadulni, mert a vére hozzá 
hajtja. Amikor Gilbert megjelenik és a mu
latt őelőtte is megalázza, mégis elhatározza, 
hogy megszabadul tőle és ehhez volt vőle
génye segítségét kéri. Gilbert a hatóságok
hoz fordul, ezek meg kapva-kapnak az al
kalmon. hogy elbánjanak a veszedelmes 
gazemberrel, aki eddig politikai okok miatt 
immunitást élvezett Martinique szigetén. 
Ezek a politikai okok közben megszűntek 
és miután több gyilkosságot is sikerül az 
elvetemült fickóra rábizonyítani: letartóz
tatják és Cayenne-be viszik. Ám ekkor 
Aissé fellázad és vérének minden cseppjé- 
vel újra ragaszkodik szeretőjéhez. A sze
rencsétlen csalódott Gilbert pedig öngyil
kos lesz. Mégpedig egészen furcsa, szokat
lan módot választ erre: beleveti magát a 
vulkán kráterébe. — Az izgalmas cselekmé
nyen és az érdekes lélektani bonyodalma
kon kívül külön értéke a regénynek, hogy 
pompásan eleveníti meg Martinique szigeté
nek csodálatos trópusi szépségeit.



TUDÓS ÍRÁSOK
Hankiss János: Irodalomszemlélet
((I. sorozat. Uj írók, 9. szám. Nagy Ká

roly és Társai kiadása, Debrecen, 1934. 
89 oldal.) Hankiss debreceni egyetemi pro
fesszor hat irodalomtudományi előadását és 
esszéjét gyűjtötte itt kötetbe. Mindjárt első 
előadásában („Az irodalom s az irodalom
kutatás méltósága“), pontosan körülírja az 
irodalomkutatás szuverenitása autarchiája 
dolgában elfoglalt álláspontját. 'Sem. a kri
tikának. sem a laikus olvasónak nem en
ged hozzászólást. Az /utóbbiról igy nyilat
kozik: „Mig az elromlott gépről csak mér
nökök, a balesetet szenvedeti; beteg dia
gnózisáról csak orvosok nyilatkoznak, addig 
az irodalmi kérdések a jóhiszemű laikus 
orvvadálSEOk dórádé ja . . .  Nyilvánvaló,
hogy a közönség véleménye nem perdöntő.“ 
A kritikáról pedig igy: ,,A kritika a mai 
irodalomtörténetirásban is középponti pie- 
desztálra tart igényt, pedig rendesen csak 
kissé modernizált szókincse leplezi azt a 
nagy elvi bizonytalanságot, amely joggal 
retteg a tudomány csarnokából való kiuta- 
síttatástól“. A szerzőnek a kritikával szem
ben való ez az elutasító álláspontja azonban 
szintén némi elvi bizonytalanságban leledzik, 
mert utóbb (22. o.) önmaga állítja del követe
lésül. hogy a, lírikus költőben „a haladást 
okozó valami azonban félig tudatossá vál
hatok s ilyenkor a kritika feladata az, hogy 
világos tudatra hozza irányát s megálla
pítsa eredményét“. Tehát egyrészt kitessé
keli Hankiss a kritikát „a tudomány csar
nokából“, részben megint fontos feladato
kat szán neki. Ennek az ingadozásnak 
nyilvánvaló okára is nyomban rábukka
nunk HankissnáL, amikor megállapötja, 
hogy ,a  kritika szubjektiv művészet, lira a 
líráról“. Nos, éppen itt rejlik a baj: egyéb 
szellemtudományok, amelyeknek szintén 
lételeme a kritika (történelem, művészet- 
tudomány, stb.) már jóideje elérkeztek 
ahoz a ponthoz, hogy szinte természettudo
mányos exaktsággal állítsák fel, az objek
tiv kritika mesgyéit és munkatechnikáját. 
Az irodalmi (és irodalomtudományi) kriti
kának is végre le kell vetkőznie a szubjek
tivizmus hálóvékonyságu selyemingét s a 
ténykutatás kemény páncélját kell magára 
öltenie, hogy sebezhetetien legyen. Ponto
san ki keU jelölnie azokat a szögmérési 
pontokat, azokat a koordinátákat, ame
lyeknek távlatából egy-egy írói alkotás 
megközelithettő.

Hatvány Lajos: Egy székely nemes, aki 
felfedezte a demokráciát

(Munkák és Napok. Magyar Irodalmi 
Szeminárium, I. Bpest, 1934. 176 oldal.)
Ismert pőre dacára meg kell mondanunk, 
hogy kevés magyart ismerünk, aki. Hat
vány Lajosnál férfiasabb, tehát szemérme
sebb szerelemmel szeretné a hazáját s aki

féltőbb gonddal és több eredménnyel gon
dozná a magyar lélekkelt legszebb virá
gát, az irodalmat. Az az ember, aki Ady 
mellé állott akkor, amikor ez a. kiállás 
egyértelmű volt a bolonddá vagy neanzetta- 
gadóvá nyilváníttatással (Úristen, hol van
nak ezek az idők!); az az ember, aki meg
írta a Das vericundete Land-ot ,s ezzel han
got adott egy nemzet vérző bánatának 
akkor, amikor az ellenünk uszító zajban 
elveszett minden 'Segítségkiáltásunk, — az 
az ember messzi tulemelkedeto azon, hogy 
hazafiassága külön védelemre szoruljon. Az
zal a sorozattal pedig, amelynek első köte
téül most jelentette meg bölöni Farkas 
Sándor száz évvel ezelőtt írt amerikai úti- 
naplóját, újabb hatalmas cselekedettel do
kumentálja a nemzet Igazi múltja iránt ér
zett olthatatlan szerelmét. Mert ez a Ma
gyar Irodalmi Szeminárium — ahogy a 
könyvhöz mellékelt prospektusból látjuk
— egész sor ismeretlen vagy elfelejtett 
értéket fog korunk nemzedéke számára a 
magyar irodalmi múltból átmenteni: kö
vetkező köteteiben bemutatja majd Arany 
Jánost, mint Budapest költőjét, azután kü
lön kötetet szentel majd régi magyar fog
lyok emlékiratainak, egy kötetben a poli
tikai irodalom furcsa termékeit köti cso
korba ..Pecsovicsok és reformerek“ címen,
— csupa olyan témát ragad meg, olyan 
hangot üt meg, amelyet régóta fel kellett 
volna az arra illetékeseknek fedezniük, ha 
csakugyan az értékmentést kívánják a kon- 
szervativizmus első parancsolatául elfo
gadni. Az a munka, amit Vajthó László a 
kitűnő Magyar Irodalmi Ritkaságok soro
zatában számos tanártársával és a diákok 
ezreivel végez egy bizonyos téren, s amit 
Klebelsberg a Történelmi Társulat memo
árkiadványaival végzett — amíg a vállal
kozás el rém akadt — a magyar történelmi 
múlt más területén, azt most Hatvány La
jos a maga erejéből egy harmadik eszmei 
körzetben — a publicisztika és belletrisz- 
tika határmesgyéjén — egymaga végzi el 
s ezzel, mondottuk, életművének újabb ha
talmas pillérét rakja le. A Literatura annál 
nagyobb szimpátiával, köszönti Hatvany-

* nak uj kezdeményezését, mert az alapvető 
szempontja — hogy nem lehet és nem sza
bad az irodalmi művet írója életétől, ko
rától, környezetétől elszakítani, mert ak
kor a papiros-esztétizálás légüres terébe 
hull vissza maga az irodalom — a mi, kez
dettől fogva vallott szempontunk is: nincs 
irodalom eleven életet élő iró nélkül, nincs 
gondolat ideg nélkül, nincs betű lüktető 
ember vér ̂ festék nélkül. — Ami már most 
a sorozat első kötetét, bölöni Farkas ame
rikai utinaplóját illeti, érdemes azt 
Hippolyte liouché-Tíak 1849niki amerikai 
utinaplójával egybevetnünk, amelyet vélet
lenül éppen a kö-zelmult hetekben, március
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4—25 iközött tett közzé a Frankfurter Zei
tung. Két évtizeddel később járta meg 
Amerikát a francia ember; és Franciaország 
és Magyarország korállapota között még 
külön száz évnyi különbség volt: hiszen 
Franciaország 1849-ben már három forra
dalmat élt meg, Magyarország pedig 1831- 
ben (Farkas Sándor utazása évében) 
még a jobbágyfelszabadítást sem érte 
meg, tehát nyakig benn volt még 
a középkorban. És mégis, mennyivel 
maibb, mennyivel világosabb szemű a iszé- 
kely-magyar úr, aki az első magyar nemes 
ember volt azok sorából, akik a „törté
nelmi középosztály“ kereteit magukra 
nézve lerombolták és öntudattal vállalták 
a citoyen megbélyegző, foríradaiomszagú 
bélyegét csak azért, mert tudva, tudták, 
hogy a magyar társadalomnak ez átalaku
lása nélkül pusztulás fenyegeti az egész, 
egyetemes magyarságot. Tehát inkább le
mondani az osztályelőnyökről, ha ezzel a 
vérátömlesztéssel meg lehet menteni az 
egész magyar népet. S a jutalma? „A leg
veszedelmesebb fejű embernek kiáltanak en
gem“ — írja Farkas Sándor — „s nyelnem 
kell az ő alaosonyitó rágalmukat, 'k i va
gyok téve vizsgálódásoknak, élcelődések
nek és hátrat ételeknek s tapasztalnom kell 
azt is, hogy némely jó emberim is kerülnek 
immár, mint a pestist s vagyok örök hall
gatásra kárhoztatva . . . “ Nagyon szeretnék, 
ha mai páriáméntáiriusaink, publicistáink 
és egyéb országboldogítóink számára köte
lező olvasmányul imák elő ezt a. száz év 
előtti naplót: még ma is igen-igen sokat 
tanulhatnának belőle.

Lám Frigyes: Kozma Andor - In memoriam
(Kny. a győri Kisfaludy Irodalmi Kör 

Kuncz-emlékkönyvéből. Győr, 1934. 11 old.). 
A szerzőt néhai Kozma Andorral részben 
közös ifjúkori emlékeik, részben pedig Lám 
Frigyes műfordítói tevékenysége kapcsolta 
egybe, amelynek során Kozmának több köl
teményét németre ültette át. Lám Frigyes 
most közli e fordításokat, valamint Kozmá
nak hozzáintézett, a fordításokra vonatkozó 
kritikai leveleit.

Schöner Ferenc dr.: Enyém az élet
(Bpest, 1933. Kákái Lajos kiadása. 197* 

oldal. Ara 4 P.) Szép könyv ez, amelyhez 
nem szabad a kritika szavával nyúlnunk, 
ment teste a hit, lelke a meggyőződés s 
tisztult távlatokban lebeg magasan az élet 
sara fölött, ott valahol, ahol a költészet és 
a vallás nászából a lélek boldogsága szüle
tik meg. Az alapjaiban megrendült világ 
romhalmazából keres a szerző kivezető 
utait s ezt a lélek belső katarzisán keresz
tül megszentelt vallásosságban találja meg. 
Minden tiszteletre méltó, vallójára nézve 
bizonyára egyben megnyugtató álláspont, 
amelyet a szerző — akinek minden sora 
hatalmas olvasottságról tanúskodik — az

irodaimi tekintélyek légióinak felvonulta
tásával ép it alá: fölöslegesen, mert a belső 
hit ens a se, nem szorul sem bizonyításra, 
sem tekintélyekkel való megtámasztásra. 
S főként nem alkalmas a vele való vitába 
szállásra, mert transzcendenciákat az ember 
hisz vagy nem hisz, de azokról nem vitatkozik, 
ha nem akar a verbiage veszedelmébe bukni. 
A vita tudományos kategória, a vallásos 
hit érzelmi kategória; két külön dimenzió
ban mozognak s minden pozitív vallás ka
tekizmusának alfája az mítosz efé, amely 
természetesen kizárja a tudás vifalehetősé- 
gét. Ha pl. a szerző apodiktikman kije
lenti, hogy „vallástalan ember is alkothat, 
de ez az alkotás sohasem lesz olyan töké
letes. mint a hívőé“, akkor azt kell mon
danunk, hogy a szerzőnek szubjekdve 
igaza van, objektive azonban felülvizsgá
lásra szorulna ez a tétel, amely különben 
már önmagában is nyugtalanító, amikor a 
„vallástalan“ alkotóval a „hivő“ alkotót 
állítja szembe, holott már itt is alapvető 
ellentét uralkodik a szubjektív hit s annak 
objektiv kivetitődése, a vallás között. 
Hivő ember lehet vallástalan is, és vallá
sos ember is lehet hitetlen. Ez az egy pé'da 
is igazolja, minő logikai veszedelmek rej
lenek a verbál-apologet'ika mögött. Ha 
azonban nem az exakt diszciplínák vártá
járól, hanem az egyéni élmény szemszögé
ből nézzük ezt a mély kulturáltságról, sok 
belső, lelki tusakodásról tanúskodó köny
vet. akkor élménnyé válik még annak a 
számára is, aki a primum movens dolgá
ban a szerzőtől eltérő nézetet vall.

Zsoldos Jenő : A felvilágosodás német
zsidó irói és a magyar Irodalom

(Bpest, Neuivald Illés nyomása. 1934. 38 
oldal). A 19. század elejének magyar iro
dalmára — mint ezt a szerző gondos rész
letkutatással kideríti — az aufklärista ra
cionalizmus német-zsidó irói, főként Josef 
Sonnenfels, Moses Mendelssohn és Lazarus 
Bendavid nagy hatással voltak. Zsoldos 
Jenő Bessenyeinél, Kazinczynál, Kultsár 
Istvánnál, Köteles Sámuelnél és másoknál 
dokumentárisan igazolja ezt a hatást, 
amely például odáig terjedt, hogy a debre
ceni „tudós professzor“ Hatvani István a 
maga történelembölcseletét. ,(..,Specilegium“ 
1785) egyenesen Sonnenfelsnek dedikálja, 
A szerző szerint a kantiánus bölcselet egye
nesen Bendavid útján szivárgott be a ma
gyar közönségbe. Mendelssohn összes mü
veinek első teljes kiadása pedig Budán és 
Nagyváradon jelent meg 1819—1825 között-

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI., Aradi 
ucca 10. I. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 K.6 

320 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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A magyar könyvpiac április 1—15.
Austin: A fekete galamb. (Detektivregény.

Athenaeum, Bpest, 1934.) P —.96
Baktay Ervin: A messzeségek vándora. 

(Körösi Csorna Sándor élete. Ifjúsági ki
adás. Singer és Wolfner. Bpest, 1934. 2 
kötet, 256 old.) P —.60

Buck, Pearl S.: Kwei-Lan vergődése. (Kí
nai regény. Palladis, 1934. 224 o.) P 2.— 

Burt, Katherine N.: A gangster leánya. 
(Detektivregény. Palladis, 1934. 191 old.)

P —.50
Dénes Gizella: Ezüst nyárfák. (Regény.

Mansz. kiad. 1934. 200 o.) kivé P 4.40 
Duvernois, Henry: Edgar. '(Regény. Frank

lin Társ-, Bpest, 1934. 264 o.). Fve P 3.50 
Erdős Renée: Báró Herzfeld Clarissa. '(Re

gény. Révai, 1934. 357 o.). Kötve P 3.50 
Faliadé, Hans: Szántóvetők — bombavetők. 

(Regény. Dante. Bpest, 1934. 766 oldal). 
Egészbőrkötésben P 7.50

Faulhaber, Michael: Zsidóság, Keresztény
ség, Germánság. (Káldor. 1934. 110 old.). 
Fűzve P 1-80

Gardner, Erle Stanley: Bársonyos karmok.
(Dét). reg. Palladis, 1934. 218 o.) P 1.— 

Gregory, J.: Árnyék a tanyán. (Kalandos 
regény. Palladis, 1934. 238 old.). P —.80 

Hackett, Walter: Téves kapcsolás. (Regény.
Palladis, 1934. 188 oldal). P —.50

Ibanez, Blasco: A meztelen asszony. (Re
gény. Athenaeum, 1934.) P 2.—

Iván Miklós dr.: A koronától az aranypen
gőig. (Gergely R. kiad. 1934. 104 o.). P 3.— 

Kazár Elemér: A világválság okai és meg
oldása. (Szerző kiad. Terjeszti: Grill 
könyvker. Bpest, 1934. 44 o.). P 1.50 

Kemény-Mitnitzky-Vágó: Die Volkswirt
schaft Ungarns. (Pester Lloyd kiad. Térj.: 
Grill kker. Bpest, 1933. 394 o.). P 10.— 

Kemény Simon: Verseskötet. (Athenaeum, 
1934. 171 old.). Fűzve P 2.—

Kós Károly: Az ország építő. (Tört. regény.
Révai, 1934. 442 old.). Kötve P 4.80

Lawrence, D. H.: A tollas kígyó. (Regény.
2 kötet. Révai, 1934. 595 o.). Ktve P 3.60 

Magyarország kivitele 111. évfolyam. (M.
Kir. Külkeresk. hiv. kiadv. Biz.: Grill 
könyvkereskedés. 1934. 77 oldal). P 2.50 

Magyar Uriasszonyok Otthona: Lakásművé
szet. (Szerk. Szegedy-Maszák Aladárné és 
Stumpf Károlyné. Mansz kiad. Kve P 4.40 

Magyar Uriasszonyok háztartása: Praktikus 
tanácsadó. (Szerkesztette: 'Szegedy-Ma
szák Aladárné és Stumpf Károlyné. 
Mansz kiad. 1934.). Kötve P 4.40

Kisléghi Nagy Dénes: Házadómentesség és 
lakásgazdálkodás. (Közgazd. Könyvtár. 
Térj.; Grill kker. Bpest, 1934. 134 o.) P 4— 

Nagy Lajos: Kiskunhalas. (Regény. Pan
theon, 1934. 232 o.). Fve P 2.40

Erba Odescalchi Sándor: Istenek és rabszol
gák. (Történelmi regény. Egyetemi nv. 
Bpest, 1934. 280 old.). Fűzve ' P 3.40

Perneki Mihály: 2000 Volt. (Versek. Szabad 
írás kiad. Bpest, 1934. 32 oldal).

Rabener, Johann: Életre ítélve. (Regény.
Nova 1934. 480 old.). Kötve P 3.— 

Stringer, Arthur: Cselszövények háza. (Ka
landreg. Palladis, 1934. 192 o.). P 1.— 

Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami 
utána következik. (Egyetemi nyomda. 
Bpest, 1934. 512 old.). Vászonköt, P 10.— 

Székely Béla: A te gyereked. (A modern 
gyermeknevelés kézikönyve. Pantheon, 
1934. 144 oldal). Fűzve P 1.80

Gróf Teleki Pál: Európáról, Magyarország
ról. (Athenaeum. 1934. 200 o.). Fve P 5.— 

Wilder, Ph.: Szent Lajos király hídja. 
Androsi leány. (Regény. Révai. 1934. 346 
oldal). Kötve ( P 3.60

Sajtó alatt:

Galsworthy, John: A várakozó. (Maid in 
waiting.) (Regény. Franklin Társulat. 400 
oldal). Fűzve P 4.50, egybekötve P 6.— 

Hemingway, Ernest: Búcsú a fegyverek
től. (Regény. Révai, 1934.) Kötve P 3.60 

Huxley, Aldous: Szép új világ. (Regény.
Pantheon. 1934. 256 o.). Fve P —.90, 

Királyhegyi Pál: Az idegen. (Regény. A Ma
gyar írók sorozatában. Athenaeum 1934). 

Kruif, de Paul: Akik életünkért harcolnak. 
(Rózsavölgyi, Bpest.).

Móra Ferenc: A Daru-uccától a Móra Fe
renc uccáig. (Regény. Genius, 1934. kb. 
500 oldal). Kötve P 5.60

Petrányi Ferenc: Virágkertészet. (Athe
naeum, 1934).

Rachmanova: A bécsi tejes asszony. (Re
gény. Dante, 1934).

Ráth-Végh István: Magyar kuriózumok. 
(Furcsaságok gyűjteménye. Rózsavölgyi, 
Bpest.).

Russel, Bertrand: A boldogság meghódí
tása. (Káldor. 1934. 270 old.). Kve P 3.— 

Strachey, Lytton: Viktoria királynő. (Re
gényes életrajz. Pantheon, 1934. 344 el.).
Fűzve P 2.90, kötve P 4.20

Tormay Cecil: A túlsó parton. (Az ősi kül
dött II. kötete. Regény. Révai 1934. kb. 
200 oldal). Kötve P 5.60

Török Sophie: Hintz tanársegéd úr. (Re
gény. Káldor, 1934. 186 oldal). Fve P 2.90 

Wassermann, Jakob: Kerkhoven harmadik 
élete. (Regény. Athenaeum, 1934). P 4.80 

Va'n Vechten: A néger menyország. (Re
gény. Athenaeum, 1934). Kötve P 2.— 

Wells, H. G.: Tono Bungay. (Regény.
Pantheon, 1934. 512 oldal). Kötve P 2.80 

Zweig, Stefan: Erasmus. (Történelmi Te- 
gény. Rózsavölgyi).

Zweig, Stefan: Stuart Mária. (Történelmi 
regény. Rózsavölgyi, Bpest.).
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A Lafontaine Társaság szombaton, ápri
lis 21-én d. u. 5 órai kezdettel „ango! estét4' 
tart az Iparművészeti Muzeum nagytermé
ben. Az est ÍYoUand B. Arthur egyetemi 
tanár angol nyelvű előadásával kezdődik, 
aki ColeiHdge centenáriuma alkalmával
emlékezik meg a nagy angol költőről. Utána 
Somody Pál szavalja Coleridge ;kö!tömé
nyeit Radó Antal fordításában. William 
Morris angol költő és iparművész születési 
századfordulója alkalmából Supka Géza 
tart előadást a prerafaelita mozgalomról s 
annak költői, művészi és emberi környezet
téről. Utána Robert Browning és Dante 
Gabriele Rossetti verseiből, ugyan csak
Radó Antal fordításával \Szabó Margit, a 
Nemzeti Színház művésznője ad elő. Végül 
Vikár Béla mutatja be Szigetiig Editnek 
Coleridge felesége, a szintén jeles költő: 
Elisabeth Barett-Browning verseiből készült 
új műfordításait.

Ha l«ul«»n fí̂ el elő
bármelyik napilapra és a Literaturára, akkor

a napilapért havi ---------- — — — — 4’— pengőt
a Literaturáért havi — -------------— — —'84 pengőt

összesen 4'84 pengőt 
fizet. O e  I m a
a Magyar Hírlap és a Literature kombinált előfize

tését veszi igénybe, akkor
a Magyar Hírlap havi— — — — — — — 2.90 P-be I 
a Literature havi — — — — ... — — — —.60 P-be 

összesen 3.50 P-be 
kerül. V a & i s i s
egy hónapban 1.34 pengőt, egv évben 19.08 pengőt 
takarít még, ha a Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.

5 ?I
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H  BUDAPEST. v „  ARANY JÁNOS-UTCA 25.
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=  Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén. ==
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=  Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén. =
1  MÉSZTELEP ÉS KARB1DGYÁR D o r o g o n .
|= Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany János-u. 25.) intézendők.
EH Sürgönyeim : Salgókőszén Budapest.
1  Telefonszárnok: Aut. 252*80, 252-81, 252-82, 252-83, 252-84, 281-26, 230-71, 216-67. 153-32, 108-58 

Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál. M. Kir. Postatakarékpénztár-számla 3575.
jH T á r s v á l l a l a t o k :  =
HE Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, ttgla, tetöcserép, mész.

Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám. Chamotteáru, keramit, tégla.
=  Salgótarjáni palackgyár Rt., V.. Sas-utca 25. szám. |=

Mindenfajta zöld, fehér, öblösüveg. fonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák. SE

Egyesült KŐ-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön
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1934 március havában megjelent 
német, francia, olasz és angol könyvek.

Az árak pengőben.

Back, Claus: Der Page Konstantin. (Berlin, 
Scherl. 250 1.). P 4.50

Bartsch, Rudolf Hans: Besonntes Philiste- 
riuni. (Eine Geschichte aus Mozarts Freun
deskreis.) (Wien, Zsolnay. 179 1.). P 6.20 

Braun, F. Frank: Dr. Lössels Geschäfte.
(Leipzig, Wilhelm Goldmann. 235 ].) P 5.40 

Buck, Pearl S.: Ostwind—Westwind. (Wien,
Zsolnay. 2Í4 1.). P 4.40

Bunin, Iwan: Im Anbruch der Tage. (Berlin, 
Bruno Cassirer. 336 1.). Kart. P 7.20 

Einstein, Albert: Mein Weltbild. (Amster
dam, Querido. 269 1.). P 8.30

Ernst, Else. Begebenheiten im Rosenmond.
. ((Berlin, Neff. 311 L), Krt. P 5.40
Fabricius, Johann: Löwen hungern in Nea

pel. (Wien, Zsolnay. 292 1.).
Failada, Hans: Wer einmal aus dem Blech

napf frisst. (Berlin, Rowohlt, 509 1.). Kart.
P 8.10

Fellowes, Stewart Blacker, Oberst Etherton: 
Der erste Flug über den Mount Everest. 
(Berlin, S. Fischer. 296 1.). P 11.70

Fischer von Foturzyn: Junkers und die 
Weltluftfahrt. (München, Richard Pflaum. 
183 1.). Kart. P 6.48

Frischauer, Paul: Garibaldi. Der Mann und 
die Nation. (Zürich, Zsolnay, B.bliothek 
zeitgenössischer Werke. 494 |L). P 12.30 

Frobenius, Leo: Kulturgeschichte. Afrikas.
(Zürich, Phaidon. 648 h). Kötve P 8.60 

Graupp-Turgis, Helmut: Der Biedermann.
(Berlin, Propyläen. 220 bl.). P 5.76

Hauswirth, Frieda: Meine indische Ehe.
(Zürich, Rotapfel. 357 1.). P 8.60

Hesse, Hermann: Schon ist die Jugend.
(Berlin, S. Fischer. 101 L). Kötve P 2.70 

Hirsch, Br. Arnold: Bürgertum und Barock 
im deutschen Roman. (Frankfurt, a. M., 
Joseph Baer & Co. 240 1.). 10.80

Höckel, Paid Oskar: Bettina auf der Schau
kel. (Berlin, Scherl. 257 1.). P 4.50

Kotz, Richard: Drei Gesichter Luzifers. 
(Lärm—Maschine-—Geschäft.) (Erlenbach, 
Zürich. Eugen Rentsch. 313 1.). Krt. P 6.80 

Kellermann, Bernhard: Jang-tszekiang. (Ber
lin, S. Fischer. 134 1.). Kötve P 2.70 

Kriz, Hugo Maria: Der Kampf um Eisen
burg. (Leipzig, Wilhelm Goldmann. 250
1.). IP 5.40

Mann, Thomas: Der junge Joseph. (Berlin, 
S. Fischer. 337 1.). ' P 9.—

Marcu, Valeriu: Die Vertreibung der Ju
den aus Spanien. (Amsterdam, Querido. 
215 1.). P 6.60

Maugham, William Somerset: Ein Stück 
Weges. (Ein Südsee-Roman.) (Berlin, 
Prophyläen-Verlag. 299 1.). P 6.30

Mayer, Dr. med. L.: Die Technik der Hyp
nose. (München, J. lF. Lehmann). P 9.—

Molten, Jan: Bankhaus Ulander. (Leipzig, 
Wilhelm Goldmann. 219 1.). P 1.80

Mumelter, Hubert: Die falsche Strasse.
(Wien, Zsolnay. 357 1.). P 6.70

Von Oertzen, F. W.: Im Namen der Geschich
te. (Politische Prozesse der Nachkriegs
zeit.) (Hamburg, Hanseatische Verlags
anstalt). Kart. i P 5.40

Oyen, Henry: Der Stern von New Orleans. 
(Leipzig, Wilhelm Goldmann. 247 1.).

P 5.40
Bergende, Kurt: Der tapfere Ludwig. (Ber

lin. Scherl. 212 1.). P 4.30
Pestalozzi, R.: Fahrt nach Portugal. (Ber

lin, W'asmuth). Kötve P 10.80
Placzek, Dr. Siegfried: Erotik und Schaffen.

(Berlin, Marcus und Weber. 226 1.). : 10.80 
Rohracher H.: Kleine Einfühlung in die 

Gharakterkunde. (Leipzig, Teubner, 138
1.). Kart, P 5.—

Schultze-Naumburg, Paul: Kunst aus Blut 
und Boden. (Leipzig, iSeemann). P 1.80 

Shaw, Bernhard: Festgefahren! (Berlin, S.
Fischer. 118 1.). P 4.90

Steemann, St. A.: Die schlafende Stadt.
(Leipzig, Wilhelm Goldmann. '209 1.). P 4.— 
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P é l d á t l a n  m é r e t ű  karriert futott be 
P é k á r  Gyula a magyar közéletben. Nem 
gondolunk itt olyan külső tényekre, mint 
pl. arra, hogy miniszterré is lehetett; mert 
hiszen ez az ő összekötőminisztersége csak 
olyan félminiszterség volt. Arra sem 
gondolunk, hogy ez a közepes tehetségű 
író szóhoz juthatott a Nemzeti Színházban: 
elvégre Pogány József népbiztos is ki tudta 
erőszakolni Napoleon-drámájának előadását 
az ország első színpadán, amikor hatalmon 
volt. Azt sem könyveljük el olyan túlnagy 
sikerének, hogy 11 évvel és 3 hónappal ez
előtt Apponyival szemben őt választották 
meg a külügyi bizottság elnökének: elvégre 
minden kornak olyan elnökei vannak, ami- 
nőket megérdemel. Még azon sem csodálko
zunk túlságosan, hogy ez az i r o d a l m i  
h ó j a  a Petőfi Társaság elnökévé lehetett: 
oki ismeri Gyulai Pálnak erről a Társaság
ról elmondott jóslatszerű kritikáját, az jog
erősen várhatta egy Pekár-féle egyéniség 
feltűnését a Társaság elnöki székében.

Amin azonban igazán csodálkoztunk, az 
volt, hogy Pékár Gyula, aki világéletében a 
frivol .Dodo hadnagy“-stílus képviselője 
volt, aki mindig a zsidó-liberális sajtó vi
zein úszkált és — az egykori 'főszerkesztő
jének, Vészi Józsefnek tiszteletére adott 
banketten — fülünk hallatára udvarolgatott 
e kiváló és harcias vezéregyéniségének, 
a magyar zsidóság, hogy ez a Pékár 
Gyula puhította a maga nyerge alá a ma
gyar keresztény politikát, ő jelenhetett meg 
a nyilvánosság előtt mint annak hattyu- 
szárnvas lovagja, ő képviselhette nálunk 
tizenöt éven keresztül az integrális keresz
tény eszmét, amelynek nevében ő ítélkezett 
élők-holtak fölött. Azon csodálkoztunk, 
hogy a magyar keresztény társadalom egy
általán eltűri, hogy Pékár Gyula jelentkez
zék, mint a keresztényi gondolat főpátró- 
nusa és jezsuita atyák, meg protestáns püspö
kök társaságában hirdesse az Igét. Bevall
juk, ezen csodálkoztunk legjobban.

Most azonban hogy a Külügyi Bizott
ság elnöki székéről eltávolították Pékért s 
ezzel ..láthatatlan császári köntösén‘‘ az első 
nagy Inukat fúrták ki, most aztán végre meg
lopta Pékár Gyula a magáét, éppen arról 
az oldalról, ahonnan talán leakevésbé várta 
volna. A rigorózusan keresztény ü i Nem
zedék április 13-i számának vezércikke bú
csúztatta el érdeme szerint Pékért,, olyan 
pregnáns mondatokkal, hogy azokhoz kár

'S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
lenne egyetlen szót is fűznünk. Kiderül 
végre, hogy a legsajátabb táborában is tel
jesen tisztában voltak Pékárral, Haller Ist
ván és Vas József kultuszminiszterek méltó 
államtitkárjával. A kérdéses cikket emlé
kezet okából szószer int közöljük itt:

Agyő, agyő

szép, daliás, nagyszabású gárdahadnagy 
úr Pékár, agyő . . . Érzékenyen búcsú
zunk öntől a közismert mozisláger sza
vával, most, hogy immár visszavonha
tatlanul és valóban agyő. Álló évtize
dig elnökölt marcona jelentéktelenségével 
törvényhozásunk végzetesen fontos helyén, 
a külügyi bizottságban, e kétségtelenül leg- 
daliásabb magi/ar közéleti jelenség: az utol
érhetetlen méretű ‘államférfimaki most 
egyéniségének közismert súlyával oly ka
cér ellentétben álló lírát árul el önbúcsúz- 
tatájában. Eszébe jutott ugyanis, hogy mel
lékesen elnöke ő még a magyar népies líra 
lángeszű teremtőjéről nevezett Petőfi-Társa- 
ságnak is, tehát illendő lesz népies Urában 
búcsút venni a külügyi elnökségtől. Bülbül 
hangon énekel hát az élő szobor, „Söpör
tem eleget, söpörjön már más is‘‘: elég ideje 
voltam elnök, jöjjön most már valaki más 
is. Bizonyos, hogy ami a söprűt illeti, plasz
tikusabb 1mozdulattal söprűt senkifia nem 
tartott még markában, mint a magyar 
képviselőház külügyi bizottságának most 
távozó elnöke! Úgy emelte magasra az el
nöki söprűt, mozdulatlan méltósággal a 
szobrok tétlenségébe merevedve, mint az 
entreprise des pompes funébres ravatalozó 
közege az ezüstgombos portásbotot. Ez a 
satnya késői korunkba tévedt pomerátnini 
gránátos egyébként elég harcias is tudott 
lenni, ha az elnöki székről volt szó. örökre 
felejthetetlen az ő nagy marnei csatája, 
melyben alaposan helyben hagyta, a föld
del tette egyenlővé Appönyi Albertet, akii 
kiszorított az elnöki székből. Vele született 
szerénysége, kérlelhetetlen önkritikája 
súgta bizonyára, hogy álkalmatosabb elnök 
lesz ő, mint Apponyi. Mert a régi patópálos 
filozófia szerint abból még sohasem szárma
zott baj, ha az ember semmit sem csinált... 
A baj mindig abból lesz, amit csinálnak. A 
következmények meg is mutatták, hogy 
Pékárnak volt igaza: általánosan ismert, 
providenciális államférfim bölcsessége meg
gátolta, hogy e válságos időkben bármit is 
cselekedjék, amiből azt lehetne következ-
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telni, hogy alkalmatlan az Apponyitól el
vett állásra . . . Annyit azonban tárgyi
lagosan el kell ismerni, hogy szép jelen
ség volt Pékár az elnöki székben. Életrajz
írói fel is fogják jegyezni, hogy hatalmas 
méretű egyénisége tökéletesen betöltötte 
az elnöki széket. Mi is elismerjük, hogy 
mikor fölemelkedett ebből a székből, óriási 
űrt hagyott maga után . . .

*

C s a l á d i  c e n z ú r a .  Az utóbbi he
tekben egy újfajta cenzúrának egész 
sor jelenségével találkoztitnk. A de
breceni Ady-darab előadása ellen emel
kedtek fel Ady hátramaradottjai ré
széről tiltakozások (ugyanakkor, amikor 
Ady öccse a legnagyobb lelkesedéssel írt 
a darabról). Bródy Sándorról írt Komlós 
Aladár egy igazán elevenerejű portrét, 
amely ellen a Bródy-fiúk tiltakoztak, sőt 
állítólag Komlós fölöttes hatóságánál, a 
zsidó gimnázium kuratóriumánál is eljár
tak az esszé-író ellen (ugyanakkor. amikor 
Hunyady Sándor védelmébe vette az inkri
minált írást). Nálunk pedig Móra Ferenc 
egyik férfihozzátariozója emelte fel tilta
kozó szavát a Literaturában közölt „Móra- 
fidibuszok“ ellen, amelyekről mindent el 
lehetett mondani, csak azt nem, hogy a ha
lott emlékét sértették volna; amellett tel
jességgel az irodalomkritika >határain belül 
mozogtak, kegyelettel, szeretettel, úgy ahogy 
Móra egyénisége megérdemelte. A mai 
magyar irodalom úgyis elég megkötöttség
gel, kénytelen számolni, teljesen fölösleges
nek tartjuk tehát az ilyen családi érzékeny
ségeket, amelyek — minden egyébtől elte
kintve — az irodalomtörténet szempontjá
ból is károsak. Ki adjon az utókor szá
mára megbízható képet egy-egy kiütő iro
dalmi egyéniségről, ha nem a kortárs, a ke
nyeres pajtás? A francia és az angol iroda
lom jórésze egyszerűen becsukhatná a ka
puját, ha ilyen illetéktelen cenzúrával kel
lene számolnia. Sem Laprévotte asszony, 
sem Caillavet asszony hátramaradottal nem. 
tartották magukat feljogosidtnak, hogy 
akár Paul Gsellnek, akár J. J. Broussonnak 
Anatole Francéról írott könyvei ellen tilta
kozzanak. Pedig ezek bizisten, nem bántak 
csinyján Bergeret úr emlékével. V. György 
angol király pedig — amikor az egyik író, 
aki Victoria királynő életét akarta megírni, 
hozzáfordult engedélyért — utasítást adott, 
hogy minden szépítés és kendőzés nélkül 
bocsássák az író rendelkezésére az összes 
intim adatokat is. Az író, a politikus abban 
a percben, mihelyt első Ízben fordult tollá
val nagy szavával a nyilvánosság felé, a 
közélet embere lett —- amelyet ő maga ke
resett fel — s e  közéleti minőségében (mint 
ezt most április 19-én az ítélőtábla Gadó-ta- 
nácsa egy érdekes ítéletindokolással újra

leszögezte) tűrni tartozik, hogy öt ellenőriz
zék. Mennyivel fokozottabban áll ez azon
ban arra az esetre, amikor nem is ellenőr
zésről, hanem egy mindannyiónknak drága 
írói egyéniség történeti és irodalomtörténeti 
szerepe rekonstrukciójáról, igazi lelkiségé
nek megörökítéséről van szó!

❖
A V o s s i s c h e  Z e i t u n g  elmúlásával 

lezárult a német kultúra történetének egyik 
fejezete is és ennél a határkőnél egy pilla
natra érdemes megállanunk. Mert ennek az 
újságnak az életével kétszázharminc esz
tendőn keresztül a legszorosabban összefor
rott Berlin története és a német kultúra 
centrumának úgyszólván minden fontos 
eseménye . . 1904 október 29-én írta alá
Poroszország királya azt az engedélyt, 
amely Johann Michael Rüdiger könyvke
reskedőnek lehetővé tette, hogy ,.a közön
séget a világ dolgairól tudósítások kere
tében ér t e s í t s eA lap irányítása Rüdiger 
veje, az ugyancsak könyvkereskedői pá
lyán működő Voss kezébe került, neki kö
szönhette címét is az újonnan induló újság, 
amely ezt a címet több mint két évszázadon 
keresztül büszkén viselte homlokán. 17öl
ben a laphoz kerül az akkor mindössze hu
szonkét éves Gotthold Ephraim Lessing, 
aki teljes hatáskörrel kezébe veszi a: Vos
sische“ irodalmi ügyeinek intézését. Lessing 
tulajdonképpen az első igazi újságíró Né
metországban: egész egyéniségét és renge
teg ötletet vitt mindennapi munkájába, 
amely rövidesen az egész lapra reányomta 
bélyegét. A Lessing-család ettől kezdve 
egészen 1911-ig összeköttetésben is ma
radt ezzel az újsággal, amely közben úgy 
szólván házi orgánumává vált a német 
polgárságnak. A két évszázad folyamán 
természetesen hol felfelé, hol lefelé tolódott 
a példányszám és ezzel párhuzamosan vál
tozott a lan pénzügyi helyzete is, amely 
nyugvópontra csak akkor jutott, amikor a 
részvénytöbbséget az Ullstein-ház váltotta 
magához és a német újságírók egyik legki
tűnőbbjét. Georg Bernhardot ültette a fő- 
szerkesztői székbe. A Vossische Zeitung 
ettől fogva joggal hivatkozhatott arra, hogy 
a legmagasabb színvonalat képviseli a né
met sajtóban, hiszen egy néhány év előtt 
tartott statisztikai összeállítás kimutatta, 
hogy az olvasóközönség sorában szinte hi
hetetlen arányban voltak képviselve a főis
kolái végzett rétegek. Ennek megvoltak az 
előnyek de a hátrányai is: az előbbiekhez 
tartozott az a lehetőség, hogy minden fel
merülő problémát egészen magas elvi szem
pontokból tudtak megvilágítani, az utób
biakhoz ellenben az üzleti érdekek háttérbe 
szorulása és a hirdetések meredek esése; a 
Vossische Zeitung közönsége sohasem volt 
túlzóit tan nagyszámú. de jómódú sem . . .
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Winsloe Christaval

• •

Az alkotó művészt kényszerítő -vágy sarkallja arra, hogy lelki élményeit kifejezésre 
juttassa. Gyakran nehézségekbe ütközik ez, mert a kifejezés eszköze nem minden 
élmény közlésére alkalmas. Vannak dolgok, amelyeket csak képzőművészétől lehet 
tökéletesen kifejezni, vannak mások, amelyeknek maradéktalan közlésére csak az író- 
toll alkalmas, megint másokat csak a zene utján lehet közölni. Minél több művészi esz
közzel tud az alkotóművész bánni, annál szerencsésebben tudja teremtő-vágvát kielégí
teni és annál tökéletesebben tudja mondanivalóit kifejezni. Lionardo da Vinci, aki 
minden kifejező eszközzel tudott bánni, még a technikát is terenrtő^vágya szolgála
tába állította és így az alkotás mindenfajta lehetőségét végigpróbálta, átélte: éppen 
ezért tudta aztán — a számára legmegfelelőbb téren — a legtökéletesebbet alkotni. A 
rönesszansz-ember nagyszerűsége a sokoldalúságában rejlett és a rinascimento művészei 
nemcsak a színnek és vonalnak voltak mesterei, hanem urai voltak a kőnek, az agyag
nak és a fémnek is.

Winsloe Christa előbb az agyag nyelvén szólt hozzánk. Finoman modellált szob
raiban a lélek vibrált. Utóbb úgy érezte, hogy a három-dimenziós formával nem képes 
mindazt a lélekről elmondani, amit róla tud, amit felőle közölni akar. Ekkor nyúlt az 
írótoll után. Ma már, a film révén, az egész világon ismerik legnagyobb sikert aratott 
írását, a „Lányok az intézetben* című pszichológiai drámáját, amely a világszínpado
kon került előbb színre, ezt megelőzően pedig „Manuela““ címen regényformában látott 
napvilágot.

Hosszabb ideig Magyarországon élt Winsloe Christa, mint Hatvány Lajos báró 
felesége. Miután elvált az urától, újra külföldre ment és legnagyobbrészt Amerikában 
tartózkodik azóta. Most egy időre Budapestre jött. Itt beszélgettünk vele.

A szállodai szoba tele van nyíló virággal. A rózsaszín azaleák és a halovány hor
tenziák között puha mozdulatokkal jár a finom vonású, barnahajú asszony. Nagy nyu
galom sugárzik a lényéből, belső harmóniát tükröznek a melegfényű dióbarna szemek. 
Csendes mosolya is lelkileg megbékélt, elégedett ember derűje.

Kérdem, hogy végkép hűtlenné lett-e a szobrászathoz?
— Dehogy! — int tagadóan —, csak idő kérdése, hogy mikor térek hozzá újra 

vissza. Egy időben ugyan azt hittem, hogy ezentúl már csak tollal dolgozom majd; de 
most, hogy az új regényemet írom, amelyben sok szó esik szobrászatról, egyszerre ellen
állhatatlan vágy ifogott el, hogy újra kezem között erezzem az agyagot. Tulajdonkép
pen elsősorbán praktikus szempont késztetett arra hogy abbahagyjam a modellálást. 
A mai korban kevés lehetősége van a szobrászatnak. A modern lakáshoz stílusosabb a 
kerámia, mint a bronz- vagy márvány-szobor. Másrészt a gazdasági viszonyok miatt 
lehetőleg lefokozzák művészi igényeiket az emberek. Akinek van felesleges pénze, az — 
rádiót vásárol vagy más lármás műtárgyat, mert ma a lármás művészetnek van sikere, 
a csendes harmóniát alig méltányolja valaki.

— Ém főként állat-szobrokat csináltam, mert kicsi gyerekkorom óta. mélységes 
közösséget érzek az állatokkal és nagyon megértem őket, — mondja bensőséges han
gon, aztán ezzel a témával kapcsolatban elmeséli egy fantasztikus állat-novelláját, 
amely arról szól, hogy egy öreg cirkuszi majom kiszabadul és visszaadja a kölcsönt a 
„homo sapiens*-nek: összefogdos egy csomó embert, mindenféle kategóriából, elviszi
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őket az őserdőbe és ott megcsinálja az állatok számára az — embercirkuszt. Ketrecbe 
zárt embereit produkáltatja a banánnal fizető állat-közönség előtt, de — érdeklődés 
hiányában tönkremegy az „üzem“ és a szegény majomvállalkozó öngyilkos lesz . ..  A 
finom szatírát most vásárolta meg egy nagy amerikai lapkiadó-vállalat.

Amerikában jelent meg, a sok milliós példányszámú Saturday Evening Post 
hasábjain. Winsloe Christa rendkívül szellemes regénye is. „Auto-biography“ címen írta 
meg ebben a regényében az — autójának a történetét.

— 1914 áprilisában konstruáltattam külön tervek szerint ezt az autót — meséli 
— és először Budapestről Párisba mentem rajta. A békebeli, nagyvonalú internacionális 
éiet szemtanúja volt tehát az autó Parisban. Aztán végigélte a háborút, majd az azt 
követő magyarországi forradalmakat. A bolsevizmus idején elkommunizálták, később a 
budapesti angol misszió használatában állott. Ezután ellopták és a tolvaj eladta egy 
olasz tisztnek. Egyszóval igen sokat élt át ez a kocsi. Históriai dokumentum is ez a 
regény, mert hiszen Magyarország legizgalmasabb korában játszik a történet. Érdekes, 
hogy Amerikában éppen ezért keltett nagy érdeklődést és többek között például a 
budapesti amerikai követ is azt mondta nekem, hogy ő csak most, a regényem elolva
sása után tudja és érti meg, hogy mi minden történt Magyarországon a forradalmak 
alatt.

Érdeklődöm, milyen honoráriumokat fizetnek az amerikai lapok az íróknak.
— A kisebb lapoknál minimum 100 dollár egy úgynevezett „short story“1 honorá

riuma, — hangzik a válasz, — de a nagy lapok jóval többet is fizetnek, különösen, ha 
közismert nevű író munkáját vásárolják meg. A Saturday Evening Post, amely a leg
jobban fizető lap, Sinclair Lewisnek például ezer dollárnál is többet fizet egy ilyen hosz- 
szabb novelláért. De ez az összeg nem mind az íróé azért. Automatikusan levonnak be- 
belőle 8 százalék adót és 10 százalék az ügynöki jutalék belőle. Mert Amerikában több
nyire ügynök helyezi el az író munkáját, az ügynök alkuszik a kiadóval és minél ügye
sebb, annál több honoráriumot ér el. Az én esetemben például külön 15 százalék megy 
le a fordítónak is. Szóval nem fenékig tejfel azért az a nagy honorárium.

Winsloe Christa „Manuelá“-ját, amelyből a „Lányok az intézetben“ alapgondo
lata származik, az Egyesült Államokban, Kanadában, Angliában, Franciaországban, Né
metországban és Hollandiában adták ki. Most fordítják olaszra, spanyolra és román 
nyelvre egyidejűleg. Közben már dolgozik új regényén, amelyet ugyancsak a Satur
day Evening Post kötött le már előre a maga számára.

— Ennek az új regényemnek is egy fiatal leány a hőse — mondja —, de míg a 
„Manuéládban a tizenegy éves kortól a tizenöt éves korig terjedő problémákkal foglal
kozta m, addig mostani hősnőmet tizenkilenc éves korától huszonöt éves koráig kisérem 
végig az életben.

— A mai lány sokat vitatott problémájával foglalkozik tehát ebben az új könyvé
ben? — kérdezem.

— Mem a mai, hanem a fiatal lány problémájával foglalkozom, — feleli moso
lyogva, majd határozott hangon teszi hozzá: — külső körülmények alig befolyásolják a 
belső lelki történéseket. Minden fiatal lány átéli ugyanazokat a belső élményeket, 
függetlenül a kortól és a szociális helyzettől. Az emberi sorsok időtlenek és nemzet
köziek. (Menschliche Schicksale sind zeitlos und international.) Látja, Manuela histó
riája az én fiatalságom idején történt és mégis mennyire mai-nak érezte mindenki!

— Newvorkban egyszer meghívtak az ottani Keresztény Leányegyletbe, tartsak 
a könyvemről előadást. Persze nem szabad azt. hinnünk, hogy ez valami szemforgató, 
ájtatos gyülekezet, vagy hogy itt apáca-életet élnek a lányok: a hatalmas Home ter
meiben az én előadásommal egyidejűleg egy bridge-verseny, egy irodalmi vita és egy 
asztrológiai előadás folyt, ezenkívül különböző sportágakban gyakorolták magukat a 
lányok. Külön fodrászterem és külön kávéház van a dogozó lányok liome-jának föld
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szintjén. Szóval, megtartottam az előadásomat, amelyet — szokás szerint •— vita kö
vetett. Az első hozzászóló bizony — alaposan megtámadott. Azt mondta: menjek haza 
Európába, ott talán ilyen az intézeti élet, de itt szó sincs ilyesmiről, ilyen sors Ameri
kában nem adódhatik. Nem került rá a sor, hogy én feleljek a támadásra, mert gyors 
egymásutánban álltak fel a lányok, valamennyien kikeltek a támadás ellen és tanúsí
tották, hogy Amerika legkülönbözőbb intézeteiben ugyanilyen viszonyok vannak és a 
lányok ugyanazokat élik át, mint amikről én írtam.

— Véleménye szerint hogyan lehetne ezen a helyzeten segíteni?
— Bizonyára nem úgy, hogy bezárjuk az intézeteket, — válaszolja gyönyörű fe

hér fogsorát kivillantva, — mert hiszen: amiért sokan öngyilkossá lesznek boldogtalan 
szerelem miatt, azért még nem szabad a szerelmet az életből kikapcsolni. Mindenesetre 
sokkal helyesebbnek tartom, ha a gyermeket otthontartja az anya és nem adja intév- 
zetbe. Sajnos a mai nők javarésze csupa kényelemszeretetből szabadulni igyekszik a 
gyermektől és inkább bridgel, semhogy a gyerekével foglalkoznék. De ha már intézetbe 
kerül a gyerek, akkor azt kellene keresztülvinni, hogy az intézetekben csak anyák ne
veljék a gyermekeket és ne aggszűzek, akikben nem fejlődhetett ki az anyai megértés.

— Helyesnek tartja a koedukációt?
— Elvben: nem, mert az az érzésem, hogy elpusztítja a romantikát. Az a fiatal 

lány. aki gyermekkora óta együtt él a fiukkal és közelről ismeri őket, később nem 
találhat élményt a fiúval való találkozásban, a szerelem számára megfosztódik a titok
zatosság varázsától. A mai fiatal lány nem ismeri a „tilos“ varázsát sem és így nem 
tudhatja, hogy a mi időnkben éppen a nehézségek tették a mi kis fürtjeinket különösen 
széppé és értékessé. A titkos levelezések, lopva váltott szavak, az észrevétlen kézszo
rítások egészen különleges charme-ot adtak a mi szerelmeinknek. A mai lány ezt az 
édes romantikát mind nélkülözi. Helyette sok mást kapott, az, bizonyos, de — teszi 
hozzá kacagva — jobban ízlik az étel, ha az ember éhes...

— Visszatérve a koedukációra, amelyet elvben nem helyeslek ugyan, mégis be
látom, hogy a mai élet szempontjából sok előnye van, mert — eltekintve a konkurren- 
cia által kiváltott jobb tanulási eredményektől, amelyeket az élet szempontjából nem 
tartok nagyon lényegeseknek — az a lány, aki megszokta a férfitársaságot, önállóbban 
és magabiztosabban mozog később az életben. Én például nem tudom elképzelni, hogyan 
bírtam volna magam feltalálni, ha az iskolák elvégzése után — irodába, kellett volna 
mennem és állandóan férfiak között kellett volna forgolódnom. Azok a lányok, akiket 
úgy neveltek, mint bennünket, kétségkívül tehetetlen zavarban lennének ilyen hely
zetben és nem tudnák az esetleges támadásokat kiparírozni.

Most Münchenbe utazik Winsloe Christa és onnét visszamegy Amerikába. Az Új
világban sokkal jobban érzi magát, mint az európai kontinensen.

— Talán azért van több kapcsolatom az amerikai emberekkel, mert az apám ré
vén angolszász vér van bennem — magyarázza —, de különbenis: mindenkinek szeret
nie kel] az amerikaiakat, akikben annyi őszinte kedvesség, közvetlenség, korrektség és 
lovagiasság van. Természetesek és megértnek, nőm hipokriták és nem gőgösek. Mester
kéletlen életükből .száműzik a szigorú konvenciókat és mégis abszolúte udvariasak. 
Amerikában például kizárt dolog az, hogy egy filmgyár igazgatója órákig várassa az 
embert, amikor megbeszélésre hívja magához. Berlinben ilyen tapasztalataim voltak. 
Ezzel szemben az amerikai filmgyár direktora értem jött, elvitt lunehölni és a fehér asz
tal mellett nyugodtan megtárgyaltuk az ügyünket. Berlinben a párperces,, sietős, ide
ges megbeszélés közben húszszor telefonált mindenfelé a direktor. De ez csak éppen 
egy eszembejutott példa a sok közül. Beszélhetnék egy amerikai barátnőmről, aki hu
szonnyolc éves, gyönyörű nő és mint az Oldham and Oldham világcég reklámfőnöke, 
húsz szobás irodát vezet önállóan. Vagy beszélhetnék a női clubok nagyszerűségéről. 
A Cosmopolitan-Club például, amelynek én is tagja vagyok, pompás, komfortos home-ot
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tart fenn női tagjai számára. Ebben ,a home-ban együtt élnek egészen öreg és egészen 
fiatal nők és pompásan megértik egymást. Legutolsó ottlétem alkalmával a hitterizmus- 
ról tartott előadást három nő: Morgan felesége, egy fiatal lány és egy szocialista mun
kásnő. És a hallgatóság frakkban és estélyi Tuhákban ült a padsorokban. Ezek az apró
ságok mind rendkívül jellemzőek arra, hogy mennyire más az élet Amerikában, mint 
Európában.

— Az amerikai írók közül kikkel van jóbarátságban'? — kérdezem.
— Legjobb barátom Sinclair Lewis és felesége, a bájos Dorothy Thomsen. Gyak

ran vagyok a vendégük. Lewissel nagyon jól megértjük egymást — mondja nevetve —, 
mert egyforma bogaraink vannak. Ő is, mint én. szeret korán felkelni és reggel pongyo
lában dolgozni. Ő sem veti meg az alkoholt, én sem. Dorothy mindig mulat azon, hogy 
milyen jól összeillünk mi.

— Egyébként a pesti Fészekben feltétlenül frenetikus sikere lenne Sinclair Le- 
wis-nak, mert remek elbeszélő. Kifogyhatatlan az érdekes történetekben. Ezek a törté
netek azonban az ő — fantáziájában esnek csak meg, mintahogy az emberek, akikről' 
mesél, is az ő képzeletének a teremtményei. De olyan élethűen ábrázolja őket. hogy azt 
hirinők: nekünk is ismerőseink. Gyakran előfordul, hogy ebéd köziben hirtelen odafor
dul hozzám: — ,.Képzeld csak X. Y. ezt meg ezt csinálta!“ — és én csak utóbb jövök 
rá, hogy már megint készülő regényének egyik vagy másik figurájáról van szó.

— Elragadó charmeur ez az ember, — de érdekes, hogyy mennyire nincs önbi
zalma. A nagy sikerek egyáltalán nem kényeztették el. Ma is úgy drukkol, mint egy 
kezdő, minden sora miatt. Ha elolvashatja valamilyen írását a barátaival, lázas izga
lommal lesi az arcukat olvasás közben és túlboldog, ha dicséretet kap tőlük.

Nagy szeretettel mutatja a Lewis-házaspár fényképét, amelyen szerelmesen mo
solyog egymásra férj és feleség, aztán gyöngéd pillantással becézi a bájos kis Lewis- 
fiú arcképét. Finoman formált ujjai simogatón futnak végig az édes gyermekarcon.

Csupa szeretet ez a művész-asszony. Megértésre és viszonzásra vágyó szeretet 
árad belőle. Ezzel a szeretettel nézi a világot: ezért tud a mélyére látni és ezért tudja 
a lélek olyan mélységeit felszínre hozni, amelyek csak a szeretet előtt nyílnak meg.

Rónay Mária

Makkai Sándor: Táltoskirály
(Genius kiadás, 1934. 471 oldal.) Erdély 

református püspökének nagyszerűen fel
épített esztétikai világszemléletét és kriti
kai idealizmusát bizonyítja egész sor rend
kívüli értékű írása: két Goethei-tanulmá
nya. a két Bolyairól szóló tanulmánya. Ke
mény Zsiigmondró!, Remenyik .Sándorról, 
Kosztolányiról és Kástnerről szóló esszéi, 
Széchenyi Istvánról való értekezése. Mind
ezekben az írásokban a legmélyebb filozó
fia rejlik, amely Makkai Sándort kiváló 
magyar bölcselővé avatja. Az esztéta, a fi
lozófus és historikus egyesülve veszi ke
zébe a tollat, amikor Makkai. a regényíró 
alkot. Ezért van aztán az, hogy Makkai re
gényeiben a pompásan megrajzolt, monu
mentális történelmi freskó mögött’megannyi 
időtlen érték sorakozik. Az „Ördögszekér“ 
nagy sikere után. most .ismét történelmi re
gényt írt az erdélyi püspök. Ezúttal IV. 
Béla király ifjúkorát tária elénk, homlok
térben a fiatal királyfi figurájával. A ke
ménykötésű. fegyelmezett Béla t sztán látja

a tatárveszedeiem fenyegető felhőit és két
ségbeesett tehetetlenséggel látja azt is, hogy 
apja, a romantikus, hiú Endre király alatt 
mint megy tönkre az ország. Ennek a tör
ténésnek a keretében alkalma nyílik a histo
rikus Makkainak arra, hogy Erdély különle
ges problémáival részletesen foglalkozzék és 
arra is, hogy a tatárokat egészen új beállí
tásban mutassa be. Elveti a régi, hagyomár 
nyos szkémát, mely a tatárokat „kutyafejű“' 
vad hordának állítja be és rámutat az Ázsiá
ból jövő nép fejlettebb kultúrájára, — első
sorban a haditudományban való jártassá
gukra katonai fegyelmükre és kiváló hír- 
szolgálatukra, — amely győzelmüket lehe
tővé tette. Makkainak ez a felfogása töké
letesen egyezik a modern Ázsia-kuíató his
torikusok megállapításaival, amelyek sze
rint kétségtelen, hogy ha a tatár fővezéreket 
a legfőbb k'hán halála miatt támadt trónörö
kösödési kérdés nem szólítja haza Magyar- 
országból. akkor a középkori mongol expan
zió beláthatatlan méreteket öltött volna és 
egész Európa térképét megváltoztatja.

132



R Ó K  F U R C S A  
É L E T E

Hölgy csere
Szerelmi változatok a prerafaeliták körében 

Irta: Supka Géza

A 48-as nagy vihart Anglia aránylag simán úszta meg: egyszerűen elébe vágott 
a forradalomnak és két évvel korábban végrehajtotta a nagy liberális reformot, a sza- 
badkereskedelmet. Ellenben a kontinentális forradalom egyes szellemi áramlatai (mégis 
csak átszivárogtak a Csatornán s utat találtak a turbulens művésznéphez.

Három kölyök felborítja az akadémiát
1848 ban születik meg a Pre-Raphaelite Brotherhood, amely harcot hirdetett a 

lélekölő akademizmus ellen, a természet jogait követelte és felállította a szociális mű
vészet életegységének programját. Három zseniális fiatal kölyök, a 21 éves Hunt, a 20 éves 
Rossetti és a 19 éves Millais tűzte ki a lázadás lobogóját, amely természetesen viharos 
ellenérzést váltott ki az akadémikusokból is, meg a mindig jó konszervativ angol köz
véleményből is. S ekkor az a váratlan dolog történt, hogy a jó öreg Times megnyitotta 
csöndes hasábjait két cikk előtt, amelyeket az akkor már — Turner védelmére írott 
munkája révén ismert — 29 éves műkritikus, John Ruskin írt a prerafaeliták mellett. 
Megmagyarázta az angol közvéleménynek, hogy ezek a fiatalok azért nevezték el ma
gukat (Rafael-előttieknek, mert megunták már az örökös realisztikus barokkot, vie szar 
akarnak menni a Quattrocento tiszta természetlátásához, naív és becsületes lírizmusához.

A két Times-levél megtörte a jeget;' a prerafaelizmus polgárjogot nyert, kiállí
tásokba bebocsátották, tagjai egyre-másra kapták a rendeléseket. Hunt ugyan, aki az 
egyetlen volt, aki mindvégig becsülettel kitartott az eredeti célkitűzések mellett, 
elutazott Itáliába s aztán hosszú időkre Palesztinába; helyese azonban új erők csatla
koztak a Testvériséghez: Watts, Brown. & főként a két fiatalabb agitativ művész: Burne- 
Jones és William Morris, akinek most va,n a születési centenáriuma.

A Testvériség körén belül valami egészen furcsa, erotiko-misztikus klíma kere
kedett, amely másfél évtized alatt egész sor szerelmi drámában, halálos tragédiában 
csattant ki. Nem ismerünk még egy baráti kört az irodalom vagy művészet területén, 
ahol ennyire sűrűn torpant volna egymásra a férfiak-nők erotikus pátosza.

Az egykedvű férj
A legkavarodottabb szerep az atyamesternek, John Ruskinnek jutott. Ama bizo

nyos szent tavaszon, 1848 áprilisában édesanyja óhajtására elvett egy egyébként igen 
szimpatikus hölgyet Ellen Grayt, akivel azonban ,a legkisebb szerelmi vonzalom sem 
fűzte őket egymáshoz. Öt hűvös év múlva elutaznak Skóciába, MiMiais-hez, aki itt 
akarta Ruskin portréját megfesteni.

— Itt fedeztem fel, hogy a feleségem Millaist szereti — mesélte Ruskin. — Egyik 
reggel csöndben, gyanútlanul benyitok Millais műtermébe, hát ott látom a pamlagon 
Ellent Millais karjaiban. Megdöbbentem, de volt annyi lélekjelenlétem, hogy zajtalanul
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visszavonultam és becsuktam az ajtók Miit is tehettem? Szíven éppen nem talált a 
dolog, mert hiszen sohasem is szerettem az asszonyt. Csak éppen bosszantott. Viszont 
szakítani sem szakíthattam MiUais-szei mert, hiszen a portrém még nem volt befejezve. 
Így hát nem tehettem mást, mint hogy mindkettejükkel szemben őrült udvariasan 
viselkedtem. Amikor a kép befejeződött, akkor aztán elutaztam.

— Egy idő múltán otthagyott a feleségem és benyújtotta a válópört. Egy év 
múlva szabad volt és hozzáment MiUaishez. Hallatlanul büszke vagyok rá, hogy én 
ezután az incidens után is mindig a legmelegebben kiállottam Millais lángeszének 
védelmére . . .

Ruskin következő szerelmi komplikációja Eleanor Elisabeth (Lizzie) Siddal- 
hoz fűződik, aki később Rosset'tinek lett a felesége, de sem Ruskint, sem RossettP való
jában nem szerette: sóikkal sötétebb pont uralkodott szegénykének rövid tuberkuloti- 
kus é!e»tén. Itt azonban elébb a Rossetti-családot kell főbb vonásaiban bemutatnunk, 
mert hiszen ennek az olasz eredetű családnak öt tagja valósággal romantikus viha
rokba kergette a csöndes, spleenes Angliát.

A karbonári poéta
A mese Nápolyból indul ki, ahol a Bourbon-királynak az 1820-as forradalom 

idején legveszettebb ellensége egy 37 esztendős karbonári-poéta, kovács ember fia, 
Gabriele Rossetti, aki egyre-másra dalolja a maga szabadságódáit s az olasz Ottocento 
legszebb himnuszát: Sei pur bella cogli astri sui' crine („Gyönyörű vagy csillagékes 
hajaddal“). A költeményekbe beleszeret egy angol hölgy, Dora Eden Aukland, Sir 
John Graham Moere 'tengernagy felesége, aki a férjével együtt ott cirkál a nápolyi 
öbölben. Amikor IV. Ferdinand az osztrák fegyverek élén leveri a forradalmat, persze 
Rossetti az első, akire hajtó vadászatot rendeznek. Felsége kívánságára a tengernagy 
vörös angol tiszti uniformisit.és két tisztet küld Rossetti rejtekhelyére, aki így átöl
tözve a királyi palota színe előtt szökik meg Nápolyból. Máltába viszik, ahol az angol 
követ Dante-könyvtárában dolgozik, onnan elkerül Londonba, ahol a King’s College 
olasz tanárává nevezik ki. Elveszi Gaetano Polidori leányát, Franceseát s házasságá
ból négy gyerek születik, akiknek mindegyike jelentős szerepet játszott utóbb az angol 
irodalomban. Maria Francesca mint pedagógiai írónő tűnt fel; William Michel Rossetti 
az apjának Dante-kritikai művét folyatta és Swinburne felfedezője lett, Christina 
Georgine Rossetti, Swinburne mellett, a. modem angol líra egyik legkifejezőbb egyéni
sége. Fiatal éveiben egy olaszországi útján megismerkedett egy angol úrral. Egymásba 
szerettek. De mivel az angol úr protestáns volt, Christina pedig hívő katolikus, nem 
lehettek egymáséi. Christina aztán lemondott a földi szerelemről és Jézus jegyesévé lert,

A tiziánhaju model
A legturbulensebb gyerek Dante Gabriel Rossetti volt, aki — mint mondottuk 

— már 20 éves korában fellázadt az akadémizmus zsarnoksága ellen s azontúl á.s a leg
mozgalmasabb tagj,a maradt a 'prerafaelita Testvériségnek. Atyja halála után, 1854 
nyaián, özvegy édesanyjával együtt elment valamilyen divatárúkereskedésbe gyász- 
holmit bevásárolni. Egyszerre csak egy világszép,, tiziánhajú elárusítólány kerül elé
jük. Ez volt Lizzie Siddal, aki ettől kezdve hat éven keresztül menyasszonya“ volt 
Dante Gábrielnek. A fiatal piktor-poéta halhatatlan versekben énekelte meg gyönyörű 
1 ed vesét,., akit egyúttal folyton tanítgatott is, úgyhogy Lizzie — bármennyire nehé
zéi e esett is — apránként egészen csinos versikéket írt és ügyes karcolatokat rajzolt, 
Rossetti persze bemutatta babáját barátainak is, (első sorban Ruskinnek. Ruskin, aki 
eléggé jómódban élt s ekkor már újra agglegény volt, meleg pártfogásába vette Lizziet, 
aki erre nagyon is rászorult, mert bizony tüdőbajos volt, viszont Rossettinek nem volt 
pénze hogy gyógvíttassa. Ruskin finoman oldotta meg a dolgok évi átalányt adott 
előre Lizzienek az év során készítendő rajzai honoráriuma fejében. így aztán Lizzie
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utazgathatott fürdőhelyekre, gyógyítgathatta, magát. Ruskin fel-felkereste s egy ízben 
meg is kérte Lizzie kezét. Kosarat kapott. A finomlelkű Ruskin azonban továbbra is 
változatlanul kiutalta neki az év j ár árié k-b o noráriu m o t.

Rossettivel azonban időközbein baj történt. 1857-ben — Rossetti még mindig 
csak 29 éves volt — Oxfordban egy színházi előadás alkalmával megismerkedett egy 
másik csudaszép nővel, Jane Burden-nek Ha Lizzie RosseJi verseiben és festményei
ben a szőke Beata Beatrix volt, akkor Jane most mint a gesztenyehajú Venus Verti- 
corda (szívfacsaró), Penumbra (árnyékos szemű) szerepel. A két nőnek Rossetti fan
táziájában ekkor betöltött szerepét az egyik „Angyali üdvözletek ép írja körül: Lizzie 
az angyal, aki hódolva közeledik a sötét, sejtelmes tek'ntetű Madonna felé. Jane Hür
den azonban nem akar Rossettiről tudni s az ennél hat évvel fiatalabb William Morris- 
hoz, Rossetti hűséges tanítványához megy 1859-ben nőül. Rosetti* rágja a keserű fél
tékenység, de Jane mindvégig hűvös marad vele szemben: úrasszony voltából egy jot
tányit sem enged.

Az üres bölcső
Lizzie közben visszatér s Rossetti, aki Lizzie elutazása előtt, éppen Ruskin 

unszolására, megígérte, hogy visszatérte után végre nőül fogja venni, most — dacára 
Jane iránt érzett vad szenvedélyének — hogy szavát megtartsa. 1860 tavaszán csak
ugyan megesküszik Lizzievel. Mindkettőre rettenetes a. kiábrándulás: most jönnek rá 
kölcsönösen, hogy nem is szeretik egymást. A tragédia árnyéka még sö’té* ebben borul 
rájuk, amikor Lizziemek 1861 elején halva szülét k egy gyermeke. Ettől kezdve felhő
iül az egész idegrendszere. Aludni csak laudánumma! tud mánikus melankóliába esik, 
társaságba természetesen nem jár. Végül o*t tart, hogy állandóan üres bölcsőt ringat 
maga előtt és csöndre inti látogatóit, nehogy felkeltsék a k's babáját,

Egy év múlva, 1862 februárius 10-én Rossetti vacsorára hivatalos Swmburne- 
höz. Jóval éjfél előtt, rossz sejtelmektől gyötörve, hazasiet. Már az előszobában fogadja 
a laudánum édeskés, émelyítő szaga. Benyit a felesége hálószobájába. Lizzie holtan 
fekszik az ágyán; ingére egy kis cédulát tűzött, férjének szóló utolsó üzenettel. 
Rossetti soha senkinek ezt a cédulát nem mutatta meg. Kétségbeesése irtózatos volt. 
Mindenki úgy sejtette, hogy azért, mert lelkiismeretfurdalások gyötörték, amiért Janet 
jobban szerette, mint Lizz'et. Amikor a coroner megállapította az öngyilkosság tényét 
és megadta az elföldelésre az engedélyt, Rossetti a nyolc év alatt Lizziehez írott és 
kéziratban maradt verseit odatette Lizzie fejpárnája alá: ember szeme többé ne lássa 
ezeket a dalokat. A köztudat ezt persze méginkább Rossetti önszemrehányásának 
tudta be. Rossetti ettől kezdve mindjobban letörőt*-. Dolgozni, aludni nem tudott, a 
folytonos chi or ál-szedés tönkretette az idegrendszerét: művészi és költői híre napról- 
napra romlott, A züllés végső fokán tartott. Ekkor Lizzie mentette meg. Ruskin rábe
szélte, bontássá fel Lizzie sírját, vétesse ki a verseket s adja azokat ki. így történt. 
1870-ben jelent meg két kötetben ez a dalgyűjtemény Poems címmel. A közvélemény 
egyik része felhördült a szentségtörő sírbontás fölött, A másik része azonban lelkese
déssel vette tudomásul, hogy új, nagy költője született Angliának: Swinburne és 
Christine Rossetti méltó társa.

Lizzie szörnyű titka
Rossetti ettől kezdve újra rátalált a lelkére. Egyik festménye a másika* követte; 

Morrissal együtt megalapították iparművészeti gyárukat és nyomdájukat, amelyek 
rövid hónapok alatt nemcsak Angliát hanem az egész kontinenst is meghódították. A 
A prerafaelita stílus világdivattá lett. Rossetti háza — No 16. Cheyne-Walk. Chelseaben 
— újra társadalmi középponttá lett, pláne, amikor 1881-ben újabb verskötetje: Ballads 
and sonnets .jelent meg. Most már árra is kapható volt, hogy földszinti lakása ab’akán 
ki-kin ézegessen az uccára s ha valami feltűnően szép nőt látott közeledni, kisietett 
elébe az uccára, bemutatkozott neki, mint festő s megkérte, álljon neki modelt. Ha
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aztán visszautasító választ kapott; akkor dühöngve ment vissza műtermébe: nem értette, 
hogy akadhasson nő, akit nem izgat az, hogy bekerüljön Rossetti hires szépség-galé
riájába.

De azért Lizzie emléke Rossetti halála napjáig — 1882-ben, 52 éves korában 
hunyt el — sem hagyta nyugton. Ha hinnünk lehet Giartosio de Courten olasz írónak, 
akkor Rossetti közvetlenül halála előtt, Lizzie egyik hozzátartozójával közölte a vég
zetes cédula 'tartalmát: Lizziet ugyanaz a szerelmi bánat gyötörte, amely Byron húgát 
kapcsolta kii az angol társadalomból.

Ruskin, az atyamester, 18 évvel élte túl Rossettit, néggyel MiHaist, ugyanannyi
val Morrist. 81 éves korában hunyt el 1900-ban. De előzetesen még egy exotikus sze
relmi álmon ment keresztül.

Öreg ember nem vén ember
Közismerten prűd ember volt, aki képes volt arra, hogy amikor az általa min

denkor szent embernek tartott Turner festői hagyatékának rendezését rábízták, s ő ab
ban egy nagycsomó ob szóén rajzot talált, akkor ezt a köteget minden gondolkodás 
nélkül tűzbe dobta s még dicsekedett is ezzel a herosztrátoszi tettével.

Most 1861-ben tartunk, a prerafaelrtákra nézve annyira végzetes esztendőben. 
Írországban utazgat, ahol megismerkedik egy 12 esztendős kisleánnyal, Rosie Latouche- 
saJ. A harminc évvel idősebb férfi szenvedélyes szerelemre gerjed a kis nőcske iránt. 
A lányt anyjával együtt meghívja Londonba. A mamának ugyan nem tetszik a dolog, 
de öt év múlva csakugyan felkeresi Ruskint édesanyja házában, Denmark Hill-ben, 
amely annyira megtetszik Kosiénak, hogy elnevezi „Eden Hall“-nak. Ruskin megkéri 
a 17 éves lányt. A válasz az, hogy várjon még három óvet, mikorra majd nagykorú 
lesz. Három év múlva Rosie az atyjával jön Londonba s okos ember létére' felkeresi 
leányával együtt Milaisnét, Ruskin egykori feleségét, ki most már 15 éve nem érint
kezett egykori urával. Millaisné aztán alaposan elrontotta a kislány gusztusát a most 
már 50 Esztendős férfitől, éspedig főként azzal — ezt Ruskin maga mesélte Frank 
Harris-nak —i, hogy hiszen Ruskin azért olyan prűd, mert már annak idején is, arái
kor még az ő felesége volt, Millaisné, teljes absztinenciában élt mellette!

Rosie erre a kellemetlen hírre végkép kikosarazta Ruskint, aki azonban ennek 
ellenére is megmaradt a kis ír leány hűséges „öreg barátjának“. iEz a történet is tra
gikusan végződik. Rosie is tüdőbajos lett és Ruskin karjai között hunyt el. Ruskiinre 
irtózatos hatással volt ez az újabb haláleset. Háromszor is agyvelőgyuLladást kapott: 
folytonos látomások gyötörték' még évtizedek múltán is s még halálos ágyán is „élete 
rózsájáról1“ halluciná't a szegény, egyedül maradt aggastyán.

Sorra kihaltak mellőle barátai, barátnői s meg kelletft azt is érnie, hogy magát 
az egész prerafaelita mozgalmat, amely életének tartalmat, óéit adott, elmosták az 
újabb, nyugtalanabb művészi irányzatok. A prerafael-izmus maga is klasszikussá cson
tosodott s az új irányok ugyanazokkal a jelszavakkal lökték félre, amelyekkel ötven 
évvel korábban ők rontottak neki az akademizmus vaska púinak!

Stern Ábrahám: Emlékek és élmények
((Utazás egy feloszlatott iskola körül. 

Bpest, 1934. 30 oldal.) A szerző ötven évig 
működött a pedagógiai pályán, ahol Kálmán 
Mór, Salamon Ferenc és Goldziher Ignác vol
tak a mesterei, Riedl Frigyes és Péterfy 
Jenő a barátai, ö vezette be elsőül >a nap
közi otthont, az Iskola orvosi intézményt, a 
gyerekek zuhanyoztatását, a gyenge tehet

ségű gyerekek pszichológiai vizsgálatát, stb. 
Igen sok kedves élménnyel tarkitva mondja 
el múltja emlékeit: annál nagyobb keserűség
gel tölti el. hogy azt az iskolát, amelyet, 32 
éven át vezetett, a pesti zsidó hitközség 
megszűnteti. A szerző maga már nyugalom
ban van; de egykori alkotását félti, fájlalja, 
ezért hagyta el e füzet erejéig a joggal ki
érdemelt otium-öt.
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n i i L A A C O K

Goethétől a Fliegendéig
A sex-appeal és az átöröklés mint irodalmi téma 

Irta : Lám Frigyes dr.

A franciák nagyra vannak Balzac-kal, mert neki tulajdonítják a modern regény 
megteremtését. Előtte a regény a romantika kék levegőjében lógó szerelmes-história 
volt, amelyben a 'hős és a hősnő különféle kátyúkon keresztül szerencsésen az oltár elé 
jutottak, ahol senkisem kérdezte tőlük, miből éltek eddig és miből akarnak családot 
alapítani, vagy pedig, hogy mit csinálnak egyébkor, amikor nem Erosz úrnak a paran- 
esára működnek? A regény vagy ilyen happy^endes volt, vagy pedig öngyilkossággal, 
illetve kolostorbavonulással végződött. Balzacé az érdem, vallják a franciák, hogy reá
lis alapot adott a regénynek, belevitte a kenyér- és pénzkérdést, mert először jön a lét- 
fenntartás, csak azután a fajé. A szerelem csak akkor érdekel bennünket, ha előzetesen 
jóllaktunk. De nem Balzacé ennek a megállapításnak a dicsősége, hanem Goethéé. Az 
ő irodalmi korszakot alkotó regénye: „Die Wahlverwandtschaften11 a legelső modern 
regény, a realista és naturalista regényírás kezdete. Ebben, az 1809-ben megjelent 
munkában nemcsak a szerelem fontos, hanem a gazdasági viszonyok is. Van benne szó 
birtokkezelésT.ől, fásításról, csatornázásról, öntözésről, intézetbeli egyenruhának káros 
hatásáról a leánylélekre, geológiáról és sok másegyébről, amiért is sokan elhibázott 
regénynek mondják, mert ezeknek a kérdéseknek a feszegetése nem szépirodalmi műbe 
való. ahol megbontják a szerkezetet, hanem tudományos munkákba. Pedig ezek a részek 
nem „felelőtlen elemek kilengései, egyéni akciói“, hanem szántszándékolt költői „segéd
eszközök.“ Goethe ezekkel akarta a valóság látszatát megteremteni, és ez sikerült is 
neki. Nem mesének tartjuk a regényt, hanem valóban megtörtént eseményeknek. — A 
„Wahlverwandtschaften“, nagyon természetesen, nem könnyű olvasmány! Nagy irodalmi 
kulturáltság kell az élvezéséhez. De megkönnyíti olvasását az a néhány szép kiadás, 
amely a tavalyelőtti Goethe-centenárium alkalmából megjelent. (A Grootjohann rajzai
val ékesített díszkiadás és a Deutsche Buchgemeinschaft képekkel kiadott jubileumi 
kiadása).

Goethe regénye csak Ínyenceknek való falat. Ebből táplálkozik már több mint 
száz év óta az írók hosszú sora. Innen kértek kölcsön eszméket más regényekhez. 
Goethe itt is determinista. Mint a régi eposzokban és a tragédiában az istenek vagy a 
fátum uralkodnak, itt a determináció szerint történik minden. Meg is támadták Goethét 
emiatt. Erkölcstelennek mondták, mert elveti a „szabad akaratot“, pedig ép ellenkező
leg: azt mutatja, hogy milyen erkölcstelenség a természet törvényei ellen vétkezni! 
A determinációt egy hasonlattal illusztrálja, amelyet a kémiától kér kölcsön. Az affini
tas electiva néven a vegytan két elemnek egymáshoz való megmagyarázhatatlan von
zódását nevezi. Ha hét egymással egyesült elem egy másik vegyidet közelébe jő, amely 
szintén két elemből alakult, akkor sokszor az történik, hogy' mindakét vegyület felbom
lik és, keresztbe egyesülve, a másik csoport felszabadult elemével új alakulatot hoz 
létre. Goethe az elemek vonzódásának példájául a mész és a kénsav egymással szemben 
tanúsított magaviseletére hivatkozik és a két elemcsoport „eljárását“ a két nem egv-
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máshoz, való r ok on szenvezéséhez alkalmazza. Szóval a szerelem és az ellenszenv is nem 
tőlünk függ. Akkor az ember nem tud ellenállná a természet szavának vagy annak, amit 
annak tart? Dehogy nem! Az „affinitas electiva“, amely csak hasonlata két ember egy
másra ható „sex appeak-jének, nagyon erős, igaz, — de ellen lehet neki állni: az erkölcsi 
akarat nevelésiével. Az ösztönt meg lehet fékezni némi kis lelki erővel, a kötelesség 
kemény gerincével. Két párt szerepeltet Goethe. Ezek, amiről nem Is tehetnek, keresztbe 
szeretik meg egymásnak a párját. Az újonnan keletkezett szívbeli párok kétféleképen 
reagálnak az ösztönre. A fiatalosabb pár elbukik. Mivel előzetesen megedzette az akara
tát és van kötelességérzete, azért nem engedi magát az ösztön által vezetni.

Az ösztönt örököltük, az parancsol nekünk. De Goethe szerint az ösztön fékez
hető, — némelyik teljesen ki is ártható. 'Hogyan gondolta ezt a német költő már a tizen
nyolcadik század végén is: hogy szembeszállhatunk az örökölt, a belénk oltcítt rossz 
hajlamokkal is, a terheltséggel, azt a modem kriminológusok, akik az ifjúkori bűnö
zésnek megszüntetéséről cikkeznek, Goethétől tanulhatták eh Iphigenie auf Tauris! 
Iphigenia agyonterhelt családból származik, az ősök vérfertőzést űztek és kölcsönösen 
gyilkolták egymást. Iphigenia anyja: Klytemnestra megölte szeretőjének segítségéve] 
férjét Agamemnont, aki szintén nem volt ment holmi kisebb gyarlóságoktól. Mint tud
juk, a fiú: Orestes megölte a mamáját, éspedig szád'sta nénjének, Elektrának biztatá
sára szúrta szíven. A család ősei sem űztek egyéb szórakozást, mint vérfertőzést és 
„hasolió lyókat“. Ma a mykénei királyi családot Hitler sterilizációra ítélné, ami külön
ben az összes uralkodó-családoknak a. sorsa volna a Bourbonoktól kezdve a Wittels- 
bachokig, mert az Inzucht következtében valamennyien vérbajosok, paralitikusok, alko
holisták, perverzek és bolondok. De mit ajánl Goethe? Mit csinál ilphigeniával? Más 
környezetbe viszi, Taurisba, egészséges miliőbe, ahol testbendélekben felfrissül, meg
újul. mentes marad az átöröklés miazmáitól. Diana tiszta papnőjévé lesz; a rossz csirák 
visszafejlődnek benne. Tehát Goethe már iszázötven évvel ezelőtt tudta, hogy a bűnö
zést meg kell előzni, nem utólag büntetni. A lelkiekben is a legjobb gyógymód a pro
filaxis. Aki nem akar tyúkszemet, ne viseljen szűk cipőt; — aki nem akar bűnt, szün
tesse meg azt a körülményt, amely a bűnt előidézi.

Visszatérve a Wahiverwandtschaften-re, ki kell mondanunk, hogy ez a könyv 
egész kincsesbányája a legmodernebb gondolatoknak: — a varázsvessző, amelyért 
Goethét kortársai lemosolyogták, a világháborúban diadalt ült, — Ottilia furcsa fejfá
jása, amellyel rejtett fémeket talál, ránk nézve nem babona már. De a regénynek van 
egy gondolata, amelynek igen fényes jövője volt, nagyon sok regénynek lett a tengelye. 
Eduárdnak, a férjnek és Char 1 ottenak, a feleségnek, van egy gyermeke, aki, noha a 
házaspár egymáshoz fizikailag hű volt, nem. rájuk hasonlít, hanem a kapitányra, akire 
az asszony, és Ottiliára, akire Eduárd, a férj, állandóan gondolt. A gyermek -— mondja 
Mittler, a regény raásonneurje — kettős lelki-házasságtörésből származik. Az átörök
lésnek ez a különös misztikuma nagyon tetszett Zolának. Émile Zola, aki később egész 
bábeli regénytomyot épített az akkoriban még félig misztikus ködbe burkolt, tudomá
nyosan még át nem kutatott ata.vizmus ingoványos talajára (Mendel Gergely brünni 
szerzetes tanárnak tanai csak a múlt század végén váltak közkeletűekké), fiatal korá
ban regényt írt, amelynek címe: „Madeleine Férat“. Madeleinenek első szeretője Jacques 
volt, egy fiatal medikus, aki Franciaelndiába megy orvosnak. Madeleine azután meg
ismerkedik Guilleaume-mal, aki, miután a leány már kedvese volt, elveszi feleségük 
Madeleine csak akkor határozza el magát erre a lépésre, hogy Vilmosé legyen, amikor 
azt hallja, hogy Jacques meghalt. Guilleaume és Madeleine boldogan élnek, évek múlva 
gyermekük is születik. A kis leány, anyja rémületére, nem az atyjához hasonlít, hanem 
első szeretőjéhez. De erről, nagyon •természetesen, nem szó] a férjének. Egyszerre csak 
visszajön a holtnak liiresztelt Jacques Indiából és meglátogatja ifjúkori barátját, Guil- 
leaume-ct. A volt szeretők összetalálkoznak, és Madeleine bevallja férjének, hogy elő*
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zetesen szeretője volt az orvosnak. Guilleaume meg akarja Madeleine előéletét bocsátani, 
ám de akkor ő is észreveszi, hogy Luc'e. kis leányuk, Jacquehoz hasonlít. A férj persze 
azt gondolja, hogy a felesége lelki házasságtörést követett el, amennyiben mindvégig 
az első szerelmesére gondolt. — Itt a regényben Zola elmondja, hogy nagyon 'gyakori 
eset, hogy az első szeretőhöz hasonlít a nőnek egy másik férfitől származó ivadéka. 
Zola szerint az első férfi teljesen áthatja a szűz leány testét-vérét, átitatja az idegzetét, 
kitörölhetetlen emléket hagy az alkatában, — és ez 'a két szervezetnek igazi, felbont
hatatlan házassága. Madeleine örök időkre Jacques felesége maradt. Guilleaume, a má
sodik férfi, csak eszköze volt az elsőnek, aki misztikus módon 'termékenyítette meg a 
nőt. Hanns Heinz Ewersnek van egy hasonló ötlete, amelyre később térünk vissza.

Zola egyszóval dicsőíti a monogámiát: ha az érzékek szűz egybekelése egyszer 
összekötött két emberi organizmust, akkor már azontúl felbonthatatlan a frigy éspedig 
a természet szentsége révén. A nő második házassága már fajtalanság. Amikor Jacques 
visszatéréséről van szó, Madeleine megfigyeli önmagát. Tényleg sokszor Jacquesra gon
dol, sőt álmodik is róla. Érzi, hogy vérében van. az első férfi. A férj is megfigyeli Made- 
leinet és észreveszi, hogy rajta és benne is sok van, ami Jacquesra emlékeztet: szavak, 
mozdulatok, szokások. (De hisz ehhez még nem kell misztikus magyarázat, hiszen két 
évig voltak együtt! Goethének Ottiliája is kezd imádott Edwardjához áthasonulni, még 
az írása is kezd az Edwardéra hasonlítani.) Jacques tényleg megjön. Erre Guilleaume és 
Madeleine nem tudnak már egymás mellett meglenni. Különt-külön laknak, mert min
dig úgy érzik, hogy köztük áll a harmadik, Jacques. Végre Madeleine gondol valamit: 
elmegy Jacqueshoz, meg akarja kérni, menjen el, tűnjék el, ne zavarja életüket, talán 
még boldogok is lehetnének! De amikor Jacquesnál van. felébred a testében az emlék, és 
azonnal karjaiba hull és prédája lesz Jacquesnak. Jacques nem tartja Made’einet asz- 
szonvnak-feleségnek való nőnek. Meg is mondta már Guilleaume-nak is, hogy volt
szeretőt nem szabad elvenni, mert bukott nőnek hinni nem lehet! Madeleine a Jacques
nál költött végzetes óra után hazamegy és ott hallja, hogy másodszori elbukásának órá
jában halt meg torokgyíkban fekvő leánykája, Lucie. Most jön az expiáció. Madeleine 
megbünteti saját magát, amiért Guilleaume-ot megcsalta. Mérget vesz be. Holtteste 
fölött Guilleaume megőrül. A kislány a ravatalon egészen Jacques vonásait mutatja.

Mint tudjuk, Zola regényeiben az átöröklésnek egyik faja, a degenerálás, azt a 
szerepet veszi át, amelyet a múlt század elején a végzettragédiában egy buta dátum 
(februárius 24, vagy éppen februárius 29), vagy pedig egy-egy babonás szerszám ját
szott (villa, kasza, tőr, képkeret). A korcsosulás rettenetes törvénye irányítja a cselek
ményt; az ember tehetetlen báb egy kegyetlen misztikum kezében. így látjuk ezt külön
ben Ibsen egyik darabjában és Gerhart Hauptmann első tragédiájában (Vor Sonnenauf- 
gang) is.

Goethe és Zola ötletét feldolgozta Alfréd Friedmann is. Alfred Friedmann a leg
jobb német novellaírók egyike. Abban az értelemben írta novelláit, amelyet Goethe 
követeit. A novella egy egyszer megtörtént különös esetnek művészi feldolgozása. Egy 
..hallatlan esemény“1 legyen a novella tengelye, szóval „sólyom“, ahogyan ezt Paul 
Hevse megfogalmazta. Boccacciónak van egy meglepő novellája, amely sólyommadárról 
szól. Innen ered Heyse elnevezése. Friedmann-nak minden egyes beszélye ilyen 
„sólyom“. Majdnem mindig tudományos problémát tárgyalnak. Friedmann 1845-ben 
született a Majna melletti Frankfurtban, ahol atyja gazdag ékszerkereskedő volt. Fia 
nein törődött a gyémántokkal, csak a költészet gyöngyeivel. Filológus lett belőle és 
szépíró. Sok szép novellája jelent meg a Reclam-féle Üniversal-Bibliothekban. Ott 
látott nyomdafestékes napvilágot a.. Lehensmär chert című kötete is (U. B. 12-50.) )s itt 
olvasható a ,.R ätselhaftcímű elbeszélése. Egy Anna nevű szép és gazdag leány férjhez 
megy szive választottjához: Jägerhez, akiről már csak az esküvő után derül ki, hogy 
kártyás és lump. Tönkreteszi az asszonyt vagyonüag; mámorában meg is veri. Válás
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lesz a vége. Anna a válás után férjhez megy ahhoz a derék ügyvédhez, aki kínzójától 
megszabadította. Magával viszi második házasságába első férjétől való fiát is. Pár év 
múlva második urától fia születik. Ez a fiú hasonlít az első férjhez, nemcsak testileg. 
Az apa utálja, gyanúsítja ártatlan feleségét is, hogy első urával megcsalta; ha nem tes
tileg, hát legalább lelkileg. A férj annyira megváltozik ennek a maró gondolatnak lidérc
nyomása alatt, hogy ideges lesz, üldözési mániába esik, megörül, tébolydába csukják. 
Onnan sikerül egyszer megszöknie. Konyhakéssel támadja meg Anna elvált férjét, a 
lezüllött csavargót. Szerencsére nem öli meg a lumpot. Elfogják, újra tébolydába kerül, 
ott hal meg.

Az egész elbeszélés az átöröklés körül' forog. A két nem közötti szimpátiáról és 
idiosziinkráziáról beszél. Amit Friedmann állít, az nem újság: „Az anya átörökítheti az 
első férj tulajdonságait a második férjétől származó gyermekeire“. Tudott dolog ez. 
A néger asszony, akinek egyszer fehér embertől született gyermeke, férjhez mehet 
azután a legfeketébb feketéhez, mindig mulattot fog a világra hozni. Kutyálkodó isme
rőseimtől tudom, hogyha egyszer fajkutyájukat nem hozzávaló ebbel párosították, meg
történik, hogy későbbi egyenrangú, tehát nem morganat kus kutyaházasságból egy 
„vrurf“ban mindig lesz néhány korcs is, amely a szukát korábbi mésalliance-ára, fajelle- 
nes ballépésére figyelmezteti.

De még ennél &s furcsább dolog az, ha a házasfelek kezdenek egymáshoz hason
lítani. Nem azt értem, hogy felveszik egymás szokásait, járását, arcf ntorát, beszédmo
dorát, furcsaságait, kiejtését, — mert ez mind érthető és természetes dolog! És erre 
nem is azt a kifejezést használjuk, hogy hasonlítás, hanem „emlékeztetés“. Itt nem erről 
Van szó, hanem testi hasonlatosságról! Willibald Alexis „Cabanis“ című regényében, 
amely Nagy Frigyes idejében játszik, azt meséli, hogy egy zsidó elvett egy keresztény 
leányt. Idővel a nőn láthatóvá lett a szemita faji jelleg, rfl.ss0-zsidónő lett belőle.

Még ennél is furcsább eszméket vet fel és dolgoz fel Hanns Heinz Ewers. A han
gyákról írt (Die Ameisen) psz e udo-tudományos művének sok novellisztikus betétje van. 
Egyikben a telegonia problémáját feszegeti: lehet-e bizonyos hipnózis útján partenoge-- 
nezist létrehozni, valakit megtermékenyíteni? Az „Alraune“ szerzője — hiszen ez a hír
hedt könyv is csak az átöröklés és degenerálás szÜhbolumaképen szerepelteti az akasz
tott ember alatt mandragoragyökérként létrejött, „mesterségesen, de természetesen“ 
nemzett nőstényt — szereti az erotikus borzalmakat, mert közismert teóriája szerint a 
nemi kéj, a vallásos áhitat és a perverz kegy étién kedés egy tőből fakadnak, egy ösztön 
nMlvánulásai, voltaképen egyek, már agyvelői eredetükre nézve is.

Amikor Goethe furcsa gondolatát, a keresztbe való lelki házasságtörést, megírta., 
de még akkor is, amikor Zola az ő regény-kolbászkoszorúját töltögette, még igen keve
set tudott a tudomány az átöröklés törvényeiről. Mendel Gergely brünmi szerzetes kor
szakalkotó megállapításai csak a század végén váltak szellemi közkincsekké. Mendel 
óta gyártják a kertészek és tyúkászok a hybridfajtákat: az andaiúziai kék tyúkot és a 
Dumas mesebeli „fekete tulipánját“ is. De ma is áh a mondás: Naturam expellas furca, 
tamen usque recurret.

Ma már értjük a legfurcsább dolgokat is. Pld. a múlt század elején néhány angol- 
matróz hajótörést szenvedett a Csendes Óceánnak egy 'termékeny, de lakatlan szigetén. 
Egy szomszédos szigetről szereztek maguknak feketebőrű melanéziai feleségeket. Utód
jaik az első generációban tiszta hybridek voltak: barna arcbőrrel, gyapjas fekete hajjal. 
A második nemzedékben már háromféle válfaj lett nyilvánvaló; egy harmada albino 
volt: fehérbőrű és szőke; egy harmadrésze tiszta korcs; a harmadik harmada pedig tel
jesen fekete volt. A negyedik és ötödik generációban eltűnt, még pedig teljesen, a hyb
rid. Ma már csak két faj lakja a szigetet: fehér és fekete; gyűlölik egymást; nem keve
rednek. Teljes a visszafajulás.
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Amikor gyermek voltam, kertünk volt, amelyben nagyatyám georgina-tenyésztés
sel foglalkozott. Minden évben hozatta Erfurtból a legújabb „kreációkat“. Egy-két év 
múlva, ezekből a «zépnevű, szépszínű és tömött kelyhű újdonságokból közönséges virá
gok lettek, elfajzottak. Kutyából nem lesz szalonna! Hiába ültetik a békát arany tró
nusra, visszaugrik a pocsolyába! Az amerikaiak nagyra varrnak Burbank Lutherrel, és 
méltán, ő találta fci a magtalan szilvát, a tüskenélküli kaktuszt, amely forradalmosítja 
a földművelést, mert táplálóbb, mint a búza. és nem kell művelni, nem kell szántani, 
vetni, öntözni, trágyázni, mert megnő magától a legsilányabb köves helyen is. Burbank 
gyártotta néhány száz krumplimag kereszteződésével a tökéletes burgonyát, amely 
csupa keményítő, csupa hófehér liszt. Ha Burbank alkotásait magukra hagyják, 
olyan gyors tempóban fajulnak vissza, mint Wells regényében ,,Doktor Moreau szigetéi
ben a beojtott és nemesített vadállatok, mihelyt a boszorkánymester nem ügyelhet többé 
fel reájuk.

Nagyon természetes, hogy én itt az egész furcságnak csak irodalmi változatait 
hoztam fel, úgy ahogyan ezt Goethe beledobta a költészetbe. A teológiával ellentétben, 
természettudományos alapon akarta ő a házasság monogám voltának követelményét és 
a házasság felbonthatatlanságát hirdetni. A házasság természettudományilag is szent 
dolog, mert ezen a pilléren épül fel az emberi civilizáció.

Goethe útján, mint láttuk, sok irodalmi mester és kuruzsló járt.
A determinációs öröklékenységnek misztikus tengeri kígyóján lovagló írástudók

nak voltak irodalmi ellenlábasaik. Ilyen volt Maurice Möntégut, a szellemes regényíró 
is. Irt egy regényt La paix dans les Campagnes címmel, amelyben kigúnyolja Zolát, 
aki az atavisztikus fű növését is hallotta. Két gyermek élettörténetét meséli el Monté- 
gut. A kis márkit elcseréli a bölcsőjében .saját parasztfiával a nagyravágyó dajka. A 
grófból paraszt lesz, a parasztból gróf. Az arisztokrata-család terhelt; csupa bolond, 
hülye és öngyilkos került ki belőle. Mi történik? A grófifiúból egészséges vasgyúró lesz 
a parasztok között; a grófi kastélyban felnevelt parasztgyerekből hisztérikus, nyava
lyás hajlamú, képzelődő, koravén ember lesz, sőt öngyilkosságba menekül. A hereditás- 
nak képzelt törvényein kárörvendve, azt írja Möntégut, hogy a környezet és a nevelés: 
ezek pozitívumok, de az átöröklés csupán képzelt ellenség, csak ugató kutya, csak azt 
harapja meg, aki fél tőle.

Nemcsak a tudósokat, hanem az átöröklés törvényeit is csúfolta ki egyszer a 
„Fliegende Blätter44 egyik vicces rajza. Egy tudós tanár néz egy autót, amelynek háta 
mögött egy csomó lócitrom fekszik. A tudós csóválja a fejét és mondja: „Welch ein 
seltsamer Fall von Atavismus!“

Sós Endre: Diktátorok és diktatúrák
(Cobdén-könyvtár, 69. sz. 39 oldal.) Rönt- 

genszemű publicista kutatja fel ebben az 
előadásban a kor szemhatárán feltünedező 
új-régi mumust: a diktátort és annak kor
mányrendszerét. K Induló pontja Francis 
Delaisinek — egyébként Giotto Dainelli 
olasz geopolitikus megállapításaival sok 
részletében azonos — axiómája a kétfajta: 
irni-olvasni-tudó és analfabéta a demokra
tikus és diktatórikus rendszerű Európáról. 
Ez a szellemi izobárvonal voltaképpen anti- 
ku’turális jelenségnek tünteti fel tehát a 
diktatúrát, amit nem minden diktatúráról 
lehet elmondanunk, A L’état c’est moi dikta
túrája sem volt az, s az orosz diktatúra is 
tagadhatlanul nagy méretben szüntette meg

az analfabetizmust és életértelmet vitt sok 
olyan néprétegbe, ahol azelőtt még az élettu
dat is hiányzott. Háromfajta diktátortípust 
különböztet meg az előadó: a születési, a ka
tonai és a pillanatnyi konstelláció szülte dik
tátort. Finom vonásokkal jeleuizi a három tí
pust, valamint a diktatúra, szükségessége kö
rül kialakult jogbölcseleti vitákat. Különö
sen értékes a tanulmánynak iaz a nagy feje
zete, amelyben rendre veszd a mai diktatúrá
kat; az olasz, az orosz, a spanyol, a török, 
az albán, a jugoszláv és a lengyel parancs
törvényi rendszereket. A munkálat végül a 
demokrácia egyedüli, mert kulturális ész
okokból folyó jogosultságának. polgárság 
és munkásság demokratikus kézfogásának 
fürdetésében csendül ki.



EZEKRŐL
A KÖNY ?f i g f  AEkRÖL
B E S Z E IÄ M -N E K ...

VERSEK,
Moskovics Adrienne, V. rgimn. tanuló: 

Versek
(Kosice. 62 oldal.) A címlapon mosolygó 

bájos kislány bizonyára nagy dicséretet 
kapott a. kassai gimnázium ötödik osztályá
nak önképzőkörében és versei rá is szol
gáltak erre a dicséretre. Reméljük, hogy a 
tehetséges gyermek tehetséges költővé növi 
majd ki magát,.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Farkass Jenő: Éda
(Történelmi regény Kun László király ide

jéből. Csokonai-kiadás, Budapest. Két kö
tet, 247 és 264 oldal.) Szegény félreismert, 
tragikusvégű Kun László király históriáját 
írta meg Farkass Jenő, nagy történelmi tu
dással és dús képzelőerővel. Ahol a törté
nelem hiányos, ott a maga fantáziájával épí
tette ki a történéseket, de mindenkor vi
gyázott arra, hogy a történelmi levegőt 
meg ne bontsa, hogy amit hozzáhöltött, az 
szervesen illeszkedjék az ismert valósághoz. 
Ez teljes mértékben sikerült is neki, első
sorban azáltal, hogy alakjait a messzi múlt
ból eleven valósággá gyúrta át. Közei 
hozza hozzánk a szertelenlelkű Kun Lász
lót. aki soha sehol sem talált nyugodalmat, 
akinek „olyan volt a lelke, mint egy se
bektől borított test, amelynek minden érin
tés metsző fájdalom. Ha az egyik seb be
hegedt, másik szakadt helyette. Ha az egyik 
szerette, a másik átkozta. Sohasem volt jól. 
pedig ő mindet egyformán szeretni akarta.“ 
Szeretni akarta a kunokat és a magyaro
kat egyképpen és békét akart teremteni or
szágában. De nem sikerült és egész élete 
egy hajsza lett. „Ha ez a hajsza egy rnesz- 
sze kitűzött nagy cél 'felé kergeti, akkor 
nagy dolgokat vitt volna véghez. De nem a 
győzelem kellett neki, hanem a küzdés, nem 
a cél, hanem az eszköz, nem az eredmény,

hanem a tör tetős, nem a nyugalom, hanem 
a mozgás. És mindezeken túl és mindezek 
előtt: Éda kellett neki, a kunok király
nője. „László úgy érezte, hogy amit valaha 
kunságon értettek, gyűlöltek és féltek, ami 
féktelen lendület, vad élniakarás, kegyet
len önzés és halálos nemtörődömség, ami 
pogányság ebben a fajtában élt, dacolt és 
megbotránkoztatott jámbor keresztényeket, 
az mind úgy lobog ebben a nagyszerű kun
leányban, olyan ellenállhatatlanul és ma- 
gátöiértetődően, amint azt emberi e me el
gondolni sem képes, csak maga a csodálatos 
természet.41 Izzó szerelem sodorja őket egy
máshoz. De sokáig dacosan ellenállnak. 
László az aranyhajú Izabellához, számkive
tésből visszahozott feleségéhez tér visz- 
sza, majd ledér kun lányokkal 'hentereg, de 
végül mégis Édához fut vissza és Éda is be
látja. hogy a végzet neki rendelte Lász
lót. Izzó szerelmük nem tart soká: az or
gyilkosok megölik a királyt. És Éda népé
vel kivonul az országból.

Gosztonyi Ádám : Horoszkóp
(Singer és Wolfner kiadása, Budapest. 

208 oldal. Ára fűzve 2 P, kötve 3 P.) Roman
tikus történet egv fiatal magyar lányról, 
aki sok nélkülözés után kikerül Amerikába 
és itt előbb pincérlány, majd modisztin lesz 
és végül feleségül veszi az egyik leggazda
gabb amerikai milliomosfiú. A bűbájos 
happy-end és a közvetlen mese szövés az 
álmodozó fiatal fiatal lányok számára teszi 
kedvessé ezt a regényt. Viszont komo’vabb 
értéke, hogy megmutatja: miként lesz az el
kényeztetett magyar úriasszonyból odakint 
— szakácsnő.

Kós Károly: Az országépitő
(Történeti regény 2 kötetben. Erdélyi 

Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1934. 182 és 260 
oldal.) Megkülönböztetett helyet foglal el 
Erdély irodalmában Kós Károly, ez a nagy
vonalú rönesszansz-léfek, akinek rendkívüli
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IRODALMI ELET
A Vajda János Társaság verspályázata
Az elmúlt napokban hirdette ki a Vajda 

János Társaság a legfiatalabb magyar köl
tőgeneráció általános érdeklődése között 
lírai verspályázatának eredményét. Ebből 
az akalomból felkerestük Platz Rudolfot, 
a Társaság ügyvezető elnökét, aki a pályá
zat ötletének felvetője volt, hogy a szám
szerű eredményen kívül néhány szóval tájé
koztasson bennünket a pályázattal kapcso
latos benyomásairól.

— Elsősorban talán Lewin Miksa ado
mányának — irodalmi és kulturális jelen
tőségénél is nagyobb — irodalompolitikai 
jelentőségére szeretnék^rámutatni, — kezdte 
el beszámolóját Platz Rudolf. Hiszen a fia
tal magyar költők, akik csak igen ritkán 
jutnak el ahhoz, hogy nyomtatva olvassák 
verseiket, már-már önmagukkal és tehetsé
gükkel meghasonultan, kénytelenek lemon
dani annak a. lehetőségéről, hogy- megtalálják 
az utat a közönséghez. A legtöbbet érő ta
pasztalat tehát az, hogy az ehhez hasonló 
irodalmi pályázatokkal nemcsak, hogy éb
ren lehet tartani a fiatalok elveszett hitét, 
hanem irodalmi nevelési szempontból nagy 
eredményeket lehet elérni.

—• A Vajda János Társaság elnöksége 
ennek a pályázatnak és lírai előadó estjé
nek hatalmas erkölcsi s'kerét figyelembe- 
véve épen ezért elhatározta, hogy évenkint 
legalább egy ilyen antológiát jelentet meg; 
amennyiben anyagi lehetőségei megenge*- 
d k: kettőt; valamint azt. hogy évenkint 
egy nagy lírai estét rendez, kéthavonk'nt 
pedig saját helyiségében lírai előadóesték
kel' szolgálja a magyar líra ügyét.

— A pályázatra beküldött versanyag ter
jedelme várakozásunknak megfelelően 900 
vers1 volt, a pályázat eredménye azonban 
egy bizonyos okból csalódást okozott: 
ugyanis a pályázat során nem bukkant föl 
olyan kirobbanó tehetség, aki az ismeret
lenség homályából ezen a pályázaton ke
resztül lépett volna be a magvar irodalom- 
történetbe. Azok a költők, akik im’nt a pá
lyázat győztesei az antológiába bekerül
tek, többé-kevésbé már eddig is ismerőse
ink voltak. Ezzel szemben örömmel állapí
tottuk meg, hogy azoknak a költőknek 
nagyrésze, lakik az antológia különösebb 
értékeit jelentik, a huszas évek elején van, 
— ebből a vetésből tehát a magyar iroda
lomnak dús aratása válhat. Sajnos az anto
lógia szűkös terjedelme miatt az utódálla
mokból jövő pályázatokat nem vehettük 
figyelembe.

— Végeredményben a bíráló bizottság, 
amelynek tagjai Kárpáti Aurél, Pünkösti 
Andor, Kelle Pál és szerény személyem

voltak, az 1934. új magyar líra című anto
lógiába 37 költő 90 versét vette fel. Az an
tológiát 7 ívre tervezzük, az előszavát Kár
páti Aurél, a Társaság elnöke írja. Az an
tológia végén rövid bibliográfia lesz.

— Egy igen érdekes megfigyelést tet
tünk a pályázókkal kapcsolatban. Ugyanis 
a pályázatnak azt a pontját, > amelyben 
életrajz mellékelését kértük, majdnem min
den pályázó félreértette. Mi ezt részint az 
életkor ellenőrzése, részint a bibliográfia 
teljessé tétele miatt kívántuk meg: a pá
lyázók azonban az egyszerű életrajz helyett 
olykor verseik terjedelmét is felülmúló 
életrajzokat mellékeltek. Különösen az a 
tény keltett feltűnést, hogy a pályázók fő
része azzal kívánta, verseinek megjelente
tését indokolni, hogy; ez az utolsó kísérle
tük és reményük a végső kétségbeesés elölt 
és hogy ez adná meg nekik a vigasztalást, 
az élettől elszenvedett csapásokért. Nem 
egyszer igazán mindnyájunkat megdöbben
tett az a letargia, amely különösen a vidéki 
újságírók soraiból áradt s ha a bíráló bi
zottság a tisztán irodalmi szempontjain kí
vül, bármely más szemponttól befolyásol- 

. tatni hagyta volna, magát, akkor elsősor- 
ban a fentiekre lettünk vo'na tekintettel.

*
A Vajda János Társaság április 17-én tar

lóit közgyűlése t sztujítást. tartott követ
kező eredménnyel: Elnök lett Kárpáti Au
rél, ügyv. elnök: Plátz Rudolf, főtitkár: 
Vajthó László dr., titkár: Vándor Lajos, 
pénztáros: Varga Pál, jegyző: Hermann 
Magda, ellenőr: B. Radó Lili. háznagy: For
gács Béla, ügyész: Havas Vilmos dr. Az .el
nöki tanács tagjai: Kosztolányi Dezső, 
Lackó Géza dr., Pethő Sándor dr., Pün
kösti Andor, Sós Endre, Supka Géza .dr., 
Schöpflin Aladár. Tiszteletbeli tagok: Ba
bits Mihály, Hevesi Sándor dr., Schöpflin 
Aladár.

Meghívott tagok: Bánóczi László dr., Be
nedek Marcell dr.. Gellert, Oszkár. Karin 
thy Frigyes, Kállay Miklós dr., Szilágyi 
Géza dr.. Kosztolányi Dezső, Pethő Sán
dor dr., Sapka Géza dr., Vajthó László 
dr., Zilahy Lajos.

*
A Magyar Kultur szövetség ápr. 11-én tar

tott választmányi ülésén Ritoók Emma el
nök bejelentette, hogy a m. kir. pénzügy
minisztérium az Egyesület részére 30.000 
pengős 'Sorsjátékot engedélyezett 1 pengős 
sorsjegyek kibocsátásával, írók és kópzó'- 
művészek támogatására. Az Egyesület elha
tározta. hogy 150 db. nyereménytárgyat fog 
kisorsolni hazai művészektől 15.000 P. ér
tékben. A főbb nyeremények — 8 db. 1000
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P., 4 db. 800 P., 1 db. 600 P. értékű mű
tárgy — Aba Novak Vilmos, Bernáth Aurél, 
Egiv József, Glatz Oszkár, Márffy Ödön, 
Pátzay Pál, Szőnyi István, Vaszarv János 
művei lesznek. A többi is kiváló magyar 
festők, szobrászok, iparművészek alkotá
sai. Húzás 1934. nov. 28.-án lesz a székesfő
város politikai biztosának jelenlétében. A 
hú zás i jegyzéket, valamint a nyereménytár
gyak átvételének helyét és idejét a Buda
pesti Hírlapban fogják közölni. — A sikerre 
nézve biztató, hogy az első 3000 sorsjegy 
előjegyzés utján már el is kelt.

Az Egyesület május 6.-án társas kirándu
lást rendez autóbuszon Jászszentandrásra az 
új templom és Aba Novák freskóinak meg
tekintésére, amelyeknek kartonjai a római 
egyházművészeti kiállításon feltűnést kel
tettek és amelyeket Mussolini meg is vásá
rolt.

*

A Kalevala uj magyar kiadása és Vikár 
Béla jubileuma.

A finn nemzet ünnepet ül. Száz eszten
deje látott napvilágot a Kalevala, a szuo- 
miak .,nemzeti hőskölteménye“, világiro
dalmi kincs, egyetlen a maga nemében. Az 
egyedüli hősköltemény, amely tisztára népi 
alkotás. Hogyan keletkezett északi roko
nainknak ez a nevezetes alkotása? Egy
szerű paraszti családból támadt egv em
ber: Lönnrot Illés, később egyetemi tanár, 
akit már fiatalon elbűvölt a finn öregek 
száján akkor még élő regék szépsége. Nya
kába vette az egész finn földet hogv meg
keresse a régi énekmondókat, regősöket és 
összeírja az apáról ifiúra szálló regék, ráol
vasok és népszokások gazdag gviii te me
nyét. A rengeteg halom a tudós keze alatt 
maradandó formát öltött. így készült a K 
levala.

Magyar nyelvünkön a Kalevala két á t
ültetésben van meg. Az elsőt Barna Ferdi- 
nánd szerzetté, a másodikat Vikár BéV 
Mindkettőt az Akadémia adta ki, de 
mindkettő végkép elfogyott. Most az 
utóbbit, m'nt az éposznak jubileumi dísz- 
kiadását tesz közzé két kötetben a 
Lafontaine Társaság. Sikerült megnyernie 
a világhírű finn művész: Axel Gallén- 
Kallela jeles fiának: Jorma Gallén-Kal- 
lela úrnak engedélyét arra. hogv a-7 
évi finn díszkiadás képeit felhasználhas
suk.

A jubileumi kiadványhoz előszót 
tolányi Dezső ír. Minden ének előtt rövid 
kis összefoglaló vers van. Ezek Vikár Bé’a 
eredeti versei. A verseket sajtó alá Var apó 
József tanár, kitűnő • finnistánk rerdyi 
mintegy 25 nyomtatott íven. A hozzáhik 
tartozó Magyarázatok kb. 10 íves külön kö
tetet foglalnak el.

De magát az ősz fordítót is be kívánjuk 
vonni ebbe a finn-magyar ünnepbe Vikr'r 
Béla ugyanakkor tölti be életének 75-ik esz
tendejét, amikor ez a főműve új alakban 
megszületik. Huszonkét év ihlete® munkája 
fekszik ebben a hatalmas műben, a Magya
rázatok pedig föltárják a Kalevala egész 
hátterét.

A két díszes kötetnek előfizetési árát 
:gen alacsonyra: 40 pengőre szabtuk. Bolti 
ára sokkal drágább lesz. A 300 példányban 
készülő bibliofil kiadásra 15 pengővel nyi
tunk előfizetést. Előfizetőinkből megalakít
juk a Kalevala-barátok körét. S ez a társa
ság viszi majd el 1935 nyarán Finnországba 
díszkiadásunk egv példányát és fogja ün
nepélyesen átnyújtani a köztársaság Elnö
kének Helsinkiben. Előfizetéseket a Lite
ratur a is elfogad.

*
Kacsmári Imre, Herényi Zoltán és Far

kas 'Sándor Zsigmond írók, az 1934-i ma
gyar könyvnapon „Fiatal magyar írók sá
tora“ felállítását szervezik. A részvétel, a 
szerző könyvének (könyveinek) feltünte
tésével írásban jelentendő be a Fórum 
szépíró újság szerkesztőségében. Budapest, 
VIII.. Baross-utca 4. Személyes érdeklődé
sek kedd esténkint V27—8 közt.

*
Felhívás.
Horváth Nándor (Vráble-Verebély, Szlo- 

venszkó) következő tervvel fordul a Li- 
teratura útján szlovenszkói írótársaihoz:

Szlovenszkószerte igen sok tehetséges 
magyar író van, lakik — kevés újságunk 
lévéri — elvétve vagy sohasem kerülnek 
müveikkel az olvasó szeme elé. Pedig ezen 
a tényen aránylag csekély anyagi eszközök
kel lehetne változtatni és évente, karácsony 
táján legalább egv kötet jelenhetnék meg. 
Elgondolásom a következő: 'Minden író, 
aki ebben az akcióban résztvenni óhajt, fo- 
lyó év június 1-ig elküldené címemre egyik 
javairását, amely legfeljebb 3 oldalra (gé
pen írva) téried. Ugyanakkor a Barsme- 
gyei Népbankhoz (Vráble) átutalna ötven ko
ronát. Körülbelül száz író által befizetett 
összeg feiében Neufeld Sándor verebélyi 
uvomdatulajdonos kötelezi magát annyi 
kötetet nvomtatni. hogy minden résztvevő 
író legalább 3 példányt kapjon 50 koronája 
ellenében.

Kiváló tisztelettel:
Horváth Nándor 

(Vráble-Verebély, Szlovenszkó.)

A szerkesztésért és kiadásért 
SÜPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztőséne és kiadóhivatala ; VI.. Aradi 
ucca 10. I. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken 11— 1-ig —- A Literature csekkszáma: 24026 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

320 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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Giraudoux, jean: L’école des indifferents.
(Paris, Grasset). P 4.50

Giraudoux, Jean: Oombat avec Tange. (Pa
ris, Grasset). p 4.50

Morand, Paid: Franc© la doulce. (Paris, 
Nouv. Rev. FraiiQaise). P 3.60

Prestre W. A.: La lumiére qui tue. (Paris, 
Edit, de la Baconniere). i P 4.50

Reuillard, Gabriel: Adoration. (Paris, Bau
diniere). P 3.60

Rosny ainé, J. TL: Les compagnons de
1’Univers. (Paris, Mercure de France). 4.50

Thomas, Edith: Lhomme criminel. (Paris, 
Gallimard. 188 1.). P 3.60

Valéry, Paid: L’idée fix©. (Paris, Gallimard.
206 1.). P 3.60

du Veuzit, Mdg:: Un mari de premier choix.
(Paris, Tallandier. 287 1.). P 3.60

Vindry, Noel: Le fantomé de midi. (Paris, 
Gallimard. 220 1.). P 4.50

Mura, N.: Í1 giro tondo d’Afrodite. (Bolognä, 
Edizione Aldine. 262 1.). P 4.—

Pace, Biagio: Introduzion© alio studio dell’ 
'Archeológia, (Napoli, Ricciardi. 230 1.).

P 7.20
Pdnzini. A.: Rose dogni mese. (Milano, 

Mondádon). P 3.20
Retisi, Giuseppe: Le Ragioni delT Irra- 

zionalismo. (Napoli, Gu.da, 218 L). P 3.20 
Répád, Leonida: Potenza dei Fratelli Rupe 

(Milano, Oeschina. 745 1.). P 6.—
Scozio, F.: L’ultimo desiderio. (Napoli, „C.

L. E. T.“). P 1.20
Serge, A.: Agenzia Abram Lewis. (Milano, 

Mondadori. 324 I.). P 4.—
Scftanni, Éttere: Romanzo e romanzieri 

d’oggi. (Napoli, GuTa. 120 ].). P 1.80 
Silvani, Giuseppe: Appunti di storia ed 

estetica musicale. (Milano, Palladio. 125 
L). P 6.—

AUamura D.: II miracolo delTajnore. (Napoli, 
„C, L. E, T.“, 190 !,). P 2.40

D’Ambra L.: Angioli della fine di giornata.
(Milano, Mondadori. 348 1.). P 4.—

Benelli, Sem: Caterina Sforza. (Milano, 
Mondadori, 269 1.). P 4.80

Calzini, R.: iSegantini. (Romanzo della mon- 
tagna.) (Milano, Mondadori. 364 1.). P 6.— 

Cambi, L.: Vincenzo Bellini. (Milano, Mon
dadori. 312 L). P 8.—•

Frugoni, G.: Lezioni di clinica medica, 
(Roma, Pozzi. 608 1.). P 24.—

Magnani, Jolanda: II dramma di Oreste ed 
Elettra nel suo valor© religioso ed umano. 
(Milano, „Dante Alighieri“. 98 1.). P 3.20

Solmi, Arrigo: Discorsi suUa scoria d’ltalia.
'(Firenze, „La Nuova Italia“. 340 L). 10.40 

The Albatross: Book of short stories. (Ham
burg, Albatross. 427 1.). P 5.—

Beer, Thomas: Mrs. E<rg. (Leipzig, Tauch- 
nitz. 269 1.). ‘ , P 3.20

Christie, Agatha: Murder on the Orient Ex
press. (Hamburg, Albatross. 254 1.). P 3.20 

Rhode, John: The Roblhorne mystery.
(Hamburg, Albatross. 252 1.). P 3.20

Ruck, Berta: Change here for happiness.
(Leipzig, Tauchnitz. 294 1.). P 3.20

Spencer, R. E.: The incompetents. (Leipzig, 
Tauchnitz. 280 1.). P 3.20

Wain, Nora: The house of exile. (Hamburg, 
Albatross. 276 L). P 3.20

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy ut 58.

A magyar könyvpiac április 16—május 1-ig
Báró Brandenstein Béla: Kierkegaard. 

(Franklin Társulat kiadása. Bpest, 1934. 
8° r. 90 1.). Áraifűzve P 2.50

Bük Miklós: Túl a marxizmuson. (Egy tár
sadalomszemlélet alapvonalai.) (Kosmos. 
1934. 96 o.). P 1.60

Culbertson: A kontrakt-bridzs második kék 
könyve. (Utalással a „Pesti iskola“ elté
réseire. Magyarra átdolgozta: Kenedi 
Kándor.) (Révai kiadás. 330 ©.). P 3.60

Gellért Andor: Az újsághirdetés. (Reklám 
és szervezés könyvtára.) (Révai k.adás, 
60 o.). P 1.20

Habán Mihály: Évszakok forgása. (Versek.
Kosmos, 1934. 48 o.). P 2.—

Karinthy Frigyes: 100 uj humoreszk. (Nyu
gat, 1934. 224 o.). Fve P 2.—, Kve P 3.— 

Kaus, Gina: Ami a szerelemnél is erősebb.
(Regény. Nova, 1934. 256 o.).

Királyhegyi Pál: Az idegen. (Regény. Athe
naeum, 243 o.). P 2.60

Komor András: R. T. (Regény. Pantheon, 
1934. 208 o.). 'Fve P 2.40,' Kve P 3.40 

Körber, Lili: Ruth és a Harmadik Biroda
lom. (Regény. Kosmos, 1934. '344 o.). Kve

' P 3.30

Pacard, Frank L.: A vörös főkönyv. (De- 
tektivreg. Palladis. Bpest, 1934). P 1.— 

Rachmanova: A bécsi tejesasszony. (Re
gény. 320 o. Dante.) P 4.80

Roswalt, Franz: Rémület Sanghaiban. (De- 
tetivreg. Palladis. Bpest, 1934). P —.50 

Roykó Viktor dr.: Előadások a francia for
radalomról. (A .szerző kiadása. Kiskun
félegyháza, 1934. 138 o.). P 2.—

Szikra (Gr. Teleki Sándorné): Márta, aki 
Máriának született. .(Regény. Pallas, 1934. 
Bpest, 311 o. Könyvkereskedői forg. nem 
került, csak számozott példányokban je
lent meg). Előfizetőknek P 10.—

Van Diné: Szörny a tóban. (Detektivregény.
Athenaeum, 1934). P—.96

Wallace, Edgar: Borzalmak kastélya. (De- 
tektivreg. Palladis. Bpest, 1984). P —.60 

Williams, Valentine: A kétarcú ember. (De
tektivregény. Palladis, 1934). P—.50 

Sajtó alatt
Fallada, Hans: Aki egyszer rabkoszton élt.

(Regény. Nova, 1934). P 3.—
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. (Magyar 

Szemle Társ, kiad. 1934. Két köt. 820 o.). 
Kötve P 22.—
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UTERATURA
1933=as évre szóló egészvászon 

aranyozott

BEKÖTÉSI TÁBLÁJÁT 

Ára: P  1*20

Ha külön fl^«i elő
bármelyik napilapra és a Literaturára, akkor

a napilapért havi ------ — — ~  — — 4'— pengőt
a Literaturáért havi — — — — — — — —'84 pengőt 

összesen 4'84 pengőt 
fizet. 0«e Ha
a Magyar Hírlap és a Literature kombinált előfize

tését veszi igénybe, akkor
a Magyar Hírlap havi— — — — — — — 2.90 P-be
a Literatura havi — — — — — ------ — —,60 P-be

összesen 3,50 P-be 
kerül.. Vagyis
egy hónapban 1.34 pengőt, egy évben 19.08 pengőt 
takarít meg, ha a Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.

SZÁZADUNK
► -----  .Z Z
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE

Szerkesztik :
VÁMBÉRY RIJSZTEM 
ÉS VAU RÓ ISTVÁN

Előfizetési ára egy évre — 16'— pengő 
Egyes szám ára ..............  2'— pengő

X
1 SALGÓTARJÁNI KŐSZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSULAT
H  BUDAPEST. v „  ARANY JÁNOS-UTCA 25.

B á n y á k :
=  Nógrád-megyében : Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja, Csibaj, Kisterenye, Métranovék.
SS Esztergom-megyében: 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, Mézaszászvár, 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 fűtésre 

Diószén, rostált aknaszén, aknaszén, rostált daraszén gyári kazénfűtésre.
Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén.

BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén.
MÉSZTELEP ÉS KARB1DGYÁR D o r o g o n .

Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany János-u. 25.) intézendők.
Sürgönyeim: Salgókőszén Budapes(_

Telefonszémok: Aut. 252-80, 252-81, 252-82, 252-83, 252-84. 281-26, 230-71, 216-67. 153-32, 108-58 
Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál. M. Kir. Postatakarékpénztár-számla 3575.

T á r s v á l l a l a t o k :
Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, tégla, tetőcserép, mész. 

Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám. Chamotteáru, keramit, tégla. 
Salgótarjáni palackgyár Rt., V., Sas-utca 25. szám.

Mindenfajta zöld,' fehér, öblösüveg, fonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön



oüö.

BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

R e ite r  L á s z ló  : B u d a  ( f a m e ts z e t )

T A R T A L O M :
B á n ó c z i László dr.: Az új magyar reformkorszak és a Thália-Társaság (145). — H a tv á n y  
Lajos: Ady, Bródy és a Nyugat (147). — r . m Egy polgár vallomásai (M á r a i Sándor új 
regénye) (152). — V a jd a  János: Négyszemközt R e i te r  Lászlóval, a Szép Magyar Könyv 
álmodójával (154). — Ezekről a könyvekről beszélnek: versek, magyar széppróza, színpad, 
külföldi széppróza (157). — A  m e l lé k le te n :  Hazai ’s külföldi tudósítások (XXXVII). — 
Irodalmi élet (XXXVIII). — Tudós Írások (XXXIX'. — A borítékon: A Literaturához állan

dóan beküldött folyóiratok jegyzéke. A magyar könyvpiac május 1 — 15-ig.

IX. ÉVFOLYAM » BUDAPEST o 1934. MÁJUS 15

ÁRA 40 FILLÉR



A Láteraturához állandóan beküldött 
folyóiratok jegyzéke

Köny vészét:
Magyar Könyvbarátok Diáriuma. (Szerk. 

Czakó Elemér. Évente 4 tszám. Elő
fizetése 2 P.)

More Books (A bostoni közkönyvtár érte
sítője. Szerk. Haraszti Zoltán. Évi 12 
szám előf. 50 cent.)

The Bookseller (A Whitaker-cég kiadása. 
Hegenként. Egy szám ára 4 pence).

Irodalom-kritika:
A toll (Szerk. és kiadó Kaczér Vilmos. Szá

monként ára 50 f.)
Független Szemle (Szerk. Dénes Béla. Évi 

10 szám, elől 3 P.)
Munka (Kultu rb esz ám o ló. (Szerk. Kassák 

Lajos. Évi előf. 6 P.)

Tudomány :
Históriai Kurír (Szerk. Stippeki József.

Évi 10 szám. Számonként 10 f.) 
Közegészségügyi Értesítő (Szerk. Váradi 

Sándor dr. Évi előf. 20 P.)
Magyar Nyelvőr (Szerk. Balassa József.

Évi 10 szám előf. 5 P.)
Természettudományi Közlöny (Szerk. Gom 

bocz Endre és Szabó-Patay József. 
Évi 24 szám, eóőf. 12 P.)

Szociológia :
Dolgozó Asszonyok Lapja (Szerk. dr. 

Bródy Ernőné. Évi 24 szám, előf. 
10 P!)

Magyar Statisztikai Szemle (Szerk. Kovács 
Alajos dr. Évi 12 szám, előf. 10 P.) 

Statisztikai Közlemények (Szerk. Illyefalvi
I. Lajos dr.)

Századunk (Társadalomtudományi szemle. 
Szerk. Vámbérv Rusztem és Varró 
István. Évi 10 szám, előf. 10 P.) 

Szocializmus (Szerk. Révész Mihály dr. 
Évi 12 szám, előf. 9.60 P.)

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

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

Fiatal Magyarság (Szerk. Fodor Ferenc.
Évi 10 szám, előf. 2.40 P.)

Magyar Művelődés (Magy. Középisk. Ta
nárok folyóirata. Szerk. Marcell 
Ágoston).

Nemzetnevelés (A katolikus tanító-egyesü
letek lapja. Szerk. Moravitz Lajos. 
Évi 24 szám előf. 4 P.)

Népoktatási Szemle (Szerk. Angyal János. 
Évi 4 szám előf. 4 P.)

Zászlónk (Szerk. Radványíi Kálmán. Évi 12 
szám, előf. 5 P.)

Felekezeti folyóiratok :
Katolikus Szemle (Szerk. Túri Béla. Évi 

12 szám, előf. 12 P.)
Korunk Szava (Aktív katolikus orgánum. 

Szerk. Széchenyi György gróf. Évi 
12 szám. előf. 6 P.)

Szalézi Értesítő (Szerk. Pintér József, Rá- 
• kospattota. Évi 10 szám. Meghatáro

zott előf. díj nincs).
Theologia (Katolikus hit tud. folyóirat. 

Szerk. Iványi János. Évi 4 szám, 
előf. 10 P.)'

Unitárius Értesítő (Szerk. Iván László dr. 
Évi 12 szám, előf. 4 P.)

Művészet:
Filmkultúra (Szerk. és kiadó: Lajta Andor. 

Évii előf. 10 P.)
Indulás (a SzentpáMskola kőnyomatos 

lapja. Évi előf. 1 P.)
Tér és Forma Építőművészeti havi folyóirat. 

Szerk. Bierbauer Virgil dr. Évi előf. 
28 P.)

Közgazdaság:
Közgazdasági és Közlekedési Tudósító 

(Szerk. Berényi Sándor dr. Évi 24 
szám, előf. 80 P.)

Magyar Hitel (Szerk. Zsoldos Géza. Évi 12 
szám, elő'f. 24 P.)

Riportlapok:
A Nagyközönség (Szerk. Jávor László. 

Előf. ára kiadványokkal együtt évi 
26 .)

Uj Közvélemény (Szerk. Vukov Lukács. 
Előf. ára a kiadvánvokkal egvütt évi 
20 P.)

A külföldi magyarság folyóiratai:
Erdélyi Szemle (Szerk. S. Nagy László, 

Kolozsvár. Évi 12 szám, előf. 400 lei.)
Kalangya (Irodalmi folyóirat. Szerk. Szabó 

S. Ferenc. Évi 12 szám, előf. 24 P.) 
Láthatár (írod. szemfe, a kisebbségi ma

gyar irodalomnak figyelője. Szerk. 
Csuka Zoltán, Érdliget, Budapest 
mellett. Évi 10 szám, előf. 4 P.)
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K Ü L F Ö L D I

Í TÁS OK
P i n t é r  J e n ő  monumentális irodalom- 

története befejező kötetének megjelenése al
kalmából a „Tanáregyesületi Közlöny“ ez- 
évi áprilisi számában 7nélyreható tanulmány 
jelent meg Várdai Béla tollából Pintér iro
dalom történetírói módszeréről. Meglendítő 
olvasnunk, hogy Pintér kötetenként átlag 
10—12.000 pengőt, tehát összesen 100.000 
pengő felé járó összeget áldozott műve 
méltó megjelentetésére. Ugylátszik a heroi
kus korok még nem vesztek ki egészen a ma
gyar közéletből!

*

A nagy amerikai regények egymás után 
filmre kerülnek. Nemrégen Dreiser Ameri
kai tragédiáját láthattuk 'viszont a mozi
vásznon, most pedig Dreiser másik regé
nyének, a Jennie Gerhartnak és Sinclair 
Lewis Arrowsmith-ének filmváltozatával 
találkozunk. Ebből az alkalomból az a 
tiszt ele ttelj es kérésünk volna a mozgókép
színházakhoz és a filmkritikusokhoz, szír 
vesked jenek végre tudomásul venni, hogy 
a „Fő-utca“ és a .,Sam Dodsworst Európá
ban“ szerzőjének vezetékneve Lewis, Sin
clair pedig a keresztneve. Csodálatos, hogy 
ezt még mindig hangsúlyoznunk kell, azon
ban az Arrowsmith filmé sít ősénél ezt a ma
gától értetődő dolgot ismét elfelejtették és 
számtalan helyen „a kitűnő amerikai re
gényíróról. Sinolairrő!“ olvastunk dicsőítő 
sorokat. Hát, kérjük tisztelettel: Sinclair 
nevű amerikai regényíró van ugyan, an
nak keresztneve azonban Upton és semmi 
köze a Sinclair keresztnevű és Lewis ve
zetéknevű Íróhoz. Vájjon, hányszor kell 
ezt még megírnunk? . . .

< *

Az egyre erősebben elhatalmasodó giccs 
ellen emeli fel szavát vezércikkében a 
.Deutsche Allgemeine Zeitung“. Természe
tes és érthető jelenség — írja a lap — hogy 
az új Németország új írói új rétegekből to
borozzák müveik hőseit. Az is rendben van, 
hogy a német író elfordul a nagyváros be
teges túl-ciivilizáltságától és a falu alakjait 
igyekszik felfedezni. Csak az a baj, hogy 
a néö igazi íróinak ilyen irányváltozásra 
tulajdönképen nincsen is szükségük, vi
szont nag; v árosi tömeglakásos házak hátsó 
lépcsőinek megéneklőin nagyon rosszul

fest ez az újonnan felhúzott falusi egyen
ruha . . . Másrészt pedig óvakodni kell a 
túlzásoktól: elvégre a német birodalomban 
nemcsak parasztok élnek, tehát nem mu
száj az írónak feltétlenül és folyton paraszt- 
regényt írnia. Valahogyan védelem alá kel
lene helyezni a német parasztot az írók és 
művészek divatossá vált koncentrikus tá
madásai ellen, úgy amint a nemzeti szim
bólumokkal való túlzásos visszaélés ellen is 
felemelte szavát dr. Göbbels: ez a végső 
következtetése a német újság cikkének, 
amely félreérthetetlen jele annak, hogy a 
konjunktúra álirodalmát a tisztafejű em
berek már Németországban is megelégel
ték. '

❖
F r a n k  A r na u-H e i n  r i c h  S c h m i t t  

kalandos élete útjáról néhány hónappal ez
előtt részletesen beszámolt a L i t e r a t u r e .  
Berlini jelentés most hivatalos névsort kö
zöl azokról, akiktől „a birodalom és a nép 
ellen irányuló tevékenységük miatt“ a né
met állampolgárságot megvonták. A lista 
élén Albert Einstein áll. a többi harminchat 
név között pedig feltűnik Oscar Maria Graf 
és —- Frank Arnau. Újabb érdekes állomás a 
zseniális kalandor mozgalmas pályáján . . .

*

Párisban bizottság alakult az „elégetett 
német könyvek könyvtárának“ megalapí
tására. A bizottságban a francia, angol né
met és svájci szellemi életnek sok kiváló 
képviselője foglal helyet. A könyvtár mind
azokat a könyveket fogja tartalmazni, 
amelyeket a Harmadik Birodalomban eléget
tek, megcenzuráztak, betiltottak vagy elko
boztak. Heinrich Mann, a bizottság elnöke. 
A könyvtárat május 10-én nyitották meg: 
annak a napnak az évfordulóján, amikor 
Németországban a könyveket elégették. A 
könyvtár 200.000 lapkivágást is fog tartal
mazni, amelyekből állítólag 'a Harmadik 
Birodalom képe áll majd elő.

lli
A Va r s ó  i nemzetközi szerzői kongresz- 

szust június 1-től 16-ig rendezik. A Magyar 
Színpadi Szerzők Egyesületét Pala gut Bá
bért, a zeneszerzők szövetkezetét Huszka 
Jenő képviseli.
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IRODALMI ÉLET
Nyílt levél a magyarországi könyvgyüj- 

tőkhöz!
Van Budapesten egy egyesület, amely 

már nevében is a szép és jó könyvek kultu
szának ápolását tűzte 'ki céljául. Az első 
évek dicséretremél'tó munkája után azon
ban ki nem érdemelt nyugalmas állapotba 
helyezte önmagát és sikerült elérnie, hogy 
a hazai könyvgyűjtők ennek a dicséretes 
célt szolgáló egyesületnek a létezéséről jó
formán semmit sem tudnak. A kivüllevők 
mentségére legyen,'hogy a tagok sem tanú
sítanak annyi érdeklődést, hogy pl. az évi 
rendes közgyűlést e'sőízben meglehessen 
tartani.

Magyar Bibliophil Társaság! Alig tizen
négy esztendős és máris olyan halkap 
piheg. hogy nemes létezéséről csak az orto
dox könyvszerető emberek nagyon is gyér 
csoportja bír tudomással. Hazánk kultúrá
ján hatalmas rés, hogy éppen a bi bl iophi 1 ék
nek nincsen hivatalos közlönyük. A nívós 
tartalmú Bibliophil Szemle nem tudott a 
szörnyű közönnyel megbirkózni, ennek da
cára sem szabad a küzdelmet feladnunk. Itt 
van a Literatúrai Megkérem a Szerkesztő 
urat: viselje egy kissé a bibliophilia gond
ját, Közöljön a magyar és külföldi bibli- 
ophil-társaságokról híreket, számoljon be 
könyvkiállításokról stb. A „Literatúrai ne
veljen bibliophileket!

A 'magyar bibliophilia csaknem félezer- 
esztendős múltra tekinthet vissza: manapság 
fokozottan kell a körülöttünk lévő kultú
rákból kiemelkednünk, hogy végre igazán 
megismerjenek bennünket és ismerjék meg, 
mik voltunk eddig is. Néhány év előtt meg
jelent egy könyv ,.Régi magyar bibliophi- 
lek“ címmel. Az embert büszkévé teszi ele
ink nagy és fejlett könyvkultúrája és “Sze
retető, míg a mai nemzedék bibliophiliáját 
még csodalámpával sem tudnók megtalálni.

Nagyon kérem a Literatura szerkesztőjét, 
nyújtson rá módot, hogv a magvar bibli- 
ophilek e körül a lan körül tömörülhessenek.

Bpest, 1934, május.
Révész Jenő

a Magyar Bibliophil Társaság tagja 
*

A Vajda János Társaság május havi 
munkarendje. A Társaság május hónapban 
a következő előadásokat tartja: Május 17én 
Tiszay Andor: Exotikus nének költészete és 
zenéje. (Afrika, Ázsia, Amerika és Ausztrá
lia népi költészetének és ' népi zenéjének 
bemutatásával.) Május 24-én. Előadóest az 
-.1934. Uj magyar lira“ című antológiában 
megjelent művekből. Felolvassák a szer
zők.

A7, előadásokat mindig csütörtökön este 
háromnegyed nyolc órai kezdettel a Tár

saság előadótermében: Otthon írók és Hír
lapírók Köre, Eszterházy-u. 4. tartják. Be
lépésre jogosító havijegyek (kültagjegyek) 
egy pengő kültagsági díj lefizetése ellené
ben a titkártól kérendők a helyszínen.ik.

A Magyar Kultúr szövetség május 23-án, 
d. u. 6 órakor tartja évi rendes közgyűlé
sét saját helyiségében, (VIII.,' Horánsz-ky-u. 
16. II.). A közgyűlés tárgyai: elnöki meg
nyitó; a pénztáros és a számvizsgáló bizott
ság jelentéé©; a főtitkár jelentése., A sors
játék megszervezésének megbeszélése. Eset
leges indítványok. Ritoók Emma dr. elnök, 
Komjáthy Aladár dr. társelnök.

*
A k i s k u n f é l e  g y h á z  an M ó r a 

F e r e n c  T á r s a s á g  ideiglenesen meg- 
lakúit s alapszabályait jóváhagyás vé
gett felterjesztette illetékes helyre. A Tár
saság céljai: 1. a Móra-irodcilom terjesztése, 
népszerűsítése, 2. Móra Ferenc emlékének 
ápolása, 3. a magyar szépirodalomnak, mű
vészetnek és tudománynak művelése és ápo
lása, 4. az alföldi magyarság közműveltsé
gének emelése, 5. az irodalmi tehetségek 
kibontakozásának ekrolcsi és anyagi eszkö ■ 
zokkel valló elősegítése, 6. Kiskunfélegy
háza és a N agy magyar alföld íróinak s tu
dósainak, valamint mindazoknak, akik az iro
dalom és tudomány iránt behatón érdeklőd
nek, Móra szellemében való tömörítése. Az 
ideiglenes tisztikar élén a következők ál
lanak: elnök S a h i n T ó t h  Ráfael dr. 
ügyvéd, ügyvezető elnök S z ir  á k  Ferenc 
dr. reálgimn. tanár, alelnök. K a l m á r  
Gyula dr. ügyvéd, titkár ' R o y k ó Viktor 
dr. könyvkereskedő, sajtóügyi előadó 
F e u e r  János, a „Félegyházi Közlöny‘ 
szerkesztője, háznagy L a n t o s  Lajos r. 
kát. plébános. *

A M a g y a r  T u d o m á n y o s A k a d é- 
mi a  kiadásában ez év májusában jelenik 
meg Ma r k  ó Árpád alezredes könyve: ..77. 
Rákóczi Ferenc a hadvezér“, amely Rákóczi 
működésének eddig legkevésbbé ismert ol
dalát, a fejedelem hadvezért, seregszervezői 
és csatavezetői tevékenységét világítja meg. 
A kötet (kb, 440 oldal 16 képpel és vázlat
tal) ára 4 pengő.

*

A Zentralrat der geistigen Arbeiter Öster
reichs magyar-osztrák ingyen-nyara'ás i e^- 
reakciót szervez június 2-tól október 6-ig 
kizárólag szellemi munkások és azok hozzá
tartozói számára. Az akciót az Osztrák 
Idegenforgalmi H'vatal budaoes í 1 >
sége (VI.. Andrássy-út 28) bonyolítja le s 
érdeklődőknek az ád bővebb felvilágosí
tást is. /
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Az uj magyar reformkorszak és a 
Thá lia-Tár saság

Irta : Bánóczi László dr.

A magyar történetírás reformkorszaknak nevezte el azt a negyedszázadot, amely 
a negyvennyolcas forradalmat megelőzte és előkészítette.

Kezdődik a pozsonyi országgyűléssel és végződik a negyvennyolcas törvény- 
hozással, amely megszünteti a rendiséget, fölszabadítja a jobbágyságot és megaia" 
pózzá a modern polgári Magyarországot.

Kezdődik Kisfaludy Károly Aurórájával és végződik a Toldival és a Nemzeti
Dallal.

Elejének legnagyobb egyéniséged: Széchenyi és Vörösmarty, a végének: Kos
suth és Petőfi.

Ezek a forrongó, termékeny évtizedek teszik Pestet a gazdasági és kulturális 
élet középpontjává.

1825-től 1848-ig építik fel az új Pestet Pollák, Hűd és társaik.
Ekkor örökíti meg nagy kortársait és fedezi föl a népet a festészet számára 

Barabás Miklós.
1831-ben indul meg az első magyar lexikon.
1836- ban alakul meg a Kisfaludy-Társaság, amely 1847-ben megkoszorúzza 

Arany János Toldiját.
1837- ben tárja ki kapuit a magyar színházi kultúrának, Bajza József igazgatása 

alatt, az első állandó pesti színház, hogy 1840-ben a nemzet színháza váljék belőle.
A Hitel, a Világ, a Stádium eszmegerjesztő hatása elvezet a magyar hitelélet 

ée ipar alapköveinek lerakásához.
1841-ben Kossuth megteremti az első modem magyar napilapot: a Pesti Hírlapot.
184.3-ban a magyar nyelv végre, hivatalosan is, természetadta jogaiba lép.
Lázas élet folyik a magyar lét minden frontján.
És amikor kigyullad a fáklya 1848 februáriusában Párisban, és március 13-án 

Bécsben, a nemzetközi reakció fővárosában is diadalmaskodnak az új idők új erői, 
nálunk is megérik a huszonötesz'tendős erőfeszítés gyümölcse: a magyar glóbusz tel
jes erővel és fölkészültséggel kapcsolódik bele az európai népek új soirsközösségébe.

2-S

A történelmi fejlődés, csodálatos párhuzamossággal, a huszadik század első év
tizedében megismétli önmagát,

Uj reformkorszak virrad az országra.
Az első szétrepesztette a feudalizmus pilléreit, hogy helyet csináljon a nagy fran

cia forradalom vér zivataraiban megszületett polgári kapitalizmusnak.
A másodikra új feladatok vártak a megváltozott gazdasági, társadalmi és kul

turális viszonyok között.

■ ■ ú, V
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Helyet kellett szorítani a nap alatt a társadalom és a lélek méhében fogant uj 
erőknek, hogy az evolúció szárnyán érvényesülhessenek a magyar társadalom vala
mennyi osztályának javára. Újra össze kellett fogni azokat a, meglazult szálakat, ame
lyek a magyar szellemi életet saját vitalitásának érdekében a nyugati áramlatokhoz 
fűzték.

A tények bizonyítják, hogy nem néhány nyughatatlan elme öncéluságáról van 
csupán szó, hanem a fejlődés kényszerűsége érlelte meg az eseményeket, amelyeket 
egyidejűségük és összefüggésük uj korszakká kovácsolnak. Uj reformkorszak kezdő
dik az uj századdal, amely, mint nagy elődje, a magyar élet minden frontján uj szem
pontokkal és új törekvésekkel ostromolja, a múltat, új utakat akar vágni és új törvé
nyeket akar szabni.

A huszadik század elején a magyar polgárság, elsősorban természetesen a fővá
rosban új öntudatra ébred és hatalmas és eredményes erőfeszítéseket végez az őt le
nyűgöző és érdekeivel ellentétes hatalmak ellen.

A gazdasági és politikai életbe azonkívül új erő is kapcsolódik bele, a munkás- 
osztály, amely egyre türelmetlenebbül és egyre nagyobb súllyal hangoztatja vágyait 
és követelésed.

A magyar szociálpolitika új gyökereket ver és az ipari társadalom széles réte
geit vonja érdekkörébe.

A mozgalmassá vált gazdasági és társadalmi haTcvonal a szellemi életet is moz
galmassá teszi. *

Nem véletlenség, hogy ekkor alakul a Társadalomtudományi Társaság, össze
foglalva magában a régi s új generáció mindazon egyéniségeit, akik a társadalom 
égető kérdéseinek legalább vizsgálatát végre nálunk is időszerűnek tartják.

1908-ban megalakul a nagyváradi „Holnap“ és ugyanebben az esztendőben in
dul el útjára a Nyugat is. Uj írók válnak ismertté, sőt divatossá és tényezőkké a ma
gyar irodalmi életben: Ignotus, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond. 
És megjelenik, az új időkhöz méltó új vátesz is: Ady Endre.

Ugyancsak 1908-ban tömörülnek az impresszionista és naturalista képzőművé
szek is önálló csoportba. Közülük válnak ki a Nyolcasok, hogy az impresszionizmus 
utáni irányokat függetlenül reprezentálhassák. A közönség ma alig elképzelhető inten
zív érdeklődéssel kíséri problémáikkal való viaskodásukat. Ripp'l-Rónai kiállításait 
a büszke lelkesedés és a lenéző gyűlölet hullámai teszik a társadalmi élet eseményeivé.

*
Ezekben a nagyszerű években indult el útjára 1904-ben a Thália-T ár saság is. 

amely egyik tényezője volt azoknak az esztendőknek, amelyek megérdemlik az uj ma
gyar reformko^szak nevét.

Drasenovich Mária: Zrínyi Miklós könyv
jegyzetei

(A pécsi egyetem olasz intézetének 7. sz. 
kiadványa. Pécs, 1934. 79 oldal.) Zrínyi 
Miklósnak, a költőnek, eredetileg 431 kötet
ből álló Csáktornyái könyvtárát fia Ádám, 
örökölte. Amikor ez meghalt, az özvegye 
hozzáment Wlassin báróhoz. Ebből a házas>- 
gágból való leánya Daun (grófhoz megy nőül 
s vele a Zrinyi-könyvtár Morvaországba ke
rült. 1891-ben Kende bécsi antikvárius auk
cióra viszi a könyveket, amelyeket a zagrebi 
egyetemi könyvtár vesz meg. Ma az eredeti 
könyvtárból 239 mű, 2G5 kötetben van meg. 
Ezek közül 38-ban van kétségtelen hiteles

ségű Zrinyi-jegvzet, főként a történeti 
munkákban: nyilván ezek érdekelték a köl
tőt legjobban. A jegyzetek magyar, latin 
és olasz nyelven íródtak, néha rímekben, 
rendszerint kritikai állásfoglalással, vagy az 
olvasott eszmék továbbfejlesztésével, ame
lyeknek nyomait aztán Drasenovich Mária 
lelkiismeretesen felkutatja a költő művei
ben. Zrinvi széljegyzeteit Drasenovich k. a. 
öt csoportban ismerteti: a költőre jellemző 
margináliákat, a világszemléleti és történeti 
kérdésekről való gondolatokat, a hadvezér 
eszméit, a gondos gazdára valló feljegyzése
ket és általában a figyelmes olvasót bemu
tató széljegyzeteket.



Ady, Bródy és a Nyugat
Irta: Hatvány Lajos

A N y u g a t  legutóbbi számában olvasom, hogy a D e b r e c e n b e n  s z í n r e -  
k e r ü l t  A cl y d a r a b  nem jó, de h i t e l e s , . ,  „kiderül belőle, mit jelent Ady, 
nem  m i n t  k ö l t ő ,  h a n e m  m i n t  t e n d e n c i a ,  m i n t  e mb e r -  és k u l t ú r a 
f o r m á l ó  í r ó “ . . .  ,,Ez az utálatosan deliráló, csúnyán vonagló szörnyeteg, bizonysára 
nem az igazi Ady, de könnyen lehet, hogy Ady e l s ő  környezete, az Ady-sejt e l s ő  
letéteményesei, az Adv-vallás e l s ő  apostolai között voltak, akik ilyennek látták?“

Ezt Hevesi András írta, — az én fiatal barátom.
Ugyancsak a N y u g a t  május elsejei számában azt kell olvasnom Bródy Sándor

ról, hogy nem igen van magyar író „ ...ak i éppen személyével annyira hatott volna — 
nem  m i n d i g  k e d v e z ő e n  — kora atmoszférájára.“

Ezt meg Schöpflin írta, — az én öreg barátom.
Fejemhez kapok. Nem a szemem káprázik? Nem szédülök? Való igaz, hogy a 

N y u g a t  ban, Ady Nyugat-jában olvasom, amit olvasok? Nem értem, sem a fiatal 
barátot, sem az öreget, sem Hevesit, sem Sc-höpflint, de legkevésbbé magamat, akinek, 
ezek után úgy látszik, merő tévedésen alapult élete, midőn ezelőtt negyedszázaddal 
Adyhoz szegődött s amikor boldogan — bár nem kritika nélkül — engedett annak 
a varázsnak, amely Bródy sugaras személyéből kiáradt. S ami ennél a magánjellegű 
kérdésnél is fontosabb, vájjon a fiatal Ady Endre is tévedett volna Bródy Sándorban? 
S tévedés volt, midőn a D a d a nagyváradi előadása után így írt: „ A l d a s s é k  B r ó d y  
S á n d o r  z s e n i j e ,  m e l y  a b u n y e v á c  l e k v á r h o z o m á n y o s  l e á n y o k  
t ö r t é n e t e  s a T a g m a  k i r á l y n é k  ^célzás a Dolovai nábob leányára és Rákosi
nak egy rég elfeledett tragédiájára) h e l y e t t  f o r r a d a l m a t  t e r me l .  H o g y  
ez a l á n g o l ó  z s e n i  m a g y a r  l e v e g ő b ő l  él, ez a mi  s z e r e n 
c s é n k  s a B r ó d y  s z e r e n  c s é t l e n s é g  e.“

Biró Lajos beszélte nekem, hogy Bródy Sándor az előadás után, a tiszteletére adott 
banketten hajnalig b ű v ö l t e  nagyváradi fiatal írótársait: „Oroszul kell tanulni fió
káim, mert Dosztojevszkij megírta a Fuskin-beszédben, hogy a világot Oroszország 
fogja kimozgatni sarkaiból“ — s hogy ő, — már tudniillik Bródy — meg is; kezdte 
tanulmányait; ami ha nem is volt történelmi, tiszta igazság, mégis, Bródy szuggesztiv 
előadásában úgy éltek Puskin és Dosztojevszkij (akiknek könyveit aligha olvasta, 
legföllebb ha néhanap forgatta), hogy Biró és Ady, két lelkes vidéki zsurnaliszta, 
lázálmas napokon és éjeken át azon tanakodtak, mikép kellene és lehetne Bródy taná
csát megfogadni és oroszul tanulni.

Mindez bizonyára gyermeteg, bohém históriának tűnik a mai alaposan, néha 
bizony nagyképűen képzett íródiákok számára, akiknek még sincs okuk, hogy fölé
nyesen mosolyogják meg Bródy Sándort. Mert Bródvnak látszólag alaptalan, színes 
beszéde mögött, mégis csak ott lappang a zseniális ösztönnel előre megérzett igaz
ság, amelyre diplomás, de zsenitlen költőink és kritikusaink, minden tudományuk 
mellett sem tapintottak rá. hogy a rejtelmes északi birodalom már a század elején 
készült a mi polgári békés világunk rendjét megrázó és feldúlással fenyegető, vesze
delmes és véres kísérletre.

Ezért nem revideálta Ady Bródyról való ítéletét, még férfikora délén sem, midőn 
egyik versének ajánlásában érezteti, hogy annak még mindig mennyire érzi hatalmas, 
férfias, személyi varázsát: „ Br ó d y  S á n d o r n a k  s z í v é r e  b o r u l  t a n . . . “ — 
s a másik vers dedikációja pedig e személyes varázsnak a kor atmoszférájára való 
hatását, alighanem Schöpflinnél kompetensebbül, így ítéli meg: „ Br ó d y  S á n d o r 
nak,  a l e g s z e b b ,  a, l e g i g a z a b b  m a g y a r  p o é t á n a k ,  ki  t a l á n  n e m is 
t u d j a ,  h o g y  m e n n y i  m i n d e n t  c s i n á l t  és f o l y t a t o t t  le e c s a t  o r- 
n á t l a n  o r s z á g b a n ? “ Vagy talán ez az, ami Schöpflin Aladár szerint Bródy

147



személyének nem  m i n d i g  k e d v e z ő  hatása volt a kor atmoszférájára? S vájjon 
a biztos szimatú Brody Sándor is tévedt volna, midőn J ö v e n d ő  című folyóiratá
ban, sok évvel a N y u g a t  megalapítása előtt, helyet, adott Ady Endre első kisérle- 
teinek s evvel az A d y - s e j t  első letéteményesei közé állott?

*
Ha nem is tartozom Ady első környezetébe, ismertem ennek a körnek tagjait, 

a Holnaposokat Juhász Gyulával és Babits Mihállyal az élükön, — ismertem és isme
rem a régi B u d a p e s t i  N a p l ó  munkatársait, Krúdy Gyulát, Biró Lajost, Nagy 
Endrét, Kabos Edét, Bányai Elemért, Révész Bélát, — ismertem és ismerem a N y u- 
g a t megalapítóit, — ismertem s ismerem Reinitz Bélát, Garami Ernőt s a H u s z a 
d i k  S z á z a d  szerkesztőségének, a T á r s a d a 1 o m t u d o m á n y i T á r s a s á g 
nak tagjait, a magyar fabiánistákat és szocialistákat, köztük sok olyat, akiknek 
neve manapság lehet még olyan népszerűtlen, bizonyára igen kiváló és tudós férfiak 
voltak, — s ismertem főleg Tóth Árpádot, akinél különb tanúra, nincs szükség annak 
bizonyítására, hogy mennyire más volt Ady első környezete, mint amilyennek 
Hevesi András a debreceni Ady-darab hamis tanúsága nyomán szeretné elképzelni. 
Mert Tóth Árpád fejezte ki mindannyiunk helyett és minden időkre a fiatal Adyhoz 
írott s a régi Nyugat-nak Adyt ünneplő számában megjelent ódájában, a mai Nyugat
ban már csak iróniával emlegetett A dy  - v a l l á s  első apostolainak hangulatát: 
„Mes t e r ,  e g y  i f j i i  e m b e r  s zó l  i in k ö s z ö n t  ve h o z z á d .  — Sz e 
r e sd ,  m e r t  s o k  s e t é t  s o r o d  é r t e  s z í v e n .  — S m e r t  e g y k o r ,
ú g y  b e s z é l i k ,  ü l t  a t é r d e i d e n  — S 1 á 11a f é n y l ő  s z e me  h ú s z 
é v e s n e k  az o r c á d .  — Mos t  is ú g y  h ó d o l  l e l ke ,  o l y  s z e l í 
d e n  s o l y  mé l y e n ,  — Mi n t  a m a z  i f j a k  h a j t á k s z é p  t é r d ö-
k e t a f ö l d i g ,  — K i k  á m u 1 ó n f i g y e l t é k  az Ü r k o m o l y  s z e m- 
ö l d i t  — A ma  b i b l i a b e l i  h e g y i b e s z é d e s  é j e n . . .  Á l d i a  k, m e r t
c s o d á l l a k ,  a k i  j ö t t é l  e víg K á n a á n b a  s k é s z í t s  z — S e t é t ,
e r ő s  b o r t  k ö n n y e i d  s z e n t  v i z é b ő l  — S á 1 d 1 a k, m e r t  ú j r a  
z e n g ő  s á m b r á s  c s ó k o d  í z é t ő l ,  — A j k a  a ma  h o l t  l e á n y n a k ,
ki  a m a g y a r  P o é z i s . . . Á 1 d 1 a k, m e r t  s z e n t  m a g y a r  v a g y ,
n a g y  és m e g ö k l ö z ö t t  . . . f á j ,  h o g y  c s e n d e s  d a l o s  v a g y o k
s h o g y  n e m z e t e m  — K e m é n y  f i a i  k ö z t  h i r d e t l e k  f é l s z e g e n  
— F é l é n k  a p o s t o l a  az én e r ő s  U r a m n a k . . . “

Lám, Hevesi András, ilyenek voltak az Ady-vallás első apostolai! Ilyennek lát
tuk Adyt. S amikor a debreceni-fi Tóth Árpád a kora-ősz, roskadt, valamikor nagyo
kat akaró, majd csak nagyokat borozgató, debreceni szobrász-apjának aposztrofálásá- 
val végzi versét s mint e roncsolt vén magyar fiának:

. . .  tört lelke jut eszembe, míg könnyel hirdetem
Te tört lelked nagyságát s míg érzem: int nekem
S vár rám is egy jövendő, szomorú, borús este. . .

akkor, amikor ezeket a sorokat Tóth Árpád 1909-ben megírta, volt az igazi Ady 
igazi áhítatának nagy debreceni ünnepe. . .  s nem pedig az 1934-es ünnepi előadás 
fintoros kegyeletének estjén.

Tóth Árpád versének idézése után, igazán nem kell többé hitet tennem amellett, 
hogy Ady köre nem csupán tehetségesen handabandázó és lelkesen lármázó társas
kör volt, hanem disztingvált, müveit s legkülönb tehetségű fiatalembereknek válasz
tékos gyülekezete, amelynek egy kortárs előtt való hódolata nem volt lealázkoJás, 
hanem fölemelkedés. De épp ez az, amit oly nemzedéknek, amely a zsenit nem tisz
teli körében s amely az önkéntes behödolás gyönyörűségében nem részesült, fájda
lom, úgyis hiába magyaráznék. Mert nem olvastuk-e minap, hogy ifjabb Ignotus az 
idősebbnek, a fiúi tisztelet és olvasói hála udvarias kifejezéseinek kíséretében, de 
alapjában mégis szemére hányta, hogy ugyan mért állította a maga eszét, dialek-
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tikiját, műveltségét az oroszláni bömbölésű ösztönlény szolgálatába? S hogy az 
ilyesféle zseninek mondott, vad természeti tünemény nem érdemli meg a természe
ten diadalmaskodó, pallérozott elmék önfeláldozását. . .  S hogy a kritikusnak álta
lában nem is kötelessége a zseni felismerése s még kevésbbé e fölismerésért való 
helytállás.

Ha mindez igaz, akkor miért. . . ? . .  .de nem csupán a kérdésre való válasz, ha
nem torkomra forr maga a kérdés is. Csak épp annyit merek magam elé dadogni, 
hogy ha ugyan nem az Ady Endre müvében összesűrített ember- és kultúraformáló 
erőkért, ugyan mi egyébért verődött össze valamikor e század eleji írók csoportja 
a N y u g a t  köré? Miért annyi hevület és lelkesedés? Annyi polémia és verekedés? 
Annyi üldözés között, mégis annyi hűség? Miért annyi emberi és művészi megha- 
sonlás? Miért annyi bosszú és árulás? Miért az Ady-jegyében küzdők nevének hiánya 
a mai Nyugat körben? S nem egyszer bizony a mai magyar irodalomban és társa
dalomban is? Miért annyi odadobott élet? Miért Ignotus száműzetése? Osváth öngyil
kos halála? Miért annyi könny- és véráldozat, ha maga az első Ady-sejt, a N y u g a t  
tagadja meg végül Ady tendenciáiban azokat az ember- és kultúraformáló erőket, 
amelyekért ezelőtt szinte harminc esztendővel megalakult?

Ismerem a választ. Schöpflin nem egyszer megírta, hogy a Nyugat legkülönbö
zőbb tendenciájú íróit nem lehet, de nem is szabad felelősségre vonni a radikális 
Advért s hogy a századeleji nemzedék úgynevezett harca éppen nem egyetlenegy, 
habár még oly nagyszerű írói géniuszért, hanem a. tehetséggel kifejezett, legkülönbö
zőbb szellemi irányoknak szabad kibontakozási és megnyilvánulási lehetőségéért folyt. 
Ezt az érvelést ismerem, — nem mai keletű. Ez volt néhai Osváth Ernőnek a Nyugat
mozgalomról való véleménye, amelyért mint szerkesztő igen tiszteletreméltó, férfias 
következetességgel állt helyt. De mit ér ez a néma helytállás és meddő következetes
ség, amelyre a m ai N y u g a t  oly szívesen hivatkozik, a h a j d a n i  N y u g a t t a l  
szemben, amelynek minden egyes számába Ady Endre írta verseit, aki viszont a leg
különbözőbb írói egyéniségek szabad kibontakozási és megnyilatkozási lehetőségét 
csakis szabad országban tudta elképzelni s aki épp ezáltal és így vált a Nyugat szim
bólumává, amelyet semmiféle érveléssel és még oly tiszteletreméltóan konszervatív 
világnézetű talentumokra való hivatkozással sent lehet letagadni?

Ady Endre Bródy Sándorban bizonyára a szabad és felszabadító ember közeiét 
szimatolta meg s az élő Bródyval szemben még avval sem igen törődött, ha ez a 
számára mindennél többet jelentő emberi felszabadultság a „ c i f r a  s z o 1 g á n a k“, 
a versnek, prózának, szóval a művészetnek és irodalomnak rovására ment?

Ami az élő Bródyval szemben lehetséges volt, a halottal szemben, fájdalom, 
többé nem az. Az utókor a művet nézi s joga van hozzá, hogy annak egyenetlensé
gein fennakadjon. Ez ellen a kegyetlen ítelet ellen, mint nem győzöm eléggé és elég
szer hangoztatni, csak Bródy hagyatékához föllebezhetünk. Abból kell kivetni, ami 
kivetni való s mert a legtöbb író csak kis podgvásszal indul a halhatatlanságba, a 
megrostált, vihar- és bírálatálló háromkötetes Bródy-hagvatéknak szükségessé vált 
kiadása s különösen az összeválogatott novelláknak — jól meggondoltam, amit mon
dok — csehöv-i klasszikus kötete, meg fogja értetni az utókorral is, hogy Ady Endre 
és kortársai mit szerettek és bámultak Bródy Sándorban.

Ami pedig éppenséggel Ady Endrét illeti, keveset eláruló és legföljebb a ritka 
intimitás pillanataiban megnyilatkozó emberi melegsége igazán nem vesztegethette 
meg a publikumot. Nem ^ehet tagadni, hogy köztünk élő, gyakran visszásán ható 
személye inkább ártalmára, mint hasznára volt költői művének, ö, a tiszta író, aki 
hatását éppen nem nagyon is kétes sex-appealjének, hanem tisztára í r o t t  művének 
— az o e u v r e-nek — köszönheti, amelynek ember- és kultúraformáló erejét semmi-
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féle vonzó vagy taszító életrajzi adat nem zavarhatja meg. S ha mégis a biografus 
Ady életét is megérintené, marad a sok szeszélyes kiszámíthatatlanság s emberi 
gvöngeség mögött és fölött és azok ellenére, a „ S z e n t  m a g y a r  és m e g ö k l o -  
z ö 11“ keserű napjainak története. Lélekemelő példázat a művészről, aki f ö l k é n t  
p o é t a - c e r u z á v a l  kezében, sohasem hazudott, aki a maga nagyszerű, emberi, 
nemzeti és művészi céljaiért hajlandó volt lemondani a nagy nyilvánosságról, minden 
anyagi és erkölcsi s éppenséggel hivatalos elismerésről. . .  s a legkűlönb költői pálya 
tetején — ami költő részéről a legnagyobb áldozat — még verses könyveinek kiadá
sáról, sőt mi több, a régi kötetek könyvárusi forgalmáról is lemondott, mintahogy 
erre Ady Endrét, a magyar kiadók és olvasók örök szégyenére — fájdalom — az ér
tetlenség és üldözés kényszerítette. S ha mindezt a hivatalos sajtó berkeiben védett 
fiatal kritikus nem veszi vagy nem akarja tudomásul venni, lehetetlen, hogy ezt a 
Nyugat szerkesztői, Ady pályatársai ne tudnák. . .  S' ha pedig tudják, lehetetlen, hogy 
ne éreznék, milyen messzi századokra kiható ember- és kultúraformáló erő nem 
csupán a költő, hanem Ady, az ember is . . .  Miért adnak mégis helyet az ilyen, sunyi 
szándékkal, a provinciális adyzmusból, Adynak impozáns emberségére és világkölté
szetére perverzül következtető kritikának? Vágj' talán ez is az írói szabadságnak 
nevében történik?

De hagyjuk ezt. Mert idősebb Ignotus hiába rótt meg érte a minap, hogy bár 
önérzetemnek vagy elveimnek tartoznék vele, mégsem tudok . . .  csak nem tudok, 
hiába, szívem szerint, amúgy istenigazában haragot tartani olyan íróval, akinek valaha 
művészi hatása alá kerültem. Valahányszor elvi hűtlenség vagy személyes sérelem 
miatt megbántva, emberileg százszor igazolt felháborodásban igyekeztem akár Babits
nak, akár Móricznak művével szemben admirációs örömömet fékezni s esetleg 
egy-egy nem sikerült művük alkalmát megragadni, hogy az igazságosságnak önmagam 
előtt megőrzött látszatával mondjak szükségszerű fogyatékosságaik miatt szigorú íté
letet érdemeik felől is, — az ily kísérleteknek mindig fanyar utóíze maradt a szám
ban. Ha nem is voltam igaztalan, mégis úgy éreztem, mintha az lennék, mert a bennem 
kiirthatatlanul élő literátor még akkor is szeret és lelkesedik, amikor az embernek a 
feléje fröcskölő gyűlöletért, csak a viszonzott gyűlöletnek szent hevét kellene ismernie.

Ezért hát nem is feszegetem tovább a kérdést, hogy Babits, a költő és gondol
kodó, miért értelmezi úgy az írói szabadságot, hogy csupán Ady ember- és kultúra
formáló erői felől mondott elítélő véleménynek bocsátja rendelkezésére a N y u g a 
t o t ,  ellenben, ha valaki — teszem — még oly kíméletes kritika tárgyává tenné 
Babitsnak, mint irodalompolitikusnak, nem éppen kultúraformáló erőkkel kö
tött szövetségből származó emberi megalkuvásait s azoknak a cinizmusra 
vagy nihilizmusra nevelt, fiatal, íiói nemzedékre való kártékony hatását, — 
bizonyára megtagadná folyóiratát az ily kritikának . . .  Mégis, ha el is fojtom maiam
ban e kényes kérdést, nem hallgathatom el a nekem — higyje el Babits — főleg 
Babitsért fájó megjegyzést, hogy a költő, mint redaktor, rosszul értelmezi az irodalmi 
szabadság fogalmát, midőn a még Carduccival, Hoffmansthal lal, Swinburne-nel s a 
francia parnasszitákkal való összehasonlításra, némi hazafias jóakarattal rászolgáló 
babits-i költészetet, saját folyóiratában a versekhez nem konyító kritikai érzé
ketlenség által, Daniéhoz és Assisi Szent Ferenchez engedi hasonlíttatni, ellenben 
a tehetetlen nagy halott kollégának kulturális, sőt mi több erkölcsi ereje és hatása 
fölött ily vérlázítóan igaztalan ítéletek számára nyit teret a Nyugatban.

Alig képzelhető el, hogy oly élesen látó olvasó, mint Babits, ne vette volna 
észre a Nyugatba írogató fiatal kritikus szándékát, aki Adyt csak színre választja 
külön az a d y z m u s t ó l ,  mert valójában a sorok közt nem minden álnokság nélkül 
vonja ennek ízetlenségeiért felelősségre magát a költőt és annak költészetét is.

Igaz ugyan, hogy Hevesi András evvel a váddal szemben rámolvashatná, hogy 
huszonöt évvel ezelőtt, mint fiatalember, v o n t a m  f e l e l ő s s é g r e  Ad y  E n d r é t :  
„az összes veleélökért, kiket alakit, nevel, lendít, akik rajta keresztül látnak, benne
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élnek, kiket önmaga és ezáltal ö n m a g u k felé visz — akik végül vele kerülnek az 
utókor színe elé. . Amikor így írtam, bizonyára nem a debreceni színház színére 
gondoltam s nem is arra az adyzmusra céloztam, amelyre vonatkozólag igazat kell 
Hevesi Andrásnak adnom s amely valóban kiábrándító, émelyes és utálatos. De a pető- 
fizmus is az volt. Mégis, amikor Gyulaiék és Aranyék annak kíméletlen irtogatásához 
láttak, ugyanakkor értették az igazi Petőfi-kultusz terjesztésének módját. Az adyzmus 
ellen A dy  é r t  kell küzdeni, — s nem pedig, mint a német közmondás mondja, a gyer
meket a vízzel együtt kiönteni, az adyzmussal együtt Ady hatása ellen törni, ami 
különben is hiábavaló törekvés, mert a közvéleményt egyre nyugtalanító Ady-kérdés 
arra, vall, hogy Ady hatása még korántsem szívódott föl. Még akut érdekességül és 
eleven, gazdag örökség, még gondolnivalókat ád és cselekedni valókat hágy az új 
nemzedékre is.

Ezért nem volna meddő hisztoricizmus vagy játékos esztétika, hanem elsőrangú 
kortársi kötelesség, hogy a Nyugat terelje helyes irányba a jóhiszemüek és rossz- 
hiszeműek áltai félrevezetett Ady-kultuszt. Mert ha egy bizonyos sajtó, amely az 
élő Ady nevét világért le nem nyomatta volna, most spekulativ okokból, — s ha a 
hivatalos és félhivatalos körök, akik az élő Advval nem tudtak megbirkózni, politi
kából — s ha a Szabó Dezsőn megittasult, tajtékzó álforradalmárok, óvatos duhaj- 
ságból terjesztik az adyzmust, — s ha az irigy talentumok e n f i n s e u 1-i állapo
tuknak túláradóan boldog idilli megkönnyebbülésében, az útjukat még holtában is el
álló zsenit s velük együtt az összes irodalmi piszmogok, finomkodók és gekkek henye 
szektája az adyzmus örve alatt Adyt is támadják, — vájjon nem a Nyugatnak 
lenne-e legfőbb rendeltetése, hogy a rendszeres Ady-kutatás és értékelés előtt meg 
nyissa hasábjait? Mert a Nyugatnak, akár tetszik szerkesztőinek, akár nem, még 
maga ellenére, akkor is köze van Ady tendenciáihoz és kultúraformáló erőihez, ha 
a m á s poéták költészetének magasztalásával elfoglalt folyóirat, különben hosszú évek 
óta nem is foglalkozott volna Ady költészetével s néha hónapokon át — nem mon
dom épp szándékosan — le sem nyomtatja a legnagyobb néhainak, a nagy élők 
közül, nem tudom kinek és kiknek fülében, rossz hangzású nevét!

Zentay Dezső dr.: Beszélő számok
(11. Magyarországi küzdelmes évei. Frank

lin Társukat, 1934. 104 oldal. Ára 1.50 P.) 
A könyv népmozgalmi fejezete az utolsó 
évtized számokba sűrített tragédiája. Hi
szen csak 1923 óta 550.000 elmaradt szüle
tésre, 370.000 bimbókorában lehullott cse
csemő-halottra, több mint 30.000 öngyil
kosra és 192.000 olyan korán elhalt- ma
gyar életre vetíti a pártatlan statisztika 
reflektorát, akiket idő előtt vitt sírba a tu
berkulózis réme. Politika és pénzügyek 
című táblázatai részletes képet nyújtanak 
az 1926. és 1931. évi választásokról. Adó- 
statisztikája sorra részletezi a békebeli 89 
pengőről 116 pengős fejkvótára duzzadt 
adóterheket — .szembeállítva a 3058 millió
ról — 2230 millió pengőre csökkent . nem
zeti jövedelemmel. Közben nemcsak az 50 
millióról ötszörösre emelkedett 236 millió 
pengőnyi nyugdíj-teherre mutat rá — de 
sorra elénk tárja a közalkalmazotti tábor 
létszámhullámzását és a fizetések alakulá
sát is minden kategóriában összehasonlítva

az 1913. évvel. Egyik legérdekesebb feje
zete a mezőgazdasági termeléssel és a föld
reform eredményeivel kapcsolatban nem
csak az 58 hitbizományt, hanem a 3.000 hol
don felüli nagybirtokokat is felsorolja. i;,s 
ez a teljes kimutatás, amely 372 nagybir
tokos névszerinti kimutatásával itt kerül 
először a nyilvánosság elé, nemcsak az 
1933. évi birtokállományt ismerteti, hanem 
szembeállítja az 1925. évi Gazdacímtár ada
taival is. Külön kimutatásban látjuk azt a 
122 új nagybirtokost is, akik birtokaikat 
1925 óta szerezték vagy örökölték. De leg
tanulságosabb talán az az adat gyűjtés, 
amely az értelmiségi osztályok válságával 
foglalkozik. Sorra elevenedik itt előttünk 
iskolatípusok szerint csoportosítva az ösz- 
szes tanulók száma 1913-tól 1933-ig. Látjuk, 
hogyan duplázódott meg a harmadára cson
kított országban az évenként érettségizők 
száma. Látjuk a gazdag diplomatermelést, 
amely csak 1920 óta 23.041 doktori és 15.535 
egyéb főiskolán szerzett oklevéllel telítette 
túl az értelmiségi osztályoknak amúgy is 
túlfeszített kereteit.
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ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA

Egy polgár vallomásai
Márai Sándor uj regénye

A Könyvnapra vonatkozó előzetes jelentésekből köztudomású, hogy Márai Sán
dornak új könyve jelenik meg erre az alkalomra. Az intellektuális olvasóréteg, amely
nek legnagyobbrésze — éppenúgy/mint a kritikusok zöme — Márait tartja a mai ma
gyar próza-irodalom egyik vezető értékének, nagy érdeklődéssel várja ezt az új könyvet.

Tulajdonképipen három részre tagolódik ez a mozaikok
ból összerakott regény. Az elsőben a múlt századvégi Kassát 
rajzolja meg Márai, illetőleg a városi intelligencia, akkori életét. 
Aprólékos, finom miniatürtechnikával dolgozik, éles szeme pon
tosan észreveszi azokat a jelentéktelen apró tényezőket, ame
lyek együttvéve annyira karakterisztikussá teszik a képet. Ki
mutatja, hogy a ,.szecessziós“ ízléstelenségekből összerakott 
polgári enteriőrök borzalmas darabjai rányomták bélyegüket 
az egész akkori korra, mert „ahogy laktak, úgy öltözködtek, 
úgy olvastak és úgy „társalogtak“ is az emberek.'“ Viszont ja
vukra állapítja meg, hogy az akkor divatos írók: „Herzog és 
Freytag, a maguk érzelmes-hazafias szemléletén túl, igazibb 
írók voltak, mint a Dekobrák és Vieki Baumok, kiknek pony

vája ma elborítja a polgári hálószobák éjjeliszekrényeinek fedőlapjait.“ Erősen ki
emeli, hogy az akkori világnak milyen hiányos volt a szociális érzéke: ami mindénék- 
felett a cselédekkel való bánásmódban nyilvánult. — A kényúri felfogásból csak a 
rossz bánásmódot vették át, a családias összetartozás, a szociális felelősségérzet hiány
zott a cseléd és az uraság kapcsolatából.“ — Fizetett ellenségnek tekintették a cselé
det, akit roszul fizettek, agyondolgoztattak és az első veszekedésnél kitették a szűrét. 
Nagyképűen hangoztatták, hogy a cselédnek „megvan mindene“, de a valóságban ez a 
„minden“: egy vacok a konyhában és a kijelölt falatok, a „kiadott4« étel. lSértő bizal
matlansággal bántak a cseléddel, aki elől gondosan zárták a spejzt és átkutatták a hol
miját, ha elment a háztól, mert elv volt, hogy „minden cseléd lop“. A legjogosabban 
háborodik lel a cselédkönyvnek ma is érvényben levő embertelen szabályrendelete ellen, 
„amely a Kongóban is alkalmas lenne fekete rabszolgák és fehér gyarmatosok jogvi
szonyát szabályozni“. Meglátja, hogy a polgári családok gyermekei tudattalanul mindig 
mennyire érezték azt az igazságtalanságot, amely a cselédek helyzetében fennállott és 
ennek ellensúlyozásául, milyen erősen a cselédekhez „húztak“, gyakran a szülőkkel 
szemben is.

A kassai szerkesztőségről írva elmondja, hogyan írt tizennégy éves korában ve
zércikket, a — szedő utasítására. Márai leendő biografusai számára csemege lesz ez a 
részlet, amelyből kitűnik, milyen körülmények között létesült az író első kapcsolata az 
újságírással.

A regény második részében a családot írja meg. A családtagokat, akiknek karak
tervonásai átöröklődtek a leszármazottba és az utód önmagában ismeri fel apránként 
az ősöket. „ . . .  egy napon hallottam a hangijukat, amikor beszéltem, láttamr mozdula

Márai Sándor
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taikat, amikor köszöntem, felemeltem a poharat. Az „egyéniség“, az a kevés, ami njat 
az ember önmagához ad, elenyésző az örökség mellett, melyet a halottak hagynak ránk. 
Emberek, akiket sohasem láttam, élnek, idegeskednek, alkotnak, vágyakoznak, félnek 
bennem tovább.“

Felvonul a jókedvű, bővérű,; könnyelmű anyai nagyapa; Irma néni, a kegyetlen 
„ál-nagymama'1, aki özvegy korában a mártír szerepében tetszelgett és ,a szegény ro
kont játszotta meg, noha bőven tellett neki mindenre; Dezső, aki vakmerő elszántság
gal kiugrik az „úri-osztályból“ és elmegy mészárosnak, amivel megmenti önmagát, 
mert így kiélheti szádísta vágyait, míg ha nem találja meg ezt a „törvényes“ formát: 
tragikus véget ért volna; a titokzatos Ernő, aki aktív katonatiszt volt, de otthagyta a 
hadsereget és kávéházi muzsikussá lett, mert egyéniségének megfelelően akart élni; az 
örökifjú, párisi kultúrájú, elragadó ZsüH néni, aki nyolc évtizeden keresztül mindig 
elegánsan, mindig sleppesen járta az élet útjait, aki „igazi nő volt, a fin-de-siecle re
mekműve, ritka tünemény“ és nem a mai görktipus; a hatalmas termetű Mátyás bácsi, a 
„gazdag rokon“, a Theresianum professzora, a romantikus elméleti szocialista; Gros- 
schmied professzor, a magánjog tanára, aki forradalmasította a magyar jogi gondolkor 
dást; Mari néni, aki szegény nőrokonait maga mellé vette és valóságos világi zárdát 
tartott fenn, akinek női köztársaságába mint központba futottak össze a családi plety
kák; a bécsi művész-rokonok, akik „üde és elegáns szegénységben‘‘ éltek, illetőleg 
„lebegő életmódot“ folytattak, a három lány t. i. a bécsi valcert testesítette meg. . .

Csupa remekbe faragott portré. Márai lenyűgöző művészetével nemcsak az egyént 
érzékíti meg ezekben a portrékban, hanem mögöttük megeleveníti az egész légkört, 
amelyben éltek, amely formálta, őket és amelyet ők teremtettek. Az összefüggések és 
egymásiahatások élesen rajzolódnak ki, mint a cloisonné-technikánál a kontúrok. Köz
ben pedig alkalma nyílik az írónak arra, hogy rendszerekkel, intézményekkel kapcso
latban rendkívül szellemes gondolatait, meglátásait és kemény kritikáját elmondja.

Nyílt, bátor vallomást tesz mindenről, de őszintesége izgatóan vakmerővé tulaj
donképpen a regény harmadik részében lesz, amikor iskolai éveiről számol be és leple
zetlenül vallja be azokat a megrendítő élményeket, amelyeket a gyermekkor és a puber
tás idején élt át, részben otthon, részint pedig a papi gimnázium falain belül. Felejthee 
tet’en figurákat rajzol meg itt is és az analitikus szemével látja azokat a gyermekkori 
eseményeket, amelyeknek a kihatása később determináló lesz a felnőtt életére.

Ebben a részben mondja ki azt a merész tételét, amelyről úgy érezzük, hogy az 
egész regényt ez sugalmazta. A polgári bőséget, úri előkelőséget jelző saját házuk mel
lek terpeszkedő ordenáré, vidám szomszédságról írva mondja: — „a polgári szolidari
tásérzet később is, sokszor visszatartott kétes, minden jel szerint méltatlan és tisztáta
lan, s mégis oly édes-gyanusan vonzó szórakozásoktól; néha azt hiszem, mindentől, ta
lán a „boldogságtólattól az önfeledt, fegyelmezetlen idegállapottól is, aminek ára van, 
s legtöbbször annyi az ára, hogy „tekintélyünkkel“ fizetünk szenvedélyeinkért. . .  Bo
nyolult feladat, amíg egy ember kidolgozza magát az osztály-szolidaritás kötelékeiből, 
s a boldogságot minden kínálkozó alakjában vállalni meri.“

Legutóbbi regényében, a Szigetbe®, is egy tétel bizonyítására szolgált az egész ' 
cselekmény beállítása és ott is a boldogság kritériumát kutatta, az emberi lét legprob
lematikusabb kérdését. Hogy megoldja-e a problémát, rátalál-e a nyitjára, efelől lehet 
vitatkozni, de hogy helyes nyomon kutatja, az kétségtelen lehet mindenki előtt, aki a 
lélek bonyolult útvesztőibe valaha is belemerészkedett. (r. m.)

Lajta Andor Filmművészeti Évkönyv, 1934
(A szerző kiadása. 275 oldal. Ara 5 P.) Ti

zenötödik évfolyamában jelenik meer ez a 
praktikus almanach, amely teljes filmcím

tárat, az összes érvényes filmjogi rendelke
zéseket. a filmszakma egy esztendős törték 
netét és a filmügyre vonatkozó minden 
szükséges tudnivalót tartalmaz.
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Reiter Lászlóval, a Szép Magyar Könyv
álmodó javai

terembe, ahol az Ön képei függtek. Amit eddig is sejtettem* póznak és túl
zásnak hittem, az ebben a teremben már m e g g y ő z ő d é s  volt bennem: C arlo  
R ím n e k  n in cs  ig a za !  Mondom, beléptem a Reiter-képek termébe és
szembetalálkoztam — az előző termek valóság- vagy éppen valóságellenes 
élményei után — az a n tik  v ilá g g a l. Fekete alapon fehér figurák, görögös pózok, görö
gös omlású ruhák... nos,, e rrő l az első kérdést: egyszerűen v á la s z to t t  kifejezési forma 
ez, vagy talán több ennél: álláspont? Miért e domináló antik elemek, amelyek annyira 
elütnek a kollégái kiállította anyagtól?)

— Mindenekelőtt egy tévedést kell eloszlatnom, egy tévedést, amelybe kritiku
saim nagyrésze beleesett. Ezeknek a képeknek se m m i k ö zü k  a görög világhoz s mögöt
tük semmiféle álláspont vagy vállalás nem keresendő. Mindez csupán továbbvitele és 
kiteljesítése annak, amit illusztrációkban és fametszetekben már eddig is csináltam. A 
legtisztább, a legegyszerűbb grafika ez, de o lya n  g ra f ik a , a m e ly  fe s tő i  h a tá s t  k e lt . Ké
pek, amelyek két színből: feketéből és fehérből tevődnek össze, semleges háttérrel. 
Angliában és Amerikában mutatkoztam be ezekkel a képekkel és ott ü n n e p e lté k  ezt a 
formát. Nagyon sok gyűjtemény vásárolt ezekből a képekből, amelyeknek egyike-má- 
sika té m á já b a n  lehet esetleg görög, de megoldásában semmiesetre sem az. Külömben 
is, kiállításomon ezeken a. — némelyekben alaptalanul görög reminiszcenciákat ébresz
tett — képeken kívül más műveim is láthatók. Az előbbi, vonalas kompozíciókkal 
szemben, ezek naturalisztikus elemeken épülnek fel. Itt már a tiszta fe s tő i gondolat 
érvényesül iro d a lm i gondolat nélkül.

(— Irodalmi gondolat nélkül? Én két képre is emlékszem, amelyektől — úgy ér
zem — nem vitathatók el bizonyos expresszionista vonatkozások. . .  (A művész itt mo-

„Connait=on de nos jours une chose qui 
sóit plus triste que le vernissage d un 
salon de peinture?“
(Carlo Rim : Propos sur la caricature.)

R e ite r  L á s z ló

(— Azt kérdi tőlem kedves Reiter László, hogy mit (je
lent ez a fanyar idézet az előttem fekvő papíron, amelyre be
szélgetésünket fogom jegyezni? Különös találkozása a dolog
nak, hogy a kitűnő Carlo Rim e kiábrándító sorait alig pár 
órával annak előtte olvastam, hogy elindultam az Ön kiállítá
sának vernisszázsára. Kos, e kiállítás első termében igen szim
patikus pikturát láttam. Ez a festő nem csapott be — gondol
tam. A következő termekben egy gyerekember nagy ot-akarása, 
őszinte látása, festői eredményei gyönyörködtettek. Az együk 
teremben pazar fény csapott a szemembe s könnyes nosztalgia 
gyűlt bennem, hogy- miért csak a festő álomvilágában élnek 
ilyen színek. A virtuóz rézkarcoló képei után beléptem abba a
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solyogva csóválja a fejét.) A Csodaszarvas című képre és A kutya álmára gondolok. 
De ne mosolyogjon, lehet hogy tévedek. Viszont: jól tudom, miért vezettem így .a tár
salgást. Expresszionizmus: erről és az aránylag hamar elviharzott izmusokról mondjon 
valamit. Mi maradt belőlük? Mit tanultak belőlük a festők és hol állunk ma?

Le Corbusier kilenc szobája
— A kutya álma? Lehet. . .  valóban van 

valami köze az expresszionizmushoz, de hát 
most az izmusokról van szó. Az izmusok igen 
jótékony hatással voltak a művészetre. Nagyon 
sokat tanultunk belőlük. Megteremtették a min- 
d ennapi életet. Művészetet vittek az egyszerű 
használati tárgyak formáiba. Ennyit a múltról, 
de ma már, ahol ,,ma állunk“, egy művészetel
lenes tendenciával is szembe kel'l néznünk. Az 
izmusok, amelyek a modem iparművészeti gon
dolatot is megteremtették, mai kései utódjukban, 
a konstruktivizmusban, már bizonyos fokig 
piktura-eUenes álláspontot jelentenek. Ismerjük 
mindannyian az új építészetnek „nem kell kép 
a lakásba“ jelszavát amely jelszó követői úgy 
építik meg a házakat, a lakásokat, hogy ott 
valóban nehéz is képeket elhelyezni. Magam is 
jártam ilyen házban, a hires francia építész, Le 
Corbusier otthonában. Csupa beton és üveg ez 
a ház. Kilenc szoba. Roppant felületek, sehol 
egy kép a falakon. Csupa csőbútor, akár egy 
klinikán. Már átcsodálkoztam magam nyolc 
szobán, amikor a házigazda hellyel kínált. De 
én a kilencedik szobát is látni akartam. Zavart 
vonakodás, dadogó szabadkozás után már nem 
térhetett ki a kérés elől és megmutatta. Nos, 

Reiter Láizló : Páris ez a szoba zsúfolva volt gyönyörű faragott bú
torokkal és szebbnél-szebb képekkel, a francia 

pikturának kincseivel. Nos így vagyunk a hasznosság elvével és a konstruktivizmussal. 
Nem utolsó sorban annak egyik pápájával, erről talán felesleges is ezek után többet 
beszélni. . .

(— . . .  és szomorú csalódás volna tovább hallgatnom, hiszen bizonyos korrekti- 
vumokkal magam is a Zweckbau híve vagyok. De hát még tenger a kérdeznivalóm. 
Bontsuk szélesebbre az előbbi kérdést. Az európai művészet jövőjét hogyan és miben 
látja?)

Az európai művészet utjai
Elsősorban s hogy a következőket megértse mindenki: szerintem minden mű

vészetnek és minden iránynak ideológiai tartalommal kell bírnia. Már mostan: Európá
ban csaknem mindenütt elbuktak a pártok, amelyek a szociális és demokrata eszméket 
képviselték. Elbuktak, mert rosszul képviselték és lejáratták ezeket az eszméket. Termé
szetes. hogy letűnt velük együtt a művészet is, amelyet ezek az eszmék tápláltak. így 
az ortodox expresszionizmus, amely német találmány (lehet-e egyáltalában egy művé
szetet „kitalálni“?) meghalt Németországban. Másutt is ez a helyzet. És nem véletlen, 
hogy nálunk is elsősorban a nacionalista gondolat érvényesül ma a festészetben (Szőnyi, 
Aba-Novák).

155



(Itt most hosszú és helyszűke miatt e sorokban nem regisztrálható vita indul kö
zöttünk a futurizmusról, amely egyedül Itáliában lett hivatalos fasiszta művészetté, 
másutt mindenütt üldözik. A művész védi a maga igazát és azt mondja., hogy ez így 
természetes, hiszen olasz nemzeti művészet, az olasz talajból fakadt. E sorok írója a 
futurizmus sokrétűségére és nem utolsó sorban a „művészet örök és időtlen“ voltára 
hivatkozik, de ebben az interjúban Reiteré a szó és már szól is: Csak annak a művé
szetnek van létjogosultsága, amely a honi talajból fakad, és egy igazi, mély emberi ér
telemben vett nemzeti gondolatot manifesztál).

Könyvművészet és bankszellem

(— Mindnyájan emlékszünk rá, hogy Ön könyvkiadó is volt. Miért, hagyta abba 
az Amicus-könyvek kiadását, amelyek múlhatatlan díszei az európai könyvkultúrának?)

— Már gyerekkoromban szenvedélyesen szerettem a szép könyveket. Kora ifjú
ságomban elhatároztam már, hogy a magyar könyvkultúrát fogom szolgálni. Elvégez
tem a Műegyetemet, építészi oklevelet nyertem, de hajlamaim az illusztráció és a díszítő 
művészet felé vonzottak. így határoztam el, hogy a régi Nyugat könyvek (Falus Elek) 
tradícióit továbbápolva megindítom az Amicus-könyvkiadóvállalatot. Könyvek egész 
sorát hoztuk ki. A tipográfiai tervezést én végeztem. Az illusztrációban olyan segítői- 
társaim voltak, mint Molnár C. Pál, Kozma Lajos, Fáy. Sajnos a magyar közönség 
aránylag kis felvevőképessége és az ismert gazdasági okok megfojtották ezt a szép 
vállalkozást. Azóta mint illusztrátor igyekszem megvalósítani régi álmaimat. Kiadók
nak dolgozom, de sajnos legtöbb könyvkiadónk idegenül áll szemben a szép könyv 
problémájával. Könyveink kiállításánál nem művészi, hanem, bankszellem érvényesül! 
Ez persze, számomra, aki a magyar könyyvkultúra jövőjét féltem ettől, nagy fájdalom. 
De nagy elégtétel az, hogy az illetékes körök észrevették tudják ki vagyok és engem 
kértek fel a közeljövőben megnyíló nemzeti könyvművészeti kiállítás megrendezésére.

(—• Utolsó két kérdésem szokványos kérdés. Az egyiket a művészek, a másikat 
pedig e lap olvasói ismerik jól. Az egyik válasz őket érdekli, a másikat pedig én sze
gezem csökönyös és nem csillapuló kiváncsisággal minden művész felé. Mik a jövő 
tervei? Mit tart a művész legfőbb feladatának?)

—- Szeretném biztosítani magamnak a jövőben azt az anyagi függetlenséget, 
amelynek birtokában elgondolásaimat maradék nélkül megvalósíthatom. A művész 
feladata? Könyörtelenül becsületesen kitartani a mondanivalója, s a mondanivalója ki
mondása mellett! Csak úgy érdemes élni, ha a művészet ad tartalmat az ember életének.

(— Én mindkettőt szívből kívánom, kedves Reiter László! És nagy erőt kívánok 
Magának ehhez a kitartáshoz. És legközelebbi kiállításán, ha majd végigámulunk a ter
meken, végleg és visszavonhatatlanul bebizonyosodik, ami már ma is kiáltó bizonyos
ság: az öreg Carlo Rímnek nincsen igaza! Bizonyisten nincs neki igaza!)

V a jd a  János.

Roykó Viktor dr.: Előadások a francia 
forradalomról

(Vámbéry Rusztem dr. előszavával. A 
szerző kiadása, Kiskunfélegyháza, 1934.
142 oldal. Ára 2 P.) Roykó dr. tizenkét elő
adás keretében ismerteti a nagy francia 
forradalom előzményeit és lefolyását, majd 
rövid áttekintést nyúj't az 1795-től 1918-ig 
terjedő évszázad világhistóriájáról s abban 
a forradalmi eszmék továbbéléséről: egy

beveti a francia forradalmi trinitás eszmer 
világát a modern diktatúrák irányító gon
dolataival; kimutatja a kereszténység, a 
demokrácia és a szocializmus erjesztő csí
ráit a francia forradalomban s végül levonja 
ennek konszekvenciáit a mai magyar politi
kai és közéletre nézve. „A francia forrada
lom magyar tanulsága az, hogy Magyaror
szág csakis a kossuthi demokrácia által 
sokszorozhatja meg nemzeti erejét“.
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Várhegyi Székely András : Falu éhredése
(Budapest, 1934.) Tavaly nyáron hosz- 

szabban írt a Literatura várhegyi Szé
kely Andrásról, erről az istenáldotta népi 
költőről, akit sorsa pincérkedésre kény
szerít, is akinek egyik verséről azt mondta 
néhai Négvesy professzor: — „Ha ennél 
az egy versnél többet sohsem ima, akkor 
is érdemes volt megszületnie!“ A múlt év
ben megjelent „Réka királyné gyöngye“ 
című verseskötetében rejlő ígéretet száz
százalékosan beváltja ez az újabb kötete, 
amelyben még dúsabban, lombosabban sar
jad a nótafája. Kodály muzsikáját váró 
dallamos, ritmikus verseiben Erdély sajá
tos zamatú nyelvezete él és a népdal, a 
nép-ballada hangja lüktet. Szinte hallja 
az ember a tilinkó kíséretét, amikor így 
dalol:

Kifolyt a nyár vére 
A fák levelére.
Szép sok remény fére 
Az ősz tenyerére,

de egész kórus muzsikálja a cigánvlánnyaJ 
való kalandját, amiről így kezd mesélni:

Tátogtató, csipogtató 
Fecskeszekfű, szarkaláb,
Tudjátok már csipp-csöpp rajkók, 
melyik nyílik hamarább?

Tátogtató, csipogtató,
Füstös küszöb, karaván,
Sátor előtt bagót rágó 
Szúrós szemű vajda áü.

Kíváncsian várjuk ‘ia költő most készülő 
regényét, amely „Zsuzsika lóra ül!“ címen 
jelenik meg a közel jövőben.

Weöres Sándor : Hideg van
(Versek. 1934. Kultúra Könyvnyomdái 

Műkntézet Nyomtatása, Pécs. 60 oldal.) Na
gyon nagy ígéret ez a verseskötet, amely
ben akad néhány még kiforratlan írás, de 
több máris egészen komoly jelentőségű ver
set lelünk benne. Weöres Sándor szeme

mélyen néző, megkapok a mondanivalói, 
(Fajankó, Kovács, Fazekas, Kutya, iSzoba- 
légy stb. versekben) igen ügyes techniká
val versel, — ha akar —, és néhány eset
ben a kompozíció szépségével teszi tel
jessé egy-egv vers érett, komoly kvalitá
sát. Ha a „Krisztus-szemű asszonyokéról 
szóló legszebb versét olvassuk, meglepődünk 
fiatalságán és másutt kiviílanó játékos 
hetykeségén, amivel azt mondja:

Cigarettázom az árokparton.
Húsz fillér az össz-vagyonom,
de az egész Föld a hamutartóm.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Dénes Gizella: Ezüstnyárfák
(Regény. A Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetsége kiadása. 199 oldal.) Finom, elmé
lyülő, tiszta, hangulatú regények írónője 
Dénes Gizella, aki ezúttal igen komoly prob
lémával foglalkozik az „Ezüstnyárfák“ kö
tetében. Az annyit hangoztatott „erdélyi lel
kiség“-gél szemben rámutat a, specifikus 
dunántúli lélek jellegzetességeire és arra, 
hogy a. Dunántúlion lejátszódott históriai 
eseményeknek nem vé'Letlenségből volt szín
helye ez a vidék, hanem a táj pszichéjéből, 
adottságaiból fakadó törvényszerűség foíly- 
tán történtek ezek az események éppen itft. 
Dunántúlon játszik ez a regénv, amely
nek főhőse a fiatal, eszes, lelkes ambícióktól 
fűtött parasztgazda, aki második Nagyatádi 
Szabó Istvánnak in dúl. Előbb a helyi lapok
ban ír cikkeket arról, hogyan kellene 
a parasztnép kultúráját fejleszteni, aztán 
egy szerencsés véletlen folytán a legnagyobb 
pesti napilapban kap teret írásai számára és 
itt bekapcsolódik a kisgazdapárt agitációs 
munkájába. Egyideig agitátorként járja a vi
déket, elszoruló szívvel látja a földműves 
nép iszonyú nyomorúságát, amelynek — 
szerinte •— a többezer holdas nagybirtok az 
oka, de végül elmegy a kedve a harcos küz
delemtől, mert hiszen — dunántúli lélek: 
békés, nyugalomra vágyó, „irtózik a felfor
dulástól és forrongásoktól, az a dunántúli
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SZÍNPADlélek, amely csendben, lassan, de szívós erő
vel ép ít...“ — A nincstelen tehetetlenségbe 
zülleszteitt falu megdöbbentő képéből félel
metesen lobban ki a 'Dózsa Györgyök késői 
leszármazottadnak vad, sötét elszántsága és 
a falun élő közép osztály beliek nehéz hely
zete. Szántódy Miklós báró okos szavai pe
dig rávilágítanak arra, hogy a mai súlyos 
állapotok milyen múltbeli hibák következ
ményei: — „Ami fejlődést teremtettünk, 
csak magunknak és nem útmutatásul terem
tettük! Nem kapcsolódtunk szervesen a népi 
közösségbe, nem irányítottunk, legfeljebb 
diktáltunk. Mindig csak azt csináltuk, amire 
nekünk vélt szükségünk: országutat a né
gyesfogatoknak, zenetermet a zenészeink
nek: mert szerettük a m uzsikát.----- - —
Mindezt magáinkért — *— A mai, fiatal pa- 
rasztgeneráció, amely ráébredt már a maga 
osztályának fontosságára,, a most kialakuló 
új történelmi osztály indulása és egymás 
közötti harcai adják Dénes Gizella regényé
nek magvát és ez az írás éppen ezért ‘több 
mint egyszerű regény: kultúrtörténeti doku
mentum a jövő historikusa számára.

Nagy Lajos : Kiskunhalom
(Pantheon-kigdás. 232 oldal.) A jelenték

telen, kunsági kis fálu eseménytelen hu
szonnégy órás létéről regényt írni: rendkí
vül nagy művészet. Nagy Lajos az írói al
kotás legnehezebb próbáját állta meg, ami
kor ezt a súlyos feladatot ilyen ^rilliáni- 
san oldotta meg. Tartalmilag és formailag 
egyaránt újat teremtett, mert nem sablo
nosán „a falu regényét“ irta meg., hanem 
azt, mi a falu élete mögött van. A jelenték
telen táj jelentéktelen eseményednek jelen
téktelen figuráit domborította ki nagy
szerű relief-technikájával. A szürke tónu
sokat hangolta, össze és megkapó színha
tást ért el vele. Rengeteg érdekes mon
danivalója van a sivárnak tetsző téma kap
csán; soha, egy pillanatra sem válik unal
massá, maradéktalanul visszaadja a cou- 
leur-locale sajátosságait és annyira ele
venen érzékeltet, hogy 1 nemcsak a sze
münkkel, hanem orrunkkal és Ínyünkkel is 
érezzük a levegő szagát és izét. Figuráitól 
régi ismerősökként búcsúzunk, amikor a 
könyvet letesszük és ha Kiskunhalast ernle'r 
getik valaha előttünk, bizonyos, hogy meleg 
érdeklődéssel kérdezősködünk majd: él-e 
még özvegy Kis Gáborné, aki olyan nehe
zen fért meg a menyével, Csorba Bözsi 
egészségesbe már, hát Julist felvitte-e ma
gával Fleischemé Pestre? . . .  Az írás- 
művészet maximumát adta Nagy Lajos eb
ben a regényben, amely a tavaly megjelent 
három városról szóló tanulmányaihoz ha
sonlóan — egyben igen értékes pszicholó
giai, szociólogiai és folklorisztikus tanul
mány.

Ferdinándyné Lengyel Angéla: Nagy 
Péntek

(Krisztus-dráma Kir. Tud. Egyetemi 
Nyomda, Budapest. 104 oldal.) Új passió
szöveget írt ebben a magasztos drámában 
Ferdinándyné Lengyel Angéla. A kétrészes 
verses dráma első fele Nagycsütörtökön ját
szik, amikor Pilátus, neje könyörgései elle
nére is, elítéli Jézust, akit a tömeg a Gol
gotha felé sodor magával. A második, ere
deti felfogású és igen mély gondolatokkal 
teli részben a Pokol világába visz bennünket 
az írónő. A Pokolban szenvedő, elkárhozott, 
telkekre is kihat a krisztusi megváltás és a 
nagyszombati Feltámadás fénnyel sugározza 
be a Pokol sötétségét.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Burt, Catherine: A gangster leánya
(Detektív-regény, Palladis, 1934. 191 old. 

Ára —.50 P.) Hortense egy távoli szigeten 
Rafe Courvo,isler volt otthonában lakik, 
amikor Rafe egy banditatanyáról meg
szökve megérkezik. A férfi nem tudja, 
hogy került oda, a büszke szépségű leány, 
akit szolgálnia kell azért, mert szereti, ho
lott gyűlölnie kellene. De a férfi mögött 
ott áll a múltja, amely sötét árnyékot vet 
életére. Tovább szolgálja azt a leányt, aki 
miatt nincs otthona, de akit mindenekfe- 
lett szeret.

Dos Passos, John : A 42. szélességi fok
(Fordította Görög Imre. Kosmos-kiadás, 

456 oldal. Ára 3.30 P.) John Dos Passosnak, 
ennek az örökké kísérletező nagy művész
nek új regénye jelent meg magyar nyelven. 
A címe ig könyvnek: a 42 szélességi fok, s a 
témája ...?  Nehéz volna e könyv témáját 
néhány sorban vagy néhány mondatban ösz- 
szefoglalnunk, mert egy világrész, sőt az 
egész 42-dk szélességi fok alatt elterülő vi
lágtáj történetét mondja el benne az író. Uj 
regényforma megteremtésére irányuló kísér
let ez a könyv. Valami olyan formát akart 
teremteni Dos Passos, amely átmenet a régi 
„nagy regény“, a riport s a filmszcenárium 
között, valami olyat, amelynek keretei közé 
ez az ideges, kapkodó, s ellentmondásokkal 
teli Világ egészen beszorítható. Dos Passos, 
mint minden újító és úttörő művész, a hatát- 
sok kereszteződésében áll. Tanult Prousttól, 
tanult Jovcetól, sőt tanult Gidetől is: de 
minden hatás felioldódik benne. Százszáza
lékosan amerikai. Az ő könyvén át ismerhet
jük meg. hogy látja a mai kavargó, agyon- 
technizált és agyonmechanizáit életet egy 
amerikai. A könyv fordítása kitűnő. (F. A.)
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Dreiser, Theodore: Jennie Gerhardt
(Fordította Tábori Pál dr. Nova Irodalmi 

Intézet kiadása. 384 oldal. Ára 3 pengő.) Az 
„amerikai Balzac“-nak nevezik tisztelői 
Dreisert, akit a NobeL-díj elleni harca, tett 
olyan nevezetessé az utóbbi években. Köny
vei milliós példányszámban fogynak, de 
valamennyi közül — úgy a kritika, minti&z 
olvasóközönség körében — „Jennie Ger- 
hardt“-nak volt a legnagyobb sikere. Az ál
dozatos szeretet és az önfeláldozó szerelem 
szimfóniája ez a regény, amelynek hőse: a 
szegény kis munkáslány, akinek szenvedé
sei minden mélyen érző embert őszintén 
meghatnak. Jennie Gerhardt keserves élete 
az emberi jóság és az emberi szenvedés mo
zaikjaiból tevődik össze. Mindig ő vállalja 
a szenvedést, mindig ő áldozza fel magát 
mindenkiért és mindenki helyett. Modern 
szent, glóriafény nélkül. A huszadik szá
zad mártírja.

Ebermayer, Erich: Az ifjúság élni akar
(Kosmos-kkidás. 384 oldal. Ara 3.30 P.) A 

német ifjúság regénye. Nem a mai. hitleri 
ifjúságé, hanem azé a ké't év előtti Német
ország ifjúságáé, amelynek még volt annyi 
erkölcsi bátorsága, hogy az eszméket, akár- 
mely oldalról jöttek is azok, komolyan ve
gye. Modem nevelőintézetben játszik a re
gény, oly nevelőintézetben, amelybe Német
ország egész területéről áradnak a tanítvá
nyok. Minden tanítvány más társadalmi osz
tályból származik, más nevelést kapott oda
haza, más fizikai és pszichikai fölépítettségű, 
tehát természetes, hogy másképpen reagál az 
élet egyazon jelenségeire. Megindul a harc 
az intézeten belül a tanítványok között, de 
az intézeten kívüli világ harcaival párhuza
mosan. Az individualizmus és a kollektiviz
mus hívei állanak egymással szemben. De 
nem csak gyerekes felnőttmajmolásról vagy 
kicsinyes csetepatéról van itt szó, mert min
denki tudatában van annak, hogy önön tu
lajdon élete forog kockán. S ki a győztes? 
Nincs győztese e küzdelemnek, mlint aho
gyan nincs még győztese az intézeten kí
vüli harcoknak sem. Erich Ebermayer ki
tűnő emberábrázoló képességű. író. A taná
rok, tanítványok s a szülők képeinek egész 
garmadáját rajzolja meg. Mindenik kép ele
ven, éles és tiszta, alakjai reálisan megfor
mált. pontosan körülhatárolt emberek, emel
lett egy-egy típus hordozói is. Goda Gábor 
fordítása lelkiismeretes, sikerült munka.

(F. A.)
Gardner, Erley Stanley: Bársonyos karmok
(Detektiv-regény, Palladis, 1934. 219 old. 

Ára 1 P.) Furfangos, ravasz fiatalasz-
szonnval találkozunk, aki inkább saját ügy
védjét —- aki neki jót akar — keveri gyil

kosság gyanújába, semhogy az igazat 
mondja meg. Végül úgy összekeveri a ha
zugság szálait, hogy csakis ügyvédje segít
ségével tud az önmaga álltai szőtt hálóból 
kibontakozni, de végre is megtudja, hogy 
nem ölte meg férjét. Kitűnő a védőügyvéd 
figurája, akinek logikus, erős gondolko
dásmódja adja a regény lélektani gerincét.

Gregory, Jackson : Árnyék a tanyán
(Detektív-regény, fordította Lénával Ist

ván, Palladis, 1934. 238 old. Ára 80 fill.) 
Idegen név alatt tér vissza tizenöt évi kó
borlás után Sommers, aki akkor tudja meg, 
hogy édesanyját meggyilkolták. Idegen né
ven mutatkozik be a társaságnak csak 
azért, hogy kinyomozhassa apja gyilkosát 
és lerántsa a leplet arról, aki az ő nevét 
bitorolja. Sok küzdelem után jut el oda, 
hogy bosszút állhat ,a gyilkoson és meg
nevezheti önmagát, mint apja jogos örö
kösét és fölfedheti magát az előtt a leány 
előtt, akit miindenekfölött szeret.

Hackett, Walter: Téves kapcsolás
(Detektív-regény, Palladis, 1934. 188 old. 

Ára —.50 P.) Phoebe telefonoskisasszony 
és így mestersége hozza magával, hogy vé
letlenül kihallgat egy telefonbeszélgetést, 
amely aztán belesodorja őt egy bonyodal
mas bűnügy kellő közepébe. Néki köszön
hető, hogy az igazi tettesről leránthatjuk a 
leplet. Egy nagyvilági hotel életének ér
dekes, izgalmas keresztmetszete ez a re
gény.

Ibanez, Blasco: A meztelen asszony
(Fordította Kállay Miklós. Athenaeum- 

ltiadás. 312 oldal. Ára 2 pengő.) A világhírű 
■spanyol író életében nem érhette el saját 
nemzete méltánylását. De halála után : an
nál nagyobb ünneplésben részesítette Spa
nyolország: tavaly hadihajók és repülőgépek 
kíséretében hozták haza holttestét a szám
űzetésből. Ibanez egyik legnépszerűbb regé
nye a „Meztelen asszony“, amelyben egy 
nagy festő tragédiáját írta meg. Szegény ko
vácsnak a fia Renovales, akiből világhírű 
festőművész lesz. Pályája diadalán szeret 
egy elszegényedett nemes kisasszonyba, 
akit feleségül is vesz. Leghőbb vágya, hogy 
a feleségét Goya „Maja desnudá“-jaként 
festhesse meg. De az asszony ellenkezik, vé
gül, amikor rááll, utóbb elpusztítja a képet. 
Ettől kezdve pokollá lesz Renovales élete, 
mert az asszony idegbetegsége felőrli mind
kettőjüket. Hosszú éveken keresztül mégis 
hűséges férje marad a beteg asszonynak. 
Utóbb azonban beleszeret egy ragyogó gróf- 
néba és most már egész életét ennek a sze
relemnek szenteli. Felesége tehetetlen két
ségbeeséssel nézi férje hűtlenségét, de.
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igyekszik neki kellemetlenkedni, úgyhogy 
Renovales végül meggyűiöii az asszonyt és 
a halálát kívánja. Ez be is következik: a 
tüdővész megöli az asszonyt. Renovales 
csalódik szerelmesében és élete végén bele
szeret •— a halott feleség emlékébe. lEzt haj
szolja utolsó szerencsétlen évei során . . .

Ostenso, Martha: Előjáték a szerelemhez
(Fordította Gaál Andor. Panjtheon kiadás. 

256 oldal. Ára fűzve P .90, kötve P 1.90.) 
Martha Ostenso nevét szárnyra kapta a vi
lághír „Szállnak a vadludak(‘ című regénye 
nyomán. A finom tollú írónőnek ezúttal ma
gyarul megjelent könyve egv excentrikus 
fiatal lányról szól, aki sok szenvedés után 
találja meg a boldogságát. Jarvis Dean 
nagybirtokos leánya, az izgatóan szép Au
tumn hazajön Angliából Brit-Columbiába és 
itt beleszeret Bruce Landor-ba, a szomszé
dos birtok fiatal urába, Jarvis Dean döb
benten ellenzi ezt a  szerelmet és Autumn 
hamarosan megtudja az ellenkezés indokát: 
Dean elhalt felesége, Autumn anyja és Bruce 
apja szerették: egymást. És Dean féltékeny
sége okozta az idősebb Landor halálát. A 
múltnak ez a sötét árnya a fiatal szerelmesek 
közé áll, de sok szenvedés után végül mégis 
egymáséi lesznek. — Brit-Columbia preríjeit 
és az ottani juhpásztorok életét megkapóan 
rajzolja meg Martha Ostenso.

Reboux, Paul: Le phare
(Roman. Flammarion-kiadás. 247 oldal.) 

A ’sokoldalú Paul Reboux, aki mint törté
nelmi portrétista, költő, regényíró és fi- 
nomfollú esszé-író excellált, ezúttal egy 
döbbenetes, grand-guignol-szerü írással 
lepi meg az olvasóközönséget. Az óceán
ból kiemelkedő magányos sziklán játszó
dik le új regénye. Ezt a sziklát „az ördög 
utolsó menedékének“ nevezi a legenda és 
mintha a mítosz valóra vált volna: a dia- 
bolikus miliő taine-i törvényszerűséggel 
halj ki azokra az emberekre, akik arra 
kényszerülnek, hogy a sziklára épült világí
tótoronyban éljék le az életükéit. Az egyik 
toronyőr megőrül, a másik egy fiatal fiúba 
szeret bele, a harmadik részeg fejjel egy 
halott asszonyra támad . . . Erőszakosan 
kiöntött vér párája vegyül a háborgó ten
ger párolgásába . . .  A természet maga kél 
bírókra a démoni megszálltság alatt szen
vedő toronnyal, amelyet végül a vihar ereje 
pusztít el.

Romains, Jules. Les hommes de bonne 
volonté

(V. Les superbes. 320 oldal. VI. Les hum
bles. 310 oldal. Páris, Flammarion-kiadás. 
Ara kötetenkint 12 Fr.) Jules Romains ha
talmas regényciklusának újabb két kötete

jelent meg a francia könyvpiacon. Az una 
nimista mozgalom megteremtője ebben a 
ciklusban az általa felállított irány program
ját valósítja meg: az egyforma lelki
séggel átitatott emberi közösségek kollek
tív érzéseit fejezi ki. Bizonyos misztikus 
szocializmus itatja át az egész regény- 
ciklust, amely szimultán-technikával a tár
sadalom legkülönbözőbb rétegeinek életét 
tárja elénk. Szédületesen sok figura vonul 
fel az immár hatodik kötetéhez ért regény 
folyamán, annyira, hogy az író kénytelen 
külön tartalomjegyzékben felsorolni az 
alakjait, hogy az olvasó bele ne zavarod
jék a tömkelegbe. A most megjelent kötetek 
közül az elsőben a gazdagok világa a 
színtér és a 'főhősök: az előző kötetekből 
már ismert nagyvilági dáma, Marie de 
Champcenais, aztán Haverkamp, a nagy 
fezőr, aki a semmiből küzdötte fel magát és 
típusa a mai kor hírhedt finánc-lovagjainak, 
a Kreugereknek, Staviskyaknak, és végül 
Gurau, az opportunus, nagyratörő politikus, 
— ugyancsak közismert alak a mai politika 
porondján. A második kötetben az ellen
pólust írja meg Jules Romains, a szeréi 
nyék, az alázatosak, az egyszerű emberek 
életét. Ide zuhan —vagy emelkedik? -—Mai
rie de Champcenais, itt találkozunk újra 
az előző kötetek több figurájával. 'Quinet- 
te-ei, a Saint-Papoul-okkal, C’lauricard-dal 
és másokkal. Ennek a kötetnek messze ki
magasló alakja Jeanne abbé, aki testi és 
lelki kísértések, kétségek és szenvedések 
után végül rátalál a maga igazságára. Eb
ben a kötetben Jules Romains unanimizmusa 
magasztos katolicizmusba torkollik. Kato>- 
likus értelemben vett kollektívizmus, a 
krisztusi szeretet, az alázat boldogsága 
hozzák közös nevezőre ennek a világnak az 
egyetemességét. Ezzel a két kötettel még 
nem ért véget a Les hommes de bonne vo
lonte regényciklusa.

Stringer, Arthur: Cselszövények háza
(Regény. Fordította Kosáryné Réz Lola, 

Palladis, 1934. 192 oldal. Ára vászonkötés
ben 1 P.) Árva lányból betöröbanda tagja, 
aztán meg detektívmő lett Barbara Pretlow, 
akit mindenki csak „Ördögfiók14 néven is>- 
mer. Kalandvágya a legmerészebb szituá
ciókba sodorja, amelyekből azonban mindig 
tisztán, mindig a becsületességre és igaz
ságra vágyódóan kerül ki. Végül egy nagy 
halottcsempészési és végrendeűethamisítási 
komédia közepébe kerül, amelyből egy erős 
férfi keze menti ki, akiről a végén derül ki, 
hogy az összes kalandokat, bűnügyi szenzá
ciókat ő maga inszcenálta csak azért, hogy7 
az „ördögfiókát“ kigyógyítsa kalandvágyá
ból és végre a csöndes szerelem boldogsá
gába vezethesse be.
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TUDÓS ÍRÁSOK
Friedman Ilona: Pilisi Lajos élete
(A pécsi egyetem magyar intézetében ké

szült dolgozat. Pécs, 1933. 64 oldal.). Mu-
szájna már egyszer a Világ“ napilap tör
ténetét megírni. Talán a Kossuth ..Pesti Hír
lapija, meg a „Nyugat“ jelentettek a ma
gyar szellemtörténetben ennyire korsza
kot“, mint az a 16 esztendő, amíg a Világ“ 
élt és az idők rettenetes rohanását megérezve 
kétségbeesetten —- ha kell a legradikálisabb 
reformok árán is — követelte az egész ma
gyar élet megújhodását: a nemzet és a ma
gyarság fennmaradása érdekében. Csak 
pár nevet és csak az elmentekét ragadjuk 
ki, hogy rámutassunk ennek a lapnak a je
lentőségére: Ady, Purjesz Lajos, Yartin, 
Szabó Ervin,, Miklós Jenő, Pilisi Lajos, Móra 
Ferenc, —- nevek, amelyek hitet, meggyőző
dést. tetteket, publicisztikai kötelességérze
tet jelentettek. Szinte furcsán esik nekünk, 
az ittmuradottaknak. most már jobbra-balra, 
egymásután, nagytudású tanulmányok, dok
tori értekezések formájában rábukkannunk 
egykori kenyeres pajtásainknak lassanként 
szoborrá merevülő alakjaira. Természetesen 
első sorban Adyra; de meg, Móra Ferencről 
is íródott már állítólag doktori értekezés; 
most meg szegény Pilisi Lajkó kapja meg 
egy disszertáció formájában az olimpusra 
vezető kulcsot. Kerek, szép munka ez, amely 
elsősorban természetesen az író Pilisit állítja 
az olvasó lelki szeme elé. Ez erénye a mun
kálatnak, de esryben kikerülheden hiánvos- 
sága is: mert Pilisi életművének nagyobbik 
része a szó, az agitáció, a személyes presz
tízs keretében érvényesült. Akkor volt igazi 
elemében, amikor — mint a Radikális Párt 
titkára — hosszú éjszakák zötyögő vasúti 
irtózatában misztikus (és misztifikáló) me
sélő talentuma felbuggyant, majd ország
szerte velem egyikt rohanászott s Tinódi 
módjára kasszandra-kiáltásckkal zaklatta 
fel a magyarok lelkét. ,Jtt a vég de az or
szág vak vezetői nem akarnak róla tudo
mást venni! Fogjunk össze, utolsó percben, 
próbáljuk menteni, amit lehet!“ Olyankor 
volt igazi elemében, amikor egv-egy vái- 
lasztás zajában ezer ötlettel, kabátja ujjú
ból kiszórogatott, soha nem létezett sürgö- 
nvök rögtönzésével etahoffmanni méreteket 
öltött az alkotó fantáziája, játékos találé
konysága, afkotóvágya. Mondom, a disszer
tációnak ez a része — a dolog természeté
ből folyóan — kissé haloványra sikerült. — 
v'szont annál erőteljesebb szegény „Dekroá 
Viktor“ írói portréja. Csak éppen talán a 
bajai uszály-élet, amely annyira és annyira 
eluralkodott a maga ködös, vizes, párás 
misztikumával Pilisi egész oeuvre-jén és 
fantáziáján, csak éppen tálán ez a centrális

hangú.atanyag részesült kissé mostoha sors
ba ■ ebben a disszertációban. (Mellesleg: a 
,.V..rg-‘-beli középosztályi gyorssegély- 
alri íót nem Pilisi, hanem e sorok írója kez
deményezte). (s. g.)

Kozocsa Sándor : Esztétikai szempontok 
a mai magyar irodalmi kritikában

(Bpest, 1934. Kny. az Esztétikai Füzetek
ből. 10 oldal.) Meglehetősen pesszimista a 
szerző felfogása a mai magyar irodalmi kri
tikáról. „A mai kritika nagy többsége üres 
szellemességekben merül ki“, mondja. És 
, nem volna szabad még ma is politikai vagy 
más velleitásoknak érvényesüilniök az érté
kek komoly mérlegelése helyén“, hangoz
tatja igen helyesein. Azután ismerteti a kü
lönböző kritikus-csoportokat: a „Nyugat
ákat, a ..Napkelet“ bíráló gárdáját, a „Buda
pesti Szemle“, a „Protestáns Szemle“, a 
.Katolikus Szemle“ kritikusait, az utóbbival 
kapcsolatban több katolikus szabad lándsás- 
kritikust, s végül Németh László „Talmijá
nak érdekes kezdeményezését.

Málnásí Ödön dr.: A pszichológia és 
pedagógia új utjai

(Kassa, Uj Élet kiadása, 1934. 43 oldal.) 
Az egyébként mint történetíró ismert nevű 
szerző ezúttal a modem neveléstani tudo
mányos irányok alapos ismerőjéül mutat
kozik be. A 'lélektani uj módszerek közül 
ismerteti a pszichotechn'kát, a Dilthey-féle 
strukturpszichologiát, a freudizmust, az in- 
dividuálpS'ZÍchol'Ogiát, a konstituciós pszi
chológiát, a behaviorizmust, a Le Bon-féle 
tömeglélektant s a parapszichológia külön
böző munkatereit. A neveléstan újabb 
irányzata'1 köréből megbeszéli a kriminál- 
pedagógiát, a szociálpedagógiát, az Uj Is
kola-mozgalmat, a szabadlevegős iskolatí
pusokat, a Montessori-rendszert, a munka
iskolát, továbbá különböző legújabb ame
rikai rendszereket, s végül a Szovjetorosz 
pedagógiai kísérleteket. Meglepően modem 
szellem hatja át az értekezést, amely egy
ben m’nden egyes irányzat legfontosabb 
irodalmát is közli.

Nagy László: A magyar közoktatás 
reformja

(Kéziratból közrebocsátja Bellái Károly: 
Kísérő tanulmánnyal ellátta Kemény Gá
bor dr. Bpest, 1934. Merkantil-nyomda ki
adása. 48 oldal). A nemrég elhunyt nagynevű 
magyar pedagógus, Nagy László, emléke1- 
zetére tanítványai és munkatársai évente 
négyszer egv-egy füzetet kívánnak közre
bocsátani, amelyekben Nagy László peda
gógiai elveit szándékoznak népszerűsíteni. 
Az első. előttünk fekvő füzet Nagy László
nak a 18-as forradalom tiszta hevületében, 
1618 decemberében fogant közoktatási re
formtervezetét foglalja, magában. Minden
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idők maradandó magyar nevelésideáljait fek
tette le itt a néhai pedagógus és simogató 
szemmel olvassuk gyönyörű elgondolásait: 
a közoktatás új rendszere a független Ma
gyarország demokratikus államszervezeté
nek szervezete, az egyenlőség elvén alapul 
s a társadalmi osztályok közötti különbség 
megszüntetésére törekszik; ez a reform az 
államra ruházza az iskolafenntartás jogát 
és kötelességét, a vallásoktatásról a feleke
zetek gondoskodnak; az új pedagógia te
kintetbe veszi a .gyermekek közti egyéni 
különbségeket; az iskoláztatás ingyenes stb. 
Mennyi szép álom! S a valóság? Kemény 
Gábor dr. igen beható kritikának veti alá 
a Nagy László tervezete óta valósággal 
felburjánzott magyar iskolareformokat: a 
Schneller-, a Klebelsberg s a Hóman-félé- 
ket is bírálata nem túl kedvező az utóbbi
akra nézve. A Hóman-tfélénéí! leginkább ki
fogásolja, hogy míg Klebelsberg csak 
nagy lépéseket tett az iskolaügy centrali
zálása felé, addig Hóman már dogmatiku
san lerögzíti a felülről való irányítás vál- 
tozhatatlan elvét, az etatizmusnak az is
kolaügybe való betüremkedését.

Szekfü Gyula: Három nemzedék és ami 
utána következik

(Egyetemi Nyomda kiadása. 1934. 508 old. 
Ara egészvászonban 10 P.) Szekfü neve és 
minden egyes írása, talán szerzőjének kí
vánsága ellenére is, egy-egy harci frontot 
jelent. Még emlékezünk a „Három Nem
zedék“ kiváltotta nagy eszmei harcra 
1fi20—Sl-ben. Ez a könvv aukor ©érv év 
leforgása alatt kél kiadásban fogyott el; 
pedig nem volt regény vagy pártpoliti
kai röpirat, hanem tudományos visszapil
lantás az utolsó száz esztendő történetére. 
A könyvnek azóta sok alapvető gondo
lata terjedt szét a magyar közönségben és 
szinte naponként ütik meg fübínlrce 
gok politikai beszédekből, hírllapcikkekből, 
társadalmi megnyilatkozásokból, amelyek 
először a „Három Nemzedék4« lapjairól 
szálltak fel. Ezt a régóta nélkülözött mun
kát új, harmadik é.s bővített kiadásban 
hozta ki most az Egyetemi Nyomda. A „Há
rom Nemzedék“ teljes szövege mellett a 
szerző egv újonnan megírott részben a 
„Három Nemzedék^ folytatásaként a Tria
non óta élő magyarságnak szellemi irá
nyait rajzolja meg és ezzel a mai napig 
meghosszabbítva a magyarság életsorát, a 
szellemtudományi történetírás magaslatai
ról világít bele napjaink problémáiba (re
vízió, földbirtokkérdés, kapitalizmus és 
zsidókérdés, nemzedékprobléma stb.). A 
„neobarok“ társadalom, a ..k'smagyar xit‘‘, 
a „nagymagyar út4‘ fogalmai © mű nyomán 
hamarosan a szerző értelmezésében kerülnek

be majd a nagyközönség felfogásába s 
gondolatai irányítólag hatnak a magyar 
társadalmi problémák ^megoldásában.

Vecsey Lajos: A szombathelyi királyi 
líceum alapítása és első évei, 1793—1808

(A „Vasi Szemle“ könyvei. Szerk. Pavel 
Ágoston dr. Szombathely, 1934. 95 old. Ára 
2.40 P.) A kötet szerény címe kevesebbet 
mond, mint. amit kapunk: beszédes korképet 
a jozefin kus felvilágosultság korára követ
kező csúnya reakcióról, amelynek helybeli 
vezére Szily János püspök, s áldozatai kö
zött vannak pl. Zarka Károly líceumi igaz
gató (akiről Szinyei csak annyit tud, hogy 
1814-ben latin művet írt a házasságról, aki
ről itt viszont nagyszerű portrét ád a kötet 
írója), vagy Kultsár István tanár, akiket fe
gyelmi úton rendszabálvoztat meg Szily. 
Kultsár ennek a fegyelminek köszönhette, 
hogy ő lett az első magyar hírlapíróvá, aki 
megalapította a Hazai s Külföldi Tudósítá
sokat és a Hasznos Mulatságokat, ő hózta 
létre a Nemzeti Színházat, ő harcolt a leg- 
vehemensebbül a Tudományos Akadémia 
megalkotásáért, saját zsebéből finanszírozott 
lapokat, könyvkiadásokat, ő fedezte fel és 
adta ki Mikes Kelemen rodo-stói memoárjait, 
az ő tulajdonából került a Nemzeti Mú
zeumba az ú. n. Kultsár-kódex. Már most 
érdekes, hogy Szily fegyelmi feljelentései 
minő ..vádakra44 támaszkodtak az Ilyen em
berekkel szemben. Zárkánál pl. kifogásolja, 
hogy iskolai tanításában azt hirdette, hogy 
„a Püspökök, papok és diakónusok rendje 
emberi találmány“ s hogv „az említett ren
dek csak különböző osztályai az emberek
nek44. meg hogy Zarka „az egyetemes és 
részleges zsinatok között nem tesz eléggé 
különbséget44, hogy ..a kének tiszteletét kö
zömbös dolognak mondja44, stb. Kultsár el
len az a vád, hogy . gyanús értekezései“ 
vannak és hogy ..gvakori látogatója a ká
véháznak“. Miként Vecsey jól sejti, mind' e 
fegyelmi zaklatások mögött az rejlik, hogv 
ezek a reformerek szabadkőművesek voltak 
(m'nt ahogy Kultsár Tstván barátja. Kazin
czy :s az volt), Szilv pedig azt óh«’tett*' 
hogy „az összes eltörölt rendeket állítsák 
vissza s különösen a jezsuiták visszahelyezé
séről gondoskodjanak44. Nagy érdeme a Ve- 
csey-féle kötetnek, hogv részletkutatások 
formájában mutat rá, hogv a nagy elvi. vi
lágszemléleti harcok minálunk minő kicsi
nyes, személyeskedő hajszákba fúlnak bele.

A  s z e r k e s z t é s é r t  é s  k i a d á s é r t  
S U P K A  G É Z A  d r .  fe le l .
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K Ü L F Ö L D I
I T A S O K

R ä t  h-V é g h I s t v á n  „irodalmi ku
riózumait“ a Literatura olvasói évek ótoi 
ismerik. „Magyar Kuriózumok“ című 
könyvnapi könyvében bővebb anyagot 
markolt össze a szerző: a k u l t ú r t ö r 
t é n e t  tágasabb mezőségein végzett ka
lászai eredményeit dolgozza fel. Könyve 
előszavában az i r o d a l m i  k u r i ó z u 
m o k  írója felveti azt a kérdést, hogy tu
lajdonképen micsoda műfaj a k u r i ó z u 
m o k  i r  o d a í r n a ? A szépprózával ro
konságot tartó esszé — írja — amelyet 
nem lehet beskatulyázni sem ide, sem 
amoda. Az angol D i s r a e l i  a tudomá
nyos irány felé billent át, — a német 
K e m m e r i c h  két kötetnyi társadalom
kritikát mérgelődött össze, — az amerikai 
W a l s h  lexikonszerűen szedte sorba az 
anyagát. Az igazi stílust legjobban a fran
ciák közelítették meg ( L a c r o i x ,  L a- 
l a n n e ,  P e i g n o t, N  o di  er,  B r u n e t ,  
F o u r n i e r  stb.J, akik könnyű, elegáns, 
élvezetes formában tálalták fel a kultúr
történeti kertészkedés gyümölcseit. Töké
letes alkotások a magyar T ó t h  Béla 
könyvei, mert nála a stílus élvezetességé
hez az elmélyült tudás alapossága is tár
sult. Ráth-Végh István könyvének fejezet
címeit itt közöljük, bizonyságul a gyűjte
mény gazdag, sokszínű tartalma mellett:
1. Katonadolgok. II. Az asszonyi állatok
ról. III. Világhírű magyar kísértetek. IV. 
Akikről a halál elfeledkezett. V. Csodagye
rekek. VI. Akik nem tudnak felejteni. VII. 
Égi jelek, csodatünemények, szörnyek. 
VIII. Akik lenyelték a békát. IX. A váci 
leány csodálatos betegsége. X. Séta a gyo
mor körül. XI. A táncdüh. XII.  Szerelmes 
levelek öt századból. XIII. Abraham a 
Santa Clara iskolája. XIV.  A magyar 
anagram-király. XV. A száműzött betű. 
XVI.  Parnasszust játékok. XVII.  Szócsin- 
tani példatár. XVIII.  A zsombolyai hiéna. 
Ráth-Végh István könyve — az előzetes 
megrendelések tömege után is ítélve — az 
idei könyvnap bestsellere lesz.

*

M a d á c h  I m r e  S z o b o r b i z o t t 
s á g  alakúit H  ó m a n  Bálint elnöklete, 
L i b e r  Endre tanácsnok alelnöklete alatt. 
A bizottság a lapok útján fordul a nagy- 
közönséghez: adományokat kér a nagy 
költő emlékezetét méltóan megörökítő szo
borműre. Nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy a L i t e r a t u r a ,  a maga célkitűzé
sei értelmében, talán minden más sajtó
szervnél bensőségesebben óhajtja Madách 
géniuszának monumentális megörökítését

s így nagy készséggel közvetíti olvasóihoz 
a szoborbizottságnak kérését. Adományo
kat a L i t e r a t u r a  is eljuttat a bizott
sághoz,

*
O t t o  Z a r  e k, a körülbelül egy év óta 

Budapesten élő kitűnő német író, Kossuth- 
regényt ír, amelybe a nagy magyar forra
dalmárnak úgy közéleti szereplését, mint 
magánéletét is beleszövi. Munkájához a 
budapesti könyvtárakban alapos forrásta
nulmányokat végez. *

F ű l ő  p-M H i e r  Renének, a karánse- 
besi származású kiváló publicistának — 
három évi szünetelés után — május 15-én 
új könyve jelent meg „Vezetők, rajongók 
és forradalmárok“ címen, egyszerre nyolc 
nyelven. A munka abszolút tárgyilagossá
gára nézve jellemző, hogy a könyv mün
cheni kiadója 1Hitler szűkebb baráti kör
nyezetéhez tartozik, míg az amerikai kiadó 
az ottani náciellenes mozgalom egyik ve
zetője. Mint Fülöp-Millernek eddig min
den egyes könyve, bizonyára ez az aktua
litásokban bővelkedő, gazdagon illusztrált 
müve is világsikerré lesz.

*
A n é m e t  ú j s á g o k  egy idő óta — 

kormányrendelet következtében — minden 
héten közzéteszik hiteles példányszámukat. 
A hatóságok szigorúan ellenőrzik az így 
nyilvánosságra került adatokat és az eset
leges pontatlanságokat energikusan meg
torolják. A legutóbbi napokban a Köln
ben megjelenő „Der neu Tag“ című kato
likus napilapról állapították meg, hogy 
valótlan példányszámot tüntetett fel és 
ezért büntetésül nyolc napra eltiltották a 
lapot hirdetések felvételétől.

*
A  V a j d a  J á n o s  T á r s a s á g  m u n 

k a r e n d j e .  J u n iu s  7 -é n , c s ü tö r tö k ö n  e s te  8  
ó r a k o r  t a r t ja  a  V a jd a  J á n o s  T á r s a s á g  é v a d z á r ó  
e lő a d ó e s tjé t . ( E s z te r h á z y  u cca  4 .) E z  a lk a lo m 
m a l a z  „ U j  M a g y a r  L i r a “ c ím ű  a n to la g ia  
k ö ltő in e k  v e r s e it  a d já k  e lő  a  k ö v e tk e z ő  e lő 
a d ó m ű v é s z e k ; E r ő s  Ica , H o lló n  L ili, L a d á n y i  
F eren c  é s  T o r d a i  J u d it. A  b e v e z e tő  e lő a d á s t  
K á r p á t i  A u r é l, a  T á r s a s á g  e ln ö k e  ta r t ja .  A z  
a n to ló g ia  ju n iu s  4 -én , a  „ K ö n y v n a p r a “ je le 
n ik  m e g . Á r a : f ű z v e  V 5 0  P , e g é s z  v á s z o n k ö 
té sb e n  : 2 '5 0  P . é s  f é lb ő r k ö té s b e n : 5 ' — P . A  
T á r s a s á g  á l la n d ó  v e n d é g e i  m in d e n  c s ü tö r tö k ö n  
e s te  8  ó r á tó l  a  T á r s a s á g  t i tk á r á n á l  (E s z te r 
h á z y  u c c a  4 .)  25°!o e n g e d m é n n y e l v á s á r o lh a t
j á k  m e g  a  m ü v e t. E z t  a  k e d v e z m é n y t  a  L i te 
r a tu r a  e lő f iz e tő i  is  m e g k a p já k  u g y a n o tt .

-



P O L I T I K A I  M A G A S I S K O L A
Komis Gyula: A kultúra válsága
(Franklin-Társulat, Bpest, 1934. 255 old.) 

Ami az embert Kornis Gyulában első 
szempillantásra megkapja: a szinte határ
talan munkabírása és munkakészsége. Nem 
ismerem napi munkabeosztását, de bárki 
megállapíthatja, hogy papi hivatásán kí
vül egyetemi tanár, képviselő, ezidőszerint 
bölcsészetkari dékán, egy sor nehéz faj
súlyú egyesület aktiv elnöke, — csupa olyan 
munkakör, amely másvágású egyéniségből 
egy-egy külön embert kíván meg, vagy 
pedig az el sekély esedés örvénye felé ve
zeti. Kornis ellenben ugyanekkor közzéte
szi Az államférfiról szóló hatalmas, két
kötetes tanulmányát, részt vesz mindeze
ken felül az idegölő egyetemi vizsgáztatá
sokon, nagyjelentőségű előadásokat tart 
tudományos és irodalmi egyesületekben, 
súlyos kritikai hozzászólásaival igazolja 
a parlamenti életnek — utóbbi időkben 
előszeretettel tagadásba vett —- jogosult
ságát, — s most iegy újabb kötetében a 
legdíszparátabb kérdések egész tömkele
gét vonultatja fel, külön-külön olyan alap
vető tanulmányok formájában, amelyek 
más embernél egy-egy emberélet külön, ön 
álló gyümölcseiként szoktak jelentkezni. 
Itt van mindjárt első tanulmánya: A szel
lemi munkar válsága. (E sorok írójának — 
mellesleg — kedves témája, amióta e kér
désről írott tanulmányát a kommünalatti 
Természettudományi Közlöny hasábjai
ról a népbiztosság kitiltotta, mert a cikk 
bátor volt a fejmunka és 'a fizikai munka 
er^-egységeken alapuló fiziológiai érdek- 
azonosságát hangoztatni. Akkoriban az 
ilyen tétel ellenforradalomnak számított. 
S valószínűleg ma is annak számítana, — 
csak éppen megfordított előjellel!) Annál 
jobban esik most papnak, szkolasztikán fel- 
növekedett filozófusnak s főként a mai ma
gyar politikai rezsim egyik kiváló expo
nensének tollából olvasnunk (a fizikai mun
kásság jogi helyzete javulásának megálla
pítása alkalmából:) „Milyen szánalmas ez
zel szemben a szellemi munkások túl
nyomó tömegének jogi helyzete. Osztály- 
tudatuk minimális; szervezkedési képes
ségük jelentéktelen . . .“ Kitűnő esszében is
merteti Kornis párhuzamos egymásmellé- 
állításban az európai és az amerikai kul
túrpolitika jellegzetességeit. Nagyvonalú 
állampolitikus szólal meg „A kultúra mint 
államcél“ című programmatikus tanul
mányból. A magunk részéről'— és pedig 
erős históriai meggyőződésből fakadóan — 
nem fogadhatjuk ugyan el Kornisnak az 
államról, mint önálló ratio-vitae-ről

vallott hitét. Ez a meglehetősen fasciszta 
pszichologiájú államértelmezés azonban 
— amely különben merev ellentétben áll 
úgy Kornisnak egész filozófiájával, mint 
katolikus papi mivoltával — nála jelen
tős átértékelést nyer, amikor a pusztán ha
talmi öncéluságú állammal szemben a kul- 
túrállam követelését és prerogatíváit ál
lítja fel és írja körül. Bevalljuk, még így 
is félünk attól, hogy ez a „kultúrállam“- 
fogalom igen sokak számára, akik egyéb
ként restelkednének fascista törekvéseik
kel a nyílt színre kivonulni, olyan szemé- 
remkötő-fajta lehet: de ha már itt van a 
levegőben a diktatúra fenyegetése, mégis 
inkább , a Lorenzo il Magnifico diktatúráját 
választanok, semmint a Cola di Rienziét. 
Egyes évfordulókra, halálesetekre írott 
tanulmányai egészítik ki Kornis kötetét. 
Az élesszemű megfigyelő, s nem utolsó 
sorban kiváló esztétikus szólal .meg itt, 
pl. a Madáchról, Wagnerről vagy Herczeg 
Ferencről szóló értekezéseiben. S hogy 
minő biztos ítéletű kritikus Kornis, azt a 
Pauler Ákos halála alkalmával írott esz- 
széje bizonyítja. ,Itt egy befejezett életpá
lya távlatából rekonstruálja egy zseniális 
ember lelki fejlődését a legkorábbi ifjú
kortól kezdve. A kész ember adottságaiból 
következtet vissza az ifjú lélek fejlődés- 
útjára. Pauler Ákos tudvalevőleg hosszú 
pozitivista munkálkodása után kanyaro
dott el élete vége felé a metafizikai élet- 
szemlélethez. S Kornis feltételezése sze
rint ez a fordulat nem el-, hanem vissza- 
kanyarodás volt a bölcselőnél ifjúkori 
ideáljaihoz. Hogy ez csakugyan meny
nyire így van, annak klasszikus bizony
sága van a kezünk között: Pauler Ákos
nak eredeti kéziratu tanulmánya „a deter
minizmusról“, amelyet 1892 október 3-án, 
16 éves korában nyújtott be önképzőkörébe. 
„Századunkban azt hiszik sokan“ — írja 
az ifjú indeterminista — „hogy az árral 
úsznak, midőn a legmélyebb vallástalansá- 
got hirdetik, pedig Franciaország, a kul
túra e hőmérője, eléggé bizonyítja, hogy 
a keresztény elméletek ideje épp nem járt 
le . . > Egy Renan, Büchner minden esz- 
telenséget összebeszélhetnek s híveik csak 
tátott szájjal hallgatják őket . . stb. 
Minő út vezetett innen, odáig, hogy Pauler 
visszautasította az Aquinói szent Tamás- 
Társaság tagságát, s innen pedig vissza 
az arisztoteleszi teizmushoz! Kornis rend
kívül ikífinomult diakritikai érzékére vall, 
hogy tisztán intuíció útján rekonstruál 
ilyen lelki fejlődésmenetet. „Ez több mint 
boszorkányság, uraim, ez tudomány“, —
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mondotta Arago az egyik emlékbeszédé
ben!

Csécsy Imre: Oswald Spengler riadója
(A „Századunk“ Könyvtára, 1U. szám. 

Bpest, 193U. 16 oldal. Ára 50 fillér.) Ami
kor közvetlenül a háború vesztés napjai
ban, még 1918-ban megjelent Spengler 
„Untergang“-jának első kötete, ama idők 
kétségbeesett, kiliasztikus hangulatában 
valahogy jól esett ez a mű a leromlott 
idegzetű középeurópainak. Solamen est 
socios habuisse malorum. Jól esett megtud
nunk,'hogy a háborúvesztés nemcsak ben
nünket, középponti hatalmakat érint kö
zelről, mert ez a débacle egyúttal az egész 
európai és fehér kulturvilág összeomlása 
is: hasonlatos a paesarok-korabeli római 
impérium összeroskadásához, amely ana
lógiát Spengler sok elmeéllel és — amit 
kevesen tudnak — Otto Seecknek 40 évvel 
ezelőtt írott s a Spenglerénél sokszorta 
lelkiismeretesebb és főként eredetibb ötkö
tetes „Geschichte des Untergangs der 
antiken Welt“ c. művének alapos kizsige- 
rezésével írt meg. A rákövetkező évben — 
konjunktúrája volt az Otto Braun-féle po 
rósz szocializmusnak — „Preussentum und 
Sozialismus“ címen pamflettet írt Speng
ler, amelyet azóta, legújabban, azon a cí
men, hogy akkor nem értették meg az 
igazi értelmét, most már szeretne az írója 

„átértelmezni“. Aztán lezajlottak a páris- 
környéki békekötések. Németország azt 
látta, hogy Nyugaton nincs mit keresnie 
s ezért Csicserin és Rathenau megkö
tötték a rapallói szövetséget s ezzel elkö
vetkezett az orosz konjunktúra. Spengler 
máris dagadó vitorlákkal benne volt az új 
irányban: az „Untergang“ második kö
tete •— az elsőnek a ,szláv veszedelemmel 
szemben való pesszimisztikus beállítottsá
gával szemben — most már hozsannázóit 
a szláv messianizmusnak, mint a f fehér 
ember utolsó mentsvárának, szemben a 
sárga veszedelemmel. Az infláció nyomo
rúsága új konjunktúrát hozott Spengler- 
nek: .„A német ifjúság feladatairól“ 1924- 
ben nagy előadást tartott, amely már elő
revetett árnyéka volt a titkos német fegy
verkezésnek s ezzel kapcsolatban a rajnai 
nehézipar uj nagy üzletének. A hitleráj 
uralomrajutásával pedig most újra más 
nyeregben találjuk Spenglerünket: „Jahre 
der Entscheidung“ c. művének első köteté
vel („Deutschland und die weltgeschicht
liche Entwicklung“) adja le vizitkártyá
já t a hatalom új urainál. Ennek a könyvé
nek véresen mulatságos, de éppoly igaz és 
veséjéig hatoló kritikáját adja Csécsy 
Imre ebben a tanulmányában, amellyel 
pőrére vetkőzteti Spengler egész áltudomá
nyát, kimutatja Schopenhauerrel és Niet-

zschével szemben (akikkel pedig össze szok
ták vetni Spenglert) való alsóbbrendűsé
gét, közgazdasági analfabétaságát, rossz
indulatú szimplifikáló módszerét. A publi
cisztikai kritikának valóságos kis mester
műve ez a bírálat.

A TÖRTÉNELEM SZÉRŰJÉRŐL
Jabukovich Emil dr.: I. Endre király tör- 

vénybeidézö ércbilloga
éKny. a „Turul“-bál. Bpest, 1933. 20

old. 21. kép.) A törvénybeidézésnek for
mailag fontos aktusa még ma is döntő 
fontosságú alkotó része világszerte az 
ítéletmondásnak. Még inkább az volt a 
középkorban, amelynek jogi formalizmusa 
közismert, s amelynél az idézést külön 
tisztviselő, a „billogos“ hajtotta végre. 
Ezt a fogalmat már eddig is ismertük, de 
nem ismertük magát a tárgyat, a „bil- 
log“-ot vagy „bélyeg“-et, amellyel a feleket 
tárgyalásra hívó tisztviselő a maga jogo
sultságát igazolta. Jakubovich most fel
fedezett ilyen I. Endre korabeli füles 
bronzérmet a király képével. A „billogos“ 
a nyakába akasztva hordta magával ezt az 
érmet, amellyel körülbelül ugyanúgy iga
zolta a maga hivatalos küldetését, mint az 
amerikai őheriffek a ruhájukba tűzött 
érccsillaggal. Jakubovich szellemes rekon
strukciója egyúttal számos érdekes fényt 
vet a magyar középkornak — hamisítvá
nyokkal meglehetősen megrontott -— okle
véltörténetére. !

Korbuly György dr.: Aquincum orvosi 
emlékei

(Kny. az „Orvosképzés“-böl. Bpest, 193b. 
US oldal, 17 kép.) A gyógyhatású hévizei
ről már az ókorban híres Óbuda-Aquincum 
természetesen bővelkedik a medicinális jel
legű emlékekben. Nem kevesebb, mint tíz 
orvos emlékezetét őrizték meg itt a feliratok 
és a sírleletek s ezzel Aqcuincum — Róma 
és Lambaesis után — a harmadik helyre 
került a római orvostársadalom terén. Az 
orvosok közül kettő polgári orvos volt — 
igen jellemzően, mindketten keletről: az 
egyik Afrikából, a másik a szíriai Antio- 
chiából kerültek Pannóniába — a többi pe
dig katonaorvos. Korbuly dr. azután rész
letesen leírja az Aquincumban lelt orvosi 
szerszámokat: kenőcskanalakat, fülkana
lakat, csipeszeket, köpülyt, sebésztűt, 
bronzpatikamérleget és szondákat is. Ér
dekesek az itt előkerült, ritka mumialeletek, 
mellettük ruzsoló eszközök maradványai
val. Jellemzőek az egészség helyreállításá
ért felajánlott votivumtárgyak, aztán a 
különböző egészségügyi berendezkedések és 
fürdők is. A szerző mindenütt felsorolja a 
külföldi analógiákat és a szakirodalmat is.
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Regionalizmus és gyökértelenség
Irta : Reményi József egyet, tan., (Cleveland, Ohio) 

I.
Amikor a puritánok Angliából az újvilág földjére szakadtak, magukkal hoz

ták a Bibliát. Európát, a már szétbomlásnak indult Európát, amelynek végső tüne
teit a mai európai viszonyok közepette észleljük, maguk mögött hagyták. A végzettel 
folytatott harcban két szempontra támaszkodtak: saját erejükre és az Ó- és Ujtes- 
támentom eszméire. Tulajdonképen a Biblia volt az a föld, amelyben gyökeret vertek 
s a mai New-England és a déli Virginia, ahol először letelepedtek, azért válhatott új 
hazájukká, gyakorlati értelemben vett igazi hazájukká, mert a Biblia elejét vette 
gyökértelenségüknek. Később persze a Könyv, mint a gyökértelenség megszüntető je, 
fölöslegessé vált, noha még ma is lényegesen nagy azoknak a száma, akik a Biblia 
nélkül nem tudnak meglenni.

Mire is akarok utalni ezzel a példával? Talán a Könyv, általában a könyv va
rázsára, amely függetlenül művészi tartalmától vagy művészietlen tartalma ellenére 
is módot ád arra, hogy a gyökértelenség tragédiája ne sújtson bennünket? Igen, erre 
akarok utalni, ámbátor a példa a puritánokkal kapcsolatban igen átvitt értelmű. A 
könyvre, arra a szellemre, amelyet az áporodott és a friss életben egyaránt a könyv 
jelképez, s amely, ha valóban segítségére van a léleknek, a gyökértelenséget regiona- 
lizmussá nemesítheti. A regionalizmus a láthatár megszűkítése; ugyanakkor azonban 
a láthatár kitágítása is, még pedig azért, mert a regionalizmus valahova való tarto
zást jeleni, lelki biztonságot a tapasztalati bizonytalanságban, célt a céltalanságban. 
Amit a regionálist a akar, az megvalósítható; amit a kozmopolita akar, az csak el
képzelhető.

Kétféle regionalizmus van. Az egyik a természetes, a magától értetődő, amely
nek pontosan vagy megközelítő pontossággal körülhatárolt életet a hagyományok 
gazdasági, erkölcsi és szellemi köveivel lehet kirakni. Ilyen természetes regionalizmus 
az erdélyi, a svájci francia vagy német, a spanyolországi baszk, az angliai welsh. 
De van másfajta regionalizmus is. Ilyen a kivándorlóé, aki új környezetében lelki
leg nem szakad ki a múlt sorsmeghatározó törvényéből. Kötelességtudata, megbízható
sága, hálája, felelősségtudata s egyéb erkölcsi tulajdonságai emelkedettebb téren 
kapcsolják az új légkörbe; sikere, pénzvágya, elhelyezkedési lehetősége, általában új 
élettechnikája gyakorlati szempontból éreztetik vele, hogy beleilleszkedett az új kö
rülményekbe. Viszont, amikor érzi, hogy az erkölcsi és gyakorlati alkalmazkodás 
gyakran parancsolólag lép fel vele szemben olyan értelemben, hogy a múlthoz való 
ragaszkodást kiköveteli s ha ennek a múlthoz való ragaszkodásnak lényege a népdal, 
a mese, a kézimunka, a népszokások, vagy ha összetettebb a kultúrája, az ezerirányú 
s mégis egy fókuszba torkolló könyv, akkor az új környezetben megteremti a maga 
külön egyéni regionalizmusát, a hagyomány belső tiltakozását a külső körülmények 
felszívó erejével szemben. Mennél érzékenyebb lelkű s mennél mélyebben gyökeredzik 
a múlt kultúrájában, annál inkább elkerülhetetlenné válik ennek az egyéni regiona-
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lizmusnak megteremtése. Még így sem bizonyos, hogy gyökértelenségét teljesen el tudja 
vele feledtetni. A természetes regionalizing az egyén szempontjából könnyebb, 
mint az egyénileg kiverekedett regionalizmus; az előbbi a friss levegő, amelyet a 
szervezet megszokott s az utóbbi az a tény, hogy a szervezet nem tud meglenni a 
megszokott friss levegő nélkül. Az előbbiben a közösség segít az egyénnek; az utób
biban az egyénnek az örökölt közösség lelki valóságának földjén kell gyökeret vernie.

Ez a magyarázata annak, hogy például Öle RÖlvaag, a tavaly elhunyt norvég 
regényíró, aki fiatal kora óta élt az Egyesült Államok területén, mért nem szűnt 
meg norvég író lenni, sőt norvégül írni angol nyelvismerete ellenére; s ha szabad 
egyéni példára utalnom, ez a magyarázata annak, hogy jómagam angolul kifejezett 
amerikai életem ellenére is mért nem szűntem meg magyar nyelven regényeket, 
tanulmányokat és verseket írni. Ez az egyéni regionalizmus, amelyre a világ szel
lemi áramlatainak megfigyelői vajmi kevés alkalommal gondolnak, meggyőződésem 
szerint egyik legszámottevőbb ellenérve annak a felfogásnak, amely minden emberi 
megnyilatkozást, a gazdasági törvények determináló ereje alapján próbál megítélni. 
Az egyéni regionalizmus gátlás lehet gazdasági szempontból; s ha már nem is gát
lás, feltétlenül nincs segítségére a nagysikerű gazdasági elhelyezkedésnek. Amellett 
azonban előnv lelki szempontból, ami alatt az értendő, hogv nem kótvagosítja el azt, 
akit az új környezet bizonyos hangsúlyozású sikerrel felruház, mert lelkében a múlt 
— intő hangjával — a szomorúságra, az idegenségre, az elmélázásra figyelmezteti, 
szóval a pragmatikus handabandázásban megérteti vele, hogy a lelki érettség nemes
sége sok mindenfélére kötelez. A többi között arra, hogy az állandó értékeket keres
sük, ne csak a múló jelenségek hangulat- vagy pénzértékeit.

II.
Az egyéni regionalizmus helyzeti előnye a természetes regionali zmussal szem

ben a következő: nem érzi magán a valóság bilincseit. Nem érzi a feudális múlt vagy 
másfajta gátló múlt tényleges terheit; nincs tapintható tudatában azoknak a ténye
zőknek, amelyeknek esetleg nagy részük volt abban, hogy az elégedetlenség végül is 
kivándorlásra vezette. A múlt délibáb is, de szelekció is; délibáb, mert messze van 
s szelekció, mert belőle csak az áramlik át a jelenbe, ami igazán életképes. Mennél 
kulturáltabb az egyéni regionalizmus önkéntes s amellett determinált áldozata (áldo
zat: azaz a szenvedés szívesen vállalt lelki szenzációt is jelent), annál inkább van a 
tudatában annak a bűnnek, amely talán odahaza az életet létté akarta lezülleszteni; 
annál világosabban látja, hogy mi volt odahaza elkerülhetetlen ,s minek nem lett 
vo^na szabad megtörténnie, s mind ennek ellenére annál szívósabban ragaszkodik ah
hoz, ami a múltban csakugvan érték. Ez a lélek daca a múlt lélektelenségével és a 
jelen felszínes hizelgésével vagy közönyével szemben. S ez a dac annál edzettebb, 
annál karakánabb, mennél inkább nyilvánvaló, hogy a múlt a maga jelenlegi arcával 
nem akar róla tudomást venni, vagy pedig vállveregetve kezeli. Rölvaaggal megesett, 
hogy bizonyos norvég kritikusok Johan Bojert dörzsölték orra alá. Amire Rölvaag- 
nak körülbelül az volt a válasza, hogy ő a norvég szellem európai hangján ír ame 
rikai keretek közepette, ellenben, akik lefitymálják, azok a norvég szellem ázsiai 
hangján cáfolgatják azt, hogy neki érdemes volt Amerikában is norvégnek maradnia. 
Mindebből azonban nem következik, hogy Rölvaag panaszkodott; csak azoknak vála
szolt, akik esetleg a választ meg sem érdemelték.

Aki messze van s a multat szívében hordja, az már nem panaszkodik; elvégre 
a panaszkodás a seb lekicsinylése. Ellenben azzal a következetességgel, amelyben 
benne van az őrültek építő logikája (a stoikusok azért tudták egvik-másik ember
társukat a közvetlen közelség dacára is elviselni) szeretné, ha a jelenbe futott múlt 
legalább azokban lenne különb, akik hivatásuknál, lelki felszerelésüknél program
juknál fogva különbek lehetnének vagy egyenesen különbeknek kellene lenniök. Az
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egyéni regionalizmus kiköveteli az örökölt érzésektől, hogy gondolkodjanak. Körülnéz 
s maga körül sokszor nagyszerűbb értékeket lát, mint amilyenek a maguk létét köve
telik lelki életében. Ilyen esetben az az ember, aki az egyéni regionalizmusból nem 
tud s nem is akar kikapcsolódni, mit tehet? Gondolkodik. Kisepri önmagából a hazai 
felületességet, a kultúrfrázisok sivárságát, az elképpesztő ellenmondásokat, az udva
riassággá fanyalodott nembánomságot, az ihaj-csuhaj-önérzetet, amelynek árnyékai 
megrövidítik a többezer mérföldes távolságot, s csak az marad meg benne, amivel 
józanul tudja az egyéni regionalizmus, a múlt szellemi törvényeihez való ragaszkodás 
harmonikus őrültségét önmaga előtt igazolni. Amíg az, aki — mondjuk — a termé
szetes erdélyi regionalizmus környezetében él, a lelki tisztaság hiányában a régi há
zakkal, a megszokott égtájjal, az anyanyelv füléhez érő változtathatatlan szépségé 
vei vigasztalódik s legfeljebb bölcseleti szempontból gyökértelen, de nem lélektani 
szempontból, addig az új környezetben az egyéni regionalizmus emberének (ha mű
vész, ha író, annál érzékenyebben) fel kell tételeznie, hogy odahaza igenis élnek lelki 
testvérei, csupán ritkán van alkalma hallani felőlük. Amíg a természetes regionaliz
mus kiábrándultja tudja, hogy nincs társa, addig az egyéni regionalizmus kiábrán
dultja csak azt hiszi, hogy társai — a távolságok s a gondok miatt — nem adnak 
magukról életjelt. Amit hisz, azt valóságként fogja fel.

Az egyéni regionalizmus a lelki életösztön lelkiismerete. Kikapcsolódva a kö
zösségből mégis benne marad a közösségben. Mint ahogy a kollektiv regionalizmus — 
tegyük fel a székely Tamási Áron és Nyirő József írásain át — hagyományos törvé
nyeknél fogva megmarad a magyar szellemi egység fontos alkotórészének, úgy az 
egyéni regionalizmus is, akármilyen kis világot képvisel a tényleges eredmények te
rén, szerves része annak a szellemi egységnek, amelyből származik. És ha nem vesz
nek róla tudomást, akkor is megmarad annak, ami. Mert, amint mondottam, az 
egyéni regionalizmus a lelki életösztön lelkiismerete, azaz az egyén általános életké
pességét az új környezethez való viszonylatban is csak úgy tudja biztosítani és meg
erősíteni, ha valósággal „csak azért is“-állásponttal győzi meg önmagát arról, hogy 
— teszem fel — anyanyelvén tud a legszebben álmodni s ami benne a legemberibb, 
az elsősorban attól frissül fel, amit — egyszerű költői meghatározással — a múlt 
forrásának kell neveznünk.

Akik a természetes regionalizmus légkörében élnek, azoknak lélektani szem
pontból nincsenek gyökértelen ségi problémáik; aki viszont kikerült természetes kör
nyezetéből, az a gyökértelenség kínját (ha része van is az új környezet megértésé
ben, sőt különb megértésben, mint amilyet valaha honfitársaitól kapott) csak úgy 
tudja csökkenteni, ha megteremti a maga egyéni regionalizmusát s oda menekül vérei 
esetleges közönye, saját érthető nyugtalansága s a gyakorlati életkérdések elől. Az 
élet mindenütt barbár, tébolyító zűrzavar; az egyéni regionalizmus az a természetű 
illúzió, amelyet az őrültség józanságának is lehetne minősíteni. Szép, mert érdek
mentes; józan, mert benne van a költészet megnyugtató összhangja.

Piackard, Frank L.: A vörös főkönyv

(Palladis 1 pengős regényei'. Bpest, 223 
oldal.) Egészen új típusa ez a könyv a 
bűnügyi regényeknek: a detektív-matema- 
tika helyébe a jótéteményért Való vissza
fizetés és a bűnért való megtorlás lélek
tani kielégítése lép, amelyeknek pontos 
mérlegét, mutatja állandóan a „vörös fő
könyv“, egy furcsa kis öregember birto
kában lévő feljegyzéses könyv, amely
nek alapján szinte végzetszerűen pontos

leszámolásban részesül minden és min
denki, aki ennek a ma roppant gazdag, 
de egykor a koldusnál is koldusabb em
bernek az útját keresztezte. A jutalmazás 
és a bosszú művére egész szervezet áll az 
öreg Charlebois rendelkezésére, de a 
végrehajtás élén egy fiatal emberpár: 
Stranway és Orchidea áll, akik természe
tesen lassanként egymásba szeretnek s 
a megtorlás művének befejezésekor, ' a 
„vörös főkönyv“ lezártakor egymáséi 
lesznek.
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Harriet Beecher Stowe
E g y  b e s t -s e lle r  tö r tén ete*

Nemrég olvastam, hogy abg esztendő alatt hét millió példányban fogyott el 
Hitler kancellár könyve, a „Mein Kämpft, de a német nyomdák még mindig lázasan 
dolgoznak és százezres tételekben vetik a piacra, hogy a keresletet kielégíthessék. A 
Hitler-könyv — állapítja meg a cikk írója — leverte Thomas Mann és Gerhard Haupt 
mann összes müveinek egyesített példányszámát német nyelven. „A Hitler-könyv levert 
mindenkit.“

A modern írók nagy részét talán csakugyan túlszárnyalta, de van egv rég fele
dett írónő, aki keményen ábja a versenyt. Ugyanolyan rövid idő alatt elért hasonló 
példányszámot s ez annál nagyszerűbb eredmény volt, mert ezelőtt nyolcvanhárom 
évvei történt. Viszont tagadhatatlan, hogy az a könyv is erősen politikai vonatkozású 
volt

T e o ló g ia  é s  E z er eg y é j
Harriet Beecher Stowe Connecticutben született. Atyja kongregácionalisia lelkész 

volt és hat fiát is erre a pályára szánta. A két leány közül a kisebbik, Harriet, korán 
kezdett lapozgatni a jobbára teológiai és vallásos művekben, amelyeket atyja könyv
tárában talált. De a padláson kezébe akadt az Ezeregyéj is.

Gyermekkoráról nincs sok feljegyezni való. Talán csak annyi, hogy nem egyszer 
csendes fültanuja volt, amikor nagynénje, aki Nyugat-Indiából jött haza látogatóba, bor
zalmas dolgokat mesélt a rabszolgaság kegyetlenségeiről. „Ha a csendes trópusi éjben 
ablakomban ültem, gyakran kívántam, bár sülyedne a tengerbe az egész sziget minden 
bűnével és nyomorúságával együtt s vele én is‘‘ — szokta a mesélő mondani.

Harriet mint fiatal leány Hartfordban tanult s az akkori idők szokása szerint 
nehéz lelki harcokat vívott meg, mire vallási szemlélete kialakult. „Szeretni Istent és 
az embereket“, ebben végre megnyugodott. Arról álmodozott, hogy költő lesz s húsz 
éves korában drámát írt egy görög nemesről, aki Nero udvarában élt és a keresztény 
hitre tért. De műve sem őt, sem környezetét nem elégítette ki.

N é g e r e k  k ö z ö t t
Huszonkét éves volt Harriet, amikor Kentuckyba ment, hogy déli ültetvényt lás

son. Látszólag nem nagyon érdekelte, hogyan vezetik az ültetvényt, s a néger rabszo’- 
gákat is mintha nem méltatta volna különösebb figyelemre. Mégis mindent alaposan 
emlékezetébe vésett, mert húsz év múltán élő-elevenen kelt ki tolla alól, amit ott 
tapasztalt.

Még egy jelentős mozzanatot tudunk ebből az időből. Harriet, aki tanítónő volt, 
egy vasárnapi missziós néger iskolában is tanított. Megkérdezte egyik növendékét, 
hallotté va'aha valamit Istenről? A gyermek csak értelmetlenül bámult Tá és tagadón 
rázta a fejét.

— Hát azt tudod-e, ki teremtett? — folyt tovább a vizsga. — Tudtommal senki. 
Az+ hiszem, úgy nőttem. Engem soha senki sem teremtett, — válaszolta a gyermek. 
Harriet ezt a jelenetet is jól megjegyezte magának.

H é t g y e r m e k  a n y ja
Harriet közben apróbb cikkeket és elbeszéléseket írt, egyik novellája pedig 50 

dollár díjat nyert. De hamarosan vége szakadt irodalmi becsvágyának, amikor huszonöt 
éves korában férjhez ment Calvin E. iStowe teológiai tanárhoz és tizennégy év alatt 
hét gyermek anyja lett. A tekintélyes állású, de kis jövedelmű férj és a hét gyermek 
mellett Harrietnek cselédre sem igen telt és csak akkor nyúlt tollhoz, ha okvetlenül 
szüksége volt pár dollár mellékkeresetre, hogy háztartásán kissé lendíthessen. Érdekes, 
hogy amikor férjével összekerültek, összes porcelánjukat tizenegy dollárért vették

*) Forrásmunka: Heroines of modern Progress, by Elmer C. Adams.
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meg. Valamivel később a vendégek kedvéért vásároltak még tíz dollárért egy teázó 
készletet, de aztán évekig semmi mást. A díszes tálakra úgy sem lett volna mit rakni, 
tekintve, hogy gyakran kenyéren és szalonnán élt az egész család,

Észak és Dél harca
Ekkor már heves és makacs elvi harc folyt Észak és 'Dél között a rabszolgaság 

eltörlése körül. Dél gazdasági szükségességet látott a rabszolgaság 
fenntartásában, Észak nemzeti szégyent. Cincinnatiban, ahol Stowe professzor család
jával élt, a leghevesebb ellentétek robbantak ki a: két párt között. A rabszolgaság el
törlése mellett harcoló újságok nyomdáit lerombolták és ez a sors fenyegette Harriet 
fivéréé:; is.

Közben kolerajárvány tört ki Cincinnatiban s áldozatul követelte Stowe-ék egyik 
gyermekét. Ez voH az első haláleset, amely Harrietet közvetlen közelről érintette. Így. 
felsebzett lélekkel, alkalmasabbá vált rá, hogy a szenvedők, s köztük a rabszolgák 
minden gyötrelmét átérezze.

Dél keresztülerőszakolta a szökevény rabszolgák elleni törvényt. Hallatlan volt 
egyik részen a felzúdulás, másikon a diadalmámor. A következmények rettenetesek let
tek. Könyörtelen hajtóvadászatot indítottak a szerencsétlen, szökésben levő négerek 
ellen. Hajmeresztő kegyetlenségek, igazságtalanságok és vérengzések színhelye lett 
főként Boston, amely addig szívesen adott menedéket a szökött rabszolgáknak.

Egy napon levelet kapott Harriet Beecher Stowe bostoni sógornőjétől. A fiatal 
asszony többek között ezt írta: „Ha én úgy tudnék bánni a tollal, mint te, akkor írnék 
valamit, amitől ez az egész nemzet ráeszmélne, milyen átkozott dolog a rabszolgaság.“

Harriet, amikor végére ért a levélnek, csak ennyit mondott: — Isten úgy segél- 
jen, írok valamit. írok, ha megélem!

Egy látomás
Következő vasárnapon, istentisztelet alatt, mindenről megfeledkezve maga körül, 

Harrietnek látomása támadt. Néger rabszolgát látott, amint az tengernyi üldöztetés 
után a keresztény hitben meghal. Délután bezárkózott szobájába, papírra vefette láto
mását és azt a címet adta neki: ..Tamás bátya halála.“ (The Death of Uncle Tom.)

A kéziratnak családi körben óriási isikére volt és férje tanácsára Harriet elhatá
rozta hogy folytatólagos elbeszélést ír az abolicionista, (felszabadításra törekvő) 'Natio
nal Era washingtoni lap számára, amelynek befejezéséül ,.Tamás bátya halálát*« szánta. 
Az első részlet 1851 junius 5-én jelent meg.

Tamás bátya kunyhója
Mielőtt még az utolsó fejezetet a lap közölte volna, kijött könyvalakban az egész 

elbeszélés: „Tamás bátya kunyhója“ címen. (Uncle Tom’ s Cabine.) írója attól tartott, 
hogy a ..népszerűtlen*« tárgy és a szerző nővolta meghiúsít minden sikert. Férje azzal 
vigasztalta, hogy azért remélhetőleg megkeres majd rajta egy új selyemruhára valót.

Az első napon 3000 példány fogyott el! Nyolc sajtó éjjel-nappal munkában állt, 
mégsem tudtak lépést tartani a kereslettel. Egy éven belül 300.000 példány kelt el ma
gában Amerikában, több, mint ennek háromszorosa Angliában s megközelítőleg ugyan
annyi Francia- és Németországban. Az első négy hónap .jövedelméből nemcsak új 
selyemruhát tudott venni a boldog szerző, hanem maradt tisztán több, mint 10.000 dol
lárja is. A könyvet mindenki olvasni akarta, aki csak ismerte a betűt. Hatása példát
lan volt. Megmozgatta az egész világot. Negyven nyelvre, közte több ázsiaira is, lefor
dították és attól eltekintve, hogy a rabszolgaság eltörlését legalább tíz évvel siettette, 
terjesztette az istenhitet és az emberszeretet.

Beecher Stowe asszonyt az egész jóérzelmű világ ünnepelte, amit ő szép le'ki 
egyensúllyal tudott elviselni. 1896-ban bekövetkezett haláláig — 85 évet élt ;■— még 
nagyon sok könyvet írt, de „Tamás bátya kunyhójának“ sikerét egyik sem érte utói, 
habár a kritika szerint volt köztük szebb is, jobb is. ,Csak éppen alkalomszerűbb nem 
vo't egyik sem! Szenes Tilda
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VERSEK
Kemény Simon; Reménytelen menekülés
( A t h e n a e u m - k i a d á s . 167 o ld a l . )  Hosz- 

szabb pauza után kaptunk most egy új kö
tetet Kemény Simon verseiből. A csodála
tos színeket látó költő az utóbbi öt esz
tendő termését gyűjtötte itt egybe: csupa 
remekbe foglalt drágakő valamennyi 
verse. A modern magyar líra indulása óta 
jólismert keménysimoni szikrázás gyö
nyörködtet bennünket ezekben a versek
ben, amelyek a költő legelmélyültebb alko
tásai. Érzékein keresztül szólnak hozzá az 
élet jelenségei, de az érzéki benyomásokat 
a tisztult filozófia szűrőjén filtrálja ke
resztül. Tagadhatatlanul keserű ez a filo
zófia, de mégsem kiábrándult. Az érett kor 
tisztánlátása mellett egyidejűleg fiatalos 
dac és harcos erő él a lelkében és haragos 
lendülettel kialtja:

É n  t i l t a k o z n i  f o g o k ,  m í g  c s a k  é lek ,  
H o g y  i f j ú s á g o m  ó r iá s  r u b i n j á t  
V i s s z a v e t t e  a z  é g  s  a d t a  c s e r é n e k  
A  v é n ü lé s  f é r g e s ,  h a lá lo s  k í n j á t .

A  megöregedés fájdalmának /motívuma 
gyakran tör elő az új versek muzsikájá
ban, pedig messzi van még az öregségtől 
az a lélek, amely úgy képes játszani, mint 
Kemény Simoné. Bűbájos játékot játszik 
a szavakkal, a betűkkel, játékos frisseség
gel hancúrozik egy-egy tájon, amelynek 
szépségét az ő utolérhetetlen hasonlatai
val érzékíti meg. Gazdag, teli fiatalság 
zeng a szavában, amikor a kis érről, a 
márciusról, vagy a vénasszonyok nyaráról 
mond mosolyos strófákat. De megremeg
teti a szívünket, amikor a fájdalom tragi
kus akkordjait zendíti húrján és a virág
énekek komor ritmusával jajdul fel:

É l e t e m  a v a r j á t  
V i h a r o k  k a v a r j á k  
Á g a i m  c i b á l j á k :
V é r í v ó  b o s z o r k á k  
F e j e m e n  t i p o r j á k  
S z u r k o s  p o k o l  b á l já t .

Raskó Judit: Hosszú az ut
( V e r s e k .  K á l d o r  k ö n y v k ia d ó v á l la l a t  k i

a d á s a .  19 3 U. 76 o ld a l . )  Tizenhárom éves 
a kis költőnő, akit az a megtiszteltetés és 
elismerés ért, hogy első verseskötetéhez 
Heltai Jenő írt előszót. A kritikus alig te
het hozzá valamit azokhoz a szavakhoz, 
amelyek az előszóban véleményt adnak a 
nagyon tehetséges kislányról: „— Gyer
mek, de nem csodagyermek. Költő, de nem 
csodaköltő. Hála Istennek nem az. Hála 
Istennek nem tökéletes; szélsőségek között 
csapong: hol megvesztegetően felnőtt és 
érett hangulataiban, természetlátásában és 
leírásaiban, hol félszeg és bátortalan, bi
zonytalan és tapogatódzó, ahogy gyerekhez 
illik. Kis dalos madár, gondtalanul csicse
reg arról a , kevésről, amit fiatal életében 
látott, arról is, amit sejt még csak. Egy 
finom kis lélek, egy fakadó tehetség első 
megszólalása ez, egyszerű és őszinte, üde 
és friss hangon, azon a hangon, amely va
lamennyi között legszebben iszol hozzánk: 
a gyermek és a költő hangján.“

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Hegedűs Lóránt: Uram, Jézus !
( B p e s t ,  1 9 3 U. S y l v e s t e r  R .  T. k ia d á s a .  

R a v a s z  L á s z ló  e lő s z a v á v a l .  91 oldal.  A r a
1 .50  P . ) .  Furcsa egy specimen a magyar 
pénzügyminiszterek fajtája. Mindegyikről 
utólag derül ki, hogy zsenik, csak éppen 
más mesterségben, mint a fináncpolitiká
ban. Lónyay Menyhértről az derült ki, 
hogy ragyogóan tudta a saját anyagi vi
szonyait rendbeszedni; Széli Kálmánról 
kiderült, hogy kitünően értett a siemen- 
thali tehenészethez; az öreg Wekerléről, 
hogy nagyszerű mezőgazda volt; Lukács 
Lászlóról, hogy a politikai lekenyerezésnek 
volt világhírű mestere; Korányiról, hogy 
elsőrangú zeneszerző. Hegedűs Lórántról 
pedig az, hogy jobb teológus lett volna be
lőle, mintsem fináncminiszter; bár a köny
véhez írott előszóban Ravasz László feltű
nően tiltakozik az ellen, hogy ezt a köny
vet bárki is „teológiai mértékkel mérje“.



Ez baj. Mindig baj, ha a piktort a zené
szek mondják nagy piktornak, a piktorok 
pedig nagy muzsikusnak hirdetik ki az il
letőt. Jobban szeretjük, ha egy nyilván
valóan vallásirodalmi könyvet magukénak 
vallanak a teológusok: akkor legalább eb
ben az irányban biztonságot nyuit a 
könyv. így azonban bizony nem egyéb, egy 
nyilvánvalóan zseniális fej rapszodikus 
érzelem-manifesztációjánál, amelyhez ba
jos a kritika szavával nyúlnunk. Mit szól
junk például a „Jézus és Mária“ fejezet
ben eliez a tételhez: „A protestantizmus 
akkor született meg, mikor a nyugati mű
veltség megindult, hogy haladjon észak és 
nyugat felé. Az északi és nyugati orszá
gok klimatikus viszonyai máskép tükröz- 
tetik nemcsak a napsugarat, hanem a bib
liai érzéseket is, mint a délié“. Most álljon 
az ember oda, és vitatkozzék Hegedűs Ló- 
ránttal arról, hogy a protestantizmus első 
gyökerei a 3. Kr. utáni századból, Mani 
középázsiai vallásából fakadnak s hogy 
minő jelentős szerepe van benne a 8. szá
zadi iszlámnak, amely részben a Balká
non, részben Délolaszországon keresztül 
hinti el a protestantizmus első csiráit — 
igenis — éppen délen! Tehát nem áll az, 
amit Hegedűs Lóránt olyan apodiktikusan 
és olyan költői szavakkal hirdet: „A dél 
ámbrás levegője megkívánja a katoliciz
mus színes, művészi formáit“. S azért 
mégis megrendítő ez a könyv; ha másért 
nem, ezért a pár verssorért, amelyet — ne 
felejtsük el — egy magyar politikus, egy 
nehéz időkben volt magyar miniszter ír le 
önvallomásképpen:

Uram, csalódtam en-fejemben,
Uram, csalódtam emberekben,
Uram, csalódtam nemzetemben,
S ezért csalódtam mindenemben —
De nem csalódtam a Te szívedben: 
Jézus! Te légy velünk!

Irtózatos önvád. Irtózatos vád a ma
gyarság ellen! S ilyen lélekkel vállalkoz
hatott valaki a magyar újjászületés egyik 
legfontosabb tényezőjének, a pénzügyi új
jászületésnek irányítására! Kétségbeejtő!

Királyhegyi Pál: Az idegen
( R e g é n y .  A th e n a e u m - k ia d á s ,  B u d a p e s t ,  

193Jf. 2U3 o ldal.  Á r a :  2 .60  P . )  „Greenhorn“ 
címen Amerikában jelent meg először ez a 
regény és amerikai viszonylatban is nagy 
sikert jelentett a rendkívül tehetséges f ia
tal író számára. A fiatalság hamva csil
log rajta, üde bája senkit sem hagyhat ér
zéketlenül. Könnyes mosollyal követjük a 
pesti gyerekembert elszánt útjára: a ten 
goren túlra, ahová kétségbeejtő nehézsé
gek árán jut el. Odaát folytatódnak, sőt 
egyre nőnek a megpróbáltatások: éhezve,

hajléktalanul kódorog a gigantikus metro
polisban, időnként holmi nevetséges kis 
„álláshoz“ jut: edénymosogató, liftesfiú, 
gyárimunkás, közben szerkesztőségben is 
dolgozik, végül a bankszakmához kerül. Ez 
volna a „biztos rév“, de könnyedén ott
hagyja a „biztosat“, mert a fiatal erőnek 
nem a cél kell, hanem a küzdelem, nem a 
nyugalom, hanem a mozgás. Ez az éppen, 
amit Királyhegyi brilliáns regénye m ara
déktalanul megértet, hogy mennyivel több 
a változatos, színes, bizonytalan sors a sta
bil unalomnál, a „beérkezettség“ nincs-to- 
vábbjánál. Hogy a vakmerőség, a fantá
zia, az a vidám lendület, amely könnyel
műen képes felrúgni a biztosat, az az 
energia, amelyet nem lan kaszt le a bizony
talanság: ez a fiatalság. És szuggesztiv 
erővel hiteti el velünk, hogy az élet min
den körülmények között szép és nagyszerű 
lehet, hogy minden mélységből van felfelé 
vezető út és hogy az emberek jók. Mennyi, 
drága, melegszívű emberrel találkozunk 
ebben a regényben, mennyire személyes 
barátainknak érezzük Karcsit, a kedves 
hazugot, az okos, drága Bandit, a finom
lelkű, édes Jelenát és Gyümölcsöt, a vere
kedés, vad, igazlelkű tengerészt! Könyves
polcunkon nem állítjuk be a szoros sorba 
ezt a könyvet, hanem hanyagul a többi te 
tejére dobjuk, mert gyakran elő akarjuk 
majd venni, hogy olvashassuk és felüdül
jünk tőle, erőt merítsünk belőle.

Komor András: R. T.
(P a n t l i e o n - k ia d á s .  205  o ld a l . )  A Nem

zeti Építőipari R. T.-ről van szó. De ez 
nem egy meghatározott iroda tulajdonkép
pen, hanem a z  iroda: inkarnációja mind
annak a sokféle fogalomnak, amit ezzel a 
gyűjtőnévvel jelölnek. Benne van a munka 
láza, a kötelesség robotja, a felelősség 
kényszere, a taposómalom csikorgása és a 
hivatali hierarchia, amely kínos gonddal 
különbözteti meg a rangsort az irodához 
tartozó emberek között. Nemcsak az állá
suk alapján különbözteti meg őket, hanem 
annak az ezerféle apró nüanszbeli eltérés
inek a révén, amely minden embert más, 
külön egyénné tesz.
A tökéletes fényerejű fényképező objektiv 
pontosságával látja meg az író a részvény- 
társaság menetének minden mozzanatát, 
ami a távoli fenségben tündöklő igazgatói 
szobákon túl, a könyvelés és a levelezés 
három szobájában szűrődik le. A R. T. 
lelke, gyomra, tüdeje, veséje kerül terítékre, 
— az agy odaát működik a párnázott 
igazgatói szobák falai között, — és ízekre 
boncolva fekszik előttünk. Aprólékoskodó 
élvezettel zsigereli ki mindazt, ami ebben a 
három szobában történik, láthatóan és lát-
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hatatlanul jnozog, él. A cselekménytelen 
regényben folytonosan történik valami, pe
dig csak egy délelőttre zajlott le a r. t. 
napi robotjának, mire a könyv végére 
érünk. Hibátlan pontossággal rögzíti le 
Komor András a r. t. vérkeringésének 
görbéjét és mikroszkópon keresztül mutat 
be minden egyes vérsejtecskét: a kínosan 
pontos és lelkiismeretes Kümmerle urat, 
aki magasztos, fenkölt, ünnepi aktust lát 
a hivataloskodásban, — a szikár, kiegyen
súlyozott lelkű, természetimádó Walter 
cégvezető urat, —■ a flegmatikus Káldor 
urat, — Démán urat, aki a hangulatos, 
egyéni levelezést végzi, — az aggastyán 
Eónis urat, a vállalat egykori alapítóját, 
aki nem bír munka nélkül meglenni, -— az 
elegáns Takáts urat, aki kiváltságos hely
zetét a miniszteriális nagybácsinak kö
szönheti, — a két stramm fiút: Abalkay 
és Uliczky urakat, akik a szép Sári ke
gyeiért versengenek egymással, — az eset
len Stättner urat, aki Mici kisasszonyért 
rajong, de ezt nem meri bevallani, a -— 
kövér Blanka kisasszonyt, aki tisztes csa
ládanyai minőségében is megtartotta hala
dom elnevezését, <— és végül Mezeit, aki 
nem úr, mint a többi, hanem valami meg
határozhatatlan átmenet a szolgák és az 
urak között. A rendes, megszokott tempó
ban dolgoznak valamennyien, de munka 
közben mégis elárulják az avatott figyelő 
előtt lelkűk minden parányi rezdülését, 
felszínre vetik mindazokat a jeleket, ame
lyek egyéniségükre jellegzetesek. A felüle
tes látszatra egyformának tetsző iroda
kulikból Komor András írói készsége ki
ugratja az embert és ez a kitűnő írói kész
ség érdekessé tudja tenni az érdektelen 
délelőtt eseménytelenségét. Megörökíti a 
r. t.-nál összezárt emberek arcát, “mint 
ahogy az emberek életük fontos forduló
pontjait, — az érettségit, a katonai iszol- 
gálat leteltét, nagyapa és nagymama 
ezüstlakodalmát, — csoportfényképpel ün
nepük meg“. •— A regény utolsó lapjain a 
fordulópont is bekövetkezik: kiderül, hogy 
az előkelő r. t. visszaéléseket követett el 
és a rendőrség vizsgálatot indít. A fegyel
mezett iroda-kulik zsongó hangyabolyként 
keverednek egymásközt, hogy megtárgyal
ják a váratlan, döbbenetes eseményt, amit 
egy délelőtti lap pattantott ki, aztán a cég
vezető utasítására hazamennek, a holnap 
bizonytalanságával a lelkűkben.

Megyeri Sári (Sacy von Blondel) . . .  és 
könnyűnek találtatott

(Regény. B u d a p e s t ,  1934. N o v a - k ia d á s .  
32 0  o lda l ,  á r a  2 P . )  Az ismert magyar-né
met írónő ebben a legújabb munkájában 
merész témához nyúl, de a bátorság és 
Őszinteség, amellyel alakjait megrajzolja,

a legkényesebb helyzeteken is könnyen 
átsegítik. A házasságból kiábrándult asz- 
szony szabadnak látszó, de valójában meg
kötött és kiszolgáltatott életét követi a re
gény, azt a bizonytalanságba elvesző utat, 
amelyen ha valaki egyszer elindult, nehéz 
a megállás. A hősnő a modem nő mázában 
és annak kifogásolható módszereivel 
akar magának könnyű és kényelmes éle
tet teremteni, de sem tudása, sem ereje 
nincs ahhoz, hogy a mondén nő valóban 
értékes fegyvereivel javítsa meg a sor
sát. Modernsége álmodemség, akarása 
csak gyönge próbálkozás és végeredmény
ben nem marad más választása, mint az, 
hogy mégis csak rászorul egy-egy férfira, 
legyen az akár férj, akár szerető. De mi
csoda férfiakra? Talmi gazdagokra, akik 
letörve, már csak kölcsönökből tengetik 
életüket, dicsekvő szájhősökre, elöregedett 
kalandkeresőkre, jómódú nyárspolgá
rokra. Ebben a könnyelműen ide-oda sod
ródó életben mintha lekopnék az asszony
ról az a sok szép és értékes tulajdonság, 
amelyet a történetekhez fűzött reflexiók
kal a kitűnő írónő elárul róla.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Hemingway, Ernest: Búcsú a fegyverektől!
( F o r d í t o t t a :  J u h á s z  A n d o r .  B e v e z e t t e : 

B e n e d e k  M a r c e l l .  R é v a i  T e s t v é r e k  k ia d á s a ,  
B u d a p e s t .  3 38  o ld a l . )  A fiatal amerikai 
riporter annak idején az olasz fronton 
szenvedte meg a világháborút és ebben a 
regényében a saját élményeit írta meg. A 
háborús irodalom túltermelésében figye
lemreméltó ez az írás, mert új szemszög
ből nézi a dolgokat: az elfogulatlan ame
rikai, az idegen világ emberének szemszö
géből és így sokmindent másképpen lát, 
mint azok, akik — túlságosan közelről néz
ték, akik belekényszerültek és nem lelke
sedésből, sportból és kalandvágyból vettek 
benne részt. Szellemes, bájos, könnyed ri
portot ír Hemingway a front borzalmai
ról, sohasem fontoskodik, nem patetikus és 
nem nagyképű. Mégis megrendítő. És ép
pen ez a sajátossága, az ereje. Ahogy be
leszövi a gyengéd szerelmi idillt a háború 
szörnyű eseményei közé, ezzel megmutatja 
a szenvedések egész új skáláját és a hősi 
ességnek, az önfeláldozásnak új színeit, A 
kis Catherine, akibe a sebesült angol fiú 
beleszeret, önként vállalt szenvedésében, a 
szülőszoba négy fala között hőssé magasz
tosul és rajta keresztül érezteti az író a 
játékos könnyedség mögött megbújó, na
gyon komoly és mély gondolatot: a szenve 
dés egyetemességét. A mai amerikai regé
nyektől egészen eltérő levegője van ennek 
a könyvnek: tiszta és eszményi idealizmus 
hatja át. Érthető, hogy átütő sikere van.
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Huxley, Aldous: Szép uj világ
( F o r d í t o t t a  S z i r m a i  T iv a d a r .  P a n th e o n -  

k ia d á s .  25 6  o lda l .  Á r a  f ű z v e :  — 90 P .  
k ö tv e  1 .90  P . )  Ragyogóan szellemes, szati
rikus utópiát írt meg Huxley, az angol 
irodalom legnépszerűbb írója ebben a 
könyvében. Az elgépiesedés felé haladó 
társadalom ezer év múlva bekövetkezhető 
jövőjét rajzolja meg: a maximális tech
nika, a tömegboldogság korát. A Központi 
Kiköltő és Beidegző Intézetben, mestersé
ges utón, palackokban gyártják az ember
szériákat, amelyeket hő- és fény-hatások, 
valamint injekciók segítségével már em
brió-korukban bizonyos, a szükséglet sze
rint meghatározott életformára nevelnek. 
Az egyik embercsoportból közönséges mun
kás lesz, ezeknek agyát úgy preparálják 
előre, hogy ne tudjon a kelleténél többet 
gondolkozni, a másikból átlag-ember, a 
harmadikból alkotó, vezető-egyéniség, aki 
a „világüzem“ mnukájánál primer szere
pet kap. A gyermekeket kicsi koruktól 
fogva „kondicionálják“ : szuggesztióval
„boldoggá“ illetőleg elégedetté nevelik. „A 
világ stabil; az emberek boldogok, mert 
mindenki hozzájut ahhoz, amire szüksége 
van és nem érzi szükségét annak, amit
nem kaphat m eg.---------- Nem ismerik az
öregkor gondjait, a betegséget, a halálfé
lelmet, nem ismerik a szenvedélyt; nincs 
apjuk, feleségük, férjük, aki gyötörhetné 
őket; nincsenek gyermekeik, akik miatt 
aggódniok vagy bosszankodniok kellene; 
nincsenek nagy szerelmek, amelyek felka
varnák az ifjúság lelkét. A kondicionálás 
hatása alatt mindenki úgy viselkedik, 
ahogy éppen viselkednie kell, akár akarja, 
akár nem. És ha netalán valami kellemet
lenség érné őket, ott a szórna, a balzsam
szer“. Hallatlanul érdekes, izgalmas, mu
latságos ez a regény, amelyben a tökéle
tessé merevített világ életéről számol be a 
nagyfantáziájú író és ebben a keretben 
megmutatja a „gyártási hiba“ miatt mégis 
boldogtalan, egyéni életre vágyó ember 
tragikumát és a távoli rezervációkban ta r
tott — természetes körülmények között 
élő — „vademberek“ világát.
Kaus, Gina: Ami a szerelemnél is erősebb

(Fordította dr. Fischer Annie. Nova- 
kiadás. 263 oldal. Ára 2.—  P . )  Izgalmak
tól túlfűtött, lebilincselően érdekes ez a 
regény, amely hat nap alatt játszódik le. 
Hat nap alatt teszi meg az Európából 
Amerikába vezető utat a „Columbia“, 
amelynek fedélzetén összezárt utasok a 
társadalom minden rétegét egyesítik és az 
egy hét leforgása alatt a legkülönbözőbb 
szenvedélyek forrongását élik át. A he
lyettes hajóorvos — aki hűtlen feleségé
nek visszaszerzése miatt indult útra — be
pillanthat ez idő alatt az emberi lélek fé

lelmetes mélységeibe, végignézheti az élet 
legkülönösebb kavargásait, a véletlenek, a 
szeszélyek, a hangulatok és a törvénysze
rűségek összefüggéseit és egymásrahatá- 
sait; mintha műtőasztalán boncolná az ele
ven életet, úgy tárulnak fel előtte rejtett 
izomrétegei, érzékeny idegrendszere. Az 
óceán járó a világ mikrokozmosza, amely
ben benne vibrál minden elképzelhető fe
szültség: szenvedélyes szerelmek, szenve
délyes törtetés, a játék láza és a szenve
dés kínja fűtik a kazánját. És a hajóor
vos úgy jár, mint aki feldúlt lelkiállapot
ban hatalmas viharba kerül és a termé
szet irtózatos erejű háborgása mellett rá
eszmél saját izgalmának jelentéktelen vol
tára, ami egyszeriben megnyugtatja. A 
doktor is megbékél a maga sorsával, á t
alakul, új emberré lesz a hat nap elmúl
tával és újult erővel, új célok felé indul a 
newyorki kikötőben.

Rabener, Johann: Életre ítélve
( F o r d í t o t t a :  T á b o r i  P á l  d r .  N o v a - k i -  

a d á s .  U72 o ld a l . )  Egy teljesen ismeretlen 
fiatal írót tett népszerűvé a „Verurteilt 
zum Leben“ című regény, amely nagy 
port vert fel Németországban és érdeklő
désre tarthat számot magyar fordításban 
is, mint az új német irodalom megnyilvá
nulása. Fedor Feuerhahnnak, a betegesen 
szenzibilis és túlfűtött lelkű modern fiatal
embernek szenvedéseit írta meg ebben a 
szenvedélyektől forrongó regényben az író. 
Körülötte a mai kificamodott világ figu
ráit rajzolja meg. A fiú és anya közötti 
keserű, csúnya harc áll az események kö
zéppontjában és a regény végén a fiú 
megöli erkölcstelen életet élő anyját. Fe
dor és Mariascha szerelme úgyszólván az 
egyetlen kibékítő motívum a démonikus 
borzalmak fertőjében, amelyet Rabener 
elénk tár. A modern fiatalság életszemlé
letét akarja tükrözni, de szeretnék re
mélni, hogy csak igen kis hányada a fia
talságnak az, amely ilyen beteges, életre- 
képtelen filozófiát termel ki magából. A 
nagyon tehetséges, 22 éves koráig fantasz
tikusan sokat átélt, amerikai életsorsot be
futott Rabener komoly kvalitásokról tesz 
bizonyságot ebben az izgalmas, komor le
vegői ű írásában.

Roswalt, Franz ' Rémület Shanghaiban
( R e g é n y . F o r d .  M e d v e c z k y  B e l l a ^ A

P a l la d i s  f é lp e n g ő s  r e g é n y e i .  B p e s t ,  175  
o ld a l . )  Egy férfi meg akar támadni egy7 
fiatal nőt a shanghai expresszen. Az 
utolsó pillanatban egy fiatalember köz
belép, a megmentett nő azonban, táma
dójának pártjára állva, gúnyosan kacag 
az arcába: mi köze a kettejük dolgához? 
Shanghaiban azután, az „Európai Klub“- 
ban, Robert Brinkmann újra találkozik a
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furcsa párral. Nászutas házasokként sze
repelnek, de Robert Brinkmann valami ti
tokzatos, sötét rettegést érez a leányos 
külsejű fiatalasszony látszólagos vidám
sága mögött. A rákövetkező éjszaka ese
ményei igazolják az asszonynak ezt a ne
hezen titkolható rettegését: csak a vélet
lenen múlott, hogy nem lett ö is a bor
zalmas tűzvész áldozata. Űjabb meg újabb 
borzalmak következnek sorra, amelyek 
egész Shanghait rémületben tartják. A 
rendőrség lázasan dolgozik és Eldener 
detektívfelügyelő meglepő intézkedéseket 
tesz, hogy leleplezze a nagyszabású föld
alatti bűnszövetkezetet, amelynek zseniá
lis vezére talán egyik legkedveltebb tagja 
az előkelő társaságnak. Talán éppeh az az 
asszony, akinek bánatos szeme Robert 
Brinkmannt is megigézte. A fiatalembert 
is magával sodorják az események és ret
tenetes kétségei közül most már nincs 
más kiút, mint élete kockáztatásával is 
megtudni, hogy ki áll a borzalmas titkok 
szövevénye mögött? És lehetséges-e, hogy 
az imádott asszony arcának hamvas ár
tatlansága mögött valami gonoszság lap
pang? Elejétől végig rejtelmekkel teli, 
érdekfeszítően izgalmas könyv, amelynek 
lapjain megelevenedik előttünk Shanghai, 
a keleti világváros tarka színeivel, nyug
talan lármájával.
Van Vechten: Néger mennyország

( F o r d í t o t t a  P á ló c z i  H o r v á t h  G y ö r g y .  
A t h e n a e u m - k ia d á s .  263 o lda l .  Á r a  2 .— P . )  
A legnépszerűbb amerikai írók egyike Carl 
Van Vechten, akinek többmilliós példány
számban fogynak a könyvei. Ezúttal egy 
edd’g elhanyagolt, rendkívül érdekes té
mához nyúl: Harlemet, a newyorki néger 
ghettőt rajzolja meg döbbenetes elevenség
gel. Mint a regényben szereplő fehér szer
kesztő mondja: „eddig senkisem írt a Har
lemben összezsúfolt, egymástól élesen kü
lönböző emberek életéről. Hiszen Harlem
ben nyugatindiai négerek, abessziniai zsi
dók, vallásos négerek, pogány négerek és 
néger enteliektüellek élnek. Együtt élnek, 
egymás mellett, pedig mindegyik csoport
nak külön világnézete, életmódja, atmosz
férája van.“ Nos, Van Vechten tökéletesen 
kiaknázta a téma-adta rengeteg lehetősé
get, hiánytalanul mutatja meg; ennek a 
tarkán zsibongó, lármás, konvulziv szenve
délyektől kormányzott, furcsa világnak 
minden részét, a sokfajta néger-típusok és 
egyéniségek lelkivilágát. Ismeretlen terü
leten való kalandozás különös örömével tölt 
el ennek a könyvnek az olvasása.

Wallace, Edgar: Borzalmak kastélya
(Ford. Zigány Árpád. A Palladis detek- 

tívregényei, Bpest, 221 old. Ára 60 f i l l ) .  
A zseniális agy már rég pihen sírjában, 
művei azonban még ma is frissen élnek

és a legkülönbözőbb nyelvekre lefordítva 
ejtik újra meg újra bámulatba a világ ol
vasóközönségét. Mindig újra megújuló vá
rakozással lesi egy-egy Wallace-regény 
fordítását a magyar közönség is, mert 
mindegyik új izgalmakat, mindig frissen 
ható fantasztikus élményt jelent az olva
sónak, a nagy író fantáziájának kifogy- 
hatatlanságáról téve újabb meg újabb 
tanúbizonyságot.

A most megjelent „Borzalmak kastélya“ 
is ilyen kifogyhatatlan fantáziáról tanús
kodó, igazi Wallace-regény. Az őrült go
nosztevő Flacknak sikerül a broadmorei 
fegyházból megszöknie és őrültségében is 
megdöbbentően zseniális agya egymás Után 
termeli ki a legelképesztőbb ötleteket. Szö
késének hírére máris megmozdul és lázba 
jön a Scotland Yard egész személyzete, 
mert bizonyos, hogy szédítő arányú go
nosztett van ismét készülőben. És nem is 
csalódnak, mert Flack három feladatot 
tűzött kiszabadulásakor maga elé: hogy 
kirabolja egy bank aranyszállítmányát, 
hogy megöli Reeder detektívfelügvelőt, 
aki börtönbe juttatta és bosszút áll azon 
a cinkostársán, aki Reedernek elárulta. 
Reeder eleve tisztában van a zseniális 
gonosztevő szándékával, aki azonban iga
zán méltó ellenfelére akadt benne. Csak 
a mellette dolgozó irodakisasszony életét 
nem akarja a magáéval együtt kockáz
tatni. így kerül Margaret a sziklaparton 
épült, elhagyott kastélyba, ahol nagyon 
különös emberekkel találkozik s ebben a 
titokzatos környezetben és fojtott levegő
ben egyszeriben a leghátborzongatóbb ese
ményeknek lesz részese . . .

Wassermann, Jakob: Kerkhowen harma
dik élete

( F o r d í t o t t a :  S z á n t ó  R u d o l f .  A th e n a c u m -  
k ia d á s .  U9U o ld a l . )  Wassermann poszthu 
mus regényének főhőse: Kerkhoven dok
tor, több más figurával egyetemben, az 
„Etzel Andergast“ című regényben került 
már eiibénk, mint ahogy Etzel a „Fali 
Mauritiusiból lépett ki. Kerkhovenben 
önmagát írta meg Wasserman, a maga 
életének nehéz állomásairól számol be ke
serű őszinteséggel és mindent megbocsátó 
emelkedettséggel. Kerkhoven doktor há
zassági tragédiája után teljesen az orvosi 
munkának szenteli magát, krisztusi jóság
gal foglalkozik szerencsétlen embertársai
val. Közben megírja nagyszabású tudo
mányos munkáját, amelynek kézirata a 
gonosz véletlen és az emberi lelkiismeret
lenség folytán örökre elvész. A kettős tra
gikum döbbeneté nehezedik a szívünkre, 
amikor Kerkhoven doktort életútján kö
vetjük. De őt magát nem vetíti ld útjából 
a kettős csapás, amelynek súlya minden 
közönséges embert letört volna: továbbra



is meg tud maradni azon a magasabb- 
rendú poszton, amelyre önszántából állott 
és amelyre kivételes kvalitásai predeszti
nálják. Rendületlenül áll hivatása magas
latán és a léleknek szédületes mélységeibe 
eregeti le mérő-ónját. De nemcsak a ténye
ket állapítja meg, hanem összefüggéseket 
keres és talál, messzemenő következtetése
ket von le és életének konklúziójaként: 
felépít egy nemes, spirituális filozófiát. 
Mintha Wassermann lelkében, a halál kü
szöbén, a végtelen távlatok kapuja nyílott 
volna ki, úgytetszik: megtalálta azt, amit 
egész életén át, minden írásában keresett. 
A harmóniát. Az Istent.

Williams, Valentin: A kétarcú ember
(F o r d .  G. B e k e  M a r g i t .  A  P a l l a d i s  F é l 

p e n g ő s  R e g é n y e i .  B u d a p e s t ,  17 0  o ld a l ) .  Zi
vataros sötét éjszakán, elhagyott villában 
találkozunk először Mr. Ramosival. Arcát 
azonban nem láthatjuk, mert a tompafé
nyű lámpának éppen háttal fordul. Mint 
valami született uralkodó, leereszkedő ud
variassággal beszél a különös módon egy- 
begyült vendégekkel s csak szemének fel
villanása árulja el sötét elszántságát: jaj 
annak, aki az egiptusi régiségekkel űzött 
tiltott üzleteit keresztezni meri! Az an
gol Régiségügyi Bizottság azonban résen 
van és nem hajlandó az illegitim garáz
dálkodást tűrni. Mr. Cradock áll a pom
pás kémszervezet élén és megdöbbentő 
sakkhúzásokkal igyekszik a titokzatos 
„Mr. Ramosi“ név mögött rejtőző banda
vezért leleplezni. „Nem valami udvarias 
fickó“, — állapítja meg Mr. Cradockról 
a szép, fiatal Joan, aki csalódott szerelme 
elől menekülve sodródott Egiptusba, az 
egymásután feltáruló évezredes sírok 
közelébe. De itt van Szaid Husszain is, 
a dúsgazdag egiptusi herceg, akinek sö
tét szeméből szenvedélyek forrósága ér
zik s a szép, fiatal Joan csak felejteni 
akar. Az események lázasan követik egy
mást s a lépten-nyomon fenyegető halálos 
veszedelmek, a feltárt sírok körül min
denütt ólálkodó emberi kapzsiság és a lel
kek mélyén izzó szenvedélyek csak még 
fokozzák a csodás Keletnek megejtő szép
ségekkel teli misztikumát. Az izgalmak 
egyre növekvő feszültsége során végül a 
kétarcú ember rejtélye is megoldódik.

ÉLETRAJZOK, MEMOÁROK
Móra Ferenc: Daru-utcától a Móra Ferenc- 

utcáig
(R é v a i - k ia d á s ,  2 k ö te t ,  272 és 289 o ldal,  

B u d a p e s t ,  1 9 3 í . )  Olyan ez a két kötet, 
mint a modern technika vívmánya, a foto- 
maton: minden oldaláról bemutatja Móra 
.Ferenc sokrétű, színes egyéniségét. Benne

van a kultúrhistórikus, a publicista, az 
archeológus, a költő, a regényíró, a szín
padi szerző, a múzeista, a nagypapa, — 
jobban mondva „apapa“ — az igaz barát, 
a gondos családfő és Móra Ferike, a sze
gény kis mezitlábas gyermek. A világiro
dalom legüdébb, legtarkább biográfiája ez 
a két kötet. Kaleidoszkop-szerű játékosság
gal villantja ki a legdúsabb lélek, a leg
melegebb szív és a rendkívüli tudású agy 
megnyilvánulásait. Rövid történetek sora
koznak egymás mellé — itt-ott megjelent 
cikkek —, amelyekben bűbájos, megvesz
tegető stílusában számol be felejthetetlen, 
drága Móra Ferencünk életének kisebb- 
nagyobb eseményeiről és a körülötte zajló 
életről. Könnyes szemmel látjuk „Ferike“ 
nyilvános debut-jét, amikor karácsodékor 
a templomban szaval és közben mezitlábas 
kis talpa odafagy a kőre . . .  Meghatottan 
nézzük az öreg szűcsmestert, Móra édes
apját, a nyakas negyvennyolcas magyart, 
aki iskolába sem járt, mégis olyan mada
rat tudott cifrázni a subára, hogy majd 
megszólalt és a drága „öreg szülét“, az 
édesanyját, aki a jégvirágos ablakon taní
totta meg a betűvetés tudományára kicsi 
fiát, mert nem volt pénz iskolára. Később, 
a gimnáziumi években is baj volt a tan
díjjal, úgyhogy Ferike lopva Iszívta ma
gába a tudományt: négykézláb mászott 
végig az iskola folyosóján és a nyitott 
ajtó mögül leste az osztályból kihangzó 
tananyagot.. . mégis többet tudott belőle, 
mint az első padban feszítő eminensek. 
Aztán végigvergődte az iskolákat és tanár 
lett belőle, de ebből a foglalkozásból hama
rosan átcsapott az újságírásra, mert Sze
geden — virágzott a Forsythia.. Az 
aranyvirág ihlette az első írásra, talán 
azért maradt mindvégig olyan színes, üde 
minden írása. A vidéki sajtóból Supka 
Géza, a L i t e r a t u r a  főszerkesztője hozta át 
a pesti „Világhoz“, amint ezt többízben is 
felemlíti a kötetek során. Közben verseket 
írt, — még tizennégy éves korában jelent 
meg az első, álnéven, az „Uj Időkben“, — 
de annyira nem vette komolyan költői 
munkásságát, hogy amikor beválasztották 
a Petőfi-Társaságba, azt hitte, hogy — 
nyomdahiba történt és bátyjának szól a 
megtiszteltetés. Elragadó történeteket me
sél el újságírói, költői és múzeumi koráról 
és remekbe faragott portrékat állít elénk 
a kis- és nagy-emberek egész soráról. 
Őszinte vallomást tesz „műhelytitkairól“, 
bájos közvetlenségével mondja el, mint ké
szültek el regényei — parancsszóra, mint- 
ahogy parancsra végezte minden munká
ját. Ahová parancsolták, ott állta meg a 
helyét, úgy, hogy nála jobban senki azt a 
feladatot meg nem oldhatta volna. De a 
szíve szerint talán mást sem csinált volna, 
mint, hogy előbb Pankával, aztán a Vad-
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emberrel, utóbb a kis Mötyővel játsszék. . . 
Ez a játékos kedve kacag minden írásá
ban, a gyereklélek makulátlan tisztasága 
ragyog minden sorában, gyermeteg paj- 
kosság, gyilkos él nélküli ártatlan csipke
lődés szellemessége sziporkázik a humorá
ban.

Goitein György: Móra Ferenc az iró
(A pécsi Erzsébet Tudományegyetem 

magyar intézetében készült dolgozat. Ka
posvár, 193í. 63 oldal. Könyvkeresk. for
galomba nem kerül. Korlátolt számban 
kapható 1.30 P-ért). Goitein György kö
zépiskolai tanárnak ez a doktori érteke
zése az eddigelé legalaposabb munkálat 
Móra Ferencről. Részletesen közli Móra 
életrajzát, ismerteti líráját, kisebb prózai 
munkálatait, három nagy regényét (A 
festő halála, Ének a búzamezőkről, Arany
koporsó) , valamint ifjúsági műveit. Port
rét ád az íróról, az emberről, és gondos 
bibliográfiában dolgozza fel úgy Móra 
műveit, mint ,a Móráról megjelent irodal
mat. Egy kéziratban maradt regényéről, a 
„Hannibál feltámadásáról“ is megemlék- 
szik röviden Goitein, mint amely könyv 
„egy budapesti lap szerkesztőségében“ el
kallódott. A kézirat azóta, amennyire egy 
lapjelentésből tudunk róla, újra megkerült 
és rendkívül fontos lenne az igazi Móra 
megítélése szempontjából, a könyv megje
lenése. Miután Móra egyik férfi-hátrama
radottja tiltakozott nálunk ,„Móra Fe 
renc fidibuszainak“ további kiadása ellen 
— ez az eset is éles világosságot vet az 
újabban mind erősebben lábra kapott csa
ládi cenzúrák tarthatatlan és az irodalom- 
történet szempontjából egyszerűen 'végze
tes voltára! —, egyelőre még nincs mó
dunkban az e regényre vonatkozó Móra- 
levelezést (amelyben a regény tartalmát 
és megszületésének furcsa körülményeit is 
elmondja Móra) közzétennünk. Csupán a 
könyv jelentőségére nézve idézzük Móra 
egyik levelének idevonatkozó szavait: 
„(Ebben a könyvben) azt hiszem, a leg - 
nevettetöbb és leg szív fájdítóbb magyar 
szatírát vasaltad ki belőlem, te drága ter
rorista! Különben egy percig se szidtalak, 
mert ebben a munkámban magamnak is 
nagy passzióm telt és szokatlanul meg va
gyok vele elégedve11. Ha egy Móra-szabású 
írónak ez a véleménye valamelyik művé
ről, akkor (az az érzésünk) annak a mű
nek meg kell jelennie, ha még olyan indo
kolatlan aggodalmak fűződnek is hozzá 
egynémely részről. A legszívfájdítóbb ma
gyar a szatíra nem kallódhatik el csak az
ért, mert akadnak emberek, akik Mórából 
halála után egészen más szobrot szeretné
nek faragni, mint amilyen ő az életében 
igazában volt!

Zádor István: Egy hadifestő emlékei, 1914
—1918.

(Készült 650 számozott példányban, az 
Egyetemi Nyomdában. 2J)7 oldal, 206 kép
pel). Sok minden háborús regénynél, had- 
vezéri memoárnál és vezérkari műnél be
szédesebb s főként érdekesebb ez a könyv, 
amelyet az ismertnevű Zádor István fes
tőművész állított össze a háború alatt ké
szült vázlatai, portrérajzai és festményei 
alapján. Zádor eredetileg mint tartalékos 
honvédhadnagy , vonult be a szerbiai 
frontra; tüdőlövést kapott s amikor ebből 
felgyógyult, a sajtóhadiszállásra osztották 
be hadifestőnek. Közel 1000 mindenfajta 
rajzot és festményt készített a háború 
alatt s most ezekkel illusztrálva, pompás 
humorú, hamisíttatlan valóság-ízű kísérő 
szöveggel meséli el háborús élményeit. 
Amikor *a .sebesült hadnagy-festőt tiszti
szolgája hazahozza, így jelenti be a dol
got a hadnagy úr feleségének: „Nagy baj 
van, nagysága: mi csak megvónánk, de a 
valjevói kórházban egy kis kék szalvétánk 
elveszett“. A lucki főparancsnokságon, 
valamilyen kitüntetés alkalmából, díszva
csora. Megjelenik a vacsora előtt a pa
rancsnokló József Ferdinánd főherceg, te
liaggatva a nagykeresztek csillagjaival
s kitárva karjait, joviálisán így köszönti 
tisztikarát: Schauts her Kinder, schau 
i net aus, wie á Christbaum?“ S így véges
végig, egészen a 18-as forradalom kitöré
séig. Mélységesen emberi és művészi
könyv.

Le Fort, Gertrud: A gettóból jött pápa
(Fordította Ijjas Antal. Pázmány Pé

ter Prod. Társ. kiadása, Pallas, Budapest,
1934.. 254 oldal.) A zsidók szerepét a ko
rai kereszténység kialakulásában — a ké
sőközépkori zsidóellenes hangulat követ
keztében — a legutóbbi időkig is teljesen 
hamisan ítélték meg. Csak újabban fede
zik fel a történettudósok a petrinus és
paulinus keresztények harcában a zsidó
ság és a kereszténység első küzdelmét a 
főuralomért, amely küzdelem végül is a — 
zsidókeresztények diadalát hozza meg. így 
nincs azon mit csodálnunk, ha -a római 
kereszténységnek mindjárt első feje, a Si- 
mon-Kefásból Péterré lett első pápa is 
zsidóeredetű. S utána még két zsidó-ere
detű pápa-szentje van az Egyháznak:
szent Kelemen (Kr. u. 90—100) és szent 
Zosimus (417—418). Aztán akkor 700 
éven keresztül görögök, germánok, afri
kaiak és római bárók tusakodnak az egy
házi főhatalomért, amig 1130-ban újra egy 
zsidó, II. Anaklét szerzi meg a tiarát. Ez 
a nyolc évig uralkodott pápa (vagy ellen
pápa) az egyébként is nevezetes római 
zsidó Pierleone bankárcsaládból eredt,



amely familia azon a réven is bekerült a 
történelembe, hogy állítólag tőle származ
nak a Habsburgok. II. Anaklétnak regé
nyes, némileg a miszticizmus felé hajló 
históriáját írta meg Le Fort asszony, aki 
franciából németté naturalizálódott pro
testáns családból eredt, de önmaga kon- 
vertita lett s Róma megszentelt légköré
ben a modern katolicizmus egyik erős író
talentumává fejlődött ki. Első regénye a 
„Veronika kendője“ a saját hitváltoztatá
sának szimbolikus története volt. A „Him
nuszok az Egyházhoz“ c. könyve lírai ki
fejezése a személyes Krisztus-élménynek. 
„A vérpad utolsó áldozata“ a francia for
radalom idején játszik ugyan, de az ese
ményeket átszublimálja a vallásos miszti
kába. „A gettóból jött pápa“ érdekes belső 
antinómián épül fel: II. Anaklét teljesen 
az Egyház szolgálatában áll, mindazt 
akarja és cselekszi, ami az Egyháznak 
külső, világi érdeke. De elhivatottsága ott 
csuklik meg, amikor a Szenvedés kereszt
jét nem akarja vállára venni, — idáig 
már nem terjed a keresztényi hite. E lelki 
konfliktus mögött a szerző gazdag, ex
presszionista stílusban vetíti fel a közép
kori Róma képét, egész vadságában, üzle- 
teskedésében, a hatalomért való diilakodá- 
sai közepette. A könyv mély benyomást 
tesz az olvasójára és fordítása mesteri.

Strachey, Litton: Viktória királynő
( F o r d í t o t t a  S z i r m a i  T iv a d a r .  P a n t h e o n -  

k ia d á s .  344 o ld a l . )  Komoly történelmi stu
dium ez a könyv, de az író a pszichológus 
szemén keresztül nézi az alakjait és ezzel 
különös érdekességet kölcsönöz könyvének. 
A száraz adatok megszínesednek és a tör
ténelem egy-síkja több-dimenziójuvá lesz. 
Strachey objektiv tárgyilagossággal mu
tatja be Viktóriát életének különböző idő
szakaiban: mint tisztalelkű, szerény, bá
jos gyermekleánykát, akit anyja szigorú 
nevelése szinte szisztematikusan tesz kor
látolt látókörűvé; a tizennyolcéves kis ki
rálynőt, aki tökéletesen a szellemes Lord 
Melbourne befolyása alatt áll és rajongva 
imádja mesterét; a szerelmes fiatai asz- 
szonyt, aki egészen felolvad Albert je iránt 
érzett szerelmében és apránként szinte át
adja neki az uralkodást; a puritán asz- 
szonyt, aki szigorú erkölcsösségével és kis
polgári egyszerűségével a középosztály 
megtestesítője; a fájdalmasan gyászoló 
özvegyet, aki kétségbeesett harcot folytat 
férje emlékének felmagasztosításáért; a 
Disraeli bűvkörébe került „Tündérkirály
nőt“ ; végül az öreg korára népszerűvé vált 
matriarchát, akit „Anglia anyjának“ ne
veznek. Életkörülményei folytán változha
tott az egyénisége, de őszintesége minden
kor jellemző karaktervonása maradt. A

múlt század nagy angol államférfiai: Lord 
Melbourne, Lord Palmerston, Gladstone, 
Disraeli, Lord Salisbury pompásan meg
rajzolt figurái, Albert herceg eleven port
réja és a 19. századbeli európai politika 
szövevényei teszik rendkívül érdekessé ezt 
a nagyvonalú tanulmányt.

TUDÓS ÍRÁSOK
Darkó Jenő: Az ősmagyar hadművészet 

fejlődése és hatása Nyugateurópára
( D a n u b i a  k ö n y v k ia d ó  r t .  B u d a p e s t - P é c s .  

1934. 162 lap .  Á r a  3 .40  p e n g ő . )  Ez a mű 
új perspektívát nyit meg az ősmagyar mí- 
velődés legértékesebb elemének, a hadmű
vészetnek eredete, kifejlődése és Európa- 
szerte gyakorolt hatásai tekintetében. Ki
mutatja, hogy az a mozgékonyságra és a 
meglépésre alapított hadi taktika, amely a 
nyilazásnak a lovaglással való egyesítésén 
nyugodott, a turáni kultúrkörhöz tartozó 
népek: a szkiták, pártusok, hunok, ava
rok és magyarok ulkotása, náluk emelke
dett az igazi hadművészet fokára és tőlük 
terjedt el az ókorban a perzsákhoz, görö
gökhöz és rómaiakhoz, a középkorban pe
dig a bizánciakhoz, frankokhoz, longobár. 
dokhoz és németekhez. Miközben ez a tak
tika e népek egész hadviselési rendszerét 
átalakította, egyúttal belevitte mindenütt az 
állami életbe a földbirtokadományozáson 
alapuló állandó lovashadsereg tartásának 
azt a módszerét is, amely nyugaton a hű
bériség kifejlesztéséhez vezetett. Magával 
vitte a lovasoknak azt a testületi szelle
mét is, amelyből a lovagkor erényei és szel
leme kivirágzottak. így vált ez a taktika 
a nagy velejáróival együtt a középkori Eu
rópa egész állami és társadalmi berendez
kedésének egyik leghathatósabb teremtő 
csírájává. A magyarság szerepe ebben a 
kulturális átáramlasztásban különösen 
nagy volt a németeknél, de a frankoknál, 
longobárdoknál és a normannoknál js. E 
hatásoknak megfelelően részletesen tár
gyalja a mű a honfoglaló magyarok fegy
verzetét 25 szövegközti ábra mellékelésé
vel, amelyek a honfoglaló sirokból előke
rült fegyverek jellemzőbb példáit mutat
ják be, úgyszintén az ősmagyar taktika 
alapelveit és gyakorlati alkalmazásának 
néhány fontosabb esetét is, midőn a bren- 
tai, pozsony-ennsburgi és augsburgi csa
tákat a források alapján a haditerv és a 
kivitel részletes elemzése mellett szemlél
tetően írja le.
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G Y Ű J T E M E N Y
„Barátság és szabadság44

Böhm Károly és a besztercebányai „hatok társasága“
Irta : Kemény István

Nemrég volt ötven esztendeje, hogy Böhm Károlynak, a „magyar melanchton- 
nak“ főműve: Az ember és világa megjelent. És ugyancsak ötven év telt el azóta, 
hogy az első, önálló filozófiai rendszert teremtő magyar filozófus, akit egész életén 
keresztül az emberi szellem kibontakozásainak nagy kérdései foglalkoztattak, mint 
gyakorlati nevelő megkezdte működését a budapesti evangélikus gimnáziumban.

Érdekes pálya a Böhm Károly élete: Tizenhárom éves koráig alig tud magya
rul. De az eljövendő filozófus már ekkor jelentkezik nála. Első osztályos korában 
már könyv nélkül szavalja és — magyarázgatja a Lied von der Glocke-t. Azután be- 
alkonyodik Bach miniszter rendszerének. Úgyszólván egyik napról a másikra ma
gyarra változik a besztercebányai német kis-gimnázium is. És a német iskola első 
eminense megtartja ezt a szép helyet a beköszöntő magyar korszakban is. Rengeteget 
tanul: filozófiát, nyelveket, maid teológiát. És már kora ifjúságában kialakul benne 
az önálló magyar filozófiai rendszer gondolata. Német egyetemek után hazahívják a 
pozsonyi líceumba helyettes tanárnak. Évi fizetése 399 forint 96 krajcár. Eléggé sze 
rénjT- kezdet.

De már a következő évben Pestre kerül. Az addig csonka evangélikus gimná
zium megkapja a felső tagozatot és Hunfalvy Pál ajánlatára Böhm Károlyt meg
hívják a latin és görög tanítására. Ezek az évek és az ezután következők a fénykort 
jelentik a valamikor legelső fővárosi középiskola életében. Csak néhány nagy név a 
sok közül: Heinrich Gusztáv, Lehr Albert, Pecz Vilmos, Petz Gedeon, Tolnai Vilmos 
és Torkos László tanította ekkortájt a gimnázium kisebb-nagyobb növendékeit. 
Böhmből tíz év múlva igazgató lesz, közben megírja Lélektanát és Logikáját és mé
lyen! áró filozófiai stúdiumai ellenére mindig kitünően ért ahhoz, hogyan teremtse 
meg az iskola tanári testületében azt a közvetlen, kollégiális hangot, amely nélkül 
lehetetlen akármilyen együttmunkálkodás. Azután életének főműve következik: a 
hat kötetre tervezett }rAz ember és világa“ első része 1883-ban jelenik meg és ez a 
munka — sok kezdeti akadály leküzdése után — Böhm Károly számára megnyitja az 
utat a kolozsvári egyetem filozófiai tanszéke felé. A mai protestáns tudományosság 
egész sor kiválósága — közöttük Imre Sándor, Mokkái Sándor és Ravasz László — 
az ő keze alól került ki az életbe.

1911-ben, aránylag fiatalon, hatvanötéves korában meghalt Böhm Károly. 
Holttestét hazavitték szülővárosába, Besztercebányára, amelyhez olyan sok eltéphetet- 
len szál fűzte egész életén keresztül. És így ugyanott fejeződött be az első magyar 
filozófus élete pályája, ahonnan a tizenkilencedik század forradalmi korszakának 
előestéjén elindult.

Hat fiatalember az életbe l é p . . .4""
Besztercebányán öt kortársával alakított a fiatal Böhm Károly szoros baráti 

kört. Petrovics Soma, Moesz Géza, Moczkovcsák János, Szalay Lajos és Jeszenszky 
Dezső a neve ezeknek a fiatalembereknek, akik közül ma már senki sincsen az élők
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sorában. Utolsónak 1925-ben Petrovics Soma, Szentes városának evangélikus főespe
rese hányta le a szemét és így ma már kultúrhistóriai íze van ennek az egész roman
tikus baráti összefogásnak. 1867 április 6-án írták alá azt a „Barátság és Szabad
ság“ jelmondatú szerződést, amelynek bevezető sorai így hangzanak:

„A világszellem akaszthatlan rohama végcélja felé, fejlődése örök törvények 
szerint kivételt nem enged, egy embernél sem, csak ami vele tart, az áll meg, az ellen
kezőt letiporja mindent győző hatalma. Mi. magunk., kik csak az átalánosban talál
hatjuk alapunkat, nem akarunk az átalánosban elsülyedni, hanem erőnk szabad fel- 
használása mellett elősegíteni a világ szellemet magát szülő menetében.“

A továbbiakban az aláírások kifejtik, hogy a gyengeség érzete hozta őket ösz- 
sze és az a tudat, hogy mindenkinek szüksége van erős támaszra, mert enélkül el
pusztul az élet tengerének hullámverésében. Megkötötték tehát ezt a szerződést, 
amelynek egyetlen célja van:

„Barátság erősítse karjainkat, ha a haza szabadságáért véres harcmezőn kell 
küzdenünk, barátság édesítse örömünket az emberiség boldogság-ünnepén, barátság 
edzze szellemünket, ha a sötétség fiainak hadat izenünk s enyésztő harcra kiszállunk, 
és barátság enyhítse lelkünk fájdalmas könnyeit, ha fáradságaink netán félreértve 
vagy gonosz elleneinktől szándékosan félremagyarázva hálátlanságot aratnámak.“

Könyv — hat példányban
És most következett a második romantikus elhatározás: a hat fiatalember nap

lót vett elő és abba mindegyikük beleírta addigi életének történetét, de egyben a 
jövő célkitűzéseit is. Hat üéldányban készült tehát ez a könyv, amelyben hat külön
böző, sajátkezű írás számol be a baráti kör tagjainak életéről és terveiről és amely
nek címlapján aranybetűkkel tüntették fel a ..Barátság és Szabadság“ jelmondatát. 
Bibliográfiai ritkaság ez a könvv. amelyből főként a Böhm Károly által írt fejezet 
felé fordulhat jogos érdeklődés. *) Ez az önéletrajz meglepő elevenséggel állítja elénk 
a későbbi nagy filozófus lelki világát.

„Születtem 18^6 Sept. 17-kén reggeli IV2 órakor, furcsa! a föld a rák csillag
zatában állott, mintha a boldogság ama fokozatos fogyását akarta volna a természet 
már születésemnél kijelölni. Szülővárosom Besztercze-Bánya, szép szász telep, kinek 
lakosai csak addig barátaid, míg hátukra ülsz; ha érzik a teher eltűntét, szidalmaz
zák a lerázott kegyencet. Volt pedig atyám becsületes kovácsmester, ki Pesten tanulta 
a rendes munka mellett a baromorvoslást s így Besztercén baromorvos is. Kis korom
ban betegségben majd meghaltam, s apám már készült beszédet csináltatni a pappal, 
midőn, tudja isten, valami hánytátóval, elszenderült élet szellememet visszahozták.“

Azután az iskolai évek következnek, Pozsonyba kerül a felsőbb gimnáziumba. 
Itt már kialakulóban van jelleme is.

„Egész életemen bizonyos dermesztő egyszínüség ömlött el, melyet laktársam 
komorsága s magába zárkózott spekulatiói nem igen tudtak változatossá tenni. Az 
élet egészen elveszett s én szintén olyan csendes, kis philisterré lettem, ki csak köny
vei között ülve tudta találni gyönyörét, míg a víg társak mulatságától félénkségem és 
elfogultságom visszatartott.“

Filozófus vngy teológus ?
Meghal anyja, majd gyomorrákot kap apia és rettenetes kínok után hívja őt 

a halál „örök nyugalomra, a semminek országába.“ Ekkor családi kellemetlenségek 
kezdődnek, amelyek elől mulatozásokba menekül, később pedig meggondolatlanul meg
kéri egy szép fiatal leány kezét. Amint kimondja a nagy szót, már meg is bánja, de

*) A könyvet a nagy filozófus fia, dr. Böhm — most mór Bánkúti — Dezső leány
gimnáziumi igazgató szives készséggel bocsátotta e sorok írójának rendelkezésére.
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büszkesége nem engedi a visszavonulást. Csak hosszas lelki vergődések után veti 
papírra megváltozott érzelmeit és a leány vissza is adja szavát. Közben beiratkozik 
a teológiára, de érdeklődése a „legnyomorultabbul előadott tárgy“, a filozófia felé 
vonzza:

„A bölcsészet fényes csarnokaiba bevezetett Kant „tiszta ész bírálata“, melyet 
az év folytában olvastam s tanulmányoztam. A bírálati bölcsészet negatív eredményé
vel nem elégített ki, mert tagadta ugyan az egyház és a régi scholastica tanait, de 
nem állított helyökbe semmi elfogadhatót s Kantnak „gyakorlati ész bírálata“ az or
thodox theologián vert sebeket nem csak nem gyógyította, hanem még jobban felsza
kította, mivel a rationalismus nem kereszténység, amint magának hizeleg, hanem 
eretnek anthropologia, s vagy ki kell merészen lépni az egyház sajkájából s az eszes 
emberiség hajójába lépni, vagy pedig gyáván az egyházban megnyugodni s lenézni 
önhitt butaságban az emberi ész igazodó, fejlődésnek haladó sajkáját.“

Meglepően forradalmi hangot ütnek meg a fiatal Böhm Károlynak ezek a fel
jegyzései. És mintha ő maga is érezné ezt, néhány oldallal később így kiált fel:

„Halál a sötétségnek! győzelem az örökké fennálló énségnek! ha kiátkoznak 
is az egész világból!“

Önéletírása e szavakkal végződik:
„A barátság szelleme, mely hozzátok fűzött, ez év kezdetén még jobban meg

ér ösbült és így bennetek bízva, tőletek elismerést remélve, ha a világ meglehet ül
dözni fog, bátran kilépek majd az élet harcmezejére azon ingathatlan remény
ben, hogy a világtörténelem egyik fontos forduló pontjának küszöbén állva, be fog 
következni. . .  a tiszta humanismus időszaka, melyben a szellem véglegesen fogja 
magát kinyilatkoztatni. Vállvetve közös erővel törjünk e nemes célra, segítsük elő e 
fejlődést, s legyünk a majdan feltűnő humanismus napjának reggeli előfutárai, a 
közös törekvésben fog nyilvánulni barátságunk, a közös czélban fog fényleni jelle
münk, az igazi s z a b a d s á g ! “

A könyv végéhez napló jegyzetek vannak függesztve és ezek a feljegyzések ke
resetlen, közvetlen szavakkal számolnak be azokról az eseményekről, amelyek Böhm 
Károly életében 1875-től, nősülésének napjától 1889-ig bekövetkeztek. Ezek
nek nagyrésze gyermekei fejlődésével foglalkozik és egészen megható, hogy milyen 
féltő szeretettel vegyes büszkeséggel rögzíti le a gyermekek növekedésének apró- 
cseprő mozzanatait. A feljegyzések másik része a felesége halála feletti gyásznak ki
fejezése, egyben azonban mélységesen fájó, családi kellemetlenségek leleplezője is. 
Gonosz anyós és rossz rokon — úgylátszik — mindig volt és mindig lesz; ezek az 
oldalak azonban annyira magántermészetűek, hogy még ma is helyesebb, ha csende
sen elhaladunk mellettük. Annyi bizonyos, hogy Böhm Károlynak nem jutott osztály
részéül zavartalan, nyugodt élet. De — ha a kellemetlenségek elmaradnak — vájjon 
életrekeltek volna-e azok a súlyos és mélyen szántó gondolatok, amelyek egészen új 
fejezetet nyitottak a magyar gondolkodás történetében. . .

Hitetlen Tamás irása: Veszteglés az is
meretlenben : Testi betegségek lelki okai

(Két kötet, 288 és 168 oldal. Albert Pé
ter kiadása. Újpest.) Spiritiszta kör szeán
szain íródott ez a két könyv, a médium ál
tal, akinek — a kör tagjainak hite szerint 
— hitetlen Tamás mondta tollba a szavakat. 
Az első kötet, az emberi élet legsúlyosabb 
problémáival foglalkozik és örök nagy „mi
értekére ad választ a maga felfogása sze
rint. A második kötet tartalmát jelzi a

címe. Itt az egyes betegségek keletkezé
sét magyarázza sajátos spiritiszta szem
szögéből, nézve a szerző-szellem. Érdekes, 
hogy rövid időn belül mennyire elszapo
rodtak a hasonló körülmények között 
létrejött könyvek. Múltkoriban kezünkbe 
került egy öt kötetes mű: „Jézus élete“, 
amit egy pestkörnyéki városiban írt a mé
dium, Keresztelő Szent János sugalla
tára. Ezek a jelek a spiritizmus erős ter
jedésére mutatnak.
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A M Ű V É S Z E T E K  M Ú L T J Á B Ó L
Petrovics Elek : Emlékkönyv

(Bpest, 1934- Kiadják az Orsz. Magy. Szép- 
művészeti Múzeum barátai és tisztviselői. 
248 oldal. 149 kép táblákon. Készült 300 szá
mozott példányban. Ára 20 P. Kapható a 
Szépműv. Múzeumban.) Petrovics Elek húsz 
éves múzeumigazgatói jubileumára jelen
legi és volt tisztviselői művészettörténeti 
dolgozatokat Írtak s ezeket díszes kötetben 
jelentették meg. E dolgozatok közül* meg
említjük Somogyi József beszámolóját Max 
von Oppenheim bárónak a mezopotámiai 
Teli Halaf-leilöhelyen folytatott ásatásairól. 
Orosz Zoltán „Szilénosz-szobrocskák a 
Szépművészeti Múzeumban“ címen három 
ilyen kisplasztikát mutat be. Hekler Antal 
a Giustiniani-Athena-szobrot, az athéni 
múzeum lapidáriumában lappangott Athena- 
fejjel való kapcsolatai alapján, Myron egyik 
tanítványának tulajdonítja. Gombosi György 
a velencei Márkus-templom kéiszárnyú elő
csarnokáról ír tanulmányt. Hoffmann Edith 
egy fall festőműhelynek az 1300 körüli évek
ből származó mintakönyvét ismertet . Mivel 
ilyen mintakönyvek alig maradtak fenn. a 
sorozat rendkívüli fontosságú. Péter András 
„Két sienai trecento-rajz“-ról értekezik s 
bebizonyítja, hogy az egyik Ambrogio Lo- 
renzettitől, a másik Pietro Lorenzetti köz
vetlen környezetéből való. Zichy István 
gróf a „Képes Krónika“ miniatűrjeit tá r
gyalja viselettörténeti szempontból. Balogh 
Jolán Agosfino di Ducciónak, a kiváló fi
renzei szobrásznak tulajdonítja a Piazzolá- 
ban, Camer ni gróf birtokában levő Ma
donna-reliefet. Meller Simon Antonio Polla- 
juolo tervrajzait ismerteti Francesco Sforza 
lovasszobrához. Vasari két ilyen rajzot is
mert. Ezek egyikét már régebben is egy 
Münchenben levő rajzzal azonosították: Mei
ler egy most Xew-Yorkban levő rajzban fel
fedezte a Vásáritól leírt másik tervrajzot is, 
azt, amelyen a lovasszobor alatt egy női 
alak — Verona jelképe — látható. Wilde 
János a velencei női képmás-ábrázolások 
fejlődését mutatja be. Pigler Andor cikke 
egy ókori római írónak, Valerius Maximus- 
nak munkájával! foglalkozik, s kimutatja, 
hogy az antik mondáknak és történeti anek
dotáknak ez a gyűjteménye az újkori kép
zőművészetek egyik legfontosabb témafor
rása volt. Szenti'ványi Gyula Szerelmev Mik
lósnak. az 1840-es években Pesten működött 
litográfusnak eddig figyelemre nem mélta
tott kőrajzolói és kiadói tevékenységét 'is
merteti. Szerelmey a szabadságharc után 
Londonba emigrált, ahol technikai találmá
nyaival tűnt fel. Egyike volt azoknak, akik

az angol parlamenti épület bomlásnak indult 
köveit s.kerrel konzerválták. Kőkonszervá’ó 
szerét ma is, halála után hatvan évvel, 
gyártják és eredményesen alkalmazzák 
Angliában. Rózsaffy Dezső Munkácsy jelen
tőségét fejtegeti. Rózsaffy rámutat azokra a 
sajátságokra Munkácsy művészetében, ame
lyeket az objektiv kritika joggal kifogásol
hat, de amelyek részben korának, iskolájá
nak, főképen azonban környezetének tudha
tok be. Ezekkel szemben rávilágít azokra az 
egyéni tulajdonságokra, amelyek művésze
tének el nem múló értékei. Minden cikk ma
gyarul és valamilyen idegen nyelven jelent 
meg. A cikkek után lajstrom következik „A 
Szépművészeti Múzeum néhány szerzemé
nyéről az utolsó húsz év alatt“, valamennyi 
darab reprodukciójává’.

Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok

(Kiadják a Műemlékek Orsz. Bizottsága 
és a Magyar Könyvbarátok. 244 oldal — 
közbül 37.—40. oldal hiányzik —, 323 fény
kép és rajz. Egyetemi Nyomda). Ismerjük 
a részletkritika kifogásait, amelyek az 
Egyetemi Nyomda által a Könyvbarátok 
Szövetsége számára eddig kiadott, a ma
gyar művészi múlt emlékeit felölelő köte
teket — a magyar várak és a magyar kas
télyok múltját bemutató díszműveket — 
fogadták. És mégis azt kell mondanunk, 
helyesen tette az Egyetemi Nyomda, ami
kor napvilágra hozta ezt az anyagot, mint 
ahogy helyesen tette, hogy a Műemlékbi
zottság előadójának, Szőnyi Ottónak gon
dozásában kihozta a régi magyar temn ' 
mókát. Tudjuk, hogy a német és az oszt
rák műemlékbizottság kiadványai 'fény
képanyag dolgában tökéletesebbek és mu- 
tatósabbak; de végre is meg kellett a mun
kát valahol kezdeni s majd elkövetkezhet
nek boldogabb időkben intenzívebb részlet
kutatások, jobb felvételek: most fontos 
volt az egységnek a lerögzítése, a legfőbb 
alapvonalak kicövekelése. A szöveg a 
természetes idő- és stílusrendben tárgyalja 
a magyar templomépítkezést: a legrégibb 
cubiculumoktól kezdve Szent István ala
pításain, a nyugatról jött szerzetesrendek 
építkezésein, a román, gótikus, rönesz- 
szansz-, bárok-, rokoko- és klasszicizáló 
templomokon keresztül a falusi, a fa- és 
a megerősített templomokig. /Kutatja a 
templomépítkezés részletproblémáit: a
kripta, a torony, a kapuzat, a plasztika, a 
falfestés és a beépített templomi felszere
lés kérdéseit. Szőnyi Ottó nem vérbeli mű-
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történész s így megelégszik a régi, köny- 
nyen járható úttal: a magyarok a keresz
ténységet Rómától vették át, s így szolgai 
módon vették át a nyugati építőstílusokat 
is egyházi építkezéseik számára. Holott ma 
már ez a kérdés még egyszerű szellemtör
téneti szempontból nem állja meg ilyen 
formában a helyét. Az a régebben, egyház- 
politikai okokból kihangsúlyozott tétel, 
hogy Magyarország mindent Rómának 
köszönhet, rég megdőlt a politikai történet- 
írás terén is: Bizáncnak sokkal ieientő- 
sebb befolyása volt az ország sorsára, 
semmint eddig feltételeztük; ezenfelül 
azonban a magyarság valószínűleg már a 
turáni területen is megismerkedett a ke
leti kereszténység valamelyik ágazatával. 
Ami művészettörténeti szempontból azért 
fontos, mert éppen korai romántemp
lomaink 'építkezésében vannak bizonyos 
olyan alaprajzi és ornamentális sajátsá
gok, amelyek csak a kaukázusi örmény 
kőépítkezés valamelyes közbenjöttével ma
gyarázhatók meg. Az egyoldalú nyugati 
beállítottság okozta azt is, hogy Szőnyi a 
magyar templomépítkezésnek egy egész, 
bár kicsi, de fontos csoportját kihagyta: 
holott ez a téglaépítésű templomcsoport 
sok mindent megmagyaráz Magyarország
nak a középkori Balkán fölött való kultú- 
rális predominiuma dolgában (Szombat
falva, Őraljaboldogasszonyfalva, stb.) Ab
ban is téved Szőnyi, ha a „Fehéregyház“ 
kifejezést a templom színével kapcsolja 
össze. Aki egy kicsit is jártas a magyar 
régészetben,. jól tudja, hogy a „fehér“ és 
„fekete“ kifejezés a honfoglalási és az azt 
közvetlenül (követő korban „öreget, na
gyot“ és „fiatalt, kicsit“ jelent. Dehát 
persze Szőnyi Ottó, aki egy emberéletet 
mint egyházjogász töltött el, mindezt nem 
tartozik tudni: egyszerűen nem a mester
sége; mint ahogy nem tartozik tudni, hogy 
a Szíkegyház nem a „szikes, vízállásos 
hely“-ről vette a nevét: valószínűleg egy
szerűen a „kathedrális“ szó nyelvjárásos 
fordítása; s ugyanígy a Százegyház nem 
„száz darabot“ jelent, hanem — éppúgy, 
ahogy a keleten a ..negyven“ fejezi ki a 
„sokat“, pl. Kirk-kilissze annyi, mint 
„sok-templom“ — nálunk a száz zal fejez
ték ki, hogy az illető községben sok temp
lom volt valaha. A kiadónak viszont na
gyon a lelkére kötnők, hogy az igen he
lyesen idegennyelvű kivonatban is közölt 
szövegek megfogalmazására .roppantál 
ügyeljen: két oldalnyi német szövegben 65 
hibát böngésztünk ki, — olyan szegénységi 
bizonyítvány a külföld felé, amelyet igazán 
el kellene kerülnünk!

Tanulmányok Budapest múltjából
(Budapest székesfőváros várostörténeti 

monográfiái, 7/. kötet. Bpest, 1933. 190 ol
dal. 45 képpel.) Liber Endre tanácsnoknak 
finom Ízlésű, és a főváros művészi és kul
turális múltját bensőséges szeretettel ápoló 
irányítása mellett immár a második kötete 
jelenik meg a „Tanulmányoknak“. Közü
lök kétségtelenül a legjelentősebb Lux 
Kálmán dr. munkálata a belvárosi plébá
nia lehántása közben előkerült gótikus 
templommaradványokról, amelyeknek alap
ján mesteri módon rekonstruálja a Mátyás
korabeli állapo'tot: amelyhez a templom 
restaurálása, reméljük, vissza fog térni. 
Érdekes rokoko-falfestmények kerültek elő 
húszszoros mészréteg alól az egyik kis ta
báni házban. A tulajdonos szűkkeblűsége 
miatt, sajnos nem lehetett ezekét a chinoi- 
seriekat egyelőre megmenteni: újra be kel
lett őket meszelni! (Műemléktörvény, hol 
késel az éji homályban?) Az Egyetem-uccai- 
Károlyi-palota (most Fővárosi Képtár) 
epítéstörténetéhez kapunk kortörténetileg 
jellemző adatokat. Gárdonyi Albert dr. a 
budai hegyvidék első nyaralótelepeinek tör
ténetét mondja el a Levéltár adatai alap
ján. Isoz Kálmán dr. színes korképet ád egy 
pesti muzsikusnak a 18. század végén írott 
feljegyzései felhasználásával. A bőségesen 
illusztrált mű kiállítása a Házi-nyomdának 
válik dicséretére.

Szabolcsi Bence : A magyar zene története 
rövid összefoglalásban

(Népszerű zenefüzetek, 2. szám. Somló 
Béla kiadó, Bpest, 43 oldal. Ara 1.50 P.). 
Huszonnyolc oldalon a \magyar zenei múlt 
egész kompendiumát adni, nem könnyű 
feladat. így hát a szerző, igen helyesen, 
arra törekszik, hogy idejöket múlt, avult 
mesélgetések helyett az újabb zenetörténet 
konkrét eredményeit foglalja össze kilenc 
csoportban: őstörténet, középkor, 16. szá
zad, 17. század. 18. század, a verbunkos 
kora. a romantikusok, a késői romantika s 
az új magyar zene. Fontos kiegészítése a j 
tanulmánynak a magyar zenetörténet leg- j 
főbb irodalmáról adott kitűnő áttekintés.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala ; VI., Aradi 
ucca 10. /, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és 'pénteken 11—1-ig. — A Literature csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

400 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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A magyar könyvpiac
A fonomimikai módszer Magyarországon. 

(Szerkesztette: Tomcsányiné Cukrász
Róza. Lampel R. 1934. 219 o.) P 3.20 

Baldwin, Faith. Második szereposztás. 
(Regény. Palladis.) P 1.—

Ballagi Aladár. Élő tanítások. (Kiadták 
volt tanítványai. Cegléd, 1934. 615 o.)

P 8.—
Gholnoky Jenő. A Kárpátoktól az Adriáig. 

(Somló, 1934. 355 képpel és 1 térképpel. 
Könyvnapi kiadvány színes kartonboYí- 
tékban.) P 4.80

Gsávossy S. J. Örök igazságok. (Lelkigya
korlatok. Korda rt. kiad. 1934. 320 o.) 

Délcány András. Ruhr. (Regény. Révai ki
adás. 224 o.) P 1.90

Donald, Róbert. Trianon tragédiája.
(Pantheon. 264 o.) Könyvnapi ár P—.80 

Ecsedi István dr.—Nyilas-Kolb Jenő. Deb
receni képeskönyv. (115 képpel, német, 
francia, angol és olasz szöveggel. 
Somló, 1934.) Fve P 4.80, Kve P 6.80

Fallada, Hans. Aki egyszer rabkoszton 
élt. (Regény. Nova, 420 o. 1934.) P 3.60 

Földes Jolán: Mária jól érett. (Regény.
Pantheon. 264 o.) Propag. kiad. P 2.80 

Gates, H. L. A kacagó arc. (Kalandos-re
gény. Palladis.) P —.50

Genthon István dr.—Nyilas-Kolb Jenő. 
Budapester Bilderbuch. (199 képpel és 
egy függelékkel. 172 o. Somló, 1934.)
Fűzve P 5.80, Kve P 7.80

Genthon István dr.—Nyilas-Kolb Jenő. 
Budapest Illustrated. (199 képpel és egy 
függelékkel. 172. o. Somló, 1934.) 
Fűzve P 5.80, Kve P 7.80

Genthon István dr.—Nyilas-Kolb Jenő. 
Visioni di Budapest. (199 képpel, egy 
függelékkel. 170 o. Somló, 1934.) Fve 
P 5.80, Ktve P 7.80

Genthon István dr.—Nyilas-Kolb Jenő. 
, C’est Budapest. (199 képpel, egy függe

lékkel. 172 o. Somló, 1934.) Fve P 5.80,
Kötve P 7.80

Kelen László. Az emlék felé. (Versek. A 
szerző kiadása. 80. o. 1934.)

Kozma Andor. Petőfi. (Költői regény.
Pantheon, 1934. 248 o.) Prop. ár P 1.— 

Kozma, Andor. Túrán. (Költői regény.
Pantheon. 192 o.) Propag. :ára P 1.— 

Lönnczy György. Tatárok a Szárazvöl
gyön. (Regény. Singer és Wolfner. kb. 
240 o. 1934.) P 3,—

Magyar költő magyarul. Janus Pannonius 
(Berczeli A. Károly fordítása. Fógel 
József előszavával. Kontuly Béla ra j
zaival. Prometheus kiad. Szeged, 1934. 
63 oldal.)

Molnár Ferenc. A Fal-utcai fiúk. (Ifjú
sági regény. Franklin. 1934. 202 o. 111. 
könyvnapi kiadás.) Ktve P 2.—

május 15—junius 1-ig
Nagy Lajos. Az aquincumi orgona. (Térj. 

Egyet. Nyomda. 1934. 144 oldal. Német 
rezümével.) P 10.—

Pakots József. Magyar máglya. (Regény.
Sing. és Wolf. kb. 240 o. 1934.) P 3.— 

Ruszkabányai Elemér. Élt 37 évet. (Re
gény. A szerző kiad. 1934.) 4.— P he
lyett könyvnapi ár P 2.—

Sásái Sándor. Egy nyár története. (Re
gény. Singer és Wolfner. kb. 240 old.
1934.) P 2.y—

Szabolcsi Bence dr.: A magyar zene tör
ténete rövid összefoglalásban. (Somló, 
1934. 48 o.) P 1.50

Szerb Antal. Magyar irodalomtörténet. 
(Erdélyi Szépmíves Céh kiadás. 2 köt.)

P 6.—
Szterényi József báró—Ladányi Jenő. A 

magyar ipar a világháborúban. (Frank
lin, 1934. 294 o.) P 15.—

Tanulmányok Budapest múltjából II. i kö
tet. (Bpest, Szfőv. monográfiái 192 o.)

P 8,—
Török Sándor. Az idegen város. (Regény. 

Franklin. 447. o. Könyvnapi kiad. 1934.) 
Kötve P 2.70

Wallace Edgar. A grófkisasszony. (Detek- 
tívregény. Palladis.) P —.50

Zádor István. Egy hadifestő emlékei. 
(Egyet. ny. 1934. 200 rajz.) Kve P 20.—
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A Pantheon kónyvnapi kiadványai
M Á R A I S Á N D O R :

Egy polgár vallomásai
Egy mozgalmas ifjúkor és az utolsó nyu

galmas békeévek regényes története.
A 320 oldalas regény könynapi ára : 

fűzve P 2 '— kötve P 3 '—
S Z É P  E R N Ő :

Dali dali dal
Sok szépet irt Szép Ernő, de ez a törté
nete gyerekkoráról, szüleiről, apja hegedű
jéről talán a legkedvesebb, legmeghatóbb 

prózai Írása
A 256 oldalas regény ára • 

fűzve P —'9 0  kötve P 1 9 0
F Ö L D E S  J O L Á N :

Mária jól érett
Az asszonnyá érő fiatal lány őszinte val
lomása az életről és a szerelemről Regény. 
Könyvnapi progaganda ára . kötve P 2 '8 0
Minden könyvkereskedésben és 
könyvnapi sátorban kaphatók.

Kévaihömjvnapi Könyvei
JÓKAI MÓR :

Az aran y em b er
»Jókai legpoétikusabb regénye“.

Mikszáth Kálmán. 
450 lapon, hófehér papi oson. remek nyo
massa! P 2 ‘6 0

RÁKOSI VIKTOR:
Elném ult harangok
1903-ban Péczely-dijat nyert Rákosi Viktor 
könyve, amely értékének teljes fényében 

ragyog ma is.
350 lapon, egeszvászonkötésben, szép szí
nes védőboritékkal P 2 '—

SZÁSZ KÁROLY:

Világirodalmi viszonylatban is párját, rit
kítja Szász Karo y főműve A nagy hindu 
époszoktól, Homéroszon* a Niebelungokon 
át a keresztény epikáig, Danteig és Milton 
Elveszett paradicsomáig fűzi az eposzköl

tészet fejlődéstörténetét.
998 lapon, finom papíron, remek nyomás
ban, két nagyformátumú kötetben, egész- 
vászonkötésben P 6 '—
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=  Nógrád-megyében : Salgótarján, Pélfalva. Baglyasalja, Csibaj, Kisterenye, Mátranovék.
=  Esztergom-megyében : 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. Mázeszészvér, 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 fűtésre =
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H| Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén. =
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BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTA IN E-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG. ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

Ráth-Végh István dr.

T A R T A L O M :
R ó n a y  Mária: Négyszemközt R á th -V ég h  Istvánnal (177). — R u szk a b á n y a i Elemér: Félóra 
a nagykőrösi Arany-szobában (180). — S zé p  Ernő: A tanító úr hegedűje (182). — S u p k a  
Géza: „Casta diva“ (184). — Történelmi nagytakarítás: a „Hóman—Szekfü“ utolsó kötete 
(189). — A m ellék leten : Ezekről a könyvekről beszélnek (XLV). — Tudós írások (XLVII). — 
A b o ríték o n : Hazai ’s külföldi tudósítások. — A magyar könyvpiac junius 1—15-ig.
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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
R á k o s i  Jenőnek hosszú, termékeny 

élete folyamán — mint ahogy ez emberileg 
érthető is — akadt jónéhány publicisztikai 
tévedése. A „harminc millió magyarról“ 
való álmodozása, az angol lord magyar ki
rályságáról való kilendülései mellett ki
sebb, de nem kevésbé jellemző kritikai el
tévelyedése volt, amikor a háború előtt és 
alatt valósággal keresztes hadjáratot in
dított Ady ellen és vele szemben G y ó n i  
Géza primátusa mellett. Rákosinak méltó 
társa volt ebben a harcban a Petőfi Tár
saság, amely ugyan Gyónit — przsemysli 
hadifogsága idején — tagjai közé avatta, 
de amelynek soha el nem mulasztható szé
gyenfoltja marad, hogy Adyt, a Petőfi 
óta élt magyar lírikusok legnagyobbikát, 
nem tartotta arra .érdemesnek, hogy sorai 
közé vegye be. (Értsük meg: nem Adynak 
lett volna erre a megtiszteltetésre szük
sége, hanem a petöfistáknak!) Rákosinak 
is, a petőfistáknak is a tévedése abban leli 
az indokát, hogy örökérvényű értékelések 
helyett a napi politika értékmérőjét alkal
mazták irodalmi kritikájukban s az egy
kori munkapártnak mindent a maga kö
zépszerűségéhez méretező, kicsinyítő és 
szürke lencséjén keresztül vizsgálgatták 
az időtlen, ősi, elemi erejű vulkánt. A bé
késcsabai Áchim-családból való Gyóni 
Géza — a k i  m o s t  j u n i u s  2 5 - é n  
l e t t  v o l n a  ö t v e n  éves ,  h a_m e g é r- 
h e 11 e v o l n a  — feltétlenül talentum 
volt, amely azonban nem is említhető Ady
nak egészen más dimenziókban száguldó 
ingéniumával egyazon napon. Ha a háború 
vérpokla ki .nem ajzza belőle a C a e s a r ,  
én  n e m  m e g y e k  és a C s a k e g y é j 
s z a k á r a  kezdetű, valóban megrendítő 
verseit, akkor valószínűleg megmaradt 
volna a Kóroda-féle tízezer névtelen ma
gyar lírikusok egyikének, akiről egyik 
életrajzírója — aki pedig szeretne Gyom
ról jót és szépet mondani — , mégis tár
gyilagosan ezt kénytelen megállapítani: 
„nem szállott a legmagasabb régiókba és 
nem énekelt meg nagy gondolatokul“. A 
félszázados születési forduló alkalmával 
pedig azért mondottuk el ezeket, hogy újra 
egyszer rámutassunk, minő helyrenemhoz- 
ható, megbocsáthatatlan hibákat követhet 
el a nemzpt géniusza ellen az, aki kicsi
nyes, tiszavirágéletű politikai szemponto

kat kever az irodalom örök értékeinek 
mérlegelésébe.

*

A L i t e r a t u r a  május 15-iki száma is
mertette Vecsey „A szombathelyi liceum ala
pítása és első évei“ c. művét. Ehhez az 
ismertetéshez igen érdekes kommentáro
kat fűzött és küldött be hozzánk Géfin 
Gyula dr. szombathelyi teológiai tanár, 
a Vasi Szemle társszerkesztője. A hozzá
szólást a következőkben közöljük:

A Literatura Szily Jánost, Szombathely 
első püspökét „a jozefinikus felvilág osult- 
ság korára következő csúnya reakció he
lyi vezérének“ tünteti fel, aki Zarka 
táblabírót, a liceum első igazgatóját és 
Kultsá/r István gimn. tanárt, az első ma
gyar hírlapírót tisztára szabadkőműves
ségük miatt üldözi el és így példája an
nak, hogy „a nagy elvi, világ szemléleti 
harcok minálunk minő kicsinyes, szemé
lyeskedő hajszákba fúlnak bele.“

Ez a támadás Szily ellen mindenképp 
igazságtalan és tudomány ellenes, A tör
ténelem tanúsága szerint ü. i. Szily a 18. 
század utolsó évtizedeinek nagy világ- 
szemléleti harcaiban a legelső arcvonalban 
küzdött és Zarka elmozdítása, Kultsár át
helyezése éppen nem kicsinyes, szemé
lyeskedő hajsza müve volt.

II. József egyházellenes és magyarelle
nes rendeletéinek nálánál bátrabb ellen
fele alig volt hazánkban. 1782 áprilisában 
nem kisebb ember, mint Kaunitz, indítvá
nyozta II. Józsefnek, hogy fossza meg 
püspökségétől, ahogy röviddel előbb Ed
ling grófot, Görz hitvalló püspökét, meg
fosztotta. A katolicizmus eszméinek igaz
ságáról lelke mélyéig meg volt győződve, 
lankadatlan hévvel küzdött azokért az or
szággyűléseken, megyegyűléseken, min
denütt, ahova szava elért és amikor mind
ezek ellenére látnia kellett a jozefinizmus, 
aufklárizmus, majd a francia forradalom 
eszméinek diadalmas előretörését, s ezzel 
szemben a maga magárahagyottságát, — 
a nagy harcosnak azzal a fájdalmas ér
zéssel kellett fejét pihenőre hajtania, 
hogy elérkezett a sz. Pál által megjöven
dölt nagy világaposztázia. . .  a világ vége 
közeleg.

Nem kisebb erővel harcolt Szily az er
kölcsök tisztaságáért, a botrányok kikü
szöböléséért. S ebben nem tett különb-

m
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Körmendi Ferenc : A boldog emberöltő
(Athenaeum-kiadás. 850 oldal.) Amit 

a huszadik századból eddig átél
tünk, ami ezek az évtizedek alatt forron
gott, fellökődött, elmerült, diadalmasko
dott, vergődött: az mind benne van ebben 
a regényben. Eszmék, célok, törekvések, 
küzdelmek, harcok, álmok, — a „boldog 
békeévek“, a nagy világégés, a forradal
mak, az infláció, a diszjunktura, a kon
szolidáció, a Szovjet, a hitlerizmus, — a 
nagy világáramlatok valamennyije egy- 
egy éles fénysávként vetül Hegedűs Pál 
életútjára, amely 1900-ban indul el. A jó 
polgári környezet gondtalan harmóniája 
akkor törik meg először, amikor anya 
meghal és apa feleségül veszi a nevelőnőt, 
Klárikát, akibe az idősebb fiú, György, 
imp ulzív művész-temperamentumának
minden makacs szenvedélyével szerelmes. 
Klára-mama beleszédül a jólét gyönyörű
ségébe és mohó önzésével feldúlja a kö
rülötte lévők életét. György, akinek nagy 
zenei karriert jósolnak, önként kimegy a 
frontra és hadifogságba kerül, onnét meg
szökik és Kínában bárzongorista lesz, 
csak azért, hogy ne kelljen látnia, hogy 
Klára másé. Pált is besorozzák, de mielőtt 
a frontra menne: vége a háborúnak és ő 
csonttuberkulozissal egy svájci szanató
riumba kerül. Másfél évet tölt el ebben a 
furcsa kis áilamban, ahol átéli élete egyik 
legkülönösebb szerelmét. Aztán Berlinben 
marad hosszabb ideig. Hazajön; és zene
kritikus lesz. Aztán hirtelen meghal apa, 
egyszeriben vége szakad a nagy gondta
lan jólétnek. Klára-mama a kisfiával sze
rény keretek között kénytelen élni, Pál 
pedig belekényszerül a komoly munkába. 
Nem veszedelmes azért a dolog: a régi 
jó összeköttetések révén azonnal jó állást 
kap a nagy banknál és most már egye
nesbe látszik lenni. Mindenesetre nagy 
karriert csinál. Közben kétszer is meghá
zasodik . és harmincegynéhány éves ko
rára, dús múltjával, szép vagyonával, 
enyhe neuraszténiájával — végtelenül 
boldogtalannak érzi magát. Otthagyja az

állását, magasba ívelő karrierjét és kü
lönc modern remeteként gubódzik be a ró
zsadombi kert magányába, mert rádöb
ben arra, hogy ha meg akar szabadulni 
önmagától vagy ha meg akarja találni 
önmagát: ezt csak az egyedülvalóság ad
hatja m eg ... és hogy az emberekhez is 
csak az egyedülléten keresztül juthat el. 
Körmendi ebben a minden vonatkozásban 
„nagy“ regényében nemcsak a közelmúlt 
monumentális freskóját festette meg, és 
eleven életet lehellt a gigászi képbe, ha
nem az analitikus szemével nézte az em
beri lélekben lezajló törvényszerűségeket 
és rámutatott a gyermekkori élmények 
és a későbbi esen>ények titokzatos össze
függéseire. A Hegedűs—Czendrik-familia 
és a köréje kapcsolódó figurák arcéle 
gyakran ismerősen villan felénk: az álne
vek mögött felismerjük a világsajtóban 
szerepelt híres vagy hírhedt szereplőket, 
ami még külön érdekességet ad ennek a 
hallatlanul érdekes, nagyvonalú írásnak.

Török Sophie: Hintz tanársegéd ur 
(Regény. Káldor-kiadás, Budapest, 

1934. 177 oldal.) Hallatlan precíz kórkép, 
a legtisztább művészettel megrajzolva. 
Abszolút irodalom és komoly tudomány. 
Analitikai regény a javából. Egy egé
szen különös, hyperszenzibilis lélek reme
gésének görbéjét rajzolja ki Török So
phie, aki az analitikus* orvos és a költő sze
mével nézi Kasper Irma vergődéseit. A 
hosszúra nyúlt .pubertás zavaraival kín
lódó, túlérzékeny, fantázia-világába gu- 
bódzó fiatal lány attól fél, hogy meg fog 
örülni és az orvosi pályát választja, „mert 
önmagán kívül mindenki elérhetetlen
w.essze van, megközelíthetetlen idegen 
testbe zárva, az ö tétova és zavaros sza
vaival átléphetetlen szakadékokon túl! 
— ezért kell, hogy ö maga legyen orvos, 
védelmül életképtelen szervezete számára, 
igen, védelmül az őrültség és halálfélelem 
ellen!“ Idegeinek és agyának a pubertás
sal egyidejűleg kezdődő zavara később 
sem csökken, sőt ellenkezőleg: erősödik. 
A fulladt káoszban, amely állandóan kö
rülveszi : álomszerűnek hat minden és ő
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maga zsibbadt félálomban szendereg foly
tonosan. Egyszer aztán Hintz tanársegéd 
úr — az adjunkt — közelében: hirtelen — 
felébredt. „Kezei megmelegedtek, lába 
erős lett, a föld kemény, szeme előtt hir
telen felszakadt valami és látott, élesen, 
friss, erős színekkel, — a két dimen
ziója sík világ gömbölyű lett, tömör és 
tartalmas.“ Ettől kezdve csak az adjunkt 
közelében, az ő légkörében érezte, hogy 
eleven kapcsolata van az élettel, hogy ő 
is él. Mihelyt az adjunkt elment mellőle, 
újra visszazuhant zsibbadtságába. És et
től kezdve folytonosan hajszolja az ad- 
junktot: köznevetség tárgya a klinikán, 
amiért állandóan fut utána. De ő nem 
veszi: ezt észre. Semmit és senkit sem lát 
meg, csak az adjunktot. Szerelmes belé? 
Maga is kételkedik ebben, noha folytono
san önmagát analizálja. „Valami hiány
zik belőlem, hogy élni tudjak és ez a va
lami nála van elrejtve,“ — állapítja meg, 
és a vasárnapot, amikor nem láthatta az 
adjunktot, életelállító, átkozott napnak 
érezi. Végül úgy hiszi, hogy rettenetes fe
szültsége csak akkor oldódnék fel, ha be
vallhatná az adjunktnak, hogy szereti és 
ha ezzel testi közelségébe jutna. Rettegő 
vívódások után elmegy a lakására és itt 
irtózattal látja, hogy az adjunkt, a kli
nika félistene, a tiszta ész megtestesítője, 
a nagyszerű ideál — mint férfi megbu
kik vele, — az érintetlen, sohasemcsókolt 
szűzzel — szemben. Egyszerre tisztán 
látja, hogy a tudós félelmetessége, hűvös 
fölénye: rekompenzálása a férfi csökkent- 
értéküségi tudatának. Undorodik az ad
junkt nedves, brutális csókjától és elme
nekül tőle. De nem gyógyítja jneg ez a 
csalódás, mert másnap már újra fensé
ges nimbuszában látja a klinikán és nem 
tudja elhinni, hogy a kettő ugyanaz az 
em ber... Újra meg újra elmegy a laká
sára, egy ideig kényszeríti magát, hogy 
eltűrje borzalmas csókjait, aztán megint- 
csak megfutamodik. Most már arra vá
gyódik, hogy a furcsán ellentétes kétféle- 
séget összekapcsolja: csók közben a félis
tent tudja látni és a klinikai fehér kö-i 
peny ujjábán keresi azokat a karokat, 
amelyek őt ölelték. Ez az összekapcsolás 
volna — úgy érzi — a megváltás szá
mára. De nem sikerül, mert az adjunkt 
nem segít. Az adjunktnak nincs érzéke á  
lélek differenciáltságai iránt, nem érdek
lik az idegek játékai sem. Csak a kemény 
valóság. A hús és a vér. Különben is 
könnyű flirtnek tekinti a lányt, akit kö
zelebbről nem is ismer. Azt hiszi, csak 
kelleti magát, csak húzza, amikQr az 
utolsó pillanatban ellöki magától. És vé
gül türelme szakad: a sértett férfihiuság, 
a hím dühe kitör belőle: durván elker

geti Kaszper Irmát. És a boldogtalan 
teremtést, egy tragikus jelenet után — a 
jótékony téboly váltja meg az idegbaj 
szenvedéseitől. — Mesterien vezette le 
Török Sophie ezt a komplikált, nehéz mű
tétet: Kaszper Irma lelkének viviszek- 
cióját. 1
KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

Andre Malraux: Emberi sorsok
(Fordította Kállay Miklós. Cserépfalvi 

kiadása. Budapest, 19 3U. 301. oldal.)
Maurras, Maurois, Mauriac: ezt a rokon
hangzású triumvirátust maguk a franciák 
is össze szokták zavarni. Nemrég egy 
nagy francia napilap hosszú cikket ír 
Maurois-ról s az olvasóközönség jámbor 
álmélkodására a cikket Mauriac arcképe 
ékesítette . . .  Most negyediknek társult 
hozzájuk Malraux, de aki Goncourt-díjas 
regényét elolvasta, nem fogja a többi há
rommal összetéveszteni, annyira egyéni a 
stílusa, külömböző a mondanivalója. A 
probléma, amelyet tárgyal: a Távol Kelet 
forrongó forradalmas élete, amiről bizony 
mi édeskeveset tudunk idehaza. A francia 
író reflektorszerűen világítja á t a zűrza
var ködét, amely ezeket a távoli eseményeket 
s azoknak gyakran nehezen érthető rúgóit 
eltakarja előlünk. A súlyos téma Malraux 
könyvét férfias írássá érlelte; tnő és sze
relem alig fordul elő benne. Annál plasz- 
tikusabban lépnek elénk a férfialakok. 
Némelyikük, mint például a politikai gyil
kos kínai entellektüel, a nagy orosz írókra 
emlékeztető lélekfestő erővel van megraj
zolva. A 'francia író főképen két irány
ban mutatkozik meg: először abban, hogy 
mindig érdekes tud maradni, — másodszor 
abban az hugovictori mentalitásban, amely 
a forradalmárokat rokonszenvesebbnek 
szereti festeni a hatalom embereinél. 
Azokban a fejezetekben, amelyekben a le
vert kínai forradalmárok sorsát írja le, 
minden tárgyi és miliő-külömbség ellenére 
is felcsillan a Nyomorultak forradalmi zá
rójeleneteinek hangulata. A regény fran
cia üzletembere pedig, aki megfeji a for
radalmat, közeli rokonságban van Balzac 
pénzembereivel. — Egészben a magyar ol
vasó is igazat adhat a Goncourt-díj bírá
lóinak: a regény valóban vérbeli írómű
vész munkája. Mint művészi alkotást kell 
olvasni s az olvasó objektivitását behe
lyettesíteni azokra a helyekre, ahol a 
szerző netalán szubjektívnek tűnik fel. S 
hogy a nőkről oly keveset ír, azt főképpen 
azért kell sajnálni, mert ez a kevés a sze
relmi élet bámulatos ismeretéből ad Íze
lítőt. Ha ez az új író valamikor szerelmi 
regényt fog írni, végképpen agyon fogja 
csapni a francia szerelmi háromszögek 
egész laops és hazug irodalmát, (r-v.)
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Ráth-Végh Istvánnal

• •

Mintahogy a lepkegyűjtő a ritka-fajú hímes pilléket kergeti és féltő gonddal 
tűzi gombostűfejre, úgy gyűjtögeti Ráth-Végh István az évek hosszú sora óta a szel
lem különleges tarka lepkéit, furcsa csodabogarait: a kuriózumokat. A Literatura 
olvasói jól ismerik ezeket a pompás kis bijoukat az ,,Irodalmi Kuriózumok“ állandó 
rovatából és bizonyára nagy örömmel látták, hogy a rovatból — könyv nőtt ki. A 
könyvnap szenzációjaként jelent meg Ráth-Végh István könyve és a magyar viszo
nyok között amerikai méretű sikernek könyvelhető el, hogy uz első kiadás — négy 
nap alatt elfogyott.

A legfrissebb magyar bestseller íróját bizonyos titokzatosság övezi. A nagy- 
közönség alig tud valamit a személyéről, valahogy úgy érzik, mintha különös mágus 
lenne, aki boszorkányos művészettel varázsolja elő köntösének bő ujjából a furcsa, 
mulatságos, megkapó valóságok kifogyhatatlan tömegét.

Az emberi ostobaság dokumentumainak szenvedélyes kutatója jogászember, 
de elsősorban mégis író. A háború előtt egy színdarabját is előadták a Nemzeti 
Színházban és regényeivel: „Az októberi rózsá“-val, a „Chére Szivem“-mel és az 
„Ércmadár“-ral is nagy sikereket aratott.

Nagyon csendes mozgású, fegyelmezett, halk szavú úriember. Keveset beszél, 
de mindig mond valamit. Szellemes, szarkasztikus megjegyzéseivel pompásan meg
világítja a dolgok lényegét és az egyéniségéből sugárzó nyugalom lecsendesíti a leg
vadabb vitatkozókat is.

Budai villájának minden zugán megérzik, hogy kifinomult ízlésű esztéta ren
dezte be önmaga számára ezt az otthont. Csupa gondos szeretettel összeválogatott 
darab illeszkedik egymáshoz. A dolgozószoba hármas ablakán bekacagnak a rózsa
színű krimzonrózsák; a falmenti hatalmas, faragott könyvszekrény polcain mint 
nemes veretű ékszerek, úgy ragyognak a remekbe kötött könyvek ezrei. Gyöngéd 
vonalú bronzok őrködnek felettük, a szekrény tetején. A szőnyeggel letakart hosszú 
asztal is tele van fóliánsokkal; a porcellánvázából föléjük hajló eleven virágos ágak 
a múlt fölé nőtt jelen diadalát dalolják. A törökös dohányzónak berendezett kis be
nyíló, a szoba mélyén, stílusos félhomályba borul, csak az aranyhimzések matt fénye 
világít. Az intarziás biedermeier-íróasztal mellett ül Ráth-Végh István és csendes 
mosollyal felelget kiváncsiskodásomra, hogy hogyan jutott el írói munkássága során 
a kuriózumokig.

— Az írónak szeretnie kell a könyveket, a könyvszeretet pedig folytonos olva
sásra készteti, — mondja karosszékében hátradőlve, — amikor aztán már átrágta 
magát Aischylostól Proustig az egész világirodalmon, akkor nem elégíti ki többé az, 
ami könnyen hozzáférhető. Nem kell az, ami az útszélen található, ami után csak ki 
kell nyújtania a kezét. Úgy van, mint a jóllakott ember: különleges csemegéket ke
res. 'És ezeket aztán gyűjteni kezdi.

(Amint a lepkegyűjtő nem rest messzi tájakat bejárni, hogy egy-egy ritka 
színpompájú pillangót elfogjon, úgy járta be Ráth-Végh István az egész európai 
kontinens összes könyv-antikváriusainak boltjait, egy-egy ritkaságra vadászva. De
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legtöbbet időzött Parisban, a Szajna-parti bouquinistek ládái mellett, ahonnét nem 
egy drága kincsét halászta ki.)

— Hogyan találja meg a ritkaságokat? — kérdezem.
— Mindenekelőtt bizonyos kultúrtörténeti és irodalomtörténeti jártasság szük

séges a kutatáshoz, mert másként esetleg közismert dolgokat „fedez fel“, aki laikus, 
— magyarázza. — Nekem például hiába mutogatnak Diderot, Voltaire vagy Rousseau 
köteteket, ezek nem érdekelnek, mert tudom, hogy ezen a területen már nincs új. De 
annál jobban érdekelnek a 18. századbeli francia, úgynevezett „petits conteurs“-ök, 
ezek a nem-elterjedt, alig ismert írók, akiknek munkáiban sok érdekes, bizar dolgot 
találok. A könyvszekrényem egyik oldala tele van már ilyenekkel. Egyszer nálam 
járt egy nagy műveltségű, irodalmi]ag rendkívül verzátus ember, akit idevezettem 
ehhez a könyvtárrészhez és azt mondtam neki: „Ha olyan írót találsz itt, akinek a 
nevét ismered, akkor annak a könyvét elviheted!“ Mohón kapott az ajánlaton, de 
bizony — üres kézzel távozott..

— Persze meglehetősen nehéz megvonni a határvonalat, hogy hol végződik a 
hivatalos kultúrhistória, illetve irodalomtörténet és hol kezdődik a kuriózum. Leg
inkább példával magyarázhatom ezt meg. Az evőeszközök története: ez kultúrhistória 
és nem kuriózum. De a szüzességi övék története, az már kuriózum. De mondok egy 
másik példát: az asszonyok fecsegő természetéről számtalan anekdota van forga
lomban, de nem anekdota, hanem kuriózum-jellegű az, amit egészen komolyan mond 
Jacob v. Königshoven, 12. századbeli elsassi krónikájában, ahol megírja, hogy azért 
fecsegőbbek az asszonyok, mint a férfiak, mert a férfiakat földből (agyagból) for
málta a Teremtő, míg az asszonyokat Ádám oldalbordájából teremtette, márpedig, 
ha egy kosarat megtöltenek földdel, az nem zörög, ha megmozdítják, de a csonttal 
teli kosár bizony zörög . . .

— Mesélje el, hogyan akadt rá valamelyik kuriózumra] — kérlelem.
Elgondolkozva kulcsolja össze finoman formált ujjait, maga elé néz, aztán

beszélni kezd:
— Egy alkalommal, amikor Disraeli egyik könyvét lapozgattam, feltűnt az a 

história, amit dr.Campbell orvosról mesél el. Azt írja róla, hogy ,,Herm.ippus Redi
vivus“ című könyvében azt állította ez az angol orvos, hogy fiatal lányok lélegzeté
nek beszívásával meg lehet hosszabbítani az életet és ezt annyira komolyan vette az 
egész angol tudományos világ, hogy egy ismert nevű akkori orvos ennek nyomán 
olyan házba költözött, ahol egy leányinternátus volt, hogy ilyenmódon állandóan 
leány-lehellet atmoszférájában éljen. Szöget ütött a fejemben ez a leírás. Úgy emlé
keztem, hogy én más forrásból hallottam már ehhez hasonló történetet. Elkezdtejn 
kutatni. Az ösztönöm vezetett, — mert meg kell mondanom, hogy az ilyen kutatás
nál éppen olyan fontos szerepe van az ösztönnek, mint a játékosnál vagy a vadász
nál, — szóval, az ösztönöm nyomán csakugyan rátaláltam arra a forrásra, ahonnét 
Campbell doktor lopta az eredeti történetet. Megtaláltam Cohausen német orvos 
könyvét és kiderítettem, hogy ennek a 18. századbeli német Cohausen-nek a műve volt 
a „Hermippus Redivivits“, amely szerint ő állítólag talált egy római sírkövet és en
nek a feliratán olvasta, hogy az alatta eltemetett ember azért élt száztizennégy évig, 
mert állandóan fiatal lánoyk lehelletét szívta be. íme ez iskolapéldája egy gyönyörű 
irodalmi misztifikációnak és egy — kuriózumnak.

— Hány könyvet olvasott el a kuriózum-kutatás szempontjából? — kérdezem.
— öt-hatezret, — hangzik a meglepő válasz, — de saját könyvtáramban is 

őrzök vagy öt-hatszáz ilyen csodabogár-fészket. Természetesen nem elég megtalálni 
és egyszerűen felsorakoztatni a kuriózumokat, hanem bizonyos összefoglaló szem
pontok szerint kell őket összekapcsolni és feldolgozni.
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— Mi a módszere: előbb határozza meg a szempontot és ehhez keresi »ssze a 
megfelelő adatokat, vagy az adódó kuriózumokat csoportosítja egy hozzájuk 'illő ke
retbe? — érdeklődöm.

Nevetni kezd. Kacagva feleli:
— Ez ugyanaz a kérdés, amit az orp/iista.-filozófusok boncolgattak: mi volt 

előbb, a tyúk, vagy a tojás. De azért megpróbálok rá válaszolni. Tudja, úgy van az 
valahogy, mintha azt a feladatot rónák valakire, hogy egy óriási, gombokkal teli 
skatulyából keresgéljen össze egy gomb-garniturát. Az ember kiszedegeti a hason
lókat. A gombos-skatulya részben a memóriámból, részben pedig a jegyzeteimből te
vődik össze.

— Most, hogy a kuriózumok kötetének ilyen nagy sikere volt, nem gondol 
arra, hogy egy újabb könyvet állítson össze?

— Anyagom, akár tíz kötetre való is van, — mondja, — az első kuriózum
kötetnek természetes folytatásaként adódnék egy kötetnyi Irodalmi-Kuriózumok, 
most már nemcsak magyar, hanem világirodalmi vonatkozásban.

Tűnődve simítja végig szép, magas homlokát és alkalmasint a „gombos-skatu
lyába“ néz lelki szemével, mialatt azt mondja:

— Ha az ember kötetenként más-más rendszerbe foglalva megírná ezeket a 
kuriózumokat, akkor sorrendben születnék meg: a könyv komédiája, az író komé
diája, az orvos komédiája, az asszony komédiája„ és így tovább, amíg végezetül az 
egész grotteszk sorozat együttvéve megadná az Élet Komédiáját. . .

Felállunk az íróasztal mellől és járkálni kezdünk a szobában. A lépéseket 
mágikusan vonzza a könyvek birodalma. Megcsodálom a puha ragyogású, pompás 
aranyhátú és remek bőrbe kötött könyvek légióit. Ráth-Végh István keze simogatón 
fut végig rajtuk, mialatt elmagyarázza, hogyan lehet megkülönböztetni a valódi bor- 
dázást az „ál-bordázástól“ és mutatja, hogy a régi bordázás együtt hajlik a könyv
fedéllel, míg a modern borda mereven marad, ha felhajlítjuk a fedelet. Aztán meg
nézem a tarka papírkötéseket, amelyeket a gyűjtő saját ízlése szerint válogatott ki, 
bámulatosan ügyelve arra, hogy a kötés stílusos legyen a könyv tartalmához. Félel
metes fekete és sötét-vörös színekbe köttette az okkult könyveket, forró pirosban lán
gol a keleti-szerelem könyvtára, a féltékeny férjekről szóló bibliográfia sárga és 
méregzöld köntöst kapott, a hires párisi konvulzionistákról szóló monográfia kötésé
nek papírját, mintha görcs rángatta volna össze, míg a „La yuce de Madame Des- 
roches“ című verses antológia, amely abból az alkalomból íródott, hogy Desroches 
asszony keblén egy bolha ugrándozott, — apró, bolha-szerű mintákkal díszített pa
pírba van kötve . . .

Mialatt a könyvekkel babrálunk, az emeleti zeneszobában megszólal a hegedű 
üvegcsengésű hangja. Ráth-Végh István felesége, Zipernovszky Mária hegedűmű
vésznő muzsikál. Szépséges ezüsthálót fonnak a hangok körénk. És azt gondolom: 
mégis csak mágus ez a Ráth-Végh István, amiért ezt a tökéletes atmoszférát tudta 
magának megteremteni: a felfokozott intellektualitás tiszta békéjét kiteljesíti a zene 
harmóniája. Rónay Mária

Ungarische Jahrbücher: XIV—1/2.
(Berlin, 19$b. május. A négyfűzetes év

folyam ára 18 Rm,k). A folyóirat szer
kesztője, Farkas Gyula, Bleyer Jakab 
emlékezetének szentelte ezt a számot, 
amelyben az elhúnyt tudóst mint germa
nistát, mint politikust, mint pedagógust 
és mint nemzetiségügyj minisztert mél
tatják illetékes szakemberek. Ezenkívül

Petz Gedeon a magyarországi németség
kutatás feladatairól, Kádár Jolán magyar 
Goethe-előadásokrólj, Trostler József a 
magyar történelmi próza kezdeteiről, Pu- 
kánszky Béla a magyarországi németség 
kulturális öntudatáról értekezik. Érdekes 
még O. A. Isbert tanulmánya a „nép és 
nemzet“ fogalmi változásairól a németek
nél és a magyaroknál.

179



>■ l  L \ Á G O K

Félóra a nagykőrösi Arany-szobában
A kulcs megfordult a zárban s beléphettem a nagykőrösi főgimnázium Arany- 

szobájába. Valami szorongásfélét éreztem. De mondják, mindenki így van ezzel, aki 
először szerencsé^edik erre és azok nemkülönben, ak k naponta járnak az örökélő 
Költő nyomában. Bevallom, előbb csak olyan színészi formálkodásnak ítéltem Tőrös 
László dr.. a muzeális emlékek őrzőjének lefojtott hangját is, valamint a:;t az intézke
dést is, hogy diákok az épületnek ezen a részén csak tanári felügyelettel tartózkod
hatnak. Aztán, amikor felmértem hangulataimat, hogy a kincses szoba faredőnyei utat 
nyitottak a világosságnak, szinte egycsapásra borított el a megértés. A fülledt levegő
nek s a kézírást oltalmazó — immáron oszló — sötétnek nem volt ebben semminő része. 
Arany János halhatatlansága érintett szíven . . .  Hogyne, hiszen ebben a percben érzé
kelhetően kerültem a közelébe. Ültem íróasztala előtt, .sima fából készített, kedvenc 
karosszékében; azt hiszem, soha életemben kuszább aláírást nem kanyarítottam, mint 
amikor nevemet jegyeztem oda a vendégkönyvbe. Nem tehetek róla: remegett a 
kezem.

A magam szűk dolgozószobájában sem megy a munka tisztességesen, ha valakit 
közelemben tudok; a ..Toldi“ költőjének szomszédságában meg éppenséggel kisfiiíssá 
változtak amúgy is nehezen olvasható, szarkaláb betűim. Hát bizony, ennyire megha
tódtam ( az ember nem szívesen vallja be zavarát) professzor Arany egyszerű keretbe 
foglalt, komoly képmása előtt. Hiába rejtőzött egyben bajusza alatt jóságos mosoly is. 
Azonban, ha elsőnek kezeírásával találkozom, mondjuk, akár azzal a lópasszussal ame
lyet. anno 1837-ben, Nagyszalontán állított ki, .segédjegyző korában, egészen bizonyo
san hasonló mód eldadogósodom. Itt, az ősi gimnáziumban, amelynek egyidőben öt 
akadémikus előadója volt, a tanárt helyezték Arany Jánosból előtérbe enné’fogva én 
sem bontok sort. Kérem, készséggel alkalmazkodom.

Olyan mé’y tekintélytisztelettel néztem a piros tintával javított írásbeli dolgo
zatokat, m int... jaj, nagymesszire lódult velem azóta rozoga életszekerem döccenőkön, 
kátyúkon át, hogy’ nem jó kedvvel emlékezem, hány évvel ezelőtt méláztam ek.ként 
önön .,remekeim‘- felett. Kőrösön a többek között Hegedűs Endre VIII. o. tan. (későb
ben híres kántor és orgonista lett belőle) üveg alá került füzetét vizsgálgattam; mind
járt az első oldalon erélyes figyelmeztetések ötlöttek szemembe. Például, am:kor a 
nebuló így vétkezett: unokáiyát. . .  Emiatt Arany tanár úr imigyen intette volt meg: 
szarvas hiba ez, másütt a királylyá szó mellé ezt írta: ezerszer igazítottam már ...

De. ahol dicsérni kellett. Arany János az elismeréssel sem fukarkodott. Erre s 
találtam bizonyítékot. Dömötör János önképzőkörben nyertes költeményét: derék ez. 
jól van megjegyzéssel tüntette ki. Ebben a fiúban, aki tanfelügyelő korában bekerült 
Endrődi ,,Kincsesház‘‘-ába, (jó másodrangú poétává érett) megérezte a tehetséget. 
Közvetlenül e mellett a vers mellett már eredeti Arany-kézirat büszkélkedik: Köszöntő- 
vers Fodor Gerzsonhoz.

Négy szavát lejegyeztem.
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„Légy jó egészségben derék Gerzon Fodor,
Valamig a halál sleppje el nem sodor.
Égő pipád füstje legyen mindig bodor, —
És e poémában ne sértsen a modor.“

Ezek a relikviák a szoba közepére állított hatalmas üvegszekrényben vannak 
felgyüjtve. A falakon köröskörül Arany-portrék, képek, diplomák, okiratok, egyik 
sarokban régi könyvek: a Költő gyűjteményének idementett töredéke.

Másutt Szász Iduna sírjának fényképe (az emlékkő ma is megvan a nagykőrösi 
temetőben), amelynek márványlapján tisztán olvashatóak az aranyi sorok:

„Egész teste fájdalom volt,
Egész lelke szeretet —
Az súlyával földbe hagyta .
Ez a mennybe sietett

Eddig írta volt Arany, de a férj: Szász Károly, keveslette a kurta négy sort és 
megtoldotta még az alábbiakkal:

„Fényes lelkének a mennyben 
Jobb is, mint a földi szennyben,
Ott van igazi hazája:
Kedveseit odavárja.“

Továbblépve, kusza, gyámoltalan, iskolás-betűkkel papírra simogatva a „Bózsa 
és ibolya‘‘ másolatát is megleltem. Kiskunmajsán készült ez a másolat harminc eszten
dőnek előtte, amelyben Móricz Zsigmond 1929. október 11-én nagy, örömös álmélkodás- 
sal ismerte fel saját, egykor való kézvonását, amely tényről a múzeumnak rögtön.írást 
is adott. Irodalomtörténeti szempontból az egész gyűjtés legfontosabb darabja az a 
levél, amelyet Arany Juliska írt, esküvője napján, legjobb barátnőjének: Gitbody Nel- 
lának. Ugyanis, sokan olyanformán hirdették s hirdetik ma is, hogy Arany János, 
leánya akarata ellenére, egyenesen kikövetelte ezt a Szél Kálmán nagyszalontai lel
késszel kötött házasságot. E tévhit megdöntésére szószerint idézem hát, .-'mint olvastam:

„10 óra reggel 1863. Vili. 9.‘‘ 
„Kedves Nellám! Készen vagyok; a papot várjuk csak. 
Gondolok rád, szeretettel; és írok. Boldog vagyok nagyon; de 
szívem reszket az elfogultságtól. Isten veled! Légy boldog és 
szeressd Juliskád.“

Ugyan, ki kívánhat ennél beszédesebb bizonyítékot az apa ártatlansága mellett?
Vezetőm szava szinte melegít, tömzsi alakja valóságosan megnyúlik, arca megszé

pül a lelkesedéstől, miközben kincstől-kincsig kisér. Már én is csak suttogva merek 
beszélni... ,,Toldi estéjének4“ kézirata... Érettségi bizonyítvány, a tanárok közt 
Joannes Arany aláírásával. . .  Cikkek és levelek tömege. Minden él, minden lélekzik 
körülöttem. Egészén a legújabb korig. Befejezésül Tőrös tanár úr büszkén mutatja nö
vendékeinek a tanügyi kiállításon is méltán megcsodált, gyönyörű dolgozatait. Vala
mennyi rajzokkal díszített munka. Terjedelmes tanulmányok magyar költőkről:. Arany 
Jánosról, Petőfiről, Kisfaludyrói, Adyról, Gyóni Gézáról... Kettétört ágyúcső mellett 
halott katona fekszik, a levegőben károgó varjak viliódznak . . .  Ebben az iskolában nem 
kárálással töltik az időt. Tanárokat s tanítványokat családdá eW sóéit a kötelező hagyo
mány. Amikor látogatásom végére érek, éppen szünperc van. Boldog, zsivajgó gyerek
sereg hancúrozik az udvaron. Csorog a tavaszeleji napsütés. A fákat feszülő rügyek 
díszítik. Mindenik olyan, mintha cukorból volna. Ama bizonyos eperfa is, amely nem
sokára megint feketén bólintgat majd az alföldi estében. Vasrács keríti ezt a fát: alig- 
élő, fáradt töTzsén emléktábla hirdeti nevezetes voltát. Áhitatosan emelem meg előtte 
kalapomat és a kapuból mégegyszer visszanézek . . .  Ttuszkabányai Elemér



A tanító úr hegedűje
Szép Ernő : Dali dali dal (Pantheon-kiadás. 25U oldal. Ára fűzve 0.90 P.)
Mosolyra állt a szájam, de szememből csendesen permetezett a könny, mialatt 

ezt a könyvet olvastam, ezt a megindító, halk muzsikát hallgattam, ami a szöveget 
kiséri. A szívébe mártotta a tollat Szép Ernő, amikor ezt az írását írta, a lelke ere
jével idézte fel annak a régen hallgató hegedűnek a varázsos hangját, amelyet va
laha az édesapja áldott keze simogatott ki a vonóval. Erről a hegedűről szól az írás. 
Ezen a finomtestű instrumentumon játszott esténként a szilvahelyi tanító úr, aki 
nem tudott drága játékokat vásárolni a gyerekeinek, hát ehelyett muzsikával aján
dékozta meg őket. Ez a hegedű volt a tanítóék legnagyobb öröme: mégis meg kellett 
válni tőle, amikor megint új élet nyílott a szegény portán. Kellett a pénz orvosra, 
patikára az édesanyának, tejre, ruhácskára az újszülöttnek. Ezért vándorolt a he
gedű Kuki cigányhoz. De elhatározták, hogy okvetlen visszaváltják, mert kétségbe
ejtő csend lett a házban, mióta nem szólalt meg a hegedű. „Ha kivisznek a házból a 
temetőbe valakit, azután szokott a házban olyan csend megtelepedni. Reá terülni az 
asztalra, rájok ülni a székekre, rájok tapadni a falakra, mint valami külön sápadt 
meszelés, az ablakra reá ragadni, mintha a tél lehellte volna be az üveget; bágyadt 
és bánatos lesz attól minden és mindenki, aki odakinn az utcán mutatkozik.“ Gyűj
tötték is nagy keservesen a filléreket a hegedűre. De az összekuporgatott pénz min
dig másra kellett végül. Előbb a kicsi lány betegsége vitte el a patikára, aztán meg
jött a tanító úrék házához a hatodik gyerek is és annak kellett. Később, mivel a ta
nító úr hiába járta le a lábát a „mellékes keresetnek“ szánt biztosítási ügynököskö- 
déssel, — a tanítóné asszony kitalálta, hogy előnyomdát nyit és így „mustrákat“ kel
lett venni a megtakarított pénzből. Tábla került most már a kapú mellé: Hímző elö- 
nyomda itt a házban. Ez a tábla azt jelentette, hogy „itt a házban egy szenvedélyes 
anya harcol a gyermekeiért, harcol a minden éjszaka dülledőbb szemekkel, hosszabb 
ujjakkal fenyegetőző kisértettel, a Szegénységgel, mert az el akarja kaparintani hat 
ártatlannak az egészségét, az élete édes álmát, a jövendőjét, az örökkévalóságát.“ 
Dolgozik kora hajnaltól késő estig és ha a sok munka közben nem tud a gyerekekre 
eléggé ügyelni és valamelyik apróság megüti magát, — egy hónapig nem tesz cukrot 
a kávéjába: evvel bünteti önmagát, amiért nem ügyelt eléggé a kicsire. Amikor 
Erzsiké torokgyikot kapott: a tanítóné asszony egy álló hónapig nem reggelizett: 
büntetésből, amiért dedóba engedte a kislányt. Egy forró nyáron arra büntette ma
gát, hogy egész nap nem iszik egy szikra vizet, amiért a kántomét jókedvében kifi
gurázta. Ilyen asszony volt a tanító úr felesége. Nagyon csehül állt már a hegedű 
■visszavásárlásának a dolga, — annál is inkább, ,mert az a gaz Kuki cigány száz 
forintért akarta csak visszaadni, — amikor egyszerre megint reménykedni kezdtek. 
Másolási munkát kapott a tanító úr Ebes Jánostól. Az ötven forint kedvéért hóna
pokon át féléjszakán keresztül körmölgetett, tönkretette a szemét, a kezét, de dol
gozott, rendületlenül, mert mialatt nehezen betűzgette Ebes János kétségbeejtő irka
firkáját: a lelke már hallotta a hegedű muzsikáját. Meg is kapta az ötven forintot 
a munkáért, de addigra — itt volt a hetedik gyerek. . .  Annak a sírása, kacagása 
nyomta el a hegedű megszólalni akaró hangját. Hogy minek volt annyi gyerek a 
szegény tanítóéknál? Azért, mert „nincs egyéb hatalma a szegénynek, csak amennyi 
az Istennek van: teremteni, teremteni. Nincs egyéb vagyona a szegénynek, mint a 
gyereke, a gyereke. Nincs egyéb személyzete a szegénynek, nincs alattvalója, akinek 
parancsolgasson. A szegénynek a gyereke az ő tanítványa, az ö követője, akár Krisz
tusnak az ö tanítványai, az ö követői“. Ó de szeretném tovább is idézni még ezt az 
egész két oldalt, amit itt a szegények gyerekeiről ír a szívébe mártott hattyutollával 
Szép Ernő, olyan igazi szépernősen. Dehát vissza kell térnünk a mesére. A hegedűre, 
amire megint csak gyűjteni kezdtek és mire együtt volt — újabb keserves éjszakák 
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másolása árán — a pénz: a tanító úr kifizette belőle a beteg gépész helyett az ese
dékes biztosítási részletet, a többit meg elküldte özvegy testvérnénjének, hogy beírat
hassa a technológiára a fiát. így segítette szegény a szegényt, a maga verejtékével, a 
szíve vérével, a lelke álmának feláldozásával. Mire újra összekuporgattak egy kis 
pénzt: beteg lett a tanítóné asszony, el kellett küldeni Püspökfürdőre gyógyulni. Ha
nem a hegedű mégis visszajutott a tanító úrhoz. De csak néhány percig volt mara
dása nála. Úgy történt, hogy Kuki cigány meghalt és a halálos ágyon megmozdult 
benne a lelkiismeret. Rátestálta a tanító úrra a hegedűt, merthogy úgyse tud azon 
senki más olyan szépen muzsikálni. Csak azt kérte, hogy a sírja felett játssza el a
nótáját a tanító úr. Azt a nótát, amelyik úgy kezdődött, hogy: „Dali d a l------ az a
régi d a l -------hogy a kislány sz íve -------- olyan, mint a v a j -------- “ El is játszotta
a tanítóúr. De mialatt muzsikált, úgy érezte, hogy nehéz lett már a keze. Meg arra 
gondolt, hogy nincs neki ideje arra, hogy muzsikáljon, mert másolni kell esténként 
Ebes úr számára. . .  És odaadta a kezében meg sem melegedett, drága, esztendők 
óta vágyott hegedűt a Kuki fiának. Még be is tanította a bandának azt a dalt, hogy 
„Dali dali dal. . . “ — Eddig van a történet. Egyszerű, igénytelen história, de benne 
dalol annak a régi hegedűnek szivettépő muzsikája és Szép Ernő egész lelke, (r. m )

Ballagi Aladár kisebb munkái: Élő ta
nítások

(Életrajzi bevezetéssel ellátta Sárkány 
József reálg. tanár. Cegléd. Ballagi volt 
tanítványainak kiadása, 193U- 915 oldal, 
egy arckép. Ára 8 pengő.) Ballagi Ala
dárnak, a nagy magyar historikusnak 
szörnyű élettragédiája az, hogy 75 mun
kás éve alatt voltaképpen sohasem jutott 
el a nagy szintézishez. Úgy mint Dilthey- 
nek, a történelembölcselőnek az oeuvre-je, 
a Ballagié is csupa gigantikus töredék 
maradt, hatalmas monolitok, amelyek al
kotójuk eruptiv egyéniségéről tanúskod
nak, de nem juthattak el az összeillesztés, 
a nagy épületemelés örökérvényű fázisáig. 
Mi ennek a sokszorosan szomorú jelenség
nek két okát látjuk. Az egyik a módszer
tani. Ballagi a 'magyar történettudomány
nak olyan szakaszát élte és vezette át, 
amelyben a nyersanyagkutatásnak még 
sokkalta nagyobb szerepe volt, mintsem a 
fáradtságos lelkiismeretességgel a világ 
minden tájáról összehordott anyag feldol
gozásának. Ha módjában lett volna (ta
lán nem is gondolt rá), hogy tudományo
san megszervezett intézetben neveljen 
maga mellé munkatárs-generációt, amely 
akár az anyaggyűjtésben, akár a feldol
gozásban az ő irányítása mellett segítse 
gére lehessen, akkor talán elegendő lett 
volna az ő 75 életéve egy nagyobb össze
foglaló mű megalkotására is. A másik ok 
politikai, természetű. Kutatásai elsősorban 
a magyar sorsra nézve döntő fontosságú 
Habsburg-uralomra irányultak s ezirányú 
eredményei — a dolog adottságainál fogva 
— nem kedveztek annak a kiegyezés utáni 
közhangulatnak, amely minden áron „fá- 
tyolt akart vetni a multra‘‘ s ezért zavaró 
körülménynek érzett minden olyan, még
oly elvont tudományos megismerést is,

amely a Ferencz József és a magyarság 
között amúgy is csak nagynehezen helyre
állott türelmi viszonyt megbonthatná. A 
közhatalomnak !ú. n. 67-es birtokosai en
nélfogva vagy teljesen elnémították az 
ilyen kutatásokat, vagy elbagatellizálták 
őket, tudományos „udvarképességüket“ 
letagadták; vagy pedig olyan légüres 
térbe zárták, amelyben teljes sterilizálás 
lett az ilyen kutatások eredménye. Ez a 
sors érte Ballagit. Félbemaradt művek 
egész sora, soha feldolgozásig ki nem érett 
cédulaanyagok garmadái maradtak fenn 
utána s kérdés, akad-e majd valaha is 
elég erős legény, aki ezt a ragyogó nyers
anyagot élőszoborrá tudja majd kifa
ragni. Addig is azonban nagy hálával tar
tozunk e kötet szerkesztőinek ,és kiadói
nak, hogy legalább a már megjelent, de 
szertehullott torzo-anyagot hordták nagy 
szeretettel együvé s ezzel csak még fokoz
ták az afölött való fájdalmas érzésünket, 
hogy ez a historikus zseni nem tudott a 
magyar talajban, az adott viszonyok kö
zött kiteljesedni. A vaskos kötet sorra 
adja, vagy in extenso, vagy pedig bőséges 
kivonatokban Ballagi akadémiai, rektori, 
dékáni beszédeit, református egyháztörté
neti és irodalomtörténeti, valamint kriti
kai dolgozatait, emlékbeszédeit, tudomá 
nyos utibeszámolóit a külföldről és Ma
gyarországról, a Rákóczira és Kossuthra 
vonatkozó munkálatait, politikai esszéit és 
parlamenti beszédeit, történetelméleti ér
tekezéseit, módszertani alapvetéseit és a 
Budapest múltjára vonatkozó gazdag 
ar.yag legjavát. Ezer színben tündöklik 
fel e kötet nyomán Ballagi ingéniuma s a 
fölötte mindenkor eluralkodó kulturhisto- 
rikus sok ezernyi érdekes adata a laikus 
számára is élményt jelentő olvasmánnyá 
avatja ezt a kegyeletes művet.
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H  U Z m gl I K. A
„Casta díva46

Az élet és a halál játéka Bellini „Norma'-ja körül

Tudjisten miért, de hosszú évek óta nem jártam a Svábhegyen. A múltkoriban 
aztán az egyik koratavaszi sétám arrafelé vezetett. Múltidéző lélekkel, szinte önkén
telenül a Normafa felé kóboroltam.

Normafa? Hol van az már?!. Hol van a „viharbükk“, amelyről egykor költők 
daloltak?

Ma csupán egy szörnyen prózai pózna mered ki a földből ahelyüft, s a póznán 
felírásos tábla, amely rideg kuriális stílusban mondja el, hogy valaha itt állott a Nor
mafa.

S aki most elolvassa ezt a táblát, vájjon tudja-e, mi minden emlék fűződik ehhez 
a fához? Mennyi szenvedély és szenvedés?! Tudja-e egyáltalán, miért hívták az itt állott 
óriási fá+ Normafának?!

A bábaasszony lánya és a vicispán
1837-ben nyílt meg Pestmegye jóindulatú támogatásával a Nemzeti Színház, 

amelyben akkor operákat is adtak. Az első nagy primadonna, aki akkor frissen érkezett 
vissza Olaszországból, Schodelné volt, a kolozsvári Kleinné bábaasszonynak egykori 
fogadott leánya, ezidőszerint azonban „a nemzet csalogánya“, az aranyifjuság dédel
getett kedvence. Szeszélyes teremtés, aki a fejébe vette, hogy szép tavaszi napokon 
magával cipeli hódolóinak egész légióját, ki az Isten háta mögé, föl a Svábhegyre. Ma
gánosán ál'l ott egy óriási ősi fa, viharbükk, pontosan olyan, am'nő a Nemzeti Színház 
első, átütő sikerű operájának, Vincenzo Bellini , Norma'1-jának díszletében áll. S ami
kor a társaság Ide kiért, akkor Klein Rózsi odaállt a fa álá s messzi csengő hangján 
eldalolta a Casta diva-1, Norma nagyáriáját, hogy csakúgy visszhangzott belé a budai 
hegyvidék. S az aranyifjuság soraiban volt egy fiatal ember aki rövidesen országos 
nevű liberális politikussá, Pestmegye alispánjává s ebben a minőségében a Nemzeti 
Színház intendánsává lett: Nyáry Pál.

Igen. S amikor elérkezett az a romantikus nagy, szent tavasz, 1848. akkor Nyáry 
Pál — most már olyan fiók-belügyminiszter féle — újra felvitte az egész társaságöt a 
viharbükk alá s ott az első magyar Normának, szerepe szimbólumául, drágamívű ezüst
sarlót nyújtott át. A sarló ma ott van a Nemzeti Múzeum ereklyegyiijteményében. És 
Schodelné ezzel a sarlóval a kezében búcsúzott el még azon este a Nemzeti Színház 
közönségétől Norma szerepében hangja, fiatalsága teljében, de duzzogva, amiért az új, 
mozga'mas idők új. friss erőket dobtak fel az élet és a színház színpadára...

S az egykori aranyifjúság vezére, Nyáry Pál is hamarosan megunta az életet, 
amikor észrevette, hegy a primadonnaszerep a politikában is igen forgandó valami: 
röviddel az alkotmányos éra beköszönte után. egv szép tavaszi napon — kitudja, talán 
a Costa diva t dúdolva — felsétált Pest akkori legmagasabb emeletére s onnan vetette 
le magát. Szörnyethalt. A nagy politikai öngyilkosságok — Széchenyi István, Teleki 
László, Nyáry Pál, Beniczky Lajos — szörnyen kétes kora volt az!

A felakasztott házaló zsidó
A Normafa más formában is divatba jött a szabadságharc idején. Kevesen emlé

keznek ma már Remellay Gusztáv nevére. Hej ped:g hires ember volt a maga korában.
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Tessék elgondolni: pesti író, aki Benito Juarez mexikói köztársasági elnöknek a násza 
volt. Annak a Juareznek, aki habsburgi Miksa császárt halálra ítélte, a fia vette el 
Remellay leányát! Mi ez azonban ahoz képest, hogy magyar Sue vagy Parison du Tér
ied! módjára ontotta magából a regényes történeteket, amikkel nap mint nap meg
remegtette a honhaza gvengédlelkű leányainak szírjét! És még ez is micsoda ahoz ké
pest, hogy 1849-ben ő is beállott „hadipac&irtának“, ahogy akkoriban azokat a pesti 
írókat gúnyolták, akik ugyan lángoló tirádákban buzdították a magyarságot, hogy 
menjen ki a harctérre, meghalni a hazáért, ők maguk azonban inkább a budai hegy
vidék védelmét látták el fess nemzetőri uniformisban és láthatatlan ellenségek ellen.

Nos, ez a iiRemellay maga meséli el, hogy a szabadságharc idején egy őrjárat 
élén portyázott éppen a Svábhegyen, amikor valami gyanús alak közeiedik feléjük.

— Állj, ki vagy?
Valami szegény házaló zsidó, nyakába akasztva a ládikája, teli cérnával, tűvel, 

kimondhatatlan madzaggal. Már útjára akarja Remellay bocsátani, amikor motozás köz
ben valami zacskóra akadnak a zsidónál.

— Hát ez meg mi?
— Ez kérem, a .,bőr-imádság“!
Már húzzák is ki a gyanús szerszámot: kocka, szíj lóg le róla, a kockában gya

nús írás. Szóval a Tvilem.
— Maga spión! Ne is tagadja! Fiúk, ne cifrázzuk sokat, fel a zsidóval erre 

a fára!
S ahol egykor a Casta ,diva lélekbe markoló áriája csattogott Klein Róza ajká

ról, ott most a fagyos szél dudorászott egy öreg, óhitű zsidó kísértetiesen bokázó 
csontjai körül.

A legszebb magyar emberpár
S amikor ez a tragédia esett meg a Normafa alatt, ugyanakkor született Nagy 

József 48-iki kormánybiztosnak egy fia, aki utóbb mint Nagy Imre került a Nemzeti 
Színház halhatatlanjai sorába.

Soha olyan gyönyörű emberpár nem állott egymás oldalán, mint amikor Nagy 
Imre elvette Benza Ida operaénekesnőt, akinek „Normája44 vetekedett a külföldön is 
a nagy Malibran „Normájával44. Benza Ida felújította Schodelné kedves szokását, 
amely azóta is hosszú időkön keresztül hagyomány maradt a pesti 'Színészvilág sorai
ban: a kirándulásokat a Normafához. Annyival is közelebb állott hozzá ez a divat, 
mert hiszen az édesapjának, Benza Károly színésznek, egy csomó más színész- és író- 
társával. Jókaiékkal, Szigeti Józseffel együtt, szintén ott volt a nyaralóháza a Sváb
hegyen.

Itt szeretett egymásba ez a két szépségesen szép ember, amikor esténként ott
hagyták a víg színészbandát az öreg Benza villájában. Elsétáltak az öreg Normafa alá 
s Ida szivéből diadalmasan zúgott, csattant fel a Casta diva áriája, hogy a bánatos, 
fájó, sejtelmes addio-ba halkuljon el. Vájjon felérezte-e már akkor,, minő tragikus vég
zet leselkedik szegény Nagy Imrére, aki ragyogó férfikora delén, egy őrültség-rohama 
közben, önkezével vetett véget az életének? . . .

*
A muzsikusfiu és a kúriai bíró lánya

Svábhegyi kirándulók, sajtpapír-hagyogatók, „künn a farkas“-játszadozók immár 
hosszú évtizedek óta azt -sem tudták, miért hívták az öreg viharbükköt. Normafának, 
nem hogy azt tudták volna, mi köze van hozzá a romantikus, fiatalon elhúnyt olasz 
muzsikusnak, Vincenzo Bellinmek, akit Heine „topánkában járó sóhajtásnak44 gú
nyolt . . .

A szicíliai Cataniában, ott ahol az Etna lávájából a legizesebb narancs terem

■ ________ .___
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meg, ott született a szőke Vincenzo, akinek szivéből olyan bőséggel bugyogtak az édes 
melódiák, hogy 18 éves korára a nápolyi zenei főiskola zeneszerzési növendékei közé 
vették fel s 23 éves korára már elő is adták az első operáját a nápolyi királyi színház- 
oan. a híres San Carl óban.

A premier napján fenn a karzaton ott drukkolt a szerző sikeréért egy fiatal 
lány, akinek — Isten tudja. — minden más emberfiánál nagyobb köze volt az operához: 
az ő szép tiszta, kislányos csókjai közepette .született meg Bellini első műve!

Előkelő család leánya volt ez a szép fiatal múzsa-.FumaroU kúriai birónak Mad- 
dalena lánya. Ügy szerették egymást a fiúval, aki tisztességes nősülési szándékát be 
is jelentette a papának. Öméltósága azonban kereken kijelentette, hogy néki nem kell 
vőül ilyen éhenkórász muzsikus, mert még ha valami beamter-féle lenne..

Szóval abban bizakodtak a fiatalod hogyha most bevág az opera, a sajtóban 
dicsérni, az uccák hosszat fütyülni fogják édesbús dailamait, akkor végre megenyhül 
a zsarnokapa szíve s egymáséi lehetnek Vincenzo és Maddalena. Hát igen, az operának 
sikere volt, de don Francesco Saverio Fumarola bíró úr szívét nem hatották meg Vin
cenzo áriái, sőt még az sem, hogy előadás közben maga a király őfelsége páholyában 
fogadta a fiatal zeneszerzőt.

Hát jó: Vincenzo tovább megy majd, Milánóba; a ScdUtru, Itália első operaházán 
keresztül fogja meghódítani egész Olaszországot, nem. nem, egész Európát s ha aztán 
az egész világ visszhangozza majd az ő diadalmas nevét, akkor jön majd újra vissza, 
hogy elkérje Maddalénát szigorú papájától. Addig pedig minden áldott nap — fiata
lok egykönnyen tesznek ilyen könnyelmű ígéreteket — irogatni fognak egymásnak. 
Addio, addio!

Egy ideig hűséggel meg is tartották az ígéretet. Csakhogy aztán — Bellini ,& 
nagybácsijának írott egyik levelében számol be róla — Milano szép asszonyai alapos 
ostrom alá vették. Mái- ki-ki hagyogatnak a levelei, elébb napok, aztán hetek múl
nak, anélkül, hogy régi, szerelmes szavai körülsimogatnák a nápolyi kislányt. Madda- 
1ona csak küldözgeti továbbra is a magáéit. Romantikus kis nő, verseket irogat sze
relmének és könnyeivel öntözi meg azoka't. ,.8 csak tágranyilt szemmel csodálkozik, 
amikor azt kell látnia, hogy végül már semmiféle választ nem kap Milánóból, ahol 
pedig — a lapokból láthatja — Vincenzo egyik sikerét a másik után aratja. II Pirata 
volt az első Scala-beli operája, La Stmniera, La Sonnambula követte, csupa olyan 
dalmű, amely még ma, száz év múltán is él, akkoriban pedig egy-kettőre Párisban, 
a világ fővárosában is diadalmasan hordozta meg Bellini nevét.

„Vincenzo nem ír! Vincenzo nem ír!“, — ez kalapált folyton a szegény kis Mad
dalena szőke fejében s nem értette meg a dolgot: hiszen Vincenzo megeskűdőtt, hogy 
hűséggel kitart mellette s hogy mindennap írni fog neki.

Vincenzónak pedig mindm oka megvolt rá, hogy ne írjon. Részben mert nem 
ért rá, részben pedig, mert akkor őszmt  n be kellett volna vallania, hogy a genovai 
Carlo Felice színház avatásán, ,amelyet az ö operájával nyitottak meg 1828 szeptembe
rében, az egyik páholyban megismerkedett az éjfekete hajú Giuditta Cantu-val, egy 
Turrina nevű casalbuttanói dúsgazdag úr fiatal feleségével. Giuditta mindjárt meg is 
hívta az immár hirneves fiatal muzsikust, aki nemsoká habozott, hanem már másnap 
bekopogtatott Turrinaékhoz, ahol az asszony — gyöngélkedésére hivatkozva — ágy
ban fekve fogadta. S ettől kezdve aztán évekig egymás oldalán maradtak. Elefántnak, 
hogy a derék férj ne gondoljon róluk rosszat, velük tartott Giuditta fivére is (nem sok 
vizet zavart, mert ő viszont Giuditta barátnőjével szűrte össze a levet); a férj pedig 
annyira jóhiszemű volt, hogy amikor Giuditta elmondotta, hogy Bellimnek a Como- 
tavához kellene utaznia, hogy ott békén és nyugodtan dolgozhassák, és ő. Giuditta,

G iu d it ta !
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gondoskodnék ott Bellini nyugalmáról, akkor a derék, jó Turrina még a saját kényel
mes utazó batárját ajánlotta fel nekik, nehogy közönséges dilizsánszon kelljen magu
kat törniök.

Giuditta pedig végleg rabjául ejtette Vincenzót. Giuditta nélkül egyetlen lépést 
sem tehetett a ház elé; leveleit — főkén’t a Nápolyból érkezőket — Giuditta cenzú
rázta. Giuditta lett az új egeriává.

A nagyfene szerelembe BelÜni tehetsége kissé túlságosan beleszédült, kezdett 
kihagyogatni. Szó sincs róla: még egyre bőséggel fakadtak belőle dallamok és dalla
mok, de önmaga érezte, hogy az a nagy, iga&i szívbeli megrendültség, amely eddigi 
operáinak legnagyobb ereje volt, cserbenhagyta. Most is, itt a Como partján új, nagy 
operáján dolgozik, a Normo-n, de hiányzik belőle az a főária, amely majd magával 
ragadja az embereket, amelynek belső, láthatatlan izzásától lángra lobbanjon a hall
gatók szíve.

Hiányzik a fájó szerelem, hiányzik a nápolyi elhagyott kislány, hiányzik Madda- 
lena. Nápol y. . . .

— Nézd Giuditta, utazzunk el délfelé. Itt Északitáliában már nem megy a 
munka. Antheus vagyok, akinek vissza-vissza kell térnie a földjéhez, hogy új erőt 
szívjak magamba. Utazzunk el Dél felé, mondjuk például — Nápolyba! —

Felice R o m a n i, Bellini szövegírója is követeli Giudittától az utazást; ö is észre
vette már, hogy Vincenzo vénája a sok édesgyökérrágástól elcsömörlött.

Giuditta végre beleegyezik, de — ígéri baljóslatban — Nápolyban még az eddi
ginél is szigorúbb felügyelet alatt lesz Bellini!

A halál poézise
Már napok óta ott vannak Nápolyban; Bellini boldogan járná egymagában a 

kanyargós sikátorokat, ahol egykor Maddalénával. . .  Mi van Maddalénával? Ifjúkori 
nyomorgásainak és bohóságainak hűséges társa, Florimo, egyszer véletlenül egyedül 
kapja Bellinit, pár percre csak.

— Maddaléna hűséggel várt rád. Amikor elmaradtak a leveleid, belebetegedett. 
Most halálán van. Tudja rólad, hogy itt vagy Nápolyban. Légy jó fiú, keresd fel csak 
egyetlenegyszer, csókold meg csak egyetlenegyszer. Könnyebb lesz az elmúlása!

Kimenőt kapni Giudittától! Egyedül, hogy ő ne jöjjön el! Mikor pedig tud a 
Maddaléna-ügyről és Maddálénára még sokkal féltékenyebb, mint bárki másra! I'tt 
csak az őszinteség használ.

— Nézd, Giuditta, Maddaléna szegényke haldoklik, el kellene hozzá mennem, 
csak egy óTára, egy utolsó búcsúszóra!

Giuditta felkapja a szóra a fejét. „Maddaléna haldoklik“. Giuditta nem rossz 
szívű, csak éppen szörnyen féltékeny. Ha most Maddaléna meghal, akkor legalább ez 
a veszedelem elmúlik. — Jó, de csak egy órára. Egy perccel sem tovább! Utána nyom
ban elutazunk!

Megszületik a Casta diva . . .
Bellini már rohan is a Florimóval való találkozóra. Útja a Castello dell’ Ovo 

előtt vezet el. Ez a nápolyi Bourbonok Bastille-ja (— a Bourbonok, még ha olyan jó 
lelkű pipotva emberek voltak is, mint a nápolyi ág, nem tudtak Bastille nélkül meg
lenni —), szóval börtön volt. Szomorú női hang síró dala sikolt ki a szürke falak közül, 
valamelyik fogoly nő dalolja a lelke bánatát: Vincenzo megtorpan. A sok émelygős 
édesség után egy megszakadt asszonyszív keserves sírása. Igen, ezt kereste: a fájda
lom szivszaggató hangjait. Csak áll, némán, meredten. Hallgatja a lélekbe markoló 
nóniát s lelke körülsimogatja szegény, halódó kis szerelmesét, aki most készül földi 
börtönét elhagyni. Szép, tiszta gyerekszerelme . . .

_ _
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Mire ábrándozásából magához tér, ijedten látja, letelt az óra, anélkül, hogy 
Maddalénánál lett volna. Illetőleg ott volt nála egész idő alatt a leikével, a szívé
vel; csak a testével nem kereste föl. Sebaj. Maddalena meg fog ugyan halni anélkül, 
hogy hűtlen Vincenzóját még egyszer magához ölelhette volna, de Maddalena lelke 
örökre tovább fog élni a dalban, amely ott született meg a partenopei parton, a Cas
tello alatt.

Megszületett a Casta diva! . . .
*

Napoleon öröksége
Meredeken fölfelé ívelő pályája Giudittától is elragadta Bellinit, Sikerei Párisba 

szólították: az isteni Malibran énekli először a Casta díváit s a tömeg őrjöngve ünnepli 
mindkettőjüket. Vinoenzo Malibran asszony karjai között feledi Giudittá't.

Végre a férj is rájött, hogy szarvai nőttek. Casalbuttano népe eléggé gyöngéd- 
telenül figyelmeztette rá. Giuditta a férje kertjében állíttatta fel a „Norma“ első sike
rének hírére — amikor még nem tudta, hogy ezzel neki is befellegzett Bellimnél — 
Norma szobrát. A derék falusi lakosok nem értették meg egy művészbarát asszony ra
jongását: éjjel belopakodtak a kertbe és darabokra törték a szobrot, s amikor a közi- 
ségházán az egyik előljárósági ember azzal az indítvánnyal állott elő, hogy a többi 
olasz város példájára ők is nevezzenek el egy uccát a világsikert ért fiatal talián mu
zsikusról, Bellimről, az egész kupaktanács egyhangú pfujjal szavazta le az indítványt.

Ebből Turrina uram is észrevette, hogy valami baj lehet Giuditta körül. Elker
gette az asszonyt.

Giuditta hamarosan vigasztalódott. Nem vágyott Maddalena sorsára. Igen elő
kelő barátja akadt: az a Neipperg Ádám .gróf, aki a francia császárság bukása után 
Mária Lujzának Napoleon feleségének, főudvarmesterévé és főmindenegyebévé, Napo
leon halála után pedig férjévé lett — Metternich parancsára. Kövér, pattanásos, bibir- 
csókos, reumás felesége mellett Giudittánál keresett vigasztalást a Montenuovo herce
gek ősapja.

Az őrült halála
Bellini nem élte túl óriási sikereit. Szerelmes élete az idegeire ment. Elmenekült 

az idegőrlő Párisból Puteaux külvárosba, egy baráti házaspárhoz, valami Lewis nevű 
angolokhoz, akik vendégül hívták magukhoz. Amikor azonban azt látták, hogy zseniá
lis barátjuk idegessége kissé már túlhaladja a megengedhető határokat, futva mene
kültek el a vendégük elől s egy cselédjük gondozására bízták. Bellini baja a tornádó 
gyorsaságával haladt előre: a Casta diva foszlányait dudolgatva-ordítva hunyt el mind
össze 34 éves korában.

Amikor Malibran asszony meghallotta Vincenzo tragikus összeomlását, nyomban 
kifakadt belőle a sóhaj:

— Érzem, én sem élem túl sokkal.
*

Napra pontosan egy évvel Bellini után halt meg. 27 éves volt mindössze.
*

A ..Normafa“ kivénhedt, kivágott csonkját a Svábhegyről levitték a Margitsziget 
artézi forrásához, belefektették annak vízébe, hogy megkövesedjék a víz mésztartal- 
mától Talán helyes lenne, ha Bellim halálának századfordulójára — amelyet Mussolini 
elhatározása szerint nagy, országra szóló ünnepek keretében ül meg majd Itália — 
újra felállíthatnák régi helyén, a Svábhegyen a romantikus időknek ezt a végi, furcsa 
emlékét s fölépítenék körülötte a tervbe vett kis tempiettót, költői emlékezetül a régi 
magyar opera nagyjaira S az Életnek és Halálnak arra a tarka játékára, amely Bellini 
Casta diva-ja körül lejátszódott.

Supka Géza
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G Y U J T E M E N Y
Történelmi nagytakarítás

A „Hóman— Szekfű“ utolsó kötete

Az Egyetemi Nyomda által kiadott Hóman-Szekfű-féle Magyar Történet a 
most megjelent III. kötettel befejezést nyert, illetőleg most már csak a tematikus 
indexkötet van hátra, amely az összesen kilenc kötetre tervezett mű gyakorlati 
hasznavehetőségét fogja emelni.

A nyolc kötetnyi szöveg nem időrendi sorban jelent meg, aminek ugyan nyíl
ván szerkesztéstechnikai okai voltak, de amely körülmény a mű kortörténeti értékét 
csak emelte. Legyünk őszinték: történelmi pragmatizmus — olyan értelemben, hogy 
a történetíró függetleníthetné magát a saját korától — nincs; a történetírás, ha még 
olyan tárgyilagos akarna is lenni, vagy ha mégannyira is csupán a száraz históriai 
tények krónikaszerű előadására akarna is szorítkozni, mégis mindenkor magánvi
seli a megszövegezése idejének korjelenségeit: éppúgy, mint ahogy még olyan gyakor
lott mai ötvös sem tud valamely rönesszanszkori ékszert úgy elkészíteni, hogy va
lami egészen kis jelen föl ne ismerhetnők a ma élő mester kezét. Pláne, ha olyan 
önálló és kritikai egyéniségű mesterekről van szó, mint Hóman és Szekfű, akik nem 
is akarnak a hűvös passzivitás hazug spanyolfala mögé bújni; hanem a múlt esemé
nyeivel mindenkor határozottan, kritikailag és az elkenést messzi elkerülve állanak 
szemközt. Márpedig éppen ahoz a korhoz, amelyet az előttünk fekvő III. kötet tá r
gyal — Nagy Lajostól Mohácsig: majdnem úgy írtuk le, hogy a millenniumtól Tria
nonig — a mű eddigi kötetei során megszerzett biztonságon, bátorságon túl olyan 
külső, mondjuk ki: politikai közhangulatra és konstellációra is volt szükség, amely 
a kötet íróit függetlenítse a munkájuk abszolút befolyásolatlanságára netalán káro
san ható külső, hatalmi tényezőktől, — szóval, hogy legjobb meggyőződésük szerint 
írjanak le olyan történelemkritikai megállapításokat is, amelyek régbeidegzett érzé
kenységeket vagy, a túlságosan kézenfekvő históriai analógiák miatt, egyes érdek
köröket, egyes hatalmi pozíciókat nyugtalaníthatnának.

Magyarországon (különben ma talán mindenütt a világon) a hatalom az igaz
ságnak egyik alkatrésze, érstd: elmondhatsz még olyan meggyőző erejű igazságokat, 
— ha nem a te oldaladon van egyúttal a politikai hatalom is, akkor vagy szóhoz 
sem juthatsz, vagy elhallgatnak, vagy elnémítanak vagy esetleg meghajszolnak 
(lásd épen Szekfű Gyula vagy Szabó Dezső eseteit!). Anélkül tehát, hogy akár 
Hóman akár Szekfű abszolút történetírói lelkiismeretességét csak a legtávolabbról 
is érinteni akarnók, mégis az az érzésünk, hogy ez a legkényesebb III. kötet — ha 
csak nüanszokban is — de bizonyára más szövegezéssel került volna napvilágra, ha 
nem ma hanem vagy öt évvel ezelőtt íródott volna. Illetőleg, ha pontosan ugyanez
zel a szöveggel látott volna napvilágot, akkor a könyv és annak írói egészen más 
fogadtatásra számíthattak volna, mint aminőben ma nyilván részük lesz: 
amikor legföljebb nagyot nyelnek majd azok, akiket a kötet olyik része túlközelről 
érmt atavisztikus, tradicionális vagy akár sokkal gyakorlatibb jelentőségű érdeke
ikben is.
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Ez a kötet ugyanis — ezt bocsássuk mindjárt előre — főként Hóman részéről 
olyan radikális nagytakarítást jelent sok-sok régbegyökerezett kedves előítélettel 
szemben, hogy ha írója véletlenül nem állana ezidőszerint egyúttal magas közha
talmi talapzaton, úgy felporzana körülötte a „hazaárulás“ vagy legalább is „nem- 
zetietlenség“ vádja, hogy hosszú éveken keresztül attól koldulhatna. És hiába hivat
koznék — amint hogy joggal is hivatkozhatnék — arra, hogy összes magyar histo
rikusaink közül — vissza Szalay Lászlóig vagy Horváth Mihályig — egészen bizo
nyosan nincs egy sem, aki gyöngédebb, férfiasabb, tehát szemérmesebb szerelemmel 
övezné faját, hazáját, nemzetét, mint ő, mégis ráolvasnák, hogy aki így beszél, te
szem, az Aranybulláról, a szentkorona tanáról, Verbőcziről vagy a Zsigmond alatti 
főnemesi klikkekről, mint ő, az nemzettagadó, népámító, radikális, vagy amit akarsz, 
annak pusztulnia kell tudományból, közéletből egyaránt. Experto crede. . .

Kezdjük a dolgot mindjárt- ott, hogy a professzionista, céhbeli magyar törté
netírói iskola először is obiigát orrfintorral fogadná Hómannak azt a munkatechni
káját. hogy pl. Nagy Lajos királyunk monumentális arcképének felvázolásánál a 
történetírásban eddig alig ismert biológiai szemléletet is bevezeti; a klisévé tompult 
nagy Aniou-király portréját egészen új színekkel frissíti fel, nem, ujjáteremti, ami
kor biológiai, családtörténeti előzményeit, az átöröklött szómákat kutatja fel s ezek
ben keresi a király számtalan cselekedetének legbensőbb, legemberibb rúgóit. Ezzel 
kapcsolatban aztán azonban egyúttal fantasztikus méretű genealógiai munkát is végez 
s egy egészen új történelmi törvényre bukkan rá, mint amely tudatosan működött 
az európai középkor legfontosabb eseményei mögött: az uralkodói hatalom legitimi
tása nem a pápai konszenzuson, nem a néppel vagy uralkodó osztályokkal való meg
egyezésen és nem „Isten kiváló kegyelmén“, hanem végig majd egész Európán a 
Charlemagne-tól, Nagy Károlytól, a Karolingoktól való egyenes vagy a oldalági le
származáson nyugodott. Minden dinasztia ide iparkodott a maga származási jog
alapját visszavezetni s ez adta meg a nápolyi és magyarországi Anjouknak is a 
nemzetközi tekintélyüket: francigénák voltak, azoknak érezték magukat — s ez ma
gyarázza meg az Aachen-kultuszt s a magyar művelődésnek akkori erős francia 
irányzatát. Mellette Nagy Lajosban még külön erős hatóereje volt — a könyvnek 
ez egyik legérdekesebb fejezete — az Iskender-, a Nagy Sándor-legendának. Nem
orientalista magyar történésznél most látjuk először felbukkanni ezt a vezérmotivu- 
mot, amely pedig — az orientalisták ezt régóta tudták és hirdették — döntő fon
tosságú volt Európa történetére, le egészen Napóleonig vagy az angolok continental 
bridge-elméletéig.

A magyar politikai arénában működő magnavox-hangszórók révén valahogy 
nemzeti sibboletté lett az ! Aranybulla, amelyet bizonyos kronológiai véletlen foly
tán szerettünk szüntelen az angol Magna chartor-vail összehasonlítani s ebből egyné
mely melldüllesztő következtetéseket levonni. Nos, Hóman már műve II. kötetében 
is erőteljesen állást foglalt e felfogással szemben s most még keményebb szövege
zésben fekteti le a felfogását: „az Aranybulla keletkezésekor nem volt az ország 
összes nemeseinek jogait egybefoglaló egyetemes nemesi szabadságlevél, hanem 
(csak) a nemesség alsó határán mozgó királyi serviensek részére kiállított privilé
gium“. „Hogy az Aranybulla forradalmi megmozdulás eredménye volt, ahhoz szó 
sem férhet“. Vagyis: nemhogy az egész nép egyetemes szabadságjogait nem kodifi
kálta az Aranybulla, mint ahogy erről a magyar parlament és publicisztika a 67 
utáni áldemokratikus lendületekben szeretett megfelejtkezni; de még csak nem is a 
„nemesi nemzet“ egészét ölelte az fel; hanem csakis egy aránylag kiskörű hatalmi 
szövetkezés által revolte útján kicsikart kiváltságlevél volt: még csak egy napon 
sem említhető az angol Szabadságlevéllel! És most tessék ehhez hozzágondolni, hogy
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ha ezt nem Hóman Bálint m. kir. kultuszminiszter írja le, micsoda „feszítsd meg“-hajsza 
indulna el ebből!

De kapunk még külömbet is, amitől főként a „jogásznemzet“ lelkendezői fpg- 
nak felszisszenni. A szentkorona-tanáról szól Hóman (s utóbb Szekfű i is) s ezzel 
kapcsolatban Verbőczi szerepéről. „A szentkorona-tan kialakulása tekintetében — 
írja Hóman — Eckhartnak az a megállapítása, hogy az újkori (ezt Hóman külön 
kiemeli, amiben már magában is erős kritika rejlik) magyar alkotmányfejlődésben 
oly nagy szerepet játszó elmélet mai, illetőleg 16. századi alakjában Verbőczi fogal
mazása, mindenesetre helytálló. Ebből azonban korántsem következik, hogy a „szent
korona tanának megalkotása Verbőczi egyéni genialitásának műve“ volna. Verbőczi 
e pontban is az élő jogot kodifikálta és öntötte szabatos formába. A szentkorona-tan 
kialakulása kétségtelenül a 15. században következett be, mikor a legitim dinasztiá
nak Máriával magva szakadt“.

Nos, erre aztán még rádupláz Szekfű is: „Közjogászaink a történeti kutatás 
eredményei elől struccként homokba vágják fejüket és a Hármaskönyvről panegiri- 
seket zengve, évtizedek óta panaszkodnak, hogy annak forrásai ma sincsenek felku
tatva. Okosabb volna, ha végre ők is hozzáfognának a kútfői munkához! A legújabb, 
uéldáúl Apponyi-féle szentkorona-felfogások sokban érintkeznek Verbőczivel, s két
ségkívül eltérnek a középkori magyar felfogástól, melyben a középpont a király sze
mélye volt s nem a communitas“. S most tessék elgondolni, hogy az — úgylátszik, 
tehát nem véletlenül — Apponyi-téren álló, Pázmány Péterrel egy rangba helyezett 
Verbőczi-szobor konspektusában hangzanak el ezek a szavak, pláne akkor, amikor 
közjogászainknak egy bizonyos része nem is Verbőczihez, nem is a 15. századhoz, 
hanem egyenesen Szent István székesfehérvári sírjához szeretné a szentkorona-el
mélet kialakulását visszaszármaztatni. De mond Szekfű még különbeket is: „Szalay 
László valamikor így ítélt Verbőcziről, mint államférfiuról: „minden lépten-nyomon 
a rövidlátás és nyegleség megdöbbentő jeleivel találkozunk. . .  ő az elbizottság masz- 
lagával tartotta jól a nemzetet oly korszakban, midőn ezt nyomorúságának érze
té re . . .  kellett volna bírni; ő botor volt hinni, hogy a gravitatiói súlyt kénye-kedve 
szerint a nemzet egyik osztályáról a másikra helyezheti. . . “ „A hézagot holmi nyeg
leségek által vélte kipótolhatni“. Hasonló képet fest Verbőcziről báró Kemény Zsig- 
mond a Zord időben. Ezen nézetekkel és Fraknóinak adataival szemben közjogásza
ink Verbőczit mindenáron idealizálni akarják és úgy tesznek, mint ha a historiku
sok munkáit soha se olvasnák, sőt azokat, akik ma Szalay László nézeteit sokkal 
mérsékeltebben hangoztatják, némileg leplezve ugyan, de határozottan destrukcióval 
vádolják. Viszont Fraknói felfogását nagy realitás-érzékkel akceptálja Kornis 
Gyula, aki Verbőczi „vagyonszerző kapzsiságáról“ beszél“. — Eddig Szekfű! S ör
vendenünk kell, hogy ő maga idézi fel, bátor szóval, annak a veszedelemnek a lehe
tőségét, amelyre e sorok bevezetőjében utaltunk: ha véletlenül nem áll ma mindkét 
szerző magas közhatalmi poszton, akkor a „populus Verbőczianus“ úgy rájuk húzza 
a „destrukció“ vizes lepedőjét, hogy csak úgy ropog. S

S most még egyszer vissza a Hóman-féle kötetrész egyik legszenzációsabb ku
tatási eredményére! Jelen sorok írója már vagy két évtized je szeretné — csak ép
pen sosincs hozzá érkezése — megírni a magyar klikkek történetét az 1875-iki fúzió 
utáni korszakokban. Tehát felkutatni, hogy a politikai, tudományos,. gazdasági és 
társadalmi életben minő családi, atyafisági vagy lokális kapcsolatok tömörítették és 
juttatták hatalomhoz az egyes bihari, sárosi, zempléni, liptói, erdélyi, szatmári, du
nántúli, nemzeti kaszinói, országos kaszinói, sőt lipótvárosi kaszinói érdekcsoporto
kat. Azt hiszem, igen sok közéleti rejtélyünkre derülne fényesség az ilyen genea
lógiai vagy lokál hi stóriai kutatások révén.
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Ezt a mnukát pedig most, si licet parva confundere magnis, Hóman sokkalta 
hatalmasabb és historiailag sorsszerűbb méretekben végezte el a magyar 14. és 15. 
századra nézve. Tragikusan burleszk kép réved fel kutatásai nyomán. Kötetjének 
tetemes részét fáradságos birtokmegoszlási statisztikák és ezek alapján készült tér
képek tarkítják, amely utóbbiak között például a maguk lakonikus rövidségében is 
megdöbbentő, ilyen felírásuak vannak: „Magyarország urai 1433-ban“ ; nem ura, ha
nem: urai; s akkor a térképből kiderül, hogy e szerencsétlen ország testén négy 
klikk osztozott meg: a Garai-Cillei-Kanizsai atyafiság, a Csáki-Perényi-Pálóczi 
atyafiság, a Rozgonyi-Stiboriczi atyafiság és a német lovagrend. Más fejezetből pe
dig, a Zsigmond-féle Sárkányrendet ismertetőből, újabb gangszter-vircsaft rémképe 
tolul elénk, amelynek tagjai „a bizalmas megállapodásokat senkinek fel nem fedve, 
titkon megőrzik“. Ezek „véd- és dacszövetséget kötöttek egymással minden a Tár
saságon kívülállók részéről bármelyiküket fenyegető támadás esetére“ s egymást „fő
leg minden birtokjogaik ellen intézett támadástól megvédelmezik“, sőt „a törvényke
zési felségjog világos korlátozásával — a Sárkány báróinak gyülekezetére bízzák az 
igazságszolgáltatást“ is. „A hatalom igazi birtokosa. . .  a nagybirtokosok sárkányos 
ligája volt“, akik egytől-egyig a Garay-Ciliei-liga tagjai közül kerültek ki. „Zsig- 
mond korában 20—30 főúri család a maga roppant vagyonával és részben idegen ere
detével, az alatta álló társadalmi rétegektől mereven elkülönülő főnemesosztályként 
helyezkedett el a birtokostársadalom élén“.

Soha magyar történész ennyire plasztikusan még nem állította a magyarság 
lelkiismerete elé a magyar oligarchikus társadalmi berendezkedés irtózatos rákfené
jét, amelynek grotteszkségénél csupán az a tragikuma súlyosabb, amelyet Hóman 
valóságos vaticinium, nem, valóságos vérvád formájában, századokra kihatóan, 
máig is vérünket fogyasztóan dobbant bele a nemzet lelkiismeretébe:

„s evvel kezdődik hazánkban a nagybirtok politikai túlsúlyának korszaka“.
Énfelőlem tartozhatik ezeknek a végzetszerű soroknak írója bárminő politi

kai párthoz, lehet minisztere bárminő politikai rendszernek: mégis a nemzete fenn
maradásáért reszkető becsületesség, a józan hüvösségű kritika és a radikális világ- 
szemlélet embere az illető, — akár malgré lui is. A magyarság egyeteme, elsősorban 
a népi rétegek, hálával tartoznak annak a historikusnak, akinek elvégre — annyi 
és annyi évtizedeken keresztül tartó elkenő históriai iskolák dulása után — megvolt 
az erkölcsi bátorsága, hogy ezeket a keserű igazságokat a nemzet okulására monu
mentális formában leszögezze a Ma és az elkövetkezendő korok számára.

Kolozs Gyula dr.: Aforizmák

(Bpest, Légrádn kiadása, 67 oldal). La 
Rochefoucauld herceg szentenciái, maxi
mái és reflexiói azt a veszedelmet szaba
dították az emberiségre, hogy ügyeskezű 
gondolatbűvészek az oxymóronok és pa
radoxonok tetszetős képlete alatt vagy köz
helyeket vagy áligazságokat csempész
nek be az emberiség fáradt agyába. S ha 
igaz Rousseau meghatározása, hogy a pa
radoxonok olyan igazságok, amelyek egy 
századdal előbb születnek meg, mint kel
lene, akkor viszont a hivatásos rnaxima- 
gyártók (nálunk is vannak a francia 
hercegnek ilyen mániákus utánzói) olyan 
igazságokkal traktálnak bennünket, ame
lyek a kelleténél egy századdal későbben 
születtek meg. Az egész tehát voltakép-

-s. g .

pen inkább csak az idő kérdése: a para
doxon életcélja, hogy meghaljon; a ma
xima a halála után kezd csak élni. Az 
előttünk lévő könyv szerzője ügyesen 
túlteszi magát ezen a szkilla-karibdiszen, 
amikor egyszerűen aforizmáknak minő
síti a gondolatait, amelyek — bárminő is 
legyen e szó etimológiája (—horizomai, 
-— ferein, —foria) — a hétköznapból, az 
útszélíből való kiugrást, a ,.ragyogó el
különülést“ jelentik s így mint szemé
lyes élmények és meggyőződések túllen
dülnek a kritika mesgyéin. Azt mégis 
el lehet és kell róluk mondanunk, hogy 
szerkezeti technikájuk kitűnő, — azonban 
talán emelte volna a kötet jelentőségét, ha 
eszmecsoportok szerint rendszerezte volna 
a szerző ezeket az aforizmákat: így kissé 
széthulló benyomást tesznek.
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TUDÓS ÍRÁSOK
Babits Mihály: Az európai irodalom tör

ténete
(Nyugat-kiadás, 355 oldal). ,,A világ

irodalom benne él minden olvasóiában s 
én megpróbálom itt leírni, úgy ahogy 
énbennem él. Nem csinálok hozzá semmi 
úi tanulmányt. Azt kérdezem magamtól: 
mi hatott, mi maradt meg bennem?“ Ezek
kel a szavakkal írja kőiül Babits e könyve 
bevezetésében a ínaga célkitűzését; tehát 
alapjában véve, — a klasszikus zolai meg
határozás travesztálásával: un coin de 
la littérature vu var un temvérament, — 
azzal a különbséggel azonban, hogy míg a 
zolai maxima az irodalmi tárgyiassághoz, 
a realizmushoz vezetett, addig Babits 
szemléleti módja: líra, a legtisztább ala
nyi élmény (ami persze a könyvét csak 
annál érdekesebbé teszi, közel viszi az 
irodalmi omnibuszok ma annyira népszerű 
fajához). Régente, fiatal körünkben a de
rék, gráci Anton Schönbach professzor 
végezte el helyettünk azt a feladatot, hogy 
elolvasott számunkra minden elolvashatót 
s aztán az Über Lesen und Bildung szű
rőjén keresztül belénk csorgatta a maga 
érdekes meglátásait. Schönbach nem 
szalonolvasmánynak szánta a könyvét, 
mégis az lett belőle; Babits könyve is — 
meglássák — azzá lesz. (A „Schönbach“ 
azt hiszem vagy huszadik kiadásban je
lent /már meg s a Babits könyve is egé
szen bizonyosan éveken keresztül bestsel
lere lesz minden karácsonyi könyvpiac
nak). Ezt a szalonképességét nem is győzi 
Babits eléggé kihangsúlyozni. Tisztában 
van azzal, hogy törekvése „konszervatív, 
sőt reakciós“. Szerinte „a világirodalom 
arisztokratikus fogalom. De maga az iro
dalom is az“. Ellenben „a tömeg sötét“. 
Mi jól tudjuk, hogy Babits nem így gon
dolja ezeket az egyszerű tőmondatokat, 
ahogy azok hangzanak; ő bizonyos szu- 
blimáltabb értelmet tud megöttük. Viszont 
a sznoboknak ennyi elég: mintha hájjal 
kenegetné őket Babits minden egyes szava. 
„Lám, ez már rég nem az Ady-barát Ba
bits“ — mondogatják bizonyos öntudatos 
vállveregetéssel — „ez már a gróf Kle- 
belsberg-barát Babits! így Van helyesen, 
ez már derék dolog!“ Nos. ez azonban 
csupán a mise-en-scéne kérdése. Fonto
sabb ennél az elhatárolódás, amelyet Ba
bits önként vállal. Számára a „világiro
dalom lényegileg európai irodalmat je
lent“. „Idegen, barbár és exotikus iro
dalmak csak annyiban érdeklik, amennyi
ben az európai irodalmi áramot gazdagí
tották, erősítették.“ Azt mondja Babits: 
„A világirodalomtörténet lapjai keleti és 
exotikus literatúrák ismertetésével teli
nek, melyeknek egymáshoz és a miénkhez

úgy Jszólván semmi kapcsolatuk.“ Azt is 
mondja: „A keleti exotikus kultúrák... 
nagy alakjai nem a lázadók.“ Hát ez az 
önként vállalt elkülönülés súlyos baj a 
Babits irodalmi szemléletében s csak arra 
vall, hogy a maga elefántcsonttornyában 
nem figyelte meg elég precizióval a világ- 
irodalom új meg új felfedezéseit. Szá
mára még ma is a régi, jól bevált szkéma 
az irányadó: „Homéros fölébreszti Vergi- 
liust, Vergilius Dantét. . . “.. Jóisten, hol 
vagyunk már ettől? Az Isteni komédia 
brilliánstollú fordítója nem tudná-e, hogy 
Dantét ma már lehetetlen a perzsa boli- 
tikai és az arab szerelmi költészet nélkül 
megérteni, s hogy Dante számára a Ver
gilius Alakja csak éppen fagon de varler, 
a lényeg egészen másutt keresendő. Avagy 
hogy' akarja Babits az egész görög regény- 
irodalmat, a fabliaux-kat, a román-1, és 
Bocacción keresztül Shakespearet vagy 
az összes európai népmeséket megérteni, 
ha annyira tagadásba veszi a Keletet? És 
hogy: képzeli Babits, minő régi klisé alap
ján gondolja el a Keletet, ha ott nem is
mer lázadó — irodalmilag is lázadó — 
egyéniségeket? Nézzen csak egy kicsit 
körül Babits: mi történt újabban a Mani- 
kutatások körül, aki nélkül a keresztény 
gyónás (tehát az irodalmi lélekelemzés is), 
vagy az európai memoárirodalom megin
dulása a fiatalkorában manicheus Szent 
Ágoston nélkül elképzelhetetlen! Volt-e 
Európának csak valaha is olyan „iro
dalmi“ lázadója, mint a zsidó Ezra? El 
tud-e irodalmat a jó és a rossz konfliktusa 
nélkül, s eltudja-e ezt a konfliktust Zara- 
tustra nélkül képzelni? Nem, Babits túl- 
szűkre szabta a látókörét, ha ezt az egész 
„idegen, barbár és exotikus4/ irodalmat 
kifelejti. Az lett volna éppen egy uv to 
date-irodalomtörténet hivatása, hogy végre 
egyszer a nagyközönség tudatába is beler 
vigye, művészi formában, mindazt az új 
megismerést ezen a téren, ami eddig szak- 
folyóiratok szürke hasábjain erratikus 
tömbökként, nyersen hever s nincs mű
vészi kéz, amely végre szervesen beledol
gozza azokat az európai szellem fejlődés- 
történetébe. Enélkül Babits könyve szel
lemes csevegés, érdekes élményköteg, 
valószínűleg hosszabb 'időkön keresztül 
szalontéma is: de nem az a könyv, ame
lyet Babitstól joggal elvárhat a magyar 
szellemi élet. Reméljük: sor kerül még rá!

Kelemen Ferenc: A régi Makó cserepei
(Horváth Ferenc könyvkereskedő biz., 

Makó, 1933. 91 oldal.) A szerző, Makó vá
ros levéltárosa, hivatalos munkássága kö
zepette garmadányi olyan történelmi 
adatra bukkant, amelyből városának múlt
beli ■— hogy úgy mondjuk — magánélete 
élénk színekben bukkan fel. A török pusz
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títás meg a labanc uralom miatt persze 
mindössze a 17. század végéig megy vissza 
a város írott története, de ez a kétszáz- 
egynéhány esztendő is csupa kultúrtörté
neti kuriózum meg — ,novellatéma. A vá
ros harcai a Csanádi püspökkel, akinek 
egyre nyomasztóbb hatalma jobbágyi sorba 
süllyeszti a várost, már a legkorábbi do
kumentumokból is kiderül, de még a 48-as 
képviselőválasztás alkalmával is esküt 
vesznek ki az új követtől, hogy külön kö
telességéül ismeri el: ki fogja harcolni a 
város jogait a püspökkel szemben. Az is 
baja volt a városnak, hogy a 18. század 
közepétől kezdve a Csanádi püspök mind 
sűrűbben telepített kisoroszokat és romá
nokat a színmagyar népesség közé. Igaz, 
hogy ennek a telepítésnek meg volt a gaz
dasági előnye is, mert ezek az új telepesek 
új gazdasági formát, a juhtenyésztést hoz
ták magukkal, úgyhogy ettől kezdve fel
lendült a város gyapjukereskedelme, mert 
messzi vidékekről is idejöttek a vásárlók. 
A tatai csapó-(szűrszabó-) céh volt már 
1780 óta az egyik legjobb vásárlójuk, 
amely évről-évre előre lekötött náluk na
gyobb gyapjumennyiséget. Csakhogy az
tán a francia forradalom okozta „környül- 
állások“ olyan gazdasági leromlással já r
tak, aminőket a mai judikatura „gazda
sági lehetetlenülés“ néven ismer. Ezért a 
tatai csapócéh 1795-ben kiküldötte a meg
bízottait: Lauka Jánost, Supka Jánost és 
Mészáros Jánost, tárgyaljanak a makói 
tanáccsal, hogy a 34V2 forinton lekötött 
árat szállítsa le 30 forintra. Hosszas 
tárgyalások és bekért jogi szakvélemények 
alapján végül úgy egyeznek meg, hogy 
mérlegelve a tataiak nehéz helyzetét, a 
makóiak hajlandók 1 forintot engedni. 
Ezen az alapon aztán meg is egyeztek bé
késen s ennek örömére a tatai csapókat 
meghitta a város vacsorára vendégül, 
amely vacsora oly 'jól sikerült, hogy a bor
bíró fennmaradt számadása szerint 50 
icce helybeli és 15 icce karlócai bor fo
gyott el. (E sorok írója őszinte irigykedés
sel gondol 140 év előtti ősére s annak ivási 
talentumára: a gyomorsavat nyilván még 
nem találták fel akkoriban a felcserek).

Sós Endre—Színetár Ernő dr.: Mi vár a 
nőre az Ujközépkorban ?

( K é t  előadás. Periszkóp-kiadás. 32  old.) 
Az „Uj-középkor“ : a nacionalszocializmus 
által kiváltott regresszió rég túlhaladtnak 
vélt* társadalmi és kulturformálc felé! Sós 
a szociológus, Szinetár a lélekelemző ideg
orvos retortáján át vizsgálja a könyv cí
mében adott kérdést. A válasz — amint ez 
nem is lehet máskép — lesújtó perspektí
vát tár a nő elébe abban az esetben, ha a 
Harmadik Birodalmon ma eluralkodó lel
kiség végig futna a fehér emberiségen. S

itt nem is az a lényeges, hogy a hitleráj 
kiebrudalta a nőket a politikából és a hi
vatalokból; az sem, hogy uniformist akart 
számukra kreálni; sőt még az sem, hogy 
a cigarettától és az ajakpirosítótói 
akarta őket eltiltani. Ennél lényegesebb 
az, hosgy újra az ősgermán (?) férfimo
rált, mint egyedül üdvözítő társadalmi 
evangéliumot akarja diadalra juttatni. S 
hogy ez valójában mit jelent, azt Sós 
Endre ötletes és sok kulturhistóriai adat
tal tarkított előadása után Szinetár dr. az 
idegorvos távlatából állapítja meg: olyan 
szexuális nyomor következnék s a nőnek 
teljes deszexualizálása, amelynek kisérő 
tünetei a középkor legrémesebb lapjain, a 
boszorkányüldözések és a lelki tömegjárvá- 
nyok adattárában lelhetők fel.

Nagy Lajos: Az aquincumi orgona
(Az aquincumi Múzeum kiadványa, II. 

Bpest, 193b. lbh oldal, 97 ábrával, német 
kivonattal). 1931-ben az óbudai villany
művek építkezése közben véletlenül buk
kantak egy leletre, amely számos bronz
sípból, különböző bronz alkotórészből s egy 
felírásos bronztáblából állott. Az Aquin
cumi Múzeum őre, Nagy Lajos dr. nyom-* 
ban megállapította, hogy rómaikori or
gona maradványaira bukkantak a Kr. u. 
228. évből, aminő orgonáról már egy má
sik aquincumi lelet, egy 1881-ben felszínre 
került kőszarkofág verses felirata is meg
emlékezett. A lelet igazi, nemzetközi tudo
mány- és zenetörténeti jelentősége azon
ban csak most, hogy Nagy Lajos részletes 
tudományos kutatással beállította az aquin
cumi orgonát az egyetemes hangszertör
ténet keretébe, csak most bukkant ki egész 
mérvében. Ez a római orgona, amelyet egy 
Viatorinus nevű, aquincumi városi szená
tor (decurio) ajándékozott az ottani pol
gári városi tűzoltótestületnek, s amelyet 
Kalmár János mérnök, nemz. múz. asszisz
tens rekonstruált rajzban, ezidőszerint az 
egyetlen ilyen ránk maradt római emlék, 
s így valószínű, hogy irövidesen sokan fog
nak a külföldről ideözönleni, hogy ezt az 
unikumot tanulmányozzák, pláne, ha a le
let pontos másolatai segítségével modern 
orgonaépítő teljesen praktikábilisan re
konstruálja majd a hangszert. Nagy La
josnak a hangszerhez fűzött tudományos 
értekezése alapvető műve lesz a szakiroda- 
lomnak.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala; VI., Aradi 
ucca 10.1. Telefon; 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
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400 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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scr/et gróf és jobbágy, pap és civil, sza
badkőműves és nem szabadkőműves kö
zött. A Kőszegen vadházassápban élő 
Gattenburg grófot a bécsi rendőrfőnök
nek, Perpennek segítségével zsuppoltatja 
Pécsbe családjához; két piarista gimná
ziumi tanárnak 2Jj órán belül kell Kősze
get elhagynia; Klemencsics káplánnak 
Körmendet. .. s amikor évek múltán újra 
felbukkanik, Szily még azt sem engedi 
meg neki, hogy az egyházmegye területén 
misézhessék.

Ha most ezek ismeretében nézzük Zarka 
4s Kultsár esetét, nyilvánvaló, hogy nem 
kicsinyes; személyeskedő hajszát indított, 
amikor a líceum éléről elmozdította Zár
kát, aki ott aufklärizmust terjesztett, ka
tolikusellenes tanokat hirdetett és erkölcs
telen életével, perverzitásával botránkoztat- 
ta az ifjúságot. Csak püspöki kötelességét 
teljesítette Szily, amikor saját líceumá
ban a jóformán színtiszta katolikus if jú
ság katolikus szellemű és erkölcsös neve
léséről akart gondoskodni. S vájjon ki
csinyes, személyeskedő hajsza volt-e az, 
hogy áthelyeztette Kultsárt, aki egyik ta
nítványának anyjával, egy nemes úr fele
ségével, közismert viszonyt folytatott?

Szombathelyen lehetetlen meg nem 
érezni Szily szellemének grandiozításcit. A 
fenséges dóm., a püspöki palota, a nagy
préposti lak, amelyeket Hefelével emelte
tett, Maulbertsch, Winterhaider, Dorf
meister, Prokopp remekműveivel ékesítte- 
tett, a közép és felsőfokú iskolák, ame
lyeket a 2700 főt számláló falucskába ho
zott, az első könyvnyomda, amelyet sze
mináriumába telepített (itt nyomták Mi
kes leveleit!) . . .  a templomok és iskolák, 
amelyeket szerte az egyházmegyében oly 
nagy számban emelt, mint senki utódai 
közül. . .  mind tanúi annak, hogy meny
nyire tévedett a L i t e r a t u r a  kri
tikusa s viszont mennyire igaza volt a mo
dern Szombathely másik megalapítójának, 
a protestáns Éhen Gyulának, aki szobrot 
emeltetett a „nagy Szily Jánosnak“.

Szily a barok-kor neveltje volt, annak 
eszményei hevítették, azok szolgálatában 
élte le kortársai által is elismert aszke- 
tikus egyszerűségben, önzetlenségben 
(„sanyarúságban“) életét. Hogy ezek az 
eszmények nem a „jozefinus felvilág osult- 
ság“ eszményei voltak, az nem jogosít fel 
arra, hogy megtagadjuk tőle a 'nagyvona
lúságot és a kultúra terjesztéséért kijáró 
Uszteletet, nem jogosít fel arra, hogy 
„kicsinyes, személyeskedő, csúnya reak-
c ionáriusnak‘‘ b élyegezzük.*

A z  i d e i  k ö n y v n a p. Nem akartunk 
ünneprontók lenni s ezért — olvasóink ész
revehettek — szántszándékkal nem írtunk 
hosszú idők óta az idei könyvnapról. Nem

is igen írhattunk volna, mert hiszen a 
Magyar Könyvnap vezetősége olyan titko
san kezeli ezt az egész ügyet, hogy hozzá- 
képest a pápaválasztás befalazott konklá- 
véja valósággal nyílt népgyűlés. Titokban 
határozzák el, minő könyvek kerülnek ki
adásra, akár a könyvkiadók egyetemessége 
révén, akár egyes kiadók jóvoltából. Ti
tokban tartják a könyvnap dátumát 
(mindössze egy-két héttel elébb tudatják 
a világgal) s akkor aztán olyan plakát 
formájában közlik a világgal, amelynek 
idétlen asszony feje láttára hideg borza- 
dály füt végig az emberen. Most aztán le
zajlott a könyvnap. Szó szerint ezt olvas
suk az egyik napilapban: „Most már sza
bad és lehet őszintén megállapítani: az 
idei könyvnap csak félsiker volt és nem 
hozta meg minden irányban a véért ered
ményeket. Ezt nem magyarázza meg kel
lően sem a rossz időjárás, sem a rossz 
gazdasági helyzet. Itt bizonyos hibák tör
téntek a könyvnap „alimentálása“ körül. 
Ezúttal csak kis számban jutottak a sáU 
rak deszkaasztalára olyan könyvek, ame
lyeket valóban várt és érdeklődéssel várt 
a közönség.“ No,, de ez egy kívülálló orga
num hangja, talán tévedhetett! Ellenben 
itt van maga a M a g y a r  K ö n y v k i a 
d ó k  és K ö n y v k e r e s k e d ő k  O r s z á 
g o s  E g y e s ü l e t é n e k  sajátkezű val
lomása, elnöke nevével ellen jegyezve, — 
levél formájában, amelyet egy másik na
pilaphoz küldtek be: „ . . . T u d j  u k,
h o g y  t ö r t é n t e k  h i b á k  i s  a
K ö n y v  n a p ó  n“, — mondja nemes egy
szerűséggel ez az írásmű. Hát ez az, ami
nek nem szabad megtörténnie. Elvégre 
most már van az uraknak elég praxisuk, 
bizonyára kitűnő ötleteik is vannak szép 
számmal; tessék tehát úgy rendezni d 
dolgokat, hogy ilyen utólagos mosakodás
sal ne kelljen előhozakodniok. Ami ellen 
azonban végkép [és a legnagyobb elkesere
déssel kell tiltakoznunk, az ennek a klasz- 
szikus levélnek a következő passzusa: „R e- 
m é l j  ük,  h o g y  e z e k e t  az  á r n y 
f o l t o k a t  a s a j t ó  és  a h a t ó s á g o k  
s e g í t s é g é v e l  j ö v ő r e  e l t ü n t e t 
h e t  j ü ka. Hát hogyan képzelik ezt az 
urak? Talán felmuskátlizotb rendőrökkel 
fogják majd ezután a könyvnapon a 
könyveket árusítani? Avagy kakastollas 
zsandárok állanak majd a Sing-sing-stí
lusban mesterien felépített könyvsátrak 
előtt és negédesen kínálgatják majd szu
ronyhegyén a könyveket?! Nos kérem, ez 
a mindenkori tehetetlenségnek legbizto
sabb jele, a közeli elmúlásnak fáciesz hi- 
pokratikája: a hatóságokkal való fenyege- 
tödzés! így akarják talán — a hatóság 
segítségével — a könyvet népszerűsíteni?! 
Valami olyan perverz elgondolás ez, 
amelyhez nem is találunk illő szavakat.



IRODALMI ELET
A  V a j d a  J á n o s  T á r s a s á g  má r  

j u s  2 7 -é n  a  f e j é r m e g y e i  V á l  k ö z s é g b e n ,  
a h o l  Vajda J á n o s  a g y e r m e k é v e i t  é l te ,  
n a g y s i k e r ű  v á n d o r g y ű l é s t  t a r t o t t  é s  ez  
a lk a lo m m a l  e m l é k tá b l á v a l  j e lö l t e  m e g  a z t  
a z  e r d é s z la k o t ,  a m e l y b e n  a k ö l tő  g y e r e k 
k o r á b a n  é l t  é s  a h o v á  é l e t f o g y t á i g  m e g 
r e n d í t ő  n o s z t a l g i á v a l  v i s s z a - v i s s z a v á g y o t t .  
A  v á n d o r g y ű l é s  p e s t i  e lő a d ó i  K á l l a y  M i k 
ló s , K á r p á t i  A u r é l ,  P ü s p ö k i  A n d o r  és  

R u b i n y i  M ó z e s  v o l t a k .  A  h e l y b e l i  N é m e t h  
L á s z l ó , V a j d a  J á n o s  e m lé k é n e k  e g y i k  l e g 
h ív e b b  ő r i z ő j e ,  h a t á s o s  é s  m a g a s  i r o d a l m i  
n í v ó j ú  e m lé k b e s z é d  f o r m á j á b a n  t a r t o t t a  
m e g  a  t á r s a s á g b e l i  s z é k f o g l a l ó já t .  A  h e 
l y i  h a t ó s á g o k  r é s z é r ő l  V o j n i t s  A l a d á r  dr .  
f o r m á s  é s  t a r t a l m a s  b e s z é d b e n  ü d v ö z ö l t e  a 
v á n d o r g y ű l é s t .

*

A M a g y a r  K u l t u r s z ö v e t s é g  
30 .000  p e n g ő s  s o r s j á t é k r a  k a p o t t  e n g e 
d é ly t .  A m a g y a r  k é p z ő m ű v é s z e k  l e g k i v á 
l ó b b ja in a k  k é p e i t ,  s z o b r a i t ,  i p a r m ű v é s z e t i

A magyar könyvpiac junius 1—15-ig
D a r v a s  J ó z s e f :  Fekete kenyér. (Regény.

Viktoria ny. Bpest, 1934 132 o.) P 1.20 
D e h n o n t ,  J o s e p h :  A csavargó Krőzus. 

(Regény. Singer és Wolfner. 1934. 350 
oldal.) ‘ P 2.—

E a s t :  A clarendoni gyilkos. (Detektivre- 
gény. Athenaeum, 1934.) P —.96

H a v a s  I s t v á n :  A városok városa. (Költe
mények Budapestről. Singer és Wolfner 
1934. 60 old.) P  2,—

K a c s m á r i  I m r e :  Szelid vágyak perceiből. 
(Versek. Szépmíves kiadás. Bpest, 1934. 
16 o.) P —.20

K ő r ö s  E n d r e :  Öreg legények. (Költemé
nyek. A szerző kiadása. Főbiz. Kis Ti
vadar, Pápa. 128 o. 1934.) P 2.—

L a j t o s  L á s z l ó :  Az igazi Ady. (Tanulmány.
Historia kiad. Bpest, 1934. 32 o.) 

M a lr a u x ,  A n d r é :  Emberi sorsok. (Re
gény. Cserépfalvi, 1934. 301 o.) Kötve 
P 4.20, fűzve P 3.40

S z a l a y  K á r o l y :  A z  én koszorúm. (Versek.
Drach Márton könyvny. Pápa. 40 o.) 

S z a l a y  K á r o l y :  Daloló szívek. (Verses an
tológia. Hortobágy kiadás. Drach, Pápa. 
80 oldal.)

S z l a d i t s — D r .  F ü r s t — D r .  Ú j l a k i :  Kötelmi 
jog I—III. (Magyar Törvények Grill- 
féle kiadása. 3 kötet. 1934.) P 60.—

t á r g y a i t  s o r s o l já k  ki .  1 50  n y e r e m é n y t á r g y  
k ö z ö t t  tö b b  1 000  és S00 P  é r t é k ű  f ő n y e r e 
m é n y  v a n ,  A h a  K o v á k  V i lm o s ,  B e r n á t h  
A u r é l ,  E g r y  J ó z s e f ,  G l a t z  O s z k á r ,  M á r f f y  
Ö d ö n ,  P á t z a y  P á l ,  S z ő n y i  I s t v á n ,  V a s z a r y  
J á n o s  m ű v é s z e k tő l .  1 p e n g ő s  s o r s j e g y e 
k e t  b o c s á ta n a k  ki. A  t i s z t a  b e v é t e l t  k é p z ő 
m ű v é s z e k  és í r ó k  t á m o g a t á s á r a  f o r d í t j á k .  
A z  a k c ió  v e z e t é s e  R i to ó k  E m m a  dr .  k e z é 
b en  v a n .  ( F e r r y  O s z k á r  u.  55. T e l e f o n :  
5 3 -2 -5 7J

*

A  N e m e s - f é l e  C s a l á d i  I s k o l a  
é v v é g i  k i á l l í t á s a  jú n iu s  1 5— j ú l iu s  1 5 - ig  

m e g t e k in th e t ő .  A  g y e r m e k m u n k á k  s z e m 
l é l t e tő  k é p e t  a d n a k  a z  i s k o l a  e g é s z  n e v e r- 
lé s i  é s  t a n í t á s i  r e n d s z e r é r ő l .  <M i n d e n  a z  
ú j  i s k o lá k  i r á n t  é r d e k lő d ő  p e d a g ó g u s n a k  
m e l e g e n  f i g y e l m é b e  a j á n l j u k  a  s z é p  s  
i g e n  ta n u l s á g o s  k iá l l í t á s t .  B e lé p ő d í j  n in cs .  
(I . ,  T i g r i s  u.  4.1, v a g y  M é s z á r o s  u. 5 6 la .  
—8-as  a u t ó b u s z .— T e l . :  509 -38 .)

Zsigray Julianna: Az utolsó farsang. 
(Regény. Singer és Wolfner. 1934. 224 
oldal.) P 2.—

Sajtó alatt:
Keun, Irmgard: Gilgi. (Regény. Athenae

um. 1934.) P 2.—
Luke, Allan: Az álarcos idegen. (Detek-

tívregény. Palladis, 1934.) P —.50 
Pitigrilli: A 18 karátos szűz. (Regény.

Nova, 1934. 264 old.) P 2.—
Whiting, Parmenter: Akik egymást ke

resik. (Kalandos regény. Palladis, 1934.)
P —.50

William, Valentin: Az óra ketyeg. (De- 
tektívregény. Palladis, 1934.) P 1.—

H a  h ű l ö m  f l i p é i  e l ő
bármelyik napilapra és a Literaturára, akkor 

a napilapért havi — — — —- — — — 4'— pengőt
a Literaturéért havi — — — — — ------ —'84 pengőt

összesen 4‘84 pengőt 
fizet. » «  h a
a Magyar Hírlap és a Literature kombinált előfize

tését veszi igénybe, ekkor
a Magyar Hírlap havi— — — — — — — 2.90 P-be 
a Literature havi — — — — — — — — —.60 P-be 

összesen 3.50 P-be 
kerül. f u é g i s
egy hónapban 1.34 pengőt, egy évben 19.08 pengőt 
takarít meg. ha a Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

A könyvkiadó, könyvkereskedő és nyomdász urak szives figyelmébe!
A „Corvin a“, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesü

letének hivatalos lapja június hó 17-iki, 24. számában a következő hivatalos hirde
tést teszi közzé:

„Könyvkiadók figyelmébe!
A „Magyar Könyvészetiben való regisztrálás végett a könyvek július 

1-től fogva az Egyesület irodájába küldendők be. A Corvina „Újonnan 
megjelent könyvek“1 rovata, az Egyesület anyagi helyzete miatt, meg
szűnik s csak a negyedévi füzetek fognak megjelenni. Szerkesztésükről 
az Egyesület gondoskodik. Az eddigi szerkesztőnek, dr. Gulyás Pál egy. 
tanár úrnak, nagyértékíí munkásságáért ezúton is köszönetét mondunk.

Az Elnökség.“
E kommünikéhez fűződve a „Literatura“ arra kéri az összes érdekelteket, hogy 

megjelenés alatt álló könyveik címét és pontos bibliográfiai adatait legkésőbb min
den hó 7-ig és 22-ig szíveskedjenek a „Literaturá“-hoz (Budapest, VI., Aradi-u. 10.) 
akár írásban, akár telefonon (23-6-86, délelőtt 9—2-ig) beküldeni. Nem kell külön 
hangsúlyoznunk, hogy amikor ezeket a bibliográfiai adatokat teljesen d í j me n t e - 
sen  tesszük közzé, akkor ezzel egyúttal minden magyar könyvérdekeltségnek és 
főként a magyar kultúrának kívánunk szolgálatot tenni.

A LITERATURA szerkesztő-kiadója.

T A R T A L O M :
Germanus Gyula dr.: A modern iszlám szépirodalma (193). — Varga Kata, a zalatnai 
amazon (196). A baloldal könyvei: Lukács László, Farkas Sándor Zsigmond, Korvin Lajos, 
Perneki Mihály (200). — Ezekről a könyvekről beszélnek (201). — S. Nagy László: Kós 
Károly (203). —- Az érvényesülés bölcseleté (Vida Imre dr. tanulmánya) (205). — Tudós 
Írások (206). — A mellékleten: Hazai ’s külföldi tudósítások. (XLIX). — Szántó Dénes: 
Tündért a gyermeknek ? (L). — Földi Mihály uj regénye (LI). — Kulturhistória (LII). — 
A borítékon: Júniusban megjelent német, francia, angol és olasz könyvek, valamint a

magyar könyvpiac bibliográfiája.
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1934 junius havában megjelent 
német, francia, olasz és angol könyvek

Az árak pengőben

Német nyelven:

Asch, Schalom: Der Trost des Volkes. 
(Zürich, Bibliothek zeitgenössischer 
Werke. 473 1.) P 5.30

Bartz, Karl: Die Deutschen vor Paris. 
(Die Marneschlacht. Berlin, Brunnen- 
Verlag.) P 3.45

Baxter, George Owen: Die Spur. (Leip
zig, W. Goldmann. £55 p  4.50

Bergman, Hjalmar: Eros4 Begräbnis.
(München, Piper. 333 1.) P 5.70

Birkner, Friede: Anderer Leute Sorgen.
(Leipzig, Rothbarth. 255 1.) P 3.75 

Blank-Eismann, M.: Liebe im Mai. (Leip
zig, Rothbarth. 223 L) P 2.25

Braun, Prof. Br. Heinrich: Der überindi
viduelle Charakter des Psychischen. 
(Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 58
1.) P 4.20

Colerus, Egmont: Leibniz. (Wien, Zsol- 
nay. 626 1.) P 7.60

Dimnet, Ernst:, Die Kunst des Denkens. 
(Freiburg im Breisgau, Herder & Co., 
297 1.) Kart. P 6.90

Elzer, Margarete: Die Einsame. (Leipzig, 
Rothbarth. 319 1.) P 3.75

Forbes-Mosse, Irene: Das werbende Herz. 
(Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt. 327
1.) P 5,—

Galsworthy, John: Denkwürdige Tage.
(Wien, Zsolnay. 206 1.) P 5.—

Giono, Jean: Der Träumer. (Berlin, S.
Fischer. 341 1.) P 5.25

Grimm, Hermann: Leben Raphaels.
(Wien, Phaidon. 497 1.) Kötve P 5.70 

Gysi, Dr. Fritz: Richard Strauss. (Pots
dam, Athenaion, 160 1.) • P 16.20

Haas, Dr. Robert: Aufführungspraxis 
der Musik, (Potsdam, Athenaion, 299 1.)

Kötve P 43.50 
Hagenbach, Arnold: Intimes Amerika.

(Bem, A. Francke.) 5.85
Haupt, Dr. Gunther: Was erwarten wir 

von der kommenden Dichtung? (Tübin
gen, Rainer Wunderlich.) Kart. P 2.70 

Hermann, Georg: Ruth’s schwere Stunde. 
(Amsterdam, Aliért de Lange. 320 1.)

P 9.60
Heuer, Hans: Iris Pitt kommt nach 

Europa. (Leipzig, W. Goldmann. 246 1.)
P 4.50

Heydecker, J. Joe: Coup. (Leipzig, Lipsia. 
244 1.) P 4.30

Hoetzsch, Dr. Otto: Osteuropa und deut
scher Osten. (Königsberg, Ost-Europa- 
Verlag, 432 1.) Kötve P 17.25

Hollmann, Dr. W.: Die ärztliche Begut
achtung in der Sozialversicherung. Leip
zig, Georg Thieme, 122 1.) P 7.20

Jonneson, Storm: Triumph der Zeit.
(Wien, Zsolnay. 542 1.) P 5.30

Kesten, Hermann: Der Gerechte. (Amster
dam, Aliért de Lange. 334 1.) 7.50

Kossak-Raytenau, Karl Ludwig: Geluf A.-
G. in Gefahr! Leipzig, Lipsia. 274 1.)

P 4.30
Kühle, Dr. Heinrich: Staat und Todes

strafe. (Münster i. W., Aschendorff, 
127 1.) Kötve P 5.40

Lampert, Dr. H .: Heilquellen und Heil
klima. (Dresden, Theodor Steinkopff, 
247 1.) P 24.—

Lederer, Joe: Unter den Apfelbäumen.
(Berlin, Universitas. 207 1.) K. P 5.70

Lerch, Hanns: Sintflut über Europa.
(Leipzig, Lipsia 241 1.) P 4.30

Lulofs, Madeion: Gummi. (Berlin, Holle 
& Co. 437 1.) P 6,—

Mauriac, Frangois: Der grosse Abend.
(Graz, Styria, 124 1.) Kötve P 3.90

Michel, Robert: Die Burg der Frauen.
(Wien, Zsolnay.) Kötve P 7.50

Moberg, Wilhelm: Alles für das Wohl der 
Stadt! (München, Piper. 501 1.) P 6.60 

Orator, Prof. Dr. V.: Spezielle Chirurgie. 
(Leipzig, Johann Ambrosius Barth. 180
I.) P 9.90

Presber, Rudolf: Eine tüchtige Kraft. 
(Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlags- 
Anstalt. 265 1.) Kötve P 5.70

Rast, Dr. Karl: Atomtheorie und Atom
bau. (Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 
138 1.) P 9.90

Roegels, Fritz Carl: Deutsches Schicksal 
an der Saar. (Breslau, Bergstadtver
lag.) Kart. P 3.75

Roth, Joseph: Tarabas, ein Gast auf die
ser Erde. (Amsterdam, Querido. 287 1.)

P 9.60
Rust, O. Albert: Jagd in weiss und rot.

(Leipzig, W. Goldmann. 214 1.) P 4.50 
Schaeffer, Albrecht: Der General.

(Frankfurt a. M,, Rütten & Loening.) 
Kötve P 2.70

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy ut 58.



H A Z A I  'S

I D Ő S

K Ü L F ÖL D I
I T A S O K

D o r o t t y a ,  v a g y  a d á m á k  d i a 
da l a .  Százharminc éve (18 Oh), hogy a 
„Dorottya“, jó Csokonaink fiircsa vitézi 
versezete megjelent. A végtelen Időnek ez 
az ötnegyedszázad s nehány év alig egy 
szemrebbenése. Egy újabb szemrebbenés 
és a „Dorottya“ aktualitása már talán 
csak a címében lesz meg, a dámák diada
lában, akkorra talán sikerülni fog magu
kon, a nemiségükön is diadalmaskodniok. 
Ma még csak a szárnyas Idő elleni har
cukban maradtak győztesek. Mert ha ma 
keresne jó Csokonaink modelt Dorottyá
hoz, Orsolyához vagy Kunigundához, alig
ha találna. Eltűntek a vénleányok. Pedig 
ha hinni lehet a statisztikának, ma több 
nő él a földön, mint férfi és így bizonyosra 
vehető, hogy nagyon sok férjtelen asz- 
szony, sőt lány van. De az aggszüz cím 
eltűnt a jelleggel együtt.

Nemrég a kezembe akadt a M e g g e n -  
d o r f  e r B l a t t e  rnek egy harmincöt év
vel ezelőtti évfolyama. Harmincöt év a 
Dorottya százharminc évéhez csekély 
summáju év. Akkor már, harmincöt éve, 
automobil is volt és sok mai technikai 
csuda legalább csirájában meg volt. És,
— a ma asszonya is. De hogyan?!

A F r a u e n r e c h t l e r i n ,  magas kra
vátliban, orrán szemüveg, kezében fegy
vere, a toll, — állandó céltáblája a gúny
nak. Egy másik, úgy látszik, szintén 
állandó nevetésre számot tartó, — mert is
métlődő alak: a nadrágos (nem bugyis) 
bicikliző nő. S még egy: a bakfis, aki élet
pályát választ és diploma után törtet, de
— s itt a „Dorottya“ vég jelenete kísért,
— egy uniformisért, egy férjért, min
den diploma, „jogot!“ és „nadrágot a nő
nek“, — feledve van.

No és igen: Kunigunda és Arabelle és 
az ősi, régi Dorottya, — a telt formák di
vatának idején rettenetesen, komikusán so
vány vénkisasszony, akinek egész élete 
férjre vár ássál, leséssel és vadászással 
telt el. Akkor ez a vénleányság, mondjuk, 
a huszonhatodik év után menthetetlenül 
megkezdődött.

Ma? A férjhez menni, vagy nem menni 
megszűnt a lenni vagy nem lenni kérdés
sel azonos lenni. A harminc éves lányok 
igazán, — de igazán! — nem „néznek ki“ 
többnek — tizennyolcnál, nem sápitoznak 
gardedám után az illemnek okából. És ké
sőbb, negyven., ötven éves korban, van-e

ma Dorottya, aki foghíjas, álhajas, vagy 
színtelen arcú? Kit nem illet ma meg 
kurta, vagy hosszú szoknya, baby frizura 
és angyalian rózsás ajk? A kormeghatá
rozás a dámák láttán ma ily es: ?így húsz 
és hatvan között. . .

O, Csokonai Vitéz! A dámák diadalmas
kodtak — az Időn. (F. Fürth Margit.)

*

P á r e s z t e n d ő v e l  e z e l ő t t  Reusz 
herceg nagyobb alapítványt tett, hogy a 
Waitburgban, ahol a középkori német da
losversenyeket tartották, egy tisztán mű
vészi célokat szolgáló színházat építsenek. 
A német színházi ügyek kormánybiztosa 
most kijelentette, hogy az idén költőver
senyt rendeznek a herceg által adományo
zott színházban és a költőverseny díjait 
abban a teremben fogják kiosztani, amely
ben a középkori dalosversenyek győztesei 
kapták meg a diadalkoszorúkat.

*

A bécsi bíróságnak a napokban nehéz 
kérdést kellett megoldania. Egy újságíró 
ellen végrehajtást vezetett valamelyik 
hitelezője és ennek során lefoglalta a 
könyvtárát: Schiller, Nestroy és Doszto
jevszkij müveit, Hauf f  meséit, valamint 
Kellermann „Alagút“ című regényét. A 
foglalás ellen az újságíró ügyvédje felleb
bezéssel élt és azt vitatta, hogy a köny
vekre hivatásának gyakorlásához nélkü
lözhetetlen szüksége van. Az elsőfokú bí
róság a fellebbezésnek helyet is adott és 
kimondta, hogy kézikönyvtárra minden 
újságírónak szüksége van, mert senkitől 
sem kívánható, hogy minden munkáért 
nyilvános könyvtárba szaladgáljon. Most 
már a hitelező cég fellebbezett és a felső- 
bíróság meg is véiltoztatta az elsőfokú 
ítéletet. Az indokolásban ezt olvassuk: 
„Az újságíró hivatása nem abból áll, hogy 
Schiller vagy Nestroy müveiből kivonato
kat készítsen. Az újságírónak a napiese
ményekhez többé-kevésbé kritikailag kell 
állást foglalnia és eközben esetleg az ide
vágó irodalmat is tanulmányoznia kell. A 
bíróságnak azonban az a véleménye, hogy 
Kellermann Alagút ja, vagy Hauf f  mesés
könyve nem tartozik az efajta irodalmi 
termékek közé!“ A bécsi bíróságok állás
foglalása bizonyára az osztrák határokon 
kívül is sok kommentárra ad majd alkal
mat.

XLIX

-



Tündért a gyermeknek?
A könyvnap és iróhét alkalmából megjelent „Magyar írók — magyar könyv11 

című kiadvány kitűnő cikkírói között szerepel Benedek Marcell is, aki a „Gyermek, 
a betű meg a tündérek“ című cikkében a gyermekirodalomról vet papírra meleg 
sorokat s édesatyja: Benedek Elek, meg Fosa Lajos, Sebők Zsigmond emlékén elme
rengve arra szólítja fel a mai ifjúsági írókat, hogy a repülőgépet, rádiót és autót 
hagyják ki meséik motívumaiból, mert ezek úgysem okoznak lényeges változást a 
gyermek lelkében, de meséljenek nekik szívvel, fantáziával, meséljenek nekik tün
dérekről, mert a gyermeknek kell a tündérmese.

Nehéz dolog a fiatalság hátrányával indulni olyan ismert és elismert író ellen, 
amilyen Benedek Marcell, a magyar kultúra egyik élharcosa; meséskönyvemen és 
különböző lapokban megjelent sok mesémen kívül igazán csak az a tudat enged vele 
vitába bocsátkoznom, hogy ellenvéleményem talán megmozgatja kissé a magyar 
meseirodalom alvó vizeit.

Az elsőrendű magyar írók közül igen kevés foglalkozik meseírással, pedig aki 
jól akar írni felnőtteknek, annak jól kell tudnia mesélni gyermekeknek. Sajnos, ezt 
az állapotot kiadóink teremtették meg, akik rengeteg műkedvelőt szabadítottak rá 
a meseirodalomra, a honoráriumokat pedig elfogadhatatlanul alacsonyan szabták meg. 
No de a mese szeretete dilettánsok dömpingje ellenére is él az emberben s éppen 
ez a szeretet adja kezembe a tollat, hogy megvédjem a modern mesét — a tündérektől.

A tündér, a vasorrú bába. az óperencia, a mesének bizonyos hármas tagoltsága, 
(a szegény legyőzi a bronzerdőben a bronzsárkányt, az ezüsterdőben az ezüstsár- 
kányt, az aranyerdöben az aranysárkányt és elnyeri a világszép királykisasszony 
kezét, az öreg király fél birodalmával együtt), a hencidától-bonchidáig való lakoda
lom, az irgum-burgumozás lehet, hogy valami igen kedves, sőt édes képzelet terméke, 
— de megkorhadt termékek. A tündér békebeli mesehős. A kisgyermek elhiszi egy 
darabig, ha nem kap egyebet, — de miért ne kapjon egyebet, maibbat, jobbat, élőbb 
meseanyagot? A mai gyermek bölcsője felett a rádió dudol altatódalt, gyermek- 
kocsija mellett motorok zúgnak: miért ne vegyen tudomást arról, hogy a technika 
századában él? Éppen Pósa Lajos és Gaál Mózes lapja, az „Én Ú j s á g o m “, amely
nek pompás anyagát annakidején magam is faltam, tanúskodhatik róla, hogy hány 
elragadtatott gyermek-levél érkezik egy-egy „mai mese‘‘ után (mint például a be
csípett autóbuszról szóló mesém), ami természetes is. Az irrealitás annál inkább el
hitethető, minél több reális alapja van.

A pedagógia számos vonatkozásában túlhaladta húsz évvel ezelőtti elveit. Miért 
álljon éppen a gyermekirodalom, a nevelésnek egyik fontos eszköze, az évtizedekkel 
ezelőtti színvonalon? Vegye figyelembe Benedek Marcell a zenei nevelés terén elő
állott óriási haladást: a gyermeket, akinek zenei nevelését azelőtt a boci-boci-tarkán 
kezdték, ma Kodály Zoltán többszólamú kórusaira tanítják. A mesekönyvek illusz
trálása is megifjodott: a régi aprólékos, cizellált meseillusztrációkat a nagy foltokkal 
ható, grotteszk, plakátszerű, egyszerű vonalú modern rajz váltotta fel.

Általában az irodalmi hatáskeltés eszközei a korokkal változnak (bocsásson meg 
B. M., nem oktatni akarom erre őt, aki ezt nálamnál sokkal jobban tudja, csak em
lékeztetni). Valamikor Werther világdivat volt; a mai regény tipikus hőse a pilóta. 
A tündér, mint mesehős, abba a korba tartozott, amelynek bútora a plüssgarnitúra, 
zenéje a valcer és női csábja a fűző. A gyermeknek gügyögtek és féltették a leve
gőtől, nehogy megfázzék. A mai gyermek télen is rövid harisnyában jár, a mai gyer
mek „Piroska és a farkas“ helyett Miki egéren mulat. A mai gyermek egészen kis
korában „farkaskölyök“, pedig édesapja az ő korában csak bújócskát játszott. Hát 
lehet egy farkaskölyök fantáziáját tündérrel és társaival tömni?

Én azt hiszem, nem. Nem is kell. A repülőgép motorjának búgása elnyomja a 
tündérek cincogását. Nem mondom, hogy aranyszárnyú végrehajtó bácsi legyen a 
mai mese hőse. de a gyermekeknek dolgozó író ne ragadja ki magát a korból, amely
ben él, mert különben elveszíti maga alatt a talajt: az 1930-as gyermek érdeklődését.

S z á n tó  D én es
I



Ahol a Pegazust Alboráknak hívják
A  m o d e r n  is z lá m  sz é p ir o d a lm a  

Irta : Germanus Gyula dr. egyet, tanár

A mai Kelet irodalmi formákban újat nem alkot, hanem szolgaian utánozza 
Európát, amely így visszafizeti azt a kölcsönt, amit művészi téren a múltban a Ke
lettől kapott. Mert igen nagy mértékű volt ez a keleti hatás minden téren, az iroda
lom terrénumán is. Az arab Ezeregyéjszaka keret-elbeszélései szolgáltak például 
Boccaccio számára mintául. (Meg kell jegyeznem, hogy az Ezeregyéjszaka utolsó tel
jes kéziratát egy európai ember: Galland, a szmirnai francia követség attachéja men
tette meg az utókor számára, 1700 körül.) Az arab Antar-regények nyomán keletkez
tek az európai lovag-regények, mint ahogy a lovagiasság fogalmát és főleg megnyi
latkozásait is az araboktól tanulták el a keresztes vitézek. Dante Isteni Színjátékát 
is arab befolyás alatt írta: a pesszimista felfogású vak költőnek, Al-Maarri-nak 
„Riszalat-Al-Gufran“ című műve inspirálta a Pokol megírására.

A muhammedán irodalom legértékesebb alkotása az Ezeregyéjszaka, amelynek 
pompás, realisztikus leírásaiból megismerhetjük a 9. és 10. század életének jellegze- 
teségeit. Minden álszeméremtől mentes nagyszerű riport ez tulajdonképen, amelyet a 
személyek pompás karakterizálása tesz különösen élvezetessé, a színes történetektől 
eltekintve. Európában alapjában véve nem is ismerik a maga igaz valójában az Ezer
egyéjszakát, mert az arab nyelv lefordíthatatlan. Tiszta matematika ez a nyelv: nem 
ragokkal és képzőkkel dolgozik, hanem hangértékek behelyettesítése adja a külön
böző fogalmakat. Ezáltal nyer majd minden szó kettős vagy még több értelmet. (Pél
dául: tányérszéle és vénasszony ugyanaz a szó éspedig ennek a szónak tulajdonkép
peni jelentése: elgyengülés. Ennek az a logikai magyarázata, hogy a vénasszony egy 
elgyengült nő és a tányérszélét is lecsiszolják, elgyengítik.) A szavaknak ez a több
értelműsége teszi alkalmassá az arab nyelvet a szójátékokra és ezek természetesen 
lefordíthatatlan ok. Ezért nehéz, de gyönyörű ez a nyelv.

A muhammedán irodalmak közül a török irodalom lépett ki először abból a se
kély mederből, amelyben a múltban élt, amikor szigorú formák között a perzsa iro
dalom utánzása volt. A múlt század ötvenes éveiben fordított hátat ennek az irány
zatnak és ettől kezdve európai hatás érvényesült, forma és nyelv szempontjából egy
aránt. Ettől kezdve közérthető nyelven írtak, nem úgy mint azelőtt, amikor csak a 
tudományosan műveltek érthették meg az irodalom nyelvét. A török irodalom fellen
dülése a krimi háborúnak köszönhető, amikor a francia katonatisztek révén elterjedt 
a török hadsereg tisztjeinek körében a francia kultúra ismerete. Ettől kezdve a fran
cia irodalom hatása érvényesült Törökország irodalmában, amely az összes muham- 
medán irodalmak közül először közelítette meg az európai irodalmat. A modern török 
líra szakított a régi ázsiai formákkal, — a kaszidá-val, amely architektonikus fel
építésű cél-költeménjr, — és átvette a párisi parnassien-stílust.

A modern török nemzeti regényirodalom a kisázsiai török nép megismeréséhez 
vezetett és ez a népréteg újszerű, érdekes típusokat adott az irodalomnak. Ezek in
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spirálták aztán a modern színműirodalmat Törökországban és a színház hozta az új 
török népnyelv bevezetését az irodalomba. A legkiválóbb modern török regényírók: 
Usakizade-Halid-Zia — a török Jókai —, Resid Nuri, akinek „Ökörszem“ című re
génye nagy sikert aratott —, Rusen-Esref — a történelmi regény legkiválóbb műve- 
lője —, Ömer-Szeifedin — a teljesen egyéni ízű török humor képviselője — és Jakub 
Kadri — akinek „Nur-Baba“ című misztikus regénye megkapóan érdekes — vala
mennyien olyan értékeket produkálnak, amelyek érettek arra, hogy európai nyelvekre 
lefordítsák azokat. Eddig — érthetetlenül — úgyszólván csak Halidé Edib írónő
nek a műveit fordították le, pedig ezek meglehetősen gyenge írások.

Amióta behozták Törökországban a latin írást: csodálatosképpen megakadt az 
irodalmi működés. Ennek részben pszichológiai, részben pedig gazdasági okai van
nak. Az elapadás részben azért következett be, mert kiemelték a népet az évszázados 
talajból, másrészt az új, mechanizált élet nem ad elég témát, nincs benne elég fan
tázia és végül a gazdasági viszonyok leromlása megnehezíti a könyvkiadást. Az bizo
nyos, hogy a török irodalom végleg szakított Ázsiával és ma már kizárólag Európára 
támaszkodik, Európa felé gravitál.

A perzsa nyelvterületen sokkal későbben kezdődött az európai minta szerinti 
irodalmi renaissance. Perzsiában csak 1851-ben jelent meg az első újság, ez is mind*- 
össze a kormány kommünikéit közölte. Később Londonban és Konstantinápolyban je
lent meg egy-egy perzsa nyelvű lap, de ezeket ellenzéki voltuk miatt kitiltották Per
zsia területéről. A háború alatt erős német-perzsa szimpátia alakult ki és Berlinben 
alapították meg a „Káva“ című perzsa újságot, mint ahogy németek fedezték fel az 
ős perzsa zoroa; zuiánus-kultúrát is és amint 1916-ban Berlinben készítették elő a 
perzsa nacionalizmust, amely most éli ki magát.

Érdekes, hogy az első modern perzsa színdarab egy — Moliére-fordítás volt. 
A Misanthrope-ot adaptálták perzsa miliőre. Tiflisben színre került később néhány 
eredeti perzsa dráma is, amelyek közül egyet német fordításban Berlinben is elját
szottak. 1908-ban indult meg a perzsa Színházi Élet, amely azonban lényegileg a po
litikai viszonyokat szatirizálja és nem annyira a színházzal foglalkozik. A szatíra 
egyébként a perzsa irodalom és a perzsa kedély legjellegzetesebb sajátossága, amint 
a  török népé és irodalomé a humor.

A modern perzsa írók regényeikben főként a zoroaszteri időket elevenítik meg, 
de a perzsa történeti adatokat — francia forrásból merítik. A legkiválóbb modern 
perzsa könyv: az „Ibrahim bég utazása“ félig útleírás, félig pedig a perzsa politikai 
és társadalmi viszonyok bírálata.

Ma már több irodalmi egyesület működik Perzsiában és mintegy tíz folyóirat 
jelenik meg nyomtatásban (mert azelőtt litografálták az újságokat). A perzsa közön
ség rendkívül szereti a detektívregényeket és így valamennyi Sherlok Holmes-regényt 
lefordították perzsa nyelvre — természetesen adaptálva. Legmulatságosabb, hogy a 
kalandorfilmekből — regényt írnak (megfordítva, mint ahogy Európában és Ameri
kában csinálják, ahol a regényeket filmesítik meg). Sőt nemcsak regényben, hanem 
még — versben is feldolgozzák ezeknek a filmeknek a meséjét. Ezek a regények és 
versek többnyire a napilapokban jelennek meg.

Az arab nyelvű irodalomban Egiptusé a vezető-szerep. Napoleon óta igen erős 
francia hatás érezhető az egiptusi irodalmon. A nagy francia császár hozta az első 
nyomdát Egiptusba és az ő proklamációja volt az első nyomdatermék, amely a Nílus- 
menti országban megjelent.

A regénynek nincs szerepe ebben az irodalomban. Ami regény arab nyelven itt 
megjelenik, az kizárólag rossz európai regényeknek a kivonatolt, gyenge adaptálása. 
A lírában ellenben nagy haladás érezhető. Különben is az arab nyelv speciálisan al
kalmas a versírásra, mert szinte lehetetlen nem rímeket írni. De amíg azelőtt a vers
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ben is a szójáték volt a fontos, addig ma — francia hatás alatt — az érzelmek ki
fejezése dominál az arab lírában. Sőt, a legújabb arab költők már ott tartanak, hogy 
rím nélküli verseket is írnak. Legfigyelemreméltóbb novellistájuk Al-Manfaluti, az 
egykori pap, aki egyéni átéléseit írja meg. A költők közül kitűnik Sauki, aki nyelv- 
tekintetében félig a régi iskolához tartozik és a vele szemben álló Abu-Sadi — orvos 
—, aki a legmodernebb európai irányok propagálója és az „Apollo“ irodalmi egye
sület alapítója. Különös diaszpórája van az arab irodalomnak Amerikában, ahol 
rendkívül sok arab él. Ezek az amerikai-arab írók — Dzsabran-Halil, novellista, 
Emin-Rajhanf, az útleírás művésze és Mihalil-Mihail-Naima, keresztény-arab költő — 
amerikai témákat dolgoznak fel arab nyelven. Az ő hatásuk alatt európaizálódik a 
szíriai arab irodalom.

Igen nagy tudományos irodalom fejlődött ki az utóbbi esztendők során Egip- 
tusban. Ennek legkiválóbb művelői Abdullah-Enan dr., a hisztorikus és Abbas-Al- 
Akkad, a szociológus esszéista.

A külföldi regényeket fordítják ugyan arab nyelvre, de erősen megcsonkítják 
őket és olyan hibákat követnek el, hogy például Goethét — franciából fordítják. Most 
nemrégiben jelent meg arab nyelven Brusson-nak Anatole France-ról írt könyve, 
amelyhez vonal alatt illusztrált magyarázó szöveget biggyesztettek a — gyengébbek 
kedvéért.

Magyar írók művei is kezdenek megjelenni arab fordításban. A „Balágh“ és 
a „Sziaszat“ című napilapok tárcarovataiban az utóbbi időben több Heltai-, Zilahy-, 
Móra- és Herczeg-novella jelent meg, Abdul Munim fordításában. A napokban pedig 
értesítést kaptam Dr. Zaki Abu Sádi-tól, az Apollo Társaság hasonló című modem 
folyóiratának főszerkesztőjétől, hogy le akarják fordítani az „Ember tragédiáját“, 
amelyet az angol rádió közvetítése révén ismertek meg és rendkívül értékelnek.

Szentkuthy Miklós: Prae
(Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bu

dapest. 632 oldal.) A kiadóvállalat a gi
gászi külsejű könyvhöz mellékelt ismerte
tésében egyebek közt azt írja: „E munka 
nem „regény“ vagy „filozófia“ akar lenni, 
hanem új stíluslehetőségekkel való kísér
letezés. A P r a e  cím nem arra utal, hogy 
a könyv előjátéka, terve egy másiknak, 
nem afféle „előszó egy meg nem írt re
gényhez“, hanem inkább egy új kultúra, 
életmód vagy általános mentalitás lelki 
előfeltételeinek panorámája: csak stílus, 
amelynek nincs témája (de nem is keres 
témát), mert éppen a „csak stílus“ az a 
vonás az új kultúrában, melyet a P r a e  
szerzője oly fontosnak tart.“ — Ez az is
mertetés Proust, Joyce és Huxley rokoná
nak tartja a szerzőt, ám ebben, legna
gyobb sajnálatunkra, nem tudunk vele 
egyetérteni, mert a huszadik századnak ez 
a triumvirátusa mégis csak elsősorban — 
gondolatot képvisel és a tartalmat öltöz
teti új formába, míg Szentkuthy saját be
vallása szerint, kizárólag a formára fek
tet súlyt. Kétségkívül tiszteletreméltó a 
szándéka, a próbálkozása és az a renge
teg energia, amit ennek a könyvóriásnak 
a megírásába belefektetett és mindenesetre

érdekes az a szavakkal való zsonglőrkö- 
dés, amit csinál.

Vaszary Gábor: Monpti
(Káldor Könyvkiadóvállalat kiadása. 320 

oldal.) Tavaszi szélben ringó mandulafa- 
ágak hatnak úgy az emberre, mint ez a 
bűbájos, könnyed írás. Hol hangosan ka
cagva, hol könnyes szemmel olvastuk a 
kis francia lánynak — Murger Mimije 
mai utódának — megindító históriáját, 
ezt a franciás chanson-formában eldalolt 
szerelmet. Nagyon kell szeretni ezt a sző
ke fruskát, aki többet hazudik, mintsem 
eszik, de sosem rossz szándékból, ha
nem azért, hogy a fantáziáját kielégítse; 
aki megtestesítője annak a párisi lányti- 
pusnak, akiről Verlaine azt énekli: „El l e  
a v a i t  de s  f a g o n s  de d é s o l e r  un 
p a u v r e  a ma n t ,  que  c ‘en é t a i t  
v r a i m e n t  c h a r  ma n  t!“ És éppen így 
kell szeretni a zseniális bohém fiút, aki a 
legnagyobb nyomorban tengődik és ha 
pénzhez jut, egyszerre kicsapja valami 
ostobaságra, aki elképesztően könnyelmű 
és ragyogóan tehetséges..'. a szerzőt. 
Mert hiszen kétségtelenül egy önéletrajz
nak egyik részlete ez a regényben elbe
szélt dal.



Varga Kata, a zalatnai amazon
K ét s z e r z ő  é s  e g y  té m a

1844 augusztusában az erdélyi Főkormányszék a következő hirdetményt füg
gesztette ki minden megyeháza kapualjába s doboltatta ki minden erdélyi községben:

9176ll8££. Személyes leírása a zalathnai uradalomhoz tartozó Búcsúm, Ker- 
penyes és Abrudfalva nevű helységek lakói közt ámító és a kir. uradalom 
ellen izgató V a r g a 1 Katalinnak: ki is £0 éves, középtermetű, barnapíros 
arcú, fekete szemű; beszél oláhul, magyarul, németül, s ezen két utolsó nyel
ven ír is; öltönyét változtatja, némelykor strimpfiibe és csinos öltönybe jár, 
máskor oláhosan öltözik; utazik gyalog és lóháton. Ki is szorgalmatoson föl
kerestetvén, ha megtaláltatik, fogattassék el és biztos őrizet alatt kísértés-' 
sék nemes Alsó fehérmegye Tisztségéhez. Költ az erdélyi kir. Fő Kormány 
Tanácséiból. Kolozsvárott, Augusztus 26-án, 18££-ben.

Egy kalandos, izgalmas asszonyi pályafutásnak drámai csuklópontja ez a kö
rözőlevél. Lexikonok nem ismerik Kelemenné Varga Kata nevét; sőt még a mindent- 
tudó, minden kis írói adatot kibogarászó Szinyei bácsi sem emlékezik meg erről az 
asszonyról, holott verses önéletrajzát — igaz nagyon szakadozott, foszlott papíron — 
az Országos Levéltár őrzi egy viharos női karrier kuriózus emlékeképpen. Marczali 
LLnrik történelme egy mondatban intézi el; s Kós Károly „Erdély“-könyve ennyit ír 
róla: „A mócck között a máig is rejtélyes Varga Katalin agitál a jobbágyság eltör
lése érdekében folytatandó küzdelemre: a vármegye elfogatja és bebörtönzi.“

A z á llító la g o s  k irá ly d a jk a
Csakhogy ennek az elf ogatásnak igen furcsa a históriája s még ennél is fur

csább — Kós Károly helyesen használja a „rejtélyes“ szót — az egész Varga Kata- 
eset előtörténete. Csupa nagyhatalmú jogi fogalom vív itt epikai küzdelmet egymás
sal, mintha csupa apokaliptikus lovas lenne: királyi privilegizált bányaközség, ki
rályi kincstár, bécsi császár-király, kancellária, gubernium, nemes vármegye, egy
házi hatalom, — egyik a másiknak farkasa, a feloszlóban lévő feudális világ rotha
dás-terméke ez a bellum omnium contra omnes; de ebben az istenek-alkonyában az 
igazi szenvedő fél a nép, az istenadta nép, no meg az, aki botor fejjel arra adja ma
gát, hogy a nép érdekében harcba szálljon az egymással tusakodó, de a közös ellen
ség láttára nyomban összefogó hatalmasságokkal.

Ez pedig az adott esetben Varga Kata volt. ügy történt a dolog, hogy a fennt 
megnevezett, királyi privilégium alatt álló községek — Búcsúm, Kerpenyes és Ab
rudfalva — bányász népe konfliktusba keveredett Alsóíehérmegyével, amely nem 
akarta e községek jogait elismerni s mindenfajta terheket rótt ki rájuk. A bányá
szok panasszal éltek az udvari kancelláriánál, amely pörre utasította őket. A pör- 
nek Nagyenyeden kellett volna lefolynia s a bányászoknak ügyvédet kellett fogad
niuk. El is menesztettek egy küldöttséget, hogy tárgyalja le a dolgot valamelyik nagy- 
enyedi fiskálissal, de a küldöttséget a másik érdekelt fél útközben elfogatta, becsu-
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katta. Erre a bányászok titokban, rejtett hegyi ösvényeken új megbízottakat küldtek 
ki s ezek el is értek 1840-ben Nagyenyedre. Itt a fiskálisnál egy érdekes nőre akad
tak, aki végighallgatta a panaszaikat s elhatározta, hogy az elnyomottak mellé áll. 
Kelemenné Varga Kata volt ez az asszony, aki — a cél szentesíti az eszközt — na
gyobb tekintélye érdekében azt kezdte magáról hiresztelni, hogy ő volt Ferencz József 
(akkor még csak egyszerű főherceg) szoptatós dajkája. Hát ez ugyan nem volt, de 
hogy-hogysem, a bécsi udvarnál csakugyan lehetett bizonyos befolyása, mert ott min
dig kedvezően fogadták a bányásznép érdekében tett előterjesztéseit.

A g y ilk o s s á g

Ilyen előterjesztéssel pedig, saját verses életírása szerint, már i841-bcn 
élt. A bécsi kancellária le is írt a guberniumhoz, az erdélyi gubernium meg a nemes 
vármegyéhez. Ezen a hosszú ide-oda-úton azonban elkallódtak az írások: a nép nem 
jutott a jogához. Erre Varga Kata az action directe-hez folyamodott: nincs az embe
reinek földje? hát akkor szerez nekik. Fejszékkel nekiállította az embereit a kincs
tári erdőknek, irtsák ki s így szerezzenek maguknak termőföldet. A rumén mócok 
bálványukként szerették az igazságosztó magyar asszonyt és csak duomna noastra, 
„miasszonyunk“ néven emlegették. Állandó testőrsége volt ötven fejszés mócbói. „Mi
asszonyunk“ újabb három kérvényben ostromolja a bányászok érdekében a királyt; 
van is foganatja: királyi leirat ad nekik igazat. Igen, de V. Ferdinánd őfelsége azzal 
nem számított, hogy a saját kincstári uradalma szabottálja meg az ő rendeletéit s a 
papokkal hirdetteti ki a templomokban, hogy a három község népe ezután is csak
úgy tartozik régi terheit viselni.

Közben megjelenik a fenntidézett körözőlevél, amelynek azonban Varga Kata 
— a maga ötven fejszés mócca védelme alatt — egyszerűen fittyet hány, sőt most 
már egyéb ügyes-bajos dolgokban is átveszi a — diktatúrát. Az egyik bányászköz
ség, Búcsúm, kisbirája mindenféle külön gazságot követett el a néppel szemben, jnire 
Varga Kata a testőrségével körülvétette a kisbíró házát, hogy felelősségre vonja. A 
kisbíró menye, csecsemőgyermekével a karján, lépett a fenyegető tömeg elébe. Éles 
szóváltás kezdődött a két asszony között s Varga Kata türelmét vesztve botjával rá
akart ütni a nyelvelő ellenfelére. Erre egy tragikus véletlen következett, amely eldön
tötte Varga Kata egész további életsorsát. Botjával nem az asszonyt, hanem a mel
lén pihenő csecsemőt találta el. Annak feje beszakadt s a gyerek másnap szörnyet 
halt. Varga Kata gyilkos lett. Ami nemcsupán azt jelentette, hogy most már a ha
tóságok is mint ilyennel bánhattak el vele, hanem egyben a nyilván amúgy is exaltált 
nő lelki egyensúlya is ettől kezdve bomlott fel — egészen az őrülésig.

A tragikus eset 1846 júliusában játszódott le; szeptemberbein Varga Kata fel- 
utazóit Bécsbe, hogy személyesen adjon át a királynak egy kérvényt. Amikor onnan 
visszakerült, most már — a kincstári uradalom példájára — ő is a templomi szószé
ket használta fel agitáció céljaira: innen ajánlotta a népnek, hogy egyszerűen ta
gadja meg az adófizetést.

A p ü sp ö k , m in t  z s a n d á r
S itt aztán egy másik furcsa alak kapcsolódik bele a történet menetébe. Még

pedig Saguna András, aki ekkor még csak püspöki vikáriusa volt az erdélyi görög
keleti egyháznak. A skrupulus nélküli könyökember típusa, aki a szabadságharc ide
jén, amikor már püspök volt, de metropolita szeretett volna lenni, a magyarok ellen 
fordult, s ezért az abszolutizmus idején meg is kapta a metropoliát, sőt ráadásúl még 
a báróságot is. Ezidétt azonban, 1846-ban, még csak vikárius; püspök szeretne lenni 
s miután a dolog úgy fest, hogy ebben a magyar urak lehetnek nagy segítségére,
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azért most őmelléjük áll, szemben a saját fajtájabeli bányásznéppel. A román sze
gény nép élén magyar asszony, a magyar urak élén román pap, — ez is mutatja, 
mennyire nem a nemzetiségi, haném tisztán a szociális kérdés az, amely Erdély poli
tikai életét dominálta.

Saguna tehát arra vállalkozott, hogy „pacifikálás“ okából végigjárja a nyug
talan falvakat. 1847 januáriusában meglátogatta a bucsumi bányászokat, prédikált 
nekik s mise után felszólította őket, adják elő panaszaikat. A szegény mócok nem 
voltak a szó mesterei s ezért előhívták a duömna noastra-t, aki ott rejtőzködött a 
közelben, az egyik paraszt házában (ekkor már úgyis mint izgatót, úgyis mint 
gyilkost körözték őt). Varga Kata előkerül, vitába száll Sagunával, aki azt ajánlja 
neki, hogy a vitát elébb négyszemközt folytassák le s ezért vonuljanak félre. így ha
ladnak együtt kettesben a Templomtér felé, ahol Saguna szánja befogva állott.

S most jön az igazi coup de scene. A vikárius hirtelen mozdulattal bedobja az 
asszonyt a szánba, maga is mellé ugrik s kocsisának nyomban jelt ád az indulásra. 
A szó szoros értelmében elrabolja az asszonyt s hogy jó szolgálatot tegyen a várme
gyének, másnap be is liferálta őt a nagyenyedi börtönbe. Sagunát még ebben az év
ben püspökké nevezték ki. ö t hónap múlva pedig a bécsi Allgemeine Theaterzeitung 
134-ik száma a következő hírrel lepi meg olvasóit:

A g y u l a f e h é r v á r i  v á r n a k ,  Erdélyben, hírhedt foglya van: a 
félelmetes Kelemenné Varga Kata. A nagyszebeni görögkeleti püspök saját- 
kezüleg fogta el ezt az asszonyt, éspedig úgy, hogy beültette a kocsijába s 
aztán hirtelen elhajtatott vele, úgyhogy Varga Kata paraszttestőrei nem 
bírták őkev utolérni.

A z ő rü le t  u tján
A 48-as forradalomnak sürgősebb feladatai voltak, semhogy a szerencsétlen 

amazonnal törődjék, aki ott sinylődött a gyulafehérvári vár kazamatáiban, Írogatta 
verses memoárjait s közben mindjobban elborította agyát az őrület. 1847 januárius 
19-től 1850 december 14-éig volt már vizsg álati fogságban, amikor a katonai büntető- 
bíróság (az abszolutizmus ideje van), letárgyalja az ügyét. Izgatás miatt háromhavi 
elzárásra és Erdélyből való kitiltásra ítélik. Egy hónap múlva a bécsi Fremdenblatt 
jelenti:

V a r g a  K a t a ,  e ritka erélyen és intelligencián rendelkező erdélyi asz- 
szony számára, aki Búcsúmban, Abrudbányán és több kamarai bányaközség
ben lázadást szított s ezért 1847-ben elfogták, úgylátszik közeleg a szabadulás 
perce. Értesülésünk szerint ugyanis magas helyen bekérték az ügyére vo
natkozó iratokat, amiben kedvező fordulatot kell látnunk.
Hogy hivatalos helyen mi történt tovább ebben az ügyben, azt nem tudni. Lé

nyeges dolog aligha, mert Varga Katán már nem is lehetett segíteni: még jótétemény 
számba mehet, hogy ott tartották a börtönben, ahol őrülten pusztult el rövidesen.

Érdekes, hogy ezt a tipikusan regénynek kínálkozó témát most, egymástól füg
getlenül, két író is felkapta. Az egyik Araifii Viktor, a Budapesten régebbről ismert 
román szocialista író, > aki ezidőszerint a gyulafehérvári börtön önkéntelen vendége 
s fogságának idejét egykori börtönelődje életregényének megírására akarja felhasz
nálni. A másik pedig Molná/r Ákos, aki pár évvel ezelőtt a Mikszáth Kálmán-dí- 
jas „Végre egy jó házasság“-regényével tűnt fel, tavaly pedig a „Tizenkét lépés“ 
című regényével aratott szép sikert. Aradit a saját gyulafehérvári sorsa, Molnárt 
pedig Marczali Világtörténelmének egy mellékesen odavetett mondata vezette ehez 
a kitűnő témához.
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HASZNOS

M U L A VG O K
A baloldal könyvei

A címben előforduló ,,baloldal“-fogalmat, bevalljuk, csak bizonyos fenntartások
kal merjük használni. Amióta Károlyi Imre gróf két emlékezetes röpirata kimutatta, 
hogy a mai kapitalista rendszer útja nyílegyenesem vezet a szovjetrendszer felé; ami
óta igen alapos tanulmányok igazolták, hogy Mussolini fascizmusa voltaképpen csak 
álcázott és hovatovább mind nyíltabb formája a kollektív gazdasági rendre való átté
résnek; amióta Roosevelt amerikai elnök gigantikus N. R. A.-kísérletére a saját agy
trösztjének egyik volt tagja sütötte rá a kommunizmus bélyegét; s amióta viszont a 
leninizmusról derült ki, mennyire átvette a cári uralom egész sor velejáróját: az och- 
ranát, a pánszláv nacionalista gondolatot és az imperializmust, — azóta bizony meg
megtorpan az emberben minden, régóta beidegzett jobb- és baloldali érzéke, Egysze
rűen nem tudjuk már, hol mosódnak el a határok, pláne, amióta kiderült, hogy Musso
linin ek isi, Leninnek is egyazon atyamestere: Georges Soréi francia mérnök volt.

Mégis szeretnénk itt négy olyan könyvről beszámolni, amelyeket a köztudat 
általánosságban „baloldalinak“ könyvelne el, holott pl. az egyik az integrális 
kollektivizmus, a másik viszont az individualizmus ezidőszerint legszé’sőbb kiélési for
mája.: a nihil felé mutat.

Lukács László: Én és mi c. könne (Kosmos könyvkiadó, Bpest 1934. 151 oldal) 
a három mű közül a legmélyebben szántó. Két nagy csoportban tárgyalja az élet ösz- 
szes kultúrjelenségeit, egyrészt a mai, ú. n. polgári, niás részt, az általa elvárt, eljövendő 
ú. n. kollektív kultúra szemszögéből. Rendkívül nagy tudásanyagát „kultúrszociolo- 
giává“ építi ki is ennek keretében vizsgálja az étkezés, a ruházkodás, a lakás, a sze
relem, a szórakozás, a vagyonszerzés, a bölcselkedés párhuzamos jelenségeit ma és az 
utópikus kollektivista társadalomban. Iránykönyvről lóvén szó, természetesen eleve 'is 
állást foglal a ma adottságai ellen és a, „ha majd“ lehetőségei mellett. S bár plasztikus 
hasonlatai rendkívül mély (impressziót hagynak az olvasóban, mégis az az érzésünk, 
hogy itt-ott túlságosan leegyszerűsíti a meghatározásokat. „Mii az értelme annak, hogy 
az erdőben szedett eper az enyém? Az, hogy megehetem. A magántulajdonnak tehát, 
fogyasztási értelme van“. Talán még sem ennyire egyszerű a dolog. Vagy: „Az éksze
rek is azt a célt szolgálják, hogy a ,megjelenés szürkeségét kölcsönvett ragyogással 
élénkítsék“. Aki egy kicsit foglalkozott az ékszer szociológiái történelmével, jól tud
hatja, hogy itt rendkívül sok más: vallási, erotikus, társadalmi (hatalmi) kategória 
játszik közbe. Vagy: „A polgári szerelem elhagyja a szerelem alapját, a fajfenntar
tást . ..  és kizárólag a fajfenntartási szervek célnélküli működésére szorítkozik“. Ez 
persze ma így van, de — úgy hisszük — alapos pragmatikus tévedés az erotizmust 
tisztán a fajfenntartás ideológiájára korlátozni; másrészt nem hisszük, hogy a kollektív 
társadalomban is minden erotikus ténykedés k ’zárólag a fajfenntartás célját fogja 
szolgálni. Ugyanígy tévesnek véljük — ehelyütt bővebben nem részletezendő okoknál 
fogva — a szerzőnek ezt az axiómáját: „tartós szerelem a mai körülmények közt nem 
lehetséges, mert az emberek 1. nem mozognak, 2. ruhában járnak, 3. lakásokban lak
nak. Ezzel .szemben lehetséges volna, ha 1. a testmozgás életprogram volna, 2. ha a 
meztelenség megszokottá válnék, 3. ha a lakásmód változatossága biztosítva volna“. 
Gondoljon csap a szerző a primitív népekre, ahol az utóbbi három feltétel megvan,
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c
viszont a tartós szerelem éppúgy meg van, vagy éppúgy nincs meg, mint a mai pol
gári társadalomban. Itt nyilván egészen más — főként a belső elválasztásé mirigyek 
életével összefüggő — mindmáig kiikutaftatlan okok közrejátszása a döntő tényező.

A másik baloldali“ könyv Farkas Sándor Zsigmond: Nihil könyve c. mü (Fó
rum »Szépíró Újság kiadása, Bpest, 1934. 81 oldal). A szerző bevezetője szerint az ő 
felfogása is „a kollektivizmust tartja a legmegfelelőbb társadalmi együttélési formá
nak“. De az ember végcéljáéi! a kissé ködösen megfogamzott „Abszolút Tudásig való 
eljutást“ hirdeti. Az elejétől végig biblikus hangon tartott pronunsziamento „az értelem 
diktatúrájának eljövetelét“ követeli, ezt azonban nem annyira az értelem, mint inkább 
az érzések eszközeivel iparkodik az olvasóba beleplántálni. Ott már és ott még nem 
tart az emberiség, hogy a mai káoszból kivezető út 'keresésénél lemondhatna a komoly 
érvelés, az észokok használatáról.

A harmadik könyv versesgyűjtemény. Korvin Lajos: Tömegszállás (Danton 
könyvkiadó, Bpest, 1934. 39 oldal). A politikai iránylíra nem tartozik a poézis legsze
rencsésebb válfajai közé s így ebben a kötetben is ott, ahol versbe szedett vezércikket 
találunk, bizony elhalkul az irodalmi .érdeklődésünk. Ellenben ez a versíró tud vérbeli 
költő is lenni — s ilyenkor lel igaz-magára, sőt talán a saját politikai célkitűzéseinek 
is jobb szolgálatot tesz ilyen költeményeivel —. amikor elfogja a belső tűz és ezrai 
hévvel tépi ki lelke darabjait, hogy lobogóid tűzze fel a tömegek elébe. Az „TJccák éne 
kese“ versében szólal meg például üyen numeni hang:

Hahó! Bábelek épültek hegyek alján, folyamok mentén 
s üvegcsengésű síneken menekül hozzájuk az ember, 
hol bomló körutakon s szennyes sikátorok alján végzete várja, 
jajszava csak halk síp, belevész bőgő szimfónia zűrzavarába, 
s testét hívja kazán gőze, tömeg pocsolyává sűrítni. . .
Itt állok csillagosterek gyulladt közepén, megszállva dalokkal, 
s égrefutó gyárkémények fodros fűstbodrai álján 
a napról álmodom éh.

Aki ilyet tud, annak duplán kötelessége, hogy kerülje az agitáció kongó frazeoló
giáját!

Kevésbé bizakodóan nyilatkozhatunk Pernelü Mihály 2000 Volt című, „verses“ 
könyvéről (Szabad írás kiadása, Bpest, 1934, 32 oldal). A szerző, aki saját verses val
lomása szerint volt már tisztviselő, újságíró, színész, napszámos, művész, fűtő, zenész, 
csatornamunkás, piaci árus, Dobrudzsában gabonaátvevő, kupléénekes, sramlimuzsikus, 
kikötőmunkás, gyári munkás, to’onc „és még egy csomó más“, eddig már két más 
kötetben, az Uccai kőnyomatos és az Ágyrajárók c. köteteiben mutatkozott be az iro
dalom terén. Úgy látszik, nem jó tapasztalatai lehettek a kritikával, mert igv zeng: 

Én az utak széléről szakítom 
a feltörtlábú szavakat, 
hirdetem a filozófia tolcncházából 
megszökött eszmékét,
s ha i)odalmilag kötéláltali halálra ítélnének is érte. 
nem baj,
irodalmi akasztófavirágnak lenni sem utolsó dolog,
s történtek már olyan csodák,
hogy a halott tovább élt, mint a hóhér.

Ez a viilon-os pár sor különben még a legsikerültebb, mert legalább ötletes 
része a kötetnek: a többi bizony száraz, tendenciózus riportanyag, elvetélt agitáció. 
Csak itt-ott, ahol a szatíra korbácsát csördíti meg, rebben fel egy-egv kis in véne ó, 
egy-egy kis humor. Tipikus esete a háboruutáni — hibáján kívül elproletarizálódott — 
entellektüel Mi-Ko-érzésének. Inkább korjelenség, semmint irodalom.
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NEK...

VERSEK
Havas István : A városok városa
( K ö l t e m é n y e k  B u d a p e s t r ő l .  S i n g e r  é s  

W o l f n e r  k ia d á s a .  60 o ld a l ) .  A „Tűnő 
évek“ és a „Part felé“ költője ez
úttal a magyar fővárost énekli meg 
legújabb verseskötetében. A „világszép 
város“ és a „küzdő várős“ arca egyformán 
megragadják a lelkét. Szép, meleg szavai
ban tiszta hit és bízó optimizmus csendül, 
csak néha riad fel benne valami kis fé
lelem. mint például a kötet egyik legszebb 
versében, a Kerepesi útról szólva, azt írja:

A z  é le t  h a r a g v ó  f o l y ó j a  
V á d o l ,  v á d o l ,  m í g  t o v a  f u t .
J a j ,  ha  k ic s a p  g y ű l ö l e t á r j a ,  
T e m e t ő v é  l e s z  e z  a z  ú t .

Körös Endre : Öreg legények
( K ö l t e m é n y e k .  Z á d o r y  Z o l t á n  c ím k é p é 

ve l ,  P á p a ,  193 U. 125  o ld a l ) .  Minden 
„modernségtől“ mentes, kedves, egy
szerű költemények. Egynéhánya a 
népköltészet friss hangját és pompás 
ritmusát adja vissza. Ezek megzenésítésre 
is alkalmasak volnának. Ügyes műfordí
tások és két verses elbeszélés egészítik ki 
a kötetet.

MAGYAR SZÉPPRÓZA
Berend Miklósné: Szent Bertalan-éjszaka
( K á l d o r  K ö n y  v k ia d ó v á l la l a t  k ia d á s a .  20  U 

o ld a l . )  Kitűnő ösztönnel választotta ki tör
ténelmi regénye számára a kort és a mii
jót Berend Miklósné. A világhistória egyik 
legizgalmasabb, a jövő szempontjából leg
nagyobb jelentőségű időszaka az, amikor a 
katolicizmus és a reformáció vívta nagy 
harcát. Ennek a harcnak legszínesebb, leg
fantasztikusabb színpada Medici Katalin

párisi udvara volt, ahol a machiavellisz- 
tikus diplomácia fondorlatai zajlottak le a 
parfőmös budoárok, betegszobák és ko
ronatanácsi termek sokszinü fényében. 
Fülledt szerelmi lihegések, suttogó imád
ságok, halálhörgés, fölényes, hideg kacaj, 
deliriumos üvöltés, harangkongás, a ha
talomvágy rekedt parancsszava és a puri
tán zsoltárok égbeszárnyaló tiszta dal
lama: a hangoknak ez a bábeli orkesztere 
zúg a „Szent Bertalan-éjszaka“ diaboliku- 
san felépített regényéből. A folytonos drá
mai történések — a história rivaldájának 
jólismert eseményei — mögött egy máso
dik színpadon azokat az indulatokat, 
szenvedélyeket, lázakat, bűnöket és eré
nyeket mutatja be Berendné, amelyek a 
szereplők lelkében láthatatlanul játszódtak 
le és amelyek tulajdonképpen a történel
met irányították. Az írónő szubjektivizálja 
az objektív történetírást a lelki motívu
mok előtérbe helyezésével, az egyének ki
emelésével és ezzel beteljesíti a törté
nelmi regény, az „h i s t o i r e r o ma n -  
c é e“ modern alapelvét. Alakjainak meg
rajzolásánál azzal ér el különösen erős 
hatást, hogy nem egyazon technikával festi 
meg őket: a figura karaktere szerint, hol 
széles ecsetkezeléssel, olajjal dolgozik, hol 
lehellet-finom pasztelképet vetít elénk, a 
miniatűr aprólékos kidolgozása után egy
szerre puhán elkent modern képet fest, 
egyszer a fehér-fekete éles ellentéteivel 
kemény portrét hoz ki, másszor a tem
pera élénk színhatásai révén érzékeltet, 
vagy az akvarel egymásba mosódó lágy
ságát használja fel ahhoz, hogy alakjá
nak jellegzetességét érvényre juttassa. A 
dús szerelmi élete folytán hírhedt Na- 
varrai Margit házasságával indul el a re
gény, amelynek során borzongva látjuk 
Medici Katalinnak, a női Machiavellinek 
hatalmas koncepcióját és feneketlen er
kölcstelenségét. a három — Anjou, Guise 
és Navarrai — Henriknek egymástól any- 
nyira eltérő egyéniségét, a boldogtalan, 
beszámíthatatlan báb-királv kétségbeejtő 
tehetetlenségét, a keménykötésű hugenotta
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urakat, élükön a csupa jóindulattal és bi
zalommal telt Coligny admirálissal és az 
érdekes mellékszereplők tömegét, akik kö
zül kiválik a fertőben is tisztának maradt 
kis Marie és harmatos szerelmének tár
gya: Jean de la Force. Ennek az ember
párnak a szerelme az egyetlen üdítő foltja 
annak az erkölcsi posványnak, amelyet a 
párisi udvar képviselt akkortájt. A re
génynek két grandiózusán megkomponált 
jelenetében — amikor Katalin ráveszi fiát 
arra, hogy írja alá az hugenották halálos 
ítéletét és amikor a borzalmas ejszal a 
reggelén az udvar kivonul a kőbányába, 
megtekinteni az áldozatokat — Berendné 
tanúságot tesz legjobb kvalitásairól. Ez a 
regény a neoromanticizmus irodalmi front
jának egyik nagyértékű bastionja.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

Fallada, Hans: Aki egyszer rabkoszton
élt

(Fordította Tamás István. Nova-kiadás. 
bit- oldal. Ára 3 .60  P.) A „Kleiner Mann, 
was nun?“ egy csapásra híressé vált szer
zőé ebben a könyvében is a kisemberek vi
lágát írja meg, de ezen belül azt a döb
benetes sorsú réteget, amelynek életét a 
börtön árnya örökre elzárja a napfénytől. 
A sikkasztó Kuf alt — a regény hőse — bör
tönből való szabadulása után hiába pró
bálkozik a legjobb szándékkal, életrevaló
sággal és ügyességgel újra a (társadalom 
hasznos tagjává válni: a  börtön árnya 
lehetetlenné teszi minden próbálkozását. 
Hiába ér el sikereket, mihelyt kiderül róla, 
hogy büntetett előéletű, egyszerre letaszít
ják útjáról. A börtön árnya Damoklesz- 
kardként függ felette és elgáncsolja pá
lyáján éppenúgy, mint szerelmi életében. 
Végül is nem marad más hátra számára, 
minthogy újra bűnbe essék és a sok igaz
ságtalan hajsza után szinte megnyugszik, 
amikor ismét bezárul mögötte a börtön ka
puja. Hatalmas vádirat ez a könyv a tá r
sadalom fonák szociális viszonyaira.

Életrajzok

Lajtor László: Az igazi Ady
(História-kiadás, Budapest, 1 9 3 4. 31 oU 

dal.) Nem nagy terjedelmű ez a  köny
vecske, de egyik legfontosabb alkotása az 
Ady-irodalomnak. Ezt végre valakinek meg 
kellett írnia. Azzal a mind gy akrabban 
előtérbe tolakvó tendenciával szemben,

amely még a Rákosi-féle támadásoknál, 
vagy a „Nyugat“ által megpróbált agyon- 
hallgatásnál is rosszabb, hogy t. i. minden
áron csak a szerelem, a pénz és a bor 
költőjévé bélyegezze át Adyt, végre meg 
kellett írni, hogy Ady elsősorban p u r 
s a n g  politikai költő volt, ez az igazi, 
nagy, centenáris jelentősége. Azon talán 
lehet vitatkozni — és valószínűleg sor ke
rül még erre is, — vájjon pártpolitikailag 
hová sorozandó Ady; vájjon szocialista 
volt-e (ahogy' Lajtor állítja), vagy pedig 
radikális, a szó legfranciább, de nem mai 
francia értelmében (ahogy mi valljuk, akik 
egy-kenyéren éltünk vele), — ez, mondom, 
még majd alaposabban megvitatandó lesz, 
és rendkívül fontos is, hogy tisztázást 
nyerjen ez a kérdés majdan, olyan légkör
ben, ahol a gondolat kifejezése nem jelent 
egyníttal ügy'észi vádindítványt is. De ad
dig is t e t t  ez a kitűnő lendülettel meg
írott, eszmékkel terhes kis könyv.

Lambrecht Kálmán: Herman Ottó élete

( K ö n y v b a r á t o k  K i s  K ö n y v e .  E g y e t e m i  
N y o m d a  k ia d á s a ,  B u d a p e s t  1934 .  26U olda l ,  
h.5 i l lu s z t r á c ió v a l .  Á r a :  3 .8 0  P . )  Jövő nyá
ron lesz száz esztendeje, hogy megszüle
tett Herman Ottó, a legismertebb és leg
népszerűbb magyar természettudósok 
egyike. A Királyi Magyar Egyetemi Nyom
da ebből az alkalomból a sokoldalú és re
gényes életű tudós életrajzát megíratta 
tanítványával, Lambrecht Kálmánnal, az 
ismertnevű paleoornitologussal, akinek már 
tizennégy éve jelent meg egy finomveretü 
könyve Hermanról, „az utolsó polihisztor
ról“. A mostani ama régebbivel szemben 
más célkitűzést követő, népszerűbb élet
rajz: részben korrajz, részben lebilincselő 
regény, amely' elmondja, hogy lett az egy
kori géplakatosból világhírű természettu
dós és etnográfus, hogyan jutott be az 
egykori dalmát határőrvidéken, öt évig 
bakáskodott névtelen senki a magyar par
lamentbe, amelynek minden oldalról szíve
sen hallgatott debattere volt. Pókászat és 
rovartan, madarászat és halászat mellett 
beszámol az életrajz Hennán Ottó úttörő 
néprajzi kutatásairól, érdekes apróságokat 
jegyez föl kortársairól: Semsey Andorról, 
Szily Kálmánról, Pulszky Ferencről, Bras- 
sai Sámuelről; közli Kossuth Lajos két, 
eddig ismeretlen levelét és érdekes szö
vegképek kapcsán állít méltó emléket a 
ragyogó tollú lángelmének, aki élete alko
nyán elsőül ismerte föl hazai földön az 
egykoron itt élt ősember nyomait.
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E R D É L Y I  P O R T R É K
Kos Károly

Bocsássanak meg ezért a banálitásért: akkortájt igazán sürü, fekete felhők go
molyogtak Erdély felett. Tisztás seholsem volt. Csupán csak néhányunk lelke mélyén 
s szeme tükrében villant parányi sugár-fény. Dolgozni, dolgozni, ösztönzött a vágy 
s ez volt az egyetlen vigasztalan remény mindannyiunk előtt.

1919.
Tudatlan, ösztönerővel, tisztán belső kényszerültségem hatása alatt dacolni kezd

tem minden más paranccsal s újra sorjába sorakoztattam az E r d é l y i  S z e m l e  
munkatársait. Régieket és újakat s keresve a leendőket. így jutottam cl egyelőre 
még csak magamban — Kós Károlyig.

Ha dolgozni, építeni, menteni kell Erdélyt — akkor okvetlen itt kell lennie közöt
tünk Kós Károlvnak is, gondoltam s a sok reménytelen vágy között hevíteni kezdett 
az újabb remény: Kós.

Akkor még jóformán alig ismertük. De tudtuk róla, hogy van, hogy él, talán 
Sztánán vagy a Kalotaszeg valamelyik más szögében álmodozik Attila tönkrevert 
népéről. Mondom, Erdély vezetői akkor alig tudtak valamit róla, de mi tudtuk, hogy 
Erdélyhez s Erdélyből már is adott valamit: az Attila királyról szóló éneket, meg a 
„Régi Kalotaszeget“ s Budapesten és Szentgyörgyön a magyar épitésmód új stílus
vonalait.

Kellett, akartam tehát Kost.
De mindez az akkori időben csak akarat, szándék lehetett csupán. Az emberek 

elbújtak. A vadul dübörgő, sűrű, fekete felhők rémítgettek mindenkit. Az erdők fák 
helyett szuronyokat gyökereztek ki a földből. Magam is folyton szuronyok Birnam- 
erdejében égtem. A posta nem járt. Szók lassú üzeneteivel keresgéltem hát Kost. Ku
tattam. Családját, testvérét, sógorait.

Egyszer csak kezdtem únm ezt a hiába erőlködést. Félesztendő telt el s Kost 
még mindig nem találtam meg. A véletlen kezembe juttatta egy régi írását: „Vizek
ről, emberekről és virágos, vidám temetőkről. — írás a Kalotaszegről“. Kivágtam 
s leadtam. Ösztönös érzésem úgy súgta, hogy erre majd jelentkezni fog. Előbb-utóbb 
majd csak a kezébe kerül valahol a mi frissen írt erdélyi Bibliánk s megérzi belőle, 
hogy várjuk, hívjuk, akarjuk.

És ösztönöm — megsegített. Jó negyedfél esztendő után Kós valóban beállított 
az akkori szentegyházuccai kis szerkesztőségbe.

Örömmel, szeretettel fogadtuk. Egészen bizonyosan sokat-sokat beszélgettünk, Er
délyről, gondról, keshedt bánatról, akaratról, dacról, munkáról: Erdélyről.

Egészen bizonyosan sokat beszélhettünk s minden valószínűség szerint nagyon 
egy gondolaton lehettünk, mert év végén hatalmas kéziratcsomó feküdt az asztalo
mon: „Nemzeti művészetünk: — Civilizáció és kultúra — Internacionálé és nemzeti 
eszme — Modern művészi törekvések — Erdélyben keressünk“.

Ez volt az a cikk, amelyről a folyton égő és minden tiszta szándékot szívvel érző 
S p e c t a t o r  írta az E r d é l y i  H e l i k o n  Kós-számának politikus-cikkébe:

„És utána siet a lelkének, ki a száraz életbe: elutasít minden együgyű és ártó, 
rövid buzgalmú földalatti „munkát“; inkább megír különös ösztönösséggel és termé
szetes ésszel, a meglepő egyszerűség pátoszában, az E r d é l y i  S z e ml e  hasábjain 
egy programcikket: Ady sugallatára Erdélyben kell a magyarságunkat megkeresni s 
az életünket megtalálni; ne szívjunk mákonypipát, ne pislantsunk másfelé."

így indult tehát Kós Erdélynek, vissza Erdélybe, akkor, amikor aki csak tehette, 
menekült Erdély viharvert, felázott, suta országából.

*

-
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Azóta tenger idő telt. Az E r d é l y i  S z e m l e  felett és körül is újabb fergeteges 
viharok vertek tábort. S a sok viharverés nemsokára elég erőssé edzett ahhoz, hogy 
szétszakadhassunk. Hát persze, hogy szét is szakadtunk. Nem is két-, hanem három
felé.

Ahogy most tizenöt év távolából visszanézek Kosra, úgy látom, hogy számára 
valósággal áldás volt ez a szétszakadás, ez a bomlás. Ami szinte tisztulásnak indult, 
ha nem is épen az lett belőle. De Kós mindenesetre önmagára talált a káoszban: épí
teni, alkotni, dolgozni, ez volt az ő horoszkópja. Uj irányt jelölni, új utat mutatni 
ebben a bábeli zűrzavarban. És hozzákezdett az építéshez, alkotáshoz, új Dévavárak 
emeléséhez.

Igaz, hogy az idők ólomsúlya is enyhült, de vitathatatlan hogy új baráti köre is 
termékenyítőbben pezsdült rá. Egyre-másra születnek meg: a Kaláka, a V a s á r n a p i  
Új s ág ,  a N a p k e l e t ,  az Erdélyi Szépmíves Céh, a V a r j u - n e ni z e t s é g, új 
és új tervek, iskolaházak, istenhírdető templomok, a politikai aktivitás sürgetése, 
képzőművészek összefogása, amik külön-kiilön mind egy-egv szívdarab Kosból, együtt
véve pedig: egy friss Erdély.

Nem szándékom, nem célom végig analizálni Kost. Összehasonlítani sem fogom 
senkivel. Felmérni sem fogom. Recitálni sem tudom, hogy miket csinált, annyi min
dent csinált. Csak azt az egy bizonyosságot írom ide: Erdélynek a fejedelmek kora 
óta nem volt rajongóbb szerelmese, mint Kós, aki napjainkban egymaga többet tett
Erdélyért, mint megannyian mások. Tett mint író, tett mint szervező, tett mint ter
vező, tett mint építész. Mindvéve együtt: tett mint építő.

Mint új Kőmives Kelemen.
Mint Erdély építője.
A sztánai Solness.
A hitből, erőből, dönthetetlen akaratból gyúrt kemény, nyakas magyar.

*
De nem elemezem. Megígértem. Sem mint építészt, sem mint építőt. Csak épen

azt mondom el, ami fölösen kikívánkozik az eltakart mondanivalók tetejéről. Ami
felsűrűsödik, mint tejszín a tejen. Csak azt mondom el, hogy nekem a V a r j ú - n e m 
z e t s é g  valami feledhetetlen élményt adott. Eltettem, újra elő-előveszeni, mindegyre 
bele-bele sóhajtozom s vártam, hogy mikor jön meg a folytatása. És most megjött. Az 
országépítővel. Csak egy fejezetét láttam eddig. De az a hitem, hogy az őspogány 
magyart senki magyar író karakánabbul elénk nem rajzolta, mint ez a talpig művész, 
talpig író, erdélyi fantaszta.

Aztán mint fordítóról is el merek mondani valamit. Itt élek életem kezdete óta 
— Erdélyben. Jártam országútjait és jártam népei között, de a szászt csak azóta 
ismerem, amióta Kós elémfordította.

De országutak halk vándoráról, jámbor imádkozójárói egyéb is eszembe jut. Ha
ntikor elmegyek a monostori református templom mellett, ott is megállók, halkan 
fellélekzem és iszom-iszom magamba magyar szívek csendülését, magyar színek mu
zsikáját, magyar ritmus zsongó mámorát. Amiket ő mind beleépített a kemény falakba, 
Istenhez áhítozó tornyokba, tetőkbe.

Aztán a szervezőről is lehetne beszélni. A könyvek mágusáról. A politikusról. 
Aki már nem politizál, de megmutatta: ime, mit tudnék én csinálni veletek. De hadd 
csináljátok, ha azt hiszitek, hogy jobban tudjátok. S erre ő átnyergelt és új politikát 
hirdet. Hirdeti és csinálja. Egy szebb, nemesebb politikát. Kultúrpolitikát. Erdélyért. 
Erdély népeiért. És ez is politika. Még pedig a javából. És ez az igazi. És ő űzi, 
üldözi, hajtja, csinálja ezt a politikát vérrel, hévvel, megalkuvás nélkül, egész emberül.

Apropos, az ember. Az ember ötven éves lett. Ebből huszonöt év óta épít, betűből, 
kőből, fából. Tizenöt év óta — szalad.

Szalad és halad.
Szalad, halad Erdély jövője felé. S. Nagy László
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G Y Ű J T E M E N Y
Az érvényesülés bölcseleté

(Dr. Vida, Imre: Das Problem des Auf
stiegs. Gesellschaftsphilosophische Unter
suchung. München, Oldenburg, 160 oldal).

Soha az erőszakos, a könyök embereknek 
nem volt olyan konjunktúrája, mint ma. 
Soha a társadalmi emelkedés kérdése nem 
volt annyira aktuális, mint ma, amikor 
kőműveslegények és dekorációfestők ál
lanak birodalmak élén mint teljhatalmú 
diktátorok, s amikor Londontól Varsóig, 
Rómától Berlinig és Madridtól Moszkváig 
mindenütt börtönviselt politikusok kerül
tek a hatalom birtokába. Ez a furcsa tény 
feltétlenül izgatóan hat társadalmunk 
fantáziájára, mert a karriereknek ez a 
lehetősége — a mélységekből, eddig már 
csak méreteinél fogva is elképzelhetetlen, 
hatalmi polcokig — még a rönesszanszból 
is hiányzott, sőt még az iszlám furcsa de
mokráciája sem termelt ennyire tömege
sen ilyen kontraszt-pályákat.

így hát igen alkalmas lélektani pilla
natban látott napvilágpt — persze a po
litikai aktualitástól teljesen menten, mert 
tisztára* tudományosan elvont célkitűzés
sel — Vida Imre doktornak, a müncheni 
egyetem egyik bölcseleti tanszéke melletti 
asszisztensnek, ez az alapvető tanulmá
nya, amelyet szerzője Eduard Spranger 
berlini egyetemi tanárnak, a modern szel
lemtörténeti irányzat fejének dedikált.

A tanulmány tulajdonképpen egy első 
része egy nagyobb, összefoglaló törzs
munkálatnak. Mert hiszen Vida dr., aki 
ebben a kötetben csupán az egyén feltö
rekvését s ennek lélektani gyökereit ku
tatja, utóbb vizsgálat tárgyává szándé
kozik tenni a társadalmi rétegek és ren
dek, s külön kötetben a nemzetek és kul
túrák emelkedési útját is, vagyis >az egész 
szociális piramison végig kívánja ves
zetni a maga borotvaélű megállapításait. 
A mű jelentőségére nézve jellemző, hogy 
a régi, nagyhírű Oldenburg-kiadó, aki ki
adványainak, még külső formájában is a 
legszigorúbb tradicionalizmushoz ragasz
kodik, a. magyar szerző művét pontosan 
a „Handbuch der Philosophie“, Olden- 
bourg legkiválóbb kiadványának mére
teiben és kiállításában hozta ki s már ez

L.

zel a külsőséggel is dokumentálta a mű 
értékét, amelyet különben szószerint is így 
ajánl a szakkörök figyelmébe ez a, dicsé
reteiben meglehetősen fukar kiadó: „A 
legnagyobb jelentőségű munka utóbbi 
évekbeli kiadványaink sorában. A szerző 
egyénisége súlyos ígérettel jelentkezik a 
nyilvánosság előtt“. Jól esik ezt magya; 
emberrel kapcsolatban hangsúlyozva ki
emelnünk éppen ma, amikor a nacional- 
szocializmus egyébként meglehetősen ide
genül viselkedik egykori fegyvertársai 
val szemben.

A szociológiái módszerekkel szemben 
Vida dr. bölcseleti metodikával kutatja 
a feltörekvés lélektani rugóit és kísérő 
jelenségeit, bár azért persze nem hanya
golja el a határtudományok: a nemzet 
gazdaság, az etnológia és a statisztika 
szolgáltatta eredményeket sem. A mű hat 
fejezetre oszlik. Az első a feltörekvési vágy 
mivoltát írja körül. A másodikban az e 
vágyat stimuláló tényezőkről, első sorban 
a környezetről szól. A harmadik a társa
dalmi csoportokba való tartozás feltéte
leinek szerepét és törvényszerűségeit mu
tatja ki. A negyedik a különböző feltör- 
tető-típusokat vázolja fel. Az ötödik a 
mai társadalom főbb foglalkozási ágainál 
(kereskedő, iparos, munkás, paraszt, föld- 
birtokos, — tisztviselő, katonatiszt, — pap, 
lelkész, tanár, orvos, bíró, ügyvéd, mér
nök, tudós, politikus, diplomata, szellemi 
foglalkozásúak) jelentkező feltörekvési 
tendencia törvényszerűségeit ismerteti. 
Végül a hatodik fejezet a feltörekvési ten
denciák társadalmi és erkölcsi értékkvali
tásait keresi.

Vida dr. a feltörekvést mint .harcot • 
fogja fel, amely a társadalom és az egyén 
számára erkölcsi és idealisztikus (tehát 
nem, vagy nem csupán anyagelvi) kate
gorikus parancsot jelent. Az emelkedésre 
való vágy az élni-akarásnak egyik elsőd
leges megnyilatkozása, amely azonban 
embertípusok szerint különböző célokra 
irányul. Az egyik csoport tisztán idealisz
tikus célok érdekében keresi a feltörekvés 
útjait; a másik a szakemberek típusánál, 
mint a szakeredmények elérésére való tü-

(
205



zelő vágy jelentkezik; a harmadik cso
port tiszta materiális előmenetelt keres, 
az életnek csupán kvantitatív javait ipar
kodik feltörekvésével elérni. A második és 
harmadik csoporton belül két külön típust 
szerepeltet a szerző: az egyik az örökké 
ki nem elégíthetők, az örök lázadozok tí
pusa, a másik viszont a nyugalomra vá
gyó, könnyen kielégíthető nyárspolgárok 
dandára.

A mű önálló kutatási eredményei kö
zül feltétlenül első helyen áll a második 
fejezetben kikristályosuló miliőgondolat, 
mint a feltörekvés egyik ösztökélő je. Igen 
fontos aztán az emelkedés lélektanában, 
nála „szádista mozzanatnak“ nevezett té
nyező (jelen sorok írója immár több elő
adásában mutatott rá — persze Vida dok
tortól függetlenül, és nem filozófiai, ha
nem kultúrhistóriai alapokból indulva — a 
„hatalmi vágy és szolgaösztön“ szerepére 
az ember köznapi kulturmiliőjében, amely 
vágy és ösztön természetesen szublimált 
szádista és mazochista beállítottságot je
lent és úgylátszik egyik legelemibb ér
zéskomplexusa az emberiségnek az ős
embertől a túlfinomodott civilizációjú en- 
tellektüellig), vagyis az egyénnek az a vá
gya, hogy a maga feltörekvésével egy
idejűleg másokat legázoljon. S ennek a 
szádista elvnek érdekes velejárója Vida 
szerint, hogy éppen azok ellen irányul, 
akiket magasan fölöttünk állóknak tudunk 
(az antik író ezt így fejezte ki: destruere 
deos, quos adorasti). De éppen az ebben 
a szádista-vágyban jelentkező relativitás 
(a bakának a káplár, a hadnagynak |a 
tábornok jelenti a fixációs ellenfelet) erős 
memento amellett, amit szeretnénk a szerző 
figyelmébe ajánlani s ami talán utóbb, a 
társadalmi osztályok feltörekvési ten
denciáinak megbeszélésénél amúgy is fel
bukkan majd előtte, hogy ez az egész 
„feltörekvési vágy“ valószínűleg csupán

TUDÓS ÍRÁSOK
Pannonius, Janus (Magyar költő magyarul)

(B erezeti A. Károly fordítása. Fógel 
József egy. tan. előszavával, N. Kontuly 
Béla rajzaival. Prometheus-kiadás, Sze
ged. 63 old. 6 képes mell.) Most 500 éve 
született Janus Pannonius, vagy eredeti 
nevén: Csezmicei János. Igazi rönesz- 
szansz-karrier az élete. Ebben a korban, 
amikor egyes családi klikkek uralomra 
jutása vagy elbukása irányítja az 
ország és az egyesek sorsát, Já
nost az a szerencse éri, hogy az éppen 
diadalmaskodó Hunyadi-Szilágyi-családdal 
rokon Garázda-Vitéz-családban születik 
meg: unokaöccse Vitéz János váradi
püspöknek. A püspök a 13 éves fiút el-

egyik megjelenési formája egy folyton 
hullámzó lélektani folyamatnak, amely
nek ekvivalense más részről a „fönlevők“ 
inherens vágyakozása lefelé az önmegalá
zás, sőt egészen a létmegsemmisülés felé. 
A társadalmi csoportok lélektanában en
nek megfelelő tünet az időnként éppen fe
lülről kezdeményezett címinfláció (vagy 
ami ezzel egyértelmű: címdevalváció), pl. 
a barokkorban még a fejedelemnek kijáró 
„nagyságos“ címzés átszikkadása a bá
rókra, majd a nemesekre, ezekről a képvi
selőkre s innen a közpolgári elemekre; 
vagy — aminek éppen napjainkban va
gyunk tanúi — a „méltóságos“ cím de
mokratizálódása, amely eredetileg csak 
az egyházi és állami dignitáriusokat (dig- 
nus=méltó) illette meg, aztán átszállott 
a grófokra, majd az ötödik fizetési osz
tályra s ennek megfelelően az udvari ta
nácsosokra, ma azonban már a képviselők 
is használni kezdik s - kormányfőtanácsosi 
formában már házmester is megkaphatja. 
Ha tehát Vida dr. jól látja a „szádista“ 
tendenciát a feltörekvésben, viszont nem 
szabad elfelejtenie, hogy ennek minden
kori függvénye a „mazochista“ tenden
cia s lélektanilag ez a megismerés talán 
termékenyítőleg hathat további kutatá
saira. Igen jelentős a szerzőnek az a meg
állapítása is, hogy nem az elnyomott 
emelkedni-nem-tudók, hanem minden
kor csak a továbbemelkedésben meggá
toltak azok, akik a forradalmi megmoz
dulásoknak kezdeményezői.

Ezekben iparkodtunk e munka tartal
mát és jelentőségét vázolni s csak any- 
nyit szeretnénk még hozzáfűzni, hogy ép
pen magyar szempontból és éppen ma fel
mérhetetlen kulturdiplomáciai szolgálatot 
tehet ez a könyv a maga idealisztikus be
állítottságával s mégis a szürke hétköz
nap fenoménjainak felhasználásával.

( s .  g . )

küldi Ferrarába és Padovába tanulni; 11 
évig él ott lenn, aztán 24 éves korában 
hazajön s belép nagybátyja mellett az ud
vari kancelláriába. Mire 26 éves, már ti
teli prépost, a váradi egyházmegye örö
kös helyettese, pécsi püspök, királyi sze- 
mélvnök és a királyné kancellárja. Fő
ként pedig Mátyás udvarának egyik leg
kedvesebb embere, aki nemcsupán diploi- 
máciai aktákat irogat, nemcsupán propa- 
gandairatokat fogalmaz a török ellen, ha
nem egyúttal bámulatos könnyedséggel, 
valósággal a kabátuijából rázogatva írja 
martialisi gúnnyal készült epigrammáit, 
fáradtabb panegyricusait és gyönge epi
káját. „Martialis majmocskájának“ ne
vezi magát, s latin nyelvű verseiben meg
elevenedik egész kora: a talián egyetemi



város levegője s Európa legelőkelőbb ud
varának, a Mátyásénak, intim légköre. 
Papos motivum ugyan kevés akad ennek 
a pécsi püspök úrnak a lantján, ellenben 
annál nagyobb szerepet játszik a megle
hetősen széles skálájú erotika, sőt még a 
királyát is így aposztrofálja:
Bölcs a király, ha a harc mezején se fe

lejt el ölelni,
Vénusz a csóknak örül s megnyeri Mars

kegyeit.
Berczeli Anzelm Károly pompásan gör 
uülő sorokban fordította le ezt a latin
magyar poétát; fordításain igazán nem 
érzik a mesterkéltség, az átültetés izzadt- 
ságos munkája. Fordításaival valósággal 
fölfedezett egy eddig ismeretlen magyar 
költőt. Fógel professzor tömör előszava 
harsány fényt vet a korra; a kisérő raj
zok pedig ügyesen kombinálják a közép
kori miniatűr stílusát az egészen modern 
rajztechnikával.

Kertész János dr.: A Habsburg-irodalom 
bibliographiája 1218—1934

(Budapest, 1931*. Gergely R. kiadása. 192  
hasáb.) Fantasztikusan érthetetlen dolog 
az, hogy a világ leghosszabban élt dinasz
tiájának máig sincs összefoglaló törté
nelme, sőt, el kellett tűnnie a história szín
padáról is, hogy végre 16 év múltán meg
jelenjék — Magyarországon, az első össze
foglaló bibliográfia, minden további komoly 
történelmi munkásságnak ez az első, nél
külözhetetlen alapvetése. Tehát nem az 
a n g e s t a m m t e  E r b l a n d  szolgáltatta 
ezt a jelentős munkálatot, ső t. . .  Sőt Ker
tész dr. már keresztülvágta magát a bécsi 
Fideikommisbibliotheken, az ottani National
bibliotheken, a gráci Landesbibliotheken, 
amikor sorát ejtette Andrassy Gyula gróf 
magánkönyvtárának. Kiderült, hogy itt 
számtalan olyan munka volt meg, amely 
az osztrák — az osztrák! — közkönyvtá
rakból hiányzott. Csupán ekkor került an
nak is sora, hogy Kertész dr., e sorok író
jának Habsburg-gyiijteményét tekintse fel: 
újabb többszáz könyv és könyveim, amely 

' sem az osztrák könyvtárakban, sem An- 
drássy magángyűjteményében nem volt 
meg! Ennek a furcsa, példátlan ténynek 
mélyebb értelme kell legyen, aminthogy 
van is. Elsősorban maguknak a Habsbur- 

! goknak irtózása attól, hogy szembenézze
nek a saját múltjukkal. Kertész dr. mun
kálata azonban most utat vág eziránvban 
c; csak az lenne a kívánatos, vajha további 
tervét is végre tudná hajtani, hogy a 
Habsburgokra vonatkozó óriási folyóirat
beli és napilapbeli cikkirodalom címjegyzé
két is közzétehetné. Legitimistáink 
sokfajta balul sikerült propagandájuk he- 

j Ivett — inkább ezt a komoly és objektív 
feladatot támogatnák: nagyobb szolgálatot 
tennének vele úgy a Habsburgoknak, mint 
a tudománynak is! (s. g.)

Banner János: A hódmezővásárhelyi vá
rosi muzeum régészeti osztályának első öt 
eve

(Szeged, 1931*. 60 old., 93 tábla, német 
kivonat.) Ót éve áll fenn a cimoen jelzett 
régészeti osztály, amely a szegedi egyetem 
régészeti tanszékével karöltve évrol-évre 
ásatásokat rendezett a város határában. 
Úgy ezeknek az eredményeit, mint a ré
gebben előkerült és különböző gyűjtemé
nyekben őrzött szórványleleteket most ka
taszterbe foglalta és feldolgozta Banner 
,dr., akinek munkája révén erdekes bepil
lantást nyerünk a magyar Alföld törté- 
netelötti korszakaiba: az ú. n. Tisza-kul- 
túrába, a neolitikumba, amelyből sikerült 
egy háztelepet kiásni, a rézkorba, a jazi- 
gok és gepidák kultúrájába, valamint egy 
11. századi .temető maradványaiba. A 
nagy szakavatottságról tanúskodó dolgo
zathoz bátrak volnánk megjegyezni, hogy 
a gorzsai tanyán kiásott 3. sír mellékletei 
nem toalet-cikkek, hanem tipikus sámán- 
lelet (ázsiai varázstükör, lyukaskanál, in
diai almandin, bronzfibula, imafüzér 
gyöngyszemei). Amire különben már az a 
helyesen megfigyelt tény is mutat, hogy 
ezek a tárgyak nem a holttesten magán 
feküdtek, hanem mellette, külön zacskó
ban. Tessék ereszben figyelembe venni, 
amiket e sorok írója 1917-ben „Buddhis
tische Spuren in der Völkerwanderungs- 
kunst“ c. tanulmányában megírt. És egy 
újólag, immár untig megismételt kérésünk: 
nagyon helyes, hogy német kivonatot ad
nak, de tessék azt úgy megszövegezni, 
hogy ne kelljen vele künn szégyent valla
nunk. Nincsenek „spärliche Funde“, hanem 
„Streufunde“, nem „Millenium-Festjahr“, 
hanem „Millenniumsjahr“ (mert mille 
annus-ból származik; viszont centena
rium, mert centenaris-ból ered). Nem 
szólván a tömeges stilisztikai és nyelv
tani hibákról. (s. g.)

Dreyer, Ernst Adolf: Deutsche Kultur im 
Neuen Reich

(Schlieffen-Verlag, Berlin.) Az újon
nan felállított birodalmi kulturális ka
mara (Reichskultu/rkammer) szervezetét, 
feladatát és célkitűzéseit tárja fel ez a 
könyv, amely világosságot akar deríteni 
erre a —- különösen külföldön — megle
hetősen ismeretlen területre. A kötet elő
szavát Hitler írta és éles szavakkal kel 
ki a „tehetségtelenek és szemfényvesztők“ 
ellen, akik a régi rendszer alatt sem al
kottak semmit, most pedig zászlót cserél
nek és a művészet és kultúrpolitika terén 
hangot adó szerepet akarnak játszani. 
Ebben a bevezetésben olvassuk ezt a na
gyon találó mondatot is: „Das „noch nie 
Dagewesen“ ist kein Beweis für die Güte 
einer Leistung. sondern kann genau so
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gut der Beweis für ihre noch nie dage
wesene Minderwertigkeit sein“. Utána 
dr. Joseph Goebbels, a „Reichskulturkam
mer“ elnöke magyarázza az új intézmény 
céljait: Senki sem gondolja közülünk, 
hogy a világnézet pótolhatja a művésze
tet. Hiszen a művészetben sem az a lé
nyeges, hogy az ember mit akar. hanem, 
hogy mit tud. A művészet törvényei 
örökéletűek és azokat senki sem változ
tathatja m eg.. A kamara minden erejé
vel a fejlődést igyekszik elősegíteni, a 
megállás idegen számára .. . Goebbels fej
tegetéseit a kulturális kamara felállítá
sára vonatkozó törvény követi, amely 
szerint ez az intézmény hat csoportra 
oszlik és magában foglalja az irodalom, 
sajtó, rádió, színház, film. zene és kép
zőművészetek kamaráját. A könyv to
vábbi része azután ezeknek a csoportok
nak munkáját és vezetőségét ismerteti; a 
zenei kamara elnöke Richard Strauss és 
az elnöki tanácsban helyet foglal Wilhelm 
Furtwängler is; a művészeti részt Eugen 
Honig professzor vezeti, a színházit Otto 
Laubing er miniszteri tanácsos (egyik he
lyettese Werner Krauss); az irodalmi 
csoport vezetőségében dr. Hans Fried
rich Blunk, dr. Hans Grimm, Hanns 
Johst és mások neveit látjuk; a sajtóka- 
m arát Max Amann kiadóvállalati igaz
gató, a rádióosztályt Horst Dressler- 
Andress miniszteri tanácsos, a filmügye
ket dr. Fritz Scheuermann ügyvéd irá
nyítja. — Dreyer könyve hézagpótló je
lentőségű mindazok számára, akik a mai 
német rendszer kulturális vonatkozásai
val meg akarnak ismerkedni, (k. i.)

Farkas Zoltán : Medgyessy Ferenc
(Ars Hungarica, művészeti könyvsoro

zat 5. By est, Bisztrai Farkas Ferenc ki
adása, 30 oldal, 32 képmell.) A ma 53 éves 
debreceni születésű Medgyessy Ferenc or
vosnak indult (meg is szerezte a diplomá
ját, mint orvos szolgálta végig ,a háborút 
is), festőnek készült a párisi Julian-aka- 
démián s végül a szobrászatba torkolt 
bele, amelyben eredeti, magános utakat 
járó, de első pillanattól fogva készen ki
érett tehetségnek bizonyult. Emlékezünk 
még 1917-iki derb-humorú „Mosógatónő“- 
jére, amellyel egyszeriben felfigyeltette 
magára a műértőket. Azóta sűrű egymás
utánban követték ezt a művét többi plasz
tikái: mindannyija vaskos, érzéki, de amel
lett pompásan naiv és derűs humor kifeje
zői; faktúrája kerüli az ornamentálást, le
hetőségig leegyszerűsíti a .formákat. A szü
lővárosa népére emlékeztető tempós nyu
galom üli meg szobrait, amelyekben hova
tovább mind erősebben kicsendült a dia- 
pazon: az élet áhitatos ünneplése. Ekkor 
— éppen a legjobb lélektani percben — 
kapta meg Debrecen megbízását, hogy a 
készülő Déri Múzeum szobordíszei szá-
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mára készítse el a művészet, a tudomány, 
a néprajz és a régészet szimbolikus szob
rait. Ugylátszik — legalább egyelőre — 
ezekben kulminál Medgyessy alkotása: 
van ebben a négy szoborban valami mi- 
chelangelói lehiggadtság, amelyen csak a 
gondolat idegpattan tó ereje izzik át. Csak 
amíg a Medici-kápolna ülő-támaszkodó fi
guráiban a barocco nyugtalansága vihán- 
col, addig Medgyessy figurái inkább az 
archaikus leegyszerűsítés remekei: ama
zok dithyrambusok, ezek itt eklogák. Er- 
dekkeltő szöveg és jó illusztrációk hozzák 
az olvasó közeiébe ennek a művésznek az 
oeuvrejét a Farkas-féle kötetben.

Kisch, Egon Erwin: Amerika, Kína, 
Oroszország

(Riportkönyv. Fordította: Balog István. 
Phönix-kiadás, 1934. 184 oldal.) Kisch még 
abból a nagy riportergeneracióból való 
újságíró, amely egy Stanley vagy egy 
Barzini nevével ajándékozta meg a napi
sajtó történelmét, vagy egyszerűen a tör
ténelmet, mert ezeknek az embereknek 
minden egyes sor írása maga az eleven 
história volt és sokkal többel járultak 
hozzá az emberiségi sors előrelendüléséhez, 
semmint sok hivatásos diplomata, poli
tikus vagy katona. Kisch, az „őrjöngő új
dondász“, ahogy önmagát némi öngúnnyal 
elnevezte, nem statisztikázik, nem nagy- 
képűsködik és nem halandzsázik a tény- 
leírásaiban, hanem ráteszi az újságírói 
sztetoszkópját a témájára — népre, tár
sadalmi osztályra, mozgalomra, eseményre 
— és bámulatos valóságérzékkel hallgatja 
föl a tömegek seprőjében forrongó bakté
rium-tenyészetet, amelyről még nem tudni, 
új élet erjedése-e vagy új kórságok me
legágya, A magyar kiadó Kischnek három 
könyvéből szűrte össze ezt a riportköny
vet: az 1928-iki Amerika-könyvéből, amely 
még a „boldog“, a „paradicsomi“ Unió 
képéről rántja le az álarcot és bemutatja 
mögötte a hippokráteszi arcot. (Itt bizo
nyult be talán a legelevenebb erővel Kisch 
brilliáns előre-meglátási képessége). 1931- 
ben íródtak azok az orosz riportok, ame
lyekből itt is olvasunk néhány jellemző 
darabot, „N e i g e s d ' a n t a n . . . “ Azóta 
a szovjet egyenrangú vezetőtagja a nem
zetek világkoncernjének s a diplomáciák 
utálatos versengéssel keresik a proli-állam 
kegyeit, amelyet tegnap még undorral ta
szítottak el maguktól. A könyv kínai ri
portjai még fiatalabbak, t932-ből valók, s 
bizony azóta ott is nagyot fordult a világ. 
Kisch könyvének éppen az is egyik nagy 
vonzóereje (a megdöbbentően eleven meg
írásán kívül), hogy egy újságíró, ha jó 
szeme van, mennyire kontrollálhatóan pon
tosan előrelátja a bekövetkezendőket. Nap
jaink vakoskodó államvezetői mellett, ha
tározottan biztonságos érzés tudnunk, 
hogy van még egy emberfaj — az újság
író —, amely ex a s s e ismeri a politikát, 
vagyis az előrelátás művészetét.



A nő a sors mérlegén
Földi Mihály uj regénye: A lázadó szűz

{Athenaeum kiadás.) Az ,. I s t e n  o r 
s z á g a  f e l é “ és „A m e z t e l e n  e m- 
b e r‘‘ a magyar irodalmi közvéleményben 
■egészen szokatlan vitasorozatot indított 
útnak, ami nem is csoda: hiszen F ö l d i  
Mihály ezekben az írásaiban szabályokkal 
és tradicionális formákkal nem törődve 
építette fel mondanivalóinak monumentá
lis felhőkarcolóját. Ezekkel a mondani
valókkal lehetett vitába szállni, lehetett 
■azokat elfogadni, vagy visszautasítani, 
csak egyet nem lehetett: érdeklődés nél
kül elhaladni mellettük. Mert ez a triló
gia, amely most megjelent utolsó köteté
vel, A l á z a d ó  s zü  z-zel kerek egésszé 
vált, az utolsó évtized magyar irodalmá
nak talán legérdekesebb produktuma. A 
Jó és Rossz, Isten és Ördög örök harcá
nak modern ' keretben való megelevenítése, 
a valóságnak és az elképzelésnek különös 
keveréke, amelyben tisztán az olvasótól 
függ: mit tart konkrét valóságnak és mit 
a fantázia szemkápráztató játékának — ez 
a mélységes filozófiai megalapozottságot 
eláruló munka, amely ennek ellenére min
den oldalán az eleven élet lüktetésének 
jeleit viseli: európai viszonylatban is tisz
teletreméltó teljesítményt jelent írójának 
sikerekben gazdag pályáján.

A l á z a d ó  s z ű z  — kiemelve és el
vonatkoztatva a trilógiához fűződő kapcso
lataitól — a nagyon is mai életproblémák
nak egész sorát veti fel, némelyeket meg
oldva, másokat pedig csak éppen meg
világítva az örök alkotás és az örök rom
bolás szemszögéből — az olvasóra bízza, 
hogy az a maga lelki beállítottsága vagy 
életfilozófiája szerint a pozitív vagy a 
negatív álláspontot tegye magáévá. A fő
probléma: a gyermek, aki meg akar szü
letni és az anya, aki szíve minden dobba
násával vágyakozik a gyermek után: és 
mégis — mennyi akadályt kell a mai vi
lágban legyőznie addig, amíg ez a két vá
gyakozás eljut a beteljesülésig . . .

A regény középpontjában Gramantik Er
zsébet orvosnő áll, ez a különös, nagy
szerű leány, aki Juhász Ferencnek, az 
előző kötetekből már ismert örökségét 
ápolja és éleszti tovább. Négyemeletes 
házról van szó, amely ingyen áll rendelke
zésére azoknak, akik a kenyér és siker 
utáni harc keserves rabságából szabadulni 
akarnak, hogy azután az Isten országa 
felé vezető úton valóban emberi, sőt foko
zatosan megszépülő, isteni életet éljenek. 
Gramantik Erzsébet emberfeletti harca em
berrel, élőkkel és holtakkal, jó és rossz 
erőkkel, lélekkel és anyaggal, szerelem
mel és anyasággal, az új és a mainál jobb 
emberért: ez a regény. És Gramantik Er

zsébet ajtaja éjjel-nappal nyitva van a se
gítségre, tanácsra szorulók előtt. Ezeken a 
rendelőórákon keresztmetszetben megmutat
kozik a huszadik század emberének min
den lelki nyavalyája. Különös pillanatfel
vételek: a fiatal asszony, aki férje ked
véért szakít egész családjával; amikor 
azonban a szülők akarata ellenére megkö
tik a házasságot, reádöbben arra, hogy 
nem tud és nem is akar asszony és anya 
lenni; mert piszoknak, bűnnek tartja a sze
relmet, könnyelmű aljasságnak az anya
ságot, a szaporodást. Azután a bátran hir
detett teória: a nők felelősek mindenért, 
ami a világra szakadt. Ha a nők nem 
szülnek többé, véget vethetnek ennek az 
egész tragikomédiának. És én nem is va
gyok hajlandó szülni addig, amíg értelme
sen meg nem mondják nekem, mi lesz a 
gyermekemmel, milyen sors, milyen ren
deltetés, milyen remények és gondok vár
nak reá . . .  Majd a plasztikus szembeállí
tás: az egyik nő, aki asszony és anya 
akart lenni, de leány maradt és a másik, 
aki feleség lett, de szenvedélyesen küzd a 
lányságáért. És így tovább: közben pe
dig Erzsébet doktorkisasszony szenvedé
lyesen dolgozik, hogy a földnek ezen az 
egészen kis darabján megvalósuljon Ju
hász Ferenc elgondolása: mert ha sok 
ilyen ház lesz, akkor a sok isteni házból 
isteni uccák, városok, országok keletkez
nek és végül eltűnik közülünk az átko
zott zűrzavar. . .  Erzsébetet mindenki ki
neveti, vagy legalább is sajnálkozik rajta. 
És mégis: mire a történet végére érünk, 
akadályokon, erkölcsi és gazdasági össze
omláson keresztül győzelemre jut Erzsébet 
elgondolása. A legkülönbözőbb természetű 
embereket békés egyetértésben gyűjti ösz- 
sze, megoldja a megoldásra váró nagy 
problémákat és közben önmaga számára is 
megvalósíthatja életének legfőbb célját és 
értelmét. ..

A napsütéses dal mát partoktól világvá
rosokon keresztül Budapestig ível ennek a 
néhol szinte megdöbbentően nagykoncep
ciójú regénynek cselekménye, amely — a 
legkülönbözőbb, sokszor homlokegyenest 
ellenkező álláspontok tarka felvonultatása 
közben — nem egyszer izgató talányként 
enged kutatást az író valódi álláspontja 
után. De ez a kutatás mindig megéri a 
fáradságot. Mert közben széles világnézeti 
perspektívák mesterien kidolgozott kör
vonalai bontakoznak ki az olvasó előtt. 
Földi Mihály regénytrilogiája ennek a 
nyugtalan, önmagával vitatkozó és önma
gával harcba szálló korszaknak legjellem
zőbb és legkorszerűbb papírra vetése.

(k. i.)



Kultúrhistória
Gundel Károly : A vendéglátás művészete
(Beszélgetések a fehér asztal örömeiről 

és múltjáról. Kiadja a Magyar Szakácsok 
Köre, Bpest, 1934. 185 oldal. 17 táblával). 
„Gasztronómiai Könyvtár“ címen Ballai 
Károly, akinek érdekes egyéniségéről. 
Glück Frigyes-szabású lelkiségéről kü
lön kellene írnunk, sorozatot indít a ma
gyar inyesmesterség kultúrájának köré
ből. Gundel Károly, aki művét édesapja, 
az „öreg Gundel“ emlékének ajánlotta, 
finom kis könyvben számol be a maga 
konyhaművészeti tapasztalairól, ame
lyeket a vendég meghívásától kezdve, az 
étekfogások esztétikáján és gazdag során 
át folytatva, egészen a fekete kávé szab
ványos finish-éig sorakoztat föl. Aztán 
gazdag szakolvasmányai alapján ragyogó 
elmefuttatásban tömöríti össze mindazt, 
amit az ókor és a régi magyar múlt 
konyhaművészetéről tudunk. Ez a fejezet 
akár kultúrhistóriai tanulmánynak is be- 
illenék. Majd külön mutatja be a magyar 
konyha specialitásainak, nemzeti ételeink
nek fejlődésútját s végül ,egy sor jelleg
zetes magyar menükártya kapcsán érde
kes emlékeket frissít fel a magyar konyha 
és a magyar irodalom és közélet kapcso
latairól. Friss, ötletes könyv.

Lothar Rudolf: Das Wiener Burgtheater
(Ein Wahrzeichen österreichischer Kunst 
und Kultur. Wien, Augartenverlag Ste- 
vhan Szabó. 530. o. 194 k.) Ez a hatalmas 
munka felöleli a bécsi Burgszínhaz tör
ténetét a tizennyolcadik század elejétől 
napjainkig. Mária Terézia alapította a 
színházat 1741-ben és az első darab, ame
lyet a „ K ö n i g l i c h e s  T h e at e r 
n ä c h s t  d e r  Bu r  g“-ban játszottak, 
Ga r n  a c o  operája „Amleto“ (Hamlet) 
volt. Közel kétszáz évnyi színház- és kul
túrtörténetet ad Rudolf Lothar a könyvé
ben; hosszú út vezet a forradalmakon, 
színházégésen, háborúkon át Röbbeling 
igazgatóhoz és a diadalmas „Ember Tra
gédiájáénak előadásához. Amit ez a
könyv felölel, az tiszta osztrák kultúrtör
ténet. Sok illusztráció díszíti, Kaunitz her
cegnek, a legelső Burgtheater-intendáns- 
nak arcmásától egészen Röbbeling közis
mert képéig. Az utolsó két évszázad min
den osztrák kultúrharcosa szerepel a
könyvben, mert hiszen a Burg-színház min
den időkben középpontja és képviselője
volt minden drámai és reprezentatív meg
nyilvánulásnak. Montenuovo a hadvezér, 
éppúgy hozzátartozik a színház történeté
hez, mint Mussolini, a költő; Reinhardt, 
a világ legelső rendezője, éppen úgy har
cosa a Burgtheater kultúrájának, mint Ab
raham a Santa Clara. Csak olyan régi 
kultúrájú ország engedhet meg magának

ennyi enciklopédikus tudással összefoglalt 
kultúrtörténetet egy színház történetének 
keretében, mint Ausztria, ahol a kultúra 
demokráciája évszázados tradíciókon alap
szik. Éppen ezért bizonyos elégtétellel 
vehetjük tudomásul, hogy Lothar, aki, ha 
németnyelvű író is, nemzetiségében és ér
zelmében magyar maradt, így ír a Burg- 
theater legújabb történetével kapcsolato
san: „Röbbeling a tradíció szellemében a 
„Népek hangja“ ( S t i mme n  d e r  Vö l 
ker )  elnevezésű ciklusban elsősorban Ma
dách mélyhatású költeményét mutatta be 
Mohácsi Jenő kiváló fordításában. Rend
kívüli sikert jelentett ez a darab, és ez 
nemcsak anyagiakban mutatkozott, soroza
tos telt házak mellett, hanem Magyaror
szág és Ausztria ősi kulturális kapcsolatá
nak politikai jelentőséget is adott.“ — 
Mindentől eltekintve, a Burgtheater-könyv 
élvezetes és tanulságos olvasmány azok 
számára, akik a kultúra rejtett útjait sze
retik böngészni.

Dornyay Béla dr.: A Kisbalaton összezsu
gorodása

(A „Balatoni Kurír“ kiadása, Keszthelyr 
193J. 44 oldal, 14 képpel.). A Balaton egy
kori nyugati medencéjének a Zala horda
léka által elposványosított, őslápszerű ré
szét nevezik Kishalatonnak, amelynek sa
játos flórája és faunája van. Ez a terü
let 80 évvel ezelőtt még 14.21 km2-nyi, ma 
pedig már csak 0.68 km2-nyi nyiltvizet fog
lal el: szinte napról-napra zsugorodik s 
így feltartózhatlan a pusztulása. Törté
nelmi és földrajzi monográfiáját adja most, 
közvetlenül a „záróra“ előtt Dornyay dr.

Vasi Szemle (Folia Sabariensia)
(Szerkeszti Pavel Ágoston dr. Kiadja a 

Vasvármegyei Múzeumok Barátainak Egye
sülete, Szombathely. I. évf. 1934. Évi négy 
szám, előfizetése 6 P.) A tartalmas folyó
iratnak előttünk fekvő számát a szerkesztő
ség a szombathelyi múzeum elhúnyt tudósa, 
Gayer Gyula emlékének szenteli. Gayer 
olyan Móra Ferenc-típusu polihisztor volt. 
Polgári foglalkozása szerint bíró volt. de a 
botanikát és a néprajzot érezte önmagához 
legközelebb valónak; foglalkozott a művé
szetekkel, történeti kutatásokkal, elolvasott 
minden jelentősebb új belletrisztikai művet; 
csak éppen a kifejezés eszközei nem állot
tak úgy rendelkezésére, mint a szegedi sze
líd Bergeret úrnak. Érdeklődéssel várjuk a 
nívós folyóirat következő számait.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI., Aradi 
ucca 10.1. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszám a: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 K6  

400 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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Schiff ner, Prof. Dr. Viktor: Die Prob
leme des Raumes und der Zeit. (Leip
zig, Voigtländer, 176 1.) P 8.40

Schwarzschild, Leopold: Das Ende der 
Illusionen. (Amsterdam, Querido. 272 
1.) P 8.30

Sinclair, Upton: Auf Vorposten. (Berlin, 
Malik. 316 1.) P 5.30

Stratz, Rudolph: Wer baut die Bahn?
(Berlin, Scherl. 323 1.) P 4.65

Thomas, Adrienne: Dreiviertel Neugier. 
(Amsterdam, Aliért de Lange. 259 1.)

P 8.30
Trauen, B.: Der Marsch ins Reich der

Caoba. (Zürich, Büchergilde Gutenberg. 
254 1.) Kötve P 10.50

Volkmann E. O.: Am Tor der neuen Zeit. 
Das deutsche Schicksal von 1914 bis
1931 (Oldenburg, Gerhard Stalling.) K.

P 6.75
Wassermann, Jakob: Joseph Kerkhovens 

dritte Existenz. (Amsterdam, Querido. 
643 1.) P 14,—

Wegener, Prof Dr. Kurt: Die Physik der 
Erde. (Leipzig, Johann Ambrosius 
Barth, 111 lap.) P 9.90

Wendler, Ottó, Bernhard: Himmelblauer 
Traum eines Mannes. (Frankfurt am 
Main, Sozietäts-Verlag. 256 1.) P 5.70 

Weisberger, Josef: Die Rätsel des Doppel
planeten Erde und Mond. (Wien, R. 
Lechner. 75 1.) P 3.—

Weil, Dr. Bruno: Panama. (Berlin-Grüne
wald, Verlag für Staatswissenschaften 
und Geschichte GmbH. 579 1.) P 5.20

von Wohl, Ludwig: Die Deutschen von 
Tschau-Fu. (Leipzig. Wilhelm Gold
mann. 252 1.) P 1.50

Woolf, Virginia: Flush. Die Geschichte 
eines berühmten Hundes. (Berlin, S. 
Fischer. 177 1.) P 3.90

Zweig, Arnold: Bilanz der deutschen Ju- 
denheit 1933. (Amsterdam, Querido. 
318 1.) :P 8.30

Angol nyelven:
Aiken, ConroA: Great circle. (Hamburg, 

Albatross. 248 1.) P 2.70
Buck, S. Pearl: Sons. (Leipzig, Tauch

nitz, 462 1.) P 4.20
Cole, M. & G. D. H .: End of an ancient 

mariner. (Hamburg, Albatross. 252 1.)
P 2.70

Dunsany, Lord: The curse of the wise 
woman. (Hamburg, Albatross. 203 1.)

P 2.70
Maugham, W. Somerset: Plays. III. (Our 

betters. The unattainable. Home and 
beauty.) (Leipzig, Tauchnitz. 332 1.)

P 2.70

Priestley, J. B.: Wonder hero. (Leipzig, 
Tauchnitz. 287 1.) P 2.70

Ross, Barnaby: The tragedy of Z. (Ham
burg, Albatross. 245 1.) P 2.70

Sutherland, H ally day: The arches of the 
years. (Hamburg, Albatross. 275 1.)

P 2.70
Francia nyelven:

Bedel, Maurice: La nouvelle Arcadie.
(Paris, Gallimard. 250 1.) P 4.50

Choisy, Maryse: La Staviskose. (Paris,
Baudiniére. 251 1.) P 3.60

Dévái, Jacques: Priére pour les vivants.
(Paris, Michel. 249 1.) P 4.50

Giraudoux, Jean: L'école des indifférents 
(Paris, Grasset. 234 1.) P 4.50

Green, Julien: Le visionnaire. (Paris,
Pion. 274 1.) P 4,—

Magre, Maurice: L'amour et la haine. 
(Paris, Charpentier. 224 1.) P 3.60

Maillart, Ella: Des monts célestes aux 
sables rouges. (Paris, Grasset. 300 1.)

P 5.40
Maurois, André: L'instinct du bonheur.

(Paris, Grasset. 236 1.) P 3.60
Morand, Paul: France la doulce. (Paris, 

Gallimard. 221 1.) P 3.60
Poulaille, Henry: Le pain quotidien. (Pa

ris, Grasset. 350 1.) P 4.50
Rachilde: Mon étrange plaisir. (Paris, 

Baudiniere. 218 1.) P 3.60

Olasz nyelven:
Antonelli L.: Tuo marito. (Milano, Ces-
china. 300 1.) 4.80

Bontem,pelli, M.: Bassano pädre geloso.
(Milano, Mondadori. 102 1.) P 2.— 

Ciampini, R.: I Gonzaga. (Firenze, 
Nemi, 64 1.) P 4.80

Comerio, C.: Suile vie del sole. (Bologna, 
Capelli, 239 1.) P 3.60

Fochessati G.: La luna nel ruscello.
(Milano, Ceschina. 300 ,J.) P 4.80

F ugassa A.: Grandi Corsari. (Milano 
„Corbaccio“. 350 1.) P 4.—

Forti L.: II canto del motore. (Milano, 
„L Editrice“. 196 1.) P 2.—

Gotta S.: Lilith. (Milano, Baldini & Cas-
toldi. 316 1.) P 4.80

Grazzini E.: La morte del cigno. (Milano, 
„L’Eroica“. 229 1.) P 4.—

Manzini C.: Di qua e di la del Nilo (Mi
lano, „La Prora“. , 190 1.) P 4.—

Rovaldi A.: La citta déllé porté aperte 
(Milano, Ceschina. 396 1.) P 4.80

Wolpe G.: Pacifismo e storia. (Roma, 
Istituto Nazionale Fascista di Cultura. 
42 1.) P 2.—

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.



A magyar könyvpiac junius 15-től 
julius 1-ig

B a r n a  Ka t ó :  Une femme de lettres du 
second Empire. La Comtesse Julie Ap- 
raxin. Sa vie, ses oeuvres. (Doktori ér
tekezés. Szeged Városi Nyomda Rt. 
206 oldal.)

E l e k e s  D e z s ő  dr.: A dunavölgyi kér
dőjel. (Magyar Statisztikai Társaság ki
adványa. 1934, 308 oldal.) P 5.—

G y ö m r e i S á n d o r :  Az utazási kedv 
története. (Gergely R. kiad. 1934. 192 o.)

P 4.50
Dr. K o r n i s  F e r e n c :  A vétel nemzet
közi szabályozása. (Grill. 94 oldal. 1934.)

P 3.50
Ma l r e a u x ,  An d r é :  Hódítók. (Regény. 

Pantheon, 1934. 256 oldal.)
P —.90 fűzve kötve P 1.90

M o r a v e k  Endre: Nagy-Magyarország 
nemzetiségei (Magyar Szemle Kincses
tára 4. sz. 80 oldal, 1934.) 
fűzve P —.80 kötve P 1.20

S me d l e y ,  A g n e s :  A magányos asz- 
szony. (Regény. Pantheon, 1934. 450 o.)

P 2.80
Dr. Ú j l a k i  Mi k l ós :  A magyar magán

jog módosulásai Romániában. (Grill, 194 
oldal, 1934.) P 8.—

Wol f ,  L u d  w i g : Égrenyíló szem. (Re
gény. Dante. 1934. 287 oldal.) P 2.—
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takarít meg, ha a  Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő. — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.
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H A Z A I  'S
U D Ó S

K Ü L F Ö L D I
Í T Á S O K

T r os t i  e r J ó z s e f  dr., a pesti iz
raelita leánygimnázium ezévi értesítőiéi
ben hatalmas tanulmányt írt P i n t é r  
Jenő irodalomtörténeti munkásságáról. 
Beállítja, azt a külföldi és a régibb ma
gyar irodalomtörténetírásba s kijelöli he
lyét a mai magyar tudományosságban. 
„Toldy Ferenc megakarta írni a „magyar 
ész° történetét“ — írja Trostler — „Pin
tér viszont megrajzolja a magyar „iroda
lomtörténeti gondolat“ fejlődéstörténetét’. 
Pintér műve „a magyar irodalomnak 
olyan nagyszabású rendszerezése, ami
lyenre még nem akadt példa0. „A legtöbb 
disszertáción meglátni, vájjon Pintér 
kézikönyvének megjelenése előtt vagy 
utána írták-e őket“. „A tiszta helyzetek 
teremtése, a lényeg kiválasztása Pintér 
legszebb tudományos eredményei közé 
tartozik0. A magunk részéről különösen 
fontosnak tartjuk, hogy éppen Trostler, 
az eszmetörténeti irányzat egyik legkivá
lóbb képviselője, hangsúlyozza Pintérnél 
az irodalmi élet gazdaság-társadalmi vo
natkozásainak kiemelését. „Milyen izgal
mas olvasmány pl. Bacsányi János vagy 
Kazinczy rejtett magánélete, milyen plasz
tikus, de belülről nyugtalan és nyugtala
nító életmozaik az Aranyé, hány meg 
hány titkot sejtet a Vörösmartyé . . . “ Azt 
is kihangsúlyozza Trostler — velünk 
együtt —, hogy Pintérnek éppen az az 
ambivalens munkatechnikája, amely miatt 
öt sokan támadták, amellyel t. i. jobbról 
is, balról is megvilágítja egy-egy író je
lentőségét a kortársak, kritikusok és iro
dalomtörténészek véleményeinek felsora
koztatásával, éppen ez adja Pintér oeuvre- 
jének egyik legszerencsésebb értékét. 
„Pintér eleget tett nemzedéke irodalom- 
történeti küldetésének, amikor magára 
vállalta, a szintetikus rendszerezés rop
pant m u n k á j á t S  tegyük még hozzá, 
hogy Pintér műve a 'szó szoros értelmében 
korszakot jelent a magyar tudománytör
ténetben: hosszú-hosszú évtizedek múltán 
is még mindig Pintérre kell majd vissza
hivatkozni a magyar eszmevilág bármely 
adódó kérdésében.

A V a j d a  J á n o s - T  á r s a s  ág kö
vetkező kiadványa szeptember 1-én jele
nik meg. „Amerika új költői“ címen a 
legkiválóbb amerikai költők verseit tar

talmazza majd T á b o r i  Pál kitűnő for
dításában. Amennyiben ma élő költők 
műveiből kielégítő számú és minőségű 
fordítás érkezik a Társasághoz, a harma
dik kiadvány „Új E u r ó p a “ címen szin
tén lírai antológia, lesz.*

ü t . R o b e r t  F a e s i  zürichi egyetemi 
irodalomtörténetprofesszor mozgalmat indí
tott egy svájci akadémia felállítására. Az 
akadémia természetesen háromnyelvű (né
met, francia, olasz) lenne és három tagozat
ban működnék: a) a nép és állam akadé
miája, amely az állami, politikai és gyakor
lati élet szolgálatában állana, b) a tudomá
nyos akadémia, egy természettudományi és 
egy szellemtudományi: osztállyal, s e )  egy 
művészeti akadémia, amelybe az irodalom 
és a képzőművészetek tartoznának. Az aka
démia az üléseit mindenkor Svájcnak egy- 
egy kultiírcentrumában tartaná. Az akadé
mia tagja nemcsak svájci, hanem minden 
olyan külföldi ember is lehet, aki Svájc szel
lemi életében részt vesz. A taglétszámot 
300-ra (minden svájci nemzet részére 100-ra) 
tervezi a professzor s úgy gondolja, hogy 
az akadémia, arra szoruló tagjainak, tudo
mányos működésük előmozdítására „munka
segélyt“ juttatna,

*
P ár is  b a n a k ö z e l m ú l t  h e t e k 

ben kéziratárverés volt, amely azzal a meg
lepő eredménnyel zárult, hogy La Fontaine 
autogramját értékelte a közönség a leg
többre. Pedig erős versenytársai voltak. 
Chopin egy levele pl., George Sand szél
jegyzeteivel, csak 1380 frankot ért el, Jo
sephine császárnénak Barrashoz írott sorai, 
amelyekkel egy hadseregszállítót ajánlott a 
figyelmébe, 2550 frankra emelkedtek. Mme 
Récamier egy levele 1700 frankig futott fel. 
La Fontaine 1658 március 16-áról kelt és 
nagybátyjához, Páris főügyészéhez írott le
vele 9100 frankért lelt új gazdát. A levél 
egészen rövid, így szól: ,,E sorokkal egy 
előkelő hölgyet ajánlok a figyelmedbe, aki
nek gyönyörű szép lánya van. Azt látom, 
hogy még nem rég múlt el Rólad az az idő. 
amikor az ilyen körülmények mély hatással 
szoktak volt Rád lenni. Ezért hát merem 
remélni, hogy Be Bourg asszony ügyében is 
az ű javára magyarázod majd a törvénye
ket“. — A kézirat áremelkedésére úgylát
szik a Stavisky-ügy volt hatással...



M A G Y A R  I R O D A  L O M
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
(Erdélyi Szépmíves Céh kiadcisa. 1934. 

Két kötetben, 342 + 255 oldalon). Az Er
délyi Helikon négy évvel ezelőtt pályáza
tot írt ki olyan magyar irodalomtör
ténet megírásására, amely ugyan az egész 
magyar társadalomhoz, de elsősorban a 
kisebbségi sorban élő magyarsághoz szól
jon, éspedig a mai ember nyelvén és gon
dolatvilágában. A befutott tizenegy pá
lyamű közül Szerb Antalé vitte el a pál 
mát, és joggal: ez a mű nemcsak a ma
gyarsághoz, nemcsak az utódállamok ma
gyarságához, ez a könyv Európához szól. 
Egészen új eszközökkel nyúl a témájá
hoz, s ezeket az új módszertani eljáráso
kat Szellemtörténet, irodalomszociologia 
és lélektani elemzés címen foglalja össze 
a szerző. Ezenfelül egy másik döntő szem
pontját így írja körül Szerb Antal: „(Az 
eddigi magyar irodalomtörténetírók) elő
adásában a centrális szerep annak jutott, 
hogy miben különbözik Magyarország Eu
rópától, — mi azt mutatjuk meg, hogy 
miben hasonlít hozzá’1. „Szent István óta 
minden magyarnak, aki az átlagon felül
emelkedett, Európa volt a legfőbb sze
relme.“ Korbeosztásában is egészen új 
utakra tér Szerb. Szociológiái felosztást 
követ aszerint, hogy melyik korban me
lyik hangadó társadalmi osztály kezébe* 
volt az irodalom művelése letéve. Eszerint 
nyer 1. egy egyházi irodalmi kort (a kez
detektől a 18. század közepéig), 2 egy fő
úri korszakot (Balassától a felújulásig),
3. a nemesi irodalom korát, amely három 
szakra oszlik: a) a Petőfi előtti tisztán 
nemesi, b) a Petőfi és Arany működésé
vel egybeeső nemesi-népi, és o) az Arany 
és Ady közé eső gentry-korszakra. Végül
4. Ady után a polgári irodalom korszaka 
következett el. Ezeken a kereteken belül 
aztán gyökeresen új terminológiával, a 
mai ember lelkén átszűrt megismerések 
kapcsán s főként nagyfokú őszinteséggel 
tárgyalja, irodalmi jelenségeinket, s itt 
nem áll meg az élőket rendszerint kitün
tető respektus előtt sem. Ilyen megálla
pításokat olvasunk például nála: „Érde
kes. hogy a mi fin-dersiécle-íróink idő
sebb napjaikra a konszervatív világnézet 
legoszloposabb tagjai lettek, pl. Pékár 
Gyula, aki ebben az időben tűnik fel ath- 
léta termetével és törékeny, dekadens fí- 
nomkodásaival, vagy Császár Elemér, aki 
1895-ben még így ír: „Épen most jelent 
meg Kraft-Ebingnek példákkal illusztrált 
orvosi műve a nemi perverziákról. Oly 
könyv ez, mely az íróvilág kincsesbányája

lehet, teli konkrét adatokkal a lelki élet 
zavaros állapotairól“. — Vagy ezt olvas
suk Herczeg Ferenccel kapcsolatban: 
„Mikszáth megértette a gentryt és megbo
csátott neki. Herczeg polgár, csodálja 
őket’4. Herczeg „itt-ott már a fehér iro
dalom határán mozog, amint hogy az általa 
szerkesztett hetilap, az Uj Idők, az ad 
usum Delphini magyar szinonimája lett11. 
Nagy elégtétellel látjuk, hogy a mi meg
állapításaink >— tőlünk függetlenül is — 
hogyan törnek maguknak utat az iro
dalmi koiné-ba. Ugyanilyen igazolásunkat 
találjuk a Szabó Dezsőt méltató sorok 
között is: „(Szabó Dezső) világképének 
veszedelmes mozzanata az expresszionista 
kultúra- és irodalom-ellenesség volt, ame
lyet naivabb közönsége nála komolyan 
vett és kezdett büszke lenni nem nehezen 
szerzett műveletlenségére4’. Éppilyen 
helybenhagyást olvasunk ki abból, ha 
Szerb Antal tudatosan kettéválasztja a 
fiatalkori Babitsot a férfikori Babitstól, 
s azonkívül a Baumgarten-díjról szólván 
szellemes antitézisben így fejezi ki magát: 
„(Baumgarten) azt a kissé bizonytalan 
kikötést tette, hogy a díjban csak olyan 
írók részesedhetnek, akik hívek maradtak 
elveikhez. A díjban részesedőket éventje 
Babits Mihály jelöli ki . . .“ A modem 
magyar folyóirodalomról is van Szerbnek 
egynémely zokszava. A Színházi Életről 
többízben is megemlékezik: „Van egv idő
szak, amikor a Színházi Élet minden szá
mában található egy paraszti-vígjáték. 
Ezekben a falu újra az idil hazája, ahol 
az emberek abból élnek, hogy még szel
lemesebbek, mint egy körúti kereskedő
segéd1’. Vagy: „A Színházi Élet tájékoz
tat a legpontosabban arról, hogy mi 
megy végbe a felületen, mivel ütik az 
emberek agyon az idejüket, azok a szé
lesebb rétegek, amelyek nem élnek, csak 
az idejüket töltik. Az uniformizált szelle
messég. az uniformizált élvezetek, az uni
formizált emberiélek, amely századunk 
legnagyobb gazdasági, vívmánya, legtisz
tábban benne jut kifejezésre“. S ugyan
csak élvezettel olvastuk a következő 
sorokat is: „Ma < már nálunk is,
mint külföldön, a nagyközönség lelki igé
nyeit a filléres regényirodalom elégíti ki. 
A Pesti Hírlap sárga könyvei indították 
meg a lavinát — kétórás szórakozást 
nyújtottak és alig kerültek többe, mint 
egy villamosátszálló jegy. Azóta már tíz 
fillérért is garantált izgalomban lehet 
részesülni1’. Az elsőtől az utolsó soráig öt
letes, kultúrált, alapos és szellemes 
outline ez a könyv.

Lili



M A G Y A R  M Ű V É S Z É T
Ferdinandy Mihály: A honfoglaló magya

rok művészi kultúrájának nyomai a korai 
Árpád-korban

(Doktori értekezés. Bpest, 193U. 56 ol
dal, 10 képpel)- Rendkívül fontos, de ma 
még- alig-alig megoldható feladatra vál
lalkozott ennek az értekezésnek a szer
zője. A magyarság, amikor elfoglalja mai 
hazáját!, a sírleletek'tanúsága szerint egy 
többféle keleti forrásból táplálkozó, de át- 
ütően ázsiai művészetet hoz magával. En
nek azonban itt a Szent István-féle krisz- 
tianizálódás folytán tökéletesen nyoma 
vész, — legalábbis egyelőre, egy két kő
emléken, oszlopfőkön kívül, semmi marad
ványát nem ismerjük. Ez az egyik nehéz
ség. A másik nehézség abban rejlik, hogy 
viszont a honfoglaló művészet ázsiai forrá
sai sincsenek máig sem kiderítve és tisz
tázva, s itt rá kell mutatnunk arra a 
tényre, hogy a szerző által felvetett kér
désanyag addig nem is tisztázható, ,'amíg 
a Smirnoiv-féle Argenterie orientale-nak, 
ennek a monumentális ázsiai anyaggyűj
tésnek bennünket érdeklő nagy hányada 
nincs művészettudomány szempontjából 
feldolgozva. Mindaddig egy tapodtat sem 
tudunk tovább haladni, amíg ezt a mun
kát lel nem végzi valaki. Ez az a Corpus, 
amely — talán még a Radloff ótörök fel- 
frásanyagánál is inkább — világíthat bele 
úgy inskripciós értékénél, mint kultúrhis
tóriai útmutatásainál fogva a magyar elő
történetbe is. Nagy baj az, hogy sem Né
meth Gyula, sem Hóman, sem Zichy Ist
ván, sem Takáts Zoltán nem dolgozták 
magukat ebbe az anyagba bele. Ellenben 
Ferdinandynak annál nagyobb dicséretére 
válik, hogy ez anyag ismerete nélkül, s 
a két szélső pillér, (a magyar honfoglalás
utáni művészet és a középázsiai eredő
művészet) hiányában is, intuitive megépí
tette ezt a transzkontinentális művészet- 
történeti hidat s bátor kezdéssel lebontja 
a filologiailag talán indokolt, de éppen a 
filológusok részéről más területekre nézve 
túlértékelt finn-ugor ősszármazás legen
dáját: a magyarság archaeologiai, kultúr- 
historiai és antropologiai anyagában ez 
nem mutatható ki. Ezzel szemben helyesen 
foglalja össze Ferdinandy az objektíve 
megállapítható befolyásokat: a bolgár-tö
rök kultúrkörből való kiszármazást, aztán 
egy erős belsőázsiai (kazár-türk?) és egy 
ugyanilyen erős perzsiai post-szasszanida 
hatást; továbbá a muhammedán és a nor
mann kultúra állandó termékenyítő be
folyását. A magunk részéről ezt még ki-» 
egészítenök egy erős kaukázusi örmény 
influxszal, amely — meglátják — valaha 
még döntő szerepet játszik majd a hon-

foglalási magyarság architekturális és or- 
namentális művészetében; aztán fontos 
szerephez jut majd itt a nyugatturkesz- 
táni jakobita kereszténység; valamint hiá
nyoljuk a keletturkesztáni (turfáni) fal
festmény-anyag elhanyagolását. Viszont 
igen helyes, csak nincs eléggé kihangsú
lyozva a balchi (afganisztáni) ótörök- 
buddhista kultúra szerepe (amelynek 
döntő befolyására e sorok írója, kb. 20 
évvel ezelőtt mutatott rá). Ha ezeket 
Ferdinandy tekintetbe vette volna, akkor 
a joggal stílusdöntőnek felismert bezdédi 
tarsolylemez datálása és lokalizálása dol
gában egészen más eredményre jutott 
volna. Nagy, bensőséges örömmel látjuk, 
hogy az új műtörténész^generáció minő ko
moly erudicióval és sok minden eddigi fi
lológiai balítélet bátor lebontásával vág 
neki ismeretlen területek feltárásának, 
amiben nyilván nagy része van a Gerevich- 
katedra szabadabb légkörének.

Csabai István: Az erdélyi reneszánsz 
művészet

(Doktori értekezés, 92 oldal, l í  képpel, 
Egyetemi Nyomda). Erdély mindig is kü
lön — az egykorú Magyarországtól, sőt 
Európától eltérő — életét éltj Művészeté
ben ez a tény úgy csapódik le, hogy ami
kor Európa a rönesszansz klasszicizmusá
ról már rég áttér a bárokra, rokokóra és 
copf stílusra, Erdély három évszázadon 
keresztül — a 16, 17. és 18. században 
,— még tovább őrzi, sőt kifejleszti a maga 
külön rönesszansz-stílusát, sőt le egészen 
a 19. század elejéig megtart még bizonyos 
gótikus formákat is, főként iparművésze
tében. Ez a retardáció, Csabai Istvánnak 
igen mélyen szántó, a dolgokat fejükön 
találó megállapításai szerint részben az 
erdélyi protestantizmusban, részben az 
ottani úriosztályoknak a néppel való szo
ros kommuniójában, főként pedig az 
Ausztriával szemben való oppoziciós han
gulatban leli a magyarázatát, amely az 
osztrák barokkot (a „náj módit“) egy ellen
séges szellem megnyilvánulásának érezte 
s azzal szemben kifejlesztette a maga ön
álló principátus-stílusát. Ezt a különálló 
transzszilvánus művészi fejlődést legfőbb 
példáiban mutatja be Csabai az építészet, 
szobrászat, festészet és iparművészet kö 
rében. Megkapó plaszticitással faragja 
ki Csabai az erdélyi lélek mélyén őrlő 
tragikus alapvonást, valamint azt a lelki 
kettősséget, amely miatt az alapvető 
belső derű ott kifelé állandóan a komor 
dac és a kietlen bizalmatlanság képét 
ölti magára. A Gerevich-kabedra komoly 
szellemtörténeti munkájáról tanúskodik ez 
az értekezés is.

LIV



U É G Y SZ E M
Heltai Jenővel

Nem irok, azért sem írok a „csendes budai uccáról“, ahol lakik. Nem irom le, 
dehogy is irom le „a hatalmas könyvtárt“, amely „mennyezetig futó polcokon“ zsú
folódik szobájában, jólnevelt, de kissé már fakó rekvizitumaként az interjú-beveze
téseknek. Szellemi ember: persze, hogy nagy könyvtára van. A legendás hírű és való
ban remek pipatóriumról is hallgatok ezúttal. Hogyne hallgatnék minderről, amikor 
tenger másról kell itt beszélnem, amikor arról kell beszámolnom kurta sorokban, rö
vid oldalakon, holt és néma betűkben, amit közel kétórás beszélgetésünk során halk, 
de bámulatosan színes és érzésekfütötte hangján elmondott. Az olvasónak el kell 
engednie az ilyenkor szokásos környezetrajzot. Mert hiába írom, hogy „szemben ül 
velem a . . .  (hogyis mondja csak a szokvány-szótár?) ,„dúsöblü“ karosszékben, ami
kor az íróasztal innenső oldalán ül. Innenső oldalán annak a dramaturg-íróasztalnak, 
amelynek mögötte ült hosszú esztendőkön át, innenső oldalán annak a kiadói íróasz
talnak, amelynek mögötte ült majdnem évtizedeken át. Színházaktól és kiadóktól tá
vol és kívül rajtuk, valami hallatlanul izgalmas függetlenségben és egyedülvalóság- 
ban, vájjon mit érez most? Milyen ez az állapot és miben külömbözik az előbbitől?

— Nehéz meghatároznom ezt az érzést — feleli az első kérdésemre —, mert 
nem éltem még bele magamat az új helyzetbe. Kicsit úgy érzem magam, mint a pen- 
zionált katonatiszt, aki egyszeriben azon veszi magát észre, hogy nincs kinek paran
csolnia, aki hirtelenében azt sem tudja, mit kezdjen a szabad idejével. Magam sem 
tudom egyelőre levezetni állandó agilitásomat és nyugtalanságomat. Most úgy érzem, 
hogy a munkával zsúfolt esztendők nyomot sem hagytak bennem. Tíz nap alatt már 
azt is elfelejtettem, hogy mi a színház és . ..

(— Na, talán mégsem ilyen komoly a dolog! Hiszen én éppen erre vagyok 
kiváncsi és ép arról a távlatról akartam megkérdezni, amit ez a mai helyzet nyújt. 
Hogy hogyan látja ma a színházat? És mi a véleménye például arról a — szerin
tem — lehetetlen és fonák helyzetről, hogy Budapestnek, amelyről itt járt udvarias 
idegenek és Bécsben járt zsurnaliszták egyöntetűen állapítják meg, hogy „Európa leg
kulturáltabb színházi városa“, nincs egy komoly és nivós színházi lapja, amely a ma
gyar és az európai szinpadi élet kérdéseivel tárgyilagosan és átfogóan foglalkoznék?)

— Ilyen lap tulajdonképpen sehol sincsen Európában. Az igazi tehetségnek és 
az igazi közönségnek sem dramaturgiai, sem egyéb szakoktatásra nincs szüksége.

(— Bevallom, a válasz nem elégít ki, tehát továbbfűzöm a kérdést. Hogyan le
hetséges, hogy szép és fennebbi módon klasszifikált Budapestünkön az elmúlt két év
tizeden át, ami csak európaiság, ami csak előrelépés, avantgarde volt a színpadi élet
ben, az mind csak úgynevezett „kísérleti előadások“ formájában került a publikum 
elé s hogy ide alig jutottak el az új színpadi törekvések, az új rendezői eredmények 
s ami idejutott, azokat kevés kivétellel ezekhez méltatlan, szánalmasan hülye dara
bokban láthattuk csak meg. Miért?)

— Ami írókat, színészeket illet, valóban első helyen állottunk sokáig. De most 
határozott dekadenciában vagyunk. Alkotásra és előrelépésre alkalmatlan atmoszfé
rában élünk. Ennek következtében minden belefult valami langyos limonádéba, já-
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tékba, amin — sajnos — senki sem, vagy legalábbis igen kevés ember talál kifogá
solni valót. Az új színpadi irányok és eredmények? Ezek az irányok nagyrészt elmúl
tak már s hogy nem jutottak el ide, annak az a magyarázata, hogy a mindenkori 
rendezőkben nyilván nem élt a vágy, hogy idehozzák azokat. Végre is a stílust kény
szerítő körülmények teszik. Nálunk jól indultak a dolgok, amikor a realisztikus mű
vészet megvalósítására rendezték be a  színpadot. Hogy ez alól a  színházi emberek 
még ma sem szabadultak fel, az persze már hiba, de hát itt rengeteg bűne van a kri
tikának is, amely jóformán válogatás nélkül illeti hódolattal (soha bírálattal!) mind
azt, ami ma a színpadokon történik . ..

(— . . .  nem is szólva úgy-e a külső és belső cenzúráról? A belsőről főleg! Nem 
gondolja, hogy az ügyész tagadhatatlanul kényelmetlen érzést keltő, állandóan neki- 
szegzett vörös plajbásza túlságosan gutgesinnt-té és szervilissé, módfelett és indoko
latlanul óvatossá deformálta a színházi embereket? Nem gondolja, hogy ennek a ká
ros hatása minden irányban felmérhetetlen?)

— A félelem mértékét nem lehet szabályozni és kiszámítani. Persze, hogy 
mondhatatlanul káros ennek az ál-gondolatszabadságnak az állapota, amelyben 
élünk. De hát egy színházat nemcsak bátor vagy ijedős dramaturgok irányítanak,
hanem tőkecsoportok is ! ...

(— Vannak-e hát olyan, minden tekintetben kitűnő és európai viszonylatban 
is értéket jelentő darabok, amelyek a fenti sajnálatos és szégyenletes okoknál fogva 
a színházi irodák fiókjaiban maradtak?)

— Vannak. Én is tudok ilyenekről. Ezeket a fenti meggondolások miatt félre 
kellett tenniök a színházaknak. És ez magyarázza meg a hanyatlást, amelyről az 
előbb már szóltam.

(— Hogyan s miben látja hát a magyar színházi élet jövőjét?)
— Én, minden elmondottak és minden mai szomorúság ellenére is színházpárti 

vagyok. Nem hiszek benne, hogy a mozi, a rádió, a sport vagy akár a bridge is le
győzhetik a színházat és elfordíthatják felőle a közönség érdeklődését. Minden el
mondottak és minden szomorú tünet ellenére abban sem hiszek, hogy a közönség csak 
a felületes szórakozást keresi. A közönség a színházban emóciói keres. Ez az emó
ció lehet a sírás, de lehet akár a kacagás is! A műfajoknak egyforma sanszuk van, 
jó drámát könnyebb írni, mint jó vígjátékot! És itt újra a sajtó és a kritika felé 
kell fordulnom megrovó szóval. A kritika nem a jó irodalom mellett exponálta ma
gát! A kritika szótlanul (vagy talán éppen gyanús és ellenszenves bőbeszédűséggel) 
asszisztált egy dráma-iparművészet kifejlődéséhez, ahelyett, hogy irányító szóval elő
segítő je lett volna egy egészséges dráma-irodalom kifejlődésének. A fiatalok nagy- 
része is leállt ezek mellé és nincs meg bennük a kezdeményezés, az új hang bátor
sága. Azokban sem, akiket nem is igen gátolnak ama bizonyos „belső“ cenzurális 
okok. Ezek a dráma-iparművész fiatalok, ahelyett, hogy ott folytatták volna a dol
gokat, ahol az öregek abbahagyták, ott folytatták, ahol az öregek kezdték. Ha a mai 
valóságban vigasztalódni akarok, akkor Amerika felé tekintek! Ott születik most 
valami! Mert ott szabadsága van az írónak!

(— Ezt látja hát a dramaturg íróasztalának innenső oldalán. És mit lát, 
mint könyvkiadó. A regényről, erről a forrongó, erjedő műfajról, nevezetesen a ma
gyar regényről van-e valami érdekes mondanivalója, valami, amiről úgy érzi, kö
zölnie kell olvasókkal vagy írókkal?)

— Dramaturgi működésem alatt ezerötszáz darabot kellett -végigolvasnom. 
Fájdalom, elmaradtam más olvasmányaimban. Sem dramaturgi éveim alatt, sem az-
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előtt máskor, nem olvashattam azt, amit szerettem volna, csak azt, amit kellett. 
Nincs átfogó képem a dolgokról. A köteles olvasás idejéből ellopott idő alatti olvasmá^ 
nyaimból viszont látom, hogy kitűnő fiatal regényíró-generáció nőtt fel Magyaror
szágon. Ahol hiba, baj, szomorúság van, arranézve lásd azt, amit a (Színházi bajok
ról, hibákról és szomorúságokról mondtam. Az összefüggések sokkal súlyosabbak, 
sokkal összetettebbek és komolyabbak, semhogy külön lehetne választani a dolgokat!

(— 'Mi a véleménye a detektivregény-„irodalom‘ nagymérvű elterjedéséről? 
Egy, általában komolynak és értékesnek ismert írónk tollából cikket olvastam a 
múltkor. Azt fejtegeti benne, hogy a detektivregény igenis irodalom, hiszen magas- 
rendű erkölcsi tanulságok rejlenek benne. A bűnösök mindég elnyerik benne bünte
tésüket, a jók mindég megjutalmaztatnak. Dicséri Wallace bámulatos fantáziáját és 
emberábrázoló készségét. Nem gondolja, hogy ez káros és bárgyú mellébeszélés?)

— Kérem, ez valóban kicsit egyoldalú és önkényes magyarázat; de azon min
denképpen csodálkozom, hogy még nem volt esztétikus, aki komolyan foglalkozott 
volna ezzel a kérdéssel és végre megírta volna a detektivregények lélektanát és tör
ténetét . . .

(Föláll. íróasztalához megy, szétkutat a papírok "között és felvesz egy kéz
iratot.)

— . . .  erről irok éppen most egy cikket. . .
(ajándék-perc ez ebben az ajándékos órában, amikor pazarló kedvvel szórja 

elém gondolatkincseit. A nyers kéziratból olvas fel néhány oldalt, de meg sem kísér
lem, hogy kivonatát adjam. Örömmel jelentem az olvasónak és felhívom rá a figyel
mét: a cikk minden valószínűség nélkül nemsokára elkészül és megjelenik egy napi
lapban.)

— . . .  arról van tehát szó, hogy komolyan és módszeresen kellene írni erről. 
Bajok persze itt is vannak. Főleg az a baj, hogy tíz detektivregény közül tizenöt 
rossz. Persze, hogy vannak jó detektivregények is és ha ilyet olvasok, szemforgatás 
nélkül vallom be, hogy tetszett. Ahogy van rossz operet, úgy van rossz detektivregény 
is. Kiadóvállalataink detektívregény-túltermelése persze fölöttébb káros jelenség!

(— Sokat vitatkoznak ma arról, hogy „politizáljon-e az író/' Hát politizáljon?)
— Az írónak mindig bele kell kapcsolódnia a közösség nagy problémáiba és 

kérdéseibe. Amennyiben ez a politizálás, akkor igen, politizáljon! Kötelezni erre nem 
lehet senkit, de aki nem hagyja magát erre kötelezni, az mondjon is le arról, hogy 
sokat emlegessék. Az, hogy jobboldali írók hatása ma nem egyszer nagyobb s hang
juk hangosabb, az azzal magyarázható, hogy írásaikban — igen helyesen — felszí
nen tartják a magyarság nagy és égető kérdéseit.

(— Mit tart primer írói feladatának?)
— Imi! Im i pedig csak magamat tudom. Viszonyomat az élethez, világhoz, 

írni, mindég a legjobbat, mennél (kevesebb rosszat. Az eredmények nem egyformák, 
de igazság, tisztesség, becsület, a szép s az e\rnberi kell, hogy vezéreljék az írót és 
ez . .. mesterség kérdése már . . .

(— Nem kérem, ez etika kérdése! — mondom én és rábólint, ráhagyja:)
— Igaza van, etika kérdése.
(— Edinburghban most ülésezik a PEN Club. Lelkesítő javaslatok mennek ha

tározatba. De látja-e értelmüket? Látja-e még értelmét a PEN Clubnak? 1932-ben, 
amikor Pesten volt a kongresszus — emlékszem <— elhatározták, hogy mindég és 
mindenütt közbelépnek, ahol írókat írásaikért elítélnek. Még javában folyt a 
kongresszus, amikor egy kitűnő fiatal költőbarátomra nyolc napot mért a bíró. Nem 
léptek közbe. Gilbeaux-1 a világháborúból dezertált francia költőt még húsz év után



is a csoda mentette meg a halálbüntetéstől. Nem tudok róla, hogy közbeléptek volna, 
amikor bebörtönözték! Most elhatározták, hogy háború esetén összegyűlnek egy sem
leges városban és tiltakozó gyűlésén demonstrálnak a háború ellen. Ez megható, ez 
gyönyörű, de hát elképzelhető-e, hogy ebből a semleges városból, mondjuk Lausanne- 
ból, visszatérhetnek még majd hazájukba a demonstráció után? Nem lesz-e emigrá
ciójuk színhelyévé az a város?)

Elnézően mosolyog kitörésemen: — Nem! mert oda sem utazhatnak fi
(—De van-e hát értelme, hogy így együttvannak?!)

— Van! mert mégis, mégis ápolják az együttműködést.
(Odavezet az egyik könyvespolchoz. Angol, francia, német, román, lengyel, 

skandináv írók remekbekötött könyvein fut végig a keze:)
— Látja, ezeket a könyveket mind külföldi íróbarátaim dedikálták nekem. A 

szellemi együttműködés legendája nem merő legenda és sokan, nagyon sokan vannak 
ám azok az írók, akik nem akarják, akik gyűlölik a háborút. És ezeknek az íróknak 
tömegeik vannak, akik ugyancsak gyűlölik a háborút. Ezek a tömegek pedig igenis 
számítanak azokkal szemben, akik akarják a háborút.

(— Hiszi-e tehát, hogy ebben a kerge és a szellem embereinek nem kedvező 
korban van még számottevő társadalomalakító ereje az írónak?)

— Igen, feltétlenül.
(— Minden ellenkező jelenséggel, a jövő minden fenyegető rémével szemben 

hisz még az alkotás szükségességében?)
(Halk, de bámulatosan színes és érzésekfütötte hangja most élesen felcsattan:)
— Igen! Igen! Mindig! Vajda János

Keun, Irmgard: Gilgi. Egy lány a sok közül
(Fordította Bozzay Margit. Athenaeum- 

kiadás. 248 oldal. Ára kötve 2 P.) Fiatal 
dolgozó nő a kis Gilgi, aki körömszakad
táig, a szíve vérének hullásáig küzd a 
maga életéért. Céltudatos magabiztosság
gal halad előre, józan értékeléssel nézi a 
dolgokat és kiegyensúlyozottan, táncos 
lábbal lépeget az életútján. Aztán jön egy 
forró nagy szerelem, nem olyan könnyed 
fellobbanás, mint az addigiak voltak, ha
nem az igazi grande passion és a bátor, 
öntudatos, erős Gilgi elveszíti önmagát, 
annyira feloldódik ebben a hatalmas 
szenvedélyben. A bájos, finom regény 
legszebb sorait írja le Irmgard Keun, 
amikor ezt a szerelmet érzékelteti egy 
nyári kirándulás kapcsán: „Ülnek egy 
vén vendéglőben, a Rajna partján, vén 
Rüdesheimert isznak és nézik a még 
vénebb hegyeket és a tovafolyó vizet. — 
Nem sokat beszélnek, csak itt-ott vetnek 
oda egy-egy szót egymásnak, mint ki
csiny lapdát, amelyet gyengéd kézzel kap
nak el. Elnehezedik és teljesebbé válik a 
csönd, — titkot és tudást lehel a földnek 
örök egyetértéséről minden élőkkel. 
Ezüst fátyolt visz a víz és a rét fölött 
nedves a lomb és a föld édes szaga. Lapo
san és nyitva fekszik Gilgi keze. Sajátos,

mély tudása a létnek, forrón és boldogító 
nehezen csorog az ereken át — és szinte 
kínná válik a közös pillanatkapcsolódás 
édessége. Csendesen megfogja a férfi ke
zét, forró, száraz ajkát ráteszi a kékeres 
csuklóra és érzi meleg, eleven vérének 
lüktetését, mélyen az agyában és törzsé
ben, tagjaiban — és a föld igent mond, 
és minden, ami terem és nő, igent mond 
és isszák az igent és szédülnek a boldog
ságtól — és mégis tudnak arról, hogy nem 
van az igen mögött, és fájdalom a bol
dogság mögött és tudnak a boldogságter
hes órák visszahozhatatlanságáról.“ Gilgi 
a szerelem kedvéért otthagyta a munkát, 
ami számára addig az életet jelentette. 
De utóbb mégis elviselhetetlennek »találja 
azt, hogy egyéniségét végkép feladja és 
teljesen feloldódjék ebben a végzetes sze
relemben, amelyről — okosan és józanul 
— maga is tudja, hogy nem tarthat 
örökké., Egyik barátjának tragédiája 
zökkenti ki egy kis időre abból a boldog 
elernyedésből, amelyben szerelmese mel
lett élt és ezt a kilendülést erős elszánt
sággal felhasználja arra, hogy végkép ki
szakítsa magát a forrón szeretett férfi 
karjaiból és elinduljon újra a maga ú t
ján, — most már nem egyedül, hanem 
szíve alatt a gyermekével.
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R Ó K  F U R C S A  
É L E T E

Eiluj Nixarpa
E g y  s z é d ü le te s  a s s z o n y é le t  r e g é n y e

Egy Besobrasow nevű orosz tábornok lánya, Helén, a múlt század huszas évei
ben hozzáment Apraxin Petrovics Sándor orosz államtanácsoshoz. A fiatal asszony, 
hogy-hogysem, megismerkedett Cseklész urával, Esterházy József gróffal. Beleszere
tett, s még az Apraxinnal való házassága idején, 1830 október 16-án született tőle 
egy Júlia nevű lánya, aki azonban az Apraxin-nevet viselte s Apraxin Júlia néven 
szerepelt tovább is, akkor is, amikor édesanyja 1841-ben elvált az orosz gróftól és 
feleségül ment Esterházyhoz.

Apraxin Júlia tehát névszerint orosz nő volt, vére szerint magyar, Bécsben töl
tötte ijúságát, de teljesen francia kultúrában növekedett fel. Bécsben érte a 48-as 
forradalom, s 19-ik születésnapjára, tíz nappal Batthyány Lajos kivégzése után, hoz
záment a szerencsétlen magyar miniszterelnök egyik unokaöccséhez, Batthyány Artur 
grófhoz. Aki is, hogy a Lajos gróf szerepével családja nevén esett foltot az osztrák 
udvar szemében lemossa, beállott úgynevezett „muszkavezető mágnásnak“ és Schlick 
tábornok hadseregében segített a magyar „lázadást“ leverni. Mint aulikus ember, az 
abszolutizmus korát is Bécsben élte á t s itt született Apraxin Júliától kilenc év alatt 
három lánya és két fia.

Az abszolutizmus enyhültével aztán Batthyányék átköltöztek Pestre — Júlia 
ekkor harminc éves volt — s Nádor-uccai palotájukban csakhamar intenzív társa
dalmi életet kezdtek, éspedig Júlia kívánságára nem annyira a mágnáskörökkel, mint 
inkább a magyar szellemi élet arisztokráciájával, főként írókkal, színészekkel.

A g r ó fn é  „p leb eju s“ k ile n g é s e i

Batthyányné annál is szívesebben kultiválta ezeket a köröket, mert hiszen már 
nyolc éves gyerekkora óta benne magában is éltek írói ambíciók: ekkor írt már egy 
vígjátékot, 16 éves korában drámát; 17 éves volt, amikor az első regényét írta meg 
s 28 esztendős korában jelent meg Párisban első nyomtatott írása, egy Op, a beau dire 
című regénye, amelyet eléggé áttetszőén Eiluj Nixarpa szerzői álnévvel szignált s 
amely „Hiába beszélnek“ címen utóbb magyarul is napvilágot látott. A pesti írói 
körök nyomban nagy lelkesedéssel fogadták az előkelő dilettánst, csak éppen Petőfiné 
Szendrey Júlia és Jókainé Laborfalvi Róza viseltetett vele szemben olyan idegenke
déssel, hogy a grófné semmiképpen sem tudta őket társaságába bevonni.

Az ekkortájt újra ébredező magyar nacionalizmus Batthyánynéban lelkes hí
vőre akadt, amiben úgylátszik családi okok is közrejátszottak, éspedig egy Miklós 
keresztnevű magyar tengerésztiszt személyében, akinek kedvéért Júlia — tizenkét évi 
házasság után — otthagyta férjét és gyermekeit. Júlia most teljes hévvel beleveti 
magát a magyar közéletbe: tüntetőén magyar ruhában jár, minden magyar ügy lel
kes pártfogóra lel nála. Ő segíti külföldi tanulmányútjára Szerdahelyi Kálmánt, a 
színészt; ő taníttatja énekre Blaha Lujzát.
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Családja természetesen nem jó szemmel nézi ezeket a „plebejus“ kilengéseit s 
főként anyja — akinek Esterházy gróffal való egykori szerelme most már a múltak 
ködébe veszett — volt az, aki a legridegebb álláspontra helyezkedett leányával szem
ben: vejét is Júlia ellen hangolta, Júlia gyermekeit is elzárta az anyjuktól, sőt ké
sőbb még attól sem riadt vissza, hogy egyszerűen elvonja leányától az annak jog 
szerint járó apanázsát. Ebből por is keletkezett anyja és leánya között, amely azon
ban végül egyezséggel végződött.

A n y ilv á n o s s á g  v a r á z sa

Júlia most arra szánja magát, hogy teljesen az irodalomnak szenteli az erőit. 
Becsületesen akarja a mesterséget megtanulni: Pest akkori legjobb szakembereinél 
tanul filozófiát, asztronómiát, anatómiát, magyar történelmet, irodalmat, sőt magyar 
közjogot is. Az utóbbiakra azért van szüksége, mert — bár magyarúl nem tud írni — 
elhatározza, hogy magyar témákat dolgoz majd fel. Csakugyan két év alatt három 
magyar tárgyú regénye jelenik meg Párisban (ezeket magyarra is lefordítják). Egy
úttal mint drámaíró is megpróbálkozik s Honfoglalók című Haupt- und Siaatsaktion- 
ját a Nemzeti Színház elő is adja.

A színház édes mérge végzetessé lett rá nézve; elhatározza, hogy — egyelőre 
ugyan csupán mint műkedvelő, jótékony célra — maga is megpróbálja a világot je
lentő deszkákat. Tüntetőén exponált nacionalizmusa itt is előtérbe lép. A „kis alkot
mány“ ellenére is még mindig elevenen élő Habsburg-ellenes hangulat ezidőszerint 
abban éli ki magát, hogy az árpádházi királyok egykori székesfehérvári temetkező 
helyét kívánja felkutattatni. Ez ásatások költségei javára lép fel Apraxin Júlia.

A d ir e k to r  u r  „ ő r a n g y a la “

E tevékenysége közepette ismerkedik meg egy nagyfantáziájú magyar színész
szel, Molnár Györgygyel (Rákosi Jenő jóbarátjával), ez tanítja be neki a magyar 
szövegeket s rendelkezésére bocsátja budai színházát, amikor a grófné arra határozza 
magát, hogy komolyabb darabokban is fellépjen. Debutje ellen két oldalról is szer
vezkednek az ellenfelek. Egyrészt a direktomé, aki féltékeny az urára; másrészt pe- 
dig Batthyány Artur, akinek mágnásbarátai segítenek abban, hogy lehetetlenné te
gyék a skandalumot, hogy egy Batthyány grófné színpadon mutogassa magát. Eljár
nak a helytartótanácsnál, amely le is akarja már tiltani Batthyánynét a színpadról, 
amikor az egy szerződést mutat fel, amely szerint ő mint Budai Júlia fog Molnár 
színházában fellépni. A helytartótanács közbelépésével természetesen politikai térre 
tolódott az ügy: a diákság Júlia mellé állott s elhatározták, hogy aki pedig Júlia első 
felléptekor tüntetni mer ellene, az nem hagyja el élve a színházat.

Ilyen előzmények után természetesen zsúfolásig telt meg a színház, ami azon
ban anyagilag nem sokat lendített már Molnár direktor vállalkozásán, mert Júlia 
most — készpénz hijján — az ékszereit adogatja el sorra, hogy azok árával tartsa 
víz fölött a budai színházat. A grófné magyar kiejtése és drámai ereje úgylátszik 
mégis csak gyengébb volt a kelleténél, — az első zajos esték után pangani kezdett a 
színház. Ezért is, de meg tán azért is, hogy a direktramné asszonytól minél távolabb 
kerüljenek, Budai Júlia (aki most már végkép lemondott a Batthyány-név viseléséről) 
és Molnár György elébb párhónapos vidéki turnéra indulnak, ennek befejeztével pedig 
Párisba mennek „tanulmányútra“. Vidéki turnéja közben Budai Julia természetesen 
mindenütt erősen kihangsúlyozza „küldetésének“ politikai jelentőségét — nyilván 
ezzel akarta hiányos drámai készségét kipótolni — s Szabadkán példáúl a vendéglő 
faláról leparancsolja Ferencz József arcképét, mert hogy az bántja a szemét. Vidéki 
turnéjával egyidejűleg azonban Budapesten mint lapkiadó is szerepel hat hónap 
hosszat: ő indítja meg Budán az első magyar újságot: a Budai Lapokat.
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V ilá g p o lit ik a  a  m a lo m  a la t t
1863 áprilisában érkezik Molnár György az „őrangyala“ társaságában — ahogy 

a rossz nyelvek Júliát elnevezték — Párisba. Júlia úgy remélte, hogy Párisban tárt 
karokkal fogadják majd. Hisz évekkel ezelőtt, még Bécsből, mint Batthyányné, rend
kívül értékes ajándékot küldött III. Napóleonnak: a Reichstadti herceg egyetlen is
meretes nagykori olaj portréját. Azonkívül magyar patriótáktól ajánló levelet kért 
Irányi Dánielhez, hogy ez ajánlja be Kossuth Lajoshoz, aki küldjön számára ajánló 
sorokat Napoleon Jéróme exkirályhoz, hogy ez viszont a császárhoz adjon neki beve
zető levelet. Egy kis konspiráció is belekeverődzött az ügybe: a magyar emigráció 
éppen ekkortájt számítgatott nagyban arra, hogy III. Napoleon megtámadja a 
habsburgi Monarchiát s hogy akkor a magyar emigránsok gerillacsapatai is akcióba 
léphetnek. Kossuth írt is ajánlólevelet Apraxin Júliának Jérőme-hoz, s a levelében 
voltak ilyen politikai természetű részletek is. Júlia a levél birtokában, díszmagyar 
ruhában hajtatott fel Jérőme palotája elé, — ezzel persze nem kis feltűnést keltve a 
párisi uccán.

A császári család protekcióját azért kereste Julia, hogy így megfelelő entréet 
kapjon részben a francia íróvilághoz, részben a színpadhoz. Az előbbi sikerült is: a 
párisi Société des gens de lettres tagjai közé fogadta, három magyartémájú, francia 
nyelven írott regénye alapján, sőt azt is elérte, hogy később egyik regényéhez Dumas 
fils írt előszót. A színpaddal nem volt ilyen szerencséje. Természetesen azt ambicio
nálta, hogy a Théátre Frangais színpadán léphessen fel; ehelyett egy francia 
színésziskola vizsgaelőadásain jutott csak szóhoz s még a mindenható kritikusnak, 
Janinnek protekciója sem segíthette azon a bajon túl, hogy bizony Júlia igen gyön- 
gécske színésznő volt.

Itthon az arisztokrácia dúlt fűlt azon való mérgében, hogy Julia most már a 
külföldön is kompromittálja a magyar mágnásságot, s mivelhogy éppen ez volt di
vatban, elhirdették róla, hogy „muszka ágens“. (Két évtizeddel elébb az urának ju
tott ki ez a megtisztelő jelző.)

C h a te a u x  e n  E s p a g n e
A párisi út ilyenformán meglehetősen csütörtököt mondott; Julia anyagi ba

jokba is keveredett. Haza jött és elkeseredésében elhatározta, hogy elhagyja a gö
rögkeleti vallást, katolizál és apácának megy. Az ezúttal sem hiányzó rossz nyelvek 
ugyan azt állították, hogy katolizálásának egészen más oka volt: nem is apácának 
akart menni, hanem egy spanyol katolikus úrhoz feleségül. S akik így mondották, 
nem is tévedtek nagyot: 1869-ben csakugyan nőül ment Lorenzo Rubio Quillén spa
nyol lovastiszthez.

Még vagy két regénye megjelent francia nyelven, de ezek már nem magyar- 
tárgyúak voltak, aminthogy a spanyol asszonnyá lett orosz hercegnő és magyar grófné 
többé soha magyar ügyekkel kapcsolatban nem szerepelt, anyja, férje és gyermekei 
számára többé nem létezett s mintha még önmaga is megfelejtkezett volna Magyar 
országról, amelynek igazáért pedig fiatal, romantikus lány korában, 1848-ban, uni
formist akart húzni és karddal a kezében szeretett volna a harcmezőre menni. . .  
Állítólag a világháború alatt, 1917-ben húnyt el Spanyolországban.

Az alkalmat pedig, amelyből kifolyóan ezt a színes életet most felfrissítettük, 
egy igen gondosan és nagy szeretettel megírott könyv szolgáltatta. Barna Katalin 
írta a szegedi egyetem francia intézetén ezt a művet (Une femm,e de lettres du Se
cond Empire: La Comtesse Julie Apraxin, — Sa vie, ses oeuvres. Szeged, 1934, 207 
oldal, 1 arckép), amellyel nagy szolgálatot teljesít a francia—magyar szellemi kap
csolatok felélénkítése terén: hiszen ma, a vie rotnancéel-á nagy-divatja idején az 
ilyen típusú megkapó életrajzok hatnak el legjobban a szélesebb körökhöz, ahol 
apránként mégis csak sikerül majd a köztudatba belevinni, hogy a közbenső né
met tampon ellenére is, ezer év óta itt sohasem szűnt meg a Páristól Budához ve
zető kulturális ozmózis.
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EZEKRŐL
A Kd NY- *fiE?jy ÉKRŐL
B E S Z E IÄ Ä -N E K ...

VERSEK
Barát Endre: Anteus dalol

(Versek. Labor-kiadása. 62 oldal.) Áz első 
ciklus verseiben erős lendület, formai 
készség, pompás ritmus ragadják meg az 
olvasót. A további versek fáradtabbak, 
tartalmilag és formailag is kevesebbet 
mondanak. Alkalmasint nagy időbeli kü
lönbséggel Íródtak a kötet egyes darabjai. 
A harmadik ciklusnak is van több meg
kapó képe, amelyek sajátos hangulatot 
tükröznek.

Bárdosi Németh János: Öreg szilfa ár 
nyékában

(Versek. Nemzedékek kiadása. 6 b oldal.) 
A magyar föld hangja zsong a nyugodt 
hangulatú, tisztaszellemű versekben. A 
természettel való mélységes közösség, a 
megbékéltség tágítja a költő lelkát.

Galyasi Miklós: A nagy törvény mentén 
(Versek Kohán György kéveivei. A 

költő kiadása. 70 oldal.) Az ízléses ki
állítású kötet méltó a versek finomságá
hoz. Ékkövekként csiszolt szavak, nobilis 
ritmus, igazi költői tartalom jellemzi ezt 
a nagyon tehetséges költőt. ] L'art vour 
Vart-költészet az, amit csinál, ami igen 
ritka a mai, programköltészetnek kedvező 
világban. A tiszta muzsika hangja vált 
ki olyan örömet a lélekben, mint ezek a 
versek. — A képek közül Ázsia illusztrá
ciói sikerültek legjobban.

Kacsmíri Imre Szelíd vágyak nerceiből
(Versek. Szépmíves kiadása, Budapest, 

193b. 1 oldal.) „Tótországnak unokája 
Magyarhonban én vagyok”, — „tót szív
ből, de magyarul dalolgatok“ — írja ma
gáról a költő, aki meleghangú, kedves, 
egyszerű szavakkal énekli áldott optimiz
musát.

S. Nagy László: A megtalált Isten
(Versek. Erdélyi Szemle kiadása. 193b. 

32 oldal.) Fínomlelkű, áhitatos költő szedi 
rímbe afeletti örömét, hogy hitetlen évek 
keserű vívódásai után megtalálta lelki 
egyensúlyát: megtalálta a sokat keresett 
Istent. Majdnem az egész kötet ennek ;a 
hozsannás boldogságnak a jegyében szü
letett.

Kelen László : Az emlék felé
(Budapest, 193b. A szerző kiadása. 78 

oldal.)
Ó nemzedék, melyet húsz éve vittek 
részeg daloló vonatok 
s nem pihenhetett meg azóta, 
kérdem, jöhet még új idő, 
hogy újból emberb en-hívők 
lehetünk Isten és ember előtt?
Most lassudik meg a vonat.
emlékszikréíkkal szórja be a tájakat,
a részeg rohanás már fájón csikorog,
a kerék elfáradva
állomás felé forog,
a füst, mint ifjúságtól
búcsúzó szalag lebeg,
pályánk lejt és laza —
húsz éves száguldásból
talán most érkezünk haza.

így énekel a negyvenévesek Nemzedé
kének költője, aki keserves nyugtalanság
gal futja be az emlékek állomásait és ke
resi: hol, mit hagyott önmagából, míg ke
serűn lázad a sors ellen, amely az életfát 
csúnya viharokba állította és virágának 
szirmait szerteszórta, nem engedte gyü
mölccsé érlelődni. „A világ tele van sír
keresztjeimmel“, — kiáltja keserűen, ön
maga és nemzedéke nevében. Viharzó lelke 
messze vágyik, röghöz kötöttsége lázadásra 
ingerli, de mégis tudja, hogy idetartozik, 
a Tiszántúlon van otthon, a magyar föl
dön, amelyet szerelmes szavakkal becéz: 

udvarló meleg záporok az én dalaim, 
barázdáid közé simulnak s elosztanak. 

Nagyon komoly kvalitású költő Kelen 
László. Sok mondanivalója és egyéni 
hangja van.

Őszi Iván: őszi este
(Nemzedékek kiadása. 193b■ 63 oldal.) 

A páros rímeket kedvelő, kissé melancho- 
likus költő főként a természetről Ír han
gulatos, szép sorokat. „Isten vásznán fes- 
teget“ legszívesebben és ezen a téren adja 
tehetsége legjavát. Tizedik kötete ez Ősz 
Ivánnak, aki nemcsak mint költő, hanem 
mint prózaíró is népszerű tagja a dunán

túli irodalomnak.
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Sümegi Tóth Tivadar; Magyar siratás
(Kézirat. Könyvnap 193U.) Különös 

könyv. Sárga, olcsó kéziratpapírra, kéz
zel írott versek, kézzel fehér kartonba 
fűzve. A címlap is kézzel, lila tintával ké
szült, ra jta a mottó:

A nótám és én 
Új kévék kötésén 
Hullajtott mag vagyunk...

Az első oldalon „Önéletrajz néhány 
sorban’“, amelyben elmondja, hogy 1910- 
ben született, földnélküli 'földmíves csa
lád hatodik gyereke. És azt írja benne: 
„Apám huszonötödik esztendeje ráncigálta 
már a sümegi plébániatemplom kócos ha
rangköteleit és az imádság kiesett az éle
temből. A Miatyánk húrja inaszakadttá 
kunkorodott a lelkemben és csak sírni tud
tam, nagyon pogányul és nagyon magya
rul: a fajtámért. így lettem költő“  ̂ i—< 
A versek igazán megérdemelnék a nyom
tatást. Hogy így jelentek meg: 1934 do-, 
dumen túrna.

Szalay Károly : Az én koszorúm
(Versek. Drach Márton könyvnyomdája, 

Pápán. -Í0 oldal.) Ügyes verselési készség
gel rímbe foglalt kedves szavak. Tehet
séges fiatal diák írásai, amelyek a bá- 
rányfelhós tavaszi ég kékjét tükrözik.

Sza/ay Károly: Daloló szivek
(Verses antológia. Hortobágy-kiadás, 

193JÍ. Pápa.) A magyar vidék ismeretlen, 
eddig szóhoz nem jutott tehetségeit akarja 
megismertetni Szalay Károly, aki ezt az 
antológiát összeállította. Jószándékú 
vállalkozását folytatni kívánja: az első 
kötetet félévenként követik majd az újab
bak. Hetven költő mutatkozik be ebben az 
első kötetben és jórészük tehetséges. A 
lelkes szerkesztő, aki szószéket ad a fia
taloknak, hittel bíztatja őket: „Ne törőd
jünk azzal, hogy vatta van a fülekben: 
énekeljünk!“

Uj Magyar Lira. Fiatal költők antológiája
(Összeállította,: Kárpáti Aurél. A Vajda 

János Társaság kiadása, 193J+. 86 oldal.) 
Kárpáti Aurél mélyenszántó előszavában 
finoman boncolja, hogy hol áll ma a 
költő, szerepe mit jelent, milyen viszony
latban van korával. Azt inondja: „Nincs 
régi és új költő, csak Költő van. Sőt, 
csak jó költő van, mert a rossz már nem 
is méltó a költő nevére. És ez a költő, 
ez a jó költő lényegében ma is egy azzal, 
aki a középkorban vagy Hellasban, Ovi- 
diusban vagy Goethében dalolt magáról a 
világnak. Mindössze köpenye, stílusa, 
nyelve, kifejezési formája alkalmazkodik 
kora divatjához, szokásaihoz és erkölcsei
hez. Ő maga — a szó nietzschei értelmé

ben — korszerűtlen. Korok kereteibe vég
leg be nem szorítható.“ — Harminchárom 
harmincéven aluli fiatal költő verse rep
rezentálja ebben a kötetben az új magyar 
líra javát. Az antológia írói közül számo
sán — Bálint György, Berczeli A. Károly, 
Bródy Lili, József Attila, Ortutay Gyula, 
Rónai Mihály András, Sértő Kálmán, Ta
más Sári, Tábori Pál stb. — már fém
jelzett tehetségei a mának. De feltétlen 
értéket képviselnek a többiek is valameny- 
nyien és hála illeti meg a Vajda János 
Társaságot, amiért a mai nehéz sajtó
viszonyok mellett antológiájával lehető
séget adott arra, hogy a nagyközönség 
megismerje ezeket a számottevő értéke
ket.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Buck, Pearl S .: Kwei-Lan vergődése
(Regény. Fordította Zigány Árpád. 

P alladis-kiadás. Budapest, 215 oldal. 
Ára 2.— P.) A Mennyei Birodalomban 
sokkal élesebbek az összeütközések a ge
nerációk között, mert ott az öregek em
bertelen tradiciókhoz ragaszkodnak és 
ezekkel kell a felvilágosodott, külföldön 
já rt fiataloknak megküzdeniök. Ilyen 
küzdelmet látunk ebben a könyvben, 
amelynek hősét, a régi elvek szerint ne
velt kis Kwei—Lan-t férjhezadják egy 
modern, külföldet járt fiatalemberhez, aki 
lassan-lassan átformálja az asszonyt a 
maga nézetei szerint. Kwei—Lan bátyja 
amerikai lányt vesz feleségül és a két 
fiatal házaspár gyötrelmes, megalázó 
küzdelmet folytat az öregekkel, míg végül 
kivívja győzelmét, illetőleg elszakad tő
lük.

Ebermayer, Erich: Az ifjúság élni akar
(Fordította Goda Gábor. Kosmos Könyv

kiadóvállalat kiadása. Budapest, 38J+ oldal. ) 
Az individualisztikus nevelés problémájával 
foglalkozik ebben a rendkívül érdekes, le
bilincselő regényében Ebermayer. Tulaj
donképpen kulcsregényt írt a „Kampf um 
Odilienberg“ - ben, mert a híres Wickers
dorf i intézetet és annak megalapítóját: 
Wynecken professzort szerepelteti köny
vében. A középiskolai tanítás reformjáért 
folyt küzdelmet ismerteti frissen perdülő 
cselekmény, pszichológiailag motivált tör
ténések és megkapóan szimpatikus figu
rák kapcsán. A „Jugendbewegungu vezé
rének intézete állam az államban, ahol 
szabad bajtársi szövetségek kormányoznak 
és az iskolai élet az önfegyelem és a tanár
tanítvány abszolút baráti viszonyán alap
szik. Pedagógiai jelentőségétől eltekintve, 
hallatlanul szórakoztató olvasmány Eber
mayer regénye.
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A kontrasztok leánya
Tóbiás Éva, a grafikus-művész

Egészen megzavar a kontrasztok sokasága, a furcsa ellentmondások tömege, 
amely rámzudul, amikor szemtől-szemben állok Tóbiás Évával, a grafikus művésznő
vel, aki eddig még csak néhány kiállításon vett részt, de kétségtelen, hogy — amint 
a szakértők már eddig is felfigyeltek rá — a nagyközönség is hamarosan megtanulja 
majd a nevét.

Kertre nyíló bájos leányszobában vagyunk, amelyből nem hiányzik a tipikus 
leányszobák egyetlen jellegzetessége sem: az apró emléktárgyaktól az imádott szí
nész-ideál portréjáig minden benne van, ami hozzátartozik egy fiatal, bimbózó lélek 
rekvizitumához.

Ebben a miliőben százszorosán bizarul hatnak az előttem kiteregetett, asztalo
kat, székeket, kerevetet beborító rajzok és metszetek. A dantei pokol legmélyebb 
bugyrának fantázia-szörnyetegei vigyorognak körülöttem. . .  Kínosan eltorzult arco
kon ismeretlen szenvedés-szántotta barázdák mélyülnek. Sötét szenvedélyek levegője 
hatja át a diabolikus jeleneteket. Izzó gyötrelemtől vonaglanak a testek. A lélek fáj
dalmának ezer hangja sikolt a fehér-fekete színhatás orgiasztikussá felajzott kín
szimfóniájából.

A döbbenetes erejű, komoly kvalitású, férfias technikájú alkotások között 
szinte hihetetlennek hat a művésznő virágszerűen bájos, csodálatosan fiatal lénye. 
Kerekké tágult, kissé csodálkozó, nagy barna szeme csupa melegség. A hullámos, 
sötét haj gyermekien gömbölyű arcocskát övez. Fájdalmas betegségtől megmereve
dett kis vékony testével olyan, mint egy édes marionette-figura.

A marionette-baba elmondja, hogy Jaschik-tanítvány, hogy Holbein, Rem
brandt és Dürer a kedvencei, de belső lelki életének titkait féltékenyen őrzi. Nem 
vallja be — és talán őszintén mondja, hogy maga sem tudja — miképpen történt, 
hogy éppen az ilyen diabolikus témák felé fordult az érdeklődése. Mert hiszen eleinte 
az ideális mesevilágba kalandozott: régebbi rajzai csupa puhavonalú, édeskés témájú 
meseillusztrációk. Álmodozó mese-lányok, fantasztikus köntösű hercegnők, bájos arcú 
mesebeli királyfiak mosolyognak csodára várón a lavírozott rajzokon. Zárkózottsá
gára jellemző a legutóbbi önportréja is. Az előző önarckép még bánatos, félénk kis
lányt ábrázol, akinek szemében bús borongás, riadt ijedelem viliódzik, míg ez az 
utóbbi kép már a leegyszerűsített formák mögé rejti el a lélek vívódásait és a kon- 
templáció hűvös felületével zárja el a belső hullámzás nyugtalanságainak rétegét.

Kétségtelenül egy fájdalmas reakció megnyilatkozása ez a különös áthangoló- 
dás, amely messze túlhaladja a természetes kifej lés arányait. A féltő, gyöngéd szere
tet légkörében élő kislánynál ezt a reakciót a realitás ijesztő volta válthatta ki, a rá- 
döbbenés az élet valóságának keserves voltára és diabolikus figuráinak konvulziv 
fetrengései vagy rettegésbe dermedtsége az élettől való görcsös félelmének kive- 
tülései.

Az élettől való félelem jele az is, hogy mindig a fantázia világába menekül a 
realitás elől. A valóság idegen számára: tájképet soha nem rajzol, model után csak 
nagyritkán dolgozik (tanára kívánságára), önszántából mindig — könyvillusztrá
ciókat csinál. A fantázia világában sokkal inkább otthon érzi magát, mint a való 
életben. Ezért rendkívül erős a kompozícióban: ez az egyedüli terrénum, ahol meg
találja a harmóniát. Amint mondja: legjobban érdekli a díszlettervezés, mégpedig 
mindenek felett az operai díszlet, tehát a legelvontabb művészetnek, a zenének a 
miliője, mert „a színpad az irreális, illetőleg a realizált irrealitás . . .“

Irreális álomvilágának ő maga is egyik mesefigurája: az elvarázsolt király
kisasszony . . .  (r. m.)
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I R O D A L MI  K U R I Ó Z U M O K
A nem létező könyvek katalógusai

Irta: Ráth-Végh István

A British Museum hozzáfogott, hogy kiadja nyomtatott könyveiről a régóta 
várt új katalógust. Idáig hat vastag kötet jelent meg és a szerkesztők szerencsésen 
elérkeztek az „Anne“ vezérszóig. Körülbelül százötven kötetre, és legalább tíz-tizenöt 
évi munkára lesz szükség, míg a Z betű után pontot tehetnek s belekezdhetne^ a 
pótkötetek szerkesztésébe, mert időközben a temérdek új anyag a nyakukra dagad. El
képesztő tömegei a könyvnek; csillagászati számai a nyomtatott betűnek! Aki va
laha körülnézett a híres reading room-ot övező, vaspolcokból, vasgerendákból és 
vashidakból összerótt labirintusban, ahol vassíneken vascsillék futnak, megrakva az 
olvasó által kívánt s a kötetek százezrei közül percek alatt kikeresett könyvekkel: a 
templomi áhítathoz hasonló megilletődéssel hagyja el az emberi tudásnak ezt a vas
ból épített templomát.

(Mellékesen: Ady Endre 36 kötettel szerepel a katalógusban! 16 tanulmány 
róla és 20 verskötet!)

Ez a milliónyi könyvről szóló katalógus-kolosszus eszembe juttatta bizar el
lentétképpen azokat a katalógusokat, amelyek nem létező, könyvekről készültek.

Akármilyen furcsán hangzik, ilyenek is voltak.

R a b e la is  n e m  lé te z ő  k ö n y v tá r a

A legelső nemlétező könyvtárat Rabelais eszelte ki.
Az emberi gyarlóságok Röntgen-szemű meglátója nem nézhette szó nélkül az 

akkoriban divatos nagyképű, tudákos, tudományos gőgtől pöffeszkedő írásműveket. 
Kigondolt hát egy vadnál-vadabb című könyvekből álló bibliotékát, a Saint-Victor- 
apátság könyvtárát (Gargantua, II. könyv VII. fejezet) és a fiktív katalógusban 
minden neki nem tetsző szerzőt csúnyául kifigurázott. Persze, ma már magyarázat 
nélkül alig érthető az akkor gyilkoserejű szatíra. Azért csak egyetlen példát annak 
az illusztrálására, hogyan hegyezte fulánkjait ez a senkit sem kímélő, mindenkit 
összedöfködő halhatatlan darázs.

Egy Pierre Tartaret nevű humanista azzal akart magának Örök dicsőséget 
szerezni, hogy lecsapott Aristotelesre és keserves kommentárokat gyártott a nagy 
görög bölcselő műveihez. Rabelaisnak nem kellett egyéb, mint, hogy az aristotelesi 
könyvek végződéseire vessen egy pillantást: Logica, Physica, Metaphysica stb. Be
illesztett a fiktív könyvtárba egy könyvet ezzel a címmel: „Tartaretus, de modo ca
candi.“ A boldogtalan szerzőt örökre csúffá tette.

Rabelaisnak azután rengeteg utánzója akadt. Az alapötlet meg volt; azon el
indulva, olcsó szellemességül kínálkozott, hogy az író ilyen nemlétező könyvtárat 
gondoljon ki s a könyvcímekkel kicsúfoljon neki nem tetsző személyeket. A sok 
utánzó annyira elsekélyesítette a tréfát, hogy utóbb már az előkelő irodalomból ki
szorult a ponyvára. Flögel ismertet egy 1720-ból való Possenbuch-ot; ebben a név
telen szerző így travesztálja vásári publikuma számára a hangzatos könyvcímeket:
„Matuzsálem sajátkezű leírása az efezusi templomról, amelyet Arábia királynője épí
tett az erdélyi Antiochiában Moloch isten tiszteletére, és pedig csupa májashurkából és 
articsókalevélből, egy gólyafészken, megfordítva.“
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A nem  létező könyvek aukciója

1840 nyarán a bibliofil-világot szenzációsnak ígérkező aukció izgalma lepte 
meg. Nyomtatott füzetet hordott szét a posta ezzel a címmel: „Egy kicsiny, de igen 
gazdag könyvtár katalógusa, amely könyvtár néhai Fortsas gróf hagyatékából szár
mazik. Az árverés 181*0 augusztus 10-én fog megtartatni Binche városában (Bel
gium) Mourlon közjegyző irodájában, a 'Rue de VÉglise 9. szám alatt1'.

A füzet részletesen közli az árverési feltételeket, majd a könyvtár leírása kö
vetkezik. Mindössze 52 kötet fog kalapács alá kerülni, de a leírás szerint valamennyi 
egyedülálló unikum, amelyből több példány nem létezik. Ugyanis *— mint a füzet 
mondja — a néhai Fortsas grófnak az volt a bogara, hogy ha valamely könyvének 
még egy példányára akadt egy másik gyűjteményről szóló katalógusban, akkor a 
sajátját nyomban eladta, elajándékozta, vagy pláné kímélet nélkül megsemmisítette. 
Így azután mindössze 52 kötetje maradt meg, mint egy esszenciája a sok évtizedes 
gyűjtésnek.

A könyvek pontos bibliofil leírása olyan ingerlő volt, hogy olvastára minden 
könyvgyűjtőnek kicsordult a nyála. Páratlanul érdekes, sohasem hallott ritkaságok 
sorakoztak egymás után. A brüsszeli könyvtár igazgatója sürgős előterjesztéssel 
fordult miniszteréhez, hogy ezt a nagyszerű alkalmat ne szalassza ,el és szerezzen 
meg a kincsekből 18 kötetet a könyvtár számára, A miniszter átvizsgálta a javasolt 
listát s a könyvek legnagyobb részére kiutalta a szükséges pénzeket, de néhányat tö
rölt azzal az indokolással, hogy nem valók nyilvános könyvtárba. A miniszteri vörös 
plajbász többek között kihúzta a katalógusban 48. szám alatt szereplő művet, amely
nek címe és leírása így hangzott:

„Csatározásaim az Alvidéken (Pay-Bas; a mi elnevezésünk szerint Németal
föld; magyarul életképtelen szójáték), amaz erődítményekről vezetett naplóval, ame
lyeket kézi fegyverrel bevettem. Nyomtattatott saját magam számára egyetlen pél
dányban. Bel-oeil, saját nyomdámban. Évszám nélkül. 8-adrét. 202 oldal. Zöld 
chagrin-kötés, aranyozott ezüst kapcsokkal.“

A jegyzet szerint a könyv Ligne herceg szerelmi kalandjait tartalmazza. Va
lóban, állami könyvtár nem áldozhat pénzt ilyen pajkos mű megszerzésére, még ha 
egyetlen példányban létezik is. Azonban más oldalról jelentkezett egy reflektáns: 
Ligne hercegnő megbízta a genti egyetem levéltárnokát, hogy menjen el az árverésre 
és szerezze meg bármi áron a könyvet, nehogy az édesapja szerelmi életének pikáns 
titkai indiszkrét kézbe kerüljenek.

Szerepelt a katalógusban egy Elzevir-kiadású Corpus juris civilis, amely a 
holland kormány megbízásából szintén egyetlen példányban készült, még pedig bőrre 
nyomtatva. Azt mondta róla a jegyzet, hogy Fortsas gróf 2000 hollandi forintért 
vette s legutóbb egy angol gyűjtő 1000 fontot ígért érte.

Volt a könyvek közt egy hallatlan pamflet XIV. Lajos ellen, abból az alka
lomból, hogy megoperálták diszkrét helyen keletkezett íisztuláját. A leírás szerint 
képek is ékítették a felségsértő nyomtatványt; egyik kép a szóbanforgó fejedelmi 
testrészt ábrázolta, napkorong alakjában, sugárküliőktől Övezve.

A londoni holland követ egy szörnyű istenkáromló forradalmi műre adott vé
teli megbízást. Megjelenési helyéül Arras szerepelt, évszám: a köztársaság III. 
éve. Ez volt a címe: „Jézus polgártás evangélnima, megtisztítva a rojalista és arisz
tokrata eszméktől és visszavezetve az Ész valódi elveire egy igaz sansculotte által.“

És így tovább. Belgium, Franciaország és Anglia könyvbarátai elárasztották 
megbízásokkal a Hoyois nevű nyomdászt, aki a katalógus szerint az ajánlatok 
összegyűjtésére volt hivatva. Binche város szállodáinak valamennyi szobáját lefog
lalták az árverés idejére. Szóval, óriási volt az izgalom és szenzáció.
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Azonban pár nappal az árverés előtt egy belga újságot kézbesített a portás 
az érdeklődőknek. Feltűnő helyen egy hirdetmény volt benne, amely szerint a közön
séggel közöltetik, hogy az árverés elmarad, miután az egész gyűjteményt mindenes
től megvette Binche város a saját könyvtára részére.

Erre aztán kinyílt az emberek szeme. Binche picinyke város, amelynek sem 
pénze, sem szüksége nem lehetett efféle kincsekre. Fortsas gróf sohasem élt és így 
meg sem halhatott, könyvtára ez oknál fogva nem is lehetett, Mourlon közjegyző 
pedig ugyancsak nem született a világra. Kitünően előkészített misztifikáció volt az 
egész árverés, páratlanul ügyes svindli. Kiderült az is, hogy a csábos szappanbuboré
kot egy Chalon nevű belga uraság keverte és fújta, maga is nagytudású bibliofil, a 
belga királyi akadémia tagja. A nyomdász cinkosa volt a komédiában. . .  Akkori
ban, boldog világ, volt még az embereknek kedvök, hogy időt és fáradságot pocsé
koljanak ilyen ártatlan szórakozásokra.

A becsapott emberek csak befelé dühönghettek, kifelé kénytelenek voltak 
együtt nevetni a nevetőkkel. Azután némi balzsam is csöppent a sebeikre, ugyanis 
az 52 könyvritkaság a holdba távozott ugyan, de a csalóka árverés mégis kezükbe 
juttatott egy valódi ritkaságot: magát a katalógust. Az álnok kis füzet, amely mind
össze 132 példányban készült, szédületes karriert csinált, elsőrendű könyvcsemege lett 
belőle, ma már szinte meg sem szerezhető. Egy példányára az Apponyi-könyvtárban 
akadtam rá.

Á d á m  k ö n y v tá r a

A léha tréfacsinálók után következzenek komoly férfiak tudós írásai. A 16. 
század végén és a 17. elején német teológusok nagy lendülettel vetették rá magukat 
az ősatya Ádám magánéletére s az ószövetség szűkszavú feljegyzéseit iparkodtak a 
spekulativ tudomány segítségével kiegészíteni és felduzzasztani. Goetz, a híres lü- 
becki szuperintendens könyvet írt Ádám alakjáról (Quanta statura Adam fuit?); 
Reinhard sagani orvos hírhedtté lett értekezésével, amelyet arról az izgató témáról 
írt, hogy volt-e Ádámnak köldöke? Mások Ádám tudományos képzettségét firtatták 
s megtették a legnagyobb polihisztornak, aki valaha élt. Bebizonyították, hogy Ádám 
mindent tudott s egyforma jártassággal bírt valamennyi tudományban, a teológiá
tól a csillagászatig.

Ebből az alaptételből logikusan következik a feltevés, hogy Ádám az ő széles 
tudományát nem rejtette véka alá, hanem tudásának eredményeit feljegyezte utó
dai számára. Ha pedig feljegyezte, ezt nem rendszer nélkül cselekedte, hanem bi
zonnyal a különböző tudományágakra külön-külön könyvekbe foglalta.

Igen, könyvekbe!
Ádámnak tehát könyvtára voltf
És bármint ámuljon is a mai olvasó, bizony megtörtént, hogy nem is egy, ha

nem egész sereg tudós igyekezett összeállítani Ádám könyvtárának katalógusát. Én 
magam háromról tudok, aki megírta az özönvíz előtti irodalom történetét. (Vocke- 
rod, Mader, Reimmann.) Egy negyedik, Paul Christian Hilscher nevű drezdai diakó
nus De Adami bibliotheca című munkáját teljes egészében Ádám könyvtárának szen
telte.

Nincs helyem a katalógus részletezésére, tehát csupán Ádám teológiai műveit 
sorolom fel, amelyeket a bárok tudományos búvárlat eképpen állapított meg:

1. Revelatio Adae vagyis a kinyilatkoztatás ismertetése.
2. Poenitentia Adae vagyis a bűnbánat könyve.
3. A világ teremtésének története.
4. Két tábla, amelyen a teremtés utáni időknek s a bűnbeesésnek története 

volt feljegyezve.
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Természetesen a többi tudomány is képviselve volt az ősatya könyvtárában, 
különösen a filozófia, grammatika, fizika, csillagászat és az orvosi tudományok.

A prózai művek mellett írt Ádám egy verset is, amely ránk is maradt: neve
zetesen a 92-ik zsoltárt.

Egyébként könyvtára nem ment veszendőbe, mert arab források szerint Ábrcu- 
hám a szabeusok földjén megtalálta a könyveket egy ládában s ezek aztán nemze- 
dékről-nemzedékre szállva eljutottak egészen Salamonig, aki bölcsességét belőlük 
merítette, amely bölcsesség azóta fokozatosan fogyott s az özönvíz előtti irodalom 
történészeinek már nem jutott belőle.

A m e g  n e m  ir t  k ö n y v e k  k a ta ló g u sa

A barok-idők ma már elfelejtett, de annak idején magukról sokat képzelő tudó
sainak nagyképűségéhez hozzátartozott az a szokásuk, hogy előre bejelentették, mi
csoda munkán dolgoznak és miféle könyveket szándékoznak kiadni. Afféle tudomá
nyos blöff volt ez, hogy az érdeklődést ébren tartsák kiváló személyük iránt. Tete
jére hágott a hivalkodásnak bizonyos Johannes Stephanus S tollberg erus, aki Nürn- 
bergben 1626-ban katalógust adott ki azokról a könyvekről, amelyeket ezután fog 
megírni.

Persze, a beharangozott könyvek legnagyobb része soha sem látott napvilágot. 
Nemcsak amiatt, mert az illusztris szerző csupán hencegett és eszeágában sem volt 
megírni a könyvet, 'de közbejöhettek komoly akadályok is: háború, betegség vagy 
akár a szerző halála.

Apránkint a beígért könyvek száma úgy megsokasodott, hogy érdemesnek 
látszott velük tudományosan foglalkozni és az összegyűlt anyagot feldolgozni. A 16. 
század végén a német Welschius végezte az úttörő munkát: katalógust készített ró
luk! „ Catalogus librorum ineditorumu volt a címe ennek a hallatlan bolondgombá
nak. De az akkori tudományos zúzák minden baj nélkül megemésztették, sőt a példa 
követésre serkentett s a holland Theodorus Jansonius ab Almeloeven már szélesebb 
felkészültséggel oldotta meg a feladatot és betűrendes katalógusba foglalta a meg
ígért, de soha meg nem jelent könyveket. (Bibliotheca promissa. Gouda, 1692.)

Azonban az anyag egyre szaporodott és szükségessé vált a kiegészítés. Rudolf 
Martin Meelführer, egyébként híres orientalista, vállalkozott rá és Almeloeven köny
véhez 1699-ben kiadott egy ,,Accessiones“ című pótkötetet. Az előszóban kijelen
tette, hogy az efféle pótlásokat csak ideiglenes megoldásnak tekinti és megígérte, 
hogy a teljes anyagról egy nagy összefoglaló katalógust fog kiadni.

Ezzel aztán a jó úr maga is beleesett a megígért, de meg nem jelent könyvek 
vermébe. Az ígért nagy mű elmaradt. Miért? miért nem? ma már nem tudni. Dd 
igenis tudomásunk van róla, hogy Jacob Friedrich Reimmann, 18. századbeli német 
irodalomtörténész, erről a témáról értekezvén, a meg nem írt könyvek összefoglaló 
katalógusát is beiktatta a meg nem írt könyvek díszes sorába!

Körber, Lili : Ruth és a harmadik biro
dalom

(Fordította Gergely Janka. Kosmos- 
kiadás, Budapest 193Jí. 3J)2 oldal.) A hitle- 
rizmus kialakulása Németországban, külö
nös tekintettel a zsidóság helyzetére: ez 
lehetne a címe ennek a könyvnek. Az 
írónő kortörténeti munkát írt, de az ada
tok — újsághírek, kiáltványok, agitációs 
beszédek — felsorakoztatását azzal igye
kezett színesíteni, hogy egy vegyes házas

ság történetével szőtte keresztül. A mese 
a zsidó színésznő és a germán mérnök rö
vid házasságának története, tulajdonképpen 
csak arra szolgál, hogy ezen keresztül be
mutassa: milyen hatást váltottak ki a tör
ténelmi események a különböző világszem
léletű és fajucsaládok életében. Tekintet
tel arra, hogy az írónő majdnem kizárólag 
a zsidóság szemszögéből nézi az esemé
nyeket, a könyv természetesen vádirat a 
Harmadik Birodalom ellen.



TUDÓS ÍRÁSOK
Gyömrei Sándor: Az utazási kedv törté

nete
(Gergely R. kiadása, Bpest, 193í. 192 

oldal, több képpel). Csudálatos egy könyv 
ez. Talán legjobban így határozhatnók 
meg: egy hangulat kultúrhistóriája. Az 
elfogadott tudományos kategóriák között, 
vagy azok fölött libeg hajszálfínom szála
kon: egy darab irodalomtörténet, egy da
rab gazdaságtörténet, egy darab lélektan, 
egy darab művészettörténet, egy darab 
történelem, egy nagy darab poézis és 
írásművészet, bámulatos mennyiségű ol
vasottság, — az olvasó minden oldalfordí
tásnál újabb meglepetések, újabb finom
ságok előtt áll, mint a régi idők utasem- 
bere (hogy a könyv hangulatában marad
junk), akit az út minden fordulása, min
den vkiszögellése egy-egy újabb, másfajta 
tájképi szépség felé ragadott. A könyv 
bizonyára sokkal töményebbre, nehezebben 
emészthetővé sikerült volna, ha Gyömrei 
arra vállalkozik, hogy pl. az utazás törté
netét írja meg; nem, ő egy puha gondo- 
latrebbenéssel átszublimálja a könyv cél
zatát az „utazási kedv“, tehát egy emberi 
hangulat, egy lelki beállítottság törté
netévé s ezzel hihetetlenül fellazítja a 
konkrétumoknak rendszerint súlyos teher
tételét. Ellenben annál több súlyt helyez 
arra, hogy régi dokumentumokban, me
moárokban, írói leírásokban, festmények
ben kikutassa azokat a hangulati eleme
ket, amelyek az embernek a nomád korok
ból átöröklött helyváltoztató törekvését, a 
miiiőváloztatásra kényszerítő idegállapo
tot befolyásolják. Borotvaélesen elemzi ki 
ezekből a dokumentumokból, hogy a pri
mum movens voltaképpen nem annyira a 
vallásos zarándoklás, nem a gazdasági 
szükség, nem a kalandvágy, és nem is a mes
terségbeli készség gyarapítására való tö
rekvés, mint inkább a természet ezer új 
formája után való belső, ellenállhatatlan 
vágyódás: az új természetmeglátás az. 
ami a múlt idők emberét arra készteti, 
hogy időnként nekifohászkodjék és el
induljon ismeretlen tájak átélésére. A 
táj , mint lelki élmény, ez Gyömrei 
szerint egyik legfontosabb rúgója a ré
gebbi európai ember utazási kedvének, s 
természetesen a bárok korral megkezdődő 
nagy romantikus lendület korában kulmi 
nál. Az ilyen elhatárolás közepette a 
szerző elé táruló gazdag anyagot pedig — 
s ez újabb érdekes kezdeményezése Gyöm- 
reinek — a szociológia munkatechnikája 
útján közelíti meg, amikor a 17. és 18. 
század utazásait az arisztokratikus-intel
lektuális utazások, a század második felét 
egészen a világháború kitöréséig a polgári 
utazások, és 1920 óta a tömegutazások 
korának nevezi s ezzel szinte önkéntelenül

egy lelki beállítottság demokratizálódási 
folyamatát rögzíti meg. E könyv pom
pás perspektíváit tekintve, talán remél
hetjük, hogy a szerző most már újabb te
rületeket is bevon a kutatási körébe: első
sorban a Keletet. Gondolja el, hogy Koz- 
masz Indikopleusztész és a Rómát Kíná
val egybekapcsoló Sericum-út óta itt van
nak a Julián barátok, a Marco Pólók vál
lalkozásai, itt vannak a nagy kínai utazók 
memoárjai, s itt van az egész eurázsiai 
emberiségnek az a fantasztikus méretű 
zenittörekvése, amely arra kényszeríti, 
hogy a Föld forgásával ellentétes irány
ban szüntelenül nyugat felé vándoroljon 
éppúgy, mint ahogy a növények s az ál
latok (pl. sáskák) útja mindig és mindig 
errefelé vezet, s mint ahogy az egész em
beri kultúrfejlődés iránya is így terjed a 
Húsvét-szigetektől Délázsián, Európán, 
Keletamerikán keresztül St. Louisig vagy 
Friscóig. És talán valaha külön könyvet 
szentelhetne a magyar utazási kedvnek is, 
s ebben külön fejezet jutna a Nagy Lajos 
királyunk által kezdeményezett Aachen- 
fahrt-oknak (mert Gyömreji adatával 
szemben ez, és nem a müncheni Frauen
kirche 1478-iki dokumentuma a „legré 
gibb‘‘ idegenforgalmi adat Európában), 
vagy a táblabíró-kor nagyszerű utasem
bereinek: Fehérváry Carolusnak (Fehér- 
váry Géza honvédminiszter nagyapjának, 
akinek gyűjtése szolgáltatta a British 
Museum számtalan legnagyobb értékét), 
valamint Ferenczy szobrásznak, akinek 
„utazási kedve“ élesztette fel nálunk a 
romantikus klasszicizmus hangulatát. Kü
lön kedves szó illesse Gyömrei könyvének 
kiállítását, elsősorban illusztratív anya
gát s ebből is leginkább Conrad Gyula 
stílusos fametszetét.

Gartner Pál dr.: ösztön, kultúra, illúziók
(Az ember harca a civilizáció rabságá

ban. Novák Rudolf és Társa Könyvkiadó
vállalat. 137 oldal.) A magyar közönség 
körében Gartner Pál dr. interpretálta a 
világhírű Stekel professzor műveit, de 
nemcsak mint fordító játszott szerepet a 
tudományos irodalomban, hanem tavaly 
megjelent önálló munkájával: „A lelki 
betegségek keletkezése és gyógyítása“ cí
mű művével, mint szerző is nagy sikert 
aratott. Múlt évi könyvét inkább a pszi
choanalízis therápiájának szolgálatába 
állította, míg mostani munkája szélesebb 
skálán játszik: a therapikus vonatkozá
soktól eltekintve, megvesztegető érdekes
séggel lebbenti fel a fátyolt a szociológiái 
jelenségek, a művészi alkotások, sőt a 
kultúrhistóriai események tudatalatti ru
góiról. Rámutat a gyermeknevelés hibái
nak súlyos kihatásaira, különös tekintet
tel a nemi ösztönre, amelyet „felesleges
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mértékben szeliemítenek át, túlszellemí-
tik, olyannyira, hogy élettani matériák 
helyén ideológiai váz marad“, továbbá a 
kriminális ösztönre, ,amelyet viszont „a 
nevelés szigora, a lelki és testi agresz- 
szió nem enged szublimálódni“ és így a 
gyermek „bosszúfantáziákban menti át 
felnőtt korra gyűlöletét“. Rendkívül ér
dekesen mutat rá arra, hogy ennek a tu
dat alá fojtott kriminalitásnak az ered
ménye az, hogy olyan feltűnő érdeklődés 
nyilvánul meg a detektív-regények, a kri
minális irodalom, a bűnügyi filmek, vala 
mint a napilapok bűnügyi hírszolgálta
tása iránt. Igen figyelemreméltóak a szo
rongással kapcsolatos meglátásai és erre- 
vonatkozó definiciói, amelyekkel világo
san érthetővé teszi, hogy „a pszichológiai 
szorongás a belső ingervédő apparátus 
figyelő tekintete, mely az ösztönvilágot 
fékezi és így a közösség érdekeit szol
gálja, tehát a szorongás tulajdonképpen 
önfék, amely a közösség érdekeinek szol
gálatában áll“. A pszichológiai szorongás 
mellett van egy biológiai szorongás is, 
amelynek első megnyilvánulása a szüle
téskor történik és „minél inkább hasonlít 
az élet folyamán valamely élmény a meg
születéshez, az anyatesttől való elszaka
dáshoz (pl. elválasztás, haláleset, állás 
elveszítése, stb.), annál inkább hajlamos 
a lelki szervezet a születési szorongás 
megismétlésére> szorongásos reakciókra“. 
Az erkölcsi törvények taglalásánál kiter
jeszkedik az állatvilág erkölcseire is és 
annak igazolására, hogy az állatvilág er
kölcsét biológiai célszerűség determinálja, 
példaként hozza fel, hogy a méhek meg
halnak királynőjük szolgálatában, de ha 
az tökéletlenül tölti be hivatását: rárohan
nak és egyesült erővel elpusztítják, vala
mint azt, hogy a szibériai mezei egerek 
társadalmában, ha az eleségkészlet fogy
tán van: az öreg egerek vízbefoitják 
magukat, hogy a fiataloknak elég eledelük 
maradjon. Az állatvilágnak ezeket a bio
lógiai célszerűség fokán álló erkölcsi nor
máit, — mondja Gartner dr. —, megta
láljuk a primitív népeknél is: a nomád 
népek például nem vihették magukkal a 
közösség terhét jelentő, csak fogyasztó 
öregeket és ezért különböző rítusok kísé
retében — amelyeknek a bűntudattól való 
mentesülés a célja — élve eltemették a 
törzs véneit. — Az életösztönzavarok tár
sadalmi és lelki okait mélyrehatóan vizs
gálja és rámutat arra, hogy „a parapatia 
(neuraszténia) kultúrbetegség, a társada
lomalakító erők és az ösztönök követelé
seinek rabsága“. Egészen eredeti és igen 
fontos megállapításai vannak az epilep
sziás jelenségekre vonatkozólag. Stekel- 
nek azon megállapításán túl, hogy „az

epileptikus roham helyettesítheti a kri
minális vagy szekszuális deliktumot“, te
hát „önvédelem és a közösség biztosítása 
az antiszociális tendenciák ellen“, Gart
ner dr. rámutat arra, hogy a roham „az 
öntudatlanság alatt, az én határain belül 
zajlik le és az én ellen fordul az a kri
minális impulzus, ami a betegség háttere 
és a beteg titka“. — Megvilágítja az aka- 
ratátvitel és a befolyásolhatóság hatá
rainak problémáit, majd igen érdekesen 
taglalja a kultúrember illúzióit, amelye
ket a ránk kényszerített kompromisszu
mok váltanak ki. Ebben a fejezetben fog
lalkozik a népmesével és a gyermekmesé 
vei és többek között megkapó az a meglá
tása, hogy „a születés meséje rekompen- 
záció a kikerülhetetlen halálért. Nem kell 
az ismeretlenből kifejlődnünk, a gyermek 
már készen van valahol, tehát: vagyunk 
a születésünk előtt is, mindig vagyunk. A 
születés, meséje: a kezdet nélküli, meg 
nem szűnő, megújuló örök életkörforgás 
fikciója. — Az ember szeretné, ha a gó
lyamese lenne a való, mert ezzel leegysze
rűsödnék az emberi lelket öröktől fogva 
izgató lét és nemlét ködös problémája“. — 
Az érvényesülés lélektanáról szólva, rá 
mutat arra, hogy „a fantáziavilág állandó 
forrása az érvényesülésnek, a fantáziák 
pedig a legmélyebb lelki rezervoárból: a 
tudattalanból táplálkoznak“, majd hosz- 
szan taglalja az akarat kérdését, mint az 
érvényesülés legfőbb eszközét, valamint 
az érvényesülést gátló lélektani motívu
mokat. — A nemek örök harcával fog
lalkozó fejezet hemzseg az érdekesnél ér
dekesebb megállapításoktól, amelyeket a 
kultúrhistória vonalán vezet végig és 
amelyek végül abban az eredeti megál
lapításában konkludálnak, hogy „a ne
mek öröktől fogva fennálló harcának oka 
a nő nemisége, amelynek teremtő erejét 
irígyli a férfi, de fél is tőle, mert a foko
zati és minőségi különbségek miatt ki
szolgáltatottnak érzi magátf\ Ugyanitt 
újszerű megvilágításba helyezi a  nőmoz
galmakat és rámutat azoknak lényeges 
hibáira. — Az alkotás és az elmebeteg 
művész lelki struktúráját taglaló fejezet
ben megvilágítja, hogy „a műalkotás a, 
lelki szerkezet valamennyi erőtényezőjé
nek kifejezője“ és hogy „az alkotóművész 
őrületének produktumaiban is lehet értel
met találni, ha ismerjük az egyén lelki 
személyiségét és az emberi lélek törvé
nyeit“. — A rendkívüli felkészültségre 
valló, mélyreható tudományos munka — 
egyik kiváló pszichológusunk véleménye 
szerint — valósággal világszemléletté szé
lesíti ki a pszichoanalizist. Emellett, a 
laikus számára, mint olvasmány is hallat
lanul érdekes és izgalmas. (r. m.)
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E X A M E N  C R U C I S
Vitéz Aggházy Kamill és Stefán Valér: A világháború, 1914—1918

(Bpest, Az Orsz. Közmüv. Tanács ki
adása, 193á. 320 oldal, 28 térképvázlat, 31 
fénykép). A szerzők igen világos rendsze
rezéssel hét részre bontják a nagy dráma 
történetét: 1. a háború előzményei és okai;
2. a gyors döntést kereső csaták 1914-ben; 
■3. a döntés keresése Keleten 1915-ben; 4. 
a döntés keresése újra Nyugaton (1916);
b. a döntőszó a tengerentúlról jön 1917-ben:
6. a végső döntést kereső csaták 1918 első 
felében; 7. az összeomlás 1918 második fe
lében. A könyv adatainak hitelességét nincs 
módunkban elejétől végig ellenőrizni. Egy 
ponton (293. o.), a padovai fegyverszünet 
kérdésében ellenőriztük: itt a tények bizo
nyos másításával találkoztunk. A könyv 
csupán apróbetűs jegyzetben és csak „lénye
gükben“ közli a fegyverszünet feltételeit. 
Ezek közül azonban teljesen kifelejti azt 
a döntő pontot, hogy (idézünk) „a szövet
ségeseknek feltétlen joguk lesz csapatai
kat az Ausztria-Magyarország területén lé
vő összes vasutakon stb. szabadon irányí
tani és Ausztria-Magyarország mindazon 
stratégiai pontjait, amelyekre szükségük 
lesz, a szükséges idő tartamára haderejük
kel megszállani, ott tartózkodni és a ren
det fenntartani“. Ez azért fontos, mert Agg- 
házv-Stefán szerint csak „a padovait ha
tálytalanító belgrádi fegyverszüneti szerző
dés szerint állott az entente-nak jogában a 
Nagy számos stb. vonaláig az országot meg
szállani és a hatalmat átvenni“. Nem áll: 
ez a kikötés már a padovai szerződésben 
benne volt, amelyet a bécsi AOK kötött 
meg; Belgrádban Károlyiék már kényszer- 
helyzetben voltak, amikor ezt a pontot is 
— Bécs jóvoltából — el kellett fogadniok. 
Továbbá azt írja Aggházy-Stefán a „lénye
gükben“ közölt padovai szerződési feltéte
lekről, hogy azok szerint „Nagymagyaror- 
szág területe teljesen érintetlen marad“. 
Nem áll. Áll ellenben az, hogy 1. ott szó 
sincs Magyarország területének érintetlen
ségéről; 2. ellenben követeli a magyar Ad- 
ria-part kiürítését is és 3. éppen az olaszok 
voltak azok, akik a magyar területi épség 
kárára a padovai szerződés értelmében 
Felsőmagvarország megszállását Prágából 
irányították és tisztjeik személyes vezeté
sével végre is hajtották. Továbbá a „We
ber tábornok tisztességes fegyverszünete“ 
(ahogy Aggházy-Stefán nevezi) volt az, 
amely kimondotta a magyar csapatok le
fegyverzését is („Az egész katonai anyag, 
amely a kiürítendő területen van, helyén 
marad“), s ugyanez a „tisztességes fegyver- 
szünet“ mondotta ki a német csapatok (te
hát Mackensenók) internálását. Amiért is 
sem IV. Kái oly. sem Árz főparancsnok nem

vállalta e feltételek aláírását, hanem távol
létében, anélkül, hogy tudott volna róla, 
Kövess tábornokot nevezték ki főparancs
nokká s az ő nevében íratták alá a pado
vai szerződést. Unjuk már ezeket a dolgo
kat minduntalan ismételgetni, mégis meg 
kell tennünk: mert a bécsi AOK-t védő 
tendencia, amely ezekben a történelemtor
zításokban rejlik, egyszerűen veszedelmes 
a magyarság jóhírére nézve.

Ha az Aggházy-Stefán-féle könyv szer
zői súlyt helyeznek történetírói hitelükre, 
közöljék velünk — a könyvük 293. és 294. 
lapján „lényegükben“ ismertetett padovai 
fegyverszüneti feltételek dolgában —

1. miért nem fűzik hozzá az ott közölt 
1. ponthoz („Az ellenségeskedéseket azon
nal be kell szüntetni“) a Protocole amiexe 
1. pontját, amely szerint „les hostilités ces- 
seront 2U heures aprés la signature“, vagy
is hogy csak november 4-én 15 órakor 
szüntetik be az olasz és társult hatalmak 
az előnyomulásukat;

2. miért nem fűzik hozzá az ott közöli
3. ponthoz, hogy nemcsak a fegyverszünet 
megkötéséig megszállt és nemcsak az ad
riai tengerparti területeket volt joguk az 
mtente-csapatoknak megszállniok, hanem a
4. (tengeri) pont értelmében fenntartotta a 
padovai szerződés azt a jogukat is, hogy a 
Duna és annak mellékfolyói vidékén az 
összes védelmi berendezéseket megszállják;

3. közöljék, hol, milyen formában mond
ja ki a padovai szerződés azt, hogy „Nagy- 
magyarország területe teljesen érintetlen 
marad“?

4. közöljék velünk, hol mondja ki a pa
dovai szerződés az Aggházy-Stefán-féle 4. 
pont szerint, hogy „a hadifoglyokat azon
nal ki kell cserélni“ (a padovai szerződés
t. i. csak arról szól, hogy mi tartozunk a 
foglyokat hazabocsátani);

5. közöljék velünk, hol mondja ki a pa
dovai szerződés, hogy „a flotta nagy ré
szét át kell adni“, mikor az entente össze
sen 3 csatahajó, 3 könnyű cirkáló, 9 tor
pedónaszád és 1 aknarakó kiszolgáltatását 
követelte ŝ ezek közül is két csatahajót 
még a fegyverszüneti tárgyalások folyama 
alatt fenékbe fúrt.

Mi ezeket a kérdéseket a magyar nemzet 
jóhíre érdekében számtalanszor konkreti
záltuk már. de a katona-írók részéről még 
soha választ nem kaptunk. Talán eziíttal 
végre megkaphatjuk pontosan megszövege
zett, konkrét, a szerződés szövegét idéző 
kérdéseinkre az ugyanolyan pontosan meg
szövegezett, a szerződés szószerinti idéze
tein felépült konkrét választ is!



„A Magyar Szent Korona nevében44
a magyar állam angyalos címere alatt. a 
soproni „Lourdes“ folyóirat kiadásában 
T ó t h  János plébános, aki eddig már több 
legitimista irányú propagandafüzetet tett 
közzé, „Kézirat“-képpen füzetet adott ki, 
amely a magyar politikai élet megreformá
lására vonatkozó terveit tartalmazza.

Annak ellenére, hogy a fűzet borítékán 
olvasható felszólítás szerint „a szerző hozzá
szólást kér“, mi minden kommentár nélkül 
közöljük az irodalomra és a sajtóra vonat
kozó legfontosabb részeket. Olvasóink bi
zonyára maguk is megalkothatják majd a 
véleményüket erről a tervezetről, amelyet 
— a szerző előszava szerint — „sok nyom
dai kiadással, nem kevés példány szóimban 
indított útjára“ széles ez országban.

IRODALOM
„Kötelessége az államnak felügyelni arra, 

hogy a lélek, a szellem, különösen az értel
mi osztályok, miféle lelki. szellemi táplá
lékkal, minő irodalmi termékekkel táplál
kozzanak, illetve minőkkel ne táplálkozhas
sanak.“

„Nem a gondolatszabadságot akarjuk el
nyomni, nem a szellemi nagyságok nagy 
termékeit megakadályozni: sőt inkább elő
segíteni, szabályozni, hogy minél tökélete
sebbet (de ne tökéletlenségeket) minél job
bat (ne rosszat), minél értékesebbet (ne ér
téktelent), minél életrevalóbbat (ne élette
lent), minél hasznosabbat (ne haszontalant > 
produkálhassanak.“

„A nagy szellemek termeljenek szabadon 
(de ne szabadoson) bármit, de csak igaz, jó 
és szép együttes jelzőkkel, tehát tökéletes 
tartalommal“.

„Az állam köteles őrködni afölött, hogy a 
nagy szellemek szellemi (irodalmi, költői) 
termékei ne legyenek korcsszülöttek, per
verz szülemények, természetellenes sület
lenségek, erkölcsrontó perverzitások, — 
hanem ép, egészséges, életerős eszmék, 
ideák, tervek, igazán művészi és erkölcsi 
értékkel, külsőleg épúgy, mint belsőleg.“

„A nagy szellemeket vezetni, irányítani, 
segíteni, sőt erkölcsileg kényszeríteni kell 
legalább negative arra, hogy: mit és mi
lyent ne termelhessenek.“

„Mert ha tilos rossz irodalmi művek ter
melése, írása, kiadása, előadása: akkor nem 
csak, hogy nem fognak ilyeneket írni se, 
de sőt helyettük inkább jót fognak írni.“ 

A SAJTÓ.
(„Ide tartoznak a hírlapok, folyóiratod 

röpiratok, reklámok, stb.“)
„A természetes ész is azt diktálja, hogy az 

államnak legelemibb kötelessége, illetve 
joga, a sajtót, mint legnagyobb szellemi és 
erkölcsi hatalmai saját hatáskörében tar
tania. ,illetve ha nem volna meg, úgy ha
talmába kerítenie.“

„Ha már a sajtó az államhatalom hatás
körében van, akkor nem kevésbbé fontos, 
hogy az államhatalom e jogának gyakorlá
sát igazán hivatottakra bízza.“

„Miként a családban a gyermekek egy
másközt, az iskolában a tanulók nem vindi
kálhatnak maguknak szólás- és írássza
badságot, hasonlóképpen a honpolgárok 
sem a legnagyobb családban (a nemzet
ben), a legnagyobb iskolában (az életben).“ 

J A  sajtót) nem szabad egyesek kezére 
bízni: a sajtó természeténél fogva monopo
lium, monopóliuma az összességnek, a 
nemzetnek, a kormányzatnak.“

„Ha szabad egyeseknek sajtóvállalatot 
létesíteni, úgy ezen szabadságnál fogva az 
államnak is szabad, annyira, hogy e sza
badság \neki egyenesen kötelessége. Az ál
lamnak akkor is kötelessége a sajtót saját 
kezelésében tartani, ha esetleg ráfizetne.“ 

„(A sajtónak) semmiesetre sem lehet 
célja a teljes „minden i szabad“-ság, az a 
szólás és sajtószabadság, mely romlaszt, 
bomlaszt, nemzetietlenít, er kölest elérni.“ 

„Szabad megírni azt. ami jó (javít), igaz 
(igazít) és szép (szépít). Nem szabad meg
írni azt, ami nem jó, nem igaz, nem szép.“ 

„Az egész sajtóügy az igazságügyminisz
térium hatáskörébe vonandó, éspedig a bí
róság legyen annak legilletékesebb keze
lője, a kir. ügyészség felügyelete és ellen
őrzése mellett,“

.,Állítsunk föl, szervezzünk külön sajtó
bíróságot, akár külön sajtóügyészséget is. 
Ezáltal biztosítható a sajtó függetlensége 
is, részrehajlatlansága is. pártatlansága is, 
szabadsága is, nemzetiessége is, erkölcsös
sége is.“

„Ez állapítja meg, legalább negative, 
hogy mit nem szabad megírni, közreadni, 
kiadni; tehát azt is, hogy hogyan nem sza
bad újság cikkezni, polemizálni.“

„Nem. a szabadságot korlátozza ez, ha
nem a szabadosságot, a féktelenséget, a 
rombolást, a rágalmazást, a becsületsértést, 
az erkölcsrontást, a kerítést.“

„Mert hisz ugyebár, az ügyészség, a bíró
ság éppen a szabadságok őre, biztosítéka, 
záloga.“

*
És a röpirat szerzője, Tóth János soproni 
plébános úr, komolyan hiszi — amit. elősza
vában hirdet —, hogy ilyen elvekkel sike
rül „újra életre, talpra állítani, visszahódí
tani, egyesíteni a Magyar Szent Korona 
Országait“ ? !

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10. I. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

40o lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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A magyar könyvpiac julius 1—15-ig
Aldrich, B. S.: Ella kisasszony. (Regény.

Singer és Wolfner, 1934. 240 o.) 2.—
Árkossy Károly: A tömegek golgotáján. 

(Háborús regény. Horizont kiad. 1934. 
232 o.)

JBabay József: Menekülj a szerelemhez. 
(Regény. Singer és Wolfner, 1934. kb. 
240 o.) 2.—

Balás György báró: Bem apó. (Egyet, 
nyomda, 1934. 183 o. Horthy Miklós 
kormányzói előszavával, 63 képmellék
let, 9 hadműv. vázlattal.) 6.—

GourthstMahler: Sydneyi aranyember.
(Regény. Singer és Wolfner, 1934. kb. 
200 o.) 1.—

Döblin, Alfred: Berlin, Alexanderplatz.
(Regény. Nova, 1934. 400 o.) ktve 3.60 

F erber, Edna: Cimarron. (Regény. Prop.
kiad. Pantheon, 388 o.) ktve 2.80 

Gotta, Salvatore: A világ legszebb asz- 
szonya. (Regény. Athenaeum. 1934.)

ktve 2.—
Így él a nő a Harmadik Birodalomban.

(Phönix kiad. 1934. 32 o.) —.36
Keményfy János: Pintér Jenő az iroda

lomtörténetíró. (Különleny. a Bolyai 
reálisk. 1933/34. tanévi ért. Dunántúl, 
Pécs. 1934. 11 old.)

Kisch, Egon Ervin: Amerika, Kína, 
Oroszország. (Riport. Phönix kiad. 
1934.) fűzve 1.50

ktve 2.40
Mód Aladár: Materialista lételmélet.

(Phönix' kiad. 1934.) 2.—
szekszárdi Molnár István: Lélektükör.

A p a r f ö m g y á r o é  C o t y  t váló
perében a bíróság tudvalevőleg arra is 
kötelezte, hogy feleségének fizesse ki kö
zös szerzeményük felét, 180 millió fran
kot. Coty ezt az összeget nem tudta válla- 
tataiból mobilizálni, úgyhogy kénytelen 
volt tagvállalatait, a Figarót és az Ami du 
peuple-t is eladni. A lo,yvállalatok eladása 
napján mondotta az örökké jókedvű Tris
tan Bemard: — „Lakjátok, ez az első eset 
a világ históriában, amikor a — szagnak 
nincs pénze“. *

A k ö n y v k e r e s k e d ő  és  a s o r s- 
h cur a g. A napokban beszélgetést foly
tattunk az egyik könyvkereskedő-kiadóval 
<a momentán pesti könyvpiaci helyzetről. 
Az illető úr ötletes viccel válaszolt, amely
nek egyes részeit — a point kézenfekvő 
okából — kénytelenek vagyunk németül 
reprodukálni. „Tudja szerkesztő úr — 
mondotta a könyvkereskedő —, nékem.i 
nincs mit panaszkodnom. Olyan idegen- 
forgalmam volt, mint még soha!“ Felde- 
rült arccal kértünk részleteket erről az 
idegenforgalomról. „Hát tudja, az első

(Versek. Kaszás, Szekszárd. 1934. 64 o.)
1.50

Nagy Endre: Szerelmesek kalauza. (Nyu
gat kiad. 1934. 192 o.) 2.—

Radnóti Miklós: Kaffka Margit művészi 
fejlődése. (Doktori értekezés. Szegedi 
Fiatalok kiad. 1934. 104 o.) 2.—

Salgó Gyula dr.: Opera és balett. (Zseb
lexikon. Bartos, Szeged kiad. 24 o.)

—.50
Sándor Pál: Fasiszta munkakódex. (Ko

runk, Cluj kiad. 54 o.)
Springer József: A Bükk. A Mátra. (Úti

kalauz. Springer, Debrecen, 1934. 108
o.) —.50

Strahan: A halál menyasszonya. (Detek- 
tívregény. Athenaeum, 1934.) —.96

Szűcs Gyida: Mátra. (Tájékoztató és 
Gyöngyös város nevezetességei. Váradi, 
Gyöngyös.) —.20

Traven, B.: Gyapotszedők. (Regénv. 
Pantheon. 1934. kb. 300 o.) fűzve 1.50

ktve 2.40
Új Magyar Líra. (Fiatal költők antoló

giája. Összeállította: Kárpáti Aurél. 
Vajda János Társ. kiad. 1934. 86 o.)

fűzve 1.50 
ktve 3.—

Vautel, Clement: Párisi erkölcsök. (Re
gény. Nova, 1934. 240 o.) ktve 2.— 

Zemplényi Klára: Kétszoba hall. (Könyv
dráma. Kosmos, 1934. kb. 120 o.) 

Zsasskovszky: Ima- és Énekkönyv. (18. 
kiad. 468 o. Egri kereszt. sajtószöv. 
kiad.)______________________ ktve 3.20

könyvnapon bejött hozzám egy idegen, 
der war aus Seeland; a második könyv
napon is bejött egy idegen, aus dem 
Orient; s a harmadik könynapon is volt 
egy idegen látogatóm: aus dem Morgen
land. Az első idegen azzal jött be: „Ich 
möchte mir das Buch an s e hen“, ez voll 
a S e elandból való idegen. A második 
napi idegen azt mondta: „Ich möchte 
mich nur ő r i e n  tieren“. S a harmadik 
idegen meg is nézte a könyvet, tetszett is 
neki, az árát is megkérdezte s végül ki
jelentette: „ich komme m o r g e n  vne- 
der“. Ez volt a mo r g e nlandi. De vásá
rolni egyik sem vásárolt. Ilyen volt a 
könyvnapi idegenforgalmam!“

*
L i f e  a n d  L e t t e r s  címen két év óta 

jósikerű negyedéves könyvkritikai folyó
irat jelent meg. Ez most havi folyóirattá 
alakult át; nem kívánja az egész irodalmat 
áttekinteni, inkább csupán néhány váloga
tott könyvvel és annak írójával fog havi 
128 oldalon foglalkozni. Évi előfizetése 27 
shilling (10, Great Queen Street, London, 
W. C. 2.).
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magyar könyvpiac július 15-től augusztus 1-ig terjedő bibliográfiája.
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1934 julius havában megjelent 
francia, német, olasz és angol könyvek

Az á ra k  pen gőben
Francia nyelven:

Bordeaux, Henry. Le chene et les roseaux.
(Paris, Plon. 300 1.) 4.50

Bourget, Paul. Une laborantine. (Paris, 
Plon. 236 1.) 3.60

Colette. La jumelle noire. (Paris, Ferenczi 
283 1.) 4.50

Dekobra, Maurice. Confucius en pull-over, 
ou Le beau voyage en Chine. (Paris, 
Baudiniére. 250 1.) 3.60

Frondáié, Pierre. Cette femme qui fut 
divine... (Paris, Baudiniére. 252 1.) 3.60 

Du Gard, Maurice Martin. Terres divines.
(Paris, Flammarion. 252 1.) 3.60

Du Gard, Maurice Martin. Le voyage de 
Madagascar. (Paris, Flammarion. 281 1.)

3.60
Giraudoux, Jean. Combat avec lange.

(Paris, Grasset. 332 1.) 4.50
Kessel, Joseph. Stavisky. (Paris, Galli- 

mard. 157 1.) 2.70
Lefévre, Frédéric. La difficulié d'etre 

femme. (Paris, Flammarion. 248 1.)
3.60

Maurois, André, Lyautey. (Paris, Plon.
351 1.) 4.50

Montherlant, Henry de. Les Célibataires.
(Paris, Grasset. 310 1.) 4.50

Nijinsky, Romola. Nijinsky. (Paris, De- 
noél et Steele. 425 1.) 5.40

Réqnier, Paule. L'abbaye d’Évolayne. (Pa
ris, Plon. 274 1.) 4.05

Vamata, Kikou. Vies de geishas. (Paris, 
Gallimard. 252 1.) 4.50

Német nyelven:
Ankelmann, Margarete. Es war einmal 

eine kleine Prinzessin. (Leipzig, Roth- 
barth. 223 1,) 3.—

Berg, Aja. Die Frau, die lieben lernt.
(Leipzig, Rothbarth. 223 1.) 3.—

Berkeley, Anthony. Der zweite Schuss.
(Berlin, Ullstein. 234 1.) Ktve 1.50

Berney, A mold. Friedrich der Grosse. (Tü
binger, Mohr) 21.—

Bertram, Ferdinand. Die Zuckerkrankheit.
(Leipzig, Thieme. 94 1.) Kart. 8.70

Brand, Max. Am Abgrund vorbei. (Ber
lin, Th. Knaur Nachf. 285 1.) Ktve 4.30 

Brand, Max. Männer ohne Furcht. (Ber
lin, Knaur. 300 1.) Ktve 4.30

Brand, Max. Verspielte Ehre. (Berlin, 
Knaur. 285 1.) Ktve 4.30

Brehm, Bruno. Britta. (München, Piper.
135 1.) Ktve 3.—

Brock, Rudolf. Stawisky. Der grösste 
Korruptions-Skandal Europas. (Berlin, 
Eden-Verlag. 192 1.) 3.—

Buck, Pearl S.: The mother. (Leipzig 
Tauchnitz. 272 1.) 2.70

Christie, Agatha, Die Frau im Kimono.
(Leipzig, W. Goldmann. 229 1.) 3.30

Döblin, Alfred. Babylonische Wandrung, 
oder Hochmut kommt vor dem Fall. 
(Amsterdam, Querido. 693 1.) 14.—

Donner, Dr. Otto. Geld und Konjunktur 
(Berlin, Heymann 80 1.) 6.—

Ebenstem, Erich. Der Fächer der Maria- 
Antoineitte. (Leipzig, Rekord-V erlag. 
256 1.) Ktve 5.70

Ebenstein, Erich. Das Kind der Verschol
lenen. (Leipzig, Rothbarth. 286 1.) 3.75 

Egger, Dr. jur. J. G.: Kapitalanlage und 
V ermögensverwaltung. (Erlenbach-Zü- 
rich, Eugen Rentsch. 132 1.) 6.—

Eschmann, Dr. Ernst Wilhelm. Die Aus,- 
senpolitik des Faschismus. (Berlin, Jun
ker & Dünnhaupt.) 5.40

Fletcher J. S. Der Antiquar. (Leipzig, W.
Goldmann. 207 1.) 3.30

Fletcher, J. S. Die verhängnisvolle Brücke.
(Leipzig, W. Goldmann. 221 1.) 3.30

Friesen, Erich. Das Glück der Ingrid 
Wendland. (Leipzig, Rothbarth. 287 1.)O __

Fülöp-Miller, René. Führer, Schwärmer 
und Rebellen. (Die grossen Wunsch
träume der Menschheit.) (München, F. 
Bruckmann. 455 1.) Ktve 11.70

Gebauer, Walter Ludolf. Im Kampf um 
Liebe und Gold. (Leipzig, Rekord-Ver
lag. 240 1.) Ktve 5.70

Graupner, Dr. Heinz. Mikroskopische 
Technik. (Leipzig, Akademische Ver
lagsgesellschaft. 157 1.) 7.80

Gysi, Dr. Fritz. Richard Strauss. (Pots;- 
dam, Akademische Verlagsgesqllschaft' 
Athenaion. 160 o.) Kart. 16.20

Hain, Paul. Was halten Sie von Robby?
(Leipzig, Rothbarth. 222 1.) Ktve 1.50 

Hainspach, Oskar t*. 'Die Götterkugeln.
(Leipzig, W. Goldmann. 261 1.) 4.50

Hartung, Nina. Die Flucht des grossen 
Goetz. (Berlin, Ullstein. 245 1.)

Ktve 1.50
Holland, Katrin. Babett aus Gottes Gna

den. (Berlin, Ullstein. 243. 1.) Ktve 1.50 
Karpath, Ludwig. Begegnung mit dem 

Genius. (Wien, Fiba. 412 1.) 8.30
Knickerbocker H. R. Kommt Krieg in 

Europa? (Berlin, Rowohlt. 178 1.)
Kart. 5.25

Landsberg, Paul L. Einführung in die phi
losophische Anthropologie. (Frankfurt 
a. M. Klostermann. 176 1.) 10.50

Lerch, Hanns. Inflation über Deutschland. 
(Leipzig, Rekord-Verlag. 255 1.)

Ktve 5.70
Lerch, Hanns. Der rasende Tod. (Leipzig, 

Rekord-Verlag. 255 1.) Ktve 5.70
Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében

Budapest, VI., Andrássy ut 58.



H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U D Ó S  Í TÁS OK
„I I jo  na, m a g y a r  k i  s Lány  . . 

(Argentínai költő románca egy magyar 
lánykához.) Magyarország, mint irodalmi 
tárgy, elég gyakran szerével az idegen ne
vek irodalmában, főleg a világháború óta. 
Az egyetlen enróyai irodalom, amelyben 
i  magyarság, a magyar vonatkozások ha
nyatló tendenciát mutatnak a hajdanvaló 
időkkel szemben, a s v a n y  o l i r o d a 
l om.  Annál örvendetesebb tehát, ha most 
egy argentin költő, Fernandez M o r e n o  
révén a magyar téma bevonul a délame
rikai spanyolnyelvű költészetbe is. Fernan
dez Moreno a legnagyobb buenosairesi 
navilav, a L a  N á c i ó n  egyik januáriusi 
számában románcot írt egy magyar kis
lányhoz, akit nyilvánvalóan Ilonéinak hív
nak; a költő azonban I I l o n a  néven is
meri, amit syanyolul 11 j on óinak kell ej
teni. Itt adjuk az érdekes kis költemény 
fordítását; megtudjuk belőle, hogyan látja 
a délamerikai költő spanyol és kreol for
mákhoz szokott szeme egy honfitóirsnőn- 
ket:

I I I  on a, m a g y a r  k i s l á n y  (Illona, 
nina hungara .. .)

Csak alig néhány éve, hogy 
Ilona ide érkezett; 
valami furcsa yrimitívséq 
van benne s némi harcos vadság. 
Elképzelem lovon száguldva, 
sörény es-farkas harci kancán, 
hazája egy színesruhás 
díszes regementje élén, 
testét öleli szorosan, 
szíjasan és vaszománnyal 
magasgallérú sárga mente, 
a lábán meg sarkantyús csizma.
Ami van benne: akarat, 
könnyedség, elhatározás, 
s valami van aranyos-szeplős 
pozsgás orcán, a szemében, 
szemöldökívén, széle# orréin, 
ami kinyilatkoztatja fennen:
,.Szeress engem, kíváncsi, s reszkess!...“ 
Legyen hazám kenyere édes 
számkódra, kedves idegen lá n y ...
Eddig az egyszerű, halk románc . . .  Lát

hatjuk belőle, milyen harcias hírünk van 
odaát, Délamerikéban .. . (B. 0.)

*

-

Ú j f o l y ó i r a t o k .  „Sajnálattal érter 
sítjük t. előfizetőinket és olvasóinkat, hogy 
lapunk — rajtunk kívül álló, közbejött 
akadályok folytán késve és az eredeti cím 
helyett A l f ö l d i  E s t é k  címen jelenik 
meg.“ Ezt az érdekes szerkesztői bejelen
tést olvassuk egy Szolnokon, D o b o s  
Kálmán felelős szerkesztésében évente tíz
szer megjelenő szépirodalmi és képzőméi, 
veszeti szemlének most megjelent első szá
mában. A folyóirat annál érdekesebb vál
lalkozás, mert — amint egyik cikkéből ki
tűnik — vasutas-írók és vasutas-festők a 
munkatársai, aminthogy szerkesztősége is 
a szolnoki vasutas-tisztiépületben van és 
munkatársai — stílszerűen — a restiben 
lártják összejöveteleiket. A folyóirat bekö
szöntő verse — ugyancsak stílszerűen — 
ezekkel a szavakkal kezdődik: „A vonat 
elrobog . . . “ Mi pedig, hogy stílusban ma
radjunk, az értékes tartalmú folyóiratnak 
,,szerencsés utat“ kívánunk további pálya- 
futásához. — Szeged egyre fejlődő és de
centralizációért küzdő irodalmának ko
moly dokumentuma az a most megindult 
folyóirat, amelynek ,,I z e ne t“ a neve. A 
folyóirat nem ad szokványos programot, 
de bevezető soraiból mégis kiérződik, hogy 
harcos tábor áll mögötte, amely nem 
akar szégyenkezni „szegedisége“ miatt. 
Vállalja a vidék felfrissítő misszióját. 
A folyóiratot B e r c z e l i  A. Károly, a 
nagytehetségű fiatal szegedi író és költő 
szerkeszti. A folyóirat első számát B á- 
l i n t  Sándor etnográfusnak Szeged szere
péről írt elmélyült tanulmánya nyitja 
meg. A debreceni J u h á s z  Géza „Európai 
irodalom és magyarság“ című átfogó ta
nulmányával szerepel az Izenetben. Ko
moly visszhangra tarthat számot K i s s  
István cikke is a paraszt-egykéről, amely
ben a magyarságnak a kapitalizmus ellen 
irányuló passzív ellenállását éppen az egy
kében véli fölismerni. A folyóiratnak kü
lön értéket Aba-Novák Vilmos, N. Kontuly 
Béla, Reiter Láiszló, Nagy-Balogh János, 
Tóbiás György és Tápai Antal műmellék- 
letű munkái adnak. — Szabadka is új fo
lyóirattal jelentkezik. Az ottani kitűnő 
publicistái, 1M a g i s t e r  szerkesztésében 
,,H é t r ő l-h é t r e “ cín\en eleven irodalmi és 
társadalmi heti magazin indult meg, amely 
nemcsupán a jugoszláviai magyarság írói-



nah macias színvonalú találkozóját jelenti, 
hanem eövben — jó műfordítások révén 
— betekintést nyújt a jugoszláv iroda
lomba is azok számára, akik a nyelvet nem 
bírják. — Szolnok, Szeged, Szabadka: há
rom friss kezdés, életígéret a magyar re- 
gionalizmus munkateréről!

*

I r o d a l m i  hí r .  A leány falusi önkén
tes tűzoltóegyesület díszelnökévé válasz
totta P é k á r  Gyulát, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tagját és a Petőfi-Társa 
ság elnökét.

*

M e g a l a k u l t  az  I r o d a l m i  T á r 
s a s á g o k  S z ö v e t s é g e .  A fővárosi és 
vidéki irodalmi társaságok közül tizennégy 
társaság vett részt a Rottenbiller uccai 
yolgári iskola dísztermében tartott ala
kuló-ülésen, amelyen kimondották, hogy 
megalakítják az Irodalmi Társaságok Szö
vetségét. Az új irodalmi alakulás célki
tűzéseit Simon Lajos, az Országos Gárdo
nyi Géza-Társaság elnöke ismertette. A 
szövetségben mindegyik társaság függetle
nül éli tovább alapszabály szerű életét s az 
írói érdekképviselet biztosítására kidolgoz
zák az írói kamara felállítására vonatkozó 
tervet. Vidéken és a fővárosban irodalmi 
táborozó-napokat rendeznek és megszerve
zik a nemzeti kultúrházat, amely a vidék 
irodalmi erejét bekapcsolja a főváros iro
dalmi és művészeti vérkeringésébe. Ezen
kívül jóléti intézményeket terveznek. A 
szövetség alapszabályainak kidolgozására 
Simon Lajossal az élén bizottságot válasz
tottak.

*
K o m m e n t á r  n é l k ü l  közöljük a M a- 
g y a r H i r l  a p ezévi július 8-i számából 
a következő beküldött levelet:

Mi lesz a könyvnapon megígért könyv- 
jutalmakkal. (Levél a szerkesztőhöz.) Egy 
előfizetőnk a következőket írja: Az 193b. 
évi magyar könyvnapra elhatározták a 
magyar könyvkiadók, hogy a magyar írók 
könyveit vásárló közönség közt június vé
géig értékes és sorozatokból álló könyv- 
jutalmakat sorsolnak ki és annak eredmé
nyét a napilapokban publikálják. E célból 
számozott vásárlási igazolványokat is bo
csátottak ki. Itt nem akarom most szóvá 
tenni, hogy a vásárlási igazolványokból 
nem kapott minden magyar könyvvásárló, 
hanem annak csak egy kis része, mert az 
eladott könyv után erre már nem fektet
tek súlyt az uccai árusok. Azt is csak 
megemlítem, hogy a könyvkiadók a ma
gyar könyvnappal egyidejűleg „elmulasz
to ttá k  nyilvánosságra hozni a magyar 
könyvvásárlók közt kisorsolandó könyvek

jegyzékét, de — amikor e soraim szíves 
közlését kérem — emlékeztetem a magyar 
könyvkiadókat, hogy az általuk vállalt jú
nius 30-i terminus régen lejárt és a már 
jól ismert hibákon túl ne járassák le a 
magyar könyvnap szépségét, mert a ma
gyar könyvolvasó közönség a könyvkiadók
nak rideg üzleti céljával szemben a miat
tuk boldogulni nem tudó magyar írók 
könyveivel és éppen a magyar könyvnap
pal szemben vonja le a konzekvenciát. Kö
szönettel: Ferencvárosi előfizető.

*

A „ B a r n a k ö n y  v“, amely a Reichstag 
felgyújtásának ügyét vizsgáló külföldi jo
gászbizottság jelentését foglalja magában, 
számos nyelvre lefordítva világszerte forga
lomba került. A mai német kormányrend- 
szert súlyosan vádló munka egyes példá
nyai Palesztinába is eljutottak, a palesztinai 
kormány azonban a könyv terjesztését meg
tiltotta. A tilalom arra a rendeletre hivatko
zik, amely külföldi államférfiak megsérté
sét büntetéssel sújtja.

*
A n g l i á b a n  — a hivatalos statisztika 

szerint a múlt év folyamán 15.022 új 
könyv jelent meg, vagyis 188-cal több. mint 
1932-ben. A növekedés az egyes irodalmi 
ágakban a következőkép oszlott meg: szo
ciológia 89, teológia 77, jog 76, életrajz 59, 
bölcselet 41. Ezzel szemben a kiadott útle
írások, regények, földrajzi, orvostudományi 
és zeneművek száma csökkent a múlt év fo
lyamán.

*
D r. A. S. W. R o s e n b a c h r ó l egyik ré

gebbi számunkban közöltünk cikket. Ez a 
nagy newyorki könyv gyűjtő és antikvárius 
most érdekes kiállítást rendezett boltjában 
nagy emberek, főként írók szerelmes levelei
ből.-Az egyik leghosszabb ilyen leveletNelson 
küldi Lady Hamiltonnek: „Ha ebben a pil
lanatban — írja — karjaim közé ölelhet
nélek, drága Emma, egyetlen királyt sem 
irigyelnék meg“. Keats, a költő, kukliprédi- 
kációt tart kedvesének frivol életmódja 
miatt: „Ha nem változtatol az életeden, ha 
továbbra is a báli termeket és a nagyhangú 
társaságokat fogod kultiválni, akkor inkább 
meghalni szeretnék.“ Franklin, a villám
hárító feltalálója, meglehetősen buborékos 
levelet ír a babájának: „Vajh csak szár
nyaim lennének, hogy hozzád repülhetnék, 
odaülnék az ablakod párkányára és szerel
mes szavakat suttognék a füledbe.“ Edgar 
Poe itt is megmarad a tragikus léleknek, 
orrúkor egy barátjának ezt írja: „Fiatal 
feleségemet imádom, s ezért az ő gyógyít- 
hatlan betegsége ellenállhatatlanul visz en
gem a whisky felé. . .  a whisky felé“.
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A Tabán az irodalomban
Kedves halottaknak illik emléket állítani, s az emléken elmondani: mi szerepet 

játszott az elhunyt a hátramaradottak életében.
A szegény kis Tabán, az újgazdag, parvenű Budapestnek szegényen és szeré

nyen maradt kis öreganyja — akit a világvárosi tündérré fejlett dédunoka szégyelt 
a világ elé vinni —, jogerősen meghalt. Gyilkos csákány végzett a tabáni romanti
kával, ifjúkorunk nosztalgiás álomvárosával. Elment már K. Gy. úr is, a Tabán 
kegyeletes fantáziájú álomlovagja, aki számos írásában állított szép emléket ennek 
a budai kis Rothenburgnak. S ha már ö is elment, minek éljen, akkor tovább az 
álomváros, a hepehupás uccák, a bekandikálós ablakok, a nagydiófa árnyékában! 
meghúzódó, vörösabroszos kis kocsmaudvar?!

Nincs már Tabán. Állítson hát az irodalom is szerény emléket az Elhúnytnak, 
hálából amiért gyakorta szolgált a pesti íróknak kedves, színes témául, a miért apró 
kocsmáiban még gyakrabban nyújtott búfelejtőt szegény magyar íróknak, akiknek 
mindig is meg volt minden okuk a búfelejtésre.

Persze, most közvetlenül a halála előtt már öreg, ráncosképű anyóka volt a 
Tabán. Hej, de nem így volt valaha, mielőtt a 19. század három csapása érte: a 
Lánchíd felépítése (mert ezzel fölöslegessé vált a Rácváros-Tabánba torkolló hajó
híd), a gőzvasút feltalálása (mert ezzel a Rácvárosban székellő átrakodó dunai, vízi 
kereskedelem vált fölöslegessé), és az Erzsébet-híd felépítése (mert ennek az új 
hídnak új, modern Hinterlandot kellett teremteni, akár a Tabán halála árán is). 
Mielőtt ez a három istencsapása rászakadt a Rácvárosra, víg élet folyt itt: könnyen 
keresett pénzek könnyűvérű váltóhelye volt a Tabán, olyanféle, mint a többi nagy 
vízi emporiumnak külvárosai: a hamburgi Sanktpauli, az isztambuli Galata vagy a 
tokiói Josivara. Egész Budán összesen Iff kávéház volt, de abból 12 ideszorult a Rác
városba, s hogy azok milyen előkelő helyek lehettek, arról azok a chinoiserie-ireskók 
tanúskodnak, amelyeket tavaly fedeztek fel az egyik Döbrenteiuccai házikó húszszo
ros mészrétege alatt.

A ta b á n i J o s iv a r a
Örömváros volt ez a Tabán, teli mulatóhelyekkel s — főleg a Gellérthegy 

alatti partsoron — még kétesebb hírű lebujokkal, ahol minden egyes házban Vénusz 
oltárán áldoztak az odazarándokoló férfiak.

Mint ilyen szerepel a Tabán a híres kuriózum- és mesegyűjtő Gaál György 
művében: A’ Tudós Palótz avagy Turkáts Tamásnak Moncsbélbe lakó Sógor-Urához 
irtt Levelei-ben (Pest, 1803—4).

»— De bezzeg Sógor Uram! — írja a tudós palóc — tegnap egy Pesti szeg
let utczán össze akadtam egy szép alakkal, kinek fején egy Lintzi Fejkető volt, a'kit 
is valóban Lintzi Leánynak lenni véltem, de midőn azon személy fel ’s alá egy
néhányszor patrolírozna, mélyebben annak szemébe tekéntettem és úgy tetszett, mint 
ha én ezen Mamzeit többször is a Rátzvárosi Pintzékbe láttam volna. — De egy
szerre annak háta megett egy vén Ember oda kulloga és megszólítá, aztat 
mondván:



— Mi a' manó? Nánika te vagy? Mi okra valónézve tetted te ma fejedre a
Lintzi Fejketőt?

A: melyre a Nánika nagy szemérmetesen azt feleié:
— Mivel tudom, hogy Lintz városa az ártatlanoknak lakhelye, rnellynek a’ 

fejemen ezen kötő jele.
Sógor Uram! ez valóban egy igazi Speculatio.“
íme, ilyen raffináltak valának 130 éve a tabáni leányzók.
A tabáni Jcsivara kevesebb mint kétes élete a külföldieknek is feltűnt s egy 

literary gentleman, Friedrich Korn nevű prágai zsidó kereskedő a maga „Pano
rama von Ofen und Pesth, oder Character- und Sittengemälde der beiden Haupt
städte Ungarns. Auf genommen von Spiritus Asjjer und Spiritus Lenis“ (Leipzig, 
1833) c. művében bizony olyan alaposan kizsigerelte a Gellérthegy-alatti Cythere- 
templomokat, hogy az egykorú Honművész kénytelen volt Korn urat alaposan hely
benhagyni : művét „szemtelen külföldi pórmunkának“ és „nemzetünket gyalázó 
könyvek“ titulálja.

Ez a megrovási kaland azonban nem gátolta meg Eugene Sue magyar utánzór 
ját, az első franciatípusú magyar újságírót, Nacfty Ignácot abban, hogy már tíz év 
múlva bele ne dolgozza a maga Magyar Titkok című rémregényébe a tabáni slum 
„rémségeit“ :

„Beesett szemű némberek által szólíttattunk meg, kik tarka arccal ,s tarka 
ruhában a város belsejébe vonultak s víg dalt dünnyögtek, azt akarván elhitetni 
az emberekkel, hogy jó kedvök van, ámbár roncsolt vonásaik minden redőjéből nyo
mor, éhség s kétségbeesés rémszellemei ijesztgették; a sikátorok büzhödt mocsáraiból 
fojtó lég emelkedék, mely az ottani düledező kunyhók lakóinak arcára halálszínt le
hel, a kiéhezett kutyák vonítva vonultak előlünk a nagyrészben keríttetlen udvarokba, 
mintha kísértetnek tartanák a posztóruhás embert“.

De aztán mégis kissé kevésbé komor képet fest az egyik híres tabáni kiskocs
máról, ahol tamburaszó mellett hárfáslány „gyönyörködtette trágár dalokkal a sörö
zőket“, másutt meg „Naturzängerek énekeltek, kik azért neveztettek így, mivel rend
kívül természetes hangokon jobbadán csak az egyszerű meztelen természetet dicsőítik 
kedélyes dalaikban, mindent a maga természetes hangján nevezvén meg“.

Az egyszer megpendített téma aztán tovább csengett a Budapest Rejtelmek című, 
az előbbi után húsz évvel megjelent ponyvaregényben is, amelyet Szentesi Rudolf 
álnéven a fiatal poéta, Kiss József irdogált kenyérkereset okából.

A gellérthegyi citadellában, amelyet a „lázadó“ Pest ellen építtetett a derék Al
brecht főherceg, a tescheni Frigyes főherceg hadvezérünk nagybátyja, Kasselik Fe
renc által, most már boszorkányok helyett osztrák tüzérek tanyáznak.

„A hegy tetejéről a hegy tövébe szorult a boszorkányhad — írja Kiss József. 
— Legnagyobbrészt fiatal, szép boszorkányok, kiktől az osztrák tüzér urak sem ir
tóznak annyira, mint a hajdaniaktól. . .  a Rácfürdő háta megett kezdődik a számki
vetettek telepe.

„Minden ház kocsma vagy kávémérés vagy magánintézet, de tulajdonképpen 
minden házban csak ugyanegyet, csak ugyanazt árulják. Ajtó-ablak tárva,-nyitva. Be
nézhetsz . .. arra való. Itt-ott az idomtalan, ócska asztal mellett egy-egy leány ül, 
teljes pongyolában, egy tükördarabba néz és kendőzi magát, zavartalanul, sans 
géné. Megszokta föl nem venni az embereket.. .

„Boldogtalan teremtések! A legtöbbnél a Gellértalja az utolsó stádium... de van
nak olyanok is, kiknél ez az első állomás. Amott az a fiatal kis cigányleány alig töl
tötte be tizenötödik évét, olyan cifra, olyan ropogós . ..

A m a g y a r  S u e

K iss  J ó z s e f ,  m in t  p o n y v a ír ó
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„Ha leszáll az esthomály, kettesével hármasával szállingóznak haza ideiglenes 
barátnőjükhöz (a leányok barátai). Az egyik zsákmányt hoz, a másik ütlegeket. . .  
Mikor a városkapitány éji razziákat szokott tartani, mikor fölkeresik, fölbizgatják a 
bűnt, nyomort saját fészkében, a Gellértaljárói viszik el a legtöbb confusus embert, 
kik még azt sem tudják, hogy miből élnek, hol élnek és micsoda jognál fogva élnek, a 
legtöbb nőt, kik elég vakmerők különös szabadalom nélkül űzni a gyalázatot. Mert 
ahhoz is szabadalom kell. . .“

A R á c fü r d ő  k a rr ier je
A hárfáslány együtt vénült ott a tabáni öreg házakkal. Amikor Porzó (Agai 

Adolf) 1908-ban megírja Utazás Pestről Budapestre (Bpest, Pallas kiadás) c. me
moárkötetét, akkor már „ömleteg némberré‘; csunyult az egykori víg hárfáslány.

„Ott, ahol legmélyebbre ereszkedik le a Gellért lába — írja Porzó — a Blon- 
del-stíljével kellemesen kiváló szerb templom szomszédjában kucorgott régebben, hi
valkodik ma a Rácfürdö.

„Teremtő Isten! Milyen víg, zajos fürdő is volt ez az én gyerekkoromban. És 
milyen ronda! És milyen párák és illatok terjengtek arra körül! A hévíznek záp- 
szaga összeelegyedett a konyhán sistergő és rotyogó ételek zsírgőzével, amelybe még 
a nyers vérszag is belevegyült. Állat és ember vére. Ott ölték előttünk a malacot, 
csibét, bárányt; s ott csurgatta életnedvét, boldog renyheségben hasmánt fekve a kő
padon, a megköpülyözött vendég, míg alsó végtagjait egy operatőrnek nyugtatta a 
térdén, aki a bőr és köröm túltengésének vetett gátat az ő éles szerszámaival. Emitt 
beretválták az apát, amott vastag üstökét nyírták, a gyereknek, mialatt a szorgalmas 
pincér, a sánta Xaverl, hordta körül a kolbászt, gulyásost, sört és bort. A lépcső gá
dorához támasztott asztalkán a „Mariandl‘ szerencsejáték, amolyan primi
tív roulette járta s mellette egy kancsal, aprószemű, duzzadtképű, öm
leteg némber ült, aki szünet nékül tépegette az ölébe hanyatlott hárfát, fogatlan szá
jának hamiskás mosolygásával énekelvén egy dalt, melyet — hatvan éve hallottam 
utoljára — de el nem felejthetek . . . “

*
A T a b á n  „ k ö ltő je “

Nincs már tizenötéves ropogós cigánylány, nincs már petyhüdtképű, foghíjas 
hárfázó-némber, nincs már ház- sem. Nincs már Tabán.

Csak az egyik szögleten, a Szarvasi-téren búslakodik még egy vánnyadt öreg 
kalyiba s abban a történelem virrasztója: a régiségkereskedő. Darvas Gyulának 
hívják s nagyon ráérőideje lehet, mert kirakatába gyakran tesz ki egy-egy magafa
ragta verset. Ki tudja, talán a halódó Tabán ihlette meg legutóbb, mert ezidétt a 
következő — kissé futurista ízű — költeménye díszlekedik az öreg mütyörkék között, 
a kirakat üvege mögött:

Itt is majd egyszer .. .

Aludni mindenkinek kel, 
nem lenne vaj, túró, sem tej-fel, 
de úgy aludni, mint a tej, 
nagyon furcsa, ha kormány fej.

Kissé nálunk is, nézzen szét, 
igyon sok erős feketét, 
vissza fele, jólható szer, 
felébred itt is majd egyszer.
93A. VI. 21.

Talán a Tabán is felébred itt majd egyszer...
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ELFELE ETT í BÓK
Elvetélt irodalom

Ir o d a lo m  — a m e ly  n e m  lá to t t  n y o m d a fe s té k e t

Egyik legnagyobb kiadóvállalatunknak kitűnő ítélőképes
ségéről ismert lektora volt szíves kérésünkre gazdag tapaszta
latainak tárházából az itt következő mulatságos és főként 
tanulságos — eredmény számlát megírni. A dolog természeté
nél fogva a szerző nem kívánja magát megnevezni, de köztisz
teletben álló egyénisége a gan'ancia adatainak hitelessége mellett.

Amikor e sorok írásába fogok, egy diákköri — harmincegynéhány évvel ez
előtti — emlék jut eszembe. Akkoriban a körúti antikváriusok kirakataiban feltűnő 
helyet foglalt el egy könyv, amelynek címe ez volt: „Életem, szerelmeim, szenvedéseim“, 
szerzője Freystaedtler Flóra. Nos, egy nagy könyv- és lapkiadóvállalat lektora ha
sonló címmel*nem kevésbé érdekes könyvet írhatna az életéről, tapasztalatairól, 
szenvedéseiről. A szerelmekről szóló fejezet helyébe talán az örömökről szóló feje
zet kerülne, de nagyon rövid terjedelemben, mert a jobb sorsra érdemes lektornak 
ritkán van benne része.

A nyomtatásban megjelent könyveket olvasó ember sokszor mérgelődik egy- 
egy könyv elolvasása után és bizonyára szidja is a kiadót, amiért ilyen rossz könyvet 
adott ki. Pedig arról biztosíthatom az olvasót, hogy a kiadó nagyon meggondolja, 
milyen könyvet ád ki és ha egy kézirat nyomdába kerül, akkor több kézen is átment, 
amelyek többsége vagy mindegyike a kiadás mellett szavazott. Kivétel az az eset, 
amikor a kiadó jól ismert író alkotását adja ki szinte előzetes bírálat nélkül, gon
dolván, hogy a név úgyis viszi a könyvet. Hogy aztán a könyv rossz, arról a kiadó 
nem tehet: a könyvvásárlók vessenek magukra, ha válogatás nélkül veszik meg a jó
nevű szerzők munkáit.

Ö zö n v íz  — k é z ir a to k b ó l
Egészen bizonyos, hogy a nyomdafestékig eljutott kéziratok száma messzi

messzi elmarad azoknak a kéziratoknak számától, amelyeket csak négy-öt ember 
olvas el — hivatalos kötelességből. A négy-öt embert; nem úgy kell érteni, hogy 
ugyanannál a kiadónál olvassa el több ember is a beküldött kéziratot, (ez csak a jó
nak talált kéziratokkal történik), hanem a dolog úgy áll, hogy ha az első kiadó lek
tora rossznak talála a kéziratot és így ezt visszaküldik a szerzőnek, ez a szegény 
megbántott ember, aki a legjobb esetben csupán analfabétának szidalmazza a kiadót 
és lektorát, mint ez a kéziratlapok viseltes állapotáról is megállapítható, egymásután 
elküldi még néhány kiadónak, amíg végre meggyőződik róla (bár ez nem mindig bi
zonyos), hogy talán mégis az ő alkotásában és nem a kiadókban van a hiba. Azért 
mondom, hogy a többszöri visszaküldés nem mindig győzi meg a szerzőt, mert nem 
egy ilyen emberrel beszéltem már, aki annak tulajdonította a visszautasítást, hogy 
nem tud protekciót szerezni a vállalat vezérigazgatójához vagy más valakihez, aki
nek csak egy szavába kerülne, hogy az ő nagyszerű regényét kiadják. Ilyen szerző
nek hiába mondja az ember, hogy a könyvkiadás talán az egyetlen dolog a világon, 
ahol semmiféle protekció nem használ, sem a lektorhoz, sem a vállalat vezetőihez. 
A lektor nem kockáztatja judiciumának a megbízhatósági tekintélyét s ezzel az állá
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sát is, olyan kéziratnak a kiadásra való ajánlásával, amelyet meggyőződéssel rossz
nak tart. Viszont a kiadó nem „vág bele“ néhány ezer pengőt olyan kézirat kinyo- 
matásába, amelyre a lektora rossz osztályzatot adott.

Ezt magyarázgattam például nemrégen egy máskülönben igen rokonszenves 
fiatalembernek, akinek a regénykéziratából itt idézek néhány sort: Egy párbeszéd
ben az anyós ezt mondja a vejének: „Nem bírom tovább önnel az együtt élést, ki- 
csergedeznek ereimből a bárányszelid fuvalatának csendes párás megdicsőült enge
delmességei e fojtott anyosi légáramlat feszültségétől.“ Ugyanebben a kéziratban a 
következő oldalon ez a bájos dolog található: „Nem gondolja mama hogy nekem 
férjhez kellene menni? a mondott után össze futott a szájába a viz, megizlelte — 
olyan frissen sült kalács izét érezte.“

A v íz ö n tő b e  k a p c s o lt  t e k in t e t . . .
Ezeknek a szerzőknek a judiciumára, helyesebben a judiciumuk hiányára jel

lemző az alábbi idézet; ezt olyan kéziratból jrtam ki, amely mellé csatolt kísérő 
levél hangja arra enged következtetni, hogy az illető hölgy egészen új, most kirob
banó irodalmi őstehetségnek tartja magát. íme egy mondata: „Midőn könnyedén 
az arcomhoz tettem kis gyürütlen kezeit, és a szeme vízöntőjébe kapcsoltam tekinte
tem, akkor láttam a szemvilágainak gyönyörei a szeme fehére krém színbe fürdött, 
a mezőnye ég kék volt, a feketéje messziről világított, kökénykék fodrokkal volt szé- 
lezve; azok a sugarak, amik ezekből az ékítmény ékből utatt törtek maguknak a lát
határra azok egyenlők voltak a delelő napsugárral, mert a tündöklésükben elvesz
tettem jelentőségemet, célkitűzésemet, elhatározásomnak súlyát. Amint kedvessen há
nya kis gömbölyű vállaira a keresztett.“

Az egyik szerző — nyilván középkorú férfi, mert hadifogságára hivatkozik — 
ezt írja a regénykéziratához mellékelt nagyon hosszú kísérő levelében: „AJagyon 
ajánlom az uraknak, hogy olvassák el ezt a kéziratot még akkor is, ha most nincs 
szükségük regényre. Érdemes elolvasni, mert nagyon tanulságos: ez ugyanis nem 
olyan ukk-mukk-fukkra kiokoskodott mese, amilyet a regényíró urak szoktak kita
lálni, hanem valóságos monda, amelyet szibériai hadifogságom alatt hallottam a 
tatároktól.“ Nekem persze szegény Jókai jutott eszembe, aki nem juthatván hadifog
ságba, kénytelen volt úgy ukk-mukk-fukkra kiokoskodni a meséit!

Mit csináljak avval a szerzővel, aki egy detektívregény kéziratát küldi be s 
most nem szólva arról, hogy a regény csapnivalóan együgyű, azt a szenzációs írás
technikai újítást vezeti be, hogy kivétel nélkül az egész regény folyamáyi minden 
mondata után vagy két vagy három fölkiáltó jelet alkalmaz ! ! !

Mit csináljak avval a szerzővel, aki nyelvtörténeti szempontból talán nem is 
egészen haszontalan munkát végzett, mikor angyalföldi jassznyelven megírt egy nem 
is nagyon rossz regényt s a végén a fölhasznált jassz-kifejezések hosszú, többolda
las szótárát mellékelte hozzá, hogy az olvasó megérthesse a regényt? A szegény 
szerző bizonyára úgy gondolta el, hogy az olvasó nem sajnálja majd a fáradságot, 
minden két-három sornál fölütni a könyv végéhez mellékelt szótárt, hogy megért
hesse az olvasott ismeretlen jassz» szót.

A ú ri s a c r a  fa m e s
Sokáig problémám volt, miért írnak azok az emberek — pedig a beküldött 

kéziratok ezek nagy többsége mellett tanúskodnak —, akik úgy írnak, akik annyira 
tehetségtelenek, mint amilyeneknek a fenti idézetek mutatják őket? Nincs annyi ju
diciumuk, hogy a saját írásuk és a nyomtatásban olvasott írások között tátongó 
óriási különbséget észrevegyék? Nos, egészen bizonyosan nincs. A giccseket festő 
rossz piktor is azt hiszi, hogy az ő képe is megnyerheti az aranyérmet. Ezt a pro
blémát több év tapasztalatai alapján sem tudtam megoldani, de néhány dologra 
mégis rájöttem.
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Az ilyen embereket írásra ösztökélő egyik ok a pénzkeresés lehetősége. Sok a 
keresetnélküli, állástalan ember. Ugyan mivel töltse el egész napját hónapokon ke
resztül? Némelyiknek az a szerencsétlen ötlete támad, hogy megpróbál valamit 
írni. Talán azért, mert eleinte olvasással üti agyon az időt s a végén úgy gondolja, 
hogy ő maga is tudna ilyeneket írni. Néhány száz pengőt. . .  talán csak százat, ez is 
valami. .. lehet egy regénnyel keresni. A kockázat csak a kéziratpapír, meg a tinta, 
ez nem sokba kerül. Az időt, az írással eltöltött heteket és “hónapokat mint kocká
zati tényezőt számításon kvül hagyja, hiszen úgysem tudja értékesíteni. Miért ne 
próbálná hát meg? Ezer közül kilencszázkilencvenkilenc esetben az eredmény olyan, 
mint amilyet a fenti idézetek mutatnak. Azaz, hogy nem egészen, mert akad köztük 
néhány olyan is, amely mégis közeljár a nyomdafestékhez s csak azért nem jelenik 
meg, mert kiszorítja a még jobb. Az ezredik aztán valóságos talentumot robbant ki. 
Az ilyen fölfedezések a lektor egyedüli örömei a sívár sablónmunkában. Sajnos, na
gyon ritka eset. Hogy az írással való próbálkozások főmotívuma a pénzkereset, azt 
legjobban mutatják a kéziratokat kísérő levelek. Csaknem valamennyije szól a ho
noráriumról. Némelyik kedves naivsággal mingyárt közli is a címet, amelyre a hono
rárium elküldendő, annyira biztosra megy a dologban. A másik szerényen csak any- 
nyit ír, hogy ámbár ő nem tudja, mennyi a szokásos honorárium, de megelégszik 
szerény összeggel is. Még több az az eset, amikor a kísérőlevél kétségbeesett nyo
morról beszél, beteg feleségről, ennyi vagy annyi gyerekről, akik éheznek és így a 
regényért küldendő honorárium valóságos megváltás volna. Hogy a könyvkiadási 
üzlet nem jótékony intézmény, arra nem gondolnak.

P e n z lo n is ta  iro d a lo m

Ugyancsak a nagy ráérés termel ki egy nagyon kedves, de nyomtatásban soha 
meg nem jelenő asztalfiók-irodalmat is, amelyet tehát csakis a kiadóvállalatok lek
torai ismernek s amelyet az öregurak irodalmának neveznék el. Nyugalmazott vezér- 
igazgatók, tanítók, ezredesek, tábornokok és politikusok, akiknek tehát van miből 
élniök, de hatvan-hetvenéves korukban nyugalomba vonulván, nem tudnak az ide
jükkel mit csinálni. . .  elkezdenek írni. Ott folytatják, ahol negyven-ötven évvel ez
előtt abbahagyták az olvasást. Csaknem kivétel nélkül történelmi regényeket vagy 
regényes korrajzokat írnak. Stílusuk és beállításuk többnyire a Jósika Miklósé, de 
a legjobb esetben is a Gustav Freytagé. Hogy közben történt egy kis fejlődés az 
irodalom terén, hogy ma más érdekli az olvasókat, mint őket érdekelte fiatalkoruk
ban, arról nem vesznek tudomást. Egy nyugalmazott tábornok, aki személyesen vette 
át a visszaadott kéziratot, nagyon kételkedve csóválta a fejét, amikor azt magyaráz- 
gattam neki, hogy a régi értelemben vett történelmi regény ma már nem kelendős, a 
mai közönség legföljebb csak azokat keresi és olvassa el, amelyek valami különleges 
szempontból és egészen különleges művészettel vannak megírva, úgy hogy csak a 
tárgyuk történelmi, de maga a regény modem.

Egy nem gyakori, de nagyon szomorú jelenségről is meg kell itt emlékeznem. 
Azokról az esetekről, amikor neves írók, sok sikeres könyvnek a szerzői, a mostani 
nyomorúság miatt szellemileg és lelkileg megrokkannak s ilyen állapotban termelt 
megdöbbentően gyatra írásaikat nem tudják többé elhelyezni. Az elmúlt két év fo
lyamán két ilyen esetem is volt. Az egyik író — valóban vérbeli író — maga meg
vallotta ezt a kétségbeejtő, letört szellemi állapotát és könyörgött, vegyük meg a 
kéziratát, mert máskülönben nem tud ebből az állapotából kikecmeregni. Van-e 
ennél tragikusabb circulus vitiosus? A kéziratot nem lehet megvenni és kiadni, mert 
szellemi termelésre képtelenné vált agyvelő gyatra terméke, *— viszont miután a 
rossz kéziratért nem kaphat pénzt, az író nem jut olyan módba, hogy helyreállít
hassa elméje régi termelőképességét.
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A h a s z n á lh a ta t la n  k é z ir a to k  s o r s a
Száz beérkező kézirat közül legföljebb egy vagy kettő lát nyomdafestéket. Mi 

történik a többivel? Az olvasó maga is megadja rá a feleletet: visszaküldik a szer
zőnek. Valóban ez történik, de a dolog mégsem olyan egyszerű. Mert a visszaküldést 
indokolni is kell valamivel. És ments isten, hogy az indokolás maga őszinte véle
ményt mondjon! Ebben az esetben a legtöbbnek azt kellene írni, hogy az írásműve 
analfabéta szörnyszülötte, eszébe ne jusson, hogy még egyszer tollat vesz a kezébe. 
Nem lehet neki megírni, hogy ne írjon az, aki még a helyesírás elemi szabályaival 
sincs tisztában. Minden visszautasított szerző halálos ellenség s egy kiadóvállalatnak 
sem érdeke, hogy ellenségeket szerezzen, különösen nem, ha a vállalatnak napilapja 
is van és a beküldő egyszersmind az újság előfizetője is, ami sokkal gyakoribb eset, 
mint a távolállók gondolnák. A kiadóvállalatoknál és a szerkesztőségekben már 
sablonok alakultak ki ebben az irányban. Megvallom, hogy amíg nem voltam tisztá
ban a fenti szempontokkal, enyhébb baklövéseket követtem el, még akkor is, ha a 
visszaküldést kísérő levél nem volt gorombán őszinte. Mert, ha egy gyatra dologról 
azt írtam, hogy ámbár a tehetség erősen fölcsillan benne, de még nem üti meg a 
nyomdafesték mértékét, vagy a mi mértékünket. . .  vagy azt, hogy jól megírt éa te
hetséges munka, de a tárgyánál és irányánál fogva nem nekünk való, — akkor en
nek az volt a következménye, hogy a szerzők hamarosan újabb kéziratot küldtek, 
amely éppen olyan rossz vagy még rosszabb volt, mint az előbbi. Ha azt írjuk vala
kinek, hogy humoros regényt nem használhatunk, akkor küld komoly regényt. A ta
pasztalat aztán rávitt, hogy legjobb az orvostudományból ismert profilaktikus el
járás: azt kell írni, hogy a már elfogadott kéziratoknak roppant tömege várja a köz
lést, az anyag elegendő két-három évre és így ennyi ideig nem is gondolhatunk új 
kéziratok átvételére. Ezt mindenki kézzelfoghatónak, elhihetőnek tartja  és közel is 
jár az igazsághoz. Mert az irodalmi termelés még soha nem öltött ilyen arányokat, 
mint most. . .  mennyiségben is, minőségben is nagyot haladunk. Lektor.

Nagy Rezsőné Géfin Mária: A szombat- 
helyi Herzan-könyvtár francia könyvei és 
kéziratai

(A pécsi egyetem francia intézetében 
készült doktori disszertáció. Győr. 1934.. 
96 oldal. Francia kivonattal, néhány kép
pel). Herzan Ferenc gróf (1735—1804)
cseh arisztokrata, pap volt, akit a pápa, 
Mária Terézia protekciójára, már 34 éves 
korára biborossá nevezett ki. Ebben ,a mi
nőségében a bécsi udvar számára a Vati
kánnál diplomáciai szolgálatot teljesített 
s ennek jutalmául 65 éves korában Szom
bathely érsekévé nevezték ki s ezt a stal 
lumot haláláig, tehát négy éven keresztül 
töltötte be. Tipikus rokoko-főpap volt, aki
nek halála után nagyszámú műtárgyon és 
76 festményen kívül egy 2025 műből (5000 
kötetből) álló könyvtár is megmaradt, 
amelyet unokaöccsei 60.000 forintért akar
tak eladni, A császár intézkedése folytán 
azonban ez a latin, olasz, francia, német 
és cseh bibliofil-kiadású művekből álló 
könyvtár ott maradt a szombathelyi püs
pökség birtokában. Közülük a szerző ez 
úttal a 487 műből (1684 kötetből) álló 
francia, főként történelmi anyagot dol
gozta föl, s ebből élénk fény derül a nagy

műveltségű főpap tanulmányaira, érdeklő
dési körére. Külön érdekessége van a 
könyvtárban maradt, a nagy francia for
radalomra vonatkozó pamfletirodalomnak, 
valamint a gazdag kézirati hagyatéknak, 
amelyből Napóleonnak, valamint Albert 
szász hercegnek egy-egy eddig kiadatlan 
levelét teszi a szerző közzé. De mindeze
ken túl bizonyára a legfontosabb kézirat 
a gyűjteményben a nyakláncpörre vonat
kozó titkos jelentések, amelyeknek ugyan, 
sajnos, csupán a harmadik kötetje ma
radt meg, de amelyek bizonyára így is 
rendkívül jelentős anyagot tartalmaznak, 
tekintettel arra, hogy Mária Terézia tit
kos diplomatája kapta őket Mária Teré
zia leányáról, Marie Antoinette-ről. En
nek kiadása bizonyára nemzetközi szenzá
ciót keltene.

Keményfy János . Pintér Jenő, az iroda
lomtörténetiró

(Kny. a bp. V. kér. áll. Bolyai-reális- 
kola ezévi értesítőjéből. 11 oldal). Beha
tóan ismerteti Pintér egész életművét s 
főként a hétkötetes, 5684 oldalas „Magyar 
Irodalomtörténetét'1, amelynek a magyar 
műveltségre való hatását hat pontban ösz- 
szesíti a szerző.
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HASZNOS

Pfuj -irodalom
Irta: Lám Frigyes

Ha feloszló hullát látok az erdőszélen vagy ha a Szaharában éhes oroszlánnal 
találkozom, egyikökben sem gyönyörködöm, hanem sietve menekülök, mert elfog az 
undor vagy a félelem. Aristoteles megmagyarázza, miért okoz nekünk mégis gyönyö
rűséget annak a művészi ábrázolása, amitől egyébként a természetben undorodunk 
vagy félünk? Azt mondja, hogy az emberi kíváncsiság, amely kielégülést nyer, az 
oka. Örülünk, hogy felismerjük azt, amit az életben látunk; csudálkozunk, milyen 
jól van ez vagy az lefestve.

Ha hullát látok, az bennem undort és iszonyatot kelt. De ha lepingálva szem
lélem, esetleg még gyönyörködtethet is. Rembrandt híres képe, amely boncolást áb
rázol, tanúja az állításomnak. Ha ezt a képet odarakják elém az asztalra, amikor 
ebédelek, cseppet sem rontja az étvágyamat; élvezettel nézem a festményt és élve
zettel eszem a pecsenyét.

Murillónak van egy gyönyörű képe: Szent Erzsébet bélpoklosokat ápol. Sem
miféle undort nem kelt, ha nézem. De ha elolvasom a szent asszony életrajzában, 
hogy megcsókolta a sebeket és megitta a gennyes és véres vizet, amellyel a sebeket 
kimosta, kevereg a gyomrom. Szóval, a piktor nem tudja bennem azt a visszataszító 
érzést felkelteni, mint amint az élő szó művészete kelt. Az ecset nem tud olyan 
illúziót kiváltani, mint az emberi nyelv vagy a toll. A festék nem tud akkora gon
dolattársítást és képzeletláncolatot létrehozni, mint a tinta. A fül hatalmasabb szer
szám, mint a szem. A hang erősebb, mint a szín! A költészet ezért sokkal hatásosabb 
és hatalmasabb művészet, mint a festészet. Verescsagin borzalmas képe: „A háború 
apoteózisa“ nem olyan megrendítő, mintha ugyanazt a témát rímbe hozta volna, 
tegyük fel, Baudelaire.

Mivel, mint a példák mutatták, a festészet az undorító vagy félelmetes tár
gyaknak tetszetős formában való feldolgozására kiválóan alkalmas, sokszor vetették 
már fel a kérdést, mennyire mehet a képzőművészet a rút kultuszában?

Fra Angelico da Fiesole pl. lefestette még a bűzt is. Megfestette Lázár fel- 
támasztását. Jézus ott áll a sírnál és felszólítja Lázárt, jöjjön ki a kriptából. Lázár 
halotti leplébe burkoltan jelenik meg. Mária, tudjuk, előzetesen azt mondta Jézusnak, 
ne menjen a sírhoz, mert testvére már három napja fekszik benne. „Már bűzlik.“ 
(Jam foetet.) Fra Angelico ezt úgy ábrázolja, hogy Lázár láttára az egyik közel
álló személy befogja az orrát.

Mivel a költő szava sokkal elevenebben ébresztheti fel a szag- és tapintás
érzeteket, mint a festő, nagyon érthető, hogy a költészet határait sokkal szűkebbre 
kellett a fertelmes és a csúnya irányában vonni, mintsem a festészetét.

Lessing Laokoon-jában igen sok példát halmozott fel a görög, latin és angol 
irodalomból annak a bemutatására, milyen pocsék tárgyakhoz mertek még kiváló

Mi sz e m , szá j in g e r e  . . .

L e s s in g  é s  a  „ b o u d o ir“-k ö lté s z e t
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költők is hozzányúlni. Idézi pi a két angol tragédiaíró, Beaumont és Fletcher „The 
Sea-Voyagef‘ (Tengeri utazás) című drámájának egyik igen épületes jelenetét is. 
Egy hajón éhinség tör ki, a matrózok felfaltak már mindent, ami csak ehető vagy 
megrágható volt: patkányt, csizmát, nadrágszíjat, kulimászt, szurkot, papírost. Ak
kor eszükbe jut, hogy az orvos levágta egyik társuk hatalmas zsírdaganatát a vál
láról. Hol van? Meg lehetne enni! Az orvos azt mondja, már nincs meg, mert a 
tengerbe hajította, mivel elromlott és megférgesedett. Ezért meg akarják a szeren
csétlen orvost ölni. Lessing ehhez hasonló, másfajta szép és étvágygerjesztő rész
leteket is feljegyzett; szaktekintélyeket vonultat fel a klasszikus „boudoir“-költészet
ből, — de ha ma élne, még sokkal cifrábbakat halászhatna össze a modern irodal
mak pöcegödréből. Hanns Heinz Ewers megverselte a vízben rohadó hullát, amelyen 
kövér csukák lakmároznak; elbeszélései különben is tele vannak a legiszonytatóbb 
perverzitásokkal, pl. nekrofiliával. Gottfried Benn költeményben örökíti meg egy 
rákbeteg asszony iszonyú hasát. Werfel-nek „Jesus und der Äserweg'“ című nagy
szerű verse arról szól, miképen győzte le magában az undort az Isten fia a kloakák 
döglött állatai között. Paul Ernst darabjában, a „Lumpenbagasch“-ban, amely a 
szegényházban játszik, a falusi szabó új ruhát próbál fel egy szegénynek; háta 
mögé térdepel le, hogy a nadrágon igazítson valamit. Egyszerre felugrik, s így 
kiáltja el magát: „Dunnerschlag! (Fasst sich an die Nase.)“

A  fr a n c ia  k la s s z ik u s o k  „ k a b in e t i- ir o d a lm a
A franciák is igen sokra vitték ezen a téren, hiszen náluk volt otthon Rabe

lais, a pfuj-irodalom csillaga és atyamestere, aki egész fejezetet szentel híres művé
ben a különböző tisztálkodási műveletek kérdésének. Zola egyik regényének híres 
része: a rókázás technikájának brilliáns ecsetelése. Huysmans pedig prózai költe
ményt írt a testi szagok különféle változatairól. Ugyancsak Huysmans regényt 
cselekedett „Sac au dos“ (Borjubőr) címen, amely drágagyöngye lehetne a sürgősen 
összegyüjtendő kabinetirodalomnak. A porosz-francia háború története ez, egy W. C. 
kulcslyukán át szemlélve. Huysmans különben csak Victor Hugo nyomdokaiba lép; 
mint tudjuk, a francia nyelv legautentikusabb költője a „Nyomorultak“-ban valóság
gal extatikus pindaroszi ódát zeng az emberi nyelv legszebb és legkifejezőbb szavá
nak, a merdumnak, azonfelül pedig végig is sétáltat bennünket a párisi kloakák 
tündérvilágán is. M agyar „ sz a g “- ir o d a !o m

Mi, szegény magyarok, sajnos, nem tudunk ezekben a gusztusos dolgokban 
a művelt Nyugattal lépést tartani.

A szellemességüknek megnemfelelő, obszkurus helyeket ékesítő sgraffűiknek 
és feliratoknak összegyűjtése, tudományos magyarázatokkal való kritikus kiadása
— ahogy azt a pár évfolyamot megért kitűnő Anthropophyteia folyóirat megkezdte
— igazán érdekes feladatul kínálkozik művelt folkloristáinknak.

Tulajdonképen való tárgyunkhoz visszatérve konstatálhatjuk, hogy ha nálunk 
valaki ilyen témát választ — hiszen Arany Jánosnak, Csokonainak és Petőfinek 
is vannak naturáliákat dicsőítő pfuj-versezetei, az illető poéta csak tréfából teszi. 
Lőwy Árpád (Réthy László) is csak heccből firkált malackodó rigmusokat (de azért 
egyik-másikuk, mint pl. a „Körforgás“ nincs gondolati nagyság és filozófiai mélység 
hijján); a franciák és a németek azonban a legkomolyabb esztétikai értékeket akar
ták a kényes témából kihozni. Így mindenekfölött Baudelaire, aki még diákkorában 
megverselte az izzadt test szagát. Rimbaud követte ezen a téren: verset írt a tetvez- 
kedésről és a luetikus nő bőrsebéről.

Nálunk Babits Mihály énekelte meg a szemetes kocsiját, mégpedig igen elő
kelő és finom modorban. Nem is akart undort kelteni; ellenkezőleg: ezüstporból font 
glóriát a szemetesfuvaros feje körül. Teljesen elhagyta az undorító mellékkörülmé
nyek említését. Tamási Áron első és második Ábel-könyvében is van elég sok mulat
ságos malacság. . .
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M U Z I K A
S chodelné-legendák

Irta: Diósszilágyi Sámuel dr.

A között a rengeteg ismeretlen, 
de igen érdekes színészettörténeti adat 
között, amely a múlt századból maradt 
reánk és feldolgozásra vár, úgy lát
szik, hogy Schodelné, a régi Nemzeti 
Színház világhírű operaénekesnője köré 
fűződő események eléggé a kutatói ér
deklődés vonalába esnek. Benyovszky 
Károly pozsonyi újságíró egy kis mo
nográfiában dolgozta fel életét, aztán 
Takáts Sándor történetíró nagyobb 
cikkben foglalkozik vele „Kémvilág 
Magyarországon“ c. könyvében. Nem 
régen pedig a Literatwra emlékezett 
meg róla a Normafával kapcsolatban. 
E közlemények azonban mind születésé
ről, mind a színpadtól való megválá
sáról téves adatokat közölnek, amin 
már azértl sem lehet nagyon csodál
kozni, mert a közlemények — úgy lát
szik •— közös forrásból merítettek, s 
mert Schodelné életének mindkét moz
zanatát bizonyos misztikum veszi kö
rül.

Különösen születésének körül
ményei misztikusak. Benyovszky kolozs
vári anyakönyvi kutatásai .szerint 
„Schodelné (Geizler Rozália) 1811. 
szept. 29-én mint Geizler Zsuzsanna 

törvénytelen gyermeke született Kolozsvárott. Édes apja „ismeretlen“ volt. A ke
resztszülői tisztséget Klein János és neje Erzsébet látták el. Valószínű, hogy Schü- 
delné szegénysorsú munkás-, vagy cselédleány gyermeke, s hogy Kleinék könyörü- 
letből örökbe fogadták a szerencsétlen csecsemőt, kinek születésénél Kleinné — aki 
bábaasszony volt — segédkezet nyújthatott.“

Takáts Sándor ,,Schodelné Klein Rózsi“-nak nevezi, de tévedésben van korát 
és származását illetőleg is. Kétségbevonja ugyanis Déryné azon állítását, hogy Scho
delné 1827'ben 15 éves és törvénytelen volt, mert — Takáts szerint — ekkor már 
20 éves elmúlt ;és férjnél volt. Előbb említett könyvében (II. k. 8. 1.) így ír:

,,Déryné — amint naplójában írja — 1827-ben Kolozsvárott találkozott egy 
tizenötéves barna kislánnyal, Klein Rózsival, akinek akkor gyönyörű hangja volt. 
Déryné szerint e kislány elmondta neki, hogy ő törvénytelen gyermek és Schodel 
taníttatja őt, aki majd 15—16 éves korában nőül veszi.

Schodelné,
Szilágyi Erzsébet szerepében
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Ki hinné el, hogy egy 15 éves leány első találkozása alkalmával egy isme
retlen színésznőnek elmondja, hogy ő törvénytelen gyermek?

Hogy mennyire távol esik Déryné leírása a valóságtól, megemlítjük, hogy 
Klein Rózsi (Schodelné) 1827-ben nem volt 15 éves leány, mert már 20 éves elmúlt, 
férjnél volt, s nem is volt Kolozsvárott, hanem Pozsonyban tartózkodott. De ha 
véletlenül csakugyan Kolozsvárott is lett volna, akkor sem mondhatta Dérynének, 
hogy ő törvénytelen gyermek, mert hiszen nagyon jól tudta, hogy édes apja Klein 
János nevű zenész volt.“

így lett Schodelné — bábaasszony gyermeke. így lett 16 éves korában 20 éves, 
s a törvénytelen gyermekből törvényes.

Váradi Antal „Képek a magyar író- és színészvilágból“ c. munkája I. köteté
nek 107. lapján lábjegyzetben Keresztesy Sándornak hozzá intézett levele alapján 
azt állapítja meg, hogy Schodelné tősgyökeres erdélyi nemesi családból származik, 
Cserényi Zsuzsanna kerlés-i (Erdély) földbirtokos leányának és Csabay Miklósnak 
házasságon kívül született gyermeke volt, akit — mivel a szülés Kleinné kolozsvári 
szülésznőnél történt — Kleinnénál hagytak, aki aztán felnevelte.

így lett Schodelné — nemesi sarj.
Látnivaló, hogy a helyzet mindenképen zavaros.. A kolozsvári anyakönyvben 

a születés napjaként 1811. szept. 29. van bejegyezve. A keresztelt neve Rozália, apja 
ismeretlen (ignoto patre), anyja Geizler Zsuzsanna, Klein János és Klein Erzsébet 
pedig mint keresztszülők szerepelnek. Ezek alapján nevezi Benyovszky Schodelnét 
„Geizler Rozáliádnak. Viszont a korabeli és reá vonatkozó irodalom mindenütt 
„Klein Rózsidnak mondja. Sőt Takáts már odáig megy, hogy a keresztapai tisztet 
betöltő Klein Jánost megteszi „édes apádnak, csakhogy Déryné állításait megcáfol
hassa. S ekkor jön Keresztesy Sándor, aki felborít mindent, amidőn Schodelné szár
mazásának pontos előadásával megjelöli az „ismeretlen“ apát, korrigálja az anya 
nevét, s megdönti a származás alacsonyrendűségét. Benyovszky ama feltevése, hogy 
Schodelné szegény munkás- vagy cselédleány szerencsétlen gyermeke lehetett, már 
egyébként is valószínűtlen. A bábaasszonyok a múltban sem szoktak „szerencsétlen 
csecsemőket“ könyörülétből örökbe fogadni, hanem csak azok felnevelésére vállal
koztak, akikért busás tartásdíjat fizettek. Amint alább kitűnik, így volt ez a Scho
delné esetében is. S hogy az anya Geizler Zsuzsanna néven szerepel az anyakönyv
ben, igen valószínűen onnan ered, hogy egyszerűen hamis családi nevet diktáltak 
be a kereszteléskor, ami törvénytelen gyermekek anyakönyvezésénél nem szokatlan 
jelenség.

Ilyen körülmények között nem maradt más választás, mint a dolgok tisztázása 
céljából ismét magához, a még élő Keresztesy Sándorhoz fordulni. Keresztesy Sán
dor fiatalabb éveiben maga is színész, jelenleg Miskolcon vármegyei irodaigazgató, 
Schodelné egyik nővérének, Bettá.nak unokája, a következő felvilágosítást adta:

„Schodelnéra vonatkozólag a következőket írhatom, melyeket nagyanyámtól 
(aki kb. 26 évvel ezelőtt halt meg és Schodelné tejtestvére volt) és még élő 87 éves 
édesanyámtól hallottam. Cserényi Dániel és Gróf Teleki Ilona (vagy Anna?) Zsu
zsanna nevű lányának udvarolt Csabay Miklós földbirtokos, akihez azonban a szü
lők nem akarták hozzáadni leányukat. A szerelemnek csakhamar következményei 
mutatkoztak, s Cserényi Zsuzsanna Csicsó-Keresztúrról (Szolnok-Doboka m.) Ko
lozsvárra ment és ott egy Klein Jánosné nevű bábaasszonynál szülte meg a gyereket. 
A leánygyermek a bábaasszonynál maradt, s Csabay Miklós anyagilag állandóan 
segítette Kleinnét. Később, midőn Cserényi Zsuzsanna anyja, Teleki grófnő meghalt, 
Csabay Miklós feleségül vette Zsuzsannát, s még két gyermekük született: Betta és 
Ágnes. Ezután még jobban segítették Csabayék a bábaasszonyt, aki így elég jó 
viszonyok között nevelte fel a kis lányt, akit mindenki Klein Rózának hívott. A kis
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Róza ügyes szép lány volt, de Csicsó-Keresztúrra sohasem vitték, mert a családban 
nem tudtak a törvénytelen gyermekről. Schodelné már mint híres énekesnő egyszer 
négyesfogaton lement Kolozsvárról Csicsó-Keresztúrra látogatóba, s egyik nővérét, 
Csabay Bettát, aki akkor 15—16 éves lehetett és szépen énekelt, magával akarta 
vinni, hogy énekesnőt neveljen belőle. A terv azonban meghiúsult, mert idejekorán 
észrevették a szöktetési tervet, s megakadályozták a szöktetést.‘‘

így adja elő Keresztesy Sándor Schodelné származásának történetét, amelyet 
még magától Schodelné húgától hallott. Keresztesy mostani és a Váradihoz ju tta
tott adatai között csupán egy eltérés van, s ez a Schodelné anyjának, Cserényi 
Zsuzsannának születési helye. Váradi szerint ugyanis ez a hely Kerlés volt, most 
pedig Keresztesy Csicsó-Keresztúrt jelöli meg.

Schodelné családfája az eddig ismert adatok alapján a következőképen állít
ható össze:

Cserénél Dániel és neje Teleki ? grófnő

Zsuzsanna férje Csabay Miklós

Róza, férje Schodel J. Betta, férje Székely Lajos Ágnes, férje Székely Elek

I I I
Constantin József Róza, férje Keresztesy S. Emma, férje Graus Lajos
(Szül. 1828 IX . 28.)

Sándor Erzsébet
(vm. iro d a ig azg a tó )

Tévedés tehát, hogy Schodelné apja „ismeretlen“, s hogy anyja Geizler Zsu
zsanna lett volna. Tévedés az is, hogy cseléd-, vagy munkás-, vagy Klein Jánosné 
bábaasszony gyermeke lett volna. A való tényállás az, hogy Schodelné — bár tör
vénytelenül, házasságon kívül született, — előkelő nemesi földbirtokos szülők gyer
meke, apja Csabay Miklós, anyja pedig Cserényi Zsuzsanna volt. Viszont tagad
hatatlan, hogy Schodelné úgy házasságkötésekor, mint fia születésekor 1828-ban 
Klein Róza néven van bejegyezve, s abban az időben, amelyben élt és szerepeit, 
mindenki Klein Rózsinak hívta.

*
Schodelnénak a Nemzeti Színháztól való távozása körül is téves adatok van

nak forgalomban. „1848 nyarán a „Norma'-ban lépett fel utoljára a Nemzeti Szín
házban, azután falura ment gazdálkodni“ — írja Benyovszky monográfiájában és 
a Színművészeti Lexikonban. Ugyanezt a dátumot jegyzi fel Takáts is a „Kémvilág 
Magyarországon“ c. könyve II. köt. 34. lapján.

A Nemzeti Színház színlap-gyűjteménye alapján megállapítható, hogy a 
Norma c. operát a forradalmi években 1848. febr. 7-én — tehát nem az év nyarán 
— adták utoljára Schodelnéval a címszerepben. Schodelnénak azonban ekkor esze- 
ágában sem volt búcsútvenni a színpadtól, mert a Norma előadása után még rend
szeresen fellépett egészen 1848. dec. 21-ig, amikor Nabucodonozorban Abigail sze
repét énekelte. December végén, midőn a forradalmi kormány Debrecenbe menekült 
a császári hadak elől, 28 színésztársával együtt ő is elhagyta Pestet, s minden 
valószínűség szerint barátja, Nyáry Pál rábeszélésére Debrecenbe költözött. De 
hogy huzamosan Debrecenben maradt-e, vagy pedig hamarosan visszatért Pestre, 
bizonytalan. A Pesti Hírlap ugyanis azt írja róla, hogy 1849. januárius 23-án már 
Schodelné is a helyén, azaz a Nemzeti Színháznál volt. Madarász, a forradalmi 
kormány hírhedt rendőrminisztere azzal vádolta meg Nyáry Pált, hogy Debrecenből 
ő küldi a politikai titkokat Schodelnénak Pestre, aki azokat a Pestet megszálló
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császári csapatok vezérének, Windischgraetz hercegnek továbbítja, akinél minden
napos vendég. E szerint is Schodelnénak Pesten kellett tartózkodnia. Nyáry Pál 
ugyan azonnal cáfolja a vádat, s azt mondja, hogy Schodelné még Windischgraetz 
bevonulása előtt Debrecenbe költözött, s azóta egy percre sem hagyta el a várost. 
Ez pedig ellentmond az előbbi feltevésnek. A tény az, hogy Schodelné 1848. decem
ber 21-től 1849. június 2-ig nem lépett fel a Nemzeti Színházban. Ettől a naptól 
kezdve azonban június 27-ig még ötször énekelt. E napon a Macbeth „Lady Macbeth" 
szerepét énekelte. Július 2-ára a Don Pasquale volt műsorra tűzve, ennek előadására, 
azonban Schodelné nem jelent meg, s emiatt az előadás el is maradt. De teljesen 
megvilágítja Schodelnénak a Nemzetitől való távozását a színház igazgatóságának 
egy később kelt bizonyítványa is, amelyet Szigligeti fogalmazott, s amelyet Péchg 
Gyula szívességéből szószerint közlök:

„Bizonyítvány. A nemzeti színház igazgatósága részéről hitelesen bizonyítta- 
tik: miszerint Schodelné asszony 1849 július hó elsején az intézetet önként el
hagyván s elutazás miatt 1849 július 2-án a már előre hirdetett opera nem adat
hatván, s azontúl a nemzeti színpadon többé föl nem lépvén, — a nemzeti szín- 
házzali szerződését tettleg ő maga szüntette meg. Pesten, augusztus 23-án 1851.“ 
(Aláírás nélkül, Szigligeti írása.)

Nyilvánvaló tehát, hogy Schodelné nem 1848 nyarán, s nem a Normában 
vett búcsút a Nemzeti Színháztól, miként azt eddig tudtuk, hanem 1849. június 
27-én a Macbeth-ben lépett fel utoljára, s minden ünnepi búcsú-aktus nélkül, egy
oldalú szerződésszegéssel hagyta ott július elsején a számára sok dicsőséget, de 
egyben sok bosszúságot is jelentő színpadot.

*

Schodelné a színháztól való távozása után barátjának, a politikai okokból 
10 évi várfogságra ítélt Nyáry Pálnak nyáregyházai birtokára ment mint telj
hatalmú bérlő. Nyáry Pál ugyanis elítélése előtt húszezer frt.-ról szóló kötelezvényt 
adott neki s mint bérlőt fogsága tartamára nyáregyházai birtokába helyezte. 
1854-ben Ferencz József házasságkötése alkalmából igen sok politikai fogoly amneszi 
tiát kapott, Nyáry Pál azonban nem kapta meg a remélt kegyelmet. „Ez volt az 
utolsó nagy csapás Schodelnéra“, — írja Takáts Sándor. — „Gyenge, szíve meghasadt, 
hirtelen meghalt. Keresztesy szerint szilvaéréskor sok szilvát evett, vérhast kapott, 
s ez okozta volna hirtelen halálát. De az a hír is el volt terjedve, hogy megmér
gezték, s így akarták volna Nyáry Pált tőle megszabadítani, aki feleségül akarta 
venni.“ Benyovszky a halál okáról mitsem tud.

Haláláról, temetéséről az akkori lapok vajmi keveset írtak. A Pesti Napló 
1854. szept. 21-én csak ennyit ír: „Nyáregyházáról azon szomorú hírt vesszük, hogy 
Nemzeti Színházunk egykori dísze: Schodelné ugyanott meghalálozott“. A Hölgy
futár szept. 22-iki számában pedig ez olvasható: „Schodelné meghalt, s temetése 
nyáregyházai jószágán tegnap ment véghez. Temetésére a színház legidősebb tagja, 
Udvarhelyi Miklós és a kar ment ki s adá meg a végtiszteletet“.

Rudas Béla A társadalomgazdaságtan 
alapelemei

(Budapest, 198 U- A szerző kiadása, 
Epést, í III., Fiumei út 21. 51 oldal. Ára 
50 fillér). A szerzőnek tavaly jelent meg 
„Imperiálizmus“ c. tanulmánya. Mosti 
könyvének megírására az a felismerés in
dította, hogy sokszor hiányzik egv biztos 
és világos útmutató azok számára, akik 
a gazdasági élet zavaraiban el akarnak

igazodni. Rudas Béla kis könyvében a leg
fontosabb problémák, mint az érték, az 
ár, a munka termelékenvsége, a tőke uj- 
iáterm elése, a föld járadék, a válság és 
sok-sok más részletkérdés is tisztán és 
határozottan kerül az olvasó elé. Az író 
mélyen járó érvelései és sok tekintetben 
úiat nyújtó megoldásai messze kiemelik 
ezt a könyvet a szokványos elméleti ösz- 
szefoglalások közül.
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MAGYAR SZÉPPRÓZA

Bárdosi Németh János: Jégeső
( M a g y a r  t á jk é p .  N e m z e d é k e k  k i a d á s a . 

1 0 2  o ld a l . )  A pesti diák hazamegy falura 
és felébred szívében a gyerekkori szere
lem, amely gyöngéd szálakkal fűzte a 
kis parasztlányhoz. Ösztönösen érzi, hogy 
a kurta szoknyás Mályva jelentené szá
mára a boldogságot. De a város vissza
húzza. Elhagyja a lányt, aki egy bigot 
mágnásasszony keze közé kerül és annak 
a hatása alatt apácának készül. A fiú — 
véletlen folytán — újra vidékre kerül, Ír
nok lesz egy uradalomban. Az anyaföld 
közelében eszmél rá újra, hogy nem a kul
túra kell neki, nem a város változatos 
élete, hanem az egyszerű örömök: Mályva. 
Már indul is érte, már hozza i s .. . És 
boldogan éltek, míg meg nem haltak. . .  
Egyszerű mese. Népdal is lehetne belőle. 
Mintahogy a népdal tiszta, izes melódiája 
cseng ebben a prózában.

Darvas Józseí: A fekete kenyér
( R e g é n y .  V i k t ó r i a - n y o m d a  k ö n y v o s z t á 

l y a , 1 9 3 J). 13 2  o ld a l . )  Sötét színeiben is 
rikító ez az írás, amely a földnélküli 
földmíves nép iszonyú nyomorúságát tárja 
fel. A nagybirtok ellen íródott és úgy 
érezzük, nem annyira irodalmi, mint in
kább propagatív célja volt az írónak: a 
társadalom szociális lelkiismeretét akarta 
felrázni, a legborzalmasabb elhagyatott- 
ság, a legfantasztikusabb emberi nyo
morúság érdekében.

Dénesné Boga Janka: Légy az élettársam
( E g y  k i s - r e g é n y  é s  t í z  n o v e l la .  K e c s k e 

m é t i  K ö z l ö n y  N y o m d a -  és  L a p k i a d ó v á l t a 
la t .  1 93U. O r sz .  G á r d o n y i  T á r s a s á g , B u 
d a p e s t .  133  o ld a l . )  A háború utáni tár
sadalom problémáit feszegeti főként Dé
nesné Boga Janka, aki tiszta szemmel és 
meleg, asszonyi megértéssel rajzolja fi
guráit. Kisregényében a tönkrement kö
zéposztályról ír és párhuzamot von a két
féle új leánytípus között. Novellái ré
szint genre-képek, részint pedig hangula

tos, finom rajzok. Értékes, gondolkodó 
asszony elmélyült lelkivilágáról tesz a 
kis kötet tanúságot.
KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

Malraux, André : Hódítók
( F o r d í t o t t a  N é m e t h  A n d o r .  P a n th e o n -  

k ia d á s .  25 6  o ld a l . )  A Goncourt-díjas fia
tal írónak ez az izgalmas regénye tulaj
donképpen helyszíni riport a közelmutban 
lezaljott kínai politikáról, illetőleg a kan 
ton! kormány által irányított forradalmi 
eseményekről. Az angol imperializmus 
megdöntésére irányult ez a harc, ame
lyet a Szovjet támogatott és amely felrázta 
a kínai népet hosszú évszázados ernyedt 
tespedéséből. Lélegzettojtóan érdekes ez 
a modern küzdelem, amelyet nem annyira 
hadieszközökkel, mint inkább blokáddal, 
röpiratokkal és szóbeli agitációval vívott 
meg a kantoni vezérek maroknyi csapata 
a brit világhatalommal szemben. A szen
zációs riportázs-regénynek három legér
dekesebb figurája: B o r o d in ,  aki Sztálin 
megbízásából szervezte a kínai kulik bol
sevista mozgalmát és tántoríthatlanul 
hajtotta végre a Szovjet elveinek meg
valósítását, C s e n g -D a i ,  Kína modem 
szentje vagy a „ k ín a i  G a n d h i aki any1- 
nyiban hasonlít a Mahatmához, hogy szin
tén erkölcsi tekintélyével uralkodik és a 
„legendával hat“ a népre, de viszont ab
ban különbözik tőle, hogy „nem példa 
akar lenni vagy vezér, hanem tanácsadó“. 
C s e n g - D a i  „őrködni akart a forradalom 
felett. Egész élete egyetlen erkölcsi tilta
kozás.“ De végül „öntudatlanul, ám an
nál határozottabban: fontosabbnak tar
totta szerepét az ügy diadalánál“ . .. 
„Nemes martír, aki gondosan ügyel a bio
gráfiájára“ — mondja róla Garin, a re
gény harmadik főszereplője, aki a nagy
stílű nemzetközi politikai kalandorok — 
a Trebits-Lincolnok, Zaharoffok és Law
rence ezredesek — lélektanának megis»- 
meréséhez visz közelebb bennünket. Garin 
a kínai nacionalista propaganda legfőbb 
irányítója. francia ember, akit beteges
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hatalomvágya sodort a messzi keletre. 
Nem pénzt akart, csak hatalmat. Az erő 
dinamikájának szinte testi átérzésére vá
gyik. El is éri, de közben elpusztul. Az 
alattomos malária öli meg. És amikor 
félig haldokolva számot vet magával, meg
rázó szavakkal panaszolja: „Hogy el- 
pancsoltam az életemet! — — — Az a 
sok ember, aki követ, akiket én ébresztet
tem öntudatra, — én, igen, — csak tud
nám, hogy mi lesz velük .. . Szerettem 
volna a magam elgondolása szerint mo
dellálni a dolgokat, mint a szobrász, hogy 
azt mondhassam: ime, a müvem . .. Csi
nálni valamit, idővel rendelkezni... Vak
merő, álom m i? ---------- Ha meggondolom,
hogy világ életemben a szabadságért ra
jongtam! Hát ki szabad itt? Mindenki 
függ valakitől. Az Internacionálétól, a 
tömegektől, tőlem, másoktól. A tömegek 
legalább elvéreznek valamiért. Az is va
lami.“ Később, amikor újra erőre kap 
és már megint keményen cselekszik, pat
togva veti oda meggyőződését: „Csak egy 
dolog számít az életben: hogy az embei 
alul ne maradjon . . A régi Mennyei 
Birodalom, mandarinjaival és misztikus 
tradícióival megszűnt, amikor a Császár
ság megszűnt; de az ezt követő elameri- 
kanizálódott Kína is belesüllyedt a vi
lágtörténelmi káoszba, amikor 1925-ben 
Oroszország felől kelt fel Kína napja és 
a kulik milliói életre ébredtek. Az új Kína 
születésének véres vajúdását írta meg 
monumentális históriai regényében André 
Malraux, a zseniális riporter-író.

Mereskovszki, Dimitrij: Az ismeretlen 
Jézus

(Fordította: Trócsányi Zoltán. Athe
naeum, 193U. 3lf.0 oldal). Az „ismeretlen 
Jézus“ az a Jézus, akinek élete az evan
géliumokban nem maradt fönn. De ha 
tudunk a sorok közt olvasni, az evangé
lium verseiben ott találjuk ezt a titkos 
életet is. Mereskovszki a nagy költő ih
letével eleveníti meg számunkra Jézus 
életének azokat a korszakait, amelyeket 
az evangéliumok alapján nem ismerünk, 
de megismerhetünk. A vilá-g legnagyobb 
élő történelmi regényírója, aki már szá
mos hatalmas regényben adta nagy tör
ténelmi rekonstruáló erejének bizonysá
gát, legújabb művében oly valószínűség
gel teremti újra Jézus alakját, hogy a 
legkeresztényibb, leghívőbb olvasó is le
nyűgözve és meglepetten áll meg ez új 
és mégis örök 'Jézus előtt, s érzi, hogy 
hinnie kell benne. Annál inkább hihet is, 
mert az író ismeri felelősségét s nem ír 
le semmit, aminek az egykorú források
ban nincs meg hiteles magyarázata. Tu
domány, hit és írásművészet nagyszerű 
keveréke ez a könyv, a legszebb, legiga-

zabb, legköltőibb és legizgalmasabb min
den Krisztus-könyv között. Nem regény, 
de érdekesebb minden regénynél, nem 
mese, de bűbájosabb az Ezeregyéjszaka 
meséinél. Csak abban különbözik tőlük, 
hogy minden állítása mögött a tudomá
nyos adatok szédítő tömege áll és hogy 
mindén szava hiteles.

ÉLETRAJZOK, MEMOÁROK
Nagy Andor: A fehér asztalnál
(Budapest, 1931 .  A  szerző kiadása, 155  

oldal). Nagy Andor tőzsdetanácsos évtize 
dek óta tevékeny részese a szabadelvű po
litikai életnek is, ahol főként mindig frap
páns, mindig mulattató, és mindig tanul
ságos anekdotái miatt kedvelik szeretetre
méltó egyéniségét. Kitűnő humorával sike
rült már a legnehezebb szituációkat is 
megmentenie s emlékei gazdag tárházában 
mindig akad egy-egy applikálásra alkal
mas példázat vagy visszaemlékezés. Ez a 
mesélő képessége főként a „fehér asztal
nál'1 bontakozott ki páratlan tehetséggé, 
amelynek javatermését most kötetbe gyűj
tötte. Jókedvű bonmot-jainak, históriáinak 
azonban nem csupán a megnevettetés a 
célja. Ő maga mondja: „A viccnek, a 
humornak a kritériuma nem egy adoma 
elrecitálása, hanem annak applikációja1'. 
S ez az alkalmazottság, alkalmazhatóság 
teszi Nagy Andor viccének igazi, etikai 
értékét. A kacagásra hajló száj néhar 
néha keserűre torzul, amikor a hallgató 
észreveszi, hogy egy egész kor, egy egész 
emberiség bánata sóhajt a lisztesarcú úr 
hisztrionádja mögött. Nagy Andor gaz
dag gyűjteményéből csak egy ilyen kiasz 
szikus „adomát“ idézünk itt:

„Abauj-Torna vármegyében, Buzita 
községben, szűkebb pátriámban volt egy 
földelsúr, aki napszámosainak szeretett 
tudományos dolgokat előadni és többek 
között magyarázta nekik a csillagok já
rását és hogy a Föld forog.

— Nem hiszem én azt, — mondja az 
egyik öreg napszámos, — mert a múlt 
évben és azelőtt is én voltam a napszá
mos, a nagyságos úr pedig a földesúr; 
ha a Föld forogná, most én lennék a 
földesúr és a nagyságos úr pedig a nap
számos. Nem igaz tehát, hogy ,a Föld fo
rog, — ismétli az öreg paraszt.

Méltjóztatik látni, hogy látszólag viő- 
ces alakban tört ki a keserűség a feuda
lizmus ellen parasztunkból és mély filo
zófiával adta tudtára az ő speciális és 
szociális érzését a földesúrnak.“

Érdekes, hogy a nép gondolkodása 
mennyire azonos síkon mozogí a külön
böző szélességek alatt. Mert ugyanezt a 
szociális példázatot mi Szovjetoroszop-
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szádból a következő formában hallottuk. 
Egy magyar mérnök hosszabb időkön ke
resztül dolgozott künn Oroszországban s 
az üzemnek, amelyhez be volt osztva, ter
mészetesen egy munkás volt az üzembiz
tosa, aki ugyan semmit sem értett a 
gépgyártáshoz, de viszont béke idején 
Romániában szakácskodott. Ez aztán 
ilyenformán magyarázta meg „szaksze
rűen“ a magyar mérnöknek az orosz át
alakulást:

— Tudja, tovaris, olyan ez, mint a 
maguk Dobostortája: a rétegek is, meg a 
töltelék is ugyanaz maradt, csak éppen 
most a karamellguss került alúl, ami az
előtt felülről tette a torta tetejét olyan 
simává. . .
tüdős írások

Közlemények a pécsi Erzsébet Tudomány- 
egyetem könytárából

Meglepően intenzív munkásság tanú je
lét adják ezek az immár 33 füzetig érett 
közlemények. Nyakas Sarolta „Az első 
pécsi nyomda történetét“ dolgozta fel az 
egyik füzetben. A nyomdát a budai Län
derer Lipót tanítványa, Engel János ala 
pította 1773-ban és a Klimó püspök által 
állított papírmalom papírosát használta. 
A nyomda 1836-ig dolgozott, amikor is 
különböző közigazgatási kellemetlenkedé
sek következtében beszűnt. Betűanyagából 
1848-ban golyót öntöttek az osztrákok. A 
füzet szerzője érdekes kultúrhistóriai hát
terét adja a pécsi szellemi életnek, amely
ből ez a nyomda táplálkozott. (A magyar 
vízj egyek katalógusát — tudtunkkal — 
Szőnyi dr., az Iparművészeti Múzeum 
könyvtárának néhai igazgatója állította 
össze). Vida Mária „Az első pécsi nyomda 
kiadványainak rendes jegyzékét“ dolgozta 
fel, ami nem is volt könnyű munka, lévén, 
hogy ez a nyomda 63 év alatt 226 nyom
tatványt állított elő. Vasskó Ilona „A pé
csi püspöki könyvtár francia nyomtatvá
nyait és kéziratait“ ismerteti. Ez a könyv
tár volt Magyarországon az első, amely 
már 1774-ben megnyílt a aiagyközönség 
számára, éspedig kb. 15.000 kötetnyi állo
mánnyal, s amelynek nem tiszteletbeli, 
hanem rendesen fizetett könyvtárosa volt. 
A könyvtárat a 18. század vége felé sú
lyos veszteség érte, amelyről fél évszázad 
múlva így emlékezik meg az egyik forrás: 
„Hazánkban első Nyilvános Könyvtár te
temes csorbulást szenvedett, amit nem 
annyira a rendes felvigyázás hiánya, 
mint inkább az akkoriban uralkodó alap
talan előítélet ejtett rajta, t. i. mintha 
minden eretnek toliból folyt munka, bár 
a hitet távolról sem érintené, veszedelmes 
volna; mellynek következésében ezek szinte 
halmonként az enyésztő lángok martalék- 
jául jutottak. . Hogy azonban a „ren

des felvigyázás“ terén is bajok lehettek, 
azt mutatja a Nyírkállói-kódex története, 
amely kódex — a magyar jogtörténet és 
rovásírás egyik legfontosabb emléke — 
hosszú évtizedeken át el volt veszve s azt 
1913 nyarán fedezte fel újra jelen ,sorok 
írója egy magángyűjteményben. (Felfede
zéséről a nyilvánosság előtt be is számolt 
(1913. augusztus 17), a kódex publikálási 
jogát fenn is tartotta magának; mindez 
azonban nyilván elkerülte Asztalos Miklós 
figyelmét, aki a Századok 1928. évfolya
mában ismertette a kódexet, anélkül, hogy 
erre a tényállásra rámutatott volna.) — 
A Pécs melletti jakabhegyi remeteház 
könyvtárának történetét Szentkirályi Ist
ván dolgozta fel a „Közlemények“ soroza
tában. (s. y.)

Dr. Goldziher Károlyné: Arany János a 
grafológia tükrében

(Az „Emberismeret“ kiadása, Budapest 
193b. 10 oldal.) Néhány évvel ezelőtt még 
sokan voltak, akik fölényes gesztussal in
tézték el a grafológiát és egyszerűen zsúr- 
mulatságnak minősítették. Ma már rég 
túl vagyunk ezen: a grafológia elismerten 
tudománynak számít. Tudományos érte
kezés jellege van tehát ennek a különlenyo
matnak, amelyben dr. Goldziher Károlyné 
igen figyelemreméltó kommentárokkal 
közli Alfred Gernat, bécsi grafológusnak 
Arany János írásáról adott jellemzését. A 
grafológiai jellemkép, amelyet a bécsi tu
dós úgy készített, hogy nem tudta, kinek 
az írását elemzi, az irodalomtörténészek 
számára sok fontos adatot tartalmaz.

Kemény Gábor dr. • Iskolai értékelés és 
kiválasztás

(A kérdés társadalmi háttere. — Uj ér
tékelés. — A „Nayy László könyvtár“ 2. 
füzete. Bpest, 193b. 70 oldal). A szerző 
szerint az iskoláinkban eddig általában dí
vó „osztályozási“ rendszer az embert gyű
lölni és rombolni tanította meg. E helyett 
egészen új értékelési módot kell a 8 osz
tályos elemiben és 4 osztályos gimnázium
ban bevezetni. Ez az új értékelés nem is
mer értékjegyeket, mert a tanulóra nem 
az a jellemző, amiben gyenge, hanem az, 
amiben erős. Az ilyen érdemjegy nélküli 
iskolában a munka ösztönöz, irányít. Te
hát az osztályozás mai formáját teljesen 
el kell törölni s ehelyett az általános te
hetségpróbák és a tárgyanként végzett is
meretpróbák alapján kell minden tanulót 
értékelni. Az új értékelés mellett éppen 
úgy nem lesz kiváltság főiskolára jutni, 
mint ahogy nem lesz büntetés más mun
kakörben dolgozni. Ez az új pedagógiai 
szellem, amely az értékelést nem jegyek
ben, hanem emberi alkalmasságokban és 
tehetségek kifejlesztésében keresi, egyben 
megtanít egymásért élni, egymást szeretn: 
s egymásért építeni.
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TO BE OR NOT TO BE
P. Csávossy Elemér S. J .: Örök igazságok
(Lelkigyakorlat. Bpest, 193J. Korda Rt. 

kiadása. 320 oldal, illusztrációkkalJ. A 
loyolai szent Ignác-féle lelkigyakorlatokat 
Heinrich Boehmer, egy protestáns tudós, 
„az emberiség sorskönyvének“ nevezte. S 
egy másik protestáns kutató, a pszicho
analitikus Jung, a legszorosabb rokonsá
got állapította meg az exercitiumok és a 
lélekelemzés között. S egy harmadik, nagy
nevű protestáns férfiú, Franklin Benjá
min, tisztán a saját tapasztalatai útján, 
egészen pontosan a lelkigyakorlatok praxi
sának megfelelő bűngrafikont szerkesztett 
a maga számára. Ezeken a koincidenciákon 
nincs is mit csodálkoznunk; mert hiszen 
igaz, hogv szent Ignác lelkigyakorlatai 
három középkori misztikusnak: Garcia de 
Cisneros bencésapát exercitiumoskönyvé- 
nek. Szász Ludolf „Vita Christi“-jének és 
a hollandus Kempis Tamás „Imitatio 
Christi“-jének az alapjaiból nőtt ki; de 
viszont annyira a köznapi ember lelki 
praxisából fakadt, hogy a „Lelkigvakor- 
latok“ első nyomtatott kiadásának mot
tója egyenesen ígv szól: „Ez az írás nem 
azok számára való, akik csak olvasni, ha
nem azok számára, ak:k cselekedni is akar 
nak“. Az életnek, az érzékeknek ez a fel
tétlen — a 16. századi spanvol pszihében 
gyökerező — nlasztieitása adja mee1 a 
- Lelkigyakorlatoknak“ örök emberi érté
két maradandósá^át. mert a léleknek 
azokba a legmélyebb redőibe mariról belp. 
amelvek — faion, felekezeten, egyénisé
gen túl — örökké azonosak maradnak. S 
amellett e „Lelkigyakorlatok“ hivatott le 
téteménvesp és 400 év óta kezelője, a je 
zsuita rend. gondoskodik arról is, hogy 
időnként a korszellemnek megfelelő felújí
tást nverienek az exercitiumok: ma pl. 
Angliában már vetített képes előadások
kal (passiójátékkal) kísérik az egvkori 
manresai magányban született „sorsköny- 
vet“. Ennek a felfrissítő tendenciának kö
szönhető, hogy most Csávossy Elemér S.
J. egy úgy a laikusok, mint egyházi 'fér
fiak számára alkalmas exercitiumos köny
vet — egy 3, 5 vagy 9 napra szóló elmél
kedéseket tartalmazó vezetőt — bocsát 
közzé. A szigorú lelki fegyelmezés mester

műve ez, annak ellenére is, hogy persze 
szó sincs már benne a 16. századi spa
nyol eszmevilág követelményeiről, besöté
tített celláról, az érzékek fizikai szenve
déséről. Mindez átszublimálódott a nyers 
spanyol realizmusból a szent Ignác 'által 
is követelt „fantázia szemei“ felé. De itt 
aztán könyörtelenül halad a maga logikus 
útján (valamelyik teológus mondotta egv- 
szer, hogy a manresai Lelkigyakorlatok a 
világirodalom leglogikusabb könyve, min
den irracionalizmusa ellenére is). Ehelyütt 
persze nem követheti ük nyomon az egész 
könyvet, csupán logikai felépítésének be; 
mutatására soroljuk fel néhány lényeges 
fejezetét: a magánybavonulás lélektani 
szükségéről (ez felel meg szent Ignác be- 
sötétített cellájának), a fizikai függés el
képzelése, a természet okszerű ellenszegü
lésének legyőzése, a bűnök végiggondolása 
a, rnagábaszállás útján, a megalázódás és 
a szégvenérzet kiváltása, a büntetések el
gondolása; azután az elmélkedések 1 a 
szolga adósságáról, könvörgéséről és bűn- 
hődéséről. Maid a felkészülés az ítéletre, 
maga az ítélet (pokol, tisztítótűz, menv- 
ország). Végül az emben önkéntes mez- 
tisztulási lehetősége a gyónás, a bánat, az 
elégtétel útján, s végül — és Ht üt át a 
misztikum — az egyesülés után Való ős 
emberi vágy teljesülébe, mint legfőbb ju
talom. Az eredeti Lelk'gvakorlatok Persze 
mindvégig az exercitiumos mester jelen
létét s az annak való feltétlen engedel
mességet prévideálták. A modern Lelki
gyakorlat már azzal, hogy a lelkigvakor- 
latozónak saját kezéhez adia és bizonyos 
fokig szabad választására bízza a medi- 
tációs témákat, számol a haladottabb mű
veltségű emberrel, akinél az önként vál
lalt folytonos passió hathatósabb koerci 
tivum, mint a vezetésre néha nem is egé
szen alkalmas exercitiumos mester. Csá
vossy páter könyve azok számára is él 
ménnyé lehet, akik nem vallásos, hanem 
tisztán lélektani érdeklődéssel olvassák el.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala; VI Aradi 
ucca 10.1, Telefon: 230—86- Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24026 
4 zév i2 4  szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, bu Ke 

40o lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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M A G Y A R O R S Z Á G  K É P E  KI FELÉ
Moravek Endre: Magyarország nemzeti

ségei
(Múlt és jelen. Magyar Szemle Társa

ság kiadása. Kincsestár, J. sz. 80 oldal. 
Ara 80 fillér). Ha majd egyszer sora ke
rül annak, hogy a háború előtti magyar 
nemzedékek felelősségét a történelem 
ítélőszéke megszámoltatja, a legfőbb vád
pont a vakság, vagy inkább: elvakultság 
lesz, amellyel azok Nagymagyarország 
nemzetiségi kérdését kezelték. Apponyi 
és az ifjabbik Andrássy, mielőtt elmem 
tek volna, már bizonyos szerénykedő 'val
lomást tettek is ebben a kérdésben, 
mondván: „Bizony, el kell ismernünk, 
nagy hibák történtek .. Sőt még a har
mincmilliós Rákosi Jenő is meakulpázott 
valamennyire ebben a tekintetben. E be
ismerések konkretizálásai terén nagy lé
pést jelent Moravek dr. egyetemi könyv
tári segédőr műve. „A magyar körök 
vaksága miatt régóta kormánytámogató, 
Budapest felé jóarcot mutató, bensőleg 
azonban pánszerb irányzatú horvát-szerb 
koalíció 1917-ben a hatalmat teljesen a 
kezébe veszi. A legkritikusabb esztendő
ben tehát Horvátország sorsa a magyar
ság esküdt ellenségeinek kezében van“, 
— írja Moravek dr. Majd 1918 októberé
ről, s a nemzetiségi vezéreknek a ma
gyar parlamentben elhangzott szeparációs 
nyilatkozatairól szól: ,,A magyar kor
mányférfiak még e; deklarációk ellenére 
sem látták át a helyzet komolyságát; bár 
Amerika újólag hangsúlyozta, hogy 
Csehszlovákiát elismerte hadviselő állam
nak, . .. Tisza még 22-én is a „Csehszlo- 
vák állam fantazmagóriájáról'‘ beszélt. 
November 9-én „Jászi . . .  az erdélyi kér
dés megoldására a föderativ átszervezést 
ajánlotta“. Ennek leszögezését éppen a 
Bethlen István irányítása alatt álló Ma
gyar Szemle Kincsestárában annál fonto 
sabbnak tartjuk, mert hiszen éppen Beth 
len az, aki most — Jászi után 15 évvel — 
ugyanerre a megoldási lehetőségre mutat 
rá. A könyv tárgyilagosságára jellemző 
az a megállapítása is, hogy a Felvidéken 
„az olaszországi légiók beérkezése) után 
már gyorsabb tempóban halad a meg
szállás'“, valamint, hogy a románok és 
a csehek között Munkácsnál az összeköt
tetés megteremtése azáltal vált lehetsé
gessé, hogy a budapesti kommünnel szem
ben ellenforradalmi érzésű székely had
osztály, szabad elvonulás biztosítása mel
lett, letette a fegyvert. Nem találtuk 
azonban nyomát a Tisza István katasztro
fális szerajevói szereplésének: nem talál
tuk meg annak a megemlítését, hogy a

ruszinszkói mozgalmak élén a régi katoli
kus Néppárt kiváló tagjai: Koszival és 
Beskid Antal — Vass József, Huszár Ká
roly és Haller István politikai elvbarátai 
— állottak. Lehetséges különben, hogy ép 
pen az ilyen kihagyások biztosítják a 
könyvnek politikától mentes tárgyilagos
ságát. S így annál 'szívesebben aláírhatja 
mindenki, innen és túlnan, a szerzőnek 
végkövetkeztetését: „Ha Európa el akarja 
kerülni egy borzasztó, fajok és népek 
közt késhegyig menő háború kitörését, 
kénytelen lesz a nemzetiségi problémát.. . 
minden nemzet Nagykorúsága és egyenjo
gúsága alapján revízió alá venni és a du- 
narnedencei kisebbségi kérdés megoldását 
olyan állam jogi keretek kiépítésében ke
resni, amelyek az ethno- és geopolitikai 
adottságokat végre összhangba tudják hoz
ni“. Ez pedig, akár tetszik egyes magyar 
publicistáknak és politikusoknak, akár 
nem, mégis csak a Jászi-féle kantonális 
elgondolás alapján vihető keresztül, mint 
ezt most már Bethlen István is kénytelen 
elismerni.

Ungern
(Kny. a „Nordisk Familjeboks“, a svéd 

nagylexikon 20-ik kötetéből. Stockholm, 
20 hasáb). Leffler Béla, a magyarságnak 
kitűnő svédországi reprezentánsa, min
den köszönetét megérdemlő munkát vége
zett ezzel a pár oldalnyi, alapos országis
mertetéssel, amelyben külön nyomatékkai 
szerepel a modern magyar ii’odalom is, 
éspedig úgy a hazai, mint a külföldi.

Radisich Elemér dr.: La Hongrie d’hier 
et d’aujour-d’hui

(Második, javított kiadás. Vájná György 
dr. kiadása. Budapest, 237 oldal, számos 
képpel). Külföldi vendégek és érdeklődők 
felvilágosítását szolgáló hasznos és csípős, 
kitünően szerkesztett emlékkönyv, amely 
adja az ország történetének rövid áttekin
tését. !a magyar alkotmány sajátosságait, 
a magyar-francia kapcsolatok történetét, 
cikkeket a magyar művészetről, múzeu
mokról, zenéről, népművészetről, irodalom
ról, sajtóról, közoktatásról. Jó áttekinté
sek mutatják be a magyar mezőgazdaság, 
ipar és kereskedelem helyzetét, az ország 
fürdőit, kirándulóhelyeit. Szélesskálájú 
bibliográfiát ád a nyugati nyelveken meg
jelent magvar vonatkozású irodalomról s 
végül két-háromsoros méltatások kísére
tében felsorolja azokat a magyarokat, 
akik nemzetközi értéket is jelentettek és 
jelentenek. A kötetet több magyar író és 
jiublicista írta, Radisics Elemér ötletes 
szerkesztésében.
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Lichnowsky, Mechtilde. Kindheit. (Berlin,
S. Fischer. 259 1.) 4.50

Liebermann, E. von Sonnenberg und O. 
Trettin. Kriminalfälle. (Berlin, Univer
sitas. 299 1.) Kart. 6.—

Locke, W. J. Diana auf der Jagd. (Leip
zig, W. Goldmann. 243. 1.) 4.50

Löhndorff, Ernst F.; Trommle, Piet.
(Bremen, Schiinemann. 370 1.) Ktve 4.90 

Maurois, Andre, Instinkt für das Glück.
(München, R. Piper. 194 1.) 3.—

Mix, Tom. Mein Leben, meine Abenteuer 
im Wilden Westen. (Leipzig, Grethlein 
& Co. 191 1.) Ktve 6.30

Molisch Hans. Erinnerungen und Welt
eindrücke eines Naturforschers. (Wien, 
Emil Haim. 232 1.) 13.50

Mowery, E. B.: Das verbotene Tal. (Leip
zig, Wilhelm Goldmann. 247 1.) 4.50

Munthe, Axel. Ein altes Buch von Men
schen und Tieren. (Leipzig, List. 205 1.)

5.70
Münz, Sigmund: Eduard VII. in Marien

bad. (Politik und Geselligkeit in den 
böhmischen Weltbadeorten.) (Wien, Sa
turn-Verlag. 269 1.) Kart. 9.70

Richter, Hans. Gefesselte Flut. (Berlin, 
Scherl. 232 1.) 4.—

Richter, Hans. Die Schule auf Woog.
(Berlin, Ullstein. 244 1.) Ktve 1.50

Roda Roda. Schenk ein, Roda! (Aus sla- 
vischen Quellen.) (Wien, Zsolnay. 419 
1.) Ktve 4.30

Roosevelt, Franklin D. Unser Weg. (Ber
lin, S. Fischer. 233 1.) 5.25

Ross, Colin. Zwischen USA und dem Pol. 
(Durch Kanada, Neufundland, Labra
dor und die Arktis.) (Leipzig, Brock
haus. 310 1.) 7.30

Sabott, Edmund. Das letzte» Abenteuer.
(Leipzig, W. Goldmann. 218 1.) 1.50

Scheider, Wilhelm. Christa bewährt sich.
(Leipzig, W. Goldmann. 212 1.) 1.50

Schotte, Paulus. Kopfüber ins andere Ich.
(Leipzig, W. Goldmann. 231 1.) 4.50

Schroeder H. L. Repetitorium Anatomi
cum in Frage und Antwort. (München, 
Ackermann.) 5.—

Sorge, Wolfgang. Krieg entbrennt am Pa 
zifik. (Berlin, Scherl. 228 1.) 5.25

Spaun, Peter. Wir Falschspieler. (Leip
zig, Zeitbild-Verlag. 191 1.) Kart. 4.40 

Tschernawin, Tatjana. Mit Mann und 
Kind der G. P. U. entflohen! (Berlin, 
fallstein. 227 1.) Ktve 5.70

Wandrey, Gustav. Das Testament der tol
len Mamsell. (Leipzig, Rothbarth. 283 
1.) 3 . -

Wencker-Wildberg, Friedrich. Ungekrönte 
Könige. (Versuch einer Weltgeschichte 
des Abenteurers.) (Wien, Verlag „Das 
Bergland-Buch“ 704 1.) Ktve 8.25

Wohl, Ludwig von. Blutsbrüder. (Leipzig, 
W. Goldmann. 223 1.) 4.50

TVohl, Ludiwig von. Oie englische Heirat.
Berlin, Ullstein. 241 1.) Ktve 1.50

Wohl, Ludwig von. Panik im Paradies. 
(Berlin, Scherl. 249 1.) 3.60

Olasz nyelven:
Alaimi M. E.: II femminismo come fattore 
di restaurazione. (Palermo, Trimarchi.

30 1.) 1.60
IT Alia A.: Confederazione Europea.

(Roma, Cremonese. 138 1.) 4.—
Beretta A.: Sua Signoria. (Milano, Ces- 

china. 320 1.) 4.80
Bozzano N.: Fanciulle innamorate. (Bo

logna, Cappelli, 300 1.) 3.60
Ceriello G. R.: Capelli grigi. (Milano, 

Elettra. 26. 1.) 3.60
Geloso C.: II primo anno di guerra. (Mi

lano, Corbaccio. 400 1.) 4.80
Pavano Amato G.: La rivolta di Catilina.

(Messina, Principato. 148 1.) 4.20
Piccini V La donna del tuo destino. (Mi

lano, Ceschina, 320 1.) 4.—
Rigotti G.: Creature. (Roma, „Cosmopoli1’. 

88 1.) 2.— 
Saviotti G.: Mezzo matto. (Milano, Bal

dini & Castoldi. 300 1.) 4.—

Angol nyelven:
Baring, Maurice. Sarah Bernhardt. (Ham, 

burg, Albatross. 161 1.) 2.70
Golding, Louis. Five Silver Daughters.

(London, Gollancz. 608 1.) Ktve 12.75 
Linklater, Eric. Mary, Queen of Scots.

(Hamburg, Albatross. 159 1.) 2.70
Maugham, W. Somerset. Plays. IV. (The 

circle. The Constant wife. The bread
winner.) (Leipzig, Tauchnitz. 303 1.)

2.70
Milne, A. A. Four days wonder. (Ham

burg, Albatross. 285 1.) 2.70
Nichols, Beverley. A thatched roof. (Ham

burg, Albatross. 247 1.) 2.70
Ostenso, Martha. Prologue to love. (Leip

zig, Tauchnitz. 282 1.) 2.70
Priestley J. B. Albert goes through. (Leip

zig, Tauchnitz. 134 1.) 2.70
Teeling William. American stew. (Leip

zig, Tauchnitz. 291 1.) 2.70
Wodehouse P. G. The little nugget. (Leip 

zig, Tauchnitz. 288 1.) 2.70

A magyar könyvpiac julius 15-től 
augusztus 1-ig:

Ashby, R. C.: Bujócska a kastélyban. 
(Kalandos regény. Palladis, 1934. 55. 
szám.) —.50

Ifj. Bókay János: Megvédtem egy asz- 
szonyt. (Regény. Singer és Wolfner, 
1934. 240. o.) 2,—

Christie, Agathe: At. áruló szemüveg. 
(Dektektivregény. Palladis, 1934. 54.
szám.) —.50

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.



Evans, Evan: Montana lóra kap. (Kalan
dos regény. Palladis, 1934) —.80

Goodwin, John: Master Tom bosszút áll. 
(Detektivregény. Palladis, 1934. 72. sz.)

1,—
Dr. Hermann-Cziner Alice—Dr. Lénárt 

Edith: Az új rendszerű tanítás eredmé
nyei. (A „Jövő útjain“ kiadása. Bpest, 
1934. 103 o.) 2.50

Munk Artur: Hinterland. (Regény. 284 o.
Pantheon biz. 1934.) 2.—

S. Nagy László: A megtalált Isten. (Ver
sek. Erdélyi Szemle kiad., 1934. 32 o.) 

Nagy Péter: A Főtéri nagy ház. (Regény. 
Minerva kiad. Cluj-Kolozsvár, 1934.
162 oldal.) 1.80

Pálos Károly dr.: Szegénység, szegény- 
gondozás. (A szerző kiadása, 1934. 160 
oldal.) 2.50

Ponson: A vadember halála, (Regény. 
Palladis, 1934. 368 o.) 1.25

Szeged sz. kir. város útmutatója. (Szent 
István, Szeged kiad., 1934. Földes biz.)

—.24
Széyvizi Balás Béla: A csángóság eredete 

és története. I. rész. (Székelység kiad., 
Gödöllő, 1934. 137 o.) 2,—

Zabányi Alajos: Zsoltárom. (Versek. Mol
nár rt. Szekszárd, 1934. 18 o.)
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1934 Julius havában megjelent 
francia, német, olasz és angol könyvek

A z á ra k  pen gőben

Könyvészet:
La Fleur du Livre (Catalogue mensuel. Éd. 

par M. Filliozat, Paris. Xe, Rue de 
Dunkerque 34 bis. Bibliofiloknak in
gyen küldi a kiadó).

L’Avvisatore Librario Settimanale (Bollet- 
tino bibliografico e di informazioni 
editoriali e librarie. Edit. Giulio Ca- 
labi. Évi előfizetése 90 líra).

Magyar Könyvbarátok Diáriuma. (Szerk. 
Czakó Elemér. Évente 4 szám. Elő
fizetése 2 P.)

More Bonks (A bostoni közkönyvtár érte
sítője. Szerk. Haraszti Zoltán. Évi 12 
szám előf. 50 cent.)

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

The Bookseller (A Whitaker-cég kiadása. 
Hetenként. Egy szám ára 4 pence). 
Irodalom-kritika:

Alföldi Esték (Szépirodalmi és képzőmű
vészeti szemle. Fel. szerkesztő Dobos 
Kálmán, Szolnok. Évi tíz szám előf. 
3.30 P.)

A toll (Szerk. és kiadó Kaczér Vilmos. Szá
monként ára 50 f.)

Független Szemle (Szerk. Dénes Béla. Évi 
10 szám. előf. 3 P.)

Izenet (Szegedi fovóirat az úi magvar 
szellemiség szolgálatára. Szerk. Ber- 
czeli A. Károly. Szeged. Gizella tér 
5. Évi négy szám. ára 4 P.)

Munka (Kultiirbeszámoló. Szerk. Kassák 
Lajos. Évi előf. 6 P.)
Tudomány:

Históriai Kurír (Szerk. Stippeki József.
Évi 10 szám. Számonként 10 f.) 

Közegészségügyi Értesítő (Szerk. Váradi 
Sándor dr. Évi előf. 20 P.)

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

Természettudományi Közlöny (Szerk. Gom- 
bocz Endre és Szabó-Patay József. 
Évi 24 szám, előf. 12 P.)

Vasi Szemle (Folia Sabariensia. Főszerk. 
Pavel Ágoston dr. Szombathely. Évi 
4 szám előf. 4P. )
Szociológia:

A mi utunk (Társadalmi és irodalmi 
szemle. Fel. szerk. Végh Dezső, De
brecen, Honvéd u. 62. Évi tíz szám 
előf. 2 P.)

Dolgozó Asszonyok Lavia (Szerk. dr. 
Bródv Ernőné. Évi 24 szám. előf. 
10 P.)

Magyar Statisztikai Szemle (Szerk. Kovács 
Alajos dr. Évi 12 szám. előf. 10 P.) 

Statisztikai Közlemények (Szerk. Illyefalvi 
I. Lajos dr.)

Századunk (Társadalomtudományi szemle. 
Szerk. Váímbéry Rusztem és Varró 
István. Évi 10 szám. előf. 16 P.) 

Szocializmus (Szerk. Révész Mihály dr. Évi 
12 szám. előf. 9.60 P.)

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

és Baloghy Mária. Évi 6 szánig előf. 
8 P.)

Fiatal Magyarság (Szerk. Fodor Ferenc.
Évi 10 szám. előf. 2.40 P.)

Magyar Művelődés (Magy. Középisk. Ta
nárok folyóirata. Szerk. Marcell 
Ágoston).

Nemzetnevelés (A katolikus tanító-egyesü
letek lapja. Szerk. Moravitz Lajos. 
Évi 24 szám előf. 4 P.)

Névoktatási Szemle (Szerk. Angyal János.
Évi 4 szám előf. 4 P.)

Zászlónk (Szerk. Radványi Kálmán. Évi 12 
szám, előf. 5 P.)

Felekezeti folyóiratok :
Katolikus Szemle (Szerk. Túri Béla. Évi 

12 szám. előf. 12 P.)
Korunk Szava (Aktív katolikus orgánum. 

Szerk. Széchenyi György gróf. Évi 
12 szám. előf. 6 P.)

Szalézi Értesítő (Szerk. Pintér József. Rá
kospalota. Évi 10 szám. Meghatáro
zott előf. díj nincs).

Theologia (Katholikus1 hittud. folyóirat. 
Szerk. Ivánvi János. Évi 4 szám, 
előf. 10 P.)

Unitárius Értesítő (Szerk. Iván László dr. 
Évi 12 szám, előf. 4 P.)I *
Művészet:

Filmkultúra (Szerk. és kiadó: Lajta Andor. 
Évi előf. 10 P.)

Indulás (a Szentpál-iskola kőnyomatos 
lapja. Évi előf. 1 P.)

Tér és Forma (Építőművészeti havi folyó
irat. Szerk. Bierbauer Virgil ár. Évi 
előf. 28 P.)

Közgazdaság:
Közgazdasó, gi és Közlekedési Tudósító 

(Szerk. Bérényi Sándor dr. Évi 24 
szám. előf. 80 P.)

Magyar Hitel (Szerk. Zsoldos Géza. Évi 12 
szám. előf 24 P.)
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Í T Á S O K
S z o m b a t i - S z a b ó  István, a lugosi 

református költőpap. a napokban meghalt 
eau budapesti szanatóriumban és halálával 
érdekes irodalmi-politikai vita elevenedik 
mep. Az eavik búcsúztató mep is írta: A 
szerelmes Széfa-versek miatt Szabolcska 
Mihály, a költő-pap epyházfepyelmi eljá
rást követelt Szombati-Szabó ellen. Emiatt 
vonult vissza Szombati-Szabó a resicai 
parochiára. Ennek a búcsúztatónak tehát 
az az értelme, hopp a most elhunyt költő 
irodalmi, sőt lelkészi karrierje Szabolcska 
miatt tört volna mep. aki költőtársának 
szerelmes versei miatt tiltakozó szavát 
emelte fel. Ez ellen a beállítás ellen az 
iaazsáa nevében állást kell foglalnunk. 
Kristóf Györpy dr. is kimutatja a K e l e t i  
U j sá p epyik leputóbbi számában, hopy 
Szombati-Szabónak volt upyan ' irodalmi 
pere és az epyházi bírósápok előtt is folyt 
ellene eljárás, de mind ennek sem a. Széf a* 
versekhez, sem a papi visszavoyiuláshoz 
semmi köze. „Májusi hozsanna“ volt annak 
a költeménynek a címe. amely 1911-ben a 
Jövendőben .  1912-ben a Ha l adás ban .  
1913-ban pedip a N y  up  atban jelent mep 
és amely azután sok bajt zúdított a költőre. 
Ennek a kellemetlenné pnek történetét 
Szombati-Szabó ípy írta mep Kristófhoz 
intézett epyik levelében: „A pesti ú. n. pie- 
tisták égni epyházi lapban panteizmussál, 
pornográfiával. erkölcstelenséppel és az 
Űri imádsáp blaszfemizálásával vádoltak 
mep. s papi, illetőlep kápláni palástom 
mepfosztását követéigették. Vapy másfél 
évip nyelveltünk epymással különféle lapok 

*hasábjain. Az irodalmi per a konventet és 
a tiszántúli epyházkerület urait is foglal
koztatta. Gróf Tisza István, aki egyébként 
a verset nem olvasta, hanem elfopadta a 
pesti epyházi és iskolai lapok szakvélemé
nyét. szintén lelkes híve volt a palástfosz
tás tervének, de Balthazár püspök — if- 
ipjpb korában mapa is költőember — le- 
fepyverezte azzal, hopy a mepvádolt vers 
szép és poézis szempontjából nézve érte 
nem fegyelmit, hanem koszorút érdemmel a 
költő. (Amit az egyházkerületi főjegyző: 
Kiss Ferenc teológiai professzor akép- 
pen módosított, hopy a koszorúhoz ő is 
hozzá járul, de akasszanak Jel reá.) Végre 
is sok felesleges vorfelverés után a vers- 
per általános felmentéssel végződik, a deb
receniek részéről azzal, hopy nem akarnak
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még egy Csokonai-históriát csinálni. De ez 
a hosszú és fájdalmas üldöztetés megint el
vette kedvemet mindentől s annyira elné
mított,. hopy teljes öt éven át egyetlen 
verset sem írtam, s hét éven át sem vers
kötetem. sem egyetlen versem sehol mep 
nem jelent.“ Ez volt tehát szegény Szom
bati-Szabó irodalmi fegyelmije, amiből ki
derült. hopy Szabolcska. ha akart volna is. 
csak tíz évvel később követelőzhetett volna 
fegyelmi eljárás dolgában. Kristóf György 
még azt is megemlíti, hogy Szabó temetésé
nél Szabolcska Mihály fia, Szabolcska 
László végezte az egyházi szolgálatit, vé
gül pedig az ügyből ezt a megnyugtató kö
vetkeztetést vonja le: Tudtommal magyar 
költő és író még soha fel nem jelentette 
költő- és írótársát, azt be nem vádolta, 
mint írónak és költőnek a megbüntetését 
nem. kívánta soha semmiféle hatóságnál. 
— Ami a Szabolcska—Szombati-Szabó
ügyet illeti, a helyzetet teljesen tisztázott
nak véljük. Az utóbbi mondatot azonban — 
sajnos — kissé túlzottan optimisztikusnak 
tartjuk. Mintha az utolsó tíz-tizenöt esz
tendő folyamán ezzel ellentétes jelenségek
nek is lettünk volna tanúi egyes országok 
ban. . .

* t
M e g h a l t  a N y í l ,  a heti regényu' 

sáp, amely nehány esztendővel ezelőtt egé
szen új utat vágott a magyar könyvkia
dás terén. A célkitűzés szerint fiatal ma*- 
gyár írók kis regényeit akarta hétről- 
hétre az olvasókhoz közvetíteni és két 
éven keresztül ezt a célkitűzést állta is. 
Megjelentek ebben a sorozatban igen 
tehetséges írások és megjelentek benne 
gyengébbek is. Teljes tárgyilagossággal 
meg kell azonban állapítanunk, hogy még 
a leggyengébb magyar regény is fel
vette a versenyt azzal a szörnyűséges 
külföldi ponyvával, amelyet egyes magyar 
kiadók különféle alakú és színű füzetes 
vállalkozásaikban szabadítanak a magyar 
közönségre. Mi történt a kulisszák mö
gött, azt nem tudjuk, vagy mondjuk in- 
káb, hogy nem tartozik ide; elég az hozzá, 
hogy néhány hónappal ezelőtt a N y í l  ál
talános meglepetésre bejelentette „ui cél
kitűzését“. Ez az uj célkitűzés természe
tesen nem jelentett mást. mint hogy a 
jövőben külföldi munkák kerülnek sorra 
ezeknek a füzeteknek a lapjain. Ami per-



sze ismét egy karéi kenyeret. ha talán 
vékony kenyeret is szelt le a kiizködő 
manyar íróknak amúgy is szűkös életle
hetőségeiből. Az új célkitűzéssel csodála
tos kéwen együtt járt a tízfilléres ár
nak duplájára való felemelésé is. amit 
annál különösebbnek kellett tartanunk, 
mert a N y í l  ettől kezdve szinte ösztön- 
szerű. idegenkedéssel viseltetett minden 
irodalmi újdonsággal szemben. Kár úi dol
gokkal kísérletezni, gondolhatták a re<-
gényujság irányítói, amikor az egyik hé
ten Stefan Zweignek egyik ifjúkori írár 
sát hozták ki, a másikon szegény Kla- 
bundnak magyar nyelven is már régesré- 
gen közkézen forgó írását, hogy azután 
a harmadik héten feltegyék a koronád vio- 
nir-munkásságukra és a Wilde-hagyaték- 
ból ássanak ki — alighanem, találomra 
— két igazán kitűnő kis elbeszélést, ame
lyek azonban szerény számítás szerint 
legalább huszonöt alkalommal és huszonöt 
különböző formában kerültek már a ma
gyar közönség elé . . .  Úgy tudjuk, hab- 
száz pengőnél kezdődött a N y í l „magyar 
érájának!1 írói honoráriuma és ez a. tisz
teletdíj azután szépen lassan leolvadt száz
ötven pengőre. Valljuk be, még így sem 
volt egészen megvetendő összeg, hiszen 
tulajdonképpen nem is regényekről. ha
nem hosszabb elbeszélésekről volt csupán 
szó. Most azután ezeket a százötven pen
gőket is elvonták a magyar írók elöl. 
Méltó befejezés ez a magyar kiadók nagy 
csinadrattával bekonferált könyvnapjai 
után! A magyar író pedig •— mit tehes
sen egyebet, — köszönettel tudomásul 
veszi ezt az újabb propagandát. . .

(k. i.)

A g e n f i  S z e l l e m i  E g y ü t t m ű 
k ö d é s  N e m z e t k ö z i  I n t é z e t e  
„Index Translationum“ címen most adta 
ki az irodalmi munkáknak különböző nyel
vekre történt fordításairól szóló adatokat. 
A legutóbbi negyedévben az egyes orszá
gokban így alakult az idegen nyelvből le
fordított könyvek statisztikája: Magyar- 
ország 87 mű, Németország 60, Dánia 6U, 
Spanyolország 91, USA 67, Franciaor
szág 165, Nagy-Britannia 63, Olaszország 
256, Norvégia 2U, Lengyelország 110. 
Svédország 37, Csehszlovákia 56. Szoviet- 
Oroszország 16U.

*

A v a l l á s -  és  k ö z o k t a t á s ü g y i  
m i n i s z t e r  Dr. Sapka Géza volt nem
zeti múzeumi igazgatóért, a Literatura 
szerkesztő-kiadóját, a Magyar Nemzeti 
Múzeum tudományos tisztviselőinek lét
számába könyvtárnokká nevezte ki.

*

«A g e r m á n o k  b i b l i á j á n a k » ne
vezték el az ú. n. Ura-Linda-krónikát, amely 
1869-ben jelent meg először nyomtatásban 
Hollandiában, éspedig mint egy. állítólag 
nemzedékről nemzedékre öröklött családi 
krónika, amelyben igen fontos adatok 
foglaltatnak az európai népek őstör
ténetére nézve. A krónika körül már 
megjelenésekor heves viták keletkez
tek, amelyeknek végeredménye sze
rint az egész dokumentum tiszta 
hamisítvány. amely keresztényellenes ten 
denciával készült, ógermán mondákat dilet
tánsmódra kever össze humanista emlé
kekkel és orientalista vallási képzetekkel; 
nyelvezete a friz nyelvnek egy mesterkélt 
változata; a papírt pedig, amelyen íródott, 
mesterséges módon régiesítették. Ügy lát
szott, hogy ezzel az Ura-Linda-lcrónika 
ügye lomtárba került. 1 Az új német 
nemzeti szocialista mozgalom, a maga 
ősgermán, keresztény ellenes tendenciái
val azonban újra elővette a sutból 
ezt az írásművet, amelynek Her
mann Wirth marburgi prehisztória-tanár 
személyében most lelkes védője akadt. E l
ismeri ugyan, hogy a krónika nem teljes 
egészében valódi, sőt azt is megenaedi, 
hogy a kézirat maga csupán a múlt század 
közepén keletkezett. Szerinte azonban nem 
ez a lényeges, hanem a krónika tartalma, 
amely csakugyan ősi hagyományokon nyug
szik szerinte; valamint az egészen végig - 
uralkodó ősgermán szellemiség, amely min
den kétségen felül emeli a krónika hiteles
ségét. Wirtthel szemben azonban éppen eb 
ben a kérdésben, éspedig nemzeti szocior 
lista részről emelkedtek fel hangok, ame
lyek rámutattak, hogy e krónikának éppen 
a szellemisége nem germán, mert az Ura- 
Lindoremberek e krónika szerűit túlságo
san feminin vonásúak, egész államrend
szerük feminin: a krónika szerint ugyanis 
az Ura-Linda-korban a germánok soraiban 
a matriarchátus uralkodott és a legfőbb 
germán isten, Wralda, egy, nőistennek 
„Maiden“-nek befolyása alatt állott. Ezen
kívül a krónika egész szelleme az autoritás 
elvének, a Führerprinzip-nek megtagadá
sán nyugszik s már csak ezért sem lehet 
ősgermán eredetű. Az egész krónika nyil
ván egy 19. századi hamisítvány, amely a 
politikai utópiák műfajához tartozik. — Ez 
az UrorLinda-vita is élénk bizonyítéka an
nak. minő bajok szánrma-znak abból, ha a 
politikai dilettantizmus hatalmi szóval ke 
veredik bele a tudományos kérdésekbe. 
Akárcsak nedűnk 10—15 évvel ezelőtt a 
Pékár-féle turanizmus. amely most hajtja 
ki a maga csudavirágait a ..turáni ősval
lás“ fantasztikus grimasszában!
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E L FE L E JT E T E T T  ÍRÓK
Kaffka Margit: az iró és az asszony

Irta : Pónay Mária

Tizenhat éve már, hogy pilláinak rojtos selyemfüggönye végérvényesen rábo
rult különös nézésű, gyönyörű szemére. De akik ismerték, azok ma is érzik tekinte
tének varázsát. És az olvasói, akik lélekben közel álltak hozzá, — természetszerűleg 
főleg az asszonyok, lányok, mert hiszen elsősorban nekik, róluk írt, — ma is meg
hatott szívrebbenéssel révülnek el a neve hallatára, emlékezve régi lázakra, amelye
ket Kaffka Margit írásai váltottak ki belőlük.

Nem tudunk igazat adni a kitűnő R a d n ó t i  Miklósnak, aki most megjelent ko
moly értékű könyvében ( R a d n ó t i  M i k l ó s :  K a f f k a  M a r g i t  m ű v é s z i  f e j l ő d é s e .  S z e g e d i  
F i a t a l o k  M ű v é s z e t i  K o l l é g i u m á n a k  k i a d á s a ,  S z e g e d ,  193ó. 105 o ld a l . )  azt írja, hogy 
Kaffka Margit o e u v r e - j e  észrevétlenül kihullott az irodalomból. „ T a l a j á t  v e s z t e t t  
i r o d a l o m  a  K a f f k a  M a g i t é “ ,. — mondja Radnóti és ezt az állítását azzal indokolja, 
hogy Kaffka „ k ö z p o n t i  p r o b l é m á j a  a z  a s s z o n y  é s  a  t á r s a d a l o m ,  s  a  k e t t ő  v i s z o n y a ,  
e z e k  p e d i g  m e g o l d ó d t a k  m á r  a z  é le t  s í k j á n ,  t e h á t  a  K a f f k a  M a r g i t  á l t a l  k i f e j e z e t t  
p e r i ó d u s o k b a n  n e m  k e l t h e t n e k  é r d e k lő d é s t

Túlzott optimizmus ez az állítás Radnóti részéről, illetőleg a férfinek magától- 
értetődő tájékozatlansága a női lélek útjain. Dehogy oldódtak meg azok a problé
mák, amelyeket Kaffka Margit felvetett! A látszatra felszabadult, öntudatosan a 
maga sorsát intéző nő l e l k i  p r o b l é m á i  ma is hasonlóak maradtak az előző ge
nerációk asszonyainak lelki problémáihoz, mint ahogy az egyetemes emberi lélek 
problémáit nem oldotta meg a technika fejlődése, tehát az élet külső körülményei. 

Megengedem, hogy könnyebben túlteszi magát bizonyos problémákon a mai dolgozó 
nő, mert narkotizálja magát a munkájával, de a probléma, ha elfojtva is, tovább él 
a lelkében. Ezért érti meg Kaffka Margit asszonyait, ezért érzi őket fiatalabb test
véreinek, ezért szereti — a művészi értékeléstől eltekintve — Kaffka Margit írásait.

Aki meffelßz^p az analitikus regényt
Aztán azt mondja Radnóti Miklós Kaffka regényeiről, hogy „ m a  a  l é l e k á b r á 

zoló  r e g é n y  e f a j t á j a  n e m  kell .  S o k  m á s  ö s s z e t é v e s z t ő  m e l l e t t  é p p  a  p s z ic h o ló g ia  t u 
d o m á n y á n a k  f e j l ő d é s e  fo ly tá /n  j u t o t t  e l  a z  ú j  r e g é n y  m a i  k ü ls ő  é s  b e ls ő  f o r m á j á 
h o z “ Ezt az állítását néhány oldallal előbb már önmaga is megcáfolta, amikor elis
merte, hogy Kaffka minden írása önanalízis. És el kell ismernie azt is, hogy az iro
dalomban alig van még valaki, aki abban az időben olyan tökéletes őszinteséggel, 
szinte freudi képzettséggel vitte volna véghez az analizálást, mint éppen Kaffka 
Maróéit. aki m e g e l ő z t e  a mai analitikus regényírókat és már ennél fogva is 
százszázalékosan maiak és időszerűek az írásai.

Kaffka Margit életművében mindössze egy talajtalan — félig a tegnapban 
gyökeredző, félig a mában élő — asszonyréteg szabadságharcának dokumentumát 
látja és azt mondja: „ a  d o k u m e n tu m ,  s o r s a  a z ,  h o g y  t i s z t e l i k  é s  s z á m o l n a k  v e le ,  de<. 

nem, o l v a s s á k “. Felhozza, hogy a „ M á r ia  é v e i“ hősnője „tálé in  m é g  j o b b a n  a  m ú l t é , 
m i n t  a  J ó k a ú r e g é n y e k  id ő t l e n e b b  a l a k j a i . . .  L a s z l o v s z k y  M á r i á n a k  n e m  m a r a d t a k  
u tó d a i .  H a  e g y  m a i  f i a t a l  lá n y ,  a k i t  a z  é le t  i n t e l l e k t u á l i s  p á l y á r a  s o d o r t ,  k e z é b e  
v e n n é  s  elo lvasná, a  „ M á r ia  é v e i t “ , t a lá n  e l  s e m  h in né ,  h o g y  a  r e g é n y  v e r g ő d ő  h ő s n ő je  
a z  ő k ö z v e t l e n  s z e r e n c s é t l e n  e lő d je  a  m a g y a r  t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s b e n ,u Nos, amit az
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imént a nők lelki problémáinak állandóságáról mondtunk, az erre is vonatkozó vá
lasz. De hozzátehetjük, hogy szerencsére alkalmunk volt mai tizennyolcéves lányok
kal beszélnünk, akik olvasták a „Mária éveit“ és — éppenúgy rajonganak érte, mint 
ahogy az előző generáció tette.

Szögezzük le: Kaffka Margit írásait tényleg nem olvassák ma, de azért nem 
olvassák, mert — nem kaphatók a könyvei. Az utolsó évek folyamán teljesen elfo
gyott belőlük minden példány (ez sem annak a bizonyítéka, hogy nem kellett!!!) és 
sajnálatosképpen nem adták ki újra a műveit.

Az e ls ő  sz a b a d v e r s -ir ó
Radnóti Miklós hézagpótló, komoly elmélyülésre valló, értékes tanulmányában 

részletesen ismerteti Kaffka Margit egész oeuvrerjét, rámutat arra, hogy a magyar 
irodalomban ő volt a szabad vers megteremtője — és nem Füst Milán, amint ezt té
vesen állítják, — aprólékosan analizálja líráját és prózai műveit, miközben számos 
kitűnő meglátásáról tesz bizonyságot. Ha nem is vagyunk vele mindenben egy véler 
ményen: örömmel ismerjük el tanulmányának igazán értékes voltát.

A megemlékezés szép csokra ez a könyv a tizenhat éve pihenő Kaffka Margit 
sírján. Az írónak szóló megemlékezés mellé szeretnők letenni a kegyeletes szeretet 
néhány szál virágát, amelyek Kaffka Margitot az asszonyt illetik. Az életében hozzá 
legközelebbállók: á legjobb barát és a legkedvesebb tanítvány emlékei ezek a virágok.

*.
Schöpflin Aladár meséli:
— Utolsó este. Vasárnap. Meglátogattam Margitot Naphegy-uccai kis laká

sában. Nem volt ott más, mint Ervin, a férje és Lacika, a kis fia. Zord, sötét, no
vembervégi idő volt és zord, sötét volt akkoriban az általános hangulat is, A háború 
végének és a forradalom első heteinek komor és izgatott hangulatában éltünk. Mar
git örült, hogy a háborúnak most már mégis vége van és nem kell többet a véron
tásra, meg egyéb háborús szörnyűségekre gondolni és férje sincs már veszélyben. 
Kevesen voltak olyan megútalkodott ellenségei a háborúnak, mint ő. Egyéni életét 
tekintve, abban az időben elégedett és jókedvű volt: úgy érezte, hogy élete most már 
rendbe jön; fiatal férjével teljes egyetértésben élt, szerették egymást, a kisfia is 
mellette volt és mint író is most érezte először a teljes méltányoltságot. Tele volt ter
vekkel. Már vagy két év óta gyűjtögette az anyagot egy nagy regényhez, amelyet 
Josephus Flaviusról akart írni. Tulajdonképpen ebben is, mint más regényeiben, a 
saját életproblémáját és az uráét akarta megírni: a Rómához asszimilálódott zsidó 
történetíró és környezete képében. Sokat beszélt nekem erről a készülő regényéről, 
egész halom jegyzetet mutatott, amelyek egy részét a férje kivonatolta számára fran
cia könyvekből, mert ő nem tudott franciául. Elmondta, hogy Bíró Lajos is tervezte, 
hogy ugyanerről a tárgyról ír regényt, de amikor meghallotta, hogy Margit is ezzel 
foglalkozik: írt neki, hogy a maga részéről lemond a témáról.

— Miközben beszélgettünk: szendvicseket és bort tett az asztalra. Különös 
kedvességgel kínálgatott bennünket, férfiakat, egészen azon a hangon és abban a 
modorban, ahogyan vidéki úriasszonyok szokták a vendéget kínálni, ö maga is ivott 
egy keveset, kocintgatott, tréfált, olyan jókedvű és derült lett, amilyennek ritkán 
láttam. Közben Lacika panaszkodni kezdett, hogy fáj a feje. Erre lefektette a gye
reket a másik szobában. Aztán tovább beszélgettünk. Este tíz óra tájban jöttem el 
tőlük, azzal az érzéssel, hogy sok zaklatottság és küzködés után, Margit élete most 
végre megnyugszik és talán egy új, kiegyenlítettebb és harmonikusabb fázisba jut.

— Másnap, hétfőn délután, sógorától, Balázs Bélától hallottam, hogy Margitot 
és kisfiát délelőtt spanyol-betegséggel a klinikára vitték. Néhány nap múlva volt 
december elseje, amikor halálhírét hozták. . .

A z ö n tu d a to s  a s s z o n y é in  b ér
A tragikus emlék hatása alatt némán, elborulva cigarettázik egy ideig 

Schöpflin Aladár, lassan-lassan felderülve, mialatt Kaffka Margit asszonyságáról 
kérdezgetem. Tűnődve mondja:
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— Egyik nap nagyon csinos volt Margit, minden kikészítés nélkül, máskor 
meg egyáltalán nem lehetett csinosnak mondani. Nem állíthatom, hogy különösebben 
vonzotta volna a férfiakat, mint nő. Talán azért, mert fárasztó volt a lénye. Állan- 
landóan nagy lelki feszültségben élt, mindig a saját problémáit beszélte, — minél 
idegesebb volt, annál többet beszélt, — de meg kell hagyni, hogy ha beszélt is a 
saját problémáiról, ez nem jelentette azt, hogy apró gondjait panaszolta volna, 
hanem kiemelte önmagából a problémát és általánosította.

— Csak bizalmas embereivel szemben volt kedves, egyébként feszes és ta r
tózkodó modort tanúsított. Nehezen lehetett a bizalmába férkőzni. Aztán furcsa 
elvei voltak: például nem tűrte, hogy egy fillért is fizessenek helyette, ha másokkal 
együtt vacsorázott vagy uzsonnázott. Emlékszem: egyszer egy vendéglői vacsora 
alkalmával közösben ettünk és én magátólértetődően kifizettem a vacsorát. Erre 
Margit másnap levélileg — postabélyegekben — visszaküldte a fele vacsora árát. 
Máskor meg többen ültünk együtt a vendéglőben és mi bort ittunk, ő  eleinte azt 
mondta, hogy nem iszik, de később mégis megivott egy pohárnyit a borunkból. Mi
kor fizetésre került a sor: kiszámította, hogy az a mennyiség, amit ő megivott, 
mibe került és semmi ellenkezés nem használt: el kellett tőle a tíz fillért fogadni... 
Nyilván a függetlenségét és az önállóságát akarta ezzel kihangsúlyozni.

D é lb e n  — e s té ly i  t o a le t
— Érdekes, hogy minden kiválósága, nagyszerű intellektusa és vonzó lénye 

ellenére is, mint nő — Minderwertigkeiten szenvedett. Ügy érezte, hogy a „civil 
nők“ — ő úgy mondta: tisztességes asszonyok — lenézik őt, és szeretett volna 
hozzájuk hasonlítani, főleg azt szerette volna, ha őt is úgy kezelik a férfiak, mint 
azokat. De ebben sem volt egységes. Egyszer azt kívánta, hogy udvaroljanak neki, 
máskor meg sértette az udvarlás. Viszont nem volt sem kedve, sem türelme ahhoz, 
hogy rendszeresen gondozza a külsejét és főként fogalma sem volt arról, hogy mi
kor, milyen ruhában kell megjelennie.

— Egy alkalommal valamilyen tisztelőjétől, egy ismeretlen hölgytől, névtelen 
csomagban kapott három-négy nagyon díszes ruhát, meg egy bordószínű, impozáns 
színházi belépőt. A ruhák mélyen dekoltált, elegáns estélyi toalettek voltak, de ő 
minden skrupulus nélkül já/rt bennük délelőtt, és délután is ezekben jelent meg, ami
kor bejött közénk a Bristol-kávéházba. Sőt egyízben svábhegyi kirándulásra is eme 
ruhák egyikét vette fe l . . .  Ez akkor volt, amikor én meghívásra előadást tartottam 
a Svábhegyen és ő megtisztelt azzal, hogy váratlanul eljött meghallgatni. Egy más 
alkalommal meg világoskék selyem estélyi-ruhában és az említett színházi belépőben 
jött fel hozzám fényes délben a Franklin-Társulathoz. Innét együtt mentünk el és 

, végigsétáltunk a Koronaherceg-uccán. Egyszer csak Margit azzal fordul hozzám: 
>,— Maradjon csak egy kicsit hátra és nézze meg, nem lóg-e rajtam valami.“ — 
Kérdezem, miért? Azt mondja: „— Nem tudom, de azt veszem észre, hogy minden 
nő utánamfordul!“. Ekkor végre megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy nem 
csoda, ha feltűnést kelt déli egy órakor ilyen adjusztirungban. Annyival is inkább, 
mert a díszes ruha nem volt túlságosan gondozott és gyűrött állapotáról könnyen 
azt hihették, hogy egyenesen valami nagy éjszakai lumpolásból jön. De nagyon 
nehezen tudta a. dolgot megérteni, minduntalan azt hajtogatta: „— Miért, hisz ez 
szép ruha!“ <

*

F. Fürth Margit meséli:
— 1903-ban és 1904-ben, a Miskolci Állami. Polgári Leányiskolában tanított 

engem Kaffka Margit. Egészen furcsán hangzik, ha megmondom, milyen tárgyakat 
tanított: földrajzot, egészségtant, háztartástant és — szépírást... — De jellemző 
rá, hogy ezeket az unalmas tárgyakat úgy tanította, hogy alig vártuk az óráit! 
Nem használta a tanterv által előírt tankönyveket, hanem földrajz-órán például egy
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egészen új könyvet — diktált nekünk. Egészségtanórára behozta Thanhoffer pro 
fesszor könyvét, az „Anatómia és divat“-ot. Ezzel az illusztrált munkával is meg 
akart bennünket a fűző felesleg esség ér öl győzni, ami különben fontos program
pontja volt. Egyébként állandóan magyarázott azokról a dolgokról, amelyek szoros 
összefüggésben voltak ugyan az egészségtannal, de abban az időben rajta kívül 
senki sem merte ezeket a kényes témákat 13 éves lányokkal megbeszélni, noha az 
élet szempontjából rendkívül fontosak. Szépírás-órán a könyv előírt ábrái szerint 
Íratott velünk, mert az írása igazán nem volt szépnek mondható és így nem írhatott 
elő a táblára. Témát illetőleg azt mondta, hogy mindenki a kedvenc verseit írja le. 
Akkor történt meg velem, hogy miután már nagyon sok verset leírtam, eszembe 
jutott az akkor divatos „Riza nótája“, Pékár Gyulának a verse, aminek refrenje — 
emlékszem — így andalgott:

„édes lesz majd megpihenni, —
odalenn már nem fáj sem m i...“

Kaffka Margit elment mellettem, belenézett a füzetembe és — félrehúzta a száját. 
Aztán kétségbeesett hangon mondta: „— Hát nem találnak jobb verset!“

í áEí̂ sí.
„Margit nagysád“ verses füzete

A szépírás-órák vers-írása közben derült ki, hogy az osztályban több kis
lány — jómagam is — füzetbe írja össze magának mindazokat a verseket, amelyek 
különösen tetszenek. „Margit nagysád“ — mert így kellett az iskolai szabályzat 
szerint Kaffka Margitot hívnunk — erre elmondta, hogy neki is van ilyen füzete; 
sőt kölcsön is adta egyszer nekem ezt a füzetét. Ebben olvastam többek közt ezt a 
furcsa, régi magyar virágéneket:

Zsuppra agg nő!
Szökj fel kabla,
Hazajött férjed.
Tombj Kató!
Az te szép palástodban.
Gyöngyös sarudba,n,
Haja-haja virágom.

— De találtam egyszer egy olyan Kaffka-verset, amely soha sehol sem jelent 
meg. Ott kell kezdenem, hogy mi gyerekek nem tudtuk, hogy „Margit nagysád“ 
költő; csak akkor tudtuk meg, amikor az első verseskötete megjelent. De én egyszer 
elmentem hozzá a lakására és amikor beléptem hozzá, éppen írt. Roppanva esett 
ki kezéből a tompa tollszár, mert elmerülve alkalmasint nem vette észre, hogy be
jöttem és erre a koppanásra szíven ütött a gondolat: most verset írt! A nála levő 
folyóiratok valamelyikének rózsaszín fedelére írva láttam aztán később egyszer né
hány, ceruzával odafirkalt, sort: vers volt, de nem jelent meg soha. Néhány szavára 
ma is emlékszem még. így kezdődött:

Habos párnákon vívódik egy asszony. 
Szem,éré halkan, nesztelen suhan 
az örök álom.

És így végződött:

Hazugság volt! Sosem szerettelek!
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Sárga rózsa a földön
_ Ez már a házassága idején volt. Abban az időben ment először férjhez.

Fröhlich Bruno erdészgyakomoknak lett a felesége. Sehogysem értették ezt a házas
ságot Margit részéről. Már menyasszony-korában sem volt boldog. Emlékszem, eb
ben az időben egyszer benyitottam a tanáriba és „Margit nagysád“ feldúltan feküdt 
a diványon, előtte a földön egy halom széttépett sárga rózsa. . .  A sárga rózsa 
volt a kedvenc virága. Mindig azt mondta: „Csak a sárga rózsa igazán rózsa!“ 
A házaséletük állandóan dúlt volt, ezt mindenki tudta róluk, noha Miskolcon nem 
éltek társadalmi életet.

— Mielőtt férjhez ment, a gyerekek az iskolában össze akarták az imádott 
Margit nagysádot a tornatanárral vagy az énektanárral boronálni. . .  Az egyik azért 
felelt volna meg — szerintük —, mert kvietált tiszt volt, a másik pedig daliás kül
seje miatt. Kaffka Margit tudta, hogy a kislányok imádják, de ő soha sem tett 
semmit érte: nem kivételezett senkivel, nem is volt különösebben kedves a lányokhoz, 
tisztán lényének varázsa váltotta ki tehát ezt a rajongást. Annyira ment, hogy egy
szer, amikor meghallotta, hogy a folyosón miket beszélnek róla a gyerekek, odaszólt: 
„Nem szeretem az imádatot!“ Akkor nem értettük persze ennek a szándékos távol 
tartásnak a motivumát, de amikor a Hangyaboly-t elolvastam, egyszeriben megvilágo
sodott előttem, hogy attól félt: ez a rajongás elfajulhat.

— A külsejét illetőleg arra emlékszem, hogy csodaszép szeme volt, öreges fri
zurát viselt: két oldalt tapirozta a haját és hátul hegyes kis kontyba tűzte fel. 
Később ugyan a legelsők között volt, akik levágatták a hajukat. Jellegzetes mozdulata 
volt, hogy amikor fellépett a katedrára: elől felkapta a szoknyáját. Az,öltözködését 
bizony meglehetősen elhanyagolta: előfordult, hogy rongyos volt a ruhája és ilyenkor 
idegesen takargatta a folytonossági hiányt. Ha szoknya-bluz volt rajta, akkor derék
ban mindig kilátszott az inge. Egyik idősebb tanárnő-társa, Lajka néni, aki anyai 
barátnője volt, korholta is olykor a slamposságáért és gyakran mondta, hogy otthon 
is milyen slampos, hogy „fizikai fájdalom a Margit szekrényéből egy zsebkendőt ki
venni“. Ettől eltekintve nagyon bájos, artisztikus otthona volt „Margit nagysádnak“. 
A miskolci régi Zárda-uccában állt a nagybátyjának, Kaffka Ignác nyugalmazott kú
riai bírónak a háza: földszintes, nagy sárga épület, öt ablakos fronttal. Nagyon sok 
ajtó nyílt az udvarra, mert a család minden tagja elkülönítette magát és külön kijá
rathoz ragaszkodott. A Pece-patakig ért le az udvar és a Pece közelében, az udvar kő
falához kis kunyhó tapadt: ebben élt Kaffka Margit, itt volt a szobája, amelyben egy 
régimódi szalongarnitura, mosdó és az ablak előtt egy óriási méretű, modern síma író
asztal állt. Hímzett, árvácskás térítők borítottak mindent.

— Gyakran feljárt Pestre. Tudtuk, hogy nagyon szerette szerkesztői közül 
Kiss Józsefet. Utóbb hallottam, hogy azért, mert olyan rendkívül finoman bánt vele. 
Mindig aranyban adta neki a honoráriumot és ezt hol egy finom por cella,n-honbom 
niéreben, hol más hasonló emléktárgyba rejtve nyújtotta át Margitnak.

— Megkapó emlékem az az este, amikor Kaffka Margit a — színpadon szere
pelt és kiváló színésznőnek bizonyult. A Borsod-Miskolci Közművelődési Egyesület 
műkedvelő előadást rendezett jótékony célra. Azt hiszem, Csiky-darabot adtak elő és 
Kaffka Margit játszotta a fő női szerepet. Felejthetetlenül ragyoeró ielenség volt fe
hér csipke-ruhájában, csipke-kalapban és csipke-napernyővel. A felnőttek szerint ra
gyogóan játszott, a gyerekek csak azt tudták mondani, hogy a „Margit nagysád já 
téka volt a legelhitetőbb“.

— Mire emlékszem még? A mosolyára mindenekfelett, erre a nagyon édes 
mosolyra, amelybe mindig egy csepp szomorúság vegyült. És a pillantására, amely 
senkinek a tekintetéhez sem hasonlított, s amit leírni nem lehet. Csak ő maga tudta 
leírni abban a versében, amit az édesapja szeméről í r t . . .

Kiss JÓ7sef a r a n y b a n  fizetett!?
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í H Ó K  F U R C S A  
É L E T E

Egy költőasszony szomorú élete
(Die Droste. Irta Juliane Karwath. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, U98 old.)

Ernst Kretschmer professzor, a világhírű pszichiáter, aki Freud mellett a mo
dern lélekkutatás legkomolyabb értéke, „Geniális emberek“ című művében hosszan 
foglalkozik a legnagyobb német lírai költőnővel, Annette v. Droste-Hülshoff-al. „A nők 
genialítása a fiaikban nyilvánul meg, — írja Kretschmer —, m erta kimagasló, fon
tos átörökölt szellemi tulajdonságokat és képességeket, amelyeknek a nők a hordozói, 
átviszik fiaikra, mint azt Goethe anyjának példája mutatja. Vannak azonban — bár 
kevesen — kiváltságos asszonyok, akik maguk is originális, maradandó alkotók. A 
német költészetben egyetlen ilyen nő akad: Annette v. Droste-Hülshoff. Droste ver
sei fanyar, erőteljes, realisztikus színezetükkel lepik meg az olvasót. Hangja olyan 
érdesen férfias, hogy sok korabeli férfiköltő nőiesen hat mellette. Ahol az asszonysze- 
relem megnyilvánulását várjuk: Drostenél tátongó ürességet találunk. Mintha kóbor 
vadász dalolna, aki a magányos pusztában kóborol. Történelmi balladái teli sötét, vé
res tettekkel, páncélos főpapokkal, kóbor zsoldosokkal, elhagyatott óriássirokkal. Ha 
Drosteval összehasonlítjuk korának tavaszról, szerelemről, gyermekről és házitűz
helyről csicsergő többi asszonyköltőit, akik mindannyian szeretetreméltó nők, de két- 
«egbeejtően középszerű költők voltak: arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy a 
lángeszű nők azért alkottak újat és maradandót, mert voltaképpen — nagy férfiak 
voltak.“

A szigorú irodalomtörténész-professzor bírálata
A lélekbúvár, tudós orvos-író után nézzük meg, mit mond Drosteról Rudolf 

Gottschall, az irodalomtörténet kiváló, élestoliú professzora: „Uhland, Möricke és 
Freiligrath korában a költőnők olvadoznak az aranyszegélyű szentimentalizmusban. 
Hol az áldozati bárány, hol a felkent papnő szerepében kéjelegnek. E mögött az egész 
csoport mögött gúnyosan vigyorog Mephistopheles, aki már rég megmondotta, hogy 
„minden bajukat egyetlen pontról lehetne meggyógyítani“. A férjezettek bölcs taná
csokat. allegóriákat, idilleket, parabollákat zengenek. Néha kiváló férfiakról is írnak 
akik azonban csudálatosképpen sohasem azonosak hites uraikkal. Ebből az elmúlásra 
ítélt csoportból magaslik ki Annette v. Droste-Hülshoff, aki férfias erejével és erede
tiségével, kifejezőmódjának megkapó skálájával még a férfi>-költők között is alig talál 
párjára. A német pusztát senki sem írta meg olyan színdúsan és költőien, mint ő. 
Balladái művésziek, sötétek, majdnem sikoltóan frappánsak. Ez a nagy lángész tel
jesen elszigetelten áll és merően ellentétbe helyezkedik kora szabadságáramlataival 
szemben“.

A tiin rtérsyem ű csü laS ^isasszony
Ha megnézzük Annette v. Drosten-Hülshoff képmását: halvány-szőke, hosszú 

fürtökbe csavart selyemhajat látunk. Világos vizisellő-szeme van. Puha. érzékenv, 
kis száj. Keskeny, nemesen metszett orr. Az akaratot csak erőteljes álla, férfias 
intelligenciáját magas, boltozatos homloka árulja el. Szép és szomorú asszonyfej, 
amelynek a selyemlágy haja és különös nézésű loreley-szeme adja meg a jellegét.

Hogy milyen volt ennek a kiváltságos, magányos művészasszonynak az élete 
1798-tól 1848-ig: erre megfelel Juliane Karwath a Drosteról szóló, nemrég megjelent 
könyvében.
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Annette v. Droste-Hülshoff ősrégi westpháliai báró-nemzetségből származott. 
Anyja, az erélyes Haxthausen kisasszony, a szász Widukindig vitte vissza családfá
ját. Annnette a lápos tóval körülvett hülshoffi kastélyban született és itt élte le első 
fiatalságát. Apja szelíd, mélabús tudós- és muzsikus-típus. A „Gnädige Frau Maman'1 
prózai, keménykezű, zsarnok asszonyság. Nem érti az álmodozó kislányt, aki fan
tasztikus meséket sző kötés közben és menthetetlenül elrontja a divatos mintájú se
lyemharisnyát. A selyemhajú, 'tündérszemű kislányról furcsa hírek keringenek. A 
cselédség meg van győződve róla, hogy belelát a jövőbe s csak „csillagkisasszonynak‘£ 
nevezi. A hatéves Annette egyszer egy szál csalánnyal támadott meg és kergetett el 
egy gyilkos legényt, aki az egyik fiatal szolgálót fojtogatta.

A Napóleonhoz pártolt német tábornok
Annette tizenhat éves. A napóleoni háborúk kora véresre festi a világot. Ham

merstein generális, ez a Napóleonhoz pártolt hannoveri nagyúr, megszállja a kastélyt 
és halálosan beleszeret a lenge szilfidbe. Feleségül kéri Annettet. Magával akarja 
vinni Kasselbe, ahol „König Lustick“ — Jérőme Bonaparte király — éli farsangi 
királyságát. Hogy a házasság tényleg érvényes lenne-e? Több ősrégi westphaliai 
mágnáscsaládból származó fiatal hölgy szégyenéről suttognak. . .  — „A konyhaszol- 
gálómnak tegyen ilyen ajánlatot, ne nekem“, — méltatlankodik Annette. Felugrik az 
ablakpárkányra: — „A tóba vetem magam, ha csak egyetlen újjal hozzám ér“. Ham
merstein kirobog a kastélyból. A nemes „maman“ elájul. Apa arra gondol, hogy 
mindaz, ami történt: mennyire szebben és vonzóbban fest Walter Scott romantikus 
regényeiben, sem mint a nyers, kézzelfogható valóságban. De Annette soha többé nem 
tudja az elutasított Hammersteint feledni. A szerelmes generális mindig újra vissza
tér képzeletében, vízióiban. Az elkergetett férfi mégis győztes maradt. Ür lett az 
álmai felett.

A két göttingai diák
Annette eladólány. Gőgös és szeszélyes. Hol sziporkázóan szellemes, hol komor, 

kiégett. Ám a természetellenesen nagy, tókék szemében ©tt álmodik a csudaismerő, 
befelé néző lelki élete. A napóleoni éposz lezáródott. Az elkallódott, kitaszított Ham
mersteint „General Perdu“-nek csúfolják. Westphalia újra Poroszországhoz tartozik. 
A háború elnyelte a Droste-kisasszonyok hozományát. Mi lesz a szép, előkelő Jenny- 
vel? A különcködő, kiszámíthatatlan Annette-tel? Valamelyik nemesi alapítvány höl
gyei között morzsolgatják majd elsavanyodott napjaikat? Kedvenc öl ebek, macskák 
és kanárimadarak között? Annette, a szíve mélyén, őrjöngve félt ettől a fenyegető 
lehetőségtől. Annette most már éjszaka, titokban verseket ír. Ezeket az ösztönös, szí
nes, elfojtott tűzű rigmusokat gondosan rejtegeti a nemes „maman“ előtt. Aki leg
feljebb a jámbor, vallásos versezeteket tűrte volna meg, — azokat is csak bizonyos 
mértékig. Mert a költői hivatás az akkori korszellem szerint nem illett egy előkelő, 
német, ősnemes bárókisasszonyhoz. Csakis polgári, vagy többszörösen elvált vagy 
mindenképpen „kisiklott“ dámák engedhették meg maguknak a „firkálást“. Ebben az 
időben gyűjtötte össze Grimm professzor az ó-német mesekincset és csak kevesen tud
ják, hogy Annette v. Droste-Hülshoff a néven nem említett csendestárs ennél a 
nagy alkotásnál. Annette vendég a Haxthausen-rokonok böckendorfi kastélyában. 
Szobájában régi családi képek. A westphaliai mágnásoknak zord, véres és fanatiku 
san rajongó családi krónikáik vannak. De a kísérteties, ősi képmásoknak múlttól ter
hes némasága mellett ott kacag, vadászik és teszi a szépet a kézzel fogható valóság. 
A fiatal August Haxthausen göttingai diáktársai: Arnswaldt báró az egyik, „mon
sieur“ Straube a másik. A két diák tüzet fog, részeg jánosbogárként kering az ezüst- 
finom, törékeny és mégis olyan nyugtalanítóan lángoló Annette körül. De Arnswaldt 
báró apja miniszter. Őt magát diplomatának szánták és Anna Haxthausen bárónő, a 
legfiatalabb nagynéni, szemet vetett rá, S most megismétlődik a gonosz mostohanő
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vérek és a szegény hamúpipőke története, akárcsak Grimm meséjében. Amswaldt 
báró széjjeltépné az irigységből és rosszindulatú nagynéni-pletykákból font rága
lomhálót. De feltételhez köti az eljegyzést. Annette-nek meg kell ígérnie, hogy lemond 
a nemesi úrhölgyhöz méltatlan szenvedélyéről: a titkos versfaragásrói. És Annette, 
bár tetszik neki a szép, fiatal, jövendőbeli diplomata és elkápráztatja a leendő kö
vet majdani felesége előtt feltáruló nagyvilági élet: a hülshoífi láposkastély meg nem 
értett, kigúnyolt kisasszonya mégis hű marad a leikébe írott törvényhez. Nem mond 
le költői hivatásáról. Csak hadd diadalmaskodjék a vénlányság küszöbén bősz harcot 
folytató Anna-tant. Menjen feleségül a megbántott Arnswaldthoz. Annette tovább 
írja démonikus, erőteljesen szárnyaló, környezetében megbotránkozást keltő román
cait és balladáit, tükörlovagról, szószegő püspökről, amelyek Németország egyik leg
nagyobb költőnőjévé teszik majdan. Egyetlen ember értékeli ezt az idegen új költé
szetet, Studiosus Straube, a híres és hírhedt Heine barátja. Straube maga is írói 
karrierről álmodik. Világhírt ígér a hamupipőke Annette-nek. Párisba akar vele 
szökni. A költészetbe vetett rajongó hit, és néhány fiatalosan forró csók viruló or
gonabokrok árnyékában. De még idejekorán közbelép a család. A nemes bárók és mi
niszterek, Wolff-Metternich hercegek és Assemburg grófok csak nem nevezhetik só
gornak „Straube urat“? Straube urat megdolgozzák. Straube úr belátja, hogy Jehe 
tétlent akart. Straube úr lemond, félreáll, elpárolog, mint a kámfor. Egyedül hagyja 
szegény kis Annettet a feldühödött családi hatalmakkal. Annette egy víziótól rémes 
éjszakán verset ír a sasról, amelynek szárnyait a többi sas zord marakodásban ösz- 
szezúzta. Ezen az éjjelen halt meg az elveszett Hammerstein generális. '

Az utolsó göttingai diák 
Az évek peregnek. A finom, tudóslelkű Droste-Hülshoff báró meghalt. Az öz 

vegy kénytelen-kelletlen átadja a hatalmat legidősebb fiának. A mindinkább különccé 
váló, pártában hervadozó Annettetal visszavonul a rüschhauseni kastélyba. Csillag
tündérből rigolyás vénkisasszonnyá szürkül Annette; magányosan kószál a pusztá
kon. Gyűjti a köveket, ásványokat és — rémes! — gyíkokat és békákat is. Bizonyára 
azt képzeli magáról, hogy ő is természettudománnyal foglalkozik, mint Goethe, a wei- 
mari miniszter úr. Jenny férjhez ment a nálánál sokkal idősebb Lassberg báróhoz. 
Akinek ősi lovagvárában, a bodeni tó partján, valaha még Martel Károly uralkodott. 
Az öreg Lassberg báró szenvedélyesen gyűjtögeti a Niebelungmondára vonatkozó ere
deti kódexeket, kéziratokat. Megfelelő titkárt keres. Annette-nek volt egy ifjúkori, 
korán elhalt barátnője, aki a polgári-születésű kamarai fővadászmesterhez, Stücking- 
hez ment feleségül. A halott Kathinka von der Busch fia, Lewin Stücking, a nemes 
Droste kisasszonyhoz folyamodik pártfogásért. Annette megszerzi neki a titkári ál
lást Lassberg báró várában. Így került a jogi tanulmányaiban kényszerűségből fél
bemaradt, ujságíróskodó Lewin Stücking Meersburg-várkastélyba és a harmadik, az 
utolsó göttingai diák a nálánál majnem húsz évvel idősebb Annette életébe. Különös 
barátság fejlődött ki az újra felvirult Annette és a biztos irodalmi ösztönű Lewin 
között. Lewin fanatikusan hitt „Annnette anyácskája1' nagy tehetségében és a bodeni 
tó partján csakhamar valóságos legendakor terjengett a feltűnő párról. Azt suttog
ták, hogy a sellőszemű bárókisasszony megbabonázta a fiatal fiút, aki nem akar más, 
hozzá illő lányról tudomást sem venni. Csakis a furcsa, félbolond Drostéval kószál a 
szőlőhegyek között. Annette, aki magábafojtott-tűzű leánysága tovatűnő éveiben csu
dálatos puszta verseit írta, most, nővére vendégszerető kastélyában, a bodeni tó mon
dakörét énekli meg. A szél melódiáját, amint fürtökbe kényszerített selyemhaját va
dul lobogtatja meg a magas erkélyen. Évekig tart ez a szoros amitié amoureuse a 
megértő fiú és a geniális asszony között. Azután egyszerre vége mindennek.

G allina a d iva tos írónő  
A csinos, merész fiú megismerkedett a legfelkapottabb, legdivatosabb írónővel: 

a szép Luise v. Gallal, akit Gallinának is hívtak. Lujza előkelő katonacsaládból szár
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mázott. Magyarországon is élt, Bécsben is, Berlinben is. Mindenütt bálványozták. 
Árva volt és kiszakadt régi köréből: már a bohém-világhoz tartozott. Kinyújtotta el

kényeztetett, fehér kezét az újságírói sikerekben dúskálkodó Lewin után. Gallinának 
hírnevén és szépségén kívül pénze is volt. Ideális házasság. Elismert újságíró és di
vatos írónő. Lewin elhozta fiatal feleségét Meersburgba. A finom, begubózott lelkű 
Annette elképedve hallgatta a nászutas menyecskének önmagát bálványozó, önrek
lámozó, Ízléstelen fecsegését. Ez nem az igazi tehetség, — érezte fel. Magával fogja 
a könnyen befolyásolható Lewint is rántani. Ám a győzelmétől részeg fiatal asszony 
kiteregette előtte szerelmes boldogságát. Minden szava Annette ellen irányuló, mér
gezett sértés volt. És Lewin némán tűrte, hogyan rántja sárba az ,„édes Lujza“ az 
egykori tiszta barátság emlékét. Aznap éjjel Annette elégette összes szerelmes ver
seit. Talán legértékesebb életművét pusztította el megalázott, kifosztott keserűségé
ben. íme, a tátongó ür a Droste lírájában, amelyről Kretschmer professzor beszél. An
nette szerelmes verseiről nem maradt másolat. Csalódásában vérig sértve: halálra 
ítélte őket. További évei szürke egyhangúságban szitálnak. Elmenne Weimarba, hogy 
belépjen a Goethe körül csoportosult szellemi körbe. Elmenne Berlinbe, ahol me
rész, felszabadult, új asszonyok új elveket hirdetnek. Elmenne Olaszországba, ahol 
hekapcsolódhatnék a nemzetközi szellemi áramlatba. De nincs pénze, anyja zsarno
koskodik felette. Fogoly a rüschhauseni kastélyban.

A skandalum
Rettenetes fájdalom éri. Lewis Stücking pamfletszerű regényében, „A lovagok 

leszármazottai“-ban hazug, fonák torzképet rajzol ő róla, Annette-ről. Kíméletlenül 
felhasználja mindazt, amit valaha családja gyengéiről bizalmasan elmondott Lewin- 
nek. Minekutána megtagadta, most lerántja a szennybe, nevetségessé teszi egykori 
„anyácskáját^. Gonosz, tehetségtelen fércmű, Gallina hatása érzik rajta. A Droste- 
és Haxthausen-család tajtékzik dühében. De a toll ereje már erősebb a kardénál. An- 
nette-nak tűrnie kell a viharos szemrehányás-áradatot, hogy versfaragó-mániájával, 
felszedett polgári barátjával szégyent hozott a családra. Ugyanekkor jelennek meg 
Annnette összegyűjtött versei Cotta kiadásában, díszkötésben, akárcsak Uhland balla
dái. A délnémet sajtó egyhangúan ünnepli az új költőt, a szellemes, nyugtalanító, kü
lönös Drostét. A pusztába vonult, magányos asszony fejére végre ráhull a babérko
szorú. Most kellene Münchenbe, Stuttgartba kiutaznia. . .  De a család könyörtelenül 
őrizi. Nehogy újból „méltatlan környezetbe keveredjék“. És Annette magányosan fek
szik a forrónyári, szikkadt pusztai fűben. Mint a német nagyművészet megvert, el- 
vérző, elfelejtett katonája. Azután jön a lappangó betegség, amely a láposból száll 
fel. Kiszívja az utolsó életerőt meghasonlott, csalódott szívéből.

Azután jön az egész Európán végigseprő forradalom. És milyen különös! An
nette, akinek asszonyélete elvérzett az ósdi előítéletek letörhetetlen bilincsei között: 
fél a ledöntött gátaktól. Az egyén, a művészet szabadságát félti a forradalomtól. A 
szellemi élet szabadságát félti a cenzúra ellen támadó törekvésektől. Ez az, amit a 
nyolcvanas évek liberális Gottschall professzora kiemel és sehogysem tud megérteni. 
De hogyha a forradalom ellen szegezett írásait mai szemmel, figyelmesen olvassuk: 
az az érzésünk támad, mintha nem is a negyvennyolcas éveknek a szabadelvű eszmék
ért küzdő forradalma ellen harcolna. Mintha a jövőbelátó csillagkisasszony, az egy
kori „Stemfrole“ váteszi szemével meglátná a polgári forradalmak után következő 
forradalmak előrevetett, véres árnyékát. Amikor a forradalomtól fél:mintha a pé- 
tervári es moszkvai, berlini és müncheni forradalomtól borzongana. . .

Németország legnagyobb költőasszonya 1848 májusában halt meg. A bodeni tó 
partján fekszik, viruló szőlőkertek között, kis temetőben. Versei örökértékűek a né
met irodalomban. Gallina Lujza írásait elnyelte a por és az enyészet.

Berend Miklósné
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m u l a

HASZNOS

AG OK.
A csalások lexikona

Irta: Ráth-Végh István

„Ha az emberek nem csalnának, a világ boldog lenne. De sajnos, a csalás egy
idős a világ teremtésével, amikor is a kígyó Éva-ősanyánkat olyan gyalázatosán 
becsapta, hogy ma is valamennyien nyögjük.“

Ezt a gondolatot fejtegeti Georg Paul Hönn kóburgi hercegi tanácsos 1720- 
ban kiadott könyvének előszavában, amely mű velős címe: „B etrugs-L exikonMint 
az alcím mondja, ebben a lexikonban „mindenféle élethivatás során szokásos csa
lások lelepleztetnek s az elhárításukra szükséges eszközök előadatnak“. A tudós 
szerző 33 éves bírói pályájának tapasztalatait sűrítette bele könyvébe és betűrend
ben, megszámozva sorolja fel mindazokat a praktikákat, amelyekkel az emberek egy
mást megkárosítani igyekeznek.

Hézagpótló munka lenne ez ma, amikor tudvalévőén a világháború annyira 
megtisztította az erkölcsöket, hogy az anyag száz kötetbe sem férne bele s havon- 
kint egy pótkötetet kellene kiadni. Sajnos, Hönn doktor anyaga sokkal szegényebb 
s a csalások mai fejlett technikája mellett az olvasó nem sok hasznát veheti. Akkori
ban nagyon kapós könyv volt, összesen négy kiadást ért meg. Ma már csupán 
irodalmi csodabogárnak számít, de mint ilyen, elsőrendű.

Ki mindenki csal ?
A szerző nem hiába volt bíró, egyenlő mértékkel mér mindenkinek. Csal a 

paraszt, aki levágja a vén kakas taréját és eladja kappan gyanánt, vagy pedig ad
dig dörzsöli a sovány liba hasát sóval, amíg megdagad és kövéret mutat. De csal
nak a királyok is, olyankor például, ha választás útján töltik be a trónt s ők össze
vásárolják a szavazatokat; vagy ha a népet megsarcolják, közpénzekből maguk ré
szére kéjlakökat építtetnek, ezüstpénzbe sok rezet kevernek, a szabadságjogokat 
megnyirbálják stb. A tanácstagok olyankor csalnak, amikor választásnál sógorságra- 
komaságra néznek; a drágaságot magánérdekből nem törik le; a tanácsban nem 
viselkednek gerincesen, hanem mindent megszavaznak, amit a polgármester akar és 
így tovább. Nem feledkezik meg a szerző a kis diákról sem, aki nem kevesebb, mint 
tizenöt rendbeli csalást szokott elkövetni, egyik legnagyobb gonoszságot az által cse
lekedvén, hogy a tanító nádpálcáját titokban késsel bemetszi, miáltal az már az első 
ütésnél eltörik s a további elpáholás meg nem valósítható.

A védekezés eszközei persze naivak: a parasztok csalásaira vigyázni kell; a 
fejedelmeknek jó tanácsokat kell adni; a tanácsosokat viszont jól kell megválasz
tani: a diákokat szigorúan kell fogni és a szorgalmas tanulókat meg kell tenni 
vigyázókká (observatores), hogy társaik betyárságait a tanítónak besúgják.

Rendkívül kedves az az összefoglalás, amely a festők csalásait tartalmazza, 
amihez tudni kell, hogy az akkori céhrendszer nem ismert különbséget szobafestő, 
mázoló és festőművész között. Csal a festő, ha valamely szoba kifestésénél drága 
festéket számít fel és olcsót használ; ha asztalok, ágyak, szekrények mázolásánál
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nem csinál kellő alapozást és nem dörzsöli be elég jól a festéket, úgy, hogy az szállí
tás után lepattog; ha régi festők műveit lemásolja, antik látszatot keltő mázt ken 
rája, szignatúrával látja el s eredeti mű gyanánt csap be vele valakit; ha a saját 
silány műveire híres festők nevét hamisítja; ha bibliai tárgyú képek festésénél 
tudatos hibákat követ el, például Mózest szarvakkal ábrázolja, Ábrahámnak nagy 
csatabárdot ad a kezébe stb.

Alig hinné az ember, hogy a tolvaj nem csupán lop, de a lopással kapcsola
tosan 27-féle csalást is képes elkövetni. Csal a tolvaj, ha kifordítható ruhát csinál
tat, amelynek segélyével a lopás után külsejét elváltoztatja. Ha arcát feketére festi, 
hogy ne ismerhessék meg. Ha a házőrző kutyát varjúszemmel megeteti. Ha hamis 
nevet használ. Ha a bíró előtt a lopást tagadja, de a kínzókamrában mégis csak 
beismeri. Viszont, ha a tortura alatt a lopást beösmerte, később pedig a beösmerést 
visszavonja. Ha kenyérbe sütve fűrészt csempésztet a börtönbe, hogy elfürészelje a 
rácsokat és megszökjék, — valamint ha szökési célból ópiumot ad be a börtön-őrnek 
és elaltatja. Ha tolvajtársait az osztozkodásnál becsapja. Ha valamely lopásnál őrt 
kell állania s meglóg és cimboráit cserben hagyja. Ha lopás előtt társainak meges
küszik, hogy nem árulja el őket, még ha a hóhér minden tagját egyenkint kiszag^- 
gatja, vajban kisüti és vele megéteti is, — de aztán a bíró előtt rájuk vall.

H o g y a n  c s a ln a k  a  n ő k  ?
A bíró igazságossága kellett hozzá, hogy a tolvajoknak azt is szemükre vesse, 

amit a tulajdon cimboráik ellen vétettek s bűneiket ezért felszaporítsa 27-re, — vi
szont a mondén világtól idegen tisztviselő naivitása mutatkozik meg abban, hogy az 
asszonyt praktikák közül mindössze 14 volt előtte ismeretes. Ezeket illő egyenkint 
felsorolnunk. Tehát mikor csalnak a nők?

1. Ha szeplőiket és szemölcseiket úgynevezett szépségtapaszokkal leragasztják, 
hogy külsőleg szépet mutatva, a férfiakban bűnös vágyakat gerjesszenek.

2. Ha hamis ékszereket hordanak.
3. Ha a mellüket kitömik.
4. Ha arcukat, nyakukat pirosítóval és úgynevezett szüzlány-tejjel (lac vir

ginis) vagy más efféle kendőző szerrel kenik be.
5. Ha vörös hajukat feketére festik. (!)
6. Ha üvegszemet (nem szemüveget, hanem üvegből készült szemet) használ

nak, valamint ha elefántcsontból készült fogakat tétetnek a kihullott foguk helyébe.
7. Ha az ajkukat pirosítják.
8. Ha hamis hajat használnak, vagy a hajukat erősen púderozzák.
9. Ha rettentő magas cipősarkakat hordanak, hogy nagyobbaknak látszas

sanak.
10. Ha hosszú ruhát viselnek, hogy görbe lábukat eltakarják.
11. Ha ruhájukat egyik oldalon kitömik, elpalástolandó, hogy azon az oldalon

ferde a válluk. —-
12. Ha társaságban beillatosítják magukat avagy szájukban illatos anyagot 

rejtegetnek, hogy lehelletük kellemetlen szaga ne legyen ob sérv álható.
13. Ha nem valódi arany láncot, gyűrűt, órát hordanak.
14. Ha mások által készített művészi hímzésekre azt mondják, hogy ők csi

nálták s így akarnak ügyességet és műértést fitogtatni.
A megelőzés eszközei: „Szorgos intelmek a lelkiatya részéről, hogy tartóz

kodjanak az efféle hamisságoktól, amelyekkel a saját lelki üdvüket is veszélyeztetik, 
különösen ami a kendőzést és szépségtapaszokat illeti, amely utóbbiakra nézve vesd 
össze Schumann magister épületes traktátumát „A Szépségtapaszokról“.

Sajnos, ezt az utóbbi kétségtelenül becses művet nem tudtam felkutatni.
Egyébként a jó erkölcs szempontjából teljesen igaza van Hönn bírónak, hogy
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efféle mesterkedésekkel csupán bűnös vágyakat lehet gerjeszteni, de nem tiszta sze
relmet. Tiszta szerelemre csakis szeplős, bibircses, laposmellű, félszemű, foghíjas, 
görbelábú, ferdevállú és szájszagú leánykák bírhatják az emelkedett gondolkodású 
férfit.

H o g y a n  c s a l  a z  iró?
Lássunk még egy másik szakmát, amelyben a szerző nyilván járatosabb, mint 

a szerelmi szakban.
Tehát: hogyan csal az író?
Ha könyvének fellengős és hangzatos címet ad, amely nagy ürességet takar. 

Ha mindenféle oda nem tartozó szószaporítással hígítja a könyvet, csakhogy a 
kiadó minél több ív után fizesse a honoráriumot. Ha idegen könyvekből lopkodja 
össze a tárgyát s azt a saját gondolatai gyanánt tálalja fel. Ha művében elfogultság 
vezeti s érdemetlen személyeket felmagasztal, viszont derék férfiakat lealáz. Ha a 
kiadót művének szertelen feldíesérésével elkápráztatja, a kiadásra rábírja s vége
zetül olyan munkát szállít, amely makulatúránál egyébnek nem való. Ha életrajzok
ban nem úgy írja le a személyeket, aminők azok valójában voltak, hanem úgy, a 
minőknek kellett volna lenniök. Ha könyvükben magas személyiségek ellen becs
mérlő kifejezéseket használnak, minek folytán a könyvet elkobozzák és a kiadónak 
kára támad. Ha könyvüket két kiadónak is eladják és duplán vágják zsebre a hono
ráriumot. (Szent Isten, micsoda boldog aranykor!) Ha kitalált históriákról azt 
állítják, hogy azok való történetek. Ha mindenféle erkölcstelen regényt írnak s 
azzal az ifjúság drága idejét elrabolják és őket paráznaságra csábítják.

Védekezés: Rendeljen ki a felsőség megbízható cenzorokat, akik gondoskodja
nak róla, hogy se a kiadó, se a közönség efféle haszontalan firkákkal meg ne tévesz- 
tessék.

Ejnye, Hönn kolléga, könnyű önnek a négy kiadás magaslatáról a többi sze
gény írótársat így ledörögni. De remélhetőleg kiegyenlíti a szigort és védelmébe 
veszi a szerzőket, amikor a kiadók csalásaira tér át.

Bizony Hönn tanácsos úr ezt nem cselekszi. Van ugyan egy artikulus a lexi
konban, amely a könyvkereskedők bűneiről szól, de ez csak a hatóság és közönség 
megtévesztéseit tárgyalja. Arról nem esik egy árva szó sem benne, hogyan csapják 
be a kiadók a szerzőket.

A négy kiadás előnyei megvesztegették a szigorú ítélőbírót és szemet hunyt.
A csalás-lexikon szerkesztője maga is csalt.

Tantó József: Békés vármegye iskolán- 
kivüli népművelési bizottságának II. év
könyve

(Gyula, 1934. 145 oldal). Tantó József. 
Békésmegye népmívelési titkára, a proé 
vinciális magyar irodalomnak buzgó mun
kása, amit bizonyít az is. hogy az Orsz. 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaságnak, a 
nagykőrösi Arany János Társaságnak, a 
Gyóni Géza Irodalmi Társaságnak, a 
Berzsenyi Irodalmi Társaságnak és az 
AurórarKörnek munkás tagja, aki sokat 
dolgozott a magyar népi jelleg, az ethni- 
kai kultúra s a magyar népraiz kifeilesz- 
tése körüL írói és népvezetői készségének 
újabb bizonyítéka ez a díszes kiállítású és 
gazdag tartalmú Évkönyv is. amelv iga
zán megható képét adja annak az inten

zív munkának, amellyel néhánv lelkes em
ber a magyar falu lelki továbbművelését 
szolgálja. Istenem, hol tartanánk ma. ha 
már a háború előtt is Magyarország min
den megyéiében ilven odaadó és nagvlátó- 
körű emberek szolgálták volna a kultúra 
ügyét?!

Salgó Gyula dr.: Opera és balett
(Zseblexikon, Szeged. Bartos-nyomda. 24 

oldal. Ára 50 fillér). Az operalátogató és 
rádióhallgató (no meg a keresztrejtvény
fejtő) nagyközönség tájékozását szolgálja 
ez a kis füzet, amelv az összes operákat és 
balletteket (sokat eredeti címe szerint is) 
betűrendben sorolja fel s még külön név
jegyzékét adja az összes zeneíróknak is, 
műveik rövid felsorolásával. Praktikus, 
gyorsan tájékoztató kis kézikönyv.
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ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA

Modern holland elbeszélők
A „2A Neioe Deutsche Erzähler“ mintájára most Hollandia is bemutatja a 

maga tíz fiatal elbeszélőjét egy vaskos kötetben. („20 Noord en Zuid-Nederlnndshe 
Verhalen“, Utrecht, 1934.)

Az előszó hangsúlyozza, hogy a kiadó a legmodernebb prózát kívánja bemu
tatni. A „modern4* szót inkább holland, mint európai értelemben kell vennünk. A 
sajt és a kakaó klasszikus hazájában ugyanis ismét új árnyalatot kap ez az elavult 
szó. A fiatal hollandok sehol nem érintenek időszerű társadalmi vagy politikai pro
blémát. Az a benyomásunk, mintha egy teljesen elzárt világ írói szólnának hozzánk 
(vagy inkább egymáshoz!), ahová az európai izgalmak egyáltalán nem hatolnak el.

Aprólékos megfigyelések, jelentéktelen gyermekded pepecselés: ez az alap
hangja ezeknek az igen szimpatikus, — de vérszegény elbeszéléseknek. Modernséget 
talán csak abban lehet felfedezni, hogy novelláikat gyakran happy end-del kezdik, 
aztán fokról-fokra viszik lefelé meséiket egészen az abszolút unalomig, amelynek 
visszavonhatlan mélypontja alkotja a point-t. Temperamentum-mentes lényük 
sehol nem tudja az érdeklődést ébrentartani. Ezt egynémelyik közülük belátja és 
sűrű erotizálással igyekszik elbeszélésébe némi vért pumpálni.

S i-r o m a n t ik a
Témában legmerészebb talán A. Doolaard regény-részlete, amely arról szól, 

hogy hat fiú és egy lány sítúrán van Svájcban. )Este fáradtan térnek haza és — 
mint ez ilyenkor szokás — vacsoráznak. Evés után a félhomályban mind a hat férfi 
külön-külön ráeszmél, hogy nagyon kívánja a nőt. A nő viszont — ezzel merő ellen
tétben — az egyik férfit kívánja leginkább. Sejtjük is, hogy melyiket: a hőst. És 
csakugyan: éjjel bemászik a hálófülkéjébe. Lefekszik a kissé megszeppent síbajnok 
mellé. Kínos csönd. Végre a nő megszólal: „Mi mindent látsz itt a sötétben?44 A férfi 
készséggel felsorol néhány tárgyat: „Hátizsákot, pár szöges cipőt, fogkefét.“ „Jó, 
jó — mondja a nő — de mit látsz még?“ „Más nincs“ — szól a férfi. „Hát akkor én 
majd megmondom, hogy mi van!“ — csattan fel az energikus menyecske, — „egy 
férfi van és egy nő, akik egymást nagyon kívánják!4,4 Ja, vagy úgy! — gondolja a 
férfi és bámulatos találékonysággal megérti, miről is van hát tulajdonképpen szó, 
s teljesíti kötelességét. Másnap aztán, miután a szenvedélyek ily rövid és célszerű 
úton lehiggadtak, nyugodtan síelnek tovább és gyönyörködnek a természetben. Este
felé azonban, hogy az elbeszélés még modernebb legyen, a nő ismét vadulni kezd és 
időnként véresre harapja a hős száját. „A véredet, a véredet!4* — lihegi. A Mont 
Elanc mögött épp akkor bukik le a nap.

R. van Stort neokatolikus irányt követ egy vidéki fiatalember vigasztalan tör
ténetében. A fiú orvossá lesz. Néhány embert meggyógyít, néhányat nem. Végül 
fiatalon meghal „anélkül, hogy a legcsekélyebb örömben is része lett volna44. Ami
kor meghal, „arca olyan, mint egy szenté“. Zavartalan rajongásos hangulatunkról a 
gyakori harangzúgás gondoskodik. A szerző elfelejti, hogy a túlzott absztinencia ma 
nem annyira vallásbeli, mint inkább idegorvosi probléma.

K. Houwinktől megtudjuk, hogy a holland papa sem örül, ha tizenhatéves kis
lányának váratlanul fiúgyermeke születik.

U n a lm a s  n ő ir ó k
Néhány írónőt is felvettek az antológiába. Az írónők (kivéve a legnagyobba-

____
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kát) két csoportba oszhatók. Az egyik presziőz, tudákos, kerül minden aktuális pro
blémát és kizárólag a „női lélek finomságait“ boncolgatja steril írásaiban. A másik 
csoport viszont privát erotikájának kiteljesedését óhajtja saját műveiben élvezni. 
Legintimebb magánügyeit szellőzteti a stilizálás minden készsége nélkül. Meglepő 
bravúrral produkálnak fordított művészetet: ahelyett, hogy személyes élményeiket 
mindenki számára érdekessé tennék, közismert dolgokat fullasztanak privát una
lomba. A holland nőírók közt is megtaláljuk ezt a két csoportot, bár — tempera
mentumuknak megfelelően — az első csoportnak több híve van.

A magyar irodalomnak nagy tragédiája nyelvi elszigeteltségünk. A hollandok 
— megérdemlik, hogy hollandul jelennek meg.

Érdekes megfigyelni, hogy a gazdasági virágzás mennyire kedvez a képző- 
művészetnek. Dekadens társadalom viszont inkább az irodalomnak (ha nem is az 
íróknak!). Szomorú vigasz ez nekünk magyaroknak, akik a hollandoknál sokkal 
gazdagabb irodalommal dicsekedhetünk. Ha belenézünk egy holland irodalomtörté
netbe, látjuk, hogy mint minden kisállam, Hollandia is igyekszik egy-egy lokális 
nagyságát Goethévé felfújni. Ez a bájos törekvés a sovinizmusnak mindenesetre 
legrokonszenvesebb megnyilatkozása. A hollandok Vondel-ben találták meg ezt az 
ideált, aki harmincnégy drámát és végtelen számú vallásos elmélkedő írást hagyott 
hátra. A holland próza tulajdonképpen (talán az egy Multatuli kivételével) 1880- 
tól fogva élvezhető, amikor is a francia naturalizmus betört a Németalföldre. Kü
lönösen Zola és a Goncourtok hatása érezhető a századelei holland prózában. Ez 
a francia befolyás lassan enyhült, míg helyet nem adott a mai langyos, misztikus 
szláv-skandináv befolyásnak.

Ez a húsz fiatal elbeszélő, akiknek nagyrésze még innen van a harmincon, 
már ilyen irányban éviekéi. Valahogyan az az érzésünk, hogy nem hús- és vérem
berek írták ezt a könyvet, hanem valami távoli világ kormányfőtanácsosai. Úgylát
szik, szegény hollandok túlságosan gondtalanok ahhoz, hogy átlagon felülit produ
kálhassanak az irodalomban. Szegények. Irigyeljük őket. Teles Péter

Baróti Dezső: Dugonics András és a ba
rokk regény

(Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 
193A. 71 old. Ára 2 P.) A dalmát-szerb 
származású szegedi piarista pap, Dugonics 
András, az eddigi magyar irodalomtörté
netekben nem annyira mint irodalmi, mint 
inkább mint politikai jelenség kapott ér
tékelést: a lángoló, gyakran türelmetlen 
irodalmi nacionalizmus megteremtőiéként, 
aki izzó gyűlölettel fordul a nemzetiségek 
ellen, úgyhogy Kazinczy. Bodnár Zsigmond 
és mások, éppen emiatt, élesen elítélik egész 
írói oeuvre-jét. Ez az elítélés csak fokozó

dott. amióta viszont kiderült róla, hogy 
minden nacionalizmusa mellett majd min
den egyes művét szinte szolgailag „ültette 
át“ idegen írók alkotásaiból, csak éppen 
magyar gúnyát húzott a szereplőkre. Dugo

nicsnak ebben a megítélésében csak az 
utóbbi évek hoztak változást, amikor 
Szekfű Gyula a magyar bárok. Szerb An
tal pedig a magyar preromantika egyik 
jelentős képviselőjét ismerték fel az egy
kori egyetemi matematika-professzorban. 
Ezt a változott képet egészíti ki most Ba

róti Dezső éleslátású tanulmánya. A Szekfű- 
és a Szerb-féle felfogás között lévő ellen
tétet látszólagosnak minősíti: a magyar 
irodalmi bárok rendi-nacionalizmusa csak
ugyan meg van ebben a papban, aki holta 
napjáig hiába vágyott arra, hogy meg
kapja a magyar nemességet; de amellett az 
egyetemes európai jellegű preromantika, 
mint külső jelleg, is megállapítható Dugo
nicsnál. Kitűnő fejezeteket — új meglátá
sokat — nyújt Baróti a barokkon Szeged 
bárok városképéről, a szegedi írók bárok 
hagyományairól, főként pedig 1 arról a 
«szeptentrionalizmusról», észak-vágyról, 
amely a 18. század íróiban európaszerte 
feltámadt (Ossian-dalok, walesi, skót bal
ladák. Herder stb.), s amelynek legerősebb 
forrása nálunk a két csillagász jezsuita: 
Hell Miksa és Sajnovics. akik felfedezik a 
magyarok „nordisch“ őseit s 'ezzel egv 
imaginárius világbirodalmi hátteret szol
gáltatnak a  magyar ábrándozás számára. 
Ez a preromantikus észak-vágy és a bá
rok rendi nacionalizmus keveredik Dugo
nicsban egységgé és ád neki szellemtörté
neti önálló jelentőséget a magyar eszme
fejlődés genetikájában.
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Könyvmolytól — a böngészdéig
Antikváriumok a kapualjban

Budapest uccáin illetve kapuiban új üzletág virult ki az utóbbi években: könyv- 
kereskedés a kapualjban. Mint már régi idők óta megszoktuk a gyümölcs- és cukor
kaüzleteket a tágas, mély kapuknál, úgy most már Budapest képéhez hozzátartoznak 
ezek az újszerű könyvüzletek is. Festett tábláikon újszerű nevek díszelegnek. Egész 
kis csokrot lehet ezekből a nevekből összegyűjteni. Megtalálhatjuk köztük a Könyv
molyt, Könyvtárlatot, Könyvbörzét, Böngészdét, Könyvfigyelőt, Könyvbúvárt, Könyv
csárdát stb.

Az áru — mint a gyümölcs-ősöknél, vagy a cukorkásoknál — ládákban, pul
ton, polcokon, sőt — elegánsan — vitrinszerűen zárva üveg alatt is látható.

Mindenki megtalálhatja az olvasnivalóját. Csengő-bongó versikék és Dante: 
Isteni színjáték-a egyaránt kapható. Éppúgy, mint a tízfilléres regények (fél
áron, régiben!) és a dúsan aranyozott, díszkiadású művészet- vagy irodalomtörté
netek.

Megakad szemem egy nemrégen kiadott nagysikerű regényen.
— Hogyan — kérdem meglepetten — már ezt is lehet antikvárice kapni?
A tulajdonos előzékenyen nyúl a könyvért és önérzettel mondja:
— Egészen új példány, még felvágatlan. Felébe kerül, mint rendesen.
— Felvágatlan? — csodálkozom.
— Óh, nagyon sok ilyen példány van. Egészen modern, most megjelent köny

vek. Megveszik és máris hozzák eladni. Tessék körülnézni, mennyi az új könyv.
— Kik vásárolnak általában?
— A közönség minden rétegéből kerülnek ki a vevőim. Ma igazán szegény és 

gazdag egyaránt vásárol régi könyveket.
— És miért éppen kapualjban van a kereskedése?
— A házbér az oka kérem. Olyan kevés haszonra dolgozom, hogy még a kapu- 

bérrevalót is nehéz beszednem, hát még egy üzletbért. De azért már van egy fiók
üzletem is.

— Az is kapualjban?
— Csakis.
A másik antikváriumnál vevők válogatnak. Éppen egy rendőrőrmester panasz

kodik a kereskedőnek:
— Az én időmben az iskola adta a kötelező olvasmányokat, most meg csak 

megmondják, hogy ezt, meg azt el kell olvasni és aztán a gyereknek meg kell 
venni.

Buzgón válogat tovább a Magyar Könyvtár narancsszínű füzetei között.
— A legjobb vevőnk — mesélik a harmadik helyen, — egy villamoskalauz. 

Minden pénzét könyvre adja ki. Alig tudom elhinni, hogy ételre is telik neki. És 
nem is tetszenék elhinni: a szomszéd vici nagyon jó vevőnk. De diákok és tanárok 
is vesznek nálunk.

— Azelőtt is könyvkereskedő volt?
— Igen. De így a kapualjnál könnyebben megállnak az emberek. És olcsóbb 

házbér, kisebb rezsi, olcsóbban adhatok; — nagy forgalom, kis haszon, — ez a 
kalkulációm titka.

Bevallom, ezt az utóbbi kérdést azért adtam fel még néhány helyen, mert azt 
hittem, hogy állástalan tisztviselők, vagy — könyvbörze! — volt tőzsdés, avagy 
más foglalkozásról áttért újdonsült könyvesek virágoztatták fel a kapualji keres
kedelmet. Tévedtem, mert mindenütt azt a választ kaptam, hogy azelőtt is könyv- 
kereskedő volt az illető. Semmi romantika a kapuk alatt.

Nagyváros vagyunk. Kezdünk ebben is Párisra hasonlítani. Földváry Erna.
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Mód Aladár: Materialista lételmélet
(Vázlat. Az előszót írta Jeszenszky 

Erik. By. 1934. Phönix-kiadás. 151 oldal. 
Ára 2 P.) Ez a munka a dialektikus ma
terializmus alapján áll. Tehát szembehe
lyezkedik úgy a monista (Spencer, dar- 
winista szociológia, pszichoanalitikus). mint 
a dualista (Windelband, Rickert, Wundt, 
Bergson) társadalom,^ és lételmélettel, 
egyben pedig az első eredeti kísérlet ma
gyar nyelven arra, hogy összefoglalja 
ezen az alapon, a társadalmi jelenségek 
rendszerezésével dialektikus egységben, a 
modern természettudomány eredményeit. 
Ezek szerint pedig „a világnak nincs kez
dete, keletkezése és vége, elmúlása. A vi
lág léte minden pontjában kezdődik és vég
ződik egyszersmind. Nincsen kezdet és 
nincsen vég. Valamint a gömbfelületen 
nem találunk sem kezdő-, sem végpontot, 
hanem a gömb minden pontja egyúttal 
kezdő- és végpontja a gömbnek, ugyanúgy 
az anyagi létezésen belül is az anyagi lé
tezés minden pontjában kezdődik és vég
ződik egyszersmind“. „A világban nem a 
világ kezdetét és végét .kell keresnünk: 
ilyen nincs és hiába keresnénk“. A szer
zőnek ezzel a megállapításával szemben 
két kérdésünk merül fel: 1. mit jelent egy 
„materialista lételmélet“ megalapozásánál 
annak a külön hangsúlyozása, hogy „az 
any api létezésen belül is?“ Létezik az 
anyagi létezésen kívüli létezés is a „dialek
tikus materializmus“ szerint? 2. Ha nincs 
kezdet és nincs vég, akkor hogyan magya
rázható meg az előszóírónál is, de meg a 
szerzőnél is többízben felbukkanó fejlődési 
gondolat? Ha a létezés történésének nincs 
célszerű (teleologikus) felfogása, akkor hogy 
lehet az, hogy „ezek a területek az egysé
ges anyag fejlődésének a különböző szaka
szait képviselik“, hogy „új, mapasabbren- 
dű minőség jön létre a maga magasabbren- 
dű törvényeivel egyetemben“ s hogy „a 
szocializmusnak az \ általános fejlődéstör
vényekben szükségszerűen bekövetkező dia
dalában nem kételkedhetünk“. Nyilvánva
lóan igaza van az előszóírónak, ha azt 
mondja, hogy „a materialista dialektika 
módszere még nincs teljesen kiépítve“ s 
hogy „Hegel dialektikájának a materia
lista alkalmazása is elkerülhetetlenül hi
bákkal já r együtt a mai fokon“. „Azonban 
csupán az nem követ el hibákat, aki sem
mit sem csinál“. De viszont abban is iga
zat kell az előszóírónak adnunk, hogy „ez 
a munka eredetiségénél fogva is a legna
gyobb figyelmet érdemli meg és messze
menő várakozásra jogosít fel szerzője to
vábbi munkásságával szemben“.

Sándor Pál dr.: Fasiszta munkakódexek
(Clnj-Kolozsvár. „Korunk“ vilápnézeti 

és irodalmi haviszemle kiadása. 1934. 54 
oldal). A szerző, aki a Budapesten meg

jelenő „Társadalmi Szemle“ egyik szer
kesztője, a kolozsvári „Korunk“ folyó
iratban tette közzé fezt az alapvető mun
kálatát. Bevezetésében vizsgálat tárgyává 
teszi a fasizmus és a szociálpolitika ösä- 
szefüggését, helyesebben elébb külön- 
külön kívánja mindkét fogalom meghatá
rozását adni. Ez nem is oly könnyű fel
adat, lévén, hogy a fasizmus legelméle
tibb tudósai máig sem jutottak túl a 
penus proximum-on, az „olyan társadalmi 
rendszeriben. Amin különben nem is igen 
lehet egy in beeinp-rendszernél különö
sebben csodálkoznunk. Helyettük elvégzi 
ezt a meghatározást Sándor dr., aki sze
rint a fasizmus „az az elgondolás, amely 
a létében fenyegetett burzsoá-osztályural- 
mat az egész társadalmat átfogó, az osz
tályok szembenállását és harcát struktu
rálisan megszüntetni akaró rendszerrel ki- 
vánja megmenteni és biztosítani“. Még 
érdekesebb a szerző felfogása a szociál
politikáról : éppen baloldali beállítottságú 
szocialistánál meglepő, hogy a szociál
politikával szemben a tolerari posse ál
láspontjára helyezkedik (holott eddig ép
pen erről az oldalról mindig a polgári 
szentimentalizmus egyik gyöngeségi tü
netének tartották azt.). Igaz, hogy az új 
beállítást megmagyarázza a szerzőnek a 
szociálpolitikáról vallott az a meggyőző
dése, hogy az tulajdonképpen nem más, 
mint a munkabérnek természetben szol
gáltatott része. Ennélfogva most már 
bátran felállíthatja az új tételt (amelyért 
eddig kiátkozás járt az integrális szocia
lizmus részéről), hogy „akár érdemes, 
akár nem, (szociálpolitikai) követelésket 
a munkásság felállít, kénytelen felállí
tani, mert a szociálpolitika a bér egy ré
sze“. így most már tisztázván iaz alapfo
galmakat, a szerző ahhoz az érdekes meg
állapításhoz érkezik, hogy „a fasizmus a 
tulajdonképpeni szociálpolitikának egy 
magasabb formája“, amelyben persze a 
fasizmusnak inkább csak az a szerep-jut, 
hogy „az uralkodó osztályokkal szemben 
látszólag lép fel, az elnyomott osztályok 
helyzetének jobbrafordulását kilátásba 
helyezi, ilyen irányú rendszabályokat lát
szólagosan vesz igénybe“. Szóval porhin
tés. Azután részletes bírálat tárgyává te
szi az olasz Carta del Lavorót, a hitleri 
szociálpolitikát, Roosevelt munkakódexét, 
Gömbös 95 pontját és az osztrák kleri- 
kofasiszta kísérleteket. Kár, hogy a cen
zúra sok helyütt értelmetlenné szabdalta a
könyv világos okfejtését.____________ __

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10.1. Telelőn: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

400 lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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M A G Y A R  M U L T  É S  J ÖV ö
Gratz Gusztáv: A dualizmus kora

( M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  I S  67—1918.
A  M a g y a r  S z e m l e  T á r s a s á g  k ia d á s a .  I.  
k ö t e t  U1U olda l.  II .  k ö t e t  U20 o lda l .  Á r a  
2 2  P ) .  Ha más nem, már e hatalmas mű 
írójának rendkívüli egyénisége is arra 
kell késztesse a publicisztikát, hogy beha
tóan foglalkozzék ezzel a két kötettel, 
amelyek arra lennének hivatva, hogy vol
taképpeni magyarázatát adják Magyaror
szág mai helyzetének s egyúttal irányítást 
nyújtsanak a jövőre nézve is. Gratz Gusz
táv 21 éves kora óta, amikor a P e s t e r  
L l o y d  belső munkatársává lett. szünet 
nélkül aktív részese volt a magyar köz
életnek, fiatalabb korában — mint ez 
természetes is — radikálisabb irányban 
(hiszen ő volt egyik megalapítója a Tár
sadalomtudományi Társaságnak és folyó*- 
iratának: a H u s z a d i k  S z á z a d n a k ) ,  utóbb 
persze mindinkább a konszervatizmus felé 
hajolva. A háború alatt rövid ideig pénz
ügyminiszter, a kommün után külügymi
niszter, aki ezt az állását csak akkor 
hagyta ott, amikor a IV. Károly vissza
térése körül adódott események miatt 
börtönbe került. A dualizmus korának 
megírására saját személyes politikai és 
közéleti élményein kívül főként a már 30 
évvel ezelőtt megírt két hagvobb tanul
mánya nredesztinálta, amelyek közül az 
egyik Tisza Kálmán egyéniségét mutatta 
be, a másik pedig — egv előadás gondo
latából kiindulva — a liberális doktrína 
elvi alapjait fejtegette. Gratz Gusztáv 
egész politikai pályafutása alatt — akkor 
is, amikor Andrássv Gyula elveit követte, 
s akkor is, amikor Tisza István táborá
hoz tért át — konszekvensül a 67-es ki
egyezési politika híve volt. s ez az elvi 
beállítottsága természetesen mosti egész 
művén is végig vonul, amikor Kossuthtól 
Károlyi Mihályig, hol szkepszissel, hol 
negációval kíséri a függetlenségi poli
tika célkitűzéseit. Könyve tehát ebben a 
tekintetben kimondottan pártpolitikai be
állítottságú. Ez kitűnik pl. már abból is, 
ahogy a dualizmus megalkotásánál, a 
67-iki kiegyezési törvény ismertetésénél 
elkerüli annak a megemlítését, hogy e tör
vény magyar és osztrák fogalmazása kö
zött szövegbeli súlyos eltérések voltak s 
hogy voltaképpen ebből adódott az a hoszí- 
szú évtizedes közjogi harc, amelyben Fe- 
rencz József mindig az osztrák szövegre 
hivatkozott, a magyar kormányok pe1 
dig nem merték a nyilvánosság előtt be
vallani, hogy itt valamely részről szándé
kos megtévesztés történt. Ugyancsak, nyil
ván a dualizmus előharcosának. Deák

Ferencnek presztízse érdekében nem em
líti meg Gratz, hogv a kiegyezés művéi- 
nek „spontán” megindító oka. a híres 
„húsvéti cikk“ távolról sem volt Deák 
Ferencnek spontán kezdeményezése. ha 
nem annak megírását a bécsi udvarral 
folytatott hosszas titkos tárgyalások előz
ték meg s Deák aztán csak e tárgvalár 
sok eredményét foglalta Bécs óhajára 
írásba. Ugyancsak a dualizmusban való 
rendíthetetlen híve válthatta ki Gratzból 
az ilyenfajta megállapítást Ferencz Jó
zsef halála alkalmából: „.Magyarország 
őszinte barátját veszítette el benne, mert 
Ferencz József azon a véleményen volt 
hogy a magyarság az egyetlen megbízható 
népfaj a Monarchiában’4. Ezzel szemben 
nem is akarnánk most olyan személyes 
motívumokra rámutatni, amelyek esak 
Ferencz József halála után derültek ki 
mint pl. hogv a hálószobájában mindha
láláig három metszet függött: Hentzi 
halála Budavára ostroma közben. Lam- 
berg gróf meggyilkoltatása a Lánchídon 
és a győri csata. — amelyek mindegyike 
csak arra emlékeztethette, hogy valami
kor a magyarok ellene harcoltak: azt is 
elhanyagolhatjuk, hogy 1914-ig még a 
házikabátján is ott viselte — egyetlen 
rendjelül — az orosz Szent Gvörgv-ke- 
resztet. amelyet Magyaroi^zág 1849-i le- 
tiprásért kapott a cártól. Ezek elvégre 
szentimentális dolgok, s ezpknek tényleg 
kevés részük volt Ferencz József elhatá
rozásaiban. Fontosabb azonban ennél a 
chlopyi hadparancs, amely kimondottan 
a magyarság ellen irányult: aztán a ma
gyar parlamentnek a magvar honvédség 
útján való felosztása, amely nem csupán 
a felülről való forradalom kezdetét je
lentette, de egyben — éppen a honvédség
nek e célra való felhasználása következ
tében — megszégyenítő is volt a magvar 
érzésekre; aztán különös súllyal esik a 
Gratz által hangsúlyozott „megbízható
ság“ szempontjából latba az a tény. hogv 
Ferencz József közvetlenül a világháború 
kitörése előtti hónapokig a honvédségnek 
nem engedélyezett tüzérséget, vagvis' 
olyan fegyvernemet, amely esetleg ko
moly ellenállásra is képessé tette volna 
a magyar nemzeti fegyveres erőt. Ilyen 
körülmények között arról szólni, hogy Fe
rencz József „őszinte barátja“ volt a ma
gyarságnak s hogy bennünket tartott ..az 
egyetlen megbízható népfajnak a Monar
chiában“, kissé túlzott kijelentés. A párt- 
politikus szól Gratzból olyankor is. ami
kor Tisza Istvánnak a magyarságra 
nézve valóban katasztrofális „tévedéseit“
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már végkép nem hallgathatván el. azokat 
olyan szépítő műveletnek veti alá. hogy 
ebből bizony senki e „tévedések“ igazi mé
reteit nem olvashatja ki. Gratz maga 
igen józanul elismeri, hogv „az bizonyos, 
hogy általános választójog mellett ma
gyar politikát a régi Magvarorszában az 
eddigi alapokon nem lehetett volna to
vább folytatni“. De másrészt azt is látja, 
hogy a választójoggal együttiáró „át
alakulás, ha egyben-másban ugyan fáj
dalmas. egészben véve mégis hasznos lett 
volna“. Mi ugyan a magunk részéről még 
azt is hozzáfűznék, hogy az általános vá
lasztójognak idejében való dekretálása a 
nemzetiségi és a szociális kérdésnek is 
olyan mérvű elmérgesedését, aminő 1918— 
19-ben az ország széttagolásához veze
tett, meggátolhatta volna; de megelég
szünk Gratz véleményével. S már most 
mi az ő nézete Tisza Istvánnak e részben 
véghezvitt katasztrófa-politikájával szem
ben? „Az általános választójog követ
kezményeit Tisza alighanem túlfeketének 
látta“. Vagy amikor Tisza leutazik Sza
rajevóba s ott a délszláv Nemzeti Tanács 
jelenlétében 1918 szeptember 2o-án (öt 
héttel az összeomlás előtti, az asztalt kor
báccsal verdesve, azt akarja a déhzlá- 
voknak magyarázni, hogy „Szerbia a há
borúból annyira megcsonkítva fog kike
rülni, hogy nem lesz többé jelentékeny 
tényező“ — s ezen túl is olyan kifejezése-> 
két használ a délsziávokkal szemben, 
amelyeket hat hét múlva Belgrádban 
Franchet d’Esperey pontosan idézve vá
gott a magyar békeküidötcség arcába. 
— akkor Gratznak nincs erre más ítélete, 
mint hogy idézi Sarkotics tábornok em
lékezését, aki e jelenet után Tiszát „séta- 
kocsizásra vitte, hogy idegei lecsillapod
janak és ez alkalommal Tisza kijelen
tette, hogy most már belátja, mennyire 
tévesen ítélte meg a délszláv mozgalma
kat“. Egy szava sincs azonban Gratznak 
arról, hogy Tiszának ez a „tévedése0 ne
künk mibe került! Vagy amikor végül 
már maga Tisza is kénytelen a magvar 
parlament színe előtt beismerni, hogy a 
háborút elveszítettük (már ennek a beis
merésnek az előkészíttetlen, váratlanul a 
magyarság arcába zuhanó formája is 
olyan államférfiúi balfogás volt. amely 
önmagában is bebizonyíthatná Tiszának 
egy állam ügyeinek vezetésére való tel
jes alkalmatlanságát), s ezt ígv tehát 
Gratz sem hallgathatja el, akkor ezt az
zal a szóval szépíti ki. hogy volt ebben 
„valami imponáló rövidlátás“. Ha azon
ban eltekintünk Gratz Gusztávnak ezen, 
tiszteletreméltó emberi motívumokból fa
kadó. mert volt vezéreit menteni kívánó, 
szépítő törekvéseitől, meg kell állapíta

nunk, hogy művének túlnyomóan nagv 
része ott, ahol nem a közvetlenül érintett 
pártpolitikus szól belőle, igazán monu
mentális összefoglalása Magyarország 
utolsó ötven esztendejének s csak azt 
sajnálhatjuk, hogy 1918-cal zárta le a 
könyvet, nem pedig azzal a momentum
mal, amikor királyáért átlépte a börtön 
küszöbét. Bizonyára sok érdekeset s a 
történelem ítélőszéke elé kívánkozót mond
hatott volna el erről a korszakról is. Re
méljük, hogy úgy. amint külön kön when 
megírta Gratz a bolsevizmus ^történetét, 
úgy külön műben számol be majd a két 
királypuccs igazi históriájáról is.

Elekes Dezső dr.: A dunavölgyi kérdőjel
( A  d u n a k ö r n y é k i  K ö z é y e u r ó y a  g a z d a s á 

g i  v r o b l é m á j a .  A  M a g y a r  S t a t i s z t i k a i  T á r 
s a s á g  9. sz .  k i a d v á n y a .  B p e s t ,  193J). 308  o. 
Á r a  5 P . )  A szerző kiindulópontja az a té
tel, hogy „a háború után a győztesnek mi
nősített dunavölgyi népek nemzeti törek 
véseinek centrifugális ereje széttörte azt 
a gazdasági egységet, amelyben addig á 
dunamenti terület legnagyobb része össze
fűződött“. Ezt az alaptételt vizsgálja tör
ténelmi és földrajzi, általános gazdaság- 
politikai, népességpolitikai, agrár-, ipari 
és forgalmi szempontokból, széles doku
mentációval s arra az erelményre jut. 
hogy a mai államhatárok a Dunameden- 
eében a gazdasági elproletarizálódásnak 
forrásai. Ennélfogva 1. tökéletesebb állam
tagozódás helyreállítására, 2. nagyobb 
gazdasági egységek létrehozására, s 3. va
lamennyi dunai állam között a szomsző 
dokkal való gazdasági kontaktus megte
remtésére kell törekednünk. A Duname- 
dencének, mint gazdasági \centralizáló-erő- 
nek a szerző által körülhatárolt és meg
alapozott felismerését jelen sorok írója 
annál nagyobb elégtétellel veszi, mert im
már 16 évvel ezelőtt, 1918 májusában (tö- 
hát jóval a háború vége és ía békeszerző
dések előtt) „A nemzeti eszeme evolúció
ja“ címen egy öt cikkből álló tanulmány- 
sorozatot tett közzé, amelyben — tudtával 
először — mutatott rá a Dunavonal gaz
daságpolitikai centralizáló és nemzet- 
amalgamáló jelentőségére. ( s . g . )

Springer József : Bükk —Mátra
( Ú t i k a l a u z .  D e b r e c e n ,  193UÍ35. 1 0 8 A 1 .Í  

olda l.  Á r a  50  f i l l é r ) .  Springer József 
könyvkereskedő, a Magyar Turista Egye
sület debreceni osztályának titkára jó szol
gálatot tett a magyar belső forgalomnak, 
amikor ebben a könyvecskében összeállí
totta a Bükk és a Mátra, Debrecen, Mis
kolc, Nyíregyháza. Sárospatak, Sátoralja
újhely és Gyöngyös összes nyaraló- és ki
rándulólehetőségeit, a szállodák és pan
ziók ismertetésével.
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Riportlapok:
A Nagyközönség (Szerk. Jávor László. 

Előf. ára kiadványokkal együtt évi 
26 .P)

TJi Közvélemény (Szerk. Vukov Lukács. 
Előf. ára a kiadványokkal együtt évi 
20 P.)

A külföldi magyarság folyóiratai:

Erdélyi Szemle (Szerk. S. Nagy László, 
Kolozsvár. Évi 12 szám. előf. 400 lei.) 

Hétröl-hétre (Vasárnapi magazin. Szerk. 
Magister. Subotica-Szabadka. Ha- 
rambasiceva 11. Évi előf. 100 dinár.) 

Kalangya (Irodalmi folyóirat. Szerk. Szabó 
S. Ferenc. Évi 12 szám, előf. 24 P.) 

Láthatár (írod. szemle, a kisebbségi ma
gyar irodalomnak figyelője. Szerk. 
Csuka Zoltán. Érdliget, Budapest 
mellett. Évi 10 szám, előf. 4P. )  

Magyar Figyelő (A csehszlovákiai magvar 
tud. irod. és műv. társaság folyó
irata. Szerk. és kiadó Surányi Géza. 
Bratislava-Pozsonv. Évi 4 szám, előf. 
40 Ke.)

Magyar Írás (Irodalom, művészet, kritika. 
Szerk. és kiadó Simon Menyhért dr.. 
Tornaija (Szlovenszkó). Évi 10 szám. 
előf. 18 P.)

Magyar Minerva (Szépirod. és tud. folyó
irat. Szerk. Reinel János dr., Po- 
zsony-Bratislava. Évi 10 szám. előf. 
6 P.)

párisi Futár (Szerk. Körösi László. Évi 24 
szám. Ára számonként 50 c.)

Pásztortűz (Szépirod, és műv. képes folyó
irat. Szerk. Gyallay Domokos, Cluj- 
Kolozsvár. Évi 24 szám, előf. 22 P.)

Ui Élet (Az ifjú katolicizmus szoc. és vi
lágnézeti folyóirata. Szerk. Rady 
Elemér. Kosica Kassa. Évi 11 szám. 
előf. 6 P.)
Idegen nyelvű folyóiratok:

Forschungen und Fortschritte (Nachrich
tenblatt der deutschen Wissenschaft 
und Technik. Herausg. v. Karl Kerk- 
hof, Berlin NW7. Unter den Lin
den 38. Havonta három szám. Évi 
előfiz. 12 RM.)

Gazette de Hongrie (Szerk. Kelecsényi Fe
renc. Évi 54 szám, előf. 12 P.)

Lu dans la presse universelle (Szerk. Lu- 
cien Vogel, Páris. A világsajtó leg
érdekesebb cikkeinek szemléje. Évi 
54 szám. előf. 100 fr.)

Prager Rundschau (Herausg. Dr. Kamii 
Krofta. Prag-Smichov. Nábrezi Lé
gii 18. Évi 6 szám. előf. 24 P.)

Irodalmi élet a külföldön
A z a n g o l  l í r a i  k ö l t é s z e t n e k  

mind nyilvánvalóbb elcsenevészedése — 
mint az angol Főudvarmestéri Hivatal kom
münikéje jelenti — arra bírta az uralkodót, 
hogy évente egy arany- és egy ezüstérmet 
tűzzön ki az abban az évben megjeleni 
legjobb két verskötet jutalmazására. Csak 
35 évesnél fiatalabb angol állampolgárok 
megjelent kötetei vehetnek a versenyben 
részt. A döntőbíróság a mindenkori udvari 
p o e t a  l a u r e a t u s  elnöklete alatt ítél
kezik.

*

F i ú m é n a k  Olaszországhoz való kap
csolása tizedik évfordulójára a városi ha
tóság kiállítást rendez, amelynek egyik 
része „a fiumei könyv“ történetét foalalia 
magába. Minden. Fiume múltjára vonat
kozó nyomtatásban megjelent müvet, 
ezenkívül azonban a Fiume történetére 
és szellemi múltjára jelentős írásos doku
mentumot ís felölel ez a kiállítás.

*
A S z e n t  S z i n o d u  s n  ak.  amely a

régi cári Oroszország legfőbb egyházi ha
tósága volt. tudvalevőleg váratlan érde- 
kességű teológiai szakkönyvtára volt. A 
szovjethatóságok — az orosz hivatalos ál
lamnak ismert atheista állásvontjából ki
folyólag — érmék a könyvtárnak a birto
kára nem helyeznek súlyt s ezért külföldre 
eladták. A nagyértékű könyvgyűjteményt 
az erlangeni ..keleti egyházi intézet“ vette 
meg s már meg is kezdték a könyveknek 
Leningradból Erlangenbe való szállításáét. 

*

S t e n d  h a l -  m ú z e u m o t  nyitottak 
meg a napokban Grenoble-ban. Ebből az 
alkalomból újra egyszer felmerült a terve 
annak. hogy a Montmartre-temetőben 
nyugvó tetemeit átvigyék a, Pantheonba. 
Egyszer, 1899-ben, Dechanei képviselő 
tett már a francia kévviselőházban erre 
vonatkozó indítványt, ésvedia akkoriban 
olyanformán, hogy Balzac tetemeit is vi
gyék át a Pere Lachaise-ből a Pantheonba. 
35 évvel ezelőtt az indítvány megbukott. 
Most talán már keresztülmenne, csak év-



pen Stendhal esetében az a nehézséa adó
dik, hogy az ö tizenharmadik (utolsóelőtti) 
végrendeletében határozottan úav intéz
kedik, hogy temessék el a Montmartre-ra, 
„az Houdetot-család közelébe’1. Persze ak- 
koribatn a derék Beyle konzul úr nem 
igen sejthette, hogy valamikor még szóba 
kerülhessen a Pantheonba való átvitele is. 

*

L e n i n  mű v e i .  A Kominternpresse sze
rbit Lenin összes műveinek állami kiadása, 
főként hivatalos fordításban eddig 76 nyel
ven jelent meg. Ebből 56 nyelv a proletár- 
unió népeié, 20 pedig külföldi. A berlini 
lap, amely a kimutatást közli, magyarázatul 
hozzáfűzi, hogy a Komintern maga semnar 
gyón számít arra. hogy a műveket sokan ol
vassák érdeklődésből.

A magyar könyvpiac aug. 1—15-ig
Balog Istvcm-Garai János: Világgazdaság; 

mai helyzete (Phönix kiadás 1934. 72 
old.) 1.20

Baum, Viki: Az utolsó tánc (Regény. Athe
naeum 1934. 240 o.) 2.—

Csaba Margit dr.: Amit a nagyleánynak 
tudnia kell. (A szerző kiadása 1934. 158 
oldal.) 8.50

Gazsó Mátyás: Szegedi virágok. (Versek.
Nagy Mihály, Szeged 1934 80 o.) 2.—

Gombócz Zoltán—Melich János: Magyar 
etymologiai szótár. (Magyar Tud. Aka- 
démia. Kókai biz. 1934. 159 o.) 8.—

Hollósné Tér jelei Gizella: Néma kérdője
lek. (Fantasztikus regény. Kókai biz. 
1934. 168 o.) 2.40

Losonczi Zoltán dr.: Az ómagyar nyelv 
jellemző sajátságai. (Nyelvtud. ért. Kó
kai biz. 18 o.) —.90

Losonczi Zoltán dr.: A magyar nyelv a 
XVI. század végéig. (Nyelvtud. ért. 
Kókai biz. 22 o.) —.90

Losonczi Zoltán dr.: A magyar nyelv 
1600 óta. (Nyelvtud. ért. Kókai biz. 
24 o.) —.90

Magyarországi Rendeletek Tára 1935. 
IV—V. füzeit '(M. (kir. Belügvminiszt. 
kiadása. Kókai biz.) 1.30

Magyary Zoltánné: A hellén ujplatoniz- 
mus története. íMagvar Tud. Akad. Kó
kai biz. 1934. ,236 o.) 6.—

Marczell Ágoston: Sorsdöntő kérdéseink 
a történelem lencséje alatt. (A szerző

Nyaralása, utazásai közben 
bizonyára uj b arátok ra , 
uj ism erő sö k re  tesz szert.

Kérjük:
ne felejtkezzék meg ilyenkor a

Literaturáról!
Szóljon róla egy jó szót az új isrrereiségi 
körében; küldje be azok címét, hogy — 
Önre hivatkozva — mutatványszámot 

küldhessünk.

kiadása. 1934. Kókai biz. 64 o.) 1.50
Maurois, Andre: Textilgyáros (Regény.

Cserépfalvi 1934. 229 o.) Ktve 3.50 
Molnár János: Elektrotechnikai Zsebkönyv 

(Pantheon biz. 1934. ,36 o.) 8.80
Rogger: Az üldözött holttest. (Kalandos 

regény. Athenaeum 1934.) —.96
Rovó Aladár: A könyv. (Fővárosi nyomda 

1934. 74. o. számos illusztr.) 4.50
Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. 

(Tudom. Akad. kiad. Kókai biz. 1934. 
248 o.) 12,—

Szinnyei József: Magyarosan (nyelvműv. 
folyóirat. Magyar Tud. Akad. 1934. 
5—6. sz. 88 o.) —.20

Verona, Guido da: Azyadeh, a sápadt 
asszony. (Reg. Nova 1934. 240 o.)

Ktve 2.—
Zarek, Otto: Színház Mária Thul körül 

(Regény. Nova 1934. 400 o.) Ktve 3.60
Sajtó alatt:

Grey, Zane: Az elveszett folyó. (Regény.
Palladis 1934.) 1,—

Emery, Sam: A riasztó gong (Detektiv- 
regény. Palladis 1934.) —.50

Ehrenburg, Ilja: Az autók élete 
Pintér Imre: Magyarország gazdasági 

helyzete.
Schwindt—Körber: Oroszország küz

delme, a bűnözés ellen.
Spencer, John: A suttogó halál (Dtektiv- 

regény. Palladis 1934.) —.50

H a  k ü l ö n  f l ^ e l  e l ü
bármelyik napilapra és a Literaturéra, akkor 

a napilapért havi — — — — — — — 4’— pengőt 
a Literaturééri havi — — — — — — — —'84 pengőt 

összesen 4'84 pengőt 
fizet. H e  I m a
a Magyar Hírlap és a Literature kombinált előfize

tését veszi igénybe, akkor
a Magyar Hírlap havi— — — ----- - — — 2.90 P-be
a Literature havi — — — -- — —.60 P-be

összesen 3.50 P-be 
kerül. V a g y i s
egy hónapban 1.34 pengőt, egy évben 19.08 pengőt 
takarít meg, ha a Literaturára és Magyar Hírlapra 
együttesen fizet elő — Tökéletes napilapot és töké
letes irodalmi magazint kap havi 3.50 pengőért.

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68,224-07. Fel.; Reiner Ödön
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BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A L AFONT AINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

— Ez i t t  a k a ta ló g u s a  mindama k ö n y 
v e im n e k , a m e ly e k e t  b a rá ta im  k ö lc sö n b e  
e l v i t t e k  tő le m .

(»Humorist« London krokija)

T A R T A L O M :
T am ás Ernő: A kritika kritikája (257). — N ém eth  László: Vajda János nyomain Válban 
(259). — R á th -V ég h  István: Kutyanyelv (263). — T á b o ri Pál dr.: Mit olvas Amerika ? (265). 
— S a y ta n  Magda: Amilcare Ponchielli centenáriuma (267). — S em p er Victor: Schopen
hauer titka (269). — A m ellékleten  • Hazai ’s külföldi tudósítások (LXV). — Tudós írások 
(LXV11). — A b o r íté k o n :  Az augusztusban megjelent francia, olasz, angol, német könyvek 

bibliográfiája. — A magyar könyvpiac aug. 15—31-ig.

IX. ÉVFOLYAM o BUDAPEST a 1934. SZEPTEMBER I

ÁRA 40 FILLÉR



1934 augusztus^havában megjelent 
francia, olasz, angol és német könyvek

Az árak pengőben
Francia nyelven:

Candel, Maurice. Pour les étudiants étran- 
gers en France (Paris, Plon. 252 1.) 4.— 

Char, René. Le Marteau sans maitre (Pa
ris, Edit. Surréalistes, 142 1.) 3.—

Curnonsky et Bienstock. Histoires de tous 
et de personne. (Paris, Grasset. 252 1.)

3.60
Harry, Myriam. Cléopatre. (Paris, Flam- 

marion. 282 1.) 3.60
Lhande, Pierre. LTnde sacrée (Grandeur 

et pitié d'un rnonde) (Paris, Plon. 264 
lap.) 5.40

Madeline, Guy. Le capitaine Durban. (Pa
ris, Gallimard. 398 1.) 4.50

Peisson, Éduard. Une . femme. (Paris, 
Grasset. 259 1.) 4.50

de Prokesch-Osten, Comte. Mes relations 
avec le dúc de Reichstadt (Publié avec 
des commentaires, des notes et des 
documents inédits par Jean de Bour- 
guing) (Paris, Plon.) 4.—

de Saint-Victor. Comte Guilleaume. Le
Canal de Suez (Paris, Libr. du Recueil
Sirey. 172 1.) 7.50

Vautel_. Clement. La petite-fille de Mada
me Ängot. (Paris, Michel. 315 1.) 4.50

Olasz nyelven:
Ballario P. L innamorata (Bologna, Cap- 

pelli. 300 1.) 3.60
Benelli S. II vezzo di perle (Milano, Mon

dádon. 420 1.) 3.20
Cicognani B. Strada facendo. (Firenze, 

Vallecchi. 250 1.) 3.20
Giaqnoni G. II Fokker rosso. (Bologna, 

Cappelli. 287 1.) 3.60
Levi C. Vite romantiche. (Napoli, Ric- 

ciardi 1751 1.) 3.20
Moscardelli N. La vita ha sempre ragione 

(Firenze, Vallechi. 534 1.) 4.—
Parroni, G. II vero volto di Michelangelo.

(Roma, Signorelli. 207 1.) 3.20
Picone, Chiodo. Spiritualismo e crimina- 

litä (II deliquente e la difesa sociale) 
(Milano,. „La lotta contro il delitto“. 
62 1.) 2,— 

Raggiq L. La donna senza storia. (Milano.
La Prora. 255 1.) 3.60

Rensi G. II materialismo critico (Roma, 
Casa del Libro. 270 1.) 4.—

Rogmanoli E. Discorsi critici. (Bologna.
Zanichelli. 260 1.) 4.80

Semeria G. La morale e le morali. (Firen
ze, Le Monnier. 152 1.) 3.60

Angol nyelven:

Balfour, Patrick. Society racket. (Leipzig, 
Tauchnitz. 280 1.) 2.70

Beith, Janet. No second spring. (Leipzig,
Tauchnitz. 266 1.) 2.70

Boyd, Martin, Scandal of spring. (Leip
zig, Tauchnitz. 283 1.) 2,70

Cayle, Kathleen. Morning comes early.
(Hamburg, Albatross. 190 1. 2.70

Dobrée, Bonamy. Giacomo Casanova.
(Hamburg, Albatross). 2.70

Farell, M. J. Devoted Ladies. (Leipzig, 
Tauchnitz. 303 1.) 2.70

Inge, William Ralvh. England. (Leipzig, 
Tauchnitz. 295 1.) 2.70

Renier, G. J. Oscar Wilde. (Hamburg, 
Albatross). 2.70

Német nyelven:
Agricola (Oberit, a. D. Bauermeister). Als 

ich im Stabe Hindenburgs war. (Lü
beck, Coleman.. 112 1.) 2.25

Bergengruen, Siegfried. Die Puppen des 
Maharadscha. (Berlin, Eden. 240 1.)

Kötve 5.40
Berney. Arnold. Friedrich der Grosse. (Tü

bingen, Mohr. 363 1.) 21.—
Bie, Richard. Stefan George, Richter der 

Zeit. (Berlin, Frundsberg-Verl. 56 1.)
1.80

Binding, Rudolf. Sankt Georgs Stellver
treter. (Frankfurt a. M., Rütten und 
Loening. 69 1.) Kart. 2.70

Bonn, Emma. Abkehr. (Zürich, Rascher.
94 L) 3.75

von Billow, Freiherr. Geschichte der Luft
waffe. (Frankfurt a. M., Diesterweg. 
176 1.) 6,—

Chomton, Werner. Weltbrand von Morgen.
(Stuttgart, Thienemann. 159 1.) 4.80

Diener, Olga. Die Liebesbahn. (Zürich, 
Orell Füssli. 99 1.) Kart. 5.40

Diesel, Eugen. Vom Verhängnis der Völ
ker. (Das Gegenteil einer Utopie). 
(Stuttgart, Cotta. 269 1.) 4.80

Ermatinger, Dr. Prof. Emil. Deutsche 
Kultur im Zeitalter der Aufklärung. 
(Potsdam, Athenaion. 48 1.) 4.20

Ernst, Paid. Tagebuch eines Dichters 
(München, Langen. 353 1.) Ktve 11.25 

Essex, Richard. Lesley mit der leichten 
Hand. (Berlin, Ullstein. 239 1.) Kve 1.50 

Förster, Hanna, Die Gräfin Tänzerin.
(Leipzig, Rothbart. 218 1.) 3.—

Friedrichs, Gustav. Deutung uiid Erklä
rung der germanischen Märchen und 
Mythen. (Leipzig, Heims). 4.50

Frommei, Gerhard. Der Geist der Antike 
bei Richard Wagner. (Berlin, Die Run
de. 132 1.) Kart. 6.75

Aldington, Richard. All men are enemies. 
(Hamburg, Albatross. 466 o.) 4.20

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI.r Andrássy . ut 58.



T. é v f . ( 1 9 2 6 ) m e g j e l e n t  10  s z á m
H . „ ( 1 9 2 7 ) „ 12  ..

III .  „ (1 9 2 8 ) ,. 12
TV. .. (199.9) 13 ..

1 V .  ., ( 1 9 3 0 ) 17
V I .  ., ( 1 9 8 1 ) ,. 8 ..

VIT. ( 1 9 3 í>) 12
VITT. ,. (1 9 3 3  ) 13  „

I X .  ., (19SJ  ) o k t .  16 - ig  20
H a  l e v o n ju k  a z  1930-as é v b e n  n em  ö n á l 

lóan, h a n e m  g L a n t o s  M a g a z i n “ m ell ,ék je 
i é ü l  m e g j e l e n t  1 7  s z á m o t ,  a k k o r  a L i t e 
r a t  u r a  1 00- ik  öná l ló  szám a, o k tó b e r  hó 
1 5 -é n  fo g  m e g je le n n i .  E z e k b e n  a  viharos 
i d ő k b e n  1— b á r k i  m e g m o n d h a s s a  — t i s z t e s  
t e l j e s í t m é n y !

*

A z t  a  f ű r e  s a  l e l  k  i  e v  o l u  c i  ó t. 
a m e l y e t  B e n c z ú r  G y u lá r ó l  m u t a t o t t  k i  e z  
é le s s z é m ű ,  s a jn o s ,  t ű ik o r á n  e lh u n y t  M é h e k / 
K ó d m á n .  — a z  i f j ú k o r i  
a  g u t g e s i n n t  
z e tő  é l e t u t a t  — . e s t

I__________________

S H A Z A I  ’S K Ü L F Ö L D I

É l D  Ó S Í T ÁS OK
pé ldám  a  m o s t  s z á z  é v e  s z ü l e t e t t  D  o b  y  
J e n ő  r é z k a r c o ló  e s e té b e n  i s  k i  leh e t  m u 
t a tn i .  A m i k o r  a  48-es  f o r r a d a l o m  k iü t ,  t i -  
z e n n é g y é v e s  d iá k .  A z  a b s z o lu t i z m u s  b e 
r e n d e z k e d é s e k o r  e l t a n á c s o l j á k  a  g i m n á 
z iu m b ó l .  N y u g t a l a n  m ű v é s z v é r e  n e m  b í r  
a  d o lg o k b a  b e le tö r ő d n i .  A n y a i  n a g y b á t y j a ,  
H e n s z l m a n n  I m r e ,  k ü n n  é l  P á r i s b a n ,  a z  
e m ig r á c ió b a n .  D o b y  i t t h a g y j a  s z ü l e i t  s  k i 
s z ö k ik  a  s z a b a d s á g b a .  H a b z s o l j a  E u r ó p á t :  
R ó m a ,  F i r e n z e ,  L o n d o n ,  R h e i m s  a  s tá c ió i .  
A z t á n  a k k o r  eqii  s z é p  n a p o n ,  a  67,-es  ̂k o 
r o n á z á s s a l  . .k iü t  a b é k e 11; h a z a jö n .  O, a k i  
e d d ig  T e l i  V i lm o s t ,  P e r c e i  M ó r ic o t ,  a, s z e 
g é n y  p a r a s z t a s s z o n y o k a t  v e t t e  k a r c o l ó tű j e  
h e g y é r e ,  m o s t  T e g e t h o f f o t ,  a  67 - ik i  k o 
r o n á z á s t  és  v e r s z e  F e r e n c z  J ó z s e f e t  r a j z o l -  
o a t i a .  M e g  i s  v a n  a  j u t a l m a :  a  fö k a m a -  
r á s i  h i v a t a l t ó l  ö t  é v r e .  é v i  80 0  f o r in to s  
ö s z t ö n d í j a t  k a p ,  e z t  h á r o m s z o r  i s  m e g i s 
m é t l i k  u t ó b b ;  k o r o n á s  a r a n y  é r d e m k e r e s z 
t e t  é s  „ P r o  A r t i b u s “- j e l v é n y t  k a p ,  v é g ü l  
fő i s k o la i  t a n á r r á  n e v e z ik  ki.  A m i  n a g y o n  
r e n d j é n  i s  v a n .  m i é r t  n e  é r v é n y e s ü l h e s s e n  
é p p e n  e a y  m ű v é s z ?  A  b a j  c s a k  a b b a n  v a n .  
h o g y  a m íg  f i a ta l k o r i  m ü v e i b e n  — p é ld á u l  
g ó t ik u s  é p ü l e t v á z l a ta i b a n ,  v a g y  a _ . m i s z l n - 
k a i  p a r a s z t a s z o n y o k r ó l 1 ‘ k é s z ü l t  r é z k a r c á 
b a n  — e g y  m e g s z ü l e tő  l á n g é s z  K á i n - i e -  
g y é t  f e d e z z ü k  fe l.  add,üt u tó b b  m in d in k á b b  
e r ő t  v e s z  r a j t a  a  f e r e n e z j ó z s e f i  n e o b a r o k -  
s t í lu s  k ik e n t  p r e s z t i z s - t u d a t a :  g r ó fo k ,  p ü s 
p ö k ö k .  m i n i s z t e r e k  és  f ő i s p á n o k  a d n a k  
e g y m á s n a k  D o b y  t ű i é  a l a t t  ü n n e p i  t a lá l  
Icát, s a  p a r a s z t  l e a f ö l j e b b  m á r  c s a k  m i n t  
k a r i k a t ú r a  ö t l i k  fe l  a z  e m l é k e z e t é b e n . ’P e 
d i g  t a lá n  n a g y  m ű v é s z  l e h e t e t t  v o ln a  be 
lőle  . . .

*
A  s z o l n a k  m e g y e i  és  t i s z á n t ú l i  

í  r  ó k  é s  m ű v é s z e k  .,T a n y a (‘ c ím m e l  e a y  
táborba, tö m ö r ü l te k .  A z  e c ím m e l  m e g a la -  
ky.lt  e g y e s ü l e t  n e m c s a k  k lu b  j e l l e g  g é l  b ír ,  
h a n e m  e g y ú t t a l  k é p v i s e l i  a  s z o tn o k m e n y e i  
í r ó k  é s  m ű v é s z e k  g a z d a s á g i  é r d e k e i t . A  
„ T a n y a “- e g y e s ü l e t  e ln öke  P ó l y a  T ib o r  f e s 
tő m ű v é s z ,  ü g y v e z e t ő  S c h e f t s i k  G y ö r g y  d r .  
l e t t .  C í m :  S z o ln o k ,  ,,M a g y a r  J ö v ő n k “ s z e r 
k e s z tő s é g e .

*

H  i n d  e n b  u r  g k ö r ü l  e g é s z  i r o d a 
lom. s ő t  legenda ,kör  a l a k u l t  k i  m á r  a  v i 
l á g h á b o r ú  sőrém  i s  és  a  t a n n e n b e r g i  g y ő 
ző  n e v e  a l e g le h e te t l e n e b b  h e l y e k e n  is  f e l 
b u k k a n t .  K o c s m á t ,  m o z i t ,  t é s z t á t  ( „ H in -  
d e n b u r g - s z e l e t e k “ )  n e v e z t e k  e l  r ó l a ;  v a l a -

f o r r  a ä g  l m á r s  á g b ó l  
e ln o lq ó r o s o d á s  fe lé  v e -  

e g y  m á s i k  j e l l e m z ő
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E  p  p  u r  s i  m u o v e . . .  N e m  t u d j u k ,  a  
j a v u ló  v i l á g g a z d a s á g i  t e n d e n c iá n a k ,  vaei'.i 
a  v i l á g s z e r t e  d í v o t t  le lk i  n y o m á s  e m /h ü lé 
s é n e k  t u d j u k - e  b e :  a  m a g y a r  i r o d a lo m  
b e r k e ib e n  i s  ú j  m o z g á s  é s z le lh e tő .  A  k ö 
z e l i  h e t e k b e n  m e g in d u ló  h a t  ú j  f o l y ó i r a t 
ró l  é r te s ü lü n k .  A z  e g y i k  P i k i e r  J. G y i d á -  
n a k  a  L i t e r a t u r á b a n  m á r  r é g e b b e n  b e j e 
l e n t e t t  „Á l l a m  é s  p o l g á r “ c. p o l i t i k a i  szem.-  
ié ie ,  a m e l y  m á r  n y o m á s  alaüt. v a n .  E z e n 
k í v ü l  a  l e g i t i m i s t á k  i s  s z á n d é k o z n a k  h a r c i  
f r o n t j u k a t  e g y  p o l i t i k a i  r e v ű v e l  k i s z é l e s í 
ten i.  I g n o tu s  P á l  e g y  v i l á g  s z e m l é l e t i  k r i 
tikád. f o l y ó i r a t  m e g in d í tá s á r a ,  k é szü l .  I f i .  
B ó k a y  J á n o s  a  k o r m á n y  i r á n y z a t á t  k ö v e tő  
f o l y ó i r a t o t  i n d í t ,  a m e l y  v o l t a k é p p e n  a  
, , N y u g a t <c e l l e n s ú ly o z á s á t  cé lo zn á ,  — in.- 
f o r m á c ió n k  s z e r i n t . ( H o a y  e r r e  m i é r t  v a n  
s z ü k s é a .  n e m  l á t j u k  be e g é s z e n :  a  . .N y u 
g a t 11 e l len  e t é r e n  nem. le h e t  s e m m i  n o 
n a s  z !  ) A  D a n te - k i a d ó  i s  k é s z ü l  e g y  i r o 
d a l m i  la p  k i a d á s á r a ,  s z e r k e s z t ő j é ü l  c  
s z i m v a t i k u s  M e g y e r i t  E l l a  í r ó n ő t  s z e m e l t e  
ki .  V é g ü l  . .K é k k ö n y v 11 c ím e n  i s  k é s z ü l  e n y  
i r o d a lm i  h a v i  f o l y ó i r a t ,  a m i n t  é r t e s ü lü n k ,  
e a é s z e n  s z é p  a l a p í t á s i  t ő k é v e l .  — M in d  
e z e k  k i e g é s z í t é s é ü l  l e g y e n  s z a b a d  h o z z á 
f ű z n ü n k .  h o g y  a  L i t e r a t  u r á n a k  o k 
tó b e r  1 5 -é n  j e l e n i k  m e a  a  1 0 0 - ik  önálló  
s z á m a  és  i a n u á r i u s  e l s e j é n  l é v  be a  1 0 ü l  
é v f o l y a m á b a .  É r d e k e s s é a  k e d v é é r t  k ö z ö l 
jü k  a  k ö v e t k e z ő  s ta t i s z t ik á i t  a  L i t e r a -  
t v r a  m e g j e l e n t  s z á m a i r ó l :



melyik háborús lapban pedig azt olvastuk, 
hogy Hindenburg az állatvilággal is kap
csolatba került: G a r á d y  Viktor a ne
ves író, aki akkortájt a fiumei állami ten
geri biológiai állomás vezetője volt, vizs
gálódásai folyamán új rákfajra, bukkant, 
amelyet ,,Macropodia Hindenburgü-nak 
nevezett el. Mindezt azonban fölülmúlja 
a z  a kedves alkalmi versezet, amely 1916-  
ban jelent meg a tizedik német hadsereg 
tábori újságjában és amely a következő
képpen állítja össze a különféle „Hinden- 
burgiádákat“ :
Hindenburg-Honig—Hindenburg-Schmiere 
Hindenburg-Kognak*—Hindenburg-Biere. 
Hindenburg-Schnitzel und Hindenburg-

Spei$‘
Hindenburg-Kaffee und Hindenburg-Kis, 
Hindenburg-Keks und Hindenburg-Torte, 
Hindenburg-Tabak—Hindenburg s Sorte 
Hindenburg-Messer—Hindenburg-F rüchte 
Hindenburg-Streichhölzer—Hindenburg-

Lichte.
Hindenburg-Wichse—Hindenburg-F ett 
Hindenburg-Stiefel—Hindenburg-Bett, 
Hindenburg-Schlipse—Hindenburg-

Tiicher,
Hindenburg-Bleistifte—Hindenburg-

Bücher
Hindenburg -Tropfén—Hindenburg-Pillen 
Hindenburg-Gläser—Hindenburg-Brillen, 
Hindenburg-Uhren—Hindenburg-Ringe 
Und tausend andere Hindenburg-Dinge! 
Alles ..führt11 Hindenburg, wohin ich

kieke,
Marschall, wo haste die grosse Fabrike?*

E r n s t  v o n  W o l z o g e n  haláléiról 
beszámoltak már a napilapok és elparen- 
tálták a német irodalomnak ezt az érdé. 
kés alakiát. aki válváiát az . énaier le 
bourgeois11 jelszavánál kezdte, hoav az
után. mint jól nevelt, illedelmes törtéve
tek kitalálója, az ismeretlenségben, a fele
désben végezze. Azt azonban elmulaszt Ot
tóik feljegyezni Wolzogenról. hogy az ívó 
a kilencvenes évek végén, magánitkárt, 
'■’’’aimazott (nagy szó ez abban az idő
ben!) Szeréna, alázatos fiatalember volt 
ez a titkán, aki ia,en szolgálatkészen igue- 
keze*t Wolzoaen ügyeit intézni, állásában 
azonban mégis csak rövid ideig marodba^ 
toli men. Az író — talán maga sem. tudta,, 
miért — nem rokonszenvezett, vele. A z 
eavkori titkár vonomcsak irodalmi pálnár 
”a lér>ett és szintén ví**e valamire. Uoy 
hívták hogy — Jakab Wassermann . . .

*

P á r i s i  l a. r> o k noav tudósításokat 
közölnek pan érdekes uisáaayüitem.ényről. 
V at amilyen bizonyává nagyon ráérő vá
risi rí óla ár vggnt tíz esztendővel ezelőtt 
elhatározta, hoan összeavüiti a, meginduló 
vjsáaok és folváiratok első számait. A tíz 
esztendő elmrdtával szörnyű hatalmasra

nőtt' mar ez a ' gyűjtemény, ami napjaink 
ujsagozonében igazán nem csodálható. 
Most azután — bizonyára megfelelő házi 
perpatvarok után — a gyűjtött anyagot 
fel■ akarja ajánlani valamelyik múzeum- 
nalc, hogy az folytassa a gyűjtést, ha 
ugyan a helyi viszonyok megengedik: — 
Ezt a várisi hírt olvasva e sorok írójának 
eszébe jut az a gyűjtés, amelyet vagy két 
évtizeddel ezelőtt kezdett meg. Nem uisév- 
gok, hanem csak ujságfeiek gyűjtéséről 
volt ekkor szó. Érdekes volt ez a gyűjte
mény is, mert visszatükröződött benne a 
világpolitika (a tegnap még az egyik or
szág területén megjelenő újság ma már a 
másik területén jelenik meg), a magyar 
politika különös fordulatai (így lett a haj
dani B u d a p  e s t-böl K ö z t á r s a s á g i  
U j s á g, m,ajd az idők változásával ismét 
B u d a p e s t i  Ú j s á g  a gazdasági vi
szonyok alakulása a lap éirának alakulá
sain keresztül és még ezer más. Ez a ouüi- 
temény is félbemaradt: a ..fejeknek" na
gyon sok helyre volt szükségük. Megért
jük tehát a párisi gyűjtő gondjait: milyen 
nehéz lehet a helyzete, amikor nemcsak fe
jeket. hanem egész lapokat ouüit. . .

*

A l o n d o n i  k ö n y v p i a c o n  érdekes 
könyv jelent meg a napokban. Szerzője két 
fiatal bibliográfus. M. Carper és M. Pol
lard, akik azt állítják, hogy a Britis 
Museum néhánv. a tizenkilencedik százaa 
ból származó elsőkiadású könyve nem va 
lódi. A British Museum vezetősége köré
ben kínos feltűnést keltett ez a könyv, 
ami nem is csoda, hiszen olyan írók mű
veiről van szó, mint Dickens. Browninn. 
Elliot. Swinburne. Kipling, Tennyson és 
mások. A fiatal bibliográfusok szerint 
minteeni harminc ..első kiadásról“ kétség
telenül menállauították. hogy hamisít
vány, de egész sor más könyv eredetisébe 
f; ionnal kétségbe vonható. A szerzik két 
évi kutatásuk eredményeként leszögezik, 
hogy ehhez hasonló arányú hamisítás
szinte páratlanul áll.

*

S o m e r s e t  M au  n h a m  írói tehet ■ 
sége úgylátszik öröklődik. Az angol könyv
piac őszi szenzációidul jelentik be vavanis 
Miss Diana Maugham, az író unokahuaa 
első regényét, amely ..Rhansodu in Gold11 
címen eay .gazdaa és excentrikus amerikai 
leány (van másfaita amerikai lány is?)
élettapasztalatait írja meg.

*

P l á g i u m  — h i v a t a l o s  é a i s  z 
a l a t t !  A londoni E. E N. Spon-kiadó 
óvást jelent be az ellen, hoay r< nála har
madik kiadásban meaielevt. Barlow-fél?
. Négyzet- és gyöktáblázatnkíl-at az orosz 
állami kiodó engedély nélkül lefotoarafál
tatta és kiadta, sőt európai országokban 
á-usíttatja is!
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A kritika kritikája
Irta: Tamás Ernő

„Irodalm unk h a tá sá t nagy m értékben  csökken ti, 
hogy nálunk kom oly és h iv a tá sá t értő  kritikus  
nem igen van  . . . “ K em ény Z sigm on d

Avult hagyományok szelleméhez ragaszkodó akadémikusok ma is megfelebbez- 
hetetlen bírónak tartják a kritikust és elhitetik magukkal, — mint egykor a régi 
bírálók —, hogy minden irodalmi ítélkezésük tárgyilagos. Az utód azonban — miután 
az egész kor irodalmát és kritikai munkásságát kellő távlatból áttekintheti — két
ségtelenül megállapíthatja, hogy e kérlelhetetlen itelóbírák tárgyilagosnak vélt bírá
latai telvék szubjektív meg személyeskedő, sőt pártoskodó állásfoglalással, megdöb
bentő tévedésekkel. Csak K a z i n c z y -  ra kell gondolnunk, miként ítélte meg B a- 
c s á n y i t'személyi ellenszenvből, illetve hiúsági féltékenykedésből. C s á s z á r  Fe
renc Petőfi-bírálatai és G r e g u s s  Ágost elképesztő tévedése Petőfivel szemben, 
egymást követő korok kritikusi elfogultságaira és baklövéseire világítanak rá..

Nyilvánvaló hogy a kritika nem megfelebbezhetetlen ítélőszék, mert — az emberi 
gyarlóságtól eltekintve — viszonylagosságok alapján ítélkezik. A remekművek jel
lemző sajátságaiból megállapított esztétikai tételek és a bíráló egyéniségétől, mű
veltségétől függő felfogások valóban nem örök érvényű törvények. A magyar bírálat 
mesterségbeli fejlődése mellett, az egymást követő korszakok társadalmi viszonyaival 
kapcsolatban, erkölcsében és ítéletének értékében hol emelkedett, hol elfajult. 
A világháborút követő évtizedekben — miként a politikai porondon — a művészet 
terén is az elfogultság, a pártszellem és üzletiesség cinizmusa tört útat. A sajtó is 
élethalál-versenyében, létküzdelmében üzletiesebbé vált, és kevésbbé válogat az esz
közökben. Az érdekcsoportok minden téren. így az irodalompolitikában is. a szer
vezkedés jegyében álltak ki a gátra és érdekközösségi alapon mérték össze tollúk 
éiét-hegyét. A kritika és következésül az irodalom látta kárát elsősorban. Elkövet
kezett a színvonalsüllyedés nemcsak a világsajtó, hanem jobbára a folyóiratok bírá
lataiban is.

A mai viszonyok között tehát nagyon is aktuális egy h e t v e n ö t  év e l ő t t  
megjelent köny v szerzőjének felszólalása és javaslata. J ó s i k a  Miklós, amikor kor
társai a romantizmus elfajulásait fedezték fel öreg korában írt munkáiban és mind 
hevesebben támadták, — R e g é n y  és r e g é n y -  í t é s z é t  című kötetében felelt 
kritikusainak. Valóban időszerű most ez a könyv: egyrészt, mert kiderül belőle, hogy 
a kritika kinövései lényegében háromnegyedszázad előtt sem voltak ismeretlenek, 
másrészt, mert ma is meggondolásra késztet a bírálatok ellenőrzésére vonatkozó 
javaslata.

Jósika könyvének célja — amint írja — az, hogy szembeállítsa a „kontár-íté- 
szetet“ a valódi kritikával és megmutassa, mint kell regényt írni, regényt bírálni. 
Erre azért érzi magát jogosultnak, mert irodalmi működésének negyedszázadán 
,,semmi néven nevezendő irodalmi elique-hez“ nem tartozott, soha mester szavára 
nem esküdött és „semminemű irodalmi cselszövényekbe“ nem elegyedett.

Az író megeibált koszorújával öregedő fején — a bitófán in  e f f i g i e  „kivég
zett1 forradalmár — külföldi száműzetésében, mint az emigráció „sajtófőnöke“ a 
francia és a német lapokat állandóan figyelte. Nemcsak a magyar, hanem a külföldi 
kritikát is szemügyre veszi tehát, amidőn különösen a kritika durva és személyes
kedő modora ellen szól és az E s t h e r  s z e r z ő j e  könyvében emiatt kipellengérezi 
( t r a n i e r, M i r e c o u r t, L e c o m t e .  B a r be y d A u r é v i 11 y — mint a kor 
párisi kritikusai — nevét. Bár idejét múlt szavakkal, de szinte mai jelenségeket 
határoz meg. amikor az akkori helyzetet jellemzi a maga módján. A c l i q u e  és 
c l a q u e  „dicsérvén mindent, ami bizonyos oldalról jő, megtapsolván a neveket —
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bármi gyarló munka alatt álljanak.“ Nem látjuk-e ma is ennek példáját minduntalan, 
a klikk és klakk most is jelen van érdekcsoportok és a dilettánsok szolgálatában. 
Külön meghatározza, hogy mi a klikk: „néhány embernek egymást támogató, egy
más szavára esküvő, magukon kívül minden más íróval ellenzékben álló, s o h a  be 
n e m v a l l o t t ,  s ő t  t a g a d o t t  n é m a  s z ö v e t s é g  e“. Nem volna nehéz 
mai klikkek tagjainak neveit felsorolnunk. Csak az Időt ismeri el igazi döntőbírónak, 
mert a bírálat nem egyéb, mint m a g á n v é l e m é n y .  Hangsúlyozza, hogy „ . . .  a 
legjobb ítészét sem felebbezhetetlen tribünéi. Van más, magasb ítélőszék, amely vég
legesen határoz s ez az i d ő“.

Napi fogyasztásra, szórakoztatásra szánt írásmünek tartja általában a regényt 
és bár nagyigényű a regényíróval szemben, a regény műfaját lebecsüli. Amit erről 
mond, az tulajdonképpen az átlag-munkákra, a szórakoztató irodalomra érvényes: 
„ . . .  a regény a rövidebb életű, többnyire alkalmi hatású irodalmi művek közé tar
tozik. Ha csak a kor ízlésének, követelésének és szükségeinek megfelelnek, céljuk el 
volt érve, örök életre ne számítsanak . . .“

Elismeri, hogy a kritika szükséges, mert „helyes, loyális kritika nélkül. . .  nin
csen . . .  irodalom“, de s z ü k s é g e s  a k r i t i k a  k r i t i k á j a  i s  és a bírá
lat ellenőrzésére olyan kritikai folyóirat létesítését javasolja, amely „ne/függjön az 
aláírások (vagyis előfizetők) számától“. Ilyen független folyóiratnak nem alkalmas 
a B u d a p e s t i  S z e m 1 e, mert „...pártot is képvisel“ és „fájdalom, a k r i t i k a  
a z  e g é s z  i r o d a l m i  és m ű v é s z i  v i l á g b a n  p á r t k é r d é s s é  l e t t . “

Érdekes, hogy Jósika kit tart igazi kritikusnak. A névsor meglepően nagy: 
„Toldy Ferenc, Szontagh Gusztáv, Csengeri Antal, Gondol Dániel, Gyulai Pál, Lonkay, 
Greguss Ágost, Danielik, Brassai Sámuel, Erdélyi János, Kemény Zsigmond, Császár 
Ferenc, Jókai Mór, Salamon, Török János, Hegedűs“ — Bajzát „csak szeretné“ ide 
sorolni! Akinek Császár is komoly kritikus, az ugyancsak különös mértékkel mér. 
Ha a felsoroltak mind hivatott és igazi bírálók, hogyan panaszkodhatott Jósika a 
kritikai viszonyok miatt? Nem, az ő szemében mind kiváló bíráló, aki nem támadta 
munkáit. K e m é n y  Zsigmond néhány évvel előbb e kritikusok korszakáról írja: 
„Kritikánk, mely a figyelmet foglalkoztassa, az ízlést tisztázza, érdeket vonjon ma
gára, tanokat terjesszen vádak helyett, — kritikánk, amely gáncsait és dicséreteit egy 
ismert kiinduló pont, egy általa kövekezetesen használt, s mások által védett vagy 
tagadott, de mindenesetre mysteriumnak nem látszó elmélet szerint osztogassa — ah! 
ily kritikánk nincs, vagy legalább sokkal kevésbbé van. mint egykor.“ Holott a 
régebbi magyar kritika, az A t h e n a e u m é  és a K r i t i k a i  L a p o  k-ó is — írja 
— L e s s i n g-től és S c h 1 e g e 1-től kölcsönözték elméleteiket és kétséges esetekben 
a két német kritikus idézeteivel döntöttek. Bajza és társai azonban mégis rend
kívülien hatottak irodalmunk emelésére és a közönség szaporítására.

i
A kritikusi mesterség jelentős bírálók és esztéták munkáiban művészetté fejlő

dött Kemény Zsigmond és Jósika Miklós idézett írásai óta; de újabban erkölcseiben 
és színvonal tekintetében is leromlott. Ezért nemcsak az ötvenes években volt idő
szerű a kritika kritikájának gondolata. ( K á r p á t i  Aurél és H a l a s i  Andor 1910-ben 
megindult „Kritika“' című folyóirata is ezt a célt szolgálta és A k r i t i k a  k r i t i 
k á j a  címmel állandó rovatban ellenőrizte a színházi bírálatokat.)

Jósika tervének ideális megvalósítása ma is csak puszta álom, ellenben a fel
fogások gyakori és őszinte mérkőzése edzi a kritikusi toll erkölcsét, elősegíti a 
bíráló művészetének fejlődését és hozzájárul a kritika tisztázásához addig is, amíg 
az idő kimondja a végső ítéletet. Ámbár a név, a mű címének megmaradása ,még 
nem halhatatlanság, legalább is nem halál után való örök élet, mert amint Jósika 
találóan megállapítja: , , . . .  a halhatatlanságra é l e t  kell; a könyvtárak poros pol
cain o 1 v a s a 11 a n heverő könyvek pedig v a n n a k ,  l é t e z n e k  — de nem 
é l n e k ! “
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ELFELE JrMLTETT ÍRÓK

ADY

Irodalomtörténetünk tele van tragikus sorsokkal. Csak Katona, Csokonai, Tóth 
Ede vagy Reviczky Gyula nevét kell említenem — hirtelenében a sok közül —. 
hogy felrévül jön előttünk egy-egy olyan életpálya, amely az eszményekért, ideálokért 
még hevülni tudó ember minden szánalmát megérdemli. Katona nagy művét •— a 
Bánk bánt — szembe állítják olyan munkákkal, amelyek nem érdemesek a nyomda- 

festékre. A legnagyobb magyar tragédiát a bíráló bizottság említésre méltónak1 
sem tartja. Katona elvonul kecskeméti magányába s nem veszi kezébe többé a tollat. 
Csokonai — ez az európai látókörű poéta — egy kis darab kenyér reményében 
vándorlegényként bolyong a Dunántúlon és kiköhögi tüdejét az út porába. Tóth 
Ede szintén az országutak éhező, nyomorgó csavargója. Egy csikorgó téli éjszakán 
farkasüvöltés az egyedüli kísérője. „Nem ettek meg — írja később —, mert érezték, 
hogy éhesebb vagyok n á lu k ...“ A vándorszínész kopott kabátjának zsebében ott, 
hever a „Falurossza“ gyűrött, piszkos kézirata. Reviczky tehetsége a kávéházi éj
szakák füstös levegőjében, rövid életű lapocskák dohos szerkesztői szobáiban kalló
dik el. Bizonyos megalkuvások árán tán a mindennapi kenyerét is biztosíthatná a 
„Pán halálának“ írója. Mire észreveszik és felfigyelnek szavára, — késő. Nincs 
tüdeje. Megmutatják még neki Arco-t, aztán hazahozzák meghalni.

De tán az övékénél is szomorúbb, az övékénél is tragikusabb sors a Vajda 
Jánosé. Őt nemcsak életének külső körülményei ítélték arra, hogy egy hosszú életen 
át a gyötrődések és szenvedések embere legyen, hanem rejtett belső világa is arra 
predesztinálta. Tán a bölcsőjét sem a mosolygó, boldog édesanya, hanem a váli erdő 
sűrűjéből kilopakodó és „homlokát omló hajába rejtő méla bánat“ rázogatta. Az 
vezetgette kézen, amikor már nagyobbacska lett, az mutogatta neki a hegyre szálló 
barna felhőket, a merengő, csöndes erdő sötétségét... Vajda Jánost ez a leikébe 
költözött „nagy, rejtett bánat“ sohasem hagyta el. Lehetett volna ö a sors kivá^ 
lasztott, dédelgetett kegyence T— ettől nyugodni, ettől pihenni nem tudott volna. 
Ha az élet nyugton hagyta, önmaga kezdte lelkét marcangolni:

És amikor víziói már agyongyötrik, mint Peer Gyntöt a tündérkirály barlang
jának manói, — tehetetlenségében hörögve sóhajt fel:

Vajda János nyomain Válban
Sósabbak itt a könnyek 
S a fájdalmak is mások. 
Ezerszer Messiások 
A magyar Messiások.

,yMíkor éj van, sötét,, néma — 
Oh gonosz, oh szörnyű átok! 
Senki sem lát, senlci nem hall, 
Csak én hallok, csak én látok!“

„Oh mért nem mered meg a föld, 
S rajta minden, úgy amint van, 
Pillangó, virág maradna 
Mindörökre mozdulatlan ! . . . “
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A halál gondolatától sem tud szabadulni. Vajdának alig van költeménye, 
amelyben a „halál“, vagy a „halott“ szót le nem írta. S mert hite kevés, lelke 
véresen vergődik a metafizikai kérdések labirintusában, mint a kalitkába zárt vad
madár.

„Ember, múlandó, koldus vagy király,
Emeld föl és hordd magasan fejed!
Hős vagy, fenséges, mind, ki a halál 
Gondolatát agyadban viseled ! . . . “

Retteg a sírtól. „Tömlöctartó lehetett az, aki a sírt föltalálta.“ „A szűk sír 
éje szörnyű. Lennék halott, csak szabadban, fényárban .. .“ írja egyik költeményé
ben, amikor a fényes, tündöklő naptól búcsúzik. De nemcsak a halálról, hanem az 
életről, szerelemről, pénzről, szegénységről is találhatunk itt igazi Vajda-i sorokat. 
Érdemes néha elolvasni.

Utolsó éjszakáján sem tud megpihenni:

Bánt a homály, és nem hágy békét,
Keresni a dolgoknak végét,
Ha túl a szent, a szűzi fátylon 
Lehetne még valamit látnom!

Amit nem látott még a többi 
Halandó tépelődő földi.
Ha már nem is érthetlek téged, —
De mi vagyok én? Mi a lélek?“

Különleges fájdalmak, különleges gyötrődések megszólaltató ja Vajda János. 
Boldogtalan szerelme, méltatlan mellőzése, a halál, az elmúlás gondolataival való 
vívódásai: új és a maga nemében máig is egyedülálló hanggal gazdagították a 
magyar lírát.

*
Vajda nemcsak leigázott hazájának, hanem holt szerelmének is virrasztója 

volt. Gina emlékétől húsz, harminc év után sem tudott szabadulni. A minden sebet 
begyógyító idő az ő fájdalmán nem segíthetett. Az események nem enyésztek el, 
hanem belefagytak emlékezetébe. Valósággal konszerválta azokat, mint Szibéria vég
telen jege a mammut-tetemeket. Ez a különleges lelkialkat persze különccé, ember
kerülővé, társtalanná és egyre boldogtalanabbá tette. Nagy egyedülvalósága elvonta 
a mindennapi élettől és a metafizika világába taszította. Ő a magyar Hamlet, aki 
ezerszer eltöpreng a lét vagy nemlét nagy kérdésein. Töpreng, — de megoldást, 
megnyugvást sehol sem talál — és ez a végzete. Ez ad szerelmi költészetének is 
valami zordonságot, de ez teszi újszerűvé is, mert a szerelem és halál rejtélyének 
kutatása örök és emberi.

Igaz, hogy e kéthúrú hangszer zengése nem mindenkit gyönyörködtet — ezért 
szokták Vajdát nagy szavakkal a kiválasztottak költőjének emlegetni —, de van 
egy csokorra való olyan verse, amely mindenkor gyógyfüves kerteoskéje marad a 
beteg lelkeknek. A baj ott van, hogy kevesen tudnak róla, ez pedig a hűtlen kerté
szek vétke. Hagyták a Hozzá vezető utat begyöpösödni és nagyon sokszor mákony- 
és beléndek-telepek felé kalauzolják az enyhülést kereső lelkeket.

Sok csúnya sérelem és méltatlanság érte Vajda Jánost életében. Más talán 
félredobja a tollát vagy beáll az irodalmi esőcsinálók közé — megtagadva tehet
ségét, egyéniségét, meggyőződéseit. De neki volt ereje, hogy mindent elviseljen.
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Tudta, érezte, hogy nem a maga korának dolgozik. Az ő váteszi szeme a jövőbe 
• látott és önérzetesen írta le ezt az azóta oly sokat emlegetett és idézgetett négy 

sort:
„Halhatatlanok bírája az idő.
Csak akkor tudjátok meg, hogy mi ö,
Ha elmerültek hosszú századok,
S hozzá hasonlót még nem láttatok..

*

Vajda János európai látókörű magyar volt. Hazafias költeményeiből a fajtá
ját szerető, de hibáit kérlelhetetlenül ostorozó lélek szól hozzánk. Ő a márciusi ifjú
ság cselekvő névtelenje. De hazájának előbbre jutását, fejlődését és fennmaradását 
nem Petőfi és Kossuth forradalmi szellemében, hanem gazdasági és kulturális emel
kedésében látta és munkálta. Méltán nevezi őt Szekfű Gyula Széchenyi-utódnak. 
Pedig az „Aristides^-álnév alatt kiadott politikai röpirataiért nagyon sok méltatlan 
támadás érte. De az utókor igazságot szolgáltat neki, mert látja, hogy benne „Szé
chenyihez hasonlóan a magyarság halhatatlan lelke szólalt meg, keresve az erkölcsi 
megtisztulás tüskés és göröngyös ösvényeit“. Ő a virrasztó, a felemeltfejű és tiszta- 
kezű ember, a lelki megtisztulás apostola akkor, amikor „nyerít a kéjvágy, bőg a 
hiúság, vonít az irigy önzés éhesen“.

*
A magyar életutak rögösek voltak régen is, de legalább nap sütött le rájuk. 

Aki szekéren utazott, azt rázta; aki ruganyos hintón, azt ringatta. De volt szekér 
elég, meg hintó is; aki ügyeskedett, könnyen fölkaphatott rájuk. Akadt azonban 
néhány, aki gyalogosan indult neki az útnak, vagy ha már kocsin ült, valamelyik 
árnyas fordulónál vagy egy televirágos vadrózsabokornál elugrott róla. Ezeket a 
nyughatatlanokat nevezték a többi emberek — poétáknak.

Vajda János életútja Válról indult a halhatatlanság felé. A gyermekkornak 
a későbbi életre feltétlenül kiható élményeit és benyomásait itt kapta. E boldog kor 
emlékeit azonban eltemette az idő, belepte a feledés pora. Nagyon íkevés az, ami 
itt még ráemlékeztet. Egy kis házikónak a falai, egy behorpadt sír a temetőben,, 
egy sírkövön a baráti részvét néhány vigasztaló verssora. . .

„Szeretetnek fáj itt a halál 
S halottjáért ontja könnyeit,
De a remény szebb hazát talál,
Sír felett legerősebb a hit.“

Huszonöt-harminc esztendővel ezelőtt még élt Válban Vajda Jánosnak néhány 
kortársa. Egy-két öreg magyar, akivel együtt gyermekeskedett, futkározott, hancu- 
rozott, — misére, temetésre együtt húzta a harangot a toronyban. A nagy pesszi
mista gyermekkora éppolyan gondtalan és vidám volt, mint azoké a kis paraszt- 
fiúké, akikkel pajtáskodott. „Gyermekkoromat tartom életem boldogabb idejének“ 
— írja és az „Otthon“, valamint a „Gyermekkorom tájéka“ című költeményeiben 
kedvesen emlékezik vissza ezekre a feledhetetlen időkre. Ki sejthette volna még 
akkor a pirosarcú vidám gyerekben a költőt, a legnagyobb magyar pesszimistát, a 
legszerencsétlenebb életű emberek egyikét?

Vajda János párhetes csecsemő-korában került Válba. Atyja — aki már ré
gebben az Ürményiek szolgálatában állott — a váli erdő felügyelője volt. Az erdei 
kis vadászházban laktak és ott éltek az 1863. szeptember 17-én bekövetkezett tra
gikus halálukig, tehát közel harminchat esztendőn keresztül. A költő azután is, 
hogy Pestre került, gyakran járt ki Válba, ott bolyongott az erdő mélyén, eszméket,
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hangulatokat gyűjtve és ott írta egyik legszebb költeményét is, „A vaáli erdőben'* 
címűt, az egyszerű, eseménytelen élet után való vágyakozás örökszép himnuszát.

Néha elballagtak apjával a közeli szőlőhegyre, ahol csöndes poharazás köz
ben elbeszélgettek az ország állapotáról:

„Gyászoljuk a  hont kis házunk alatt,
Mely e hazában minden vagyonunk,
Elkönnyezünk e jó nép bajain,
S eszünkbe nem jut önnön nyomorunk!
Mert rajta nem tudunk segíteni . ..
Hol a pohár ? . . .  Igyunk hamar . . .  hamar . , ,
Csak ezt lehetne, ezt felejteni ! . .

A szabadságharc leverése után, mint bujdosó honvédhadnagy itt húzódott meg 
egy ideig a költő, Berényi nevű íróbarátjával.

„Pesten születtem ugyan — írja naplójegyzeteiben —, de szüleim azonnal, 
pár hetes koromban, Vaálba költöztek, hol atyám uradalmi főerdész volt és ahol 
egy magányosan álló, még ma is .létező, de már düledező, nádfödeles házban nevel
kedtem és ama benyomásokat nyertem, melyek írói működésemre elhatározók voltak. 
Még budapesti szerkesztő koromban is otthonomnak tartottam az erdei lakot, ahova 
évenként gyakran hetekre kirándultam. Az itt töltött napokra emlékezem. legörö- 
mestebb vissza. Szüleim 1863-ban elhaltak, azóta nem voltam Vaálban.“

A düledező, nádfedeles ház ma is áll még, a mai napig azonban emlék nélkül 
és elfeledetten. A váli erdő sem az a mély vadon már, pedig „szent ez a hely, mely 
a költő gyermekjátékainak tanúja volt, mely őt megihlette, amit dalával megszentelt 
és költészetével megörökített!‘‘

A szerencsétlen véget ért szülők emlékezetére gyermekeik által emelt sírkő is 
meg van még az akáclombos váli temetőben. Ez a sír, amikor ősszel kigyulnak a 
temetőkben a kegyeletes emlékezés mécsei, üres és sötét. Nem törődik senki annak 
a két embernek elhagyott, vadvirágos sírdombjával, akik egy Vajda Jánosnak adtak 

életet és nevelték fel a szülői szeretet kiapadhatatlan gondoskodásával és gondjaival. 
Nem maguknak, hanem a halhatatlanságnak.

Vajda Jánosnak az 1897. januárius 17-én bekövetkezett halála a váli járás 
közönségét a költő emlékének méltóképen való megörökítésére indította. A mozgalom 
élén a járás vezetőemberei állottak. — 1897. október 21-én megalakították Válban a 
„Vajda-emlékbizottság‘-ot és a szükséges anyagiak előteremtése céljából országos 
gyűjtést indítottak. Átlapozva a gyűjtőíveket, szomorúan tapasztalja az ember, mi
lyen gyéren történt az adakozás. Tizenegy hosszú esztendő kitartó munkájának lett 
csak gyümölcse, csak ennyi idő eltelte után tudta a lelkes társaság azt az összeget 
összehozni, amely szükséges volt az emlékmű felállításához. A szobor Holló Barnabás 
alkotása, akinek az 1905. április 13-án tartott szoborbizottsági ülés jegyzőkönyve 
szerint kétezer koronát szavaztak meg a szobor ércbeöntéséért és mintázásáért.

A leleplezés 1908. szeptember 6-án volt, helyi jellegű ünnepség keretében.
Ott áll a szobor az egyszerű kis ligetben, előtte a poros úton jönnek-mennek 

az emberek. Közülük vájjon hánynak jut eszébe a nagy szenvedő, a szomorúan idő
szerű „Virrasztók*1 című allegoria írójának fájdalmas intése:

.,A költőnek, ti többi emberek.
Emelni szobrot ne siessetek,
Mert úgy lehet, még áll a büszke emlék,
Midőn dalát már régen elfeledték ..

Németh László
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I R O D A L M I  K U R I Ó Z U M O K
Kutyanyelv
Irta: Ráth-Végh István

Nem azokat a hosszú papírszeleteket gondolom, amelyekre a szerkesztőségekben 
cikkeket szokás írni, hanem azt a valóságos nyelvet, amelyen a modern világ jelen
legi kedvencei egymással b e s z é l n e k .

A kutyakedvelés aranykorszakát éljük. A magyar szépirodalom beérné vele, ha 
csak egyetlen olyan pazar kiállítású lapja lenne, mint az angol „Dog E n c y c l o 
p a e d i a “ című illusztrált Kutyászati Közlöny. Nem is beszélve egyéb nemzetek ebi 
lapjairól. És azért csodálom, hogy az e b 1 á z krónikásainak figyelmét kikerülték 
azok a múlt századbeli írók, akik azt akarták bebizonyítani, hogy az állatok k é p e 
s e k  b e s z é l n i ,  akárcsak az ember, csupán a szókincsük kisebb.

A német Be eh s t e i n  és a francia D u p o n t  de N e m o u r s  a f ü l e mü l e  
csicsergését igyekezett megfigyelni s az emberi nyelv betűinek segítségével sza
vakba és mondatokba sorakoztatni. Az utóbbi tudós író a h o l l ó k  nyelvét is meg
figyelte s arra az eredményre lyukadt ki, hogy a hollók h u s z o n ö t  szót hasz
nálnak az egymás közti érintkezésben. Ezzel a huszonöt szóval mindazt ki tudják 
fejezni, ami az ő fekete életükben fontos és lényeges, es pedig: „itt, ott, jobbra, 
balra, előre, állj, vigyázz, fegyveres ember, hideg, meleg, szeretlek, én is“ — és 
így tovább.

íme a hollónyelv szótára D u p o n t  de N e m o u r s  szerint:
Kra, kre, kro, kron, kronon
Gra, (jressz, gr ossz, gronsz, grononesz.
Krae, krea, kraa, krona, gronesz.
Krao, kreo, kroe, krone, gronasz.
Kraon, kreo, kroo, krono, gronosz.

Azt hiszem, a szótár nem teljes és további kutatók kibővíthetik, mert ha a 
holló ki tudja mondani azt, hogy: g r o n a s z ,  — úgy bizonnyal arra is ráfordul 
a csőre, hogy: g r a n o s z.

A kutyanyelv tudósa
Rátérek a kutyanyelvre.
Ennek legnagyobb tudósa volt Gottfried Immanuel We n z e l ,  a mult század 

elején a linzi lyceumban a filozófia tanára. A maga korában igen népszerű író 
volt, összesen vagy száz kötetet adott ki s elkalandozott a tudományok legtar
kább területeire. „M arm  von  W e l t “ című illemtana 13 kiadásban terjedt el ; a 
negyedik kiadás Pesten jelent meg 1810-ben.

Nevezetes műve, amelyben a kutyanyelv ; alaptételeit állapította meg, 1800-ban 
látott napvilágot Bécsben ezzel a címmel: „Neu a u f  V e r n u n f t  u n d  E r 
f a h r u n g  g e g r ü n d e t e  E n t d e c k u n g e n  ü b e r  d i e  S p r a c h e  d e r  
T h i e r  e.“

Ebben kifejti, hogy minden állatfajtának külön nyelve van, amelyen egymást 
megértik. Egyik a másikat nem érti meg, csak ahban az esetben, ha hosszabb 
időn áit egymás mellett élnek és összeszoknak. Az egyes fajok nyelve azért külön
bözik egymástól, mert fizikai adottságaik és életfeltételeik is külömbözők. A közös 
faj külön nyelvcsoportot alkot; így egy nyelvcsoportba tartozik a ló, vadló, dsig- 
getáj, szamár, vadszamár, zebra. Eltérés csak annyiban észlelhető, hogy például a 
dsiggetáj más d i a l e k t u s t  beszél, mint a ló.

We n z e l  professzor nem olyan mértéktelen, mint D u p o n t  de Ne mo u r s .  
Nem állítja, hogy az állatok egész szavakat tudnának kimondani, de azt bizony 
hirdeti és bizonyítja, hogy egyes betűk és szótagok kimondására igenis képesek.



Szerinte példának okáért a k e c s k e  szókincse ezekből a betűkből és szótagokból 
áll: „E. K. M. R. Mek,  M er.“ A ló é  valamivel szegényebb: „H. I. Hi. H i h.“ A 
l i b á é  — ki gondolná — dúsabb: ,.A. I. N. S. T. A a. S i. Sn a t . “ A t e h é n é :  „A 
M. 0. E. U. U a. M u. Oe.“ Leggazdagabb a m a c s k á é :  „A. B. C. F. H. I. M. N. 
O. R. S. U. V. Mi au.  F i a u. S, s. B r. Mr. V a. Oau.  J a ,“

A kutya-szótár
Az érdemes szerző legbővebben a k u t y a n y e l v v e l  foglalkozik. A kutyák 

beszéde ezekből a betűkből és szótagokból alakul* „A. B. F. H. I. K. N. R, U. Paf.  
Pi f .  Baf .  Bau.  Kn u r .  Au.“ A szótagok jelentését így fejtette meg szerzőnk:

P a f  egymagában: valaminek megkívánása.
„ gyengéden s gyors egymásutánban: örömnyilvánítás.
„ élesen: figyelmeztetés, idegen közeledik.

Pi f :  féltékenység, méltatlankodás.
Baf :  másik eb üdvözlése, olyasmi, mint: alázatos szolgája.
Bau:  többször egymásután: fontos esemény közlése.
Kn u r :  ellenséges magatartás. Paf-paffal egybekötve: harag.
A u: félelem, fájdalom.
Természetesen, ezek csak nagy általánosságban jelzik az értelmet. Számos ár

nyalat teheti tartalmasabbá, kifejezőbbé a beszédet, a szerint, amint a kiejtés lá
gyan vagy élesen, magasan vagy mélyen, röviden vagy hosszan történik. Kiegé
szíti a beszédet a m i m i k a  és g e s z t u s :  ágaskodás, szőrborzolás, törleszkedés, 
farkcsóválás, fogvicsorítás stb.

Mindezeket végtelen türelemmel megfigyelvén és megállapítván, We n z e l  
professzor azt állítja, hogy ő a kutyanyelvet tökéletesen érti. Ennek bizonyítására 
leír egy kis jelenetet, amely három kutya közt játszódott le a háza udvarán. Sze
replők: egy agár, egy spicc és egy pudli szuka. Motívum: szerelem.

Hogy a kis drámát az olvasó megérthesse, a szerző külön írásjeleket konstruál, 
amelyek az egyes szótagok kiejtési módját világítják meg. Elsőbben is ezeknek az 
írásjeleknek értelmével kell tisztában lennünk. Méltóztassék tehát a jelmagyaráza
tot jól emlékezetbe vésni.

0  rövid; II éles;
— hosszú; ... gyors;
* magas; --- még gyorsabb;
=  mély; + szaggatott.
1 lágy;

Ezek után következhetik a rövid szerelmi dráma.

Agár: \ Paf j paf | paf | paf j (Örvendek, hogy láthatlak.l
1 ~  j H ! — I

Spicc: \ Knur, | pif, ] knur. j (Én ugyan nem, egyáltalán nem.)
I 1 I 1 IPudliszuka (bejön az udvarba): j Baf I baf. | (Jó napot, jó napot.) 

I II I II i II I
Spicc: j Pif j Pif I Pif. I (Nem kell vetélytárs, az agár kotródjék.)

Agár (a pudlihoz): | Baf. | paf j paf. | (Szép szuka, szeretlek.)
I II II I o  I — j * j II [

Spicc: j Pafpafknurpafpaf, j knur, j knur, I paf, i pif \
(Betyár, csirkefogó, lódulj innen, takarodj. Megharapja.)

Agár: j Au, \ au, | au. j
A kutyanyelv írójának egyéb irodalmi működéséről még pótlólag meg kell em

lítenem, hogy filozófiai írásaiban K a n t  ellentétéül mutatkozott be és hevesen tá
madta a königsbergi bölcs rendszerét, különösen főmüvét, amelynek közismert 
címe: „A t i s z t a  ész  k r i t i k á j a . “
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HASZNOS

Á G O K .

Mit olvas Amerika?
Kétségtelen, hogy Amerika teremtette meg a b e s t s e l l e  r“ fogalmát s a 

példányszám-rekorderek izgalmas versenyét is az Egyesült Államokban rendezik meg 
legtöbbször. De ettől eltekintve, a best-sellerek hivatalos listája, amelyet hétről- 
kétre közölt — ötven könyvkereskedő adatai alapján — a newyorki „Books“, jel
lemző áttekintést nyújt az amerikai irodalom legújabb eredményeiről s arról, hogy 
a Rooseveltes, agytrösztös, agyongyötört Amerika — miként próbál felejteni. A ma
gyar közönséget is bizonyára érdekli ezeknek a könyveknek rövid ismertetése, ame
lyeket a hivatalos lista két csoportra oszt: regény és nem-regény.

*
A regények között első helyen áll Caroline Mi l l e r  „Lamb in his Bosom“-ja. 

Ez a végtelenül finom, mély írás a Pulitzer-díjat nyerte az idén s bár már régebben 
jelent meg, Amerika legnépszerűbb irodalmi díja ismét ráirányította a figyelmet. 
Utána, mint már hosszú hónapok óta, Hervey A l l e n  „Anthony Adverse“-e követ
kezik. Erről a gigász-könyvről Magyarországon a L i t e r a t u r a  számolt be először: 
egy éven belül a magyar közönség elé is kerül. A harmadik Robert G r a v e s  
könyve, az „I. Claudius“. „Én, Claudius, a különös életű római császár, mondom el 
ebben a regényben életemet“ — így hirdetik mindenfelé ezt a könyvet. Róma — egy 
freudista szemén át nézve, talán ez a legjellemzőbb megfigyelés ezzel a történelmi 
életrajzzal kapcsolatban. E. M. D el a f i e l d  a negyedik a listán. „Provinciái Lady 
in America“ (Vidéki hölgy Amerikában) című könyve Aidám, éles szatírája Amerika 
asszonyainak. T. S. S t r i b l i n g  „Unfinished Cathedral“-je (Befejezetlen Székes- 
egyház) egy tetralogia középső része, a mai Amerika örök, meddő harcát festi főleg 
komor színekkel. James Hi l t o n ,  A. Hamilton Gi bbs ,  Alice T. H o b a r t  és Mau
rice W a l s h  neveit nálunk egyáltalán nem ismerik. A listán tizedik Thomas Mann,  
akinek „József“-e most jelent meg Amerikában: „Joseph and His Brothers“ címen. 
Phyllis B o t t o m e  orvos-regénye, a „Private Worlds“, már a tizenegyedik helyre 
szorult, holott valamikor az elsőn volt. A tizenkettedik Mikhail S h o 1 o k o v don- 
kozák író regénye: „And Quiet Flows the Don“ (S nyugodtan folyik a Don...). Ez 
a Sholokov megdöbbentően friss tehetség, donkozák-regénve németül is nagy sikert 
aratott. A tizennegyedik helyet egy furcsa könyv: Isak D i n e s e n „Seven Gothic 
Tales“ című novelláskönyve foglalja el. Az álnév mögé rejtőző szerző ismét fel
támasztja a haldokló novellát és sok színnel, mélységgel ír. A tizenötödik hely az 
elpusztíthatatlan Zane G r e y - é, aki ismét vadnyugati történettel szolgál. A tizenha
todik Marguerite S t e e n  „Matador“ című regénye, amely a bikaviadorok életét 
szövi izgalmas történésekbe. A tizenhetedik Warwick D e e p i n g  háborúutáni regé
nye, a „Seven Man Came Back“ (Hét ember jött vissza). A tizenkilencedik Ann 
B r i d g e  „Ginger Griffin“ című regénye, amely a Kínában élő külföldi diplomaták 
köreibe vezet, utána MacKinlay K a n t o r  „Long Remember“ című könyve követ
kezik, amely mozgalmas és megható értékkel szaporította az amerikai polgárháború
ról írott könyveket. André Mal r aux- nak  csak a huszonegyedik hely jutott s a 
listán Knut H a m s u n  új könyve az utolsó, mint huszonegyedik.

*
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A nem-regények között első helyen Alexander W o o l l c o t t  „While Rome 
Burns“ (Míg Róma ég) című — pletykakönyve áll. Igen, pletykakönyv, mert Wooll-
eott barátunk Amerika és különösen New-York intimpistája s bájos és jellemző tör
téneteket gyűjtött össze művében. Míg Róma ég —■' Nero a lantot verte. Míg a 
világ ég — Woollcott barátunk semmiségekről, apró anekdoták poénjeiről mélázik. 
Viszont könyve már hónapok óta első a „n o n - f i c t i o n“-listán. Utána Carl C á r 
ra e r „Stars Fell on Alabama“ című könyve következik (Csillagok hullottak Alaba- 
mára). Ez Észak-Amerika déli államainak gazdasági pusztulását festi és sok meg
lepő adattal szolgál a négerek helyzetéről is. A harmadik Romola N i j i n s k y  könyve 
férjéről, minden idők legnagyobb, tragikus sorsú táncosáról. Walter B. P i t k i n  
jelentette ki az izgatott Amerikának, hogy „Az Élet negyven évnél kezdődik“ és 
könyve, a „Life Begins at Forty“, méltó népszerűséget ért el a negyven évnél idő
sebbek között. Tatjana T c h e r n a v i n  a Szovjetoroszországból való menekülésről 
írt izgalmas könyvet, amely az ötödik helyen áll a best-seller listán. „El kell ernyed- 
ned!“ — parancsolja Edmund J a c o b s o n  és a „Y'ou Must Relax“ elveit szerte Ame
rikában rengetegen követik. Pitkin második könyve, a „New Careers for Youth“ (Uj 
pályák az ifjúság számára) a hetedik helyen áll. Thomas C r a v e n  könyve a modern 
művészetről nyolcadik, Louis A d a m i c  jugoszláv útleírása a kilencedik. Érdekes 
könyv a tizedik is: T ao  Sh i h - hua ,  egy fiatal kínai önéletrajza, amely megdöb
bentő őszinteséggel tárja fel a sárga ember problémáit. A tizenegyedik Edith W h a r 
ton,  a népszerű írónő íinom  ̂ csendes önéletrajza; a tizenkettedik a „100,000.000 
Guinea Pigs“ (Százmillió tengerimalac), amelyben K a l l e t t  és Sc h l i n k  urak a 
tudományos kutatás tehnikájának kulisszatitkait írták meg. A tizenharmadik helyen 
Thomas Mi n c h a n „Boy and Girl Tramps of America“ című müve áll s ennél érde
kesebb könyv kevés jelent meg. Amerika fiatal csavargóinak sorsát, életét tárja fel 
a szerző, aki maga is „hobo“-skodott, csavargóit néhány éven át. Utána Walter 
L i p p m a n n  politikai könyve következik, majd Sven H é d i n  tibeti útleírása. 
Ernst H e n r i  könyve a tizenhatodik helyet foglalja el, — „Hitler over Europe“ 
(Hitler Európa fölött) címen izgalmas képet fest a „német veszedelemről“. Charles 
Di c k e n s újonnan fölfedezett Krisztus-életrajza csak a tizennyolcadik helyen áll 
már, bár néhány héttel ezelőtt még a lista elején volt. B. K. A s h f o r d ,  a híres 
amerikai orvos önéletrajza és Lewis M u n f o r d technikáról és civilizációról szóló 
könyve fejezi be a listát.

Ezt olvassa Amerika. Vájjon hány könyv találna ezek közül Európában is 
sikert? Mindenesetre melegen ajánlhatjuk kiadóinknak, hogy — népies kifejezéssel 
„Csicsóné ándungra“ kiválasztott külföldi könyveik helyett — tanulmányozzák gon
dosan az amerikai bestseller-listákat. Tábori Pál dr.

Ortutay Gyula: Tömörkény István

(II. kiadás. Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma. Szeged. 193U. 1U3 oldal. Ara 
2 P.) Súlyosveretű irodalomkritikai mun
kálat ez, amely egyrészt Tömörkény he

lyét *— magános helyét — akaria ponto
san megállapítani, szemben az eddigi kissé 

felületes beskatulyázásokkal, amelyek Tö
mörkényt egyszerűen a „Mikszáth-Gár- 
donyi-iskola“ egvik diadochusává tették 
meg. Másrészt kitűnő fejezeteket találunk 
a könyvben a szegedi Heimatkunst, a sze
gedi regionális irodalom kezdeteiről és tö 
rekvéseiről. Főként azonban megdöbben
tően újszerű az a kép. amelyet Ortutay 
Tömörkénynek parasztmeglátásáról fest.

Nem az anekdotázó Mikszáth cinizmusa, 
nem is a népszínmű álromantikája az ural
kodó hangnem erészben Tömörkénynél, ha
nem egv keserű ráeszmélés az alföldi pa
rasztság katasztrofális sorsára, az elhibá
zott alföldi tanyapolitika következményeire. 
Ortutay könyve ebben a tekintetben mesz- 
szi meghaladja a puszta esztétikai mérleg
vonás mértékét (bár itt is néhány kitűnő 
megfigyelése van Tömörkény — és vele kap - 
csolatban: Móra — stílusát illetően); in

kább szociográfiai esszének nevezhetnők 
ebben a kapcsolatban Ortutay könyvét, 
amely 'különben első kiadásában mint a 
szegedi egyetem Magyar Irodalomtörté
neti Intézetének 15. sz. kiadványa ielent 
meg.



n  u I K A
Puccini mestere

A m ilca r e  P o n c h ie ll i  r e n d i)rk a rn a g y  u r c e n te n á r iu m a

Cremona egyik kis külvárosában született 1834 szeptember 1-én. Apja tanító 
és orgonista volt; anyjának snapszputikkal kombinált vegyeskereskedése volt. 
Szürke, kis provincélet, apró, krajcáros gondokkal, s az maradt egészen Ponchielli 
52 éves korában elkövetkezett hirtelen haláláig. Persze adósságok, túlfeszített 
munka, gyomorsav.

Olyan vézna kis gyerek volt, hogy amikor az apja — aki sokat várt fia tehet
ségétől — a gyereket kilenc éves korában bevitte a milánói konszervatoriumba, a 
pedellus hóna alá fogta a fiút és úgy vitte be a direktorhoz. Ez volt az első be
mutatkozása Ponchiellinek abban az intézetben, amelyen utóbb — sajnos túl- 
későn — az összhangzattan tanára lett és Puccinit oktatta az „isteni tudományra“.

A s z e r e n c s é t le n  f ló tá s
Húsz évig nyomta a kor szervatórium padjait s két év múlva már kiröppent egy 

operája, a „Tékozló fiú“, persze csak Cremonában, vidéki méretek között adták elő. 
Még így is megbukott. Most aztán 16 éven keresztül rettenetes nyomorgások kö
vetkeztek. Falusi templomokban helyettes orgonista volt s nagy ugrás volt számára, 
amikor a cremonai rendőrcsapat karnagyává választották meg. Ekkor írta „Ga- 
ribaldi-indulóját“, amely annak idején igen népszerű volt egész Itáliában. Közben 
párszor pályázott is a milánói konszervatórium egy-egy megüresedett tanszékére; 
mivel azonban „falusi ember“ létére kívül állott minden klikken — nem tartozott 
sem a Veidi pártjához, sem a Verdi-ellenes kottériához —, ennélfogva még csak 
komolyan sem vették a pályázatát. Mindenféle egyéb bajok is érték. Az opera
irogatásról persze nem tett le, s az egyik cremonai barátja, Bartolo Piatti, na
gyobb összeget tett le egy impresszárió kezéhez, hogy ebből a pénzből finanszíroz
zák az egyik opera előmunkálatait: írassák le a „stimmeket“, fizessék majd a szín
ház kiállítási költségeit, fedezzék az előzetes sajtópropagandát. Az impresszárió 
persze megszökött a pénzzel. Valóságos slemil volt ez a szegény Ponchielli.

Végre-végre felvírradt neki is. Hogy-hogy nem, 38 éves korában írt egy 
..Promessi sposi“ című operát, amelyet sikerült a Scalán előadatnia. Jó sajtója volt 
s a Ricordi-cég, a híres olasz zeneműkiadó, nyomban rátette a kezét az új csillagra, 
annál is inkább, mert hiszen Verdi régóta hallgatott s Wagner körül még eldöntet
len harcok folytak világszerte. Ricordiék mindjárt librettistát is adtak Ponchielli 
mellé, éspedig Ghislanzoni személyében. Ez azonban nem szállította egyszerre a 
szöveget, hanem csak apró részletekben; Ricordiék viszont rögtöni megzenésítést 
követeltek Ponchiellitől, akinek ilyenformán fogalma sem volt arról, hova fog az 
opera végül kilyukadni. Olyan is lett ez a „Litvánok“ c. dalmű.

A s ik e r  k ü sz ö b é n
Ponchielli más szövegírót kért. Volt is ilyen, a nagynevű Arrigo Boito sze

méh, ében; csakhogy ez Verdi házi szövegírója volt s nem akarta az öreg mestert 
azzal megsérteni, hogy másnak is szállít librettót. Ricordi ötletéből végre meg- 
egveztek, hogy Boito álnéven írja majd a szöveget. így született meg a „Giocondá- 
nak“, Ponchielli egyetlen igazi sikeres operájának, szövege ,,Tobia Gorrio“ (az 
Arrigo Boito anagramja) álnéven. A Radó Antal-féle magyar fordítás is ezen a
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ezerzőnéven szerepel. Ponchielli 14 hónap alatt írta meg ezt az operáját, négy más 
nagyobb művel együtt. 1876 április 8-án volt a prömier, átütő sikerrel. Most persze 
már befuthatott volna PoncbiellL Egyszeriben kinevezték a konszervatóriumhoz 
tanárnak. S tekintettel a „Tékozló fiú ’-ban előforduló gyönyörű zsidó húsvéti zsol
tárra, a bergamói Sta Maria Maggiore-templom is meghívta karnagynak, 3500 lira 
évi fizetéssel. Ezért a pénzért nem is kellett Bergamóban élnie, de kötelezettséget 
kellett vállalnia, hogy évente legalább egy nagyobb művet ír a templom számára 
s ennek betanítására és a sátoros ünnepekre lejár Bergamóba.

Ponchiellinek nagyon kellett a pénz, mert közben meg is nősült — Brambilla 
nevű jónevű operaénekesnőt vett feleségül —, s valami nyaralót is vásárolt, 
amelyet annyira nem tudott kifizetni, hogy még a felesége fizetésére is előleget 
vett fel. Így hát elfogadta a templomi karnagvi állást, bár igen kevés fogalma 
volt a liturgikus zeniről (hiszen régebbi orgonistáskodása idején csak egyházi 
közénekeket kísért a kis falusi templomokban). S amellett mindig más, sürgősebb 
dolga volt: hirtelen pénzeket kellett szereznie az „akut válságok“ leküzdésére.

B ajok  a z  e g y h á z i z e n é v e l
Nem állhatott most neki, hogy liturgikus zenét tanuljon öreg fejjel. Szeren

csére a bergamói templom állandó karnagya tisztelője volt Ponchiellinek és ki
segítette a bajokból.

— Az istenért, drága Vanbianci — írja Ponchielli a regens-chori-nak — küld 
jön valamilyen valamirevaló szerzőtől egy Benedictust. A Nagyhétre meg kell 
egyet írnom, s fogalmam sincs, hogy’ fest egy ilyen ügy. . .

1085-ben hányt el VII. Gergely pápa. Halálának 800 éves fordulójára Cantatét 
követel tőle a bergamói káptalan. Képtelen idejére elkészülni. Sürgetik. Végül 
nagy dühösen így ír a barátjának:

— Ez a szerencsétlen Gergely pápa már 800 éve halott. 800 évig meg volt 
Cantate nélkül. Azt hiszem, egy pár hónap további késedelem már meg sem kottyan 
neki. . .

Végre elkészült. A Cantate nem számít bele a rendes évi szolgálmánvba.
Ezért külön honoráriumot vár. Ezer lírát küldenek neki mindenért: komponálásért, 
partitúráért, stimmekért, betanításért együttvéve. Amikor ő csak szerzői honorárium 
fejében 1500 lírára számított. Nagy veszekedés.

— Ügy odacsapom a karmesteri pálcájukat, hogy szilánkokra törik. . .
De az évi 3500 lira mégis jól esik. Végül tehát újra összebékülnek. A béke 

jeléül már 1886 januárius 8-án elküldi a Nagyhétre szánt Lamentatiókat.
— Kitűnő zsidó gyógynövénykivonattal föleresztett cukros limonádé? — ajánlja 

be az új müvet bergamói kollégájának.
Csakhogy arra, hogy Ponchielli maga tanítsa be, már nem került sor: kilenc 

nap múlva tüdőgyulladásban elpusztult.
Saytan Magda

Williams, Valentine: Az óra ketyeg
(Palladis-kiadás). Londonban történik, 

hogv egv titokzatos ékszerrablás alkalmá
val lelőnek egv inast. A gyanúsítottat el
fogják és halálra ítélik. Dene, a tehetséges 
detektív nem hisz az elítélt bűnösségében 
és minthogy a bűnügy szálai Amerikába 
vezetnek: szabadságideje alatt á thaiózik 
Newyorkba, hogy ott nyomozzon. ,,Az óra 
ketyeg'1: a kivégzés ideje közeleg, de utolsó 
percben mégis sikerül az elítélt ártatlan
ságát bebizonyítania, sőt nyomozás köa 
ben még meg is hódítja azt a nőt. akit ele
inte reménytelenül szeretett.

Luke, Allan : Az álarcos idegen

(Palladis-kiadás). Tonay Hartford. a 
fiatal bankigazgató fiókját kirabolták és 
ő maga is a cinkosság gyanúiéba kevere
dik. Elveszti állását és eltűnik Newyork- 
ból. Menyasszonya, annak öccse és egy de- 
tektív-barátia. egymásról mit sem tudva, 
bizonyítékokat próbálnak szerezni Hart
ford ártatlansága mellett. A gangsztervilág 
ezernyi szövevényén keresztül végül is 
maga Hartford leplezi le a bűnösöket.



G Y Ű J T E  M E N Y
Schopenhauer titka

A n a g y  n ő g y ü lö lő  a  g y a k o r la tb a n , ú g y  lá ts z ik , n e m  is  g y ű lö lte  a n n y ir a
a  n ő k e t

A reális élet és az eszmény, az ember és szellemi alkotása között nincs talán 
még egy oly áthidalhatatlan szakadék, mint Arthur S c h o p e n h a u e r  esetében. 
Ő, aki a buddhista nirwanának Európa 19. századában talán a legmeggyőzőbb hir
detője: magánéletében a legkicsinyesebb nyárspolgár, teli gonddal és aggodalommal, 
a maga kis vagyonkája miatt. Levelezésében, amelyek immár kötetekre mennek a 
H ü b s c h e  r-féle kiadásban, a legkisebbke nyoma sincs a megszentelt-ség, önzetlen
ség és lemondás amaz atmoszférájának, amely bölcseleti müveit eltölti.

A k ic s in y e s  lá n g é s z
Leveleinek legfőbb tartalma csupa egocentrikus szorgoskodás anyagi viszonyairól, 

csupa páni félelem betegségektől és vagyoni veszteségektől, csupa — híveihez szóló 
— irányítás a müvei mellett való irodalmi propaganda dolgában, amely odáig megy, 
hogy a könyveiről szóló legegyügyübb és legsemmitmondóbb kritikákat is mellére 
szívja s máris utasításokat ad ki, hogy hívei hol és hogyan álljanak ki mellette a 
gátra. Ha lefényképezteti magát, barátaival — ezt a szót ugyan bajos Schopenhauer 
esetében használnunk —, mint a legfontosabb újdonságot közli a' dolgot és biztatja 
őket, hogy rendeljenek maguknak másolatokat. Valóságos boldogság fogja el, amikor 
Elisabeth Ney kisasszony megjelenik nála, a majnai Frankfurtban, hogy elkészítse 
a mellszobrát s amikor az —’ egyébként igen gyönge — alkotás elkészül, dicsekedve 
írja híveinek, hogy a , szobrásznő' müve annál is lényegesebb, mert Ney kisasszony 
Xey tábornoknak, a Napoleon által agyonlövetett híres tábornagynak az unokahúga'. 
Minden nirwanás vágylemondása ellenére is hosszas vagyonjogi nézeteltérései vannak 
Sibylle Mertens-Schaaffhausen asszonnyal s nem minden gonoszkodás nélkül állapítja 
meg az egyik hívéhez írott levelében, hogy Mertens asszonyt a közeli halál érzete 
arra késztette, hogy vagyoni kérdésekben engedékenyebb legyen vele (Schopenhauer
rel) szemben. ’ • - - •

E g y  p -vel
Ismeretes dolog, milyen pulykaméreg szokta volt a nagy bölcselőt elfogni, ha 

valaki két „p“-vel írta le a nevét. Elgondolható, milyen gyűlölettel kísérte egyik 
volt hallgatóját, Beneckét, aki helytelenül citálta a mester müveit; gyűlölete még á 
síron túl is elkísérte a szerencsétlen fiút, amikor az tragikus körülmények között 
öngyilkossá lett: Schopenhauer az ekkor írott leveleiben egyetlen meleg, megbocsátó 
szót sem talál volt tanítványa számára. Ezzel szemben a nirwanás megsemmisülés 
hirdetője ékkór is. meg annyi más levelében is, minduntalan azon vágyakozik, hogy 
csak minél hosszabb életet élhessen. Csoda-e, ha az 1831-es kolerajárvány idején ő 
volt az első — Hegellel együtt —, aki elmenekült Berlinből; s a 48-as forradalom 
idején nem volt nála beijedtebb ember, aki reszketve féltette az életét és a vagyonát, 
amelyet tudvalevőleg nem is maga szerzett, hanem nagykereskedő-apjától örökölt. 
E részben igen jellemző a végrendelete is. Ezt mindenki, mint az emberbaráti szeretet 
mintapéldáját szokta idézgetni, mert Schopenhauer néhány kisebb jelentőségű — töb
bek között híres pudiikutyáját is illető — hagyatékon kívül, egész vagyonát az el
esett katonák özvegyeire és hátramaradottjaira hagyta. Csakhogy ilyenkor elfelejtik 
hozzátenni, hogy ennek a hagyományozásnak kimondottan politikai és egocentrikus
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tendenciája is volt: Schopenhauer kizárólag a 48—49-es forradalmi mozgalmakban 
a polgári rend oldalán küzdő csapatok elhunytjaira testálta vagyonát: vagyis még 
itt a halállal szemközt is a kispolgári lélek szólalt meg benne. Tizenkét év alatt 
800 nyomtatott oldalnyi levelében nem akad egyetlen bensőséges, gyöngéd hang, a 
baráti vagy emberi rokonszenvnek egyetlen rezdülése sem: csupa sivárság, lelki sze
génység és kicsinyes önzés ez az egész bölcselői levelezés. A hét nyelven beszélő és 
— szerencsés anyagi körülményei folytán — óriási enciklopédikus tudásra szert tevő 
ember csupa agy volt, de — szíve nem sok volt.

A „ sz e r e tő  a n y a “
így ismerte meg leveleiből a világ a pesszimizmus nagy bölcselőjét s természe

tesen joggal felmerült nyomban a másik kérdés is: hogy hát vájjon a nőgvűlölő- 
Schopenhauernél is éppen ilyen nagy a távolság az elmélet és a gyakorlat, a vágy 
és a valóság között. Hogy is áll hát Schopenhauer ismeretes mizoginizmusa a való
ságban?

Schopenhauer életrajzírói — egyéb hiteles adatok híján — az anyjával való kon
fliktusában keresték a filozófus asszonygyíilöletének lelki gyökereit. A dologban 
lehetett is valami. Tizenhét éves volt, amikor apja öngyilkossá lett* (Apai nagy
anyja őrülten halt meg.) Az öngyilkosságot bizonyára kiváltotta az is, hogy Johanna 
Schopenhauer - Trosiener — a bölcselő anyja — igen boldogtalan életet élt az ura 
mellett. A férj prózai gondolkodású kereskedő-bankár, az asszony föllengző és sze
szélyes kékharisnya, aki nyomban ura halála után átköltözik Weimarba, ahol Goethe 
és a nagyherceg hatása alatt szerelem dolgában meglehetősen laza felfogás ural
kodik. Fiát magával viszi, de nincs benne sok köszönet. A mind önállóbb gondolko
dású Arthur súlyos lelki teherként nehezedik az asszony életére. Minél jobban felnő 
a fiú, annál gyakrabban adódnak közöttük konfliktusok. Egyszer ezt írja az anya 
a fiának:

„— Kellemetlen és tűrhetetlen vagy fiam; úgy érzem, hogy végtelenül nehéz 
dolog veled együtt élnem. Fölényeskedéseddel lerombolod minden más jótulaj
donságodat, mert képtelen vagy arra, hogy ne tudj mindent jobban, mint más 
ember. Ezzel mindenkit csak elkeserítesz magad körül.“
Ilyen hangulatok érthetővé teszik, ha végül abban egyeznek meg, hogy Arthur 

külön megy lakni s csak olyankor látogat az anyjához, amikor annál társaság van. 
Schopenhauerné regényeket kezd írni, amelyek a maguk korában meglehetősen tet
szettek s meglehetősen beképzeltté tették az asszonyt. Amikor egyszer Goethe fel- 
dicsérte Schopenhauernének a fiát és azt mondta, hogy ebből a fiúból még nagy 
ember lesz, Schopenhauerné sértődötten vágta vissza, hogy az ő tudomása szerint 
egyazon családból még soha nem származott két láng'ész. Az asszony és fia között 
végül annyira tűrhetetlenné lett a viszony, hogy Schopenhauerné egy szép napon 
veszekedés közben lelökte a lépcsőn a fiát. A szó szoros értelmében kihajította. 
Arthur, a lépcső aljára érkezve, onnan kiabálta vissza fenyegetően az anyjának, 
hogy hiába minden erőlködése: azért az utókor mégis csak az ő (Arthur), és nem 
az anyja, révén ismeri meg a Schopenhauer-nevet. Schopenhauerné még 24 évet élt, 
de többé nem találkoztak egymással anya és fia.

E g y  e lt i tk o lt  v é g r e n d e lk e z é s
Ettől kezdve Schopenhauer mint nőgvülölő szerepelt a világ tudatában és sze

relmi életéről úgyszólván semmit sem tudott meg a közvélemény — egészen 1929 
szeptemberéig, amikor is a Schopenhauer-társaság évkönyvében kiadták a bölcselő 
1859 februárius 4-ikéről kelt végrendeletének 4-ik bekezdését is, amelyet eddig az 
összes érdekeltek szigorixan titokban tartottak. A végrendeletnek ez a szakasza 
így szólott:

„— 4). Egy külön hagyaték. Ugyanis 5000 porosz tallérnyi összeget hagyok 
ezennel Caroline Medon szül. Richter asszonyra, Berlinben. A jelzett személy köze
lebbi megjelölésére megjegyzem, hogy őt gyermekkora óta ,Idának nevezték, bár 
nem erre a névre keresztelték, s ő csak ötvenéves korában állott el 0 név hasz
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nálatától. A hölgy most még Berlinben, a Kronenstrasse 46. száma alatt lakik, de 
1859 márciusában a Monbijou-tér 2. száma alá, Siegel udvari kútfúrómester házába 
költözik majd, mert ennek leányát Medon asszony fia, Medon ballettáncos és szín
házi tánctanár veszi el. — Ez a hagyaték azonban tisztán a hölgy személyére szól 
s csak akkor érvényes, ha a mondott Caroline Richter, köznevén Medon asszony, 
halálom idején még életben van: ha nem élne már, akkor rendelkezésem érvényét 
veszti és semmiesetre sem terjed ki a hölgy fiára vagy másfajta örököseire. Vég
rendeletem végrehajtója nyomban értesítse a hölgyet erről a hagyatékról.“ —

Amikor a végrendeletnek ez a szakasza most öt éve nyilvánosságra került, 
természetesen általános feltűnést keltett a Schopenhauer-hívek sorában. A nagy 
nőgyűlölő íme egy nőre testál meglehetősen tekintélyes összeget, éspedig 71 éves 
korában, amikor valószínűleg jócskán túl lehetett már a földi test hívságos vágyain. 
S amellett a nő sem lehetett akkor már fiatal, hiszen úgy emlékezik meg róla, mint 
aki 50 éves koráig viselt egy keresztnevet. És mindkettejük előrehaladott kora elle
nére is: Schopenhauer még mindig pontosan informálva van a nőnek nemcsak mos
tani, haem még majd egy év múlva elfoglalandó lakásáról is. Vagyis Schopenhauer 
— a maga bölcselői, buddhista-nirwanás, nőgvülölő hírneve érdekében — a nagy 
nyilvánosság elől gondosan eltitkolta, hogy őt gyengédebb szálak fűzik (vagy fűz
ték?) a szebbik nemhez; titokban azonban beható érdeklődést tanúsított — nyilván 
évtizedeken keresztül — egy hölgy iránt, akinek a fia ballettáncos. Ehhez a fiúhoz 
azonban Schopenhauernek nyilván nem volt köze, máskülönben aligha tagadta volna 
ki olyan határozottsággal a végrendeletéből. . .

A m a g á n ta n á r  é s  a  k ó r is ta lá n y
De ki volt hát ez a nő? Mi volt a foglalkozása? S minő szerepe jutott a mizogin. 

bogaras tudós életében?
Schopenhauer e furcsa élettitkának most dr. Robert G r u b e r  járt utána, s 

kutatásai eredményeit egy alaposan megírott, művészi kiállítású, kitünően dokumen
tált könyvben teszi közzé. ( S c h o p e n h a u e r s  G e l i e b t e  in Be r l i n .  Mi t  
v i e r  B i l d n i s s e n  u n d  mi t  N a c h b i l d u n g e n  vo n  B r i e f e n  u n d  
U r k u n d e n .  Wien, 1934. Verlag der Österreichischen Druck- und Verlagsgesell
schaft., 42 oldal. Arcképek és 18 táblamelléklet.)

Dr. Gruber kutatásaiból kiderült, hogy ez a rejtélyes Caroline Richter 14 évvel 
volt Schopenhauernél fiatalabb; berlini, törvénytelen születésű leányzó volt, akinek 
azonban a természetes apja valami nagyon nagy úr lehetett, mert protekciójának 
nyomaira minduntalan ráakadni Caroline fiatalkorában. 17 éves korában már kó
ristalány a berlini udvari színházban s az akták szerint sokszor hiányzott a próbák
ról és előadásokról részben tüdőbaja, részben azonban — többszöri terhessége miatt.

Schopenhauer 1820-ban, 32 éves korában, habilitált a berlini egyetemen s itt 
•élt 1822-ig, amikor lement Olaszországba három évi tartózkodásra. Hogy ekkor már 
ismerte Carolinet, az kiderül egy levél összerongyolt papírmaradványaiból, amely
ben Schopenhauer szemrehányást tesz a kisasszonynak, hogy itáliai tartózkodása 
idején mással szűrte össze a levet s ennek következtében anyává is lett. Az ebből 
a viszonyból született fia az a táncmester, akit Schopenhauer olyan szigorúan kizár 
a végrendeletből. 1825-től 1831-ig, tehát hat éven keresztül aztán Schopenhauer 
újra Berlinben él s ez idő alatt nyilván tőle származott Caroline-nak egy gyermeke, 
amely azonban életképtelenül jött e világra. Caroline ekkoriban olyan hanyag volt 
a színháznál, hogy havi 12 tallér fizetéséből — 10-et vontak le büntetésül! Ezt Caro
line nem volt hajlandó eltűrni s 1826-ban lemondott színházi tagságáról.

Erkölcs?
Ettől kezdve nyilván Schopenhauer támogatta őt, még a Berlinből való eltávo

zása után is. Számszerű adatokat ugyan nem tudunk erről a támogatásról, mert 
Schopenhauer végrendeletének végrehajtója, Gwinner dr., a bölcselő számadásköny
vét erkölcsi meggondolásokból (aus S i t t l i c h k e i t s b e d e n k e n )  megsemmi-

271



sítette. íme, újra egy eset: a hátramaradottak hogyan hamisíthatják meg indoko
latlan és megbocsáthatlan magánvéleményük alapján egy író vagy gondolkodó vagy 
művész emberi képét! Ugyanolyan eset, mint aminőt Nietzsche esetében a nővére 
követett el, vagy aminőre csak a közelmúltban is volt Magyarországon néhány 
példánk.

Pedig, hogy Caroline Richter-Medon majd mindvégig fenntartotta a Schopen
hauerrel való baráti viszonyt, az éppen dr. Gwinnernek egy Caroline-hez, a bölcselő 
halála után intézett leveléből derül ki:

— . . .  kedves és szívélyes gondolkodásmódját néhai barátom sohasem tudta 
elfelejteni és még magános életének utolsó éveit is az Ön kedvessége melegítette 
föl, amikor pedig ereiből már rég kihamvadt az a tűz, amelytől eltelve Ön az. 
egykori ifjút láthatta . . .

*
Schopenhauer 1860-ban halt meg; Caroline több mint 21 évvel élte túl: 1882-ben 

húnyt el, nyolcvanon felüli életkorban, fia és unokái körében.
Caroline Medon neve egy legenda halálát jelenti.

Árkossy Károly: A tömegek Golgotája
( H o r i z o n t - k i a d á s . B u d a p e s t .  1 9 34. 232

o ld a l . )  Újabb háborús regény, amely 
őszinte tárgyilagossággal írja le a hadi
fogság idegőrlő, gyilkos atmoszféráját ■ és 
azt a sok testi-lelki kínlódást, amelyet a 
hadifoglyoknak végig kellett a nagy világ
háború idején szenvedniük. Csupa szemé
lyes emlékét örökíti meg a szerző ebben a 
könyvben, amely a sok között eggyel több 
dokumentum a — pacifizmus létjogo
sultsága mellett.

Boross Mihály: Az Esz sztrájkja
( F a n t a s z t i k u s  r e a é n y .  L a f o n t a in e  I r o 

d a l m i  T á r s a s á g .  B u d a p e s t .  M á s o d ik  k ia d á s .  
330  o ld a l . )  A fantasztikus regénynek Jó
kain kívül alig akadt képviselője a ma

gyar irodalomban, úgyhogy Boross Mihály 
szinte egyedül áll ezen a téren, annál is in
kább .mert kizárólag a fantasztikum az ele
me. 1914-ben jelent meg az első ilyen irá
nyú regénye: „A kék hattyú“ és azt kö
vették a „Noé bárkája“, „Az anyaföld1’, 
„Az .álom’', majd „Az Ész sztrájkja“. Va
lamennyi könyve több kiadást ért meg, ami 
mindennél inkább dokumentálja feltétlen 

sikerüket. A csapongó fantázia éles logiká
val egyesül Boross Mihálvnál, aki nem túl
fűtött, misztikus atmoszférát teremt, mint 
E. T. A. Hoffmann, vagy Poe, hanem in
kább Wells modern fantáziáihoz jár köze
lebb. Nem a r t  p o u r  V a r t -fantasztikum az, 
ami foglalkoztatja, hanem az utopia és min

denkor a realizálható fantázia érdekli: a 
meglevőnek néhány fokkal tovább fejleszt
hető lehetősége. „Az Ész*sztrájkjáéban a 
jövő szociális és technikai fejlődését, ezek 
egymásra-hatását írja meg érdekes, el
gondolása szerint. A regény technikai fel
építése kettős: az amerikai milliomos gyá
ros Blackwood családja arra az extravagáns 
gondolatra, jut. hogy közösen írnak egy re
gényt és ebbe a munkába belevonják a

Semper Victor

gyár egyik tehetséges hivatalnokát, Till 
urat is. A regény kialakulásával párhuza
mosan látjuk a való történéseket, amelyek 
a szereplők körül folynak és amelyek do
kumentálják a wilde-i tétéit, hogy az élet 

gyakran utánozza á művészetet, mert amit 
Till úr fantáziája a regénybe diktál, az 
nagy vonásokban megvalósul. A Black- 
wood-gyár munkásai sztrájkba lépnek és 
ez a sztrájk egészen nagyszabású tömeg- 
mozgalommá lesz egész Amerikában. A 
proletariátus harcot indít a kapitalista 
uralom ellen minden vonalon. Már-már úgy 
látszik, hogy diadalmoskodnak, amikor Till 
kihirdeti „az ész sztrájkját’4 a munkások 
sztrájkja ellen. Ez abban nyilvánul meg, 
hogy az intellektuális rétegeket: a mér
nököt, az orvost, stb. sztrájkba szervezi és 
az irányító munkaerők kivonásával meg
bénítja az új társadalmat. Az ész sztrájk
jának keresztülvivőit összegyűjti egy.tele
pen. amelyet saját találmányú, különleges 
„ködgépével“ zár el a világtól. Ez a szel
lemes konstrukciójú gép láthatatlan és 
áttörhetetlen 1 ködöt fejleszt, amelyen nem 
képes a leghatalmasabb tank és az ágyú
golyó sem keresztültörni. Az intellektüellek 
sztrájktanyája virul, de a hatalomra ju
tott munkásság tehetetlenül ostromolja és 
a vezetők hiányában megbénul az új tár
sadalom. Az „elektromos köd“ most ter

jedni kezd: ellenállhatatlan erővel nyomul 
előre és az emberek pánikszerűen menekül
nek mindent elsodró ereje elől. Végül kapi
tulálnak az ész fensőbbsége előtt és újra 
helyre áll a régi rend. Amikor a regény
ben idáig fejlődtek a dolgok, ugyanakkor 
a tényleges kommunista forradalom is meg
szűnik és Blackwoodék —- az időközben ve- 

jükké lett Till úrral együtt — visszatérnek 
Washingtonba. A lebilincselően érdekes, 
fordulatos regényt komoly szociálíilozófiai 
viták mélyítik el.



T U D Ó S  Í R Á S O K
Körösi Csorna Sándor utóda

S te in  A u r é l : Ő si ö s v é n y e k e n  Á z s iá b a n

(Három kutató utam Ázsia szívében és 
Kína északnyuqati tájain. Anqolból fordí
totta Halász Gyula. 2U7 oldal. 1J)8 kév és 
eqy térkév. Bpest, 193 A. M. Tud. Akadé
mia kiadása.) Nagyszerű hazánkfia, Stein 
Márk Aurél három ízben járta meg a 
Kínai-Turkesztánt: 1900—901-ben, 1906— 
908-ban és 1913—916-ban. Közel hét é’iet 
töltött Ázsia szivében és 40.000 kilométert 
vándorolt. E vándorlásai közben ismeret
len népeket fedezett fel, ismeretlen tája
kat térképezett először, de főként Ázsia 
és a vándorló népek történetére vonatko
zó annyi úi adattal gyarapította a tudo
mányt, mint előtte senki más. Tizenegy 
vaskos kötetre terjednek angol nyelvű be
számolói. amelvek azonban teljesen ki
fogyták a forgalomból. Az amerikai Har- 
ward-egvetem felkérte Steint, hogv soro
zatos előadásokban ismertesse utazásainak 
és ásatásainak eredményeit Bostonban. 
Ezeket az előadásokat adta ki most ma- 
°-var nvelven az Akadémia, amivel végte
len nagv hóiéra kötelezte a magvar tu
dományos világot, amely másként alig. 
vagv csak inén nehezen juthatott volna 
Stein munkálataihoz. A bőséges kísérő 
vénanvan mindhárom utazás legiellegze- 
tesebb eredményeit is bemutatja és Stein 
olv ügvesen fogalmazta meg előadásainak 
menetét, hogv az olvasó most egységes 
trónét nver env nagv kutató legfontosabb 
életművéről. Stein Aurél eredetileg az in
diai népiskolák felügyelője volt s ebben a 
szolgálati ágban — emlékezünk — eleinte 
nem ió szemmel nézték, hogv a tanfel
ügyelő ín  nvári szabadságidejében a 
Pamir felé lassan előnvomuló angol ka
tonaság mellé csatlakozott s aztán — hor- 
ribile dictu — szabadságidőit önkényesen 
me" is hosszabbította. Még sandább szem
mel nézték, amikor első eredményeinek 
feldolgozására Londonba utazott, s ahe_ 
Ivett V>r>o-r a hindu nebulók abéab-tanul- 
mánvait ellenőrizte volna, a British Mu-

; ^eumban ült hónapokig. Csak amikor ° 
Royal Geographic Soeietv a ..Felfedezők 
aranyérmével“ tüntette ki Steint, akkor 
kezdett az indiai helyi szolgálat is büsz
kébb lenni Körösi Csorna Sándor utódiára, 
most már elnézték a ..szolgálati mulasz
tásait“. sőt idővel az indiai régészeti szol
gálatba helvezték át. S azóta Stein Aurél

, f ő t  e v e t e k e t  n m 't o t t  w, orv n, t n d o m á ’"'”
teltén etében amelvek felejthetetlenné te- 
szik a nevét.

Mindenekelőtt legfontosabb felfedezése 
és kutatási területe annak az interkonti
nentális útnak a rekonstruálása, amely -— 
gyér történeti adatokból következtethetően
— a római császárkortól kezdve Rómát, 
majd Bizáncot kapcsolta össze Kisázsián, 
Perzsián. Ferghanán, Afghanisztánon és 
Turkesztánon keresztül Kínával. Ez a hí
res Serica útvonala, a selyemexport útia 
volt, amely sok részében azonos volt a né
hány századdal elébb Nagy Sándor make 
don király által megnyitott indo-görög út
vonallal. Stein Aurélnak ez a fölfedezése 
egészen új megvilágításba helyezi a ké
sői antik világot s csak most értjük meg, 
minő mély benyomású hagyományok kész
tették később, amikor az oszmán-török 
előnyomulás ezt az útvonalat elzárta, az 
olaszokat arra, hogv északi kapcsolatot 
keressenek Kínával. Ezért küldte Velence 
Sagredo érseket (Szt Gellértet) és Orseolo 
Pétert a doge-ivadékot Magyarországba, 
ezért mentek a Julián barátok és Marco 
Pólók Középázsiába. hogy a római idők 
óta emlékezetes Serica-utat újra megnyis
sák. Csak ez a könyörtelen velencei üzlet
politika magyarázza meg. hogv a második 
magvar király, éppen ez az Orseolo Péter
— aki igazán furcsa véletleneknek és Sag
redo érsek ügyes politikájának köszönhette 
a magyar trónra jutását — miért, gyjl- 
koitatta le sorra azokat az Árpádokat és 
más királvképes magyarokat, akik ellene 
szegültek annak, hogy Magvarország Ve
lencének alárendeltje és Ázsia meghódítá
sára előretolt bástvája legyen.

A második nagv eredménye Stein Au
rélnak magvar szempontból, hogy kimu
tatta ugyanazokat a késői szasszanida ha
tásokat Keletturkesztánban, amelyek ná
lunk is megállapíthatók a hun uralomtól 
a magyar honfoglalásig. Ebből a szem
pontból fontos pl. hogv ott is ugyanúgy 
használtak szasszanida-nerzsa ezüstoénze- 
ket a holtak szemfedőjéül, mint ami nőket 
ni. nálunk is leltek a dunapentelei népván
dorlási sírokban. Rendkívüli fontossága 
lesz maid valaha a Dandan-Uilikban előke
rült kis festett fatáblának is a magvar 
őstörténetre nézve. Buddhista vallású, de 
török területén került elő ez a 7. század
beli festmény, amelyen egy tipikusan 
,.magvar“ — vagvis perzsa — öltözetű 
cz.akállas-baiuszos férfi ül keresztezett iá. 
bakkal (buddhista ülésben'. Rajta dol
mány, „zrínyis“ mente, szűk nadrág, v:v’-
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rótt csizma, sörbe kard — az egész ábrá- 
zolás teljesen idegen mindattól, amit a 
köztudat „buddhistának“ ismer. Ellenben 
ennek az alaknak négy karja-keze van, 
mint a többi boddhiszatvának, s ke
zeiben tipikus buddhista jelvényeket tart. 
Utóbbi kutatások bizonyították be, hogy 
ez az alak a perzsa nemzeti hős, Rusztem. 
akit azonban itt Turkesztánban teljesen 
„buddhifikáltak“.

Kiderült Stein ásatásaiból, hoev az it
teni törökök a brahmi-írást vették át In
diából s azt alakították át a saiát hang
zóikra, — amit jelen sorok íróia már 
1917-ben. amikor Stein Aurél mén- Tur
kesztánban kutatott, előre megállapított a 
i'po-\rgzentmiklósi kincs feliratainál* meg
fejtése során (Arch. Értesítő, 1917. 23— 
33.). Ahogy egváltalán kiderül Stein ku
tatásaiból. minő ielentős szerepe volt a 
turkesztáni törökség életében a buddhista 
samánságnak. — csak így ezen az úton 
magyarázható meg. ha a magvar nénván- 
dorlási leletekben ilven buddhista páni 
szerelvényeket találunk elég "vakvan.

Stein Aurél egész sor ismeretlen nyelvű 
írást fedezett fel a turkesztáni romok kö
zött. Egv részüket azóta megfejtették: 
van közöttük egv ma már ismeretlen 
szogdi nvelv. van egv máig is kibetűzhe
tetlen tangut írás. van egv indo^eymáo 
nvelv. am elv közelébb já r az itáliai és 
szláv nvelvekhez, mint a többi ázsiai .árka 
nvelvhéz.

Vallástörténeti ^ze^uontból rendkívül 
lantosak azok a felfedezések. pgdi'pVp1 
^teirt Aurél a. inarrcb körül
Kiderül hogv a manichausoknál már kö
zel ezer évvel korábban meg volt a "vonás, 
mint a katolicizmusnál, amelv azt 121^-ban 
hozta be. S a manichausoknál korábbon 
voltak férfi- és főként női szerzetesrendek 
(persze buddhista hatás alatt), mint a 
katolicizmusban.

Stein ásatásai kimutatták, hogy Kínai- 
Turkesztánban már a Kr. e. II. században 
építettek a hunok ellen olvan birodalmi 
határerődítménv-vonalat (limest), aminőt 
a rómaiak csak 300 évvel utóbb építettek 
ki. És azt is kimutatják Stein ásatásai. 
1 m m  Turkesztánban már a 9. század 
előtti időben létezik olyan gótikus stílus, 
aminő Európában csak a 14. században 
jelentkezik.

Itt csupán nagviából soroltunk fel Stem 
Aurél három útjának hihetetlen nagyje
lentőségű eredményeiből néhányat. A ma
gyar kortársak — mint annyi másszor — 
ismét egyszer nem tudják, mit jelent a 
magyar presztízsre nézve ennek a ma 72 
éves tudósnak az egyénisége. Ha csak egv 
kicsit is fogalmuk lenne róla, hogy halála 
után hová fog ennek a magvar tudósnak

a tekintélye a világ közvéleménye előtt 
emelkedni, már ma iparkodnának Stein 
Aurélt — aki mindenkor és mindenütt hű
séges magyarnak vallotta magát — a leg
nagyobb magyar értékek közé sorozni.

(s. (/.)
Tápay-Szabó Gabriella: Szeged erkölcsei a 
XVIIÍ. században

(Kolozsvár-Szegedi Értekezések a Ma
gyar Művelődéstörténetem Köréből, 21. 
sz. A szerző kiadása, Bvest, 193U, 88 ol
dal), A Tápay-Szabók három évszázad óta 
szerepelnek Szeged annaleseiben s a szerző 
édesatyja maga. Tápay-Szabó László 26 
.éven át az adatok százezreit gyűjtötte 
össze Szeged történetére nézve. így a 
szerző, hogv úgv mondjuk, terhelten fo
gott munkáiénak. S hogv aztán a rendel
kezésre álló adattömegből kerek egészet, 
tudományosán értékeset, de egyben embe
rileg is érdekkeltőt tudott kibogozni, az az 
ő külön érdeme. Szeged város barok-kori 
képéről csak legutóbb kaptunk egv egé
szen új nyomokon haladó munkálatot. 
Most a város rokokója támad új életre, 
persze az a magyar paraszti rokokó, 
amelvnek jóformán semmi köze sincs a 
Louis-k udvarához, de még a teréziánus 
Bécshez sem. Mindenekelőtt meglepetéssel 
értesülünk, hogy a mai színmagvar alföldi 
metropolis még alig pár nemzedékkel ez
előtt ugyancsak vegyes nemzetiségű kon
glomerátum volt: németek, tótok, horvá- 
tok, dalmaták, csehek, görögök, örménvek, 
rácok, bolgárok, sőt még perzsák is alkot
ták a. török hódítás leapadása után a vá
ros polgárságát; éppen csak. hogy romá
nok hiányzottak onnan. Ennek az ethni- 
kai vrimum ens-nek a megállapítása után 
a szerző ezer és ezer dokumentum apró
lékos kivizsgálása után bemutatja a város 
valláserkölcsi életét, rávilágít a sorsdöntő 
magvar-rá - huzavonákra, fellebbenti a 
zsidók első beszüremkedésének titkait. Az
után kihámozza a sok pörös és poros aktá
ból a régi szegediek családi életére, a köz
erkölcsökre, a házasságtörésekre és a pa- 
ráznaságra vonatkozó romantikus histó
riákat. Külön posztamentumra állítja a 
virtuskodó verekedések és az értük iáró 
büntetések krónikáját. Mulatságos f e i e z e  
tét szentel a szórakozásoknak. És megfi
gyeli még a koldúsoknak és raboknak is 
kutyának való életét. Tengernyi — Jókai
nak való -— regénytéma gyömöszölődött 
bele ebbe a füzetbe. Irófajta emberek sok 
haszonnal forgathatják _______ '

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala; VI Aradi 
ucca 10.1. Telefon; 236-86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken 11— 1-ig.— A Literatura csekkszáma: 24026 I  
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Ke 

40o lei, 130 dinár, 2 dollár,)
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Funk, Alois. Film und Jugend. (Eine Un
tersuchung über die psychischen Wir
kungen des Films im Leben der Jugend
lichen). (München, Reinhardt. 173 1.)

7.20
Giese, Fritz. Nietzsche. (Die Erfüllung).

(Tübingen, Mohr. 195 1.) 5.25
Gmelin, Proi. Dr. Hermann. Französische 

Geistesform in Sainte-Beuve. Renan u. 
Taine. (Berlin, Junker und Dünnhaupt. 
103 1.) 6.75

Goldscheider, Ludwig. Zeitlose Kunst. (Ge
genwartsnahe Werke aus fernen Epo
chen). (Wien, Phaidon. 128 1.) Ktv 4.90 

Gimber, Dr. Robert. Schopenhauers Ge
liebte in Berlin. (Wien, Österr. Druck.-
u. Verlagsges. 42 1.) Ktv 8.80

Gundert, Adele. Marie Hesse. Ein Lebens
bild. (Stuttgart, Gundert. 256 1.)

Ktv 7.20
Hagen, Rolf. Das Brandmal. (Berlin, 

Eder,-Verlag. 256 1.) Ktv 5.40
Hauer-Tübingen, Prof. Wilhelm. Eine in

do-arische Metaphysik des Kampfes und 
der Tat (Die Bhagavadgita in neuer 
Sicht). (Stuttgart, Kohlhammer. 80 1.)

4.50
Heinen, Anton. Familien- und Kleinkin

derpädagogik. (München, Kösel u. Pus
tet. 294 1.1 Ktv 16.50

Hermann, Imre. Die Psychoanalyse als 
Methode. (Wieji, Intern. Psychoan. Ver
lag. 114 1.) y.75

HtTLnammer, Hans. Der Mann im Have
lock. (Werdau, Meister. 392 1.) 4.50

Huch, Ricarda. Persönlichkeit und Werk 
in Darstellungen ihrer Freunde. (Ber
lin, Atlantis. 173 1.) 5.60

von 1 hering. Georg-Albrecht. Flucht zu 
Dreien. (Berlin, Ullstein. 241 1.) Ktve

1.50
Jung, C. G. Wirklichkeit der Seele (An

wendungen u. Fortschritte der neueren 
Psychologie). (Zürich, Rascher) 12.— 

Koppen, Edlef. Vier Mauern und ein Dach 
(Heiteres um einen Hausbau). (Cassi
rer, Berlin) 5.25

Kraft, Charly. An den vier Quellen. (Ber
lin, Eden-Verlag. 239 1.) Ktv 5.40

Krieger, Arnold. Mann ohne Volk. (Ber
lin. Rowohlt 477 1.) 7.20

von Kürenberg, Joachim. Russlands Weg 
nach Dannenberg (Berlin, Universitas. 
264 1.) Kart, 7.80

Liebmann, Kurt. Nietzsches Kampf und 
Untergang in Turin. (Leipzig, Möhring. 
85 1.) 3.60

Liesegang, Dr. Raph. Ed. Strahlenthera
pie. (Dresden, Steinkopff. 42 1.) 4.50

Lot her, Helmut. Neugermanische Religion 
und Christentum. (Gütersloh, Bertels
mann. 171 1.) Kart. 6.—

Magil, Markus. Penelopes Rache. (Berlin, 
Auffenberg. 272 1.) 4.30

Meissner, Emma. Fata Morgana. (Die 
Wunder des Orients.) (Zürich, Rascher 
& Co.) Kötve 4.30

Menger, Karl. Moral, Wille und Weltge
staltung. (Grundlegung zur Logik der 
Sitten.) (Berlin, Julius Springer. 143 1.)

10.20
Muckermann, Hermann. Grundriss der 

Rassenkunde. (Paderborn, Schöningh. 
132 1.) Kart 3.75

Münz, Ludwig. Die Kunst Rembrandts und 
Goethes Sehen. (Leipzig, Heinrich Kel
ler. 132 1.) Kart. 13.50

Muschler, Reinhold Conrad. Richard 
Strauss. (Hildesheim, Borgmeyer. 636 1.)

Kötve 15.—
Paul, Adolf. August der Starke und das 

schwache Geschlecht. (Berlin, Verl. 
Braune Bücher. 290 1.) 5.40

von Perbandt, Asta-Sigrid. Die Schatten 
der Wölfe. (Ein Ostpreussen-roman.) 
(Berlin, Scherl.) 3.75

Reese, Wilhelm. Der kaiserliche Rebell: 
Friedrich II. von Hohenstaufen. (Ham
burg, Hoffmann u. Campe. 420 1.)

Kötve 7.20
Riemkasten, Felix. Ein Kind lebt in die 

Welt hinein. (Berlin, Brunnen-Verlag. 
160 1.) Kötve 6.75

Rothberg, Gert. Weil ich so lieb dich habe.
(Leipzig, Rothbarth. 191 1.) 3.—

von Sawersky, Maria: Friedei kriegt ein 
Haus geschenkt. (Werdau, Meister. 278 
1.) 4.50

Scheidt, Prof. Dr. Walter. Die Träger der 
Kultur. (Teil I.) (Berl., Metzner, 131 1.)

Kötve 6.75
Schnee, Dr. Heinrich. Deutsche Geschichte 

von Bismarck bis Hitler. (Paderborn, 
Schöningh. 228 1.) Kart. 5.70

- - Wi, Dr. Gerhard. Zur Theorie der
Halluzinationen. (Leipzig, Barth. 84 1.)

8.50
La Baume, Dr. Wolfgang. Urgeschichte Schoszberger, Dipl. Ing. Hans. Bautech-

der Ostgermanen. (Danzig, Danziger nischer Luftschutz. (Berlin, Bauwelt-
Verlagsgesellschaft. 167 1.) 9.— Verlag. 240 1.) Kötve ll./'O

Laube, Margaret. Appassionata (Werdau, Schulz, Dr. Karl. Biologische Pädagogik.
Meister. 320 1.) 4.50 (Breslau, Hirt. 32 1.) —.90

Lichtenstaedter, Dr. S. Die siebenbürgi- Stemmermann, Dr. Paid Hans. Die An-
sche Frage (Ein Beitrag zur Revisions- fänge der deutschen Vorgeschichtsfoi
frage). (Leipz., Gust. Engel.,31 1.) 1-20 schung. (Leipzig, Barth. 155 1.) 7.20

Az itt felsorolt könyveik beszerezhelők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy út 58.



A magyar könyvpiac aug. 15—31-ig
Anderson, Sherwood. A nagy ember. (Re

gény. Révai. 1934.) 3.GO
Arien, Michael: Ifjú szerelmesek. (Re

gény. Révai. 1934.) 3.60
Bánffy Miklós gróf: Megszámláltattál. 

(Regény. Révai. 1934. két kötet.)
Kötve kb. 9.60 

vitéz Berde Károly dr.: A bőr- és nemi
betegségek. (Orvosok és orvostanhajIgá
tok számára. Studium kiadása, 1934. 
512 o. és 255 ábrával.) Fűzve 24.—

Kötve 28.—
Bér end, Alice: Babett vőlegényei. (Re

gény, Singer és Wolfner. 1934. 240 o.)
2.—

Borroughs, E. R.: Tarzan bestiái. (Re
gény. Pantheon prop. kiad. 1934.)

Fűzve 1.90 
Kötve 2.90

Dénesné Boga Janka: Légy az élettársam. 
(Kis regény és novellák. Kecskeméti 
Közlöny kiad. 163. o.)

Dénes Gizella: Pacsirtaszó. (Regény. Sin
ger és Wolfner. 1934. kb. 224 o.) 2.—

Grosschmid Béninek Magyarország jogá
szai. (Jegyzőkönyv a M. Jogászegyl. 
1931. KI. 15. üléséről.) (Szent István 
Társulat, 1934.) 6.—

Hammet, Dashiell: Gyilkossággal kezdő
dik. (Detektívregény. Athenaeum, 1934. 
kb. 240 o.) —.96

Hóman—Szekfű: Magyar történet 8. kö
tet: Név-, hely- és tárgymutató. (Egye

temi nyomda, 1934.) A hét kötet vevői 
ingyen kapják meg.

Horváth Henrik dr.: Buda a középkorban. 
(Bpest Szfőv. kiad. Egyet, nyomda biz. 
1934. 122 o. ill.) 6.—

Kemény János báró: Kutyakomédia. (Re
gény. Révai. 1934.) Kötve kb. 3.60 

Komáromi János: Zúg a szél a Vihorlát 
felett. (Regény. Rév^i, 1934.) kb. 4.— 

Ligeti Lajos: Sárga istenek — sárga em
berek. (Útleírás. Egyet, nyomda, 1934.)

10 .—

Magyarország új autótérképe. (Kókai R.
bizománya, 1934.) kötve 3.—

Magyarországi Rendeletek Tára 193J. VI. 
füzet. (M. K. Belügymin. kiad. Kókai 
biz. 175 o.) 3.60

Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyar- 
országon. (Révai, 1934.) kb. 3.—

Munthe, Axel: Régi könyv emberekről és 
állatokról (Regény. Káldor könyvkiadó, 

. kb. 240 o.) kötve 4.80
Szabó Dezső: A kötél legendája. (Kis re

gény. Ludas Mátyás kiadása. Bpest, 
1934. 68 o.) 1,—

Tabéry Géza: Októberi emberek. (Regény. 
Erdélyi Magyar írói Rend kiad. Stu
dium biz. 147 o.) 2.50

Természettudományi ismeretek 4. kötet.
(Egyet, nyomda. 1934.) 3.72

Tormay Cecile: A túlsó parton. (Az ősi 
küldött második része. Regény. Révai. 
1934.) Kötve kb. 5.60

N É Z Z E  M EG

A HOLNAP BÚTORÁT
♦
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Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTA INE-TÁRS A SÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

P ie rr e  C o rn e ille

T A R T A L O M :
A „nagy Corneille" (273). — S u p k a  Géza: Rehabilitált irók, művészek (276). — k . i . : 
Arany Jánosról a keresztvizet szedi le egy Írónő (280). — T ö r ö k  Dóra: A bécsi Burgszin- 
ház múltjából (281). — S e m p e r  Victor: Látogatás Ulrico Hoeplinél (284). — M o ln á r  Antal: 
T íz év zenei könyvtermése hazánkban (286). — A  m e l lé k le te n :  S ó s  Endre: Ludas Matyi 
feltámadása (LXIX). — Ezekről a könyvekről beszélnek (LXXI). — Istenek alkonya (LXXI1). 
—  A  b o r íté k o n '. Hazai ’s külföldi tudósítások; augusztus havában megjelent német köny

vek: a magyar könyvpiac szeptember 1 —15-ig.

IX. ÉVFOLYAM a BUDAPEST a 1934. SZEPTEMBER 15

ARA 40 FILLÉR



H A Z A I  'S K Ü L F Ö L D I

U DÓ S Í TÁS OK
i r o d a lo m  — Benne van a régi Remekírókban?

— Nincs.
Egy körúti „böngészde“ ládájában ko- 

torgálok. Az árus mellettem áll és figyel, 
majd hátra megy, be a kapu áléi. Kis idő 
múlva visszajön és egy régebbi könyvemet 
rakja elém.

— Ez biztos érdekelni fogja!
Gyanakodva nézek rá, — mosolyog.
— Mért qondolja, hogy ez érdekel?
— Azt hittem. A múltkor itt járt K a s- 

s á k, volt egy „Máglyák énekelnek“ rak
táron és megvette.

— Honnan tudja, hogy ez az én  köny
vem?

— Tudom. A múltkor itt tetszett be
szélgetni b ö n g é s z é s  közben a kapu 
előtt- valakivel és az illetőnek tetszeti 
mondani, mikor kért ebből a könyvből, 
hogy már nincs.

— Jó memóriája van.
— Igen. Abból élek és — nevet — ab

ból, hogy az írók még megveszik néha a 
saját könyveiket.

B e r z s e n y i ,  C s o k o n a i  és A r a n y  
állandó olvasmányaim. Napokon át hor
dok magamnál egu-egy kötetet és lapozga.- 
tom, hordom magammal mindenfelé. Egyik 
este a négyes villamoson C s o k o n a i  : 
B é k a e g é r h a r  c-át olvasom és megle
hetősen kacér résznél ütöm föl a köny
vet. A mellettem lévő hely gazdát cserél. 
Középkorú úr ül le mellém és jó pesti szo
kás szerint beleolvas a könyvbe.

így olvasunk vagy négy megállónyit. 
Tapintatosan közelebb adom a könyvet és 
megvárom, míg ő is végez az oldallal s 
mikor félszemmel látom, hogy befejezte, 
akkor lapozok. A harmadik lapozásnál 

észreveszi a segítést és megszólal:
— Ugyan kérem, engedelmet kérek, — 

mi ez?
— A B é k a e g é r  h a r c  C s o k o n a i -  

tól.
— Remek. El fogom olvasni. Erre nem 

emlékszem az iskolából. Ezt nem tanítot
ták, úgy-e?

— Nem.
— Jaj, Széli Kálmán tér! Leszállók. 

Kalauz, leszállók még!
Elmormolja a nevét, kezetfogunk. A 

perrónról még visszaszól, hogy: köszönöm.
Leszáll és a nyitott kocsiablaknál még 

fölkiabál:

— Kár — hangzik a sajnálkozás a za
jon át. Radnóti Miklós

*

A z  e m l é k e z é s n e k  e g y  g y ö n g é d  
s z a v á t  s z e n t e l j ü k  e g y  o l y a n  150  é v e  s z ü 
l e t e t t  s z ín m ű ír ó n a k ,  a k in e k  a  n e v é t  a z  o l
v a s ó k  90 s z á z a l é k a  a l ig h a  i s m e r i ;  h o lo t t  
a l ig -a l ig  a k a d  k ö z t ü n k  e g y  i s ,  a k i  ne  h u l 
l a j t o t t  v o ln a  n é h á n y  k ö n n y e t  e n n e k  a z  í r ó 
n a k  le g n a g y o b b  s i k e r ű  n é p d r á m á ja ' ,  „A  
m o ln á r  és  g y e r m e k e “ f ö l ö t t .  A z  178U-ben  
s z ü l e t e t t  E r n s t  R a u  p  a  e h  e z  a z  í ró ,  a k i  
e le in te  teo lógusnak , k é s z ü l t ,  f é lb e y im a r a d t ,  
e lm e n t  O r o s z o r s z á g b a  n e v e lő n e k ,  S z e n tp é -  
terváur'ott 32  é v e s  k o r á b a n  a  n é m e t  i r o d a 
lom  és  t ö r t é n e l e m  e g y e t e m i  t a n á r a  l e t t ;  de  
a z t á n  b e l e k e v e r e d e t t  h o lm i  p o l i t i k a i  ö s s z e 
e s k ü v é s b e  s el k e l l e t t  m e n e k ü ln ie .  UO é v e s  
k o r á t ó l  k e z d v e  a z t á n  B e r l in b e n  é l t  e z  a 
s z i l é z ia i  í ró  é s  h ú s z  é v e n  k e r e s z t ü l  u r a l 
k o d o t t  a  p o r o s z  u d v a r i  s z ín p a d o n ,  f ő k é n t  
t r a g é d iá i v a l .  M o s t  s z á z  é v e  j á t s z o t t á k  e lő 
s z ö r  „ A  n ib e lu n g o k  k in c s e “ c. t r a g é d i á j á t ,  
a m e l y  n a g y  h a t á s s a l  v o l t  R i c h a r d  W a g 
n e r r e  is . E g y e t l e n  m a r a d a n d ó  m ű v e  v o l t  
a z o n b a n  a  99 é v v e l  e z e lő t t i  M i n d e n s z e n t e k  
n a p j á n  első  í z b e n  a d o t t  l é le k v á n d o r lá s o s  
s i r  a l m a s - j á t é k  a  k ő s z ív ű  m o ln á r r ó l ,  l á n y á 
r ó l :  a  i ü d ő b a jo s  M ár ic iró l  és  a  s z e r e n c s é t 
len  f l á t á s  K o n r á d r ó l .  A  d a r a b  n a g y  k a r 
r i e r t  f u t o t t  m e g .  A  m ú l t  s z á z a d  h e t v e n e s  
é v e ib e n  a b é cs i  B u r g th e a te r n e k  v o l t  k a sz -  
s z a d a r a b j a ,  a h o l  n e m  k ise b b  m ű v é s z ,  m in t  
L e w i n s k y  a d t a  a z  ö re g  m o ln á r t .  N á lu n k ,  a  
N e m z e t i b e n ,  e z t  a  s z e r e p e t  m é g  M e g y e r i  
Kéuroly v i t t e  d i a d a l r a ;  késő b b ,  a m ik o r  a  
N é p s z í n h á z b a  s i k l o t t  á t  a  d d r a b ,  o t t  K o 
v á c s  I s t v á n  k ö h ö g te  v é g i g  a  m o ln á r  s z e 
r e p é t ,  m í g  S z i r m a i  I m r e  tö r d e l t e  s z é t  a  
f l ó t á j á t  és  a k ö z ö n s é g  s z ív é t .  U tó b b  a z t á n  
m é g  k i j j e b b  c s ú s z o t t  a  da/rab, a  v á r o s l i g e t i  
F é ld - s z ín h á z b a ,  a h o l  a z o n b a n  F e ld - p a p a  
s o h s a s e m  a  m o ln á r t  h a n e m  m in d ig  E w a l d  
l e lk é s z  s z e r e p é t  j á t s z o t t a ;  v i s z o n t  F e ld  
I r é n n e k  h i t b i z o m á n y á v á  l e t t  a s z e r e n c s é t 
len  Méuria s z e r e p e .  S h a k e s p e a r e ,  a n a g y  
f r a n c i á k  é s  G o e th e ,  m e g  Schiller n é h á n y  
m ű v é n  k í v ü l  a l ig h a  d i c s e k e d h e t ik  m é g  
e g y  í r ó  a z z a l ,  h o g y  a lk o tá s a  s z á z  é v ig  é l t  
a z  európai színpadokon!
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Ludas Matyi feltámadása
Irta: Sós Endre

1.
A debreceni Fazekas Mihály nem is mindig hibátlan hexaméterei a múlt szá

zad elején megajándékozták a magyar irodalmat „Ludas Matyi“ alakjával. A job
bágyfelszabadítás hajnalán boldogan olvasták sokfelé azt a kissé terjengős mesét, 
amely arról számolt be, hogyan bosszulta meg az élelmes jobbágysarj egy Döbrögi 
nevű falusi zsarnok önkényeskedéseit.

Ludas Matyi először, mint ács, kicsalta Döbrögit az erdőbe épületfát válo
gatni és ott félholtra verte. A földesúr még az ágyat nyomta, amikor Ludas Matyi, 
mint felcser, másodszor is megjelent nála és újból ellátta a baját. Döbrögi ettől 
kezdve hajdúkkal őriztette a házát, de Ludas Matyi egy ál-Matyi után kergette a 
hajdúkat és ezalatt harmadszor is jól elpáholta a falusi kiskirályt.

Mindezekből látható, hogy Ludas Matyi szószerint beváltotta azt az Ígéretét, 
amelyet akkor tett, amikor a földesúr egyizben megverette. ,,Háromszor veri ezt 
kenden Ludas Matyi vissza!“ — így hangzott az Ígéret és Ludas Matyi csakugyan 
háromszor adta vissza Döbrögi uram „kölcsönét“.

2 .

Ludas Mátyás kiadása: ez áll Szabó Dezső legújabb, meghatározhatatlan mű
fajú írásának, ,,A kötél legendájá“-nak a címlapján. Ez a cégjegyzés, azt hiszem, 
gyengéd célzás akar lenni. Szabó Dezső valószínűleg azt üzeni vele mindazoknak, 
akik valaha megbántották, hogy „Háromszor veri ezt kendteken Szabó Dezső vissza/“ 
Es azért komolyította Ludas Mátyássá Ludas Matyit, hogy nagyobb nyomatékot ad
jon szavainak és még félelmetesebbnek sejttesse bosszúját.

Kik és mik ennek a fenyegető Szabó Dezsőnek a Döbrögijei? Legjobb lenne a 
kérdést úgy feltenni: kik és mik nem?. . .  Döbrögi: a kurzus, amelyet valamikor 
Szabó Dezső is agyontámogatott. Döbrögi: Herczeg Ferenc, aki pedig az 1920-as 
évek elején Szabó Dezsőt nyilvánosan vezérének kiáltotta ki. Döbrögi: az egyetem, az 
igazságszolgáltatás, a turanizmus, az egyház, a nagybirtok, a zsidóság, a svábizmus... 
Döbrögi: szinte mindenki, aki él és minden, ami van.

Szabó Dezső, aki pár év előtt „Zugligeti Levelekébe csomagolta tüzes nyilait, 
most — mint feltámadt Ludas Matyi — a Farkasrétről indít sorozatos füzetekben 
irtóhadjáratot sok igazi és jóval több vélt ellensége ellen. Nem vitás, hogy minden 
ember és minden intézmény szörnyen megkapja a magáét a következő füzetekben, 
amelyek — előzetes jelentés szerint — a modern népképviselet problémájával, a ma
gyar nyelv védelmével, a tárgyilagosság pszichológiájával és a hálás utókorral óhaj
tanak foglalkozni.

Szabó Dezső — ez a született bajvívó — még sohasem maradt senkinek adósa. 
A „Panaszéban még Adyról is írt egy gunyoshangu portrét, pedig Adyt mindig 
igen nagyra tartotta és költészetében a magyar ballada legmagasabb fokát vélte ész
revenni . .. Ady ugyanis egy alkalommal, amikor Szabó Dezső beállított hozzá, épen 
lágvtoiást evett és nem köszöntötte kellő reverenciával a vendégét. Egyszerűen to- 
vábbfogvasztotta a lágytojást. Ez a bűne sem maradt megtorlatlanul. Reszkessenek 
hát mindazok, akik úgy érzik, hogy még ennél is nagyobb bűnük van Szabó Dezsővel 
szemben!
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3.
Tíz év előtt Szabó Dezső volt Magyarország legnépszerűbb írója, publicistája 

és népszónoka. Az „Elsodort falu“ három kötete ott feküdt minden konstruktiv és 
destruktiv család asztalán. A „Virradat“-ban megjelent vezércikkek terjengős kávé
házi vitákat provokáltak. Beszédei alkalmával pedig zsúfolásig megtelt a régi képvi
selőház ülésterme. Sőt, sokan kint rekedtek.

Nem volt magyar író, aki később olyan hirtelen zuhant volna a mélységbe. Tel
jesen igaza van Szerb Antalnak, amikor azt írja új irodalomtörténetében: „Szabó 
Dezső körül a korlátlan tömjénezést a korlátlan elfelejtés váltotta fel“.

Tíz évvel a nagy, szinte példátlan sikerek után Szabó Dezső nem tud többé 
könyvkiadót kapni. Ha nem csapott volna fel Ludas Mátyásnak, nem juthatott volna 
egy kis nyilvánossághoz.

4.
Szabó Dezső legújabb műve: „A kötél legendája“ — ismétlem meghatározha

tatlan műfajú írás. Kisebbik fele:, regényszerű, nagyobbik fele: pamflet. Az egész 
egy költő vádiratféléje a világnézetek 1918 óta tartó garázdálkodása ellen.

A világnézeteknek ez a garázdálkodása még a tizenegygyermekes Ánizs Péter 
temetőőrt sem kímélte. Pedig a temetőőrzés és a sírásás terén igazán nehéz megkü
lönböztetni a destrukciót a konstrukciótól. . .  A kirúgott temetőör később egy csúnya 
gyilkosságba keveredik. Önhibáján kívül. A körülmények folytán. Majdnem lakasztó- 
fára kerül, amikor csoda történik és az igazságszolgáltatás intézői rájönnek arra, 
hogy ők sem büntelenek és a társadalom sem bűntelen. Igazságtalan lenne tehát 
Anizs Pétert felakasztani.

Az igazságszolgáltatásnak ez a magáraeszmélése legenda formájában történik. 
De ez a legenda — harsány pamflet a bíráskodás tévedései ellen. Olyan harsány, 
hogy az előszóban Szabó Dezső jónak lát ja „mosni a kezét“ és előre védekezni az eset
leges félreértésekkel szemben.

Szabó Dezső „A kötél legendájáéban egyébként újból bizonyságot tett arról, 
hogy, sajnos, nem várhatjuk tőle az új magyar regényt. De bizonyságot tett arról is, 
hogy a mai Európa egyik legragyogóbb pamfletistája. Van olyan nagy — ha más 
zsánerű is —, mint Emanuel Béri, Léon Daudet, vagy Fackel-Krauss. Mint pamfletis
tát feltétlenül számontartja majd az irodalomtörténet, amely nem feledkezhetik meg 
e ritka műfaj képviselőiről sem.

De a tömegeket aligha nyerheti vissza az a Szabó Dezső, aki — hiába kiabált 
annyiszor az ÉN bogarászásai ellen és hiába hirdette olyan sokszor az individualiz
mus csődjét — mégiscsak egyik legtipikusabb papja az ÉN kultuszának.

Aki megírta tíz év előtt az „Elsodort falu“-t, nagy író. Aki megírta tíz év 
után „A kötél legendájá“-t, az is nagy író. Am ez a nagy író a regényeiben is akkor 
igazán nagy, amikor pamfletét ír. Ami pedig szellemtörténeti helyét illeti: egy iezá- 
ruló korszak végére való és nem egy új korszak elejére.

Kalmár, Johannes von: Der Mordschlag in 
der Kriegstechnik des 16-19. Jahrhunderts 
— Die Raketentechnik im 17. Jahrhundert.

(A Zeitschrift für Historische Waffen- 
kynde kiadása, Berlin 1933—3h-) A Nem
zeti Múzeum hadtörténeti gyüiteménvének 
tisztviselője, Kalmár János, két rendkívül 
érdekes tanulmányt tett közzé a hadtörté
net nemzetközi hírű folyóiratában, a nagv- 
multú Zeitschrift für Historische Waffen- 
und Kostümkundeban. Ez a két tanulmány 
éles fénnyel világít rá. a harcászati eszkö
zök egyik legérdekesebb csoportjának, a 
robbantó és gyújtó szereknek rendelteté
sére. Mint tudjuk, a középkori és bárok

hadviselés nemcsak a kardok és lőfegyve
rek nyers erejét vette igénybe, hanem elő
szeretettel használta, főképp pánikkeltés 
céljából, a rakétákat, tűzkoszorúkat, gyúj
tó- és világítóbombákat. Kalmár Jánosnak 
sikerült a Nemezeti Múzeum gyűjtemé
nyében egy eddig ismeretlen rendeltetésű 
tárgyban ilyféle fantasztikus harci szer
számot felismernie. Ugyancsak ő, másik 
tanulmányában, a grazi világhírű Zeug
haus gyűjteményében határozta meg az 
eddig talányos szerszámokat rakétatöltő- 
készülékeknek. Mindkét tanulmány kitűnő 
módszertani felkészültségével szakkörökben 
általános elismerést keltett.
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ELFELEJ ETT I BOR
A „nagy Corneille“,

a k in e k  9 0 .0 0 0  v e r s s o r á b a n  c s a k  e g y s z e r  fo r d u lt  e lő  e g y  á lla t  
é s  e g y s z e r  e g y  n ö v é n y  n e v e

Az apja királyi főügyész volt, — abban az időben szörnyen nagy dolog — s 
így nincs rajta mit csodálnunk, hogy a fia — Pierre Corneille —, miután a jezsuiták
nál jól elvégezte az iskoláit, már 18 éves korára hites ügyvéddé lett. Igaz, hogy 
nem sok gusztusa volt erre a pályára s három év alatt egyetlenegy védóbeszédet 
sem mondott, mire automatikusan elveszítette ügyvédi jellegét. Oda se neki! Jó atyja 
máris két hivatalt is vásáiolt neki: 21 éves korára már a király ügyésze s amellett 
erdészeti főfelügyelő. További huszonegy esztendeig ebből a két foglalkozásából él 
s ez idő alatt írja 34 drámája között azt a négyet is, amely a nevét a francia iro
dalom halhatatlanjai közé emelte s amelyért még életében le g r a n d  C o r n e i l l e  
jelzővel tüntették ki kortársai: a „Cid“-et5 az ,,Horace“-t, a „Cinna“-t és a „Polv- 
eucte“-ot, az ú. n. francia klasszikus dráma példaszerű mesterműveit.

Plágium a „Cid“ ?
Pedig nem volt könnyű dolog, írásaival — éppen ezekkel az írásaival — érvé

nyesülnie. Amíg ugyanis csak könnyű fajsúlyú komédiákat írt, a mindenható bíbo
ros-kancellár Richelieu, aki szívesen övezte magát a reklámot jelentő írók gárdájá
val, őt is bevonta udvarába. Ezeknek az íróknak aztán az volt a kötelességük, hogy 
az irodalomban diiettánskodó kancellár (olyan II. Yilmos-féle típus lehetett ezen a 
téren) ötleteit az ő pontos recipéje szerint tegyék papírra, úgyszólván csak dialogi- 
zálják a nagyúr szellemi főztjét. Erre pedig Corneille nem volt kapható. Nem mintha 
önállóság dolgában más nézetet vallott volna, mint neves írótársa és kedvelt szí
nészbarátja, Moliére, aki tudvalevőleg így írta körül a plágiumról való véleményét: 
,.onnan veszem ötleteimet, ahol éppen találom“. Hiszen tudjuk, hogy Corneille éppen 
a legmaradandóbb sikerű tragédiájának egész felépítését és igen sok sorát is a spa
nyol Guillem de Castro tragikomédiája után írta át a maga operaszerüen harsogó 
lovagdrámájává. De derogált neki, hogy a Richelieu ízlésének megfelelő burleszk- 
komédiákat írjon, aminek meg is adta az árát. Richelieu éppen akkoriban alapította 
meg a francia Akadémiát, amelybe nemcsak hogy nem vette föl Corneille-t, hanem 
az Akadémia kritikusával. Scudérvvel megiratott Corneille ellen egy pamfletét. — 
ez volt a francia Akadémiának első, nyomtatásban megjelent kiadványa —, amely 
egyszeriben — hírnévhez segítette Corneille-t: az Akadémia támadásainak már akko
riban is megvolt az a jó oldaluk, hogy népszerűvé tették a megtámadottat. (Igaz, 
persze, hogy tíz év múlva már maga Corneille is bekerült a „halhatatlanok“ közé 
és akadémikusabb lett bármelyik akadémikus társánál.)

A szerencsésebb öccs
Az Akadémia támadásánál nagyobb baj volt az? hogy a saját fivére, Thomas 

Corneille (aki különben Pierre halála után annak utódja lett az Akadémián) is el
kezdett színmüveket írni és bizony jóidéig nagyobb közönségsikere volt velük, mint 
a „nagy“ Corneille-nek. Aztán az is baj volt. hogy Corneille, — aki ugyan meg
teremtője volt a francia heroikus drámának, sőt bizonyos értelemben a polgári szín
műnek is — bizony egyhamar kimerült s rövidesen fölébe kerekedett a fiatal Ra
cine, aki elegánsabb és erotikusabb író is volt, mint Corneille, akit bizonyos joggal
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neveztek el a „kötelességtudás költőjének“, lévén, hogy az egyetlen ?,Cid“ kivéte
lével egyetlen más darabjában sem játszik szerepet a szerelem; viszont annál fon
tosabb motívumai a v e r t u ,  az h o n n e u r  és a g 1 o ir e, amikor is az elsőből, az 
erényből, háromfajta csomagolást is kapunk: a keresztény, a politikai és a magán
életi erényt.

„Szavak, szavak, puszta szavak..
A szív ritkán szólalt meg Corneille-ben; harsogó tirádáinak pátoszából inkább 

az ünnepi sípot, dobot és rezes trombitát^ semmint a bensőséges megrendültség 
hegedütremolóját halljuk ki. Hideg poézis volt a Corneille poézise, s ha fel is lán
golt szavai nyomán a színpadon a lélek tüze, az inkább a gondolkodó agyat vagy 
az előadó színészt áthevítő görögtüz volt, semmint a vérbeli írót jellemző, két végé
ről meggyujtott gyertyaszál. A legtöbb írása tisztán papírizü; és szószerint megesett 
vele, hogy az egyik színész, Baron, akinek „Tite et Berenice“-ben Domitianus szere
pét kellett játszania, nem értette Corneille következő verseit:

Faut-il mourir, madame, et si proche du terme,
Vötre illustre inconstance est-elle encore si ferme,
Que les restes d'un feu que j avais cru si fort 
Puissent dans quatre jours se promettre ma mórt!

A szerencsétlen ember hiába törte 'a fejét, mi lehessen az értelme ezeknek a 
csengő-bongó soroknak, sőt direktorát, Moliére-t, is hiába interpellálta, az sem tudott 
belőlük kiokosodni. Végül magához az íróhoz fordultak interpretálásért. Corneille 
hosszasan újra meg újra elolvasta művét, s aztán így felelt a színésznek:

— Barátocskám, úgy látszik én sem sokkal jobban értem, mint maga, de azért 
csak szavalja el őket: minél kevésbbé érti majd a publikum, annál jobban el lesz 
tőle ragadtatva!

És Corneille darabjainak ezt a papirosizét tökéletesen egészítette ki az írónak 
a természetről, a természetesről vallott felfogása: a természet nem való színpadra; 
s így történt^ hogy 90.000 verssorra terjedő egész o e u v r  e-jében egyetlenegyszer 
fordul elő egy állatnak és egyszer egy növénynek a neve!

Az írói verseny
Nem csoda, ha aztán a közönség hamarosan kiszeretett Corneille-nek puszta 

férfierényekből összeszőtt heroikus, koturnuson bukdácsoló figuráiból, akiknek leg
nagyobb színpadi erényük abban állott, hogy pontosan hozzáigazodtak az antik drá
mának — valljuk be, kissé skótízű, a cselekményt Prokrusztesz-ágyba kényszerítő — 
hármas egységéhez, viszont teljes hijjával voltak az emberi belső igazságnak. Az 
örökös fellengzős „én“-harsogtatás ráment idővel az emberek idegeire, elsősorban az 
udvarnál igen nagy szerepet játszó eleven kedélyű Henriette d’Orléans hercegnőére, 
aki — hogy felséges sógorát, a Napkirályt meggyőzze Corneille túlhaladott voltáról 
— versenyre szólította fel Corneille-t meg Racine-t: írják meg ugyanazt a témát, Be- 
renike zsidó királylánynak szomorú históriáját. Henriette ugyan már nem érhette 
meg az általa inszcenált írói verseny eredményét^ — tény azonban az, hogy Racine 
hosszokkal győzött Corneille fölött, holott az utóbbinak a darabját Moliére és társu
lata iparkodott diadalra vinni. Racine-nal egyszerűen az életvalóság és a fiatalság 
győzött a mondvacsinált álpátosz és a beporosodott klasszicizmus fölött.

A misztifikáció
Racine hamarosan homályba borította versenytársát, úgyhogy Corneille egé

szen elkedvtelenedett a színmüírástól és Kempis Tamás, „Imitatio Christi“-je átköl- 
tésének, helyesebben versekbe törésének, adta magát. Hat évig nem is gondolt szín
padra. Akkor Moliére újra ki akart belőle valamit csiholni, de nem sok sikerrel. 
Corneille drámai vénája végkép elapadt, úgyhogy utolsó darabjait már előadásra 
sem fogadták el.

Az utókorral sem volt sok szerencséje. Voltaire és Laharpe kritikái gyilkos 
iróniával állították pellengérre Corneille szószátyárkodó, plóhpáncélos, antikizáló
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hőseit; ijesztő például minden korok titkos drámaírói elébe. S hogy Corneille ma már 
az Akadémiának sem kellene, annak mulatságos bizonyságát szolgáltatta most tíz 
éve G.-M. Bourgeois-nak egy közderüt okozó misztifikációja. Ő ugyanis beküldte a 
Comédie-FranQaise bíráló bizottságához — persze álnéven — Corneille-nek ?,Agésilasu 
című versesdrámáját amelyen csak a darab címét és a szereplők neveit változtatta 
meg. Közönséges nyomtatott formulárén közölték vele, hogy a darab nem üti meg a 
Comédie mértékét. . .  Persze, közröhej lett belőle, holott a lektornak igaza volt, mert 
bizony Corneille-nek ez a darabja már annak idején is nagyot pottyant.

A faleikű ember
Ha a Corneille-hez életében közelebb álló emberek tanúságát hallgatjuk meg, 

akkor voltaképpen nincs is mit csodálkoznunk Corneille darabjai túlnyomó nagy 
részének sikertelenségén. Hiszen alapjában véve is száraz, unalmas ember volt, aki 
az idők folyamán mindjobban belesavanyodott a maga ügyészi mesterségébe s később 
— • amikor néhány színpadi sikerén felbuzdulva, lemondott a hivatalos állásairól — 
anyagi gondjaiba, amelyek annál nagyobb teherrel súlyosodtak rá, mivelhogy még a 
király is lecsökkentette s később egészen megvonta tőle iaz akadémikusi kegydíjat. 
Ekkoriban történt az is, hogy a leányát eljegyezte egy könnyelmű fiatalember, aki 
azt remélte, hogy a .,nagy Corneille“ protekciója révén majd valami jó zsíros állás
hoz jut. Amikor azonban teltek-multak az idők s az állásból nem lett semmi, felke
reste volt-leendő apósát, hogy bejelentse neki: visszalép a házasságtól s egyben az 
indokait is szeretné előadni. Mire Corneille, aki éppen a „Krisztus követésének“ for
dításával bíbelődött, fagyosan csak ennyit felelt:

— Kérem uram, igazán jobban tenné, ha ilyen bagatellekkel nem engem za
varna meg a munkámban. Legyen szíves és menjen fel a feleségemhez. Én különben 
sem értek az ilyen ügyekhez . . .

Hiába, kedélytelen embernek született s az is maradt élte fogytáig a derék 
„nagy Corneille“. Kedélyének javulásához aztán nem járultak sokkal a különböző 
családi bajai sem. A fia gazdatiszt volt, aki Rouen ostrománál megsebesült. A sze
gény embert az ág is húzza. Nem elég Corneille-nek^ hogy a fiát szalmával bélelt 
szekéren hozták haza, még külön a rendőrséggel is meggyűlt a baja. Amikor ugyanis 
a sebesültet leemelték 'a kocsiról, egy pár szalmaszál ottmaradt az úttesten. Cor
neille-nek persze a legnagyobb gondja most a fia ápolása volt. A rendőrség főjöve
delme viszont akkoriban azokból a bírságokból állott, amiket az emberekre külön
böző jogcímeken kiróhatott. Be is citálták a nagy akadémikust a kapitányságra s 
csak az mentette meg a büntetéstől, hogy a fia a haza védelmében sebesült meg s 
az „uccai rendzavarást“ tulajdonképpen ez az eset okozta. Elgondolható azonban, 
hogy az ilyen apró bajok nem nagyon járultak hozzá, hogy Corneille heroikus költői 
vénáját különösebb alkotásokra felajzzák.

Corneille menthetetlenül belesüllyedt a szürke hétköznapba. 42 éves volt, ami
kor utolsó sikeres művét megírta, de csak 78 éves korában halt meg, most 250 éve.

Zemplényi Klára: Két szoba, hall
(Dramatizált regény. Kosmos kiadás. 128 

oldal.) Újszerű és megkapó megoldást vá
lasztott Zemplényi Klára ahhoz, hogy sű
rített fór-mában, dinamikus erővel juttassa 
kifejezésre mondanivalóját: összekapcsolja 
a regény és a dráma elemeit. Tizennégy 
képben dramatizált egy élettörténetet, 
amellyel a polgári társadalom válságának 
keresztmetszetét mutatja be. Elsősorban 
azt dokumentálja, hogy ez a válság mi
lyen bomlasztóan hatott a már öntudatra 
ébredő nőre, aki — közvetlenül a háború

előtt — még alig gondolhatott arra, hogy 
szembeszállva a társadalmi és családi elő
ítéletekkel, önálló munka révén felszaba
duljon kötöttségeiből és így arra kénysze
rült, hogy egy boldogtalan házasság bék
lyói között vergődje át életét. A nagyon 
tehetséges írónő ugyan mai keretbe állítja 
be Erika tragédiáját, de Erika figurája és 
a körülményei annyira tipikusan a tegnapi 
lányra jellemzőek, hogy fel kell tételez
nünk: a tegnapra gondol és csak azért ál
lítja be a mába a játékot, hogy ezzel köze
lebb hozza az olvasóhoz.
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R Ó K  F U R C S A  
É L E T E

Vádlottból vádló
R e h a b ilitá lt  Írók, m ű v é sz e k

„A betű öl“, — mondotta egykor a Szentirás; minélfogva vannak korok és 
társadalmak, amelyek az írót elvileg — gyilkosnak tartják és legföljebb enyhítő
körülményeket hajlandók a javáfa elfogadni. Pár évvel ezelőtt például Z é v a e s  
francia író adott ki egész kötetet arról,, hogy a 19—20. században minő porokét 
folytattak le francia írok ellen. Igazán elmondhatjuk, hogy ebből a listából alig 
hiányzik csak valamire való név is: Béranger, a Goncourt-ok, Flaubert, Victor Hugo, 
Elysée Reclus. Alphonse Karr, Baudelaire, Eugene Sue, Catulle Mendes, Jean de la 
Fontaine, Léon Cladel, Eichepin, Desprez, Paul Bonnetain, Paul Adam, Lucien Des- 
caves, Willy, Romain Rolland, Victor Margueritte, Barbusse, — csak néhány kika
pott név a sok közül. Szinte már hozzátartozik az író kvalifikációjához, hogy éle
tében legalább egyszer oda kelljen ülnie a vádlottak padjára.

A világháború után azonban Európa-szerte valami önmagára eszmélés vett 
erőt a társadalmon. Talán még sincs egészen rendjén, hogy azok  ̂ akik az emberiség 
előtt haladnak néhány lépéssel, csak ezért vádlottakká legyenek? Talán nem Is 
annyira az íróban, mint inkább a rövidlátó kortársban van a hiba?

A lelkiismeretnek ez az ébredése azt hozta magával, hogy mind több és több 
ilyen régi ítéletet revízió alá vesznek; s bár jogilag igen ritkán lehet az ilyen reg 
elévült dolgokhoz hozzányúlni, sőt a legtöbb esetben fölösleges is, mert a köztudat 
már régen rehabilitálta az illető „vádlottakat“, — mégis végig kutatják a porla- 
dozó aktákat, néha valóságos új „törvényszéki tárgyalást“ folytatnak le, hogy forma 
szerint beigazolják a vádhatóság és bírák által annak idején elkövetett J u s t i z -  
m o r d o t .

A „ k ö z tu d o m á s“ , m in t  v á d in d o k
Jellemző például D a n t e  A 1 i g h i e r i-nek Mariano d’A m e 1 i o által az idén 

megejtett rehabilitációja. Dante ellen két port is lefolytattak Firenzében^ 1302-ben és 
1315-ben. Mindkét pör tipikusan politikai üldözés volt, bár Daniét többek között 
magánjogi bűncselekményekkel is vádolták. A vád alapja — mint az ilyen politikai 
pöröknél általában szokásos — a „köztudomás“ (f a in a p u b l i c  a), anélkül persze, 
hogy részletesen ismertetnék a vád tárgyává tett deliktumot, anélkül tehát, hogy a 
vádlott védekezhetnék ellene; azonkívül a szóbeliség is hiányzott a tárgyalásnál, a 
,,köztudomású bizonyításánál megelégedtek két tanú kihallgatásával, az ítéletet pedig 
Dante távollétében hozták meg, holott az érvényben lévő római jog szerint távol
levőt nem is lehetett elítélni ( n e q u i s  a b s e n s  p u n i a t u r ) .

A vád három részre oszlik: 1. meg nem engedett hasznot húzott, sikkasztott pénzt 
és egyéb dolgokat; 2. szembe helyezkedett a pápa és Firenze akkori ura  ̂ Charles 
de Valois akaratával, sőt ilyen irányban a föld népe között is agitált (itt már kilóg* 
a politikai lóláb!); 3. Pistoiában lázadást szított s ezért a város közönségét pártokra 
szakította.

Az ítéletet in c o n t u m a c i a m  mondották ki. 5000 forint bírságot róttak 
ki rá, meg kell térítenie a jogtalanul szerzett hasznot és a kiszabott pénzeket, 
vagyonát elkobozzak, ha nem fizeti ki a bírságot, két évi időre száműzik Toscana
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területéről, házát lebontják s nevét a csalók és zsarolók listájára írják föl, hogy 
soha többé közhivatalt ne viselhessen és közellátásban ne részesülhessen.

A vád tárgyává tett tények természetesen Dante forradalmi szereplésére vo
natkoznak, amikor is Charles de Valois bevonulása előtt polgártársai bizalmából 
1300 június 15-től augusztus 16-ig p r i o r  volt. D’Amelio ezt a két havi priorátust 
a város korbeli részletes feljegyzései alapján végigvizsgálta abból a szempontból, 
vájjon Dante hol követett el vagyonellenes deliktumokat. Két olyan mellékfoglal
kozása volt, ahol ilyen malverzációk előfordulhattak volna: egyrészt kormányzója 
volt a városi kórháznak, másrészt az útépítő munkák felügyelője volt s hivatalos
kodása alatt végre is hajtották a San Procolo-út átépítését. Ellenben d'Amelio vizs
gálódásaiból az is kiderült, hogy Dante az utolsó fillérig elszámolt minden költség
ről. De kiderült az is, hogy Charles de Valois bevonulása után? amikor a repub
likánus Daniénak politikai okokból menekülnie kellett, a saját sógora, Forese Do
nati emelte ellene a vádakat, nyilván azért, hogy Dante vagyonának elkonfiskálása 
után ő kapja meg azt.

Daniét életében nem rehabilitálta a városa; sőt a második ítéletében azt is ki
mondotta, hogy ha Dante valaha is visszatérne, akkor máglyán égetik el. Az utókor 
persze minden felülvizsgálat nélkül rehabilitálta a világirodalom egyik legnagyobb 
alakját. Most pedig d’Amelio kutatásai a szorosan vett jogi szempontokból is tel
jesen tisztázták Dante egyéniségét.

A k ö n n y ü k e z ü  m ű v é sz  r e h a b il i tá lá s a

Nagy föltűnést keltett nemrégiben a R e m b r a n d t  rehabilitációjáért megin
dított mozgalom. Két részről is szorgalmazták ezt a rehabilitációt: egyrészt Rem
brandt feleségének, Saskiának egy oldalági leszármazottja — egy utreehti teológiai 
hallgató —, másrészt Hendrik Willem V an  Loon,  a Hollandiából Amerikába átte
lepedett neves író7 az első modern világtörténelmi o u t l i n e  szerzője.

Rembrandt szenvedélyes műgyűjtő volt, s főként 1653—1655 között jóvál töb
bet költött műtárgyakra, mint amennyit az ecsetjével megkeresett. 1655-ben e túl- 
kiadásai fedezésére kénytelen volt 10.000 hollandi forintnyi kölcsönt fölvenni,

amelyet aztán nem tudott visszafizetni. Erre a bíróság kimondotta a festő fizetésr 
képtelenségét, és 1656-ban pontos jegyzéket vett föl Rembrandt egész vagyonáról. 
Ez a jegyzék, amely ma is megvan, csak úgy hemzseg a világhírű művészek — 
Rubens, Van Dyck, Brouwer, Callot — alkotásaitól, amelyeket 11.000 forintra be
csült a szakértőbizottság. Igen, csakhogy mire árverelésre került a sor, olyan disz- 
junktura uralkodott éppen  ̂ hogy csupán 5000 forint folyt be. A hiányzó összeg 
erejéig pedig kimondották Rembrandtra a csődöt, ami az akkori hollandi törvények 
szerint együtt járt az illető polgári jogainak, sőt polgári becsületének is az elvesz
tésével. Rembrandt ugyan holta napjáig fizette az adóságait; nyomban halála után 
pedig úgy felment a műveinek az ára, hogy egyetlen kis vázlatának árából is kifi
zethette volna összes adóságait. A tény azonban az, hogy a nagy flamand festő 
neve még ma is ott szerepel az amsterdami bíróságon a csőd miatt becsületüket 
vesztett emberek sorában, s így az amsterdami bíróság előtt megindított rehabili
tációs pörnek lesz a feladata, hogy Rembrandt jóhiszeműségét bebizonyítva, visz- 
szaszerezze jogilag is a festő polgári becsületét és elégtételt szolgáltasson neki 
a 280 évnyi meghurcoltatásáért.

A z ít é le t  fe lm e n tő , d e  a z  in d o k o lá s a  a n n á l s é r tő b b
Egészen egyedülálló az a revíziós mozgalom, amely hat évvel ezelőtt kezdő

dött F l a u b e r t  rehabilitálására. Itt ugyanis nem magát az ítéletet támadja meg 
a revíziós törekvés - -  mert hiszen az ítélet maga fölmentő volt —, hanem annak 
csupán az indokolását, mint amely az egész naturalista irodalomra nézve kom
promittáló.
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Természetesen a Ma d a m e  Bo v a r  y-ról van szó, amely a R e v u e  de 
P ar i s 1856-ik évfolyamában jelent meg folytatásokban. Ez a folyóirat erősen libe
rális szellemű volt. s így a második Császárság politikájával homlokegyenest ellen
kezésben állott. Az ügyészség tehát boldog volt, hogy egy csapással a lapon is üt
het egyet. Pörbe is fogta Flauberten kívül a lap kiadóját és nyomdászát is. Az 
1857 január 31-én kelt ítélet a következő indokolásokat adta:

— Tekintettel arra, hogy az inkriminált részletek, ha a szövegből kiszakítva, 
külön olvassuk őket, csakugyan olyan képeket és jeleneteket ábrázolnak, amelye
ket a jóízlés nem fogadhat el s amelyek fölöttébb alkalmasak arra, hogy tiszte
letreméltó és jogos érzékenységeket sértsenek;

— tekintettel továbbá arra is, hogy ezen a címen a bíróság elé hozott könyv 
csakugyan komoly megrovást érdemel, mert hiszen az irodalomnak is sokkal inkább 
az a hivatása, hogy az intelligencia nívójának emelésével és az erkölcsök megtisz- 
togatásával a lelkeket felüdítse, semmint az, hogy a társadalomban netalán elő
forduló rendellenességek vázolásával a bűntől való undort keltse föl az olvasókban;

— de viszont tekintettel arra, hogy Flaubert könyve úgy látszik olyan al- 
kotás^ amelyen a szerzője hosszasan és komolyan dolgozott, —

— és tekintettel arra is, hogy Gustave Flaubert hangsúlyozottan hivatkozik 
arra, hogy ő mély tisztelettel viseltetik a jó erkölcs, valamint minden, a valláser
kölccsel egybefüggő kérdés irányában . . .

— a bíróság fölmenti a vádlottakat az ellenük emelt vád alól s a költségek 
viselését az államkincstárra hárítja.

Ennek az indokolásnak főként a második fejezete az, ami ellen az ixj revíziós 
mozgalom tiltakozik s amelynek törlését kívánja egy új bírósági tárgyalás folyamán.

V ád a  m in isz te r  e l le n
Még ugyanebben az évben, de hét hónappal később ítélte el az egyik párisi 

bíróság — ugyanaz különben, amely a Goncourt testvéreket is elítélte — B a u d e -  
1 a i r  et,  a „Fleurs du Mal“ hat verse miatt nyomtatvány útján elkövetett szemé
remsértés címén 300 frank pénzbüntetésre s egyúttal megtiltotta a szóbant'orgó hat 
vers terjesztését is.

Ezelőtt nyolc évvel azután Baudelaire műveinek joga felszabadult s azóta több 
olyan „Fleurs du Mal“-kiadás került piacra? amelyekben a kifogásolt hat vers is 
benne foglaltatik, sőt néhány díszkiadás is napvilágot látott azóta. Néhány évvel 
ezelőtt az egyik párisi könyvszalón a francia kultuszminiszter védnöksége alatt 
kiállítást rendezett, s ezen többek között bemutatták a „Fleurs du Mal“-nak egy 
olyan pazarul díszített kiadását is, amelyben a letiltott hat vers is benne volt. Erre 
Robert h o e w e l  párisi ügyvéd, a „Baudelaire-barátok társaságának“ egyik tagja 
— elvi okokból — vádat emelt a miniszter ellen azon a címen, hogy az ő beleegye
zésével és tudtával tették ki közszemléletre az inkriminált verseket és így a minisz
ter vétett a „pornografikus nyomtatványok terjesztéséről“ szóló paragrafus ellen  ̂
amiért a francia törvény két évig terjedhető fogházat szab ki.

Az ügyvédnek természetesen nem az volt a céija, hogy a minisztert leültesse, 
hanem hogy a törvényszéket arra kényszerítse, hogy egykori ítéletét jog szerint is 
revideálja s ezzel formálisan is elégtételt szolgáltasson Baudelaire emlékének. Az 
ügyészség természetesen nem vállalta a vádat s miután magánvádnak az adott 
esetben nem volt helye, a Baudelaire-társaságnak újabb kedvező alkalomra kell 
várnia, hogy a rehabilitációt kiharcolja. Ami persze nehezen megy, mert hiszen ma 
már aligha akadna ügyész, aki 80 év előtt hozott ítélet alapján vádat merne emelni 
az inkriminált hat vers újra kinyomatása ellen. Annyit azonban mégis sikerült a tár
saságnak kiharcolnia, hogy Louis Barthou igazságügyminiszter 1933-ban külön tör
vényjavaslatot nyújtott be, amely ezentúl módját ejti annak, hogy az írói müvek 
ellen hozott marasztaló ítéleteket bizonyos körülmények fennforgása esetén és bizo
nyos idő eltelte után hivatalból lehessen revideálni.
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A m ik o r  a z  iró  h e ly e t t  e g y ik  f ig u r á ja  k erü l a  v á d lo tta k  p a d já r a

Hogy az irodalmi pörök revíziója nem mindig felmentéssel jár, hanem néha 
a r e f o r m a t i o  in p e í u s  formáját is öltheti, annak bizonyságául szolgál az a 
furcsa „törvényszéki tárgyalás“, amelyet a Belgrádban számkivetésben élő volt orosz 
entellektüellek — mire nem képes az emigráció unalma' — a régi cári Oroszország
ban érvényes törvények szerint tartottak meg'.

A vádlott ezúttal — legalább is névszerint — Yaszilij Vaszilievics Pozdnicsef 
gróf, a T o l s z t o j  „Kreutzer-szonátájának‘‘ főhőse volt. Tolsztoj regényében a gröl 
felesége tudvalevőleg összeszűri a levet Tronkacsevszkij hegedűművésszel, akit zon
gorán szokott kísérni. A gróf egy vacsora közben rajtakapja őket s tőrével leszúrja 
az asszonyt. Bíróság elé állítják, ahol Pozdnicsef nagy védőbeszédet mond önmaga 
mellett s ebben voltaképpen első ízben fejtette ki az ú. n. tolsztojanizmus alapelveit. 
Tolsztoj neve a „Kreutzer-szonáta“ óta került világhírre, holott már korábban írta 
meg főműveit, a ..Karenin Annát“, meg a „Háborút és bekét“. Tolsztojnak a Pozd- 
nicsef védőbeszédében kifejtett eszmevilága szerint az érzéki szerelem a házasélet 
megölő betűje. Az emberiség csakis a fizikai castitas útján érheti el eszményi töké
letességét. Igaz, hogy ilyenformán az emberi faj ki fog pusztulni, de az nem fon
tos: egyedül fontos a lélek tisztasága. — A regényben erre a védekezésre a bíróság 
felmenti a vádlottat, mert elismeri annak a szenvedélynek a jogosultságát, amely a 
grófot eltöltötte s amely gyilkosságra ragadtatta őt, amikor elveivel és lelkiisme
retével annyira ellenkező ténykedésen kapta a feleségét.

A belgrádi emigrációs „törvényszék“ újra lefolytatta a port Pozdnicsef gróf 
ellen. éspedig nem is annyira a feleséggyilkosság, mint inkább a védőbeszédje miatt. 
Vagyis ez a revíziós pör tulajdonképpen maga Tolsztoj s illetőleg a tolsztojanizmus 
ellen irányult s az új vádbeszéd ki is emelte a tolsztojanizmus antiszociális jellegét 
s arra is rámutatott, minő nagy szerepe volt ennek a tannak Oroszország összeom
lásában. Érthető, ha ilyen körülmények között Pozdnicsef grófot ezúttal — fölmen
tés helyett — 12 évi fegyházra ítélték, s ezzel az ítélettel igazában Tolsztojt, az írót 
bélyegezték meg.

*

Amely ítélet az ilyen utólagos rehabilitációkba, az emberiség ébredő lelkiisme
retébe vetett bizalmunkat csak megerősítheti. A kortársak rövidlátásával szemben az 
utókor ítélete nemcsak felmenteni, hanem — fokozott tisztánlátása következtében 
— büntetni is tud s így fölmentő, jóvátevő, elégtételt adó ítéletei csak nyernek hite
lességben. Supka Géza

Döblin, Alfred: Alexander-Platz (Fordí
totta: Braun Soma dr. Novar-kiadás. 392 
oldal. Ára 3.60 P.) Furcsa, megdöbbentő 
könyv ez: a legvegyesebb érzelmeket váltja 
ki az olvasóból, de kétségtelenül mindvégig 
leköO. Különös, stílustalan stílusa, meg
lepő, éleslátása új perspektívákat nyit 
meg. Szikrázó kaleidoszkóp hatását éb
reszti, amikor lüktető tempóban villan- 
tatja el előttünk a képek ezreit, amelyek
nek összességéből hatalmas erővel alakul 
ki a nagyváros élete és a Hitler előtti 
Németország világa. Franz Biberkopf, a 
fegyházból szabadult gyilkos útja a ber
lini alvilág fertőjén keresztül a megtisz
tulásig, a magára-eszmélésig: ez a regény

magva, de a történet maga és a szereplők 
roppant statisztériája elsősorban a döblini 
filozófia bizonyítására szolgál és csak má
sodsorban van önmagáért. Ennek a filozó
fiának a lényege az, hogy ha nem kívá
nunk túl sokat az élettől, akkor boldogok 
lehetünk. Döblin optimizmusa kompro
misszumon alapszik. Elfogadjuk-e vagy sem 
ezt a filozófiát, bizonyos, hogy megrázóan 
érdekes élményünk lesz ez a cyklop-regény, 
amely a görög mythosok ijesztő, de hatal
mas erejű figuráinak emlékét ébreszti 
bennünk és amelynek történéseiből — fan
táziánk és temperamentumunk szerint — 
esetleg egészen más konklúziókra jutha
tunk, mint Döblin.
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Arany Jánosról a keresztvizet szedi le egy
Írónő

„ A r a n y  J á n o s  és az e v a n g é l i u m “ címmel irt kis könyvet b á r ó  
P o d m a n i c z k y  Pálné, V a r g h a  Ilona és a füzet mellett meg kell állnunk egy 
pillanatra, hiszen a Kálvin-könyvtár sorozatában jelent meg, ott, ahol eddig Ravasz 
Lászlónak két írása látott napvilágot. A Kálvin-könyvtár füzeteinek tehát széles 
visszhangja van és így nem mellékes, mi kerül ebben a keretben az olvasó elé.

Az első oldalon ezt kérdezi Podmaniczky Pálné: „Behatolt-e Arany legben
sőbb lényébe- a Szentírás veleje, az Isten megváltó kegyelméről szóló evangélium; 
belépett-e öntudatosan befogadott életformáló hatalom gyanánt az életébe, hogy 
költészetében is mint ilyen nyilatkozhassék. meg, a megfeszített és föltámadt Krisz
tus?“ A kérdés kissé bonyolultan van megfogalmazva. A válasz pedig ugyancsak 
meglepi az embert. Mert a kilencedik oldalon — enyhe kis kitérés közben — azt 
mondja, hogy „Arany egész erkölcsisége, egész etikuma a bibliában gyökerezik“, 
a tizenkilencediken viszont megkapja a feleletet az előbb feltett kérdésre: „Arany 
Jánosban hiányzik az TJr Jézus Krisztus. . . “ De érdemes tovább is lapoznunk: 
„Arany lelki világának krisztusnélkülisége sír felénk. . .  Arany élete azért volt tra
gikus élet, mivel hiányzott belőle a Krisztus. . . “ (20. 1.) „A bűn gyötrő kérdésére 
azért nem talál tragikusnál egyéb feletetet, mivel ivem ejtette foglyul egész valóját 
a golgotái áldozatnak bűnön és halálon diadalmat aratott ereje“ (22. 1.) Ezután a 
Toldi-trilogia megvilágítására kerül a sor; a könyv szerzője rosszalóaii állapítja meg, 
hogy „a trilógia mindhárom részében Toldinak egv-egy vétségén, más szóval: bűnén 
fordul meg a cselekvénv“, néhány oldallal odébb pedig valami olyast olvasunk, hogy 
ha Arany megismerte volna Jézus Krisztust, nem írta volna meg a Toldit. . .

Az idézeteket még sokáig folytatnunk lehetne, ez azonban talán felesleges. 
Most már csak azt írjuk tehát ide, hogy „Arany szemében a költészet foglalja el a 
Szentírásnak, mint isteni kinyilatkoztatásnak helyét“, ami annál nagyobb vétek, 
mert tehetségét egyéb irányban illett volna kamatoztatnia : „tudatosan és kizárólago
san Isten dicsőségének a dalnokává kellett volna szegődnie.“ Egyszóval — úgy lát
szik — zsoltárköltőt szeretne látni Arany Jánosban báró Podmaniczky Pálné Vargha 
Ilona, akiről — mellesleg szólva —- Hegedűs Lóránt állapítja meg egyik cikkében, 
hogy irodalmi szemléletét atyjától örökölte: amint atyja, Vargha Gyula Ady End
rére sütötte reá a vallástalanság bélyegét, leánya Arany Jánossal kapcsolatban kísé
reli ezt meg. Tegyük mindjárt hozzá: a siker minden reménye nélkül. Mert semmi
féle álokoskodással el nem lehet tagadni a vallásos érzést attól a költőtől, aki — 
ezer példával élhetünk — így mutatta meg kis fiának az Istenhez vezető utat:

Látod, én szegény költő vagyok.
Örökül hát nem sokat hagyok:
Legföllebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szíved tavaszkertjében 
A vallást ezért öntözgetem:
Kiskacsáid összetéve szépen, ..
Imádkozzál édes gyermekem. ' ' *'

Goodwin, John: Masterton bosszút ál l . . .

(Fordította: Zigány Árpád. Palladis r. t. 
kiadása. 239 oldal. Ára 1.— P.) Master
tont, a külügyminisztérium szimpátikus, 
fiatal tisztviselőjét kémkedés miatt tizen
két évi fegyházra ítélik. Masterton azon
ban ártatlan, mert az ellopott okmányokat

egy öttagú bűnszövetkezet lopta és adta 
el az ellenséges államnak és ez a banda 
terelte a gyanút Mastertonra. Az agyafúr
tan kitervelt és rendkívül ügyesen végre
hajtott bűntény azonban kiderül és a 
banda tagjai sorra megbűnhődnek. Mas
terton zseniális módon vet véget a bűn- 
szövetkezet garázdálkodásának.
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m i l L A

HASZNOS

Á G O K
A  bécsi Burgszinház múltjából

A 18. század első felében a bécsi színészet a Kärntnerthor közelében ütött 
tanyát. Az akkori színészek neve fenmaradt; de a színjátszás maga egészen más 
volt, mint a mai. A színészek a nyílt színpadon rögtönöztek, csak egy vázlatos és 
felületes szcenárium, amelyet valamelyik kulissza falára erősítettek, alkotta a darab 
gerincét, a vezérfonalat, amely köré a rögtönző színészek mondókáikat fonták. Nem 
a darab, hanem a színész volt fontos, — a művészet nem a da->
rabban, nem a színész reprodukáló tehetségében nyert kifejezést, hanem a szí
nész változatos és mindig megújuló rögtönzésében. A szcenárium olasz mintára, a 
commedia deli arte elvei szerint készült, többnyire a társulat főszereplőjének, a Har- 
lekinnek műve volt. A többi szereplők: Columbine, Pantalone, stb. alárendeltebb sze
repeket játszottak és mondókáikkal mindig Harlekin rögtönzéseihez alkalmazkodtak. 
Harlekin, a pojáca szerepe köré csoportosult a cselekmény, ö volt az előadás főpil- 
lére, ő körülötte forgott minden és övé volt elsősorban a felelősség is. A .rögtönző 
művészek mélységesen lenézték a szerepüket hűségesen megtanuló színészeket, akik 
ezzel az alárendeltségükkel szinte a szerző rabszolgáivá sülyedtek. Tökéletesen érthető 
a Harlekinek büszkesége: a rögtönző színész egyszersmind szerző is volt, akit min
dig újabb produkciókra serkentett a közönség tomboló tetszése. Csak sokkal később 
ébredt Harlekin annak a tudatára, hogy a memorizáló színész is lehet alkotó művész, 
aki a szerzővel együtt, vele közösen, sem alá, sem fölé nem helyezkedve, megadhatja 
a szerzőnek is, ami a szerzőé, és a színpadnak is azt, ami a színpadé.

Amikor VI. Károly császár meghalt, egyik napról a másikra megszűnt minden 
előadás, minden vigalom és ünnepség: Mária Terézia trónralépését mély udvari 
gyász kísérte. A Kärntnerthori színházat bezárták, a színészek keservesen nyomorog
tak. Az új császárnő nem szerette a színpadot, és ha később mégis tett valamit a 
színészet érdekében, akkor ez kizárólag udvari és etiketszerű meggondolásból történt. 
A régi Kärntnerhori színház igazgatója, Scllier, azt indítványozta a gyászév letelte 
után, hogy a császárnő engedjen át ilyen reprezentációs színházi célokra egy kis üre
sen álló épületet, amely a Burg szoros szomszédságában, egyik falával a Burg hatal
mas épületének dőlve, évek óta használatlanul állt. Mária Terézia sokáig húzódozott, 
amíg teljesítette a kérelmet. Miután azonban az udvar népe megkívánta, a többi euró
pai udvarok mintája szerint, a maga szórakozását, Mária Terézia sem zárkózott el 
végül a kérés teljesítése elől és 1741 március 14-én engedélyezte a színház létesítését 
az üresen álló kis épületben. így született meg az első Burgtheater. Selber kötelezte 
magát, amikor az épületet átvette, hogy „saját költségére belső átépítéssel az épü
letet operává, illetve színházzá alakítja át, úgymint auditóriumot és galériát létesít, 
— mivelhogy a két udvari páholyon kívül más páholy elhelyezését nem engedélyezik, 

és ebben az épületben Őfelsége és a közönség szórakoztatására naponta operát 
vagy vígjátékot, — francia vagy német eredetüt, — az Udvar magas óhaja szerint, 
fosnak előadni. Miután a császári páholyokért nem fizetnek, az auditórium hely szerint 
váltakozó árai jelentik majd a vállalkozó hasznát“. Az új színház neve: „Königliches
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Theater an der Burg“ lett. Mária Terézia elsőizben 1742 februárius 5-én tekintette 
meg. Carnaco „Arnleto‘‘ (Hamlet) operáját játszották.

1749-ben kibővítették a színházat. Elsősorban operákat és ragyogóan kiállított 
balleteket játszottak. A vígjátékok egyelőre még mindig a régi harlekin-rögtönzések 
jelében folytak, de Németországból új áramlat indult el, amely végül abban kulmi
nált, hogy ünnepélyesen elégették a régi rögtönzéses stílus megszemélyesítőjét, a po
jácát. Az első rendszeres darab, amelyet Bécsben adtak, Benjamin Ephraim Krüger 
„Vitichab és Dankwart, az alleman testvérek“ című unalmas és sikertelen műve volt 
1747-ben. A közönség sokkal, szívesebben fogadta a régi, komikus, rögtönzött mulat
ságokat, semmint ezt a tragikusan rimelt és politikai színezetű darabot. Egy évvel 
később Selber, az új áramlatnak engedve, Corneille „Essex“ című darabjával kísér
letezett nagy siker mellett. Egész Bécs rohant, hogy megnézze az új és forradalmian 
ható darabot. De az érdeklődés nem volt bensőséges, a régi rögtönző-kedvenceknek 
nem volt mit félniök az új konkurrencíától. A bécsi színházi életre azonban sorsdöntő 
hatással volt az a körülmény, hogy az udvar nem kedvelte a régi, vaskos, néha go
rombán sikamlós és kézzelfogható rögtönzéseket; szóval, a rögtönzés leghatásosabb 
eszközeit kifogásolta a császárnő és udvara. A francia klasszikusok darabjai — a 
rendszeres darabok — szívesen látott áthidalást jelentettek és így bevonulhattak a 
bécsi színpadra.

1747-ben Selber a császárnő parancsára átadta helyét de Lopresti ezredesnek. 
Ez volt az első, de nem utolsó eset a Burgtheater történetében, hogy nem színházi 
ember vette át a színház vezetését. De Lopresti működését azzal kezdte, hogy művé
szien átépítette az épületet. Minthogy nem állt elég pénz a rendelkezésére, néhány 
előkelő mecénás összeadott cca 40.000 forintot, kellő részesedés és a színházi veze
tésbe való beleszólási jog mellett. Ez a lehetetlen helyzet a színház elnevezésében is 
kifejezésre jutott: „Le théátre privilégié imperial, appartenant ä la Société des 
Cavaliers sous la conduite de Monsieur le Baron Lopresti!“ A szegény színigazgató 
nem volt úr a maga portáján; egy csomó gazdag gavallér szolgájává lett, a csá
szárnő parancsainak engedelmeskedett, és úgy a nemesség, mint a fizető polgárság 
kívánságait kellett tekintetbe vennie. 1748-ban Gluck „Semiramis“ című operájával 
nyitott és Goldoni vígjátékai állandóan műsoron voltak. Néhány év múlva a császárnő 
leiratban értesítette Loprestit, hogy „ezentúl minden előadandó darabot megfelelő 
ávizsgálás után lehet csak előadni és a nem kívánatos szavak, amelyek az erkölcsö
ket sértenék, büntetés terhe mellett törültessenek . . .“ Ez volt tehát az első színházi 
cenzúra Bécsben.

Ugyanakkor új hivatal is létesült, amelynek élén Esterházy Ferenc gróf állt; 
ennek a hivatalnak a célja a bécsi színészet felülvizsgálása lett. A, színházak és az 
udvar között személyes összekötő-kapocs is létesült Kaunitz herceg személyében és ez 
az összekötő-kapocs, a Burgtheateramt, mai napig is fenáll. Kaunitz herceg vajmi 
keveset értett eleinte a színház ügyeihez és első intézkedése az volt, hogy a Burgszín- 
házból francia színházat csinált. (Kaunitz herceg színházi tevékenységéből a bécsi 
nép körében egy elnevezés maradt fenn. A herceg különösképpen favorizálta a fiatal 
és serdületlen lánykákat. A bécsi nép a 15—16 éves lánykákat még ma is 
„Kaunitzerl“ - nek nevezi). A francia színház évi költségvetése 80.000 forint kiadás 
mellett csupán 25.250 forint bevételt számol el. És sohasem tudott ettől a sorozatos 
évi deficittől megszabadulni.

1765-ben halt meg I. Ferenc császár. A francia színészeket elbocsátották, az 
osztrák színészek félgázsin tengődtek, sőt szó volt arról is, hogy teljesen megszünte
tik a Burgszínházat. De a nemesség nem akart szórakozásáról lemondani és így fel
merült az a terv, hogy törzsközönség szervezése utján mentsék meg a színházat.
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Francia és németnyelvű felhívásokat köröztettek, amelyekben felszólítják a bécsie
ket, hogy 100 dukátforint ellenében részesedjenek a színház ügyvitelében, aminek 
fejében a rendes helyen kívül, szavazati és beleszólási joguk is lesz a színház vezeté
sébe. Hatvan ilyen részjegyre volt szükség, hogy a színház tovább is fennállhasson. 
69 jelentkező volt; a főnemesség kivétel nélkül jegyzett. De a terv nem valósult meg 
és az udvar elhatározta, hogy a színházat átmenetileg bezáratja.

Röviddel később tűnt fel a kalandor d’Afflisio lovag, aki tüneményes gyorsaság
gal került a Burgszínház élére. Joseph von Sonnenfels, egy berlini rabbinus unokája, 
volt a tanácsadója. Ebben az időben vehemens áramlatokkal küzdött Bécs, illetve 
Sonnenfels: a német kultúrával vagyis Lessinggel. Ebben a küzdelemben két nagy 
színházi elem bukott meg: Shakespeare és az osztrák népi költészet. Shakespearet 
nem ismerték el és Sonnenfels tűzzel-vassal pusztította ki a rögtönzéses színjátszás 
utolsó maradványait; ezzel együtt csirájában fojtotta el a népies költészet színpad - 
szerű kialakulásának lehetőségeit. Közben folytonosan pénzzavarokkal küzd a Durg- 
theater; egy időben egy bankház finanszírozza, később Lopresti fia, majd egyes me
cénások; de mindenki súlyos érvágások árán szabadul meg a szörnyű terhektől. 
Utóbb Koháry gróf lett a színház támogatója és d'Afflisio eltűnése után — úgy hir- 
lett, hogy gályarabságba került — ő lett a színház igazgatója. Bár Koháry volt az 
igazgató, a tulajdonképpeni vezető mégis Kaunitz herceg maradt. Az ő sugalmazá- 
sára írt Koháry egy beadványt a császámőhöz, amely valóban egyedülálló a színhá
zak történetében. Azt kérte, hogy — tekintve a isúlyos anyagi helyzetet — engedje 
át a császárnő a Burgszínháznak a kávé egyedárusítását. A kávé ebben az időben 
51 krajcárba került; ha a színház 57 krajcárért árusíthatja, akkor a színház anyagi 
jövője biztosítva lesz. Sajnos, a császárnő ellenezte ezt a gyarmatáru-ízű tervet. 
Sonnenfels megmaradt továbbra is tanácsadónak és az ő indítványára 1772-ben vé
gül megszüntették a francia előadásokat. Kis idő múltán megbukik Koháry is, akinek 
egész vagyona, magyarországi birtokai rámentek a színigazgatásra. 1776-ban Kegle- 
vich gróf veszi át a vezetést Koháry helyett és József császár alatt nemzeti színház 
lesz a Burgtheaterból. A Comédie Fran^aise alapszabályait nagyjából utánozva, a 
színészek udvari alkalmazottak lesznek. Az első darab, amellyel az új nemzeti szín
ház nyit, Franz Fuss háromfelvonásosa: „Az anyós“ és Framery „Indus özvegyi- 
című egyfelvonásosa.

Ebből az alkalomból kissé megemlékezhetünk a színlapról is. A színlap a da
rab címét és a szerző nevét is közölte, a színészeket megnevezte és a helyárakat fel
említette, azonkívül a közönség számára is hozott magánérdekű megjegyzéseket. Pél- 
dáúl a 19. század elejéig az elveszett tárgyakról is beszámol. Ha egy paraplét elhagy
tak, vagy pünkösd hétfőn délután valaki elvesztette az okuláréját, akkor a színlapon 
szólítják fel a becsületes megtalálót, hogy a tárgyat jutalom ellenében vagy anélkül 
szolgáltassa be a színház igazgatói irodájába. A színlapon a szerző esetenkint köz
léseket tesz a közönség számára. 1870 július 2-án egy négyfelvonásos darabot adtak: 
Calderon: „Zalameai bíró“-ját. A harmadik előadásnál ez állt a színlapon: „Tekin
tettel arra, hogy a darab két első előadásán a darab utolsó felvonása nem tetszett, a 
darab fordítója (ifj. Stefanie) indíttatva érzi magát arra, hogy a darabot átírja. 
Az átírás után a fordító az eredeti műből csupán a főgondolatot és a karakterek vá
zolását, különösképen a szóbanforgó generálisét, tartotta meg“. A színlap azonkívül 
esetenként a közönség elnéző figyelmébe ajánlja a fiatal kezdőket. Ugyanígy színla
pon búcsúzik a nézőktől a színház nyugalomba vonuló tagja is. 1794 április 29-én 
Madame Weidner játszotta Voltaire „Jeanette vagy csak semmi következmény“ című 
darabjának főszerepét. A színlapon ez állt: „Befejezés után Madame Weidner szín
házi pályájának 46. évében bécsi barátaitól és jóakaróitól verses búcsúbeszédben fog 
örökre elbúcsúzni“. De a nézőközönség viselkedésére vonatkozó utasításokat is közöl
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a színlap. 1800 januárius 7-én egy ingyenes előadás színlapján ezt olvashatjuk 
(Goethe „Iphigenie auf Tauris“-át adták): „Magától értődik, hogy az urak a höl
gyeknek átengedik az ülőhelyeket, és hogy a világítást eloltani nem szabad!“ 1818
október 2-án kihirdeti a színlap: „Az előadás előtt a „Gott erhalte Franz den Kaiser- 
kezdetű néphimnuszt fogjuk énekelni“. A himnuszt különben 1797 óta minden ural
kodó név- és születésnapján a színészek és a közönség együttesen énekelték, miköz
ben a fehérruhás színésznők a színpad jobb, a feketeruhás színészek a színpad balol
dalán foglaltak helyet.

A 19. század elején eltűnik a Madame és Demoiselle jelzés a színésznők neve 
elől és a színház női tagjai csak Frau és Fräulein elnevezéssel szerepelnek. Az össze
omlás után ez is megszűnik és 1918 óta a színház női és férfitagjai is csak a veze
ték- és keresztnevükön szerepelnek. A régi Burgtheaterben a színlap ára 10 krajcár- 
volt, később 10 fillér, és csak egy lap papírra volt nyomtatva. 1923-ban, Hertreich 
igazgató alatt változott át az egyszerű színlap kis programkönyvvé, amelyben a da
rabot ismertetik, esetleg a szerző kis cikkét is tartalmazza, azonkívül képeket és 
propagandaanyagot is hoz. Sőt a reklámot sem veti meg az új színlap. Az ára ma 
50 Groschen.

Amikor az első színlapot nyomták, 1776-ot írtak. Amikor bátortalanul megin
dult Mária Terézia uralkodása alatt, egy félig-meddig könyörületből átengedett üres 
és hasznavehetetlen épületben a Burgtheater őse, a „Königliches Theater nächst der 
Burg“, 1741-et írtak. Idestova 200 éves múltra tekint vissza Ausztria kultúrájának 
ez az erődítménye, amely viharokon, világégéseken, összeomlásokon túl hirdeti a gon
dolat és a szó hatalmát. Történetét most foglalta össze egy gyönyörű műben Rudolf 
Lothar („Das Wiener Burgtheater“, Wien, Augarten-Verlag Stephan Szabó).

Török Dóra

Látogatás
a világ legöregebb könyvkiadójánál

H o ep li, a  p á p a  b a rá tja , 60<I0 tu d o m á n y o s  k ö n y v e t  a d o tt  k i
Zürich. augusztus.

A svájci Vörös Kereszt szanatóriumszerű székhazában üdül Ulrico Hoep l i ,  
a nagynevű milánói könyvkiadó és könyvkereskedő, aki ugyan több mint hatvan 
éve él Itáliában, sőt természetesen olasz állampolgár is; de azért ha pihenni akar, 
visszatér szülőföldjére, a svájci hegyek közé, ahol Tuttwilben, egy picinyke faluban 
született 1847 febiárius 18-án.

Akinek valaha is kezében voltak a kitűnő M a n u a l i  H o e p l i  kis kötetjei 
vagy a cégnek egyéb, világszerte ismert tudományos kiadványai, annak számára 
a Hoepli-név voltaképpen csak valami szimbólummá, zászlóvá finomodott, amely
hez szinte bajos hozzáképzelnünk, hogy e név viselője húsból, csontból, vérből és 
idegből álló ember. Pedig mennyire az: Az alkalmazottai tudnának erről mesélni: 
hiszen az „öreg úr“ (ugyancsak kikérné magának, ha bárki is öregnek mondaná 
öt a szemébe!) még most is. 87 éves korában, minden áldott reggel pontban 
•48-kor ott ül a Palazzo di Galleria de Cristoforis nevű saját kiadóházában, 
a nagyterem közepén álló óriási íróasztalánál, szürke bőrrel bevont karosszékében, 
ahonnan sasszemmel figyeli az egész „tizemet“, még akkor is, ha vendége van 
— pedig ilyen minduntalan akad —, sőt még akkor is, ha sürgős szállítás esetén 
önmaga is nekiáll, hogy megcímezgesse a világ minden tájára szétküldendő posta
csomagokat,.

A n á p a  b a r á tsá g á n a k  Ära
Ha vendége var . . .  Bízvást elmondhatjuk, hogy nincs a világnak valamirevaló 

tudósa, aki meg ne fordult volna Hoepli „boltjában“; a jelenlegi Xí. Pins pápa
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pedig, még Achille Ratti milánói könyvtárigazgató korában mindennapos vendége, 
bensőséges barátja volt a nagy tudású kiadónak, s barátságuk akkor sem szakadt 
meg, amikor Ratti a világ legelső trónusára került. Amely barátság különben 
Hoeplinek kétmillió — igaz — jószívvel adott lírájába került. Nemrégiben ugyanis, 
sikerült Hoeplinek Bécsben egy egészen egyedülálló teljességű liturgikus könyv
tárat a mondott összegért megvásárolnia. Röviddel rá Rómában audiencián volt a 
Szentatyánál, hogy megköszönje neki a cége 50i éves fennállása alkalmából küldött 
jókívánatait és áldását. Audiencia közben szót ejtett Hoepli a sikerült bécsi vásár
lásáról, mire a pápa, úgy közbevetőleg, azt mondotta, mennyire szeretné, ha a 
vatikáni könyvtáré lehetne ez a könyvanyag. A pápa óhajtása — pláne, ha barát 
mondja barátnak — parancs, és Hoepli szemrebbenés nélkül ajándékozta oda az 
egész kincset a pápának.

E g y  m e g a k a d á ly o z o tt  k ö n y v g y ilk o s sá g
Amikor szóba került, hogy’ is lett Hoepli könyvkereskedővé, elmeséli, hogy 

tulajdonképpen három éves korában történt vele a döntő lépés. Ott volt t. i. 
szüleivel együtt az első svájci vasútvonal megnyitásánál, s ez az élmény olyan 
mély hatással volt rá, hogy ettől kezdve mindig tisztán állott előtte: a világ nem 
végződik a kis Tuttwil falucska határainál, azokon túl is van világ s néki el 
k e l l  indulnia, hogy megnézze, megtapasztalja ezt a másik, nagyobbik világot. 
Addig rágta az apja fülét, amíg az elvitte a „nagyvárosba“, Zürichbe s ott be
adta inasnak az akkor legnagyobb Schabelitz-féle könyvkereskedésbe.

Az új főnök első rendelkezése az volt, hogy Garibaldi emlékiratainak összes 
példányaival rakja meg a kályhát. Hoeplit szíven találta ez a parancs, egyrészt 
amiatt, hogy hogy’ szabad könyvet egyáltalán elégetni, másrészt pedig még külön 
a Garibaldi neve miatt is. „Nem veszi már a kutya sem ezt a könyvet“ — indokolta 
a parancsát a főnök úr —- „csak útban van itt“. Erre Hoepli engedélyt kért, hogy 
hazavihesse magával a halálraszánt könyveket —, ezzel alapozta meg később a 
maga antikváriátusát.

Valamelyik szabadidejében aztán újra megkísértette a tuttwili vasút emléke: 
elutazott tovább világot, látni. Elkerült Triesztbe, ahol éppen az egiptusi alkirály 
valamelyik muftija vásárolt fel egy könyvtárnyi könyvet a gazdája számára. 
Hoepli segített neki a bevásárlásban s amikor már a hajóra szállították a könyves
ládákat, az egiptusi úr megkérdezte az ügyes és nyelveket beszélő könyves segéd
től, nem jönne-e vele a könyveket kipakkolni. Hoepli, úgy amint volt, felült a 
hajóra s csak Alexandriából írt a főmufti egy levelet Hoepli gazdájának, hogy 
a fiú nem szökött meg. hanem munkája elvégeztével vissza fog térni.

6 0 0 0  k ia d v á n y  — é s  e g y e t le n  r e g é n y  se m
Az így szerzett pénzből aztán Hoepli hosszabb tanulmányútra ment a „dotta 

German iába“, a tudós Németországba s itt szerezte meg a tudományos könyvek 
iránt való előszeretetét: (>000 kiadványa között nincs egyetlen regény sem!

Ekkor került Milánóba, az újonnan egyesült Itália agyába. Itt vette észre, 
hogy a most megszületett új államnak első sorban tudományos könyvekre és 
segédkönyvekre van szüksége, csak így építheti ki a maga nemzeti és gazdasági
létét. Ha Itália ma az, ami, akkor ezt igen nagy százalékban a svájci Ulrico
Hoeplinek köszönheti, aki folytonos iniciativáival előbb a technikai és jogi, majd 
a szellemi tudományok egész gazdag fegyvertárát építette ki a fiatal Itália számára. 
S minden egyes könyve mögött ott honol a rózsás optimizmusnak, az élet szépségé
nek és értékes voltának tudata — ezt a világszemléletet hirdeti minden egyes 
könyve és viszi bele minden komoly gondolkodású olasz ember tudatába.

In  l a b o r e  v i r t u s  e t v i t a ,  — „munkában az erő ési az élet“, — ez a 
Hoepli-cég jelmondata s ennek eleven megtestesítője ez a kilencvenhez közel járó 
„fiatalember“ is, itt előttem. Semper Victor
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Tizév zenei könyvtermése hazánkban
1920—1930

Irta: Molnár Antal, a Zeneművészeti Főiskola tanára

Ha szemügyre vesszük a háború utáni könyvtermést, ezen a téren is époly 
rendkívüli jelenségekre tekinthetünk, mint a zavaros és fonák idők bármi más vonat
kozásában. Azt látjuk, hogy a devalvációs, tőkeszegény időkben bámulatos méretű 
vállalkozó kedv támad s majd fölveti a könyvüzletet; hogy az összevissza injek
ciózott, kimerült közönség erején jóval felül vásárol könyvet, szinte hisztériás olvasó 
éhségtől hajtva. A háború utáni szellem összefoglaló vonása: teljes bizonytalanság.

Csakis ilyen kivételes állapotban történhetett, hogy zenéről szóló irodalmunk is 
tekintélyes, szinte torz módon terebélyes ágat eresztett a sovány kis törzsön. Mi 
volt ez az irodalom a háború utáni konjunktúra beálltáig? A biztos kelendőség céljára 
készült iskolakönyveken, egy-egy magánszorgalmi vagy alkalmi művön, néhány tu
dományos értekezésen és még kevesebb életrajzi íráson kívül alig állt egyébből. 
Ez a helyzet visszájára fordult a háború utáni könyvtermő forgatagban. A szem
ügyre vett évek alatt alighanem nagyobb mennyiségű zenei könyv került ki nyomda- 
festék alól, mint eladdig összesen. És pedig nemcsak pedagógiai, tehát kényszer
vételre szánt könyv, hanem főként szabad szellemi forgalmú, esztétikai és tudomá
nyos irodalom. Feltehető volna, hogy ez az aránytalan fölszaporodás netán az új 
magyar zeneművészet világgyőzelmes előtörésével függ össze. Jelen esetben csak 
legfeljebb igen kisrészt válhatik be az ilyen következtetés. Hiszen az új magyar zene 
győzelmes előnyomulása nemcsak háborúutáni, hanem előtti és alatti jelenség is. És 
bár igaz, hogy a köztudat épp a konjunktúra most vizsgált évei alatt kezdett világo
sabban ráébredni az új magyar zene külföldi sikereire, de még mindig csak immel- 
ámmal, valódi érdeklődés nélkül. Zenei közízlésünk még ma is alig különbözik vala
mely kisebb német városétól. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a Bartók- és Kodály- 
megindította zenei áramlat megteremtvén a maga szükségszerű elméleti, esztétikai 
mellékapparátusát és azután ez az új erőkészlet belejutván a könyvkonjunktúrába: 
annak föltűnően segítségére tudott válni.

A konjunktúra levegőjét legvegyítetlenebbül az idegenből fordított könyvek 
piacán szívjuk. Amikor a kiadó Hoffmann „Muzsikus történeteit“ és M őrike új for
dításban fölfrissített novelláját: „Mozart prágai utazása^ vagy Rolland „Zenei mi
niatűrjeit“ (két sorozat), „Berlioz“-ját, „Hándel“-jét, „Párizs zenéje“ c. monográfiá
ját, „Beethoven“-jé t („a nagy alkotó korszakok“) magyarul kínálja, joggal számít 
arra a közönségre, amely ezeket a mesterműveket jórészt eredetiben is megértené. Az 
ilyen olvasók szívesen dédelgetik magukat abban a kellemes nemzeti érzésben, hogy 
az idegen értéket vérünkké varázsolja a fordítás kémiája. Hozott árusi hasznot az 
oly külföldi kuriózum piacra dobása is, amelyet nem éppen írói becse, hanem inkább 
a szerző nevezetessége tett kelendővé. így került forgalomba Richard Wagner két el
nagyolt írása: „Beethoven“ és „Művészet és forradalom“, Liszt fellengző „Cho
pin“^ e, Busoni forradalmi kísérlete „Vázlatok a zeneművészet új esztétikájához“. 
Berlioz értékes önéletírása általános érdeklődésre tarthatott számot, akár mint lélek
tani, akár mint irodalmi dokumentum. Mindezeket az is kelendőbbé tette, hogy ismert 
sorozatok keretében bizonyos adott kezdősebességgel futhattak. Néhány gyengébb 
könyv megérdemeli . kudarccal került ki a kampányból, így Burkhardt „Wagner 
zenedrámáit“ népszerűsítő magyarázata vagy Batka „A régi görögök zenéjéről“ szóló 
népszerű ismertetője. Nietzsche „Korszerűtlen elmélkedései“ során páratlanul mély 
zenelélektani megjegyzéseken okulhatott a főleg zenei érdeklődésű olvasó is.

A speciálisan magyarul tájékozódó rétegek éhségét leginkább eredeti munkák
kal igyekeztek csillapítani. Ismeretterjesztő („népszerű tudományos1') irodalmunk 
hézagait a muzsika terén is elismerésre méltó szorgossággal tömögette a konjunk
túra. Nagyközönségünk átlagos műveltségi fokához itt legmegfelelőbben Po,pp Viktor
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tudott alkalmazkodni a „Zenei Pantheon“-ban, a berlini Voggenreitemél megjelent 
„Bevezetés a zeneművészetbe“ c. áttekintésben és egyéb munkáiban. Viszont nevelöbb, 
komolyabb célzatú tanulmányaink jóval kevésbbé tudtak a közönség szívéhez fér
kőzni. Nálunk a jófajta ismeretterjesztő zenei könyvek iránti szükségletet még min
dig jórészt a németországi termelés fedezi, kevésbbé művelt olvasóink pedig változat
lanul bizalmatlanok az ily irányú helyi termeléssel szemben. Ezért keltett a megér
demeltnél halkabb visszhangot Baumgartner Alajos „Bayreuth“-ja, Hammer schlag 
János „Bach“-ja, Geszler Ödön tárcagyűjteménye („Zeneművészeti írások“) és 
Fábián Lászlónak németül is megjelent, külföldön jobban méltányolt, nevezetes műve: 
„Debussy és művészete“. Nagyobb kelendőségre számíthattak: Spur Endre füzete 
„A rádiófüttytől a dinafonzenekarig“, amely az éterhullám-találmányokat népszerű
síti, és Lichtenberg Emil alapos műsormagyarázatai „Vokális és instrumentális mes
terművek“- ^ .

Míg az itt említettek legjobbjai nyugateurópai eredmények alapján állnak, 
addig Kálmán Mária „Goldmark“-ja — főként adatkutatásai révén — már az ön
állósuló új magyar zenetörténeti iskolához sorolható. Megható szorgalmat fejtett ki 
a temesvári Járosy Dezső („Bécsi zenei kepek“ stb.) és báró Somssich Andoi („Liszt 
Ferenc élete“) is, de stílus-készségük nincsen arányban a maguk elé tűzött feladat 
méreteivel.Pauler Ákos professzor magasröptű elmefuttatásában: „Liszt Ferenc gon
dolatvilága“ amellett érvel, hogy Liszt életeműve kettős szellemi alapon épül: a 
hithű katolicizmuson és a legvalódibb magyar lelkiségen. (Nem tudjuk, hogyan 
lehetne ezalapon pl. a „Faust“-szimfóniát és a h-moll szonátát, Liszt főműveit köze
lebbhozni a megértéshez!) Főként jóltájékozott hírlapi zenereferenseink jóvoltából 
sikerült szépszínvonalú „Operaismertetö“-sorozathoz jutnunk. Ezen belül hozta ki 
Baumgarten-díjas stílusművészünk, Tóth Aladár, a Mozart „Figaro“-járói írt 
magasröptű értekezését. Kár, hogy általában tanúsított bámulatos formaérzéke cser
benhagyta őt a nagy Zenei Lexikon-lnoz írt cikkeiben; ezek túlméretezettek és fogal
mazásban is kilépnek az enciklopédia megszabott kereteiből. Maga az úttörő munka, 
a lexikon, amelyet Tóth és Szabolcsi Bence szerkesztett, nagy nyeresége művelődé
sünknek. Ilyet régebben aligha tudott volna előállítani a magyar zenetudomány! Az 
m ár a Bartók és Kodály működése nyomán megindult legújabb zeneírói mozgalom
nak őrtornya. Külföldön élő neves tudósunk, Haraszti Emil két írásban is beszámolt 
újabb tanulmányairól: „A zenei formák története“ és a „Bartók Béla“ címűekben. 
Utóbbi (Molnár Antal két idevágó tanulmányát nem tekintve) a legelső magyar 
Bartók-monográfia és benne fordul elő sok hasonló részlet között a következő, amely
ben szerzőnk Sztravinszki és Bartók közt von párhuzamot: „Az orosz mester hete
rogén érzelmi és értelmi területeken tör előre, mindig más és más forrásban és kor
ban keresve a megújhodást, a folyvást egyszerűsödő ars novát, a saját, immanens 
kinetikai energiájából hajtott és saját nehézkedési törvényei szerint kiformálódó akti
vista zenet. A magyar mester önmagába néz, individualizmusa szervesen, saját énjé
ből, önenergiájával fejlődik tovább, az eszmény: a racionalizált zene felé.“ Egyszerű 
magyar észnek túl magas az ilyesmi!

Pedagógiai könyvtermésünknek sincsen szégyelni valója, ha tízévi hozamát 
szemügyre vesszük. A zongoratanítás elmélyítésére két alapvető tanulmány készült, 
Varró Margité: „Zongoratanítás és zenei nevelés“ (németül is, kibővítve) és Kálmán 
Györgyé: „A zongoratanítás feladatai és azok megoldásai“. Mindkét munka világ- 
viszonylatban is megállja a versenyt. Ugyancsak hangszeres pedagógiánk lendüle
tére vall, hogy Kovács Sándor „Hogyan gyakoroljunk?“ c. munkája új kiadást ért s 
hogy „Hátrahagyott zenei írásai“ vaskos kötetben megjelenhettek (szerk. Molnár 
A.). A modern élettani módszert vonósokra alkalmazva nálunk Sebestyén Sándor 
könyvei terjesztik („Vonóshangszerek tanításának akusztikus megalapozása“). Kezdő 
hegedűsök vezetésében kitűnő kalauz Zipernowsky Mária füzete „Hogyan tanítsunk 
hegedülni kezdőket.'“ Kodály tehetséges tanítványa, Szelényi István „Rendszeres 
modulációtan“-t bocsátott közre, derekas „Összhangzattan“-t pedig Kesztler Lőrinc.
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Közérthető, a mindennapi gyakorlatnak szánt művecske Fáik Géza „Általános zene
elméletbe. Az énekhang-képzés körülvitatott kérdését igyekszik tisztázni egy-egy 
tanulmányban Molnár Imre és Manheit Ernő. A hegedűkészítés nem kevésbbé vitái 
elveiről Tóth valamint Hidy mester írt ügyes értekezést. Mindezek a művek termé
szetüknek megfelelően csak specialista szigeteken fogyhattak, ott sem mindig érde
mük szerinti mértékben.

Szöveg fordító irodalmunk ismét mestermunkákkal gyarapodott. Lányi Viktor 
újabb fordításai méltóan sorakoznak a régebbiek mellé, a Wagner-átültetések és a 
Schubert-dalciklus adaptációja költői teljesítménynek is nevezetes és jogos sikert ért 
el a könyvárúsi forgalomban. Tapasztalt zeneszerző munkája Kardos István „Otelló“- 
fordítása, a könnyed virtuózé Harsányt Zsolt „Varázsfuvolá“-ja.

Bármiféle kereskedelmi forgalomról vagy akár a nyomdai költség bármi mér
tékű megtérüléséről is eleve lemond szigorúan tudományos zenei literatúránk, ame
lyet csupán szent kötelesség indít és fűt. Ide tartoznak azok a művek, amelyek tré
faszó szerint „a nyilvánosság szigorú kizárásával" jelennek meg s amelyek mégsem 
volnának nélkülözhetők, mert könyvtári és tiszteletpéldányaik révén ezek tartják 
fönn a tudós kutatás jogfolytonosságát. A tudomány pedig mégiscsak az a — sok
szor láthatatlanul működő — gépház, ahol a köztudat indítócsapjai és emelőkaijai 
rejlenek! Régebbi jóravaló kezdetek és próbálkozások után (Bar.ialus, ponori Thew- 
rewk E., Káldy, Seprődi stb.) a most szemügyrevett időszakba esik a magyar zene- 
tudomány megalapítása és céltudatos kiépítésének kezdete, amennyiben az önál
lóan magyar módszert és egyúttal nyugati színvonalat hazai tudományosságunk föl-, 
tételének tekintjük. Ügy látszik, itt a jövendő Újmagyarországa működik máris, 
előrevetve metafizikai kényszerét; mert arról aztán szó sem lehet, hogy e tájra is a 
konjunktúra hullámai hatottak volna el! Valóban csodaszerű jelenséggel állunk 
szemben: zenetudósaink ereje és képessége állandóan a külső sikertelenséggel fordí
tott arányban növekszik! Dr. Prahács Margit műve: „A muzikalitás lelki feltételei4 
eredeti és erkölcsileg is értékes zenepszichológiái munka. (Gombosi Ottónak Obrecht- 
ről szóló stílustörténeti monográfiája eddig csak németül jelent meg.) Lelkiismeretes 
adatközlés és emelkedett szellemű földolgozás példaképeit nyújtja Isoz Kálmán a 
„Latin zenei paleográfia és a Pray-kódex zenei hangjelzései“, valamint „Buda és 
Pest zenei művelődése“ c. művében. Más természetű és mintegy az új magyar zene
szerzés tudományos vetülete az a munkásság, amelynek vezéralakjai Major Ervin 
és Szabolcsi Bence. Bizonyos, ilyirányú elkötelezettség vezérli az ő kutató ónjukat 
a magyar zenetörténet alig ismert mélységeibe; ha ugyanis a magyar zeneszerzőte
hetség oly hódítóvá tudott napjainkban fejlődni, kell, hogy a múltban is meglegye
nek annak — bár talán rejtettebb — megfelelői. Magától Kodálytól származik a 
zenefilologiai alapvetés néhány úttörő műben (köztük „Árgirus nótája“ 1921). Ezek
nek mágnestűje vezérelte Szabolcsi és Major hajóját alapos kutatásaik tengerén. 
Szabolcsi kiválóan meg is tudja irodalmilag formálni a felbúvárlott kincset, míg 
Major inkább a ritka adatok aszkétikus föltáró munkásságában megbecsülhetetlen. 
Tanulmányaik egytől-egyig mérföldkövek a magyar történettudományban és épúgy 
teljessé egészítik eddig zeneileg hiányos kultúrtörténelmünket, mint a Bartók—Ko- 
dály-féle zenei népdalgyűjtés a csupán szöveges népköltési gyűjteményt. Főbb dol
gozataik részint a „Muzsika“ c. folyóiratban, részint a „Magyar Zenei Dolgozatok“
c. sorozatban, részint önállóan jelentek meg. Ha Seprődi még 1906-ban joggal el
mondhatta („Emlékirat“) : „Lehetetlen észre nem venni, hogy pl. az irodalomtörténet 
j linő ferde helyzetbe került csupán azért, mert nincs zenetudományunk*', — úgy ma 
ez az állapoL már végkép leküzdöttnek mondható: Major és Szabolcsi tökéletesen föl
tárták irodalom- és társadalomtörténetünk zenei összefüggéseit. Ha még hozzátesz- 
szűk, hogy Bartók Béla alapvető folklorisztikus műve, „A magyar népdal“ is a 20-as 
évek során indult hódító útjára, nagyjában megvontuk a kitűzött föladat körvo
nalait. E sorok írójától szintén nem egy zeneirodalmi munka jelent meg a múlt év
tizedben, de azok méRatása talán inkább másokra tartozik.
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KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Evans, Evan: Montana lóra kap
(Kalandos regény. Fordította Wiesner 

Juliska. Palladis r. t. kiadása. 235  oldal. 
Ára 80 fillér.) Mexico határán, ahol örö
kös a villongás a félvér-indiánok és a tisz
tavérű spanyolok között, Montana, a „kö
lyök“, hirhedt nevet szerzett magának pá
ratlan vakmerőségével. Montana amellett 
becsületes lélek és mintaképe a veszedel
meket önmagukért szerető kalandornak.

Gotta,SalvatorAvilág legszebb asszonya
(Fordította: Déry Tibor. Athenaeum ki
adás. 24-0 oldal. Ára 2.— P.) Különös, 
nyugtalanító, izzó atmoszférájú íi'ás ez a 
könyv. Forró líra és színes elbeszélő-kész
ség jellemzik az íróját, aki a modem olasz 
irodalom egyik legérdekesebb tehetsége. Fz 
a regény százezres példányszámban fo
gyott el Olaszországban. A regény hőse 
egy tehetséges fiatalember, akit végzetes 
szerelem fűz egy lobogó ,vérű, rontó bűbáj
jal bíró, betegesen szenvedélyes olasz asz- 
szonyhoz. Ugyanekkor mély vonzalom köti 
egy szép spanyol énekesnőhöz is és ennek a 
kettős szerelemnek a vergődései, izgalmai 
fűtik a regény meséjét, amelynek érdekes
sége egy pillanatra sem lankad el.

Maurois, André: A textilgyáros
(Regény. Fordította: Hevesi András. 

Cserépfalvi kiadás. Budapest, 193 U-
229 oldal.) Közgazdasági regénynek 
is mondhatnék Mauroisnak ezt» a 
pompás írását, ha azt tekintjük, hogy 
milyen kitűnően belevilágít abba a 
küzdelembe, amit a francia textil
ipar vívott meg, a háború nagy konjunk
túráját követő gazdasági krízis idején. Szo
ciológiai regénynek is minősíthetjük abból 
a szempontból nézve, hogy munkaadó és 
munkások viszonyát, egymással való har
cát és egymástól való függését rajzolja 
meg és brilliánsan vetíti elénk egy nagy
szabású sztrájk képét, amelynek keretében

élesen kiugrik a kapitalista és a proletár 
lélek kontúrja, itt érkezünk el a harmadik 
minősítéshez, amelynek alapján pszicholó
giai regény „A textilgyáros“ és ez az ol
dala a legerősebb, mert hallatlan finom
sággal érteti meg a kitűnő Maurois, hogy 
az „üzem1 levegője, a gyár munkájának 
ritmusa mint vonzza ellenállhatatlan erő
vel magához a bohémségre hajló, fiatal 
katonatisztet, hogy miként váltja ki belőle 
ez a légkör a generációkon át a családta
gokba idegződött szellemet és hogyan for
málja őt a kemény, csak a munkájáért élő 
nagyapa hasonmásává. A regény minden 
egyes figurája kísértetiesen eleven életet 
él és a miliő rajza annyira tökéletes, hogy 
olvasás közben szinte érezzük a gyapjú és 
az olaj szagát, ami a gyár udvarát be
tölti.

Vautel, Clément: Párisi erkölcsök
(L1 amour (l la parisienne. Fordí

totta: Trencséni Albin. Nova kiadás. 
220 oldal. Ára 2.— P.) Ironikus
korrajz ez a meseszövésű regény, 
amelynek hol vidám, hol könnyeket fa
kasztó fordulatai mindvégig lekötik az ol
vasót. Egy párisi kispolgár-család törté
netét mondja el Vau tel, a tőié megszokott 
könnyed, szellemes stílusban. Pingois úr, 
a családfő, szerény bankhivatalnok, aki ti
tokban pikáns sanszonokat ír és hő vágva, 
hogy ezekkel sikert érjen el. Felesége 
őnagyságának is van egy titka: titkos és 
dús szerelmi élete, ahol azonban éppoly 
kevéssé ér el sikereket, mint férjeura a 
könnyű muzsika terén. Annál sikeresebb 
karriert fut be fiatalabb lányuk, aki a hi
vatalnoknői pályát felcseréli a lokál-mű
vésznő pályájával és egy ügyesen kitervelt 
csíny révén eléri álmai megvalósulását, 
sőt apját is előmenetelhez juttatja. Az idő
sebb lány — finom, komoly teremtés — 
megveti erkölcstelen családját, otthagyja 
őket és a maga módján találja meg csendes 
boldogságát, egy hadirokkant oldalán.



A L K O N Y AI S T E N E K
Balog István és Garai János: Világgazdaság 
mai helyzete

(Bpest, 193b. Phönix kiadás. 71 oldal. 
Ára 1Á0 P.) A kapitalista termelés — a 
szerzők szerint — amióta csak létezik, min
dig és mindenkor visszatérő, ciklikusan is
métlődő válságokhoz vezetett, szükségkép
pen odavezetett, mert az a belső ellent
mondás. amely a tőkés termelési rendben 
elvileg benn él: a termelők minél nagyobb 
fokú kihasználása, elpauperizálása s vi
szont tehát ezzel a fogyasztórétegek vá

sárlóképességének a csökkenése, sorssze
rűén, mindig megismétlődve válságokhoz 
kell vezessen. De minden ilyen válságnak 
megvan a maga külön történelmi- jellem- 
képe is, amely alapvetően megkülönböz
teti az összes előző ciklusoktól. A mai, 
1929-ben kitört s immár ötödik éve tartó 
termelés-fogyasztási válságnak a szerzők 
szerint az a tény adja meg a külön jelle
gét, hogy ezúttal együtt jár a kapitalizmus 
általános válságával is. Soha ennyire az 
az egész világot és minden társadalmi ősz 
tályt egyformán magával ragadó kapita- 
lisztikus krízis még nem reszketette meg 
az emberiséget. Az ipari válság egvüvé 
forródott a mezőgazdaságival; az összes 
tőkés országokban elértéktelenedett a va
luta, a külföldi adósságokat jóformán se
hol sem fizetik, s a tőkeexport majdnem 
teljesen szünetel. Csupa olyan új mozza
nat, amely egyetlen korábbi válságban 
sem adódott. Ezúttal továbbá az osztály
ellentétek is úgy kiéleződtek, hogy itt bé
kés megoldásra már alig van kilátás, amit 
a polgári tőkés osztályok, kissé rövidlátó 
megoldással, jó eleve úgv iparkodnak le
számítolni, hogy a fascizmus erőszakos 
fegyverét vetik az osztályok közötti gaz
dasági harcban latba. Ezzel egyidejűleg 
és természetesen azonban a külgazdaság- 
ban is a háborús készülődés imperialista 
fegyverét állították be az államok egymás
közti gazdasági érintkezésének mérlegébe. 
Ez az általános belső és külső feszültség 
pedig oly gyorsan érleli az eseményeket, 
hogy a szerzők szerint „a világ jelenleg 
közvetlenül új háborúk előtt áll“. Ezt az 
ilyenformán politikailag megfogalmazott 
tételüket a szerzők a világgazdaság ada
tainak részletes elemezésével bizonvítják.

Iván Miklós dr.: A koronától az arany- 
pengőig

(A vénzválsáo loai bonctana. Budapest. 
193 b. Gera elv R. kiadása.. 10b oldal). Az 
utóbbi évtizedben sokféle könyvet és tanul
mányt olvastunk a magvar (és osztrák
magyar) pénz válságáról* de sehol ennyire 
döbbenetesen — és mégis a legszigorúbb 
tudományosság kritériuma alatt — nem 
tárult elénk pénzünk sorsdrámája. 1914

augusztus 14 ikétől kezdve a háborús és 
háború utáni infláción, a Nemzeti Bank 
alapításával kapcsolatos stabilizáción és a 
defláción keresztül (mert a szerző mind e 
három stádiumot „pénzválságnak1’ minő» 
siti) máig. A háború kitörésekor — olvas
suk riadtan — „még meg sem szólaltak a 
fegyverek, amikor létreiött a jegyzőkönyvi 
megállapodás az Osztrák-Magvar Bank és 
a két kormány között az első kölcsön fo
lyósítására ”° bankalavszabálvok 55. S-ának 
határozott tilalma ellenére“. Aztán hét hét 
múlva már „fölmentést nyert az OM Bank 
ama kötelezettsége alól. hogy aktívumainak 
és passzívumainak állását minden hónap
ban négyszer a Bécsben és Budapesten 
megielent hivatalos lapokban közzé tegye“. 
.A bank további felhatalmazást nyert hogy 

a húsz. és tízkoronás bankjegyek meg 
engedett kibocsátásának legmagasabb ösz- 
szegeit túlléphesse“. A „bankstatutumok 
néniéin határozmánvának felfüggesztésé
vel“ kapcsolatban a legsúlyosabb vissza

élés. Popovics, az OM Bank volt kormány
zójának. megállapítása szerint az volt» 
hogy ..az elrendelt kivételes intézkedéseket 
nem tették közhírré. Megegyezés történt 
azoknak teliesen belső üdvként való keze- 
lése iránt“. Tehát a közönség nem értesül
hetett a pénzjog terén végbement változá
sokról. „Ha a papírpénznek államkölcsön 
céljára történő szaporítása már magában 
véve is alattomos pénzváltozás, kétszere
sen az, ha titokban történik“. Ennek az 
..alattomos“ fináncpolitikának volt aztán a 
következménye a továbbiakban, hogy a 
bírósági joggyakorlat teliesen elveszítette 
a fejét, minden jogi bázisát: „ígv keletkez
tek az inflációs válság során olyan ítéle
tek. amelvek közül az egyik a készpénzköl- 
csön felértékelését megtagadta“ (emlék
szünk mindannyian a klasszikus bírói íté̂  
leire, amelv kimondotta, hogy „a korona az 
korona“, s ezzel egyszerre a szegény embe
rek millióit zúdította nyomorúságba a pénz 
boszorkánytáncához jobban értő kevesek 
javára), „a másik pedig megítélte“. „A 
pénzválságra nézve más volt az állásoontia 
az ingatlan- és más a mobilvagvonnak, más 
az adósnak és más a hitelezőknek“. A szerző 
ebben a pénzjogi káoszban iparkodik jog- 
dogmatikai rendet teremteni, s ebben az 
igvekvésében nem áll meg az 1928 március 
1-én az Országgvűlés elé terjesztett ma
gánjogi törvényjavaslat kritikája előtt 
sem. amelyről megmondja., hogy az „inko/- 
norálta magánjogunk rendszerébe az inflá 
ció kezdeti válságjogszabályát. a gazdasági 
lehetetlenülést olvan konstrukcióban, amely
nek folytán kötelmi jogunkat az a veszély 
fenyegeti, hogy hovatovább tiszta válság
joggá fajul“. A munka főleg Grosschmid- 
nak évtizedekkel ezelőtti elméleti tanítá
sain épült fel.
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Á i o n d  o n i  S h a w  P u p  t i  s h i n  g 
C o. egy eddig nagyon nélkülözött új vál
lalkozásba fogott: ,,The Author's and 
Writer's Who’s Who" címen kiadta az an

gol írók, újságírók és illusztrátorok első név
és címjegyzékét, az életrajzukkal együtt, egy
úttal megjelölve, hogy melyik író minő téma
körrel foglalkozik leginkább. Az új Who's 
Who-ban megvan továbbá minden angol 
birodalmi könyvkiadó, lap és folyóirat cí
me is, hozzáfűzvén, hogy melyik folyó
irat minő témájú és típusú cikkeket kíván. *

H o l l y w o o d b a n  tudvalevőleg nagy 
rémületet okoztak az új erkölcsvédelmi 
rendszabályok. Első intrádára egy pár 
filmműhely mindjárt becsukta a kapuit; 

azután közös erővel erkölcscsösz-diktátort

választottak s miután ez nem mutatkozott 
eléggé erélyesnek, elcsapták és helyébe 
még erkölcsösebb diktátort tettek. Az új 
inkvizitor első ténykedése az volt, hogy a 
legközelebbi film eredeti címét: „Gaily I 
Sin“ (vígan vétkezem') átváltoztatta
„Gaily I sing’l-re (,,vígan dudálok"). A 
sterilizáció diadala . . .

*

A n g l i á b a n  a k ö n y v k e r e s k e 
d e l m i  a l k a l m a z o t t a k n a k  fel
vételi s azonkívül több időközi vizs
gát kell letenniök. Leendő könyvkeres
kedelmi alkalmazottak s azok szülei, de 

meg egyáltalán a könyv iránt érdeklődök 
számára H. A. Sharp eay kitűnő kéziköny
vet adott ki „The Approach to Librarian- 
ship11 címen.

1934. augusztus havában megjelent német könyvek
Á r a k  p e n g ő b e n

Sveistrup, Hans und Agnes von Zahn- 
Hamack. Die Frauenfrage in Deutsch
land. (Strömungen und Gegenströmun
gen 1790—1930.) (Burg, August Hop- 
fer. 800 1.) Kart. 32.25

Thiel, Dr. Erich. Verkehrsgeographie von 
Kussiscti-Asien. (Königsberg, Ost-Euro- 
pa-Verlag. 324 1.) Kart. 18.—

Tiaden, Heinrich. Gespenster über der 
Stadt. (Reutlingen, Ensslin u. Laiblin. 
320 1.) Kötve 4.30

Tiander, Prof. Dr. Karl. Das Erwachen 
Osteuropas. (Wien, Braumüller. 184 1.)

9 —
Uhlschmid, Erich. Wettlauf um Bibiana.

(Graz, Bergland. 294 1. Kötve 4.30 
Ullrich, Hans. Der Söldner am Pflug.

(Hannover, Sponholtz.) Kötve 6.75
von Vesteneck, Marianne. Elfriede und die 

Probe-Ehe. (Graz, Bergland. 305 1.)
Kötve 4.30

Weigelin, Dr. Ernst. Hamlet-Studien.
(Stuttgart, Metzler. 113 1.) Kart. 10.30 

Wirth, Dr. Albrecht. Ostasien. (Ein Füh
rer durch die fernöstlichen Probleme. 
(Regensburg, Manz. 80 1.) Kart. 2.25

Wodehouse, P. G. „Besten Dank, Jeeves!“ 
(Wien, Zinnen-Verlag. 285 1.) 4.50

Wolter, Dr. Friedrich. Das Tuberkulose- 
Rätsel von Pesterzsébet und seine Lö
sung. (Leipzig, Thieme. 31 1.) 3.—

Zabludowski, Nina. Das Raumproblem in 
Gerhart Hauptmanns Jugenddramen. 
(Berlin, Elsner. 102 1.) 4.50

A magyar könyvpiac szept. 1—15-ig
Dénes Gizella: Emberek a hegyek között. 

(Regény. Singer és Wolfner. 1934. kb. 
240 o.) 2.—

Dreiser, Theodore: Carrie, drágám ... 
(Regény. Nova. 1934. kb. 400 o. dísz
kiadás.) Ktve 3.60

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. (Dante. 
1934. 632 o. 16 mélynyomású képpel, ke
mény borítékba fűzve.) 4.80

Ibsen, Henrik: Brand. Peer Gynt. (Athe
naeum, 1934.) Ktve 3.—

Kästner, Erich: A repülőosztály. (Regény. 
Dante. 1934. 160 o. Trier rajzaival Va 
vászonkötésben.) 8.—

Megyery Ella: Istenek, Fáraók, Emberek. 
(Kalandos utazások. Dante. 1934. 216 
oldal, 16 képpel.) Fűzve 2.40 Ktve 4.20 

Nádas Sándor: A redakeió lánya. (Regény. 
Athenaeum 1934.) 2.—

Rachmanova: A bécsi tejesasszony. (Re
gény. Dante. 1934. 320 o. Vi bőrkötés
ben. Halhatatlan könyvek.) 4.80

Z. Tábori Piroska: Csavar Peti születése. 
(Dante. 1934. 84 o. Kolozsvári Sándor 
rajzaival. Va vászonkötésben.) 1.90

Werfel, Franz: Verdi. (Nova, 1934. Új kü
lön kiadás, kb. 340 o.) Ktve 4.80

Wohlbrück, Olga: Akit a vére kerget.
(Nova. 1934. kb. 240 o.) Kötve 2.— 

Zuckermann Ferenc dr.: Hogyan éljen és 
tanuljon a serdülő ifjú. (Egyet, nyomda. 
1934. 26 o.) —.70

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és k iadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10. I. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Ke  

40o lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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Magyar bestsellerek 1934 első felében
Augusztus 21-én Budapest és Magyarország 55 legismertebb könyvkereskedő 

jéhez kérdőívet küldtünk szét azzál a kéréssel, közöljek velünk, az év első felében 
melyik magyar és külföldi regényből, életrajzból, lírából, drámából és tudományos 
vagy népszerűsítő műből adtak el legtöbb példányt.

Ezzel a körkérdésünkkel végre egyszer a magyar bestseller-kérdést iparkodtunk 
tisztázni.

Körkérdésünkre — igen jellemzően — 12 válasz futott be, amelyek közül azon
ban kettő használhatatlan volt, mert csupán százalékszámot adott, müvek megneve
zése nélkül.

A tíz felhasznált válasz a következő könyvkereskedésektől futott be (betű
rendben): C s i l l a g  Artur (Debrecen), F a r a g ó  Zsigmond (Budapest), F e r e n c z i 
B. (Miskolc), F i s c h e r  Sándor (Budapest), Gf r i 11-féle könyvkereskedés (Budapest), 
Dr. G y ö n g y ö s i  János (Békéscsaba) ? K is  Tivadar (Pápa), L a u f  f é r  Tivadar (Bu
dapest), N é p s z a v a  (Budapest), T i s z a  T e s t v é r e k  (Budapest).

Amikor ezeknek a cégeknek a köz érdekében kifejtett fáradozásáért köszönetét 
mondunk, nevüket egyúttal azért tesszük közzé, hogy a L i t e r  a t ú r  a közönsége 
lássa, melyek azok a cégek, amelyek a rideg neszi-veszi-elven túl is foglalkoznak 
vevőik helyes és értelmes kiszolgálásával. Mert hiszen mondanunk sem kell, hogy a 
bestsellereknek időről időre való megállapítása mély betekintést enged a könyv
vásárló közönség lélektanába s az egyes kerületek és vidéki városok közönségének 
lelki struktúrájába. Igen sajnáljuk, hogy igen nagy százaléknyi könyvkereskedő indo
lenciája, folytán, ez a statisztikánk ezúttal hiányos; de így is igen sok tanulságot 
rejt magában.

Sorrend szerint ugyanis így alakult ez a lista, aszerint, hogy melyik könyvet 
hány kereskedő említette meg a tíz közül:

M a g y a r  r e g é n y e k :
Körmendi, Egy boldog emberöltő (6), Makkay, Táltoskirály (4), Márai, Egy 

polgár vallomásai (3), Vaszary, Monpti (2), Erdős, Santerra, — Földi, Lázadó szűz, •— 
Gulácsy, Fekete vőlegények, — Megyery, És könnyűnek, — Nagy Lajos  ̂ Kiskunhalom, 
— Remenyik, Mese habbal, — Tamás, Egy férfi visszafordul, — Zilahy regényei 
(prop. kiadás).

K ü l f ö l d i  r e g é n y e k :
Munthe, San Michele (4), Allen, Anthony Adverse (2), Buck; Édes anyaföld (2), 

Fink, Éhes vagyok (2). Wassermann, Kerkhovens dritte Existenz (2), Werfel, Musa 
Dagh (2), Brehm, Weder Kaiser, noch Könige — Fallada, Rabkoszton, — Feucht- 
wanger, Zsidó háború, — Giraudoux, Combat avec l’Ange, — Kessel, Enfants de la 
Chance, — Malraux, Hódítók, — Maurois, Instinct du bonheui , — Munthe, Altes Buch 
von Menschen und Tieren, — Traven, Gyapotszedő, — Traven, Halálhajó.

Ma g y á r  é l e t r a j z o k :
Kós Károly, Országépítö (3), Móra, A Daru-utcától (2), Hegedűs, Széchenyi (1).
K ü l f ö l d i  é l e t r a j z o k :
Kruif, Akik életünkért harcoltak (4), Zweig, Rotterdami Erasmus (4), Maurois, 

 ̂II. Edward (3), Frischauer, Garibaldi (2), Nijinsky Romola. Nijinsky (2) Strachey, 
Victoria (2), Armstrong, Ibn Saud, Lord of Arabia, — Colerus, Leibnitz, — Duff 
Cooper, Talleyrand, — Graves. 'I., Claudius, — Correspondance de Liszt avec Mme 
d’Agoult, — Murat, Christine cle Suede, — Schneider, Philipp IL, — Strachey, Erzsébet 
és Essex, — Zweig, Fouché, — Zweig, Marie Antoinette.

Lí r a ,  d r á m a :
Ady összes versei (könyvnapi kiadás) (6)? Madách, Ember tragédiája (2), Mécs 

László vál. versei (2), Petőfi költeményei, — Szabó Lőrinc vál. versei,. -  Szocialista 
költők kisebb füzetei.

T u d o m á n y o s  és n é p s z e r ű  m ű v e k  ( ma g y a r o k ) :
Babits, Az európai irodalom története (5), Lambrecht, Az ősember (3), Cholnokv, 

Atlasz (2), Gratz Gusztáv. A dualizmus kora (2), Szekfü, Három nemzedék (2), Chol-
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Tabéry Géza: Októberi emberek
(Magyar Téka kiadása. 147 oldal. Ára 

3 P.) Tabéry Géza nemes veretű tehetsé
gének újabb dokumentuma és írói pálya
futásának előkelő állomása ez a megrázó 
regény, amely maradéktalanul adja vissza 
a háború végének zűrzavaros, fülledt at
moszféráját, amelyből az októberi forrada- 
dalom kirobbant. Néhány nap története az 
egész regény, egy népünnepély lefolyása 
és egyéb kis jelentőségű események adják 
a meséjét, de ezekben a jelentéktelen tör
ténésekben abszolút művészettel érzékel
teti meg az író a sorsdöntő idők minden 
feszültségét. Néhány vonással megrajzolt 
figurái tökéletes portrék és minden alakja 
egy bizonyos embertípusnak rendkívül ka
rakterisztikus megszemélyesítője. Művészi 
értékén túlmenően egyben történelmi do
kumentum is ez a súlyos írás, mert bizo
nyító erővel mutatja, hogyan omlott szét a 
magyar hadsereg a háború végén és hogy 
túlérett gyümölcsként hullott le a fáról 
-— a forradalom ölébe. Elénk tárja ennek 
a folyamatnak indító okait és kifejlődését; 
rámutat arra, minő viselkedést tanúsítot
tak a vezetők és milyen ézelmű volt a 
nép; maradéktalanul visszaadja annak az 
emlékezetes 1918 októberének egész meg
mérgezett közhangulatát. Figuráin keresz
tül keresztmetszetét adja az egész össze
omlásra- érett kornak. Vlasek, a cseh ezre
des, képviseli itt a régi ármádiának cse- 
hek-irányította politikáját. Szlávy, a kara
kán magyar őrnagy, a becsületes magyar 
érzésű tiszt prototípusa, akit újra egyszer 
— úgy mint már 48-ban is — kínos di
lemma elé állít a magyar érzése és hadúr
hűsége. Lélektanilag mesterien sikerült 
Nemere Zoltán főhadnagy portréja, aki 
becsületes érzéssel áll a magyar nép mellé 
s ezért fenntről is, lentről is „úri cucilista“ 
hírébe kerül s ő hiába tiltakozik felfelé is, 
lefelé is ez ellen a vád-dicséret ellen. Dan- 
toni figura, vagy még inkább zsirondista,

akinek már csak ezért is el kell buknia. Ka
binetalak Kárász Elemér főhadnagy, az 
örök konjunktúra-lovag, aki egyforma 
könnyedséggel lendül be elsőnek minden 
politikai felfogás és irányzat nyergébe. 
Maradandó irodalmi értéket alkotott Ta
béry főként Kilényi Pali költő-tanár alak
jában, akiben — ha nem csalódunk — Ju
hász Gyula arcképét vetítette föl megdöb
bentő valóságlátással. Végül az emberi 
lélek mélységeibe vájt bele Tabéry, amikor 
Borda bohóc-káplár grotteszk-rémületes fi- 
gurinjét teremtette meg, akiről a végén 
derül ki, hogy titkos bolsevista agitátor 
és — Tisza-gyilkos. Nagyon sokunknak, 
becsületesen gondolkodóknak lelke mélyéről 
fakadt ez a könyv, abban is, ami emberi
szépet mond az októberi földindulásról, 
meg abban is, aminő kritikával kíséri an
nak a megmozdulásnak haszonlesőit vagy 
torz kinövéseit. Ez a könyv nemcsak az 
októberi, hanem minden forradalmak 
örökké-ugyanazon lélekválságát rögzíti !e, 
s így messzi túlemelkedik egy politikai 
konkrétumnak vie romancé,e-](m. Bámu
latos fioriturájú nyelvezetéről pedig külön 
tanulmányt kellene írni.
KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA

Baum, Vicki: Az utolsó tánc
(Fordította: Lányi Viktor. Athenaeum 

kiadás. 291 oldal. Ára 2 P.) Vicki Baum 
gyorsan jutott el a népszerűség csúcsára, 
ahonnét legnehezebb átjutni a komoly iro
dalmi megbecsüléshez. A fiatal írónő mégis 
megtette ezt az utat: „Az utolsó tánc“-cal 
jutott erre a mesgyére. Ez a regénye ma
gasan felette áll minden eddigi írásának. 
Tiszta irodalom ez a végtelen finom, köl
tői regény, amelyben a világhírű táncosnő 
életét írta meg. Tavaszi szélben keringő 
gyengéd vadrózsaszirom a tízéves kis Ina, 
amikor először lebeg táncos lábbal az al
konyaiban, Schubert A-moll szonátájának 
dallamára. Öntudatlan vágyait, magakép
zelte mesevilágát táncolja el akkor, de ké
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sőbb is mindig önmagát táncolja, amikor 
már az egész világ visszhangzik a nevétől. 
Éppen ezért hat olyan erősen az embe
rekre a tánca, mert visszatükrözi sokré
tegű, színes lényét és csak másodsorban a 
technikai újítások miatt. Csodálatos ösz
tönnel válogatja ki Ina az emberek közül 
azokat, akikre lelki fejlődése miatt szük
sége van, akik kiváltják belőle az alkotás 
misztériumának hangulatát. A férfiak 
sora, akikhez kapcsolódik, egyrészt erre 
kell, másrészt bizonyos fokig a maga 
százarcú énjének egy-egy arcát tükrözi 
mindegyik: Konradin, a kontemplativ, me
lankolikus lélek, akinek megnyilvánulási 
formája az áhitatos vágy, aki hasonlít 
ahhoz az édes fájdalomhoz, amely őszi 
vasárnapokon elfogja az embert és az élet 
céltalanságáról dalol; egy adag apakom
plexus is van Inának Konradinhoz való 
viszonyában. Brandt, a népszerű zene
szerző, a leányálmok mesebeli hercege, 
akire az első vágyak csillogó selyemkön
tösét borítja Ina, de amikor egy óvatlan 
pillanatban lecsúszik a palást: grotteszk 
figura lesz a mesebeli hercegből és Ina el
fordul tőle, mert — már nincs szüksége 
álmokra. . .  A kis pupos Nando az ab
sztrakt szellem és a cselekvő jóság maga. 
Ina legjobb énjének kivetülése. A tiszta, 
emelkedett érzések világát reprezentálja. 
Tőle kapja a legfontosabb útravalót Ina 
és hozzá menekül, amikor már minden el
végeztetett felőle, Walt, a festőművész, az 
az ember, akinek csak adni lehet: adakozó 
vágvát éli ki vele Ina. Tonius viszont, ani- 
mális szépségével az érzékek extázisát 
robbantja ki az asszonyból; ő a mezítelen 
élet. a nyár, amit forrón kívánunk, de ami 
végül is ellankaszt és felőrli az erőt. Mis
ter Ramley csak a pénzt ielenti és Birken- 
feldt herceg a kellemes társaságot. Hunold 
nedig az a férfi, akitől gyermeket kíván, 
mert e"ns. biztos, céltudatos, mert ösztö
nösen ér7.i. hogy megvan benne mindaz, 
ami őbelőle hiányzik, hogv stabilitása co*v'- 
násan kiegészíti az ő rvugtalauságát. és 
ígv az ő pvermeke számára a. legideálisabb 
ana, — Százsípú orgona Ina és Vicki 
Banm tökéletesen szólaltatja meg mind
ég vik hangját.

Verona, Guido da: Azyadeh, a sápadt 
asszony,

(Regény. Fordította Supka Géza dr., 
Bpesi, Nova Irodalmi Intézet kiadása, 245 
oldal. Ára 2 pengő). Veronának régebben 
mindig azt vetették a szemére, hogy túl
ságosan a tömegek érzéki életére spekulál 
az írásaiban, túlságosan aláhúzza témái
nak erotikus adottságait s hogy nagy pél
dányszámúit ennek a spekulációjának kö

szönheti. Verona egyszer már karddal a 
kezében is védekezett e vád egyik túlhevis 
képviselőjével szemben, de nyilván — igen 
helyesen — belátta, hogy az irodalmi vé
dekezésnek nem ez a leghelyesebb módja. 
Rájött: meg kell mutatnia, hogy a szubli
mált erosz terén is megállja a sarat s hogy 
sikere éppen az abszolút irodalmiságában, 
nem pedig témáinak triviális voltában rej 
ük. így jött létre az „Azyadeh“, a milánói 
írónak egyik leggyöngédebb, fátyolfínom- 
ságú lélekregénye. Azzal a brilliáns én
ötlettel indul neki a regénynek, hogy ő, az 
író, első személyben, megúnta, megutálta 
eddigi életét, megundorodott a vele szüle
tett és rajta élősködő másik énjétől: a ci
nikus, kesernyés, kijózanodott, kellemet
lenkedő leikétől. Szeretne tőle megszaba
dulni s ezért elutazik a világ nagy szeme
tesládájához, Párisba, ahonnan már annyi 
meg annyi ember tért vissza megújhodott 
lélekkel, friss életkedvvel. Párisi szállodá
jában egyik reggel megszólal a telefon, 
egy hölgy keresi. Fogadja. A fiatal nő 
minden további teketória nélkül bejelenti, 
hogy az írót könyvein keresztül szerette 
meg, éspedig annyira, hogy most már itt 
is marad nála; csak egy kikötése van s ez 
az, hogy viszonyuk maradjon tisztának, 
fehérnek, — úgy akarná az író emlékét 
megtartani, olyan éterikusan, aminőnek a 
könyvismeretség alapján önmagában el
képzelte. Az író belemegy a játékba, elébb 
a dolog érdekessége miatt, majd mindjob
ban beleszeret Azyadehba, anélkül azon
ban, hogy a legkisebb testiség keverednék 
a kettejük furcsa barátságába. Azyadeh 
néha pénzt is kér s ilyenkor rejtelmesen 
eltűnik egy-egy időre, amivel persze fel
kelti az író féltékenységét. Aztán egy szép 
napon megoldódik ez a rejtély is: elhozza 
magával két pici. apátián gyermekét, aki 
két az író nyomban megszeret. Azyadeh 
örömmel látja, hogy a cinikus agglegény
nek született író milyen gyöngéden gondos
kodó ana is tud lenni. S ékkőn újra eltű
nik, többé nem is kerül elő. Helyette 
levél jön, amely bejelenti, hogv elfáradt az 
életbe; most hogy az író oldalán megtalálta 
a tiszta, ideális szerelmet, most akar meg
halni, nehogy ez a szép álma bemocskolód- 
jék az élet realitásának sorsától. A Szaj
nából kihúzott hullák között, a halottas 
házban lel rá az író a szegény, sápadt arcú 
Azvadehra, akinek túltörékeny volt a 
lelke, semhogy elbírta volna a mai élet 
nyomasztó terhét. Lélekbecsendülő, elfoj
tottam könnyező poézissal írta meg Ve
rona ezt a nem mindennapi témát, a lélek
elemzésnek valóságos mikronom mester
művét.
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Baskircsev Mária, a dicsőség fanatikusa
Irta: Rónay Mária

Párisi kis palota szalonja. Barokkosán túlzsúfolt szoba. Finom bútorok, műkin
csek, nagy, sötét zongora, gobelin-fotelek, paravánok. A sok holmi között szinte 
elvesz az ide nem illő, megvetett ágy. Nem fekszik benne senki, mert a beteg karos
székbe kívánkozott. Habos csipkeözönbe és melegszínű bársonyba öltözötten pihen a 
selyemfotelben Baskircsev Mária. Minden fehér rajta, de a fehér szín különböző ár
nyalataiban.

— 0, ha festeni tudnék! — suttogja csodáló szemmel a mellette ülő Bastien- 
Lepage, aki éppoly beteg, mint a halálraítélt gyönyörű leány és hónapok óta nem 
bír ecsetet a kezébe venni.

A délutáni napban rőt aranyként csillog Mária haja, különös szürke szemét 
fátyolosán csillogóvá teszi a láz. Annyiszor megcsodált, hires kicsi lába hattyupré- 
mes fehér selyem papucskába simul és oly könnyedén érinti a szőnyegbe szőtt indát, 
mintha tavaszi násztól fáradt pillangó pihenne az ágon. Szép fehér keze áthajlik a 
művészhez és egymásba fonódik két lázas tenyér. így ülnek órákon át, szótlanul, 
mozdulatlanul. Áldón, megbékítőn borul rájuk az őszi alkonyat. Hervadó virágok 
illatát hozza a Bois felől az esti szél. Ez a fájdalmas illat permetezi a két haldokló 
csendes szerelmét.

Aztán felgyűl a nagy csillár. Meleg tejet hoz be gondos unokahuga. A beteg 
ajkához veszi a poharat, de hirtelen eltolja. Köhögési rohamot kap. Görcsösen ful- 
doklik egy ideig, aztán kimerültén hull Bastien-Lepage karjaiba. Néhány lihegő 
sóhajtás, egy felejthetetlen tekintet, amelyben összesürüsödik minden ki nem élt 
vágy, be nem teljesült álom ------ és Baskircsev Mária szeme örökre lecsukódik.

A naptár 1884 október 31-ét jelez. Huszonnégy évet élt a halott.
A d ic s ő s é g  á lm a

Huszonnégy esztendeje alatt legalább húsz éven keresztül tikkadt szomjúság 
gyötörte ezt a rendkívüli teremtést. A dicsőség, a siker után szomjazott. Sebastopol 
védőjének, Baskircsev tábornoknak az unokája már négy éves korában afroi álmo
dik, hogy egyszer majd nagyon hires asszony lesz. A csernyakovkai kastélyban a 
nagyszámú rokonok mind kényeztetik a különös gyermeket, aki tündérien kecses és 
kacér lényével máris elbájol mindenkit. Hihetetlenül koraérett a kis Moussia: nyolc 
éves korában írói készséggel írja meg leveleiben az otthonáról való megfigyeléseit, — 
tizenkét éves korában már szerelmes — Hamilton hercegbe, — tizenhárom éves ko
rában anyanyelvén kívül franciául, angolul, olaszul beszél és igen komolyan tanulja 
a latin meg a német nyelvet.

Közben szünet nélkül a dicsőségről álmodozik. Előbb híres táncosnőnek látja 
magát a jövőben és előlegül ünnepi díszben táncol esténként a családi szalonban. 
Aztán arról ábrándozik, hogy ő lesz a világ legelső énekesnője. Később változik a 
kép és álmaiban diadalmenetben viszik a tömegek élén, mert szónoklataival fanati
zálta a népet. Végül az orosz cár osztja meg vele a trónját, mint hitvesével, akit a 
nép bálványoz . . .



Négytől tíz éves koráig így ábrándozik a kis Mária, de tíz éves korában már 
egészen tudatosan készül a világhírre és hihetetlen szorgalommal tanul, hogy tudás
ban mindenkit túlszárnyaljon. Később alaposan tanulmányozza az ókori történetíró
kat, történelmi essayket ír róluk, tanulmányt készít az orosz uralkodócsaládokról és 
az ókori demagógokról ír egy dolgozatot. Eredetiben olvassa a latin klasszikusokat és 
Shakespearet. Kívülről tudja az egész Dantét. Közben ilyen furcsa ötletei vannak: 
időrendben Összeállítja a világ minden írójának névsorát, Mózestől kezdve, mert 
ebben a sorrendben akarja elolvasni az írásaikat.. . Mind e mellett zongorázni, liár- 
fázni, énekelni, táncolni, festeni tanul — minden téren kitűnik — és naponta rész
letesen megírja minden gondolatát a naplójába, beszámol mindenről, ami vele és 
körülötte történik, úgyhogy ez a napló egyben az ötven év előtti világ hű tükre.

Nem lelki szükségből ír naplót, nem önmaga számára akarja lerögzíteni élmé
nyeit, hanem ezt is a galériának szánja, ebből is hírnevet akar magának kovácsolni. 
Az utókornak ír — amint ezt számtalanszor leszögezi, — azt akarja, hogy azok is 
lássák, ismerjék, csodálják, akik ő utána élnek majd. Exhibicionista gyönyörűséggel 
teregeti ki magát naplójában, de közben tudatosan azért is adja magát száz száza
lékos őszinteséggel, mert tudja, hogy csak így számíthat majd az emberek érdeklődé
sére: a sikerre. Mint gyerekkori álmaiban, később is mindegy neki, hogy milyen úton, 
milyen téren éri el a sikert: csak elérje! Az egész többszáz kötetes napló során foly
tonosan felcsendül a dicsőség után való extatikus vágyakozása, amely talán legpreg- 
nánsabban kulminál abban a pár szóban, amit egyik új esztendő napján ír le, amikor 
beszámol a szilveszteri babona megtartásáról. Pont éjfélkor kívánhat magának a 
hivő valamit és Mária ezt kívánta:

— Csak egy szóból állt a kérésem, de ez a szó zengő, szépséges és kábító. Fel
séges és megrészegítő, hogyha leírom, vagy ha kimondom: ,„A Dicsőség/“

Annyira bizonyosan számít arra, hogy naplóját majd kiadják, hogy azt írja: 
„Gyakran levétetem magam, hogy naplóim kiadásában közbe lehessen iktatni egy- 
egy arcképemet, amely tökéletesen megfelel akkori hangulatomnak, kedélyállapotom- 
nak és pontosan ki is fejezi.“ Theuriet, aki először adta ki a naplót, nagyon sokat 
kihagyott belőle, mert Baskircsev Mária idealizált képét akarta megmutatni, úgy
hogy tulajdonképpeni igaz valóját csak a Pierre Borei által később kiadott „Bizal
mas vallomások“-ból ismerhetjük meg, amelyek a kihagyott részeket tartalmazzák. 
Teljesen indokolatlan volt Theuriet részéről a gyengédség, mert hiszen Mária maga 
kívánta, hogy „látva lássák“ őt és amikor átadja a nyilvánosságnak a naplóját, azt 
mondja: „Ez a könyv csak akkor jogosult, ha a teljes, a feltétlen, a, szigorú igazsá
got adja. — — Egyébként olyan csodálatraméltónak érzem önmagamat, hogy feles
legesnek tartom a cenzúrát.“

A z é le t  k irá ly n ő je

Csakugyan csodálatraméltó excentricitásával, szertelenségével, féktelen indu
lataival, gőgjével, fanatikus leikével és boldogtalanságával.

Ahol csak megjelenik — és mindig a legelőkelőbb társaságokban forog — azon
nal középponttá lesz, mindenki rá figyel, minden körülötte forog. Művelt, okos, szel
lemes társalgása odavonza hozzá a szellemi élet elitjét, a férfiakat megbűvölí a lényé
ből kiáradó különös varázs, a nők eltörpülnek mellette. Tíz éves korától fogva „no
mád életet“ él: egyformán ismerik Nizza, Firenze, Róma, Nápoly, Páris, Wiesbaden, 
Spaa és Dieppe előkelő körei, és mindenütt beszédtéma.

Megjelenése önmagában véve is szenzációt kelt, mert pompásan ért ahhoz, 
hogy öltözködésével kiemelje szépségét és egyéniséget vigyen ruháiba. Gazdagságá
nál fogva megengedheti magának, hogy Páris legelső szalonjaiban dolgoztasson, de 
azért többnyire saját elgondolása szerint készítteti ruháit. Leginkább fehérben jár, 
szereti az arany himzéseket és a görögös redőket. Tökéletes alakján remekül érvé
nyesül minden ruha és Mária igen nagy gondot fordít az öltözködésére. „Vagy jár
jon az ember mezítelenül, vagy öltözködjék termete, ízlése, jelleme szerint. Ha ezek
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a feltételek hiányoznak, balognak, közönségesnek érzem magam, vagyis mintha meg
aláztak volna“ — írja naplójában egy helyen, ahol arról kesereg, hogy „kénytelen 
minden áldott nap a ruhára gondolni, új kombinációkat keresni és bosszankodni“. 
Annyira fontos számára a ruha — mint a hódítás kelléke, — hogy minden esetben 
megírja, hogyan volt öltözve, amikor megjelent valahol. És minden nap „megjelenik“ 
valahol és mindenütt hódít. De minden hódítás kevés neki. Mindennapi sóhajtása: 
„0, ha királynő lennék!“ és Rómában mondja ki először a később többször ismételt 
mondást: „Szeretnék Caesar, Augustus, Marcus Aurelius, Nero, Caracalla lenni, 
szeretnék pápa lenni, szerelném, ha én volnék az ördög!“

Tudatos raffinement-nal keresi a hatást és noha nem elégíti ki az általános 
hódolat, mégis örül, amikor körülrajongják; akkor éled fel, ha bámulatot olvas ki 
a feléje áradó tekintetekből, akkor van elemében, ha tudja, hogy a férfiszívek érte 
vergődnek.

M e g ta g a d o tt  s z e r e lm e k
Neki is elég gyakran megtetszik egy-egy férfi, de mindig csak rövid ideig tart 

nála az érdeklődés. Huszonnégy óra múlva már kiábrándul. Néhányszor komolyan 
hiszi, hogy szerelmes, de utóbb mindig megtagadja szerelmét. Nagy adag gőg van 
ebben a megtagadásban. És felfokozott önbecsülés. Mindig attól tart, hogy a férfi 
nem eléggé tökéletes ahhoz, hogy méltó legyen az ö szerelmére. Sokszor merő defen
zíva az elutasító viselkedése. Nemcsak szerelemben, hanem egyszerű társaságbeli 
érintkezésben is örökké visszatérő refrénje a beszámolóinak: „Otthagytam, nehogy 
a végén ö hagyjon ott!“

Első szerelme Hamilton herceg. „Gyerekfejj.el rajongásig szerettem“, — írja 
később, — „de ez a szerelem tisztára a vagyonnak, a névnek szólt és a herceg külö
nös szeszélyeinek, forrása pedig . . .  a párját ritkító képzelet“.

Antonellit azért szereti, mert a bíboros öccse és azért szeretne hozzá feleségül 
menni, hogy majdan a pápával közeli rokonságba kerüljön. Larderel már komoly 
szerelme, — bár a kislányos szerelem minden szimptornája megnyilatkozik ebben az 
érzésben. Képes órákig a kulcslukon át lesni a szomszédos hotelszobában lakó „drá
gát“ és heteken keresztül csak róla beszél a — szobalányától kezdve mindenkivel. 
Minden gondolata „a drága“, aki után eszeveszetten epekedik; fantasztikus csínye
ket eszel ki, hogy együtt lehessen vele; a tökéletesség mintaképét látja benne, de 
amikor megtudja vétkeit és megismeri hibáit, akkor is így kiált fel: „Szeretem! 
Szeretem! részeg! bolond! de nem nevetnivaló bolond, hanem olyan, aki beteg, esze
veszett, elkárhozott, részeg, és én szeretem!“ — Amikor rájön, hogy az imádott Lar- 
derelnek táncosnő-babája van, aki gyermeket is szült neki: felháborodik ez a felvi
lágosult, okos teremtés és naplójában keserű gúnnyal pocskondiázza le az imádott 
férfit. Utóbb, amikor megtudja, hogy Larderel őmiatta szakított „Szemétnép önagy- 
ságával“, — ahogy Mária a táncosnőt nevezi, megbocsát és újult szerelemmel fordul 
feléje. De mégsem megy hozzá feleségül, mert a férfi örökbe akarja fogadni a tán
cosnőtől való gyermekét és Mária büszkesége ezt a gondolatot nem bírja elviselni.

Csalódása miatt érzett nagy keserűsége felett hihetetlenül gyorsan vigasztaló
dik. Megint ragyog és tiporja a szíveket, miközben előnyös és gazdag házasságról 
ábrándozik. De nem akad megfelelő alany. És néhány jelentéktelenebb „eset“ után 
megint beleszeret valakibe. Az „asszonybűvölő“, bonapartista politikus: Cassagnac 
hódítja meg a büszke szüzet, aki szerelmének tárgya miatt m,ost, szenvedélyesen bele
veti magát a politikába. De ezúttal nem talál viszonzásra az érzelme, ami mondha- 
tatlanul fáj — elsősorban a hiúságának. De elég hosszú ideig úgy érzi, hogy csak 
Cassagnac „született neki“ és keseregve írja: „Ez a felsöbbrendű ember, aki tele van 
hibákkal, ez az ember, aki annyira hasonlít hozzám, nem talál bennem semmit, ami 
hozzámi fűzné, sőt, talál egy másik nőt, akit feleségül akart' venni.“

Cassagnar csakugyan megnősül, de Mária nem szűnik meg őt szeretni. Annyira 
megj- ez a szerelem, hogy egy augusztusi napon azt írja naplójába: „Tegnap este
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imádkozás, áhitatos .. . szinte már arra számítottam, hogy ma reggel már C . . .  fele
ségének halálhírét olvasom a lapokban. Miért ne mondja ki az ember kereken, ami a 
szívén van?“ -------A nagy vágyakozás azonban hirtelen elmúlik. Egy hónappal ké
sőbb már ezt mondja a napló: „A tisztelettel együtt füstté vált minden szerelem C . . .  
iránt és ha emlék képében még most is van bennem egy kis gyengeség iránta, akkor 
is csak a feje, a szava teszi. Lovagiassága készen kapható, minden vevőnek rendelke
zésére á ll.. . banalitások, amelyeket evangéliumi igazságnak néznek . . .“ Cassagnac 
ebben az időben elcsúszott a politika arénájában és Mária csak azt tudja szeretni, 
akire felnézhet. Máris a sikeres ellenfél: Gambetta hódítja meg és a köztársasági 
politikusért rajong, aki különben már régóta faible-je, de hasztalan próbált vele meg
ismerkedni. Pedig valamikor ismeretlenül levelet is írt neki, amelyben meghívta, de 
Gambetta nem reagált a szép orosz dáma közeledésére. Ám ennek az elutasításnak 
ellenére is tovább rajong érte Mária és amilyen lelkes bonapartista volt élőbb Cas
sagnac kedvéért, olyan meggyőződéses köztársasági lesz most.

N a r c issa , a  h id e g  s z ű z

Ami ezután jön — a nagy festőművésszel, Bastien-Lepage-zssX való, haláltól 
árnyékolt, szordinós érzelemtől eltekintve — alig hasonlít szerelemhez. Mária életé
nek utolsó három esztendejét úgyszólván maradéktalanul a munka — a festészet — 
tölti ki. Ez új tartalmat ad napjainak, egészen megváltoztatja lényét: egyszerűbbé, 
természetesebbé, jobbá teszi. Felkelti az érdeklődését a szocializmus és a nőmozgal 
mák iránt, amelyekkel azelőtt egyáltalán nem törődött. Kezdődő, majd gyorsan foko
zódó betegsége is hozzájárul ehhez a változáshoz. Ebben az időben sokat foglalkozik 
és hadakozik az istenség problémájával. Kétség és hit váltakoznak a lelkében. Egyik 
nap — régi szokása szerint — jósnőket keres fel, horoszkópokat csináltat magának, 
másik nap hitetlenségével kérkedik, — egyik órában áhitatosan imádkozik, a másik
ban ateistának vallja magát. Élete utolsó hónapjaiban, amikor már tudja, hogy meg 
kell halnia, gyakran jajdul fel kétségbeesetten: ,,Ha isten olyan lenne, mint ahogy 
szeretnők és kívánjuk, akkor más képet adott volna a világnak. Nincs isten felettünk, 
aki estéli imádságomat meghallgatná. És töprengő okoskodásom ellenére mégis imád
kozom hozzá minden este: ,,Ha süket az égbolt, nem bántunk meg senkit... De ha él 
az isten: könyörüljön rajtunk!“ . . .  És mégis, hogyan hihetnék...? Bastien-Lrpage 
olyan rosszul v a n ... Istenem, miért engeded meg, hogy perbe szálljak veled? Úgy 
szeretnék benned vakon bízni!“

A komoly munka időszakában, amikor már csak azt ambicionálta, hogy híres 
festő legyen, naplójában gyakran panaszolja a szerelem hiányát. Rekapitulálja egy
kori érzéseit és valamennyiről megállapítja, hogy nem volt az igazi. . .  Es ha vissza
gondolunk a napló őszinte vallomásaira, csakugyan azt kell látnunk, hogy ez a dacos, 
céltudatos, büszke lélek valóban nem tudott igazán szeretni, mert nem ismerte az 
asszonyi alázatot, nem volt képes soha senkiben feloldódni. ,,Sohasem tudtam fel
fogni, hogy’ adhassa oda az ember az életét valakiért, akit szerét, de aki éppen olyan 
veszendő lélek, mint jómaga...“ — írja egyízben, máskor meg, amikor egy társaság
beli leány nagy szerelméről beszélnek előtte, azt mondja: ,,Mekkora elszanas kel! ah
hoz, hogy az ember szentül higyje, hogy csak „ezt“ a férfit akarja, és mást nem akar 
soha, hogy így felégesse a hajóit: sohasem tudnám megtenni, félénkségből és büszke
ségből egyaránt!“

Larderel iránti lángolására emlékezve ezt írja: „Nem volt igazi szerelem, inert 
sohasem tekintettem magammal egyenlőnek... Akarjak tudni az igazságot? Ne fe
lejtsék el, amit ■ -mondok: Nem szeretek senkit és nem is fogom szeretni csak azt, aki 
kellemesen simogatja a magam szeretetét. . .  hiúságomat!“ Igaz, hogy pár sorral
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alább már bevallja, hogy mégis nagy szerelem volt ez részéről, de ez a fentebbi mon
dása újra meg újra visszacseng később is. Legutoljára is erre kell gondolnunk, ami
kor a „festő-periódusban“ Alexejről beszélve, azt írja: „Nagyon szeretem ezt a fiút: 
páratlan, káprázatos teremtésnek gondol.“

Miért nem tudott szeretni? Sokféle válasz adódik erre. Az alázatosság teljes 
hiánya, — amiről már beszéltünk — kétségtelenül az egyik oka ennek. A másik ott 
ugrik ki, amikor egyik szerelmével kapcsolatban ilyen szavakat ejt el: „Ami a leg
jobban kínoz: úgy irigylem a férfi sikereit, mintha vetélytársam lenne.“ — Aztán az 
önmaga mértéktelen bálványozása, amelynél fogva alig talál valakit magához méltó
nak. Valósággal nárcisztikus önimádat ez és csak jelentéktelen megnyilatkozása en
nek a narcisszizmusnak, hogy este, a fürdőből kilépve, így szól tükörképéhez: „Csak 
téged szeretlek!“

Végül — egészen furcsa dolog — ennek a túlfűtött, szenvedélyes leánynak — 
■nem ébredtek fel az érzékei. Soha, sehol sem olvashatjuk a százszázalékos őszinteség
gel megírt naplóban, hogy valaha csókolódzott volna, vagy hogy csak kívánta volna 
is a csókot. Tizenkét éves korában szerelmes először, huszonnégy éves, amikor meg
hal, a közbenső időben folytonosan férfivágyak atmoszférájában él és mégsem 
gyújtja fel senki az érzékeit. Kacér és vágyódik a hódításra, de a testi szerelem 
ismeretlen fogalom előtte. Nem valószínű, hogy a korszellem álszemérme tartotta 
volna vissza attól, hogy naplójában bevallja efajta érzéseit, hiszen messzire felette 
áll korának és exhibicionizmusának minden más téren szabad folyást enged. Ö maga 
is tudja, hogy valami nincs rendben nála, mert ilyeneket ír: „Én csak a külső bur
komra nézve vagyok asszony. De ez a burok ördöngösen nőies. Ám a tulajdonképpeni 
tartalmam ördöngösen különbözik külsőmtől“. Másutt meg még pregnánsabban ki
domborodik érzéketlensége: „Nem szeretek táncolni!“ — írja „és a tény, hogy a fér
fiak karjukban tartanak, kellemetlen nekem, illetőleg inkább közömbösen hagy. So
hasem éreztem át a ringató keringők által okozott mámoros izgalmat, amelyről a 
regények oly sokat írnak. Ha táncolok, mindig a nézőközönségben keltett hatásra 
gondolok.“ Máskor meg ilyen vallomást tesz a szerelemmel kapcsolatban: „Elárulok 
valamit: nos hát, én nem vagyok sem festő, sem szobrász, sem asszony, sem lány, 
sem barátnő. Énbennem megfigyelési tárggyá sűrűsödik minden. Én csak bölcselke- 
dem és boncolok. Egy tekintet, egy hang, egy alak, ujjongó öröm, vagy hasító fáj
dalom. . .  rögtön lemérem, megvizsgálom, megállapítom, beosztom és elraktározom. 
És hogyha szóban vagy írásban elintéztem: elégedett és boldog vagyok.“

A leírásban éli ki magát valamennyire, de hogy ez a kiélés nem teljes, azt — 
exaltáltsága árulja el legjobban. Mert a tudatalatt elfojtott ösztönök — amelyek 
egy tüdőbajos nőnél mindig még fokozottabbak, mint az egészségesnél — kétségkívül 
erősen hozzájárultak túlfűtöttségéhez és alaptalan állandó boldogtalanságához.

Enyhén patologikus tünet Máriánál ez a teljes érzéketlenség a testi szerelem
mel szemben, de ugyanilyen rendellenesség furcsa, szádista képzeletvilága. Antoneili- 
vel kapcsolatos szerelmes álmaiban minduntalan a férfi — halálát rajzolja ki kép
zeletében és saját bevallása szerint: „ezekben a gyászos álmokban ismeretlen, rnáimo- 
rító gyönyörűsége tellett.“ Mi van e mögött? Önmaga előtt is titkolt gyűlölet — a 
szerelem antipodusa — a férfivel szemben, azután önkínzás és végül a feltétlen bírás 
vágya, mert a halott már bizonyosan nem hagyhatja el és csak az övé marad. 
Hasonló dolog ismétlődik Larder el esetében, amikor — miközben leglángolóbban 
beszél és ír „a drágáiról“, — extatikusan imádkozik azért, hogy Larderel — futtatás 
közben leessék a lóról, legyen bele súlyos beteg, törje el a karját vagy lábát, esetleg 
haljon bele a sebesülésébe.. . „Odaadok öt évet az életemből, én Istenem, csak essék 
le a lóról. . .  és ha belehalna, boldogan halnék én is vele ‘ — írja a naplójában az 
exaltált hangú imádság után . . .
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O ffe n z ív  d e fe n z i v a

Érzéketlensége nemcsak a szerelemben, hanem bizonyos mértékben a szeretet- 
ben is megnyilvánul. Apjáról néha gyűlölettel beszél, különösen azért gyűlöli, amiért 
feleségével — Mária anyjával — rosszul bánt és mert azt szeretné, ha ő — Mária 
— hazamenne Oroszországba, „falura“. „Öreg korára talán megbünhődik azért, hogy 
ily alávaló módon viselkedett velem“ — írja a naplóba az apjáról. Nem sokat törő
dik azzal, hogy mit csinál a távoli Oroszországban élő öregúr, de amikor halála 
hírét hallja, — nagyon rövid percekre — lelkifurdalása támad, amiért nem kereste 
fel a halálos ágyán és mentegetődzni próbál azzal, hogy „mindig tiszteletteljes volt 
vele szemben.“ Néhány elismerő szót és néhány könnyet is szentel neki, — kevés 
meggyőződéssel. Teljesen idegen volt számára az édesapja, akivel csak rövid ideig 
élt együtt.

Az édesanyja bálványozta, de ő meglehetős hűvösen viszonozta ezt az érzelmet: 
az anya gyöngédsége, féltése teher volt számára, viszont keveselte azt, amit érte 
tett. Az anyját hibáztatta azért, hogy nem tudta öt úgy férjhez adni, ahogyan ö 
szerette volna. „Mama szeret az istenre h iv a tk o z n i— mondja, — „így akar apró 
kötelességeitől szabadulni.“ — Amikor az édesanyja nagyon betegen fekszik, egy 
mondatban emlékezik meg a naplóban arról, hogy milyen nagy izgalom és ijedtség 
van a házban emiatt, de a következő mondatban már sajátmagáról ír és elmondja, 
hogy ezen a napon színházba ment, kivel, hogyan szórakozott.

Minden körülötte forog a házban, valamennyi családtag az ő kedvét keresi, 
de ő nem méltányolja ezt egy cseppet sem. Természetes, magától értetődő dolognak 
tartja, ami kijár neki. Minden gyengédség hiányzik ebből a fiatal leányból. Nagy
apja az egyetlen talán, akiről néha — amikor nehéz beteg — kissé megindultan be
szél, de maga bevallja, hogy a betegágynál is veszekedett és indulatos volt az Öreg, 
vak emberrel. Egyetlen embernek a betegsége sújtja le és ez Bastien-Lepage. De ek
kor már ő maga is beteg volt és alkalmasint ez tette megértőbbé, a saját maga feletti 
rémületet és kétségbeesést transzponálta a szeretett férfire. De meg — amint már 
leszögeztük — az élete utolsó három évében lényegesen megváltozott: ellágyult Mária. 
Ez az érzése pedig erre az időre esik, mint ahogy ebben az időben fordul elő az is 
többször, hogy szegényeken segít.

Barátnői soha nem voltak. Unokahuga, Dina, aki állandóan vele van, nem 
számít annak, mert nem nyitja meg előtte a lelkét. Berthe-et akkor kezdi kissé sze
retni — saját bevallása szerint, — amikor megtudja, hogy boldogtalan. De ez nem 
sajnálkozás, hanem inkább elégtétel-féle. Mihelyt megtudja, hogy Berthe-nek jól 
megy a dolga, mindjárt elhidegül tőle.

Férfiakkal is alig van érdek nélküli barátsága. Javarészt staffázsnak tartja 
őket, vagy tanulni akar tőlük. Az egyetlen ember, akivel bizalmas, akiről úgy érzi, 
hogy megérti őt, az egy gazdag zsidó bankár: Hecht. Annyira így érzi, hogy egyszer 
arra gondol, hogy végrendeletében ráhagyja a naplóját. De végeredményben Hecht- 
tel is csak azért barátkozik, — megint csak a saját bevallása szerint, — mert tudja 
róla, hogy Gambetta bizalmasa és általa remél végre a nagy7 miniszterrel megismer
kedni. Kivételt csak azok a férfiak képeznek, akiknek szelleméért vagy tehetségéért 
rajong. De ezekkel viszont nincs bizalmas barátságban, kivéve Juliánt, a festő
tanárát.

A látszat azt mutatja, hogy Baskircsev Mária számára az emberek csak lép
csőfokok voltak, akiken keresztül fel akart jutni a magasba, az áhított dicsőség ma
gaslatára. Van ebben igazság, de emellett más motívumokat sem lehet figyelmen 
kívül hagynunk. Mária végtelenül érzékeny, gőgös lelke irtózott a megaláztatástól 
és azért zárta el a lelkét a szeretet elöl, mert félt a visszautasítástól, a csalódástól. 
Ezért bántotta gyakran azokat is, akiket nagyon szeretett — például Larderelt, meg
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Cassagnacot, — ezért erőltette magára a cinizmus és a kegyetlenség álarcát, ezért 
páncélozta körül magát gúnnyal és megvetéssel a világgal szemben. Defenzíva volt 
az offenzivitása. így kell végrendeletének gőgös szavait is felfognunk, amelyekben 
ezt mondja: „Miután az Isten is úgy akarja és végeredményben úgysem nagy ügy: 
ezennel megbocsátok mindenkinek éspedig nem lelki nagyságból, hanem irgalomból 
kifolyóan, abból az irgalomból, amely — Balzac szerint — a legbántóbb lekicsiny
lés. Senkitől sem kérek bocsánatot, miután ok nélkül senkit sem bántottam meg. 
Azokat, akiket netalán mégis megbántottam, (nagyon kevés számúak lehetnek), azo
kat úgysem bántottam meg eléggé.“

Aztán meg, ne felejtsük el, Mária rendkívül nagy igényű volt és mindig a tö
kéletességet kereste, a tökéletességet akarta szeretni és ezt persze nagyon ritkán ta
lálta meg. „Semmitől sem irtózom úgy, mint a középszerűségtől“1, — írja, — ,,meg
vetem az olyan embereket, akik semmik!“

A  h á b o r g ó  lé le k

A nietzschei értelemben felsőbbrendű Baskircsev Mária nem ismerte az átlag
emberek legnagyobb kincsét: a gyöngéd szeretetet. Szertelen leikéhez a rajongás állt 
közelébb. Az emberek között kevés olyat talált, akire rajongását pazarolhatta volna, 
annál inkább rajongott azonban nagy eszmékért. Ugyanakkor, amikor értelmetlenül 
áll szemben azzal az érzéssel, hogy valaki egy másik emberért feláldozza magát, azt 
írja: — — — „de igenis megértem, hogy valaki kiállja a poklok kínjait, magát a 
halált is egy nagy gondolatért, a szabadságért, valami olyasmiért, ami megjavítja az 
emberiség sorséit a földön! — — Utolsó csepp véremet is szívesen kiontanám, hogy 
diadalra juttassak egy nagy gondolatot, amely kedves az én szívemnek!“ Karakterisz
tikusan egészíti ki ezt a portréját is ez a megjegyzése: „Bennem nem is ébredhet 
olyan érzés, amelyből hiányoznának a nagyratörö vágyak/“

A Weiningerek és Otto Braunok üstökös-lényéhez hasonlít Baskircsev Mária 
egyénisége, de őt erősen hendikeppelte még az a tény is, hogy — nő volt. És a siker 
után való olthatatlan szomjúságát nem elégíthette ki, mert egyszerre több téren 
akarta a sikert elérni. Túlságosan sokfajta tehetséggel ajándékozta meg az isten és 
ráadásul nagyonis szépnek, előkelőnek teremtette. Talán ha csúnyának születik és 
nem társaságbelinek, akkor nem pazarolta volna annyi energiáját arra, hogy hódít
son, hanem minden képességét és ambicióját művészetének szentelte volna. De így 
ragyogni, hódítani akart és mire eljutott odáig, hogy le tudott mondani arról, hogy 
egyénisége varázsával hasson és csak a művészetnek áldozta magát, addigra nem 
maradt elég ideje a kifejlődéshez.

„Minden kell nekem! Kevesebbel nem érhetem be!“ — hangzott gőgös devizája 
és ezen bukott el. Mert az állandó hódítások mellett elvesztette a szerelmet, és a min
dennapi kis sikereket kapta a nagy siker helyett. Maga is tudta, hogy az egyénisége 
értékesebb, mint a művészete és ez magyarázza azt, hogy kétkedés nélkül foyadott 
minden a személyének szóló hódolatot és mindig bizonyos volt a lénye által keltett 
hatás őszinteségében, de alkotásainak dicséretével szemben bizalmatlan maradt és 
nem boldogította igazán az elismerés. Mintahogy tulajdonképpen soha semmi nem 
boldogította ezt az elragadó teremést, aki az orosz lélek nagy „nihil“-jének átkát hor
dozta a maga amugyis zilált, meghasadt lelkében. „Ezen a világon minden ami nem 
szomorú, az ostoba, és ami nem ostoba az végtelenül szomorú .. “ — sóhajtja reszig- 
náltan; pedig minden porcikájával imádja az életet, de a világot, azt megveti...

Képei, szobrai, regényei, drámái, történeti művei: művészi alkotásai, amelyek
ben a Világot rajzolta, elvesztek az utókor számára. De megmaradt a napló, az intim 
vallomásokkal és ez a legnagyobb érték, ami Baskircsev Máriából megmaradhatott, 
mert ez maradéktalanul tükrözi őt magát, aki értékesebb műremek volt minden 
alkotásánál.
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RÓ K FU R C SA  
É L E T E

Ady Endrének tizenhat éves fia él 
Segesvárott ?

Csúcsa, szeptember

Ady Endre — ezt mindenki így tudja — utód nélkül halt meg. Csak egy kis 
társaság van, amely

évek óta nyilvántart egy gyermeket, mint Ady fiát.

Ez a fiú, — sőt ma már fiatalember — a tizenhatodik éveben jár most. Láttuk fény
képeit. Az egyik a nagyszentmiklósi Eminescu-liceum előtt ábrázolja, iskolatáskával 
a hóna alatt. Nincs az a felületes néző, — aki csak egyszer is látott fényképet 
Ady Endréről —

aki fel ne fedezné azonnal a rendkívül hasonlatosságot.

Tökéletes Adv-fej, -arc. -szem — különösen a szem — -haj, testtartás, minden ha
sonlít. Kérdezhetné az olvasó, miért nem reprodukáljuk itt a fotográfiákat? Egyelőre 
a család nem óhajtja a gyermek szerepeltetését — legalább is ilyen nagy mérték
ben, — hogy képek jelenjenek meg róla. A fiú ugyanis nem tanul valami különösen 
jól. Félnek, fejébe száll a dicsőség.

De micsoda család?... Kétféle is van. Az egyik a vérségi, ez alatt értjük az 
anyját, Brudasea Anikót, aki

a háború utolsó éveiben mint szobalány lakott Ady-Bonczáéknál Csúcsán
és még ma sem ment férjhez, — aminthogy akkor sem volt férjnél. Nála csak annyi 
változás történt, hogy azóta egy újabb gyermeke van, gyönyörű feketeszemű kis
lány, akinek viszont a Goga Oktáviánnál miniszter korában szolgálatot teljesített 
rendőr az apja.

Ez a kis román rendőr-lány az Ady-fiú féltestvére. . .

Azután a vérségi családhoz tartozik még Anikó asszonvnövére, aki tizenhárom gyer
meket szült eddig — összesen nem több harminc évesnél — és az egész tizenhárom
ból e g y e t l e n e g y  van életben, a többi mind meghalt. Anikó és ez az asszony- 
nővére, meg ennek az ura — együtt laknak most is Csúcsán, a Körösön túl, a régi 
Boncza-féle Vadaskert és a vízimalom közelében, egy kétszobás, nagyon tiszta, pa
raszti házban, ahol velük él az év nagyrészében az anyjuk is, G y i g y i  néni, fér
jezett öreg Brudascáné, régóta özvegy, a háborúban ugyancsak Ady-Bonczáék alkal
mazásában, mint mosóné. A tizenkét holt- és egy élő-gyermekes asszonyka férje — 
magyar nemzetiségű. Van aztán még ezeknek bátyjuk is, Brudasca-f'iú, az azonban 
bent lakik Kolozsváron és ennél tölti Gyigyi néni — az Ady-gyerek nagyanyja — 
az év egyrészét, rendszerint a telet. A csúcsai kis ház fő-attrakciója — ezt valahogy 
tudat alatt sejtik — az Ady fia,

akiről a belső szobában a kommódon és a falon több fénykép is van.
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A vérségi családon kívül az Adv-fiú szellemi családja: Goga Oktávián és fe
lesége. Különben is a gyermeket Goga találta, még pedig egy fán, amint éppen 
gyümölcsöt szedett. Goga akkor vette át Bonczáéktól a kastélyt, körülbelül 1920-ban. 
A gyerek hároméves lehetett. Hogy felvillant-e akkor Goga fejében, hogy ez az 
Ady gyereke, vagy csak később tapogatott erre rá, — e pillanatban nem tudjuk. 
Tény az, hogy a gyerek sorsa új gazdájával megpecsételíetett. Goga taníttatni
kezdte és új nevet is adott neki: C s ú c s a i  Péternek nevezte el, — Petre
Ciuceanunak, — mert hiszen a gyermek nemzetisége, törvénytelen lévén, az anyja, 
után igazodik és így — rom  á n. Román elemit végzett es most román gimnáziumba 
jár. Jelenleg a segesvári liceumba jár, de járatta már Goga Nagyszentmiklóson, Nagy
károlyban és Enveden is. A vérségi család „gondolja“, hogy valami célja van a mi
niszter úrnak ezzel a folytonos városváltozással, de hogy micsoda, ezt nem tudja. 
Tudomásul veszi azonban, hogy Goga rendszeresen fizeti a gyermek tandíját és 
internátusi ellátását. Ruházatot is kap néha, csak a zsebpénz nem valami bő. Az 
azonban bizonyos, hogy Goga valamit „akar“ belőle csinálni és egyetemre küldi. 
Most már nemsokára eljön ennek az ideje is, talán éppen jövőre, — ha a fiú meg 
nem bukik. Mert, igaz, kétszer már bukott.

— Nem szeret tanulni? — kérdezzük a vérségi családot.
Őszintén megmondják, hogy bizony nem nagyon, ellenben

folyton olvas, rengeteget olvas
és — nagyszerűen futballozik.

A riport hiányos, — érezzük — de nyilvánvaló, hogy nagyon szerettünk volna 
a gyerekkel megismerkedni. Ez azonban nem történhetett meg, Goga ennek az 
egész 1933—34-es iskolaévnek a folyamán, sem karácsonykor, sem husvétkor, nem 
engedte meg, hogy a fiú hazajöjjön Segesvárról. Szigorú hozzá. Ez büntetés — éppen 
a rossz bizonyítványokért, amiket az . utóbbi időkben hazahozott.

A vérségi család kijelenti, hogy ha rajtuk múlott volna, nem is engedték volna 
vissza már az ősszel sem,

maradt volna itthon a fiú, parasztnak.
Ezt különben is nagyon óhajtanák, hogy paraszt legyen az Ady fia. Földtúró. Sok
kal nyugodtabbak volnának. így féltik egy kicsit; az úri élet olyan bizonytalan, 
nem lehessen tudni, mi lesz belőle. Dehát hiába, Gogáék taníttatni akarják, „embert 
akarnak belőle faragni“. A vérségi család viszont nem tudja megérteni a különb
séget, hogy miért ne lehessen ugyanolyan faragott ember, ha itt dolgozik köztük 
a mezőn.

Goga ambicionálja ezt a dolgot, ez kétségtelen és ez bizonyára szép is. Valami 
reminiszcenciából kifolyólag, talán abból, hogy „román, magyar, szláv bánat mindig 
is egy bánat marad“, vagy valami más hasonló verssorból szövődik az Ady-fiú 
sorsa. Gogáné, aki szikárabb, hidegebb asszony, — nem törődik vele, ő egyáltalá
ban nem rajong a gyerekért, sem az Ady fiáért, sem másért, — neki pedig nincs*. 
Lehet, hogy éppen ezért.

El kell ismételnünk, amit a csúcsai parasztházban hallottunk, azoktól, akik 
minden nyáron a fiúval együtt élnek:

— A gyermeket erősen érdekli az irodalom. Nagyon sok könyvet olvas, tanulni 
azonban nem szeret. Sok nőies vonás van benne; ha egy csúnya szót hall, elpirul. 
Teste roppant erős.

Szeme dióbarna, néha nagyon bánatos kifejezésü.
A gyerek hallott már arról, hogy őt Ady Endre fiának tartják. Ilyenkor mindig 
nevet, tetszik neki, hogy beszélnek a származásáról. Az anyja, Anikó, annakidején 
a legszebb lány volt a faluban. Az egész vidéken nem volt ilyen szép nő. (Ezt a 
nővére mondja.) .
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Anikó jelenleg a Francia Utépítőtársaság egyik mérnökénél dolgozik, mint 
takarítónő, reggeltől-estig. Akárki hozza szóba előtte Adyt,

egy furcsa, titokzatos kacaj a válasz. Mintha azt akarná ezzel mondani: 
u; „Azt én tudom, ez az én dolgom“.

Maga a falu, Csúcsa,, vegyes érzelemmel hallgatja ezt a történetet. Egyesek 
legendának minősítik, kijelentik, hogy Ady abban az időben, amikor Csúcsára került, 
már teljesen leromlott szervezetű volt. Hogy mégis, Brudáscaék hagyják ezt a 
legendát virulni? Istenem, tetszik ismerni a parasztokat. Ravaszok, örülnek, ha 
megkülönböztethetik magukat. Meg érdekük is, hiszen Coga, a falu patrónusa, 

igy mégis jobban ott áll a hátuk mögött.
Ez azonban nem egészen így7 van. Az Ady-fiú nagyanyja, Gyigyi néni, éppen 

amiatt volt kénytelen a Vadaskertből kiköltözni, mert Goga nem akarta neki ugyan
azokat a járandóságokat biztosítani, amit annakidején Bonczáéktól megkapott. És 
aztán Brudascáék nem is olyran nagyon rajonganak az Ady-gyerek úri jövőjéért. Sőt, 
olykor őszintén aggódnak. Bár ugyanilyen őszintén hálát is éreznek Goga iránt. 
Nem egyszerűbb ez az ő érzelmük, mint általában az élet. Miért csináljuk egyszerűen 
- -  mondja az Élet, — ha komplikáltan is megy.

Ezelőtt mintegy tíz évvel, amikor egy kis városi társaságnak, amely Csúcsán ki
ránduláson volt, először villant bele az arcába Csúcsai Péterke szeméből Ady Endre 
tekintete, — Ady7 Lajos tankerületi főigazgató, Ady Endre bátyja, meglehetősen sér
tődött hangon cáfolt.

Mi azonban kitesszük magunkat most is a megleckéztetésnek.
Mert a legenda kezd mindjobban alakot ölteni és két év óta már hosszú nad

rágban já r . . .  De ha visszafejlődnék, akkor sincs baj. Legendának is szép marad.
Benamy Sándor

*
(Meg kell mondanunk, hogy7 sem Csinszka, sem Ady Lajos nem tudnak Ady Endré

nek erről a „csúcsai fiáról“ s az egészet éppen csak legendának tartják. A szerk. )

Néhány adat Kertbenyről
~A

Ötvenkét éve múlt, hogy7 Kertbeny Károly író és műfordító meghalt, de Buda
pest egyik ódon bérházának zárkózott, emeleti lakásában él még valaki, aki rokonság 
kapcsán őrzi a múlt század e zaklatottéletű, érdekes egyéniségű írójának emlékét.

Eredeti biedermeier-bútoTok, régi órák, bronzok és alabástrom faragványok. A .fa
iakon kosztümös családi képek, aranyrámás tükrök és ötszáz évre visszamenő elzászi 
nemeslevél. Ökörszemkeretben két jókora vizfestmény. Rajtuk alabástromcsészében 
rózsa, jácint, harangvirág, hajnalka, tulipán és a tegnapelőtt asszonyainak többi ér
zelmes virága. Az egyiken még alma és pár szem szilva, a másikon szőlőifürt, A szinek 
— sok rózsaszín és világoskék — minden gyengédségük mellett annyira üdék és frisi- 
sek, mintha csak az imént tette volna le az ecsetet a kéz, amely festette őket. A ház 
úrnője nagyítólencsét ad, hogy kibetüzhessem az elsárgult aláírást. Az egyiken: Char
lotte Basch — Kertbeny anyja —, a másikon: „Die Liebe der Liebe“ (A szeretet a sze
retetnek) és: Lina Benkert •<— Kertbeny nővére —.

A b o ly g ó  iró
Fényképek kerülnek elő ritkán nyitogatott fiókokból. Az egyiken a még egészen 

fiatal Kertbeny, karcsún, bajusz és szakái nélkül. A képen, ami ennél a szőrszálhaso- 
gatáson túlmenőn pontos és rendszeres embernél meglepő, nincs útbaigazító megjegy
zés. Hátlapján csak az eredetének adatai: „dr. Székely & Co. Elisabeth Strasse No. 1. 
Wien.“ Egy későbbi. fotográfián kissé kopaszodon, oldalt választott hajjal, kis nyí
rott bajusszal, stráfos, csokorra kötött nyakkendővel, uccai ruhában látjuk az írót. Bal
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kezével felöltőjét nyitja szét, jobbján pecsétgyűrű. „Ghemar Fréres, Photographes du 
Roi, Bruxelles“ készítették a képet, amelynek hátsó lapján a feljegyzés: „Carl Maria 
Kertbeny, Schriftsteller, geh. am 28. Februar, 1824.“ (író, született 1824 februáriul 
28-án.) A harmadik képen elegáns világfit játszik Kertbeny; frakköltönyt, hozzá selyem
mel bélelt, szőrmegálléros, elegáns felöltőt visel s bajuszon kívül ki® hegyes sza
kálla is van. A gyakori fényképeztetés és a mindig nagyon választékos öltözet arra 
vallanak, hogy nem csak roppant rendszerető, hanem hiú és külsejével megelégedett 
ember lehetett.

Kertbeny annyifelé megfordult életében, hogy csudáim való, hogyan tudott mégis 
olyan hihetetlenül sokat dolgozni. Szokott pontosságával, életrajzi adatai között maga 
számol be vándorlásairól. Azt írja: „Kertbeny Károly Mária. Szül. Bécsben, 1824. Ma
gyar szülök katolikus fia. 1826—30-ban Pesten nevelkedve 1831—36-ban Egerben, 1837- 
ben Keleten, 1838-ban Győrött, hol a könyvkereskedelmet tanulta, 1839-ben Pesten 
Heckenast G.-nál, azután Drezdában. 1841-től 43-ig kadét, a k. k. 5. tüzérezrednél Pes
ten, 1846-ban Olaszországban, 1847-ben Bécsben, Weimarban és Frankfurtban, 1849-ben 
Heddelbergben, Frankfurtban, Kasselben, Nürnbergben és Hamburgban, 1850-ben Stutt
gartban, Weinsbergben és Münchenben, 1851-ben Északnémetországban, 1852-ben Lip
csében, 1853-ban Bécsben és Pesten.“

A z „ A r a n y e m b e r “ n é m e t  fo r d ítá s a
A ház úrnője őriz néhány érdekes Kertbeny-könyvet. Az együk az Aranyember 

fordítása. Az eredeti, barnavászon kötés, arany nyomással. A címe: „Jókai: Ein Gold
m e n s c h Belüg a sárgaszínű előzéklapon német nyelvű kézírás, amely hű fordításban 
így hangzik:

„Forrón szeretett nénjének, Elise Müller, szül. Oberhäuser asszonynak, Vörös- 
egyházán, ajánlja — 180, Magyarország tiszteletére kiadott, saját és fordított művei 
sorából — tebarátja Maurus Jókai legfenségesebb költeményének megnémetesítésé: — 
amely eddig 65.000 példányban terjedt el a külföldön, — emlékezésül minden szeret
teinkre, annak örömére, hogy drága hazánk nagy ünnepnapjait mi még megértük és 
ieményte’jes bizalommal, hogy családjaink utódai még jobb és büszkébb napokat is 
meg fognak érni. Budapest, 1875, augusztus 26. Carl Maria Benkert, 1847 óta törvénye
sen Carl Maria Kertbeny, szül. 1824, febr. 28. Családjából az utolsó.“

A német nyelvű címlap fordításban a következő: „Az aranyember. Regény öt. 
kötetben. Magyarból, a második, 1873-ban megjelent eredeti kiadás után foidította a 
költő honfitársa és ifjúkori barátja, Kari Maria Kertbeny. Lipcse, Philipp Reclam jun. 
nyomása és kiadása.“

Érdekes a könyv ajánlása is:
„Edgar Alfred Bowring Esq. London. A parlament tagja, a Bath-rend lovagja. 

Schiller, Goethe és Heine lángeszű angol fordítójának, a legnemesebb magyarbarát, Sir 
John Bowring. Bart. M. P. Gouv. Adm„ a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 
„Poetry of the Magyars“ (1830) (A magyarok költészete) és a „Translations from Petőfi“ 
(Petőfi-forditások) stb., stb. fordítója fiának ajánlja hálás megemlékezésül atyára és 
fiúra, valamint sok évi személyes barátságukra és kegyükre, Maurus Jókai legtökéle-. 
tesebb költői alkotásának e megnéinetesítését, nagyrabecsüléssel és baráti odaadással 
a fordító. Berlin. 1874, július 31. az útközben, 1849-ben elesett Petőfi Sándor halálának 
25. évfordulóján.“

L isz t  F e r e n c z  b a rá tja
Másik éidekes könyve Kertbenynek, amelyet az eredeti kiadásban volt alkal

mam látni, a Száz magyar író Albuma — „Album hundert ungarischer Dichter“. ...Saját 
és idegen fordításokból kiadta C. M. Kertbeny. Drezda, Robert Schaefer, Pesth. Her
mann Geibei. 1854“.
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Ezt a művét „Tisztelt barátjának és honfitársának, Dr. Franz Lisztnek, Wfémár
ban. ajánlja Kertbeny. Budapest, augusztus havában. 1853.“

Függelékül mellékelve a száz költő életrajza. Bekezdésül — a német nyelvű 
könyvben — magyarul: „Azon hazafiak, kik élétleírásukat nem találják pontosnak, 
csupán önmaguknak tulajdoníthatják, miután több ízbeni sürgetés hírlapi felszólításokra 
nem válaszoltak.“

A „Biographium“ Kertbeny határtalan aprólékosságának fényes tanúsága. Min
den író nevénél ismerteti annak pontos kiejtését. Pl. Arany János: Johann A-ranj. 
Adorján Boldizsár; Balthasar A-dor-jaan. „Tájékozásul“ felsorolja, a száz közül ki él 
és ki halt meg. Hogy felekezetre nézve 49 kálvinista, 30 katolikus, 18 luteráiius, 2 gö- 
rögnemegyesült és 1 unitárius van köztük. Foglalkozásuk szerint is csoportosítja őket, 
a halottakat ezúttal 'lelkiismeretesen kereszttel jelölve meg. Felsorolja névszerint, ki 
vett részt közülük a forradalomban és milyen minőségben, mint miniszter, kormánybiz
tos, tiszt, közlegény, stb. Érzelmedre legjellemzőbb mégis, hogy külön bekezdésben fog
lalkozik azokkal, akik a száz közül „hosszabb, vagy rövidebb ideig fogságot szenved
tek: Bacsányi, 1795, Czuczor 1848—50,, Gál 1849—53, Kazinczy 1794—1801, Kohári gróf 
1670—74, Lisznyai 1852, iSárossy 1853, Szentjóbi 1795, Tompa 1852, Tóth L. 1849—50, 
Verseghy 1794—1804, Vörösmarty 1849—50.“

Az évszámok és a nevek eléggé elárulják, hog y  az illetők miért „szenvedtek 
hosszabb-rövidebb fogságot.“ Feltűnő, hogy Madách, aki szintén „ült“, nem szerepel a 
névsorban, sem a gyűjteményben. Persze, 1854-ben még nem tartozott az ismert írók 
közé.

Csatol a kötethez szótárt is, amelyben az idegeneknek ismeretlen fogalmakat és 
a lefordíthatatlan szavakat magyarázza. Pl. „Gulyás — sprich: Guljaasch, deutsch Rin
derhirt.“

A lk u  a  c s o n tv á z r a
Informátorom maga csak homályosan emlékszik Kertbenyre, de azt mondja, hogy 

családi hagyományok szerint szép és főként nagyon magas, jonövésü férfi volt. Utolsó 
betegsége alatt a Rókuskórházban feküdt és a kóTház vezetősége — állítólag — ugyan
csak alkudozott vele a csontvázára.. Kertbeny akkor már elkeseredett ember volt, aki 
a főváros jóvoltából kapott ingyen lakást a Rudasfürdőben és a kormánytól húzott cse
kély támogatást, de azért a csontjait nem kótyavetyélte el. (Mit kereshetett a kiadója 
magán az Aranyember fordításán!) Sem vagyona, sem közeli hozzátartozója nem ma
radt, így az írói segély egylet temettette el. Rokona, akitől a részleteket tudom, mint 
kislány édesanyjával többízben meglátogatta a beteg írót a Rókusbán s azután még 
hosszú évekig ápolta a sírját, amelyet egyszerű fakereszt jelölt. A „Romeiser-parcella“ 
mellett feküdt a sír, arrafelé, amerre a Deák-mauzoleumhoz vezet az út. (A Romeiser- 
percellát beavatottak azért nevezik így, mert benne pihen a régi, híres belvárosi plébá
nos, Romeiser József, aki 1895-ben halt meg.) Utóbb eltűnt Kertbeny keresztje és eltűnt 
a sír is. Kertbeny rokona maga sem tudja, mi lett az író földi maradványainak sorsa.

Pedig — meséli — más elbánást érdemelt volna. Ma egészen szokatlan módon, 
önzetlenül tudott lelkesedni mindenért, ami magyar és magyar irásművészet volt. 
Gyakran felkereste rokonait azok vörösegyházi birtokán. Ilyenkor meg szokták kérni, 
hogy szavaljon. Szépen és szívesen szavalt, különösen Petőfiből, akinek talán minden 
versét kívülről tudta. Az egész magyar irodalmat szinte a tulajdonos féltékeny szere
tőiével és odaadásával nézte, de azért büszkesége és szerelme ketten voltak: Petőfi és 
Jókai.

Különc, nyugtalan lélek volt, különc, hányatott életet élt, rengeteg munkával, 
nagy sikerek és nagy eredmények nélkül. 1882-ben halt meg. Ma már nem. psak a mű
veit, de a nevét is alig ismerik. Szenes Tilda
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HASZNOS

I C O k

Autentikus futurizmus és aerodinamikus
kalapok

Szokatlan formájú ujságcsomagot hozott számomra a napokban a posta. A ki
bontott göngyölegből a jólismert nyugateurópai ujságlepedöknél valamivel keske
nyebb, de egyben hosszabb alakú, kétszínnyomású újság hullott ki, amelynek címét 
első pillantásra nem lehetett kibetüzni. Furcsa rúnák sorakoztak egymás mellé a 
lapfejen s a fekete címbetuk között itt-ott narancssárga, ú. n. „intelligencia-színnel“ 
nyomott címek sorakoztak, különös, ismerős, déjd-vu érzéssel forgattam a lapot s 
újra nekirugaszkodván a címnek, egyszerre világos lett minden: Futurismo-Aerovita, 
S. E. Marinetti Primo Collaboratore — ez állott a lapfejen. Már emlékeztem. Tíz egy
néhány éve ilyen német folyóiratokon épültünk s hirdettük belőlük a megváltó új 
művészetet.

Ennek a kis írásnak ezer és egy oknál fogva nem lehet célja a futurizmus pon
tos és szigorú meghatározása, körülhatárolása. Az elmúlt évtized művészeti harcai 
és az egymást gyanús viharossággal és gyorsasággal felváltó művészeti izmusok, nem 
utolsó sorban ezek ellenzői és parodistái sokkal nagyobb ködöt vontak a dolgok köré, 
semhogy a kérdést most tisztázhatnék. Elég most annyit tudnunk, hogy a futuriz- 
must több mint két évtizede Olaszországban „találták ki“ s, hogy vezére, pápája, 
adminisztrátora, magyarázója, alakítója, — (mi több: folyton újjá- s továbbalakí- 
tója) egy Francesco Tomasso Marinetti nevű olasz poéta, aki első manifesztuma 
proklamálásakor dehogy is gondolta volna, hogy mire megkopaszodik s megpocako- 
sodik, excellenciás úr, akadémiai tag lesz s szükebb hazájában elismert feje egy 
elismert és hivatalossá vált irodalmi iránynak, amelyről ő már azt hirdeti, hogy 
nem is csupán irodalmi irány, hanem világszemlélet.

Marinetti nálunk is járt néhányszor s olasz-francia szónoklatait és bámulatos 
dinamikával előadott fura verseit hallgatva, be kellett vallanunk, hogy ez az ember 
azért mégis csak több egy kicsit régi vicceit gurgulázó agg bohócnál s még ma sem 
egészen méltatlan a figyelemre.

A lap homlokán most is bekapcsolódó, szuggesztiv tőmondatok beszélnek a fu
turizmus dicsőséges múltjáról, s még dicsőségesebb jelenéről. A húszéves „gyakran 
vérrel, börtönnel és éhséggel megszentelt harcról“ és arról, hogy a futurizmus volt 
nemzője (sic!) a világon azóta elterjedt művészeti irányoknak és iskoláknak, az 
avangardizmusnak, racionalizmusnak, modernizmusnak stb. (szóról-szóra így: stb.!)

,.A futuristák (sokan tudtukon kívül is azok)“ — így szól tovább a kis fiók- 
manifesztum — „a költők vagy földművesek, katonák vagy muzsikusok, iparosok vagy 
építésze':, kereskedők vagy diákok, politikusok vagy tudósok, orvosok vagy dekoráto- 
rok, kézművesek vagy közgazdászok százan és ezren vannak“. „A futurizmus a fasiz
mus szellemi öröksége, és a legnagyobb futurista zseni Mussolini“.

„A futuristák új horizonokat nyitottak a költészetben, festőmüvészetben, szob
rászatban, zenében, építészetben, minden primer és minden alkalmazott művészetben. 
Magasztalták a háborút, a bátorságot, a gép diadalát, a tudományt, a felfedezéseket, 
az aviatikát, az ifjúság jogait“, és így tovább, áradó szuperlativuszokban kihasz-
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nálva az olasz nyelv minden szuggesztivitását, muzsikáját, a rnagánhangzós végző
désű szavak felcsapó dobszavát.

Bevezetésnek ez semmiesetre sem rossz (arról nem is szólva, hogy igaz), az 
ember kicsit szédülten az áradástól forgatni kezdi a lapot és . . .  kiábrándul. For 
gatni kezdi a lapot, de a szél, amely megcsapja az arcot, nem az új, nem a jövő 
szabadító vihara, hanem a papír száraz zörgése, zizegése csupán. A fiatal lábak 
kemény léptei csak a lap homlokán bekeretezett kiáltványból dübörögnek, de ami 
a lapokon olvasható, szánalmas és (fáj a szó) kicsit sarlatán helybenjárás, kicsit 
üzleti ízű kikiáltó-szájtépés.

Nagy cikk foglalkozik a „Grafikus zeneművészet“ kérdésével és a rajzban rög
zített zenei élmények mérhetetlen pszihologiai távlatokat nyújtó jelentőségéről ára
dozik. Az ismertetett kisériet érdekessége elvitathatatlan, de mi ez alapjában véve, 
ha nem terméketlen és dekadens játék, ha nem ócska kis epidermis-élmények térbe- 
rögzítése csupán, egyszóval igazhitű futuristáknak tulajdonképpen és — legalább is 
korábbi keletű bibliáik szerint — tilalmas és idegen valami. De hát a futurizmus a 
folyton változó és tovafolyó élet himnusza, glorifikálása, miacsudája és eléggé hajlé
kony, eléggé érzékeny ahhoz, hogy mindég új meg új szenzációkat vetítsen a megle
pett olvasó elébe.

Vagy például a gépkultúra. Középeurópában már esztendők óta lámpással kell 
olyan, tehetetlenségében mindenre elszánt, poétasihedert keresni, aki korunk techni
kai civilizációjának — bizonyos értelemben -— már kicsit feszélyező fejlettségében, 
napjaink elszomorító mechanizáltságában, azzal igyekeznék olvasóira hatni, hogy 
ódát ír a repülőgéphez. Marinetti úrék még itt tartanak. Van aeropoesia, aeroarchi- 
tettura, aeromusica, a lap címében is benne van az aerovita szó és homlokát egy re
pülőgép szkematikus rajza díszíti. Az aeropoesia: a repülőgépek hősi dicsérete. Szá
mos költői versenyen fejlődött naggyá ez a költészet s ma már kötetre tehető az 
aeroköltők verseinek száma. Aeroarchitekturájuk: az olasz légi kikötőknek szerintük 
konszervativ és bárgyú (sic!) építési módját akarja megreformálni. A lázas, túlfű
tött, ugrifüles olasz mondatokkal teli cikkek közül hirtelen vörösbetűs francia cím 
ugrik az olvasó szeme elé: L’architecture aerienne, ez még valamivel zavarosabb 
latin testvérénél, s „fényes, aranyos arculatú aerostradakról (!) “ beszél, amelyek 
„éjszaka tündöklő tejútként húzódnak majd alattunk“. Az aerozenéről maga Mari
netti őexcellenciája ír kéthasábos cikket. Bizonyos beavatottságot tételez fel nyilván 
az olvasóról, mert nem megy a részletekbe, hanem elmondja, hogy az aerozene „auten
tikus futurizmus“ s hogy ez a mechanikus civilizáció ereiének és ritmusának szinté
zise“, hogy „geometrikus és dinamikus“ művészet.

Ernesto Thayaht szobrász lendületes cikkben állítja fel a fasiszta műalkotás 
egyedül lehetséges képletét: C 'f/-}-S=.R, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy 
a mű lendülete, mozgalmassága, C (ommozione), plusz az ábrázolt tárgy jelentős és 
érdekes volta, /(nteresse) és a felhasznált anyagok technikai alkalmazása és tartós
sága, S(olidita) adják az ellenállás, időállás, R (esistenza) képletét.

Tehát ők, a gáttörők, a lánctépők, az infinitivus végtelenségének harsonázói 
szabályokat és képleteket kreálnak! No de éppen ezért futuristák, hiszen a logikát is 
tagadják. Érdekes könyvkritikát is ad a lap, amelynek során megró egy ifjú futu
ristát, amiért „divatjamúlt“ eszközökkel dolgozik és technikai kifejezéseket és a CO2 
képletét keveri verseibe.

Végül pedig nem hallgathatjuk el az aerodinamikus kalapok dicséretét. Az 
ember hitetlenkedve és bosszankodva olvassa a komolykodó cikket, amelynek ezúttal 
a végén sem derül ki, hogy komolyan gondolta-e írója, vagy ügyes reklámja-e az 
egész a hires olasz kalapgyárnak. Áradozva dicséri a nagy olasz kalapgyáros „bátor
ságát és zseniális kezdeményezőképességét, amellyel az új kalaptípust megteremtette. 
Dicséret néki, mert tettbevalósította a manifesztumokban megkiáltott futurista ka-
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lapot, amely egyszeriben a múltnak adta át az elavult és a fiatalság által soha el 
nem fogadható kalapformákat. Mi futuristák, mi olaszok — mint mindenben — eb
ben is elsők vagyunk! Az új kalap, amely színben... minőségben... kidolgozásban 
egyesíti a . . .  Nem, igazán nem tudjuk, író szól-e itt hozzánk vagy boltossegéd?!

Hát kérem szeretettel: mi igazán nem szégyeljük és nem tagadjuk le kamasz
kori lázainkat. Igen, futuristák voltunk, mert a futurizmus bezúzta a pókhálós abla
kokat (hogy a régi szimbólumoknál maradjunk), új szépségeket és új szépségideálo
kat teremtett, de egyetlen irány nem „nemzett“ annyi sarlatánt és bohócot, mint ez. 
Igen, felszabadította a szavakat, de azóta sem vágott új, szebb fénytörésű ablakot 
az üres keretbe s a régi szavakat hörgi most is a bevert ablakok mögött. Gyönyörű 
volt ez a múlt, de mi nem dicsőítjük a háborút, a győzelmet és mindinkább módjá
val énekeljük a gépeket. A futurizmustól megujhodott a világ művészete, de azóta 
Iwan Golltól Kassák Lajosig és Herwarth Waldenig mind mind felébredtek ebből a 
kerge álomból, kivévén néhány derék franciát, akik még továbbkergülnek. Mind to
vábbléptek egy lépéssel (eggyel? nem! mérföldekkel) atyjuknál és mesterüknél, Mari- 
nettinél és a futurismonál. Amit ma Marinettiék Itáliában csinálnak, annak semmi 
köze az új európai irodalomhoz. Ma szerte Európa szebblelkű virányain becsületes 
vággyal (s valljuk be egyelőre kétes értékű eredménnyel) igyekeznek kibeszélni fá j
dalmaikat és problémáikat a jobb hitű és lelkiismeretű költők. Marinettiék azóta 
sem jutottak tovább a gépromantikánál, a háború magasztalásánál, a heroikus csin
nadrattánál. Amit csinálnak: megcsúfolása és letagadása a futurizmus lényegének. 
Nem előrelépés, hanem szánalmas és ellenszenves helyben járás.

Vajda János

A könyv prostitúciója
írta: Marek Antal dr.

Jó Gárdonyi Géza oki. tanító, aki megajándékoztad a nemzeti irodalmat Az 
egri csillagokkal, A láthatatlan emberrel, az Isten rabjaival s a többi remekműved
del, akinek olyan szánalmas ványadt, hosszúkabátos szobrot állítottak a torz szobrok 
városában, te nem akarhattad ott az égi magasságokban, hogy költészeted meggya
lázzák, könyveiddel erőszakos öklök verjék meg az ajtókat s a „nemzeti cél“ agyon- 
koptatott ürügye alatt rákényszerítsék halhatatlan műveid az emberekre? Bizton ki
kerülne az elmaradhatatlan pipa a szádból s megbotránkoznál azon, ami idelent tör
ténik a Te nevedben?!

Ez a sorsa a magyar Parnasszus tisztes, csodálatosképpen életében mindig 
szerény, halottainak. Díszkötetes sorozatban jelennek meg a munkái, ügynökök ro
hannak szét velük szerte az országban, akik vádolnak, rábeszélnek, erőszakoskodnak 
s napjában százszor gyalázzák meg a költőt. Ki ne emlékeznék arra az élelmes ügy
nökre, aki Komáromi János díszkötésü sorozatával házalt mindenfelé s azzal szedte 
le az embereket a lábukról, hogy az író nyomorog, éhezik, nincs csak egyetlen nad
rágja, amiben uccára kimegy. Végül is az író egyik barátjához sodorta végzete, aki 
néhány nappal előbb tisztes kondidéban látta a népszerű írót, aki aztán leleplezte a 
szélhámosságot s elhallgattatta a kíméletlen üzletembert.

Ezt akarta-e Gárdonyi az egri ég alatt, ezt akarta-e Móra a szegedi Tisza 
partján? Reggel gonddal ébredsz, nyílik az ajtód, egy pillanatra hallod az író nevét, 
elábrándozol, szent rajongással gondolsz rá, szólni készülsz valamit róla, s ez az 
önfeledt pillanat már elegendő ahhoz, hogy a tömött aktatáska tartalma zsonglőrt 
meghazudtoló ügyességgel kiürüljön, tele legyen tartalmával az íróasztalod, a kana
péd. Egyszeriben elibed villantatja a húsz kötet karton ízléstelenül agyonaranyozott 
modeljét, a Gárdonyi-ház tervezett berendezését, az ívet, amit alá kell írnod, mindegy 
mikor fizeted, mindegy milyen részletben, csak el ne olvasd az előfizetési felhívást,
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'ely már a könyv leszállításakor követeli az első részietet a szállítási, csomagolási 
költségekkel együtt s drákói szigorral jár el veled szemben, ha egyetlen részlet befi 
zetését elmulasztod. Közben vékony pénztárcádra gondolsz, teméntelen kiadásodra 
elsején, nyomasztó adósságaidra, gyerekre, akinek cipő kellene télire, feleségre, aki 
még mindig a tavalyi kalapjában jár, szabódol, szégyenkezel, amire megvan abban a 
pillanatban az ügynök válasza, amikor lapoz egyet az íveken s szól: ha nem fizet 
elő uraságod húszra, akkor legalább tíz kötetre tessék. Mi az havonta három pengő, 
meg sem érzi, különben is a könyvek még sokára lesznek készen, addig a gazdasági 
helyzet is javulni fog, lehet, hogy jövőre, ki tudja. S akkor másnap már megjön a 
kiadóvállalat levelezőlapja, amelyben jelzi, hogy a könyveket feladta és kéri stb. stb. 
Te még ott tartasz, hogy még mindig ellenállsz, szabódol s közben arra gondolsz, 
hogy igaz, aláírtad azt a kis ezüst papírbabért, ami különösképpen van hivatva 
arra, hogy a Gárdonyi-házat díszítse Nőd nevével és a saját aláírásoddal, illik hát 
mégis rendelned s előveszed féltve őrzött sebeid s megmutatod: beteg hozzátartozó, 
akiről te gondoskodsz, adóhátralék, villany, amit még nem tudtál lakásodba bevezet
tetni, — semmit sem használ. Hát kire számíthatunk ha Önre nem, mondja a jómeg
jelenésű, de kegyetlen ügynök, Önre, aki aláírta, hogy ingyen és bérmentve igényt 
tart Az egri csillagok propaganda-kiadására, amit még meg sem kapott ugyan s nem 
is fog megkapni, hiszen az nemzeti cél, hogy Ön is megvegye, négy csekély pengő 
egy kötet, nem is drága tulajdonképpen, ha jól vesszük, ezt még Önnek is be keli 
szereznie, ilyen alkalom nem lesz többet soha az életben, itt a két igazolvány a nagy
nevű Irodalmi Társaságtól, hogy azért a csekély négy pengőért, amibe egy kötet 
kerül, mint Tag veheti meg. . .  S amikor látja, hogy sápadt vagy s már reszket a 
kezed, mert ott állasz szemben a halott költővel, akit mindig szerettél s ott fekszik 
előtted a két névre kiállított „igazolvány“, amelyet mélységes megvetéssel eltépsz 
abban a pillanatban, amint az ügynök kiteszi a lábát, ott a két ezüslt babérlevélnek 
hirdetett s időközben papírrá süllyedt babérlevél Magad és Nőd nevével ékesen, Az 
egri csillagok, amit még nem kaptál meg, hirtelen mozdulattal újra lapoz egyet s 
már csak azt kéri, követeli, hogy legalább öt kötetre jegyezz elő. Ez már aztán iga
zán nem sok, közben kiérzed szavain, hogy megvet, undorodik tőled s szégyenkezik a 
magyar nemzet nevében s csak az irántad való különös engedékenységből engedi 
meg, hogy öt kötetre előjegyezz azért a csekély négy pengőért, amibe kötete kerül. 
A fejed már forró, dolgod is volna, füled zúg, agyadban lüktet a vér, elsötétült szem
mel kapod a tollat, aláírod, csak menjen, fusson innen, mert már nem tudsz az un
dortól létezni, kezed ökölbe szorul s egyetlen mozdulattal úgy röpíted ki a következő 
pillanatban, hogy a lába sem éri a földet.

A könyvet vigyék oda, ahol nehézségbe ütközik beszerzésük. Vigyék oda ol
csón, ne négy pengőért ebben a filléres világban, ha már éppenséggel nemzeti célt 
akarnak szolgálni. S ne jöjjenek hozzám azzal, hogy fiatal írók hóna alá akarnak 
nyúlni s ugyanakkor az idős, igénytelen írónő kétkötetes regényét meri az asztalomra 
tenni, aki nem is sejti, hogy megfiatalították s most, amikor írói pályafutásának 
zenitjére ért, akarnak segítőleg a hóna alá nyúlni. Nevét ne használják fel arra, 
hogy még azokkal is meggyűlöltessék a könyvkiadást, akik értenek valamelyest az 
irodalomhoz. S ne jöjjön hatalmas bajusszal s kiáltó frontharcos jelvénnyel éleme- 
dett korú öreg úr, akit az ember nem tud elutasítani, mert saját maga előtt is szé- 
gvenli a dolgot s inkább előfizet, pedig hatvan pengős nagy terhet vesz oktalanul a 
nyakába.

Hol vannak az önzetlen, amellett élni tudó, de szent ihlettel megszállott hit- 
hirdetők, akik olvasták és ismerik azokat, akikről ünneplő lélekkel szólhatnak csak? 
Az íi'ók életükben tudtak nagyon szerények lenni, ne gyűlöltessék meg azokat a ma
gyar vidéken, s legyenek kímélettel üzleti vállalkozásaik kalkulációinál azokkal szem
ben, akik nehezen élnek, akik álmodoznak néha, de kulturszomjukat senkisem akarta 
még önzetlenül kielégíteni eddig.
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A T Ö R T É N E L E M  M Ű H E L Y É B Ő L
Márton Lajos dr: A korai La Téne- 

sirok leletanyaga. ( S z e g e d ,  1934. A  F e r e n c z  
J ó z s e f  T u d o m á n y e g y e t e m  A r c h a e o l o g ia i  I n 
t é z e t é n e k  k ia d á s a .  135  o ld a l  s z ö v e g ,  35 k é 
p e s  t á b la ;  n é m e t  f o r d í t á s s a l ) .  Krisztus 
előtt vagy 700 évvel Európa népességének 
egészen más képe volt, mint ma. Ma 
ugyanis főként latinok, germánok és szlá
vok teszik ki a lakosság főrészét, míg 2600 
évvel ezelőtt a kelta népek voltak Európa 
urai, akik közül ma már csak vagy 3V-2 
millió beszél kelta nyelveket. Kelták voltak 
az írek, a skótok egy része, a walesiek, a 
bretonok, a spanyol keltiberek; kelták vol
tak Svájc urai, ők uralkodtak Északitáliá- 
ban. Csehország „Böhmen“ neve még ma 
is a kelta emlékeket frissíti fel. Kelta ala 
pítás volt a Dunántúl legtöbb városa, s 
Belgrád is az volt. Kelták uralkodtak Dél- 
oroszországban, a Balkánon, s Isztambul 
„Galata“-városrészének neve még ma is 
a kelta uralomra emlékeztet. Uralmuk el
terjedt egészen be Kisázsiáig. Európa 
egész történetében soha még nem akadt 
ennvire nagykiterjedésű, egységes uralom, 
amely még 2000 évvel alapítása és más
félezer évvel elpusztulása után is elég eWís 
volt ahoz, hogy a gótikus művészetben élje 
ki a maga virágkorát. Ennek a. kelta ura
lomnak magyarorszátri korát is La-Téne-né- 
ven ismeri a szaktudomány s Márton La
jos dr.. a Nemzefi Múzeum rég'ségtárának 
nagytudású igazgatója, egy élet munkáié
val gyűitötte tel a rájuk vonatkozó ma. 
gvarországi leletanvagot. Munkásságának 
egyik érdekes részleteredménye az itt is
mertetett kötet, amelynek főérdeme, hogv 
a keltáknak a görögökkel és az ázsiai 
szkítákkal éppen a mi földünkön vévbe- 
Tnent érintkezéseire nézve mutat be jel
lemző adatokat.

Stippeki József: Szent István király 
lándzsája. ( H i s t ó r i a i  K u r í r ,  III. é v f .  1. 
s z á m .  35  k é p p e l ,  32  o ld a l ) .  A szerző kimu
tatja, hogy Szent István király házassága 
alkalmából, apósától, III. Ottó német csá
szártól nászajándékul kapta meg szent 
Mór thébai légiótiszt és vértanú lándzsá
ját, amely ettől kezdve nálunk a királyi 
hatalom jelvényéül is szolgált jogar he
lyett. Ez a ielvény 1270-ben illegális úton 
Prágába került, majd az egész középkoron 
végig, a napóleoni időkig Nürnbergben 
őrizték Ferenc császár Bécsbe, a Habsbur
gok családi kincstárába vitette. Ma is ott 
őrzik.

Kniezsa István: A tót és lengyel költöz
ködő pászforkodás magyar kapcsolatai
( K n y .  a z  y .E th n o g r a p h iá b ó F .  B p e s t ,  1934.  
12  o lda l .  N ém et ,  k i v o n a t t a l ) .  A kárpátalji 
pásztorkodás eredetét eddig általában a 
román hegyipásztorokra vezették vissza. 
A szerző kimutatja, hogy abban számos 
olyan kifejezés jelentkezik, amely sem ro
mán, sem szlovák, sem német eredetű nem 
lehet, s amelyek csak azzal magyarázha
tók, hogy a Szepességben már a 11. szá
zadban magyar határőrök foglalkoztak 
pásztorkodással s ezeknek nyelvezete ha
tott rá úgy a tót és lengyel, mint később 
a román hegyipásztorkodásra is.

Rovó Aladár: A könyv
( F ő v á r o s i  K ö n y v k i a d ó .  62 o ld a l , 

3 8  k é p e s  m e l l é k l e t t e l . )  A Fővárosi 
Nvomda rt. vezérigazgatója, Rovó Aladár 
ebben a rendkívül díszes, művészi kiállí
tású könyvében a könyv őstörténetét és 
fejlődését ismerteti az ékírásos asszír kő- 
tábláktól kezdve a legmodernebb nyomdai 
technikáig. Amelyből maga a könyv kiál
lítása is érdekes példával szolgál: a 
nyomda újrendszerű, szabadalmazott egven- 
getési eljárással elérte azt, hogv az auto- 
típiákat és a többszínnyomatokat is hibát
lanul tudja a szöveg érdes panírján ki
nyomatni. Ezzel fölöslegessé tette a mű
nyomó papír használatát, a könyv pedig 
egységes jelleget kapott. Rovó Aladár köny
vét nemcsak a szakemberek, hanem biblio
filek is szívesen fogják lapozgatni.

Hóman—Szekfü Magyar Történetének 
tartalom-, név- és tárgymutatója. ( E g y e 
t e m i  N y o m d a  k ia d á s a .  B p e s t ,  156  4 48  
o ld a l ) .  A „Hóman—Szekfűnek“ befejezése 
ez a VIII. kötet, amelyet az előző kötetek 
előfizetői ingyen kapnak meg. Waldapfel 
Eszter dr. vállalkozott arra a nagy körül
tekintést igénylő munkára, hogy a mű ér
demleges hét kötetének intelligens, a túl
zott aprólékoskodástól ment s mégis teljes 
tartalmi áttekintését nyújtsa. Mondanunk 
sem kell, mennyire emeli ez a kötet a mű 
használhatóságát.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Litera túra szerkesztősébe és k iadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10. 1, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24626 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Kő 

40g lei, 130 dinár, 2 dollár.)
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AI  'S

0  s
K Ü L F Ö L D I

I T A S O H
„ Ä  l l  a m  é s  p  o l g  ä  r “ c ím e n  m e g i n 

d u l t  P i k i e r  J. G y u l a  i d ő s z a k i  f o l y ó 
i r a t a ,  a m e l y  é v e n te  t í z s z e r  j e l e n i k  m e g  
16 n a g y  o ld a lo n  s  a z  é v i  e lő f i z e t é s e  5 
pe n g ő .  A z  e lső  s z á m b a n  a  s z e r k e s z t ő  toliéi
ból  e g y  n a g y v o n a lé i  t a n u l m á n y  e lső  r é s z e  
j e l e n t  m e g  „ A  h e ly e s '  t á r s a d a l m i  r e n d 
szer*' c ím en .  A  s z e r z ő  s z e r in t  a  m a i  t á r 
s a d a l m i  r e n d s z e r  s e m  t i s z t á n  m a g á n t u l a j 
d o n i  ( i d e á l - a n a r c h i s z t i k u s ) ,  s e m  p e d ig  
t i s z t á n  k ö z t u l a j d o n i  ( k o m m u n i s z t i k u s ) , 
h a n e m  v e g y e s  r e n d s z e r e n  é p ü l t  fe l .  A b 
ból, h o g y  a  k ö z s z á jo n ,  s ő t  m é g  s z a k e m b e 
r e k n é l  is  m in d u n ta l a n  k i z á r ó la g  magáin-  
t u l a jd o n i n a k  s z e r e p e l  a  m i  t á r s a d a l m u n k ,  
o ly a n  séilyos t o v á b b i  t é v e d é s e k  k ö v e t k e z 
nek ,  a m e l y e k n e k  f ö l n e m i s m e r é s e  e g é s z  s o r  
á l la m i  és  j u d i c i á l i s  b a l f o g á s r a  v e z e t e d .  
A  la p  f ő m u n k a t á r s a ,  S ó s  Áladéin' a  k ö z 
m u n k á ik n a k  a  m u n k a n é lk ü l i s é g  l e v e z e t é s é 
ben  v a ló  s z e r e p é t  v iz sgá l t ja .  É r d e k e s e k  a  
f o l y ó i r a t n a k  a z  á l l a m p o l g á r t  é r i n t ő  a k 
t u a l i t á s o k r a  v o n a t k o z ó  r o v a t a i .

*

,,K ö n y  V t á r  i S z e m l eíl címen A s z- 
t a l o s  Miklós dr. szerkesztésében eleven 
összeállításéi, érdekes félhavi folyóirat in
dult meg a könyvtári és könyvészeti kér
dések megvitatására, köz- és magánkönyv
gyűjtemények kincseinek ismertetésére, 
könyvpiaci, kiállítási és aukciós hírek köz
vetítésére. A folyóirat — amelynek első 
széimában F i t z  József, a Széchenyi 
Könyvtár igazgatója is nyilatkozik s a 
szerkesztő személyének megválasztását 
annyiban is szerencsésnek tartja, mert 
biztosítékát látja ebben annak, hogy a 
folyóirat nem akar majd versenyre kelni 
az újra meginduló „Magyar Könyvszem
l é v e l — a Lantos Adolf cég kiadásában 
jelenik meg. amelynek a magyar irodalom 
tudvalevőleg már több folyóirat (a Dézsi- 
Sikabonyi-féle „Bibliofil S z e m l e o 
régi „Literatúrai és a ,,Lantos Magazin“) 
megindítását köszöni. Reméljük, hogy ez
úttal maradandóbb érdeklődéssel kiséri a 
kiadó ezt a hasznos célkitűzésű folyóiratot, 
amely egyébként természetesen tetemes 
részében a kiadó könyvüzletének propa
gandáját szolgálja.

*

Z á r t k ö r ű  p u b l i k u m  számára iró 
dik, de megérdemelné a minél nagyobb 
elterjedtséget a K ö n y v e s  című folyó
irat, a könyvkereskedelmi alkalmazottak, 
országos egyesületének eleven, kulturált 
orgánuma, amelynek első száma augusz
tusban jelent meg. S z a b a d o s  András 
szerkeszti; cikket olvasunk a lapban Vám- 
béry Rusz'em'öl, Alszeghy Zsolttól, He 
vési Andrástól, stb. Külön kiemelnek a 
Kollár Kálmán doktorról szóló érdekes 
híradást, amely szerint Kollár dr., az 
Egyetemi Nyomda könyvkereskedésének 
nagyintelligenciájú, agilis vezetője lett a 
könyvkereskedők és könyvkiadók egyesü
lete könyvkereskedői szakosztályéinak 
ügyvezető elnöke. Mi, akik évek óta köve
teltük ezen a fontos poszton a személyi 
változást, csak örömmel üdvözöljük az 
Egyesületnek ezt a helyes döntését.

*

A Vajda János Téirsaság évednyitása. A 
Társasá0, új előadótermében: VI., Andrássv 
út 23. I. október 4-én, csütörtökön este 
kezdi meg új (fennállása óta tizedik) 
évadiát.

A Társaság1 megnyitó ülését október 
4-én. csütörtökön este 8 órakor tartja. Ez 
alkalommal Ká/rpáti Aurél elnöki megnyi
tóig ufán Móricz Zsigmond ,.A tragikus 
költő“ címen tart előadást.

Októv>n- H-én Komlós Aladár: Az úi 
néni es ség; Hevesi Sándor: Törzs Jenő 
(Színésznortrék I.).

A további előadásokat a Litera túra közli, 
Platte Rudolf, a Társaság ügvv. elnöke 
(lakik: Izabella ucca 29.) szívesen meg
küldi a nvomtafott évi munkarendet.

Az előadásokon való részvételre az 50 
fillénért megszerezhető könvutalvánv io-o- 
sít. Négv könvvutalványért a bemutató in 
gyen megkapja a Társaság úi kiadványát.

*
B z o 1 n o I' r n r o s a és r?.z ottani Ver

seghy Ferenc Irodalmi Kör V e r s e g h y  
Ferencnek szobrot emelt, amelyet szeptem
ber 30-án lepleztek le. A lelerdezési ünne- 
pélven, többek között Kiss Gábor, a Kör 
főtitkára mondott emelkedett hangú meg
nyitó beszédei: K. T ó t h  Lenke pedig sa
ját szerzésű alkalmi költeményét szavalta 
el. Az ünnepi beszédet C s á s z á r Elemér 
professzor mondotta.
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noky Kárpátoktól, — Farkas, Magyar irodalomtörténet, — Gyömrey S., Az utazási 
kedv története, — Kulcsár, Bevezetés az indivíduálpszichologiába, — Mikola, A fizika 
gondolatvilága, — Papp, Mai Magyarország.

U g y a n a z ,  k ü l f ö l d i e k :
Bergson, La pensée et le mouvant, — Cole, What Marx really meant, — 

Einstein, Mein Weltbild, — Intelligent Mens Guide to World Crisis, — Katz, Die 
drei Gesichter Luzifers, — Kautsky, Marx gazdasági tanai, — Paléoiogue, Un 
grand tournant de la politique, — Pitkin, History of Human Stupidity, — Pulver, 
Trieb u. Verbrechen i. d. Handschrift, — Renouvin, Crise européenne, — Seignobos, 
Histoire sincere de la Nation Frangaise, — Van Loon, Nézz körül a földön.

B e s t s e l l e r e k  t e h á t  1934 e l s ő  f e l é b e n :
6 említéssel: Körmendi, Ady
5 említéssel: Babits
4 említéssel: t Makkay

i Kruif, Munthe, Zweig
3 említéssel: i Kos, Lambrecht, Márai 

I Maurois
2 említéssel. í Cholnoky, Gratz, Madách. Mécs? Móra, Szekfű, Vaszary,

( Allen, Buck, Fink, Frisehauer, Nijinsky, Straehey, Wassermann, 
( Werfel

Fölemlítettek 28 regényt, 23 tudományos-népszerűsítő művet, 19 életrajzot,
ti lírát.

A felsoroltak között 32 magyar és 44 külföldi szerző müve.
Az összesen említett 76 mii közül 42 a tudás; 34 az imagináció köréből szár

mazik.

A magyar könyvpiac szept. 15—okt. 1-ig
A villamos energiáról szóló 1931. :XVI. 

törvénycikk és a végrehajtásával kap
csolatos rendeletek (Hiv. kiad. M. kir. 
Belügym. 1934. Kókai biz. 101 o.) P 1.40 

Andrews: A sarkoktól az egyenlítőig. (Ifj.
kiad. Dante. 1934. 192 o.) diszk. P 3.— 

Bereczky Sándor: Ószövetségi élet- és jel
lemtanítások. (Kókai Lajos kiad. 1934. 
Átdolg. Uj kiad. 88 o.) P 2.—

Balogh Jenő: Akadémiai értesítő. (457. fű
zet. M. Tud. Akad. kiad. 1934. Kókai 
biz. 322 o.) P 3.—

Birkás Géza: Magyar-francia és francia
magyar szótár. (2 kötet. Szt. István. 
1934. 330 és 327 o.) á 4.— P, egybekötve 
a két kötet P 6.—

Bókay János ifj.: Megvédtem egy asz- 
szonyt. (Regény. Singer és Wolíner. 
1934. 224 o.) P 2.—

Courths-Mahler: A névtelen titka. (Re
gény. Singer és Wolfner. 1934. 192 o.)

P 1.—
Courths Mahler: Követlek. (Regény. Sin

ger és Wolfner. 1934. 192 o.) P 1.—
Császár Elemér: Irodalomtörténeti Közle

mények. (44. évf. 3. fűzet. M. Tud. Aka
démia k. 1934. Kókai biz. 116 o.) P 3.— 

Csorba Tibor: Beszél a tanya. (Karcola
tok. Nemzedékek kiad. Kiskunhalas. 
1934. 64 o.)

Sz. Csorba Tibor: A halasi csipke multja- 
jövője. (A szerző kiad. Kiskunhalas. 
1934. 48 o.)

Dubarry grófné titkos emlékiratai. (Ró 
zsavölgyi. 1934.) ktve P 4.80

Dugó Dani: A világcsavargó. (Ifjúsági el
beszélés. Dante. 1934. 336 o. il.) P 5.— 

Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. 
században. (M. Tud. Akad. kiad. 1934. 
Kókai biz. 178 o.) P 4,—

Földrajzi Vázlatfüzet: I. Magyarország. 
Terv.: Schlosser József. P —.80

II. Európa és Ázsia. Terv.: Schlosser Jó
zsef.

III. Afrika, Amerika, Ausztrália. Terv.:
Schlosser József. (Kókai Lajos kiad. 
1934.) P —.60

Garai -János: Sarlós megvető. (Versek. Ék 
könyvtár kiad. 1934. 32 o.) P —.50 

Gw)~ai Jómos: Nyárutó. (Újabb versek. A 
szerző kiadása. 32 o.) P —.50

Gombócz Zoltán: Nyelvtudományi Közle
mények. (48. kötet 3. fűzet. M. Tud. 
Akad. k. 1934. Kókai biz. 135 o.) P 4.— 

Greenhorn: Három világrész csavargója.
(Ifj. k. Dante. 1934. 220 o.) dk. P 3 - -  

Gundel, Kawl von: Ungarische Kochre
zepte. (Vájná Gyöiy v dr. kiad. 1934. 
71 old.) r  3,—

iialíiburton: Üres «.sebbel a világ körül. 
(Ifj. kiad. Dante. 19itL 2.3 o j  dk. P 3.—



Hoel,. Sigurd: Szerelem a strandon. (Re
gény. Kosmos k. 19kl. 287 o) k P 3.80 

Hoellriegel Arnold: Szent Ilona. (Regény.
Rózsavölgyi. 1934.) kt/o P 4.30

l i f  és Petrov: 12 szék. (Regény. Nyugat 
kiad. 1934. 406 o.) f. P 3.40. ktve P 4 40 

Író-Kosta: Játék gyűjtemény. (5—18 éves 
gjerm. számára, ozc. István, kiad. 1934. 
48. o.) P 120

Johnson: Kannibálok szigetén. (Dj kiad.
Dante. 1934. LP' o.) diszk. P 3.—

Közszállítási szabályzat. (Hivatalos kiad. 
M. Kir. Belügyminiszt. kiad. Kókai biz. 
1934. 96 o.) P 1.40

;„<• a is, Sinclair: Sum Dodsworth (Re 
geny. Pantheon. 1934. prop, k.) P 3.80 

Lobéi József dr.: Em.ier' Segitn.etsz- ma
gadon i (Reg. Dance. 1934. 308 o.) P 3.20 

Luloss: Az őserdő rabjai. (Regén v. Pan
theon. 1934. 256 o.) fv. P 1.50, k. I  2.40 

Marczali Henrik: A katonai Mária Teré
zia Rend körül. (M. Tud. Akad. kiad. 
1934. Kókai biz. 25 o.) P —.50

Mauritz Béla: Matematikai és természet- 
tudományi értesítő. (51. kötet magyar 
és német nyelven egy kötetben. M. Tud. 
Akad. kiadása. Kókai biz. 752 o.) P 24.— 

Vitéz Moór Gyula: Kunz Jenő 1. tag em
lékezete. (M. Tud. Akad. kiad. 1934. 
Kókai biz. 19. o.) P —.50

Móra Ferenc: Georgikon. (Elbeszélések.
Egyet, nyomda. 1934. II. kiad.) P 150 

Munnecke: Hagenbeck. (Ifj. kiad. Dante.
1934. 208 o.) diszk. P 3.—

Müller Vilmos dr.: Élni akarunk. (Sin
ger és Wolfner. 1934. 192 o.) P 3.— 

Ohle: Ismeretlen Szaharában. (Ifj. kiad.
Dante. 1934. 208 o.) diszk. P 3.—- 

Petrolay—Trencsényi: Az ezüst pagoda.
(Mesekönyv. Dante. 1934. 96 o.) P 1.90

Pintér Jenő dr.: A Budapesti Tankerület
15. számú értesítője 1933—1934. (40. o.) 

Quen, Elery: A mandarin bűnügy. (De- 
tektívreg. Athenaeum k. 1934.) P —.96 

Raine: M. L.: Éjszakai vendég. (Detek- 
tívreg. Palladis. 1934.) P 1.—

Révész Béla: Ady és Léda. (Irodalmi visz- 
szaemlékezés. Dante kiadás. 1934. 336
oldal.) P 4.80

Rolland, Romain: Vajúdás I—II. (Reg.
Dante. 1934. kb. 670 o.) bőrköt. P 7.50 

Rosman, G.: A kis autó két gazdája. (Ka
landos regény. Palladis. 1934.) P —.50 

Ruszkabányai Elemér: Minden második. 
(Regény. Délmagyarorsz. kiad. 1934. 
160 old.) kötve P 2.40

Shackleion: A Déli Sark hajótöröttjei. 
(Ifj. kiad. Dante. 1934. 208 o.) dk. P 3.—

Szeben Klára: Egy leány elindul. (Reg.
Bibliotéka. 1934. 288 o.) P 2.80

Székely Tibor: És ne vigy minket a kisér 
tésbe. (Regény. Singer és Wolfner. 
1934. 240 o.) P 2.—

Szomor—Rothnágel: Énekkönyv. (Egy
házi imák és énekek. Szt. István. 1934. 
168 o.) P l . _

Z. Tábori Piroska: Tökmag bandája. (Di
ákregény. Dante. 1934. 116 o. fvk. P 1.90 

Z. Tábori Piroska: Csavar Peti világot 
lát. (Ifj. elb. Dante. 1934. 80 o.) P 1.90 

Tirpák Sándor: Rajzóratervek és kidolgo
zott rajztanítási vázlatok. (Szt. István 
Társ. 1934. 64 o.) P 1.50

Tóth Tihamér dr.: Hiszek az Egyházban! 
(Szentbeszédek. Szt. István k. 1934. 452 
oldal.) P 10.—

Totis Béla dr.: Ideges női megbetegedé
sek. (Pantheon. 1934. 100 old.) P 1.80 

Az Uj Idők receptkönyve. (Singer és 
Wolfner. 1934. II. kiad. 288 o.) fv P 5.— 

Van Loon: Az emberiség története. (Ifj.
kiad. Dante. 1934. 368 o.) diszk. P 3.— 

Wassermann: Bula Matari. (Ifj. kjad.
Dante. 1934. 216 o.) diszk. P 3,—

Zwick, M.: A Szovjet hálójában. (Kalan
dorregény. Palladis 1934.) P —.50

Mit hoz a jövő?
Ki tudja ezt megmon
dani ? Gyönyörű ter
vek, felébresztett vá
gyak, titkos remé
nyek ragadják az 
embereket a képzelet 
birodalmába. . .  Ein
stein professzor sze
rint „a képzelet 
fontosabb mint 
a tu d á s!* M  faűtás- 
nak határa van, a kép
zelet ?.  . .  alapja az 
életnek, a valóság
nak. Minden lehet
séges . . . egyszerre 
szerencsés, dúsgaz
dag, boldog lehet! 
De hogyan képzel
hető mindez el kísér
let, próba nélkül ?

Hogy érheti Önt egy 
nagy nyeremény, ha 
nincs s o r s j e g y e  ? 
Most itt az alkalom ? 
Október 20-án 
kezdődik az uj sors
játék, hol 300.000 P,
200.000 P, 100.000P, 
sőt szerencsés esetben
500.000 ar. pengő is 
nyerhető. Vegyen egy 
sorsjegyet bármelyik 
föelárusitónál 3, 6, 
12 vagy 24 pengőért, 
ha lesz sorsjegye, 
mindjárt meglesz a 
reménysége* 
hogy váratlanul nagy 
vagyonhoz ju t és ter
vei, vágyai meg-

i valósulhatnak.
Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön

—



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ÉLETRŐL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

T A R T A L O M :
R á th -V é g h  István: Restit de la Bretonne gránitnaplója (305). — S z ir t i Zoltán: Egy elfele
dett fiatal költőtehetség, Havas Gyula (309). — S te in e r  Sándor: Az amerikai Business-Litera- 
tura (311). — a g .:  Tízparancsolatok irók, kritikusok és egyéb gonosztevők részére (313).—
k . L : Nostradamus utódai (315). — Ezekről a könyvekről beszélnek (317). — Az irodalom 
műhelyei (318). — A művészet világa (320). — A  m e l lé k le te n :  Hazai ’s külföldi tudósítá
sok (LXXVH.) — s g .: Babits Mihálynak — személyesen (LXXIX.) — Irodalmi élet (LXXX.) 
— A b o r í té k o n : A szeptemberben megjelent francia, olasz, angol és német, valamint az 

október második felében megjelent magyar könyvek bibliográfiája.

IX. ÉVFOLYAM » BUDAPEST a 1934. OKTÓBER 15

ÁRA 40 FILLÉR



1934 szeptember havában megjelent 
francia, olasz, angol és német könyvek

Az árak pengőben
Bemard, Tristan: Visites nocturnes. (Pa

ris, Michel. 251 1.) 4.50
Bizard, Leon Dr.: La vie des fiiles. (Pa

ris, Grasset. 282 1.) 4.50
Carco, Francis: Mémoires d'une autre vie.

(Paris, Michel. 253. 1.) 4.50
Chauvelot, Robert: Aimata, fiile de Ta

hiti. (Paris, Baudiniére. 281 1.) 3.60
Chérau, Gaston: Sa destinée. (Paris, Albin 

Michel. 249 1.) 4.50
Giono, Jean: Le chant du monde. (Paris, 

Gallimard. 318 1.) 4.50
Le Guillerme, Marc: Femmes voiléss. (Pa

ris, Fasquelle. 187 1.) 3.60
Lhande Pierre: LTnde sacrée. (Paris, 

Plon, 261 1.) 5.40
Vautel, Clément: L amour ä la parisienne. 

(Paris, Albin Michel. 315 1.) 3.60

Bonaventura A.: Rossini. (Firenze, Nemi.
63 1.) 4.80

Bontempelli M .: Noi e gli Aria. (Roma, 
Le Edizioni d’ltalia. 92 1.) 2.—

Bresciani B.: Novelle di guerra. (Verona, 
Cabianca. 73 1.) 1.60

Ciampitti F.: Cerchi. (Lanciano, Carabba.
204 1.) 4.—

Cicognani B.: Strada facendo. (Firenze, 
Vallecchi. 250 1.) 3.20

Fiocco G.: Paolo Veronese. (Milano, Tre
ves. 148 1. 200 műmelléklet.) 50.—

Ghelardini A.: Malessere. (Milano, Cor- 
baccio. 185 1.) 3.20

Ottello G.: Lacrime negli occhi spenti.
(Como, Cavalieri. 278 1.) 2.80

Pescio A.: Uomina maris. (Genova, De 
Fornari. 258 1.) 4.80

Romagnoli E .: Discorsi critici. (Bologna, 
Zanichelli. 260 1. 4.80

Belloc-Lowndes: Another man’s wife.
(Leipzig, Tauchnitz. 334 1.) 2.70

Buck, Pearl S.: East wind: west wind.
(Leipzig, Tauchnitz. 262 1.) 2.70

Deeping, Warwick: Sorell and son. (Ham
burg, Albatross. 412 1.) 4.20

Far jeon, J. Jefferson: The windmill mys
tery. (Hamburg, Albatross. 252 1.) 2.70 

Erskine, John: Adam and Eve. (Hamburg, 
Albatross. 255 1.) 2.70

King, C. Daly: Obelists en route. (Ham
burg, Albatross. 315 1.) 2.70

Lawrence, D. H.: The rainbow. (Hamburg, 
Albatross. 478 1.) 4.20

Lehmann, Rosamond: Invitation to the 
waltz. (Hamburg, Albatross. 178 1.) 2.70 

Masefield, John: The bird of dawning. 
(Hamburg, Albatross, 252 1.) 2.70

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők D
Budapest, VI.,

Wallace, Edgar: The last adventure. (Leip
zig, Tauchnitz. 300 1.) 2.70

Walpole, Hugh: Vanessa. (Hamburg, Al
batross. 501 1.) 4.20

Berg, A ja: Der Schlossgeist. (Leipzig, 
Rothbarth. 238 1.) P 3.75

Birkner, Friede: Frechheit siegt! (Leip
zig, Rothbarth. 191 1.) P 3.—

Blunck, Hans Friedrich: Die Frau auf 
dem Holm. (Berlin, Propyläen-Verlag.)

Kart. P 3.—
Brieger, Auguste: Kain und Abel in der 

deutschen Dichtung. (Berlin, De Gruy- 
ter. 80. 1.) P 6.—

Brüning, Elfriede: Und ausserdem ist 
Sommer. (Leipzig, Staackmann. 208 1.)

Kart. P 5.20
Buck, Pearl S.: Die Kutter. ( Wien, Zsol- 

nay. 312 1.) P 4.40
Chamson, Andre: Die Herberge in den 

Cevennen. (Leipzig, W. Goldmann 211 
1.) P 4.50

Chomton, Werner: Weltbrand von Mor
gen. (Stuttgart, Thienemann. 159 1.)

P 4.80
Connell, Richard: Ein stummer Passa

gier. (Berlin, Ullstein. 244 1.) k. P 1.50 
Daly, C. John: Der weisse Diamant.

(Leipzig, W. Goldmann. 231 1.) P 3.30 
Daniger, Margot: Ostseeblaue Ferientage.

(Leipzig, W. Goldmann. 233 1.) P 4.50 
Delmont, Joseph: Der Fels im Meer.

(Leipzig, Grunow. 364 1.) P 4.50
Dippel, Dr. Paul Gerhard: Nietzsche und 

Wagner. (Bern, Haupt. 100 1.) P 4.80 
Ebenstein, Erich: Wunderblume Liebe.

(Leipzig, Rothbarth. 254 1.) P 3.—
Elzer, Margarete: Frau gegen Frau.

(Leipzig, Rothbarth. 317 1.) P 3.75 
Emrich, Wilhelm: Paulus im Drama. (Ber

lin, De Gruyter. 132 1.) P 7.50
Fahrenhorst, Dr. E .: Geist und Freiheit im 

System Hegels. (Leipzig, Teubner.) 
Kart. P 7.20

Feuchtwanger, Lion: Marianne in Indien. 
(Paris, Europäischer Merkur. 123 1.)

. P 3.—
Flake, Otto. Die junge Monthiver. (Berlin,

S. Fischer. 507 1.) P 6.75
Fletscher, J. S.: Das Teehaus in Mentone.

(Leipzig, W. Goldmann. 220 1.) P 3.30 
Francke, Peter: Sehnsucht nach der 

Einen. (Leipzig, Rekord-Verlag. 224 1.) 
Kötve P 5.70

Hoffmeister, M.: Lotte. (Leipzig, Roth 
barth. 255 1.) P 3.—

. LANGER NORBERT könyvkereskedésében 
Andrássy ut 58.



H A Z A I  'S
U D Ó S

K Ü L F Ö L D I

I T A S O K
A s z á z a d i k  s z á m.  Szeptember 1 -i 

számunkban részletes statisztikáját adtuk 
a L i t e r  at u r a  eddig megjelent számai
nak s ebből kiderült, hogy a mai, október 
15-i szám lesz folyóiratunknak századik, 
önállóan megjelent száma. Csupán egy lé- 
iekzetvételnyire állunk meg ennél a szám
jegynél: meghatottan szorítjuk meg hűsé
ges olvasóink és munkatársaink kezét. Né
kik — és senki másnak — köszönhetjük, 
hogy vagyunk, hogy infláció, defláció, lét
szám-- és fizetéscsökkeyités közepette meg
maradhattunk, s hogy álljuk a harcot ér
dektelenséggel, rosszindulattal, illojális 
versennyel szemben. Gombamódra nőttek 
ki mellettünk kárászéletű lapocskák, aztán 
megint eltűntek az idők sülyesztőjében. S 
mi még élünk, keményen összeszorított fo
gakkal harcolunk a magyar kultúrának 
azon a posztján, amelyen — úgy érezzük
— küldetési töltünk be. Ez a tudat, meg 
az, hogy a L i t e r a t u r a  olvasói is hű
séggel kitartanak mellettünk, adja meg az 
erőt, hogy tovább is folytassuk a magunk 
nehéz, de szép munkáját. Kérjük a lap 
minden barátját: fogjon össze velünk, 
könnyítse meg munkánkat azzal, hogy ba
rátai, ismerősei körében vigye szét a L i- 
t e r a tu  r a hírét, szerezzen új előfizetőket 
a lapnak, amely — ez talán egyedül álló 
dolog a magyar folyóiratirodalom terén
— minden külső támogatás, minden pau- 
sálé, de még a legközvetlenebbül érdekelt 
szakérdekeltségek segítsége nélkül is szi
lárdan állja a helyét, függetlenül, becsü
letesen, megalkuvás nélkül. '

H á r o m  é v v e l  vejének, Wagner Ri- 
chárdnak halála után hunyt el Bayreuth- 
ben Liszt Ferenc. Éppen az ünnepi játé
kok folytak ott s Liszt leánya, a kemény 
idegü Cosima, nem akarta az ünnepséget 
meg zavartatni, ezért eltitkolta a közönség 
elől atyjának halálát. Trefort Ágoston, 
Tisza Kálmán kultuszminisztere, természe
tesen nyomban a halálhír vétele után 
érintkezésbe lépett Cosima asszonnyal, 
hogy a magyar zeneóriás holttestét haza
hozzák s itt temessék el. Ennek azonban 
két akadálya mutatkozott. Az egyik, ame
lyik a külvilág felé szerepelt, az volt, 
hogy Cosima olyan pompájú temetést kö
vetelt atyjai számára, amelyet a magyar 
államkincstár akkori helyzete állítólag nem,

bírt volna meg. A belső, igazibb ok azon
ban az volt, hogy Cosima asszony, talán 
atyja saját kívánságára, Gothában elham- 
vasztatta Liszt Ferenc földi maradványait 
s igy a katolikus egyház kínos helyzetbe 
került volna, ha egy abbéjának elföldelését 
meg kellett volna — elvi álláspontjánál 
fogva — tagadnia. így tehát a Liszt 
hamvait tartalmazó urna ott maradt máig 
is Wahnfried kertjében. Most, úgy hírlik, 
a magyar és a német kormányok között 
megegyezés létesült Liszt hamvainak ha
zahozataléira, amely esetben természetesen 
nagy ünnepségek között fog hazai földön 
örök pihenőjére térni a magyar muzsiká
nak nyugtalan életű gigásza.

*
A t e s t  k u l t u s z á n a k  őshazájá

ban, Amerikában is kezdenek már, úgylát
szik, a test egyoldalú adoráléisába beleeső- 
mörölni. Legaléibb is erre vall Sam Gol- 
dwyn — a híres M etro-Goldwyn direktorá
nak — jeleyitése az idei Goldwyn-g őrlők 
sorozásáról, akik tudvalevőleg a Flo Zieg- 
field halálával szerteoszlott görl-csoport 
helyét foglalják el Amerika és a film görl- 
kultúrltjában. Goldwyn évről-évre újra so
rozza csoportjának tagjait, akik így — az 
antik költő szava szerint — q u a s i  c u r 
s o r e s  v i t a e  l a m p a d a  t r a d u n t  
(mint az élet stafétafutói adják át egy
másnak évről-évre a szépség fáklyáját). 
8700 jelölt közül 60-at válogatott ki a mes
ter s jelentésében igen jellemző az a tö
rekvés, hogy az új görlök — intellektuali- 
tását emelje ki első sorban. Betty Hayward 
nemcsak arisztokrata-családból való, hanem 
azonkívül Paderewski kedvenc tanítványa 
is. Betty Dotson szobrásznő. Sok az új 
görl között az egyetemi végzettségű no. 
Gail Godson fogorvos lánya, maga is dip
lomás fogéisz. Ruth Moody, a coloradói 
egyetemen, „a háztartási tudományok‘‘ 
bakkalaureátája. Helen Wood a, clarksvil- 
lei főiskolán nyert diplomát. Charlotte 
Russell pedig, aki még egy évvel ezelőtt 
teknőckeretes pápaszemet viselt, a san- 
franciscói Berkeley-egyelem pedagógiai fa
kultásán volt asszisztensnő és a gyermek 
lélektanáról írt néhány alapos értekezést. 
— Ügyláiszik, már Amerikáiban is kezde
nek rájönni, hogy a női szépség nemcsu- 
pán a lábakban, hanem néha az okos fej
ben is megtalálható.
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P i e r r e  L o t i a  végrendeletében meg
hagyta, hogy Oléron szigetén, Saint-Pierre 
községben álló öreg kis háza kertjében te
messék el, „távol minden indiszkrét szem
től“. A végrendelet végrehajtói úgy tettek 
Loti kívánságának eleget, hogy a kert köré 
magas falat húztak, nehogy a túristák 
megzavarják az író örök nyugalmát. A 
szomszéd telektulajdonos azonban túljárt a 
végrendelet rendelkezésén. Telkéről lépcsőt 
építtetett a fal magasságáig s egy frank 
belépti díj mellett megengedte a kegyele- 
tes túristáknak, hogy megnézhessék onnan 
Loti sírját. A sír őre, Froment, most port 
indított a szomszéd ellen: követeli a lépcső 
lebontását. A larochelle-i bíróság aligha
nem zavarban lesz, kinek adjon igazat: 
Loti végakaratánakye, vagypedig a szom
szédos telekulajdonos szabad birtoklási jo
gainak?

*

K e v e s e n  t u d j á k ,  hogy Puccini hí
res operájának, a „Pillangókisasszonynak“ 
hősnője, Madama Butterfly, csakugyan élt 
a valóságban is. Tokio környékén, egy kis 
faluban élt a legutóbbi időkig ez a hölgy, 
akinek valójában Gato volt a neve s pár 
héttel ezelőtt hunyt el 90 éves korában. 
Előkelő nemesi családból származott s az 
amerikai haditengerészet egyik tisztjével 
való szerelmi viszonya annak idején meg
lehetősen kínos feltűnést keltett Tokio elő
kelő társadalmában. A teng er ész tiszt az
tán a spanyol-amerikai háborúban esett el. 
Gato asszony Puccini operáját solia életé
ben nem hallotta; ellenben pár évvel ez
előtt elvitték a Butterfly meséjéből készült 
filmhez. Az idős hölgy egyre csak rázo- 
gatta a fejét: „minden másképpen játszó
dott le“ . . .

*

U r b i n ó b a n  szeptember közepén az 
olasz könyvkiadók, írók, könyvkereskedők 
és könyvművészek szervezetei közös kon
gresszust tartottak, amelynek megnyitójá
ban Franco C i a r  l a n  t in i ,  az Olasz 
Kiadói Ipar Nemzeti Szövetségének elnöke 
bejelentette, hogy Mussolini elhatározta, 
hogy rövid időn belül felállítják az Olasz 
Könyv Nemzeti Múzeumát. Igaz, mondotta. 
Ciarlantini, hogy a könyvnyomtatás nem, 
Olaszországban született; de ennek a múze
umnak be kell a világ szemében bizonyítania, 
hogy az olasz könyvművészet mára 15. szá
zad végén felülmúl1:a mestereit, a franciá
kat, spanyolokat, sőt a németeket is. Ek
kor már 73 olasz városban állott nyomda 
mozgó betűkkel, s olyan mestereket produ
kált, mint Aldo Manuzio, Giolito, Giunti,

•— A kongresszussal egyidőben könyvki
állítás is volt Urbinoban, ahol különben 
egy Könyvművészeti Intézet neveli az elkö
vetkező olasz nyomdász, illusztrátor és 
könyvkötő nemzedékeket.

*
R ó m á b a n  m e g a l a k u l t  az olasz 

általános fasiszta könyvterjesztő vállalat, 
amelynek olasz neve: A g e n z  i a Ge n e 
r a l e  I t  a l i  an  a d e l  L i b r o  (rövidített 
neve: AGIL), címe: Roma, Via Collina 21. 
Az új vállalat célja, hogy az összes olasz 
könyvkiadói kezdeményezéseket összefog
lalja és mindenütt ismertté tegye az olasz 
könyv'ermékeket. Intézmények, könyvtá
rak, iskolák, különleges kedvezményeket él
vezhetnek. Az AGIL havi bibliográfiái fo
lyóiratot ad ki I I L i b r o  11 a l i a n o (Az 
olasz könyv) címmel, amelyet kívánatra 
bárkinek ingyen megküldenek.

*

A P a n t h e o n  ezidén újból kiírja a 
Mikszáth Kálmánrdíjat. Ez a díj körülbe
lül olyan szerepet tölt be a magyar iroda
lomban, mint a francia Goncourt-díj. 
Célja az. hogy minden évben új magyar 
tehetségeket fedezzen fel és hozzásegítse 
őket, hogy regényük napvilágot láthas
son. Az elmúlt években egész sor kiváló 
tehetség (Andai Ernő, Jamó József, Mol
nár Ákos, Gelléri Andor Endre. Földes 
Jolán, Gergely Máirta) került a Mikszáth 
Kálmán-díj révén a nyilvánosság elé. Pá
lyázhat minden eddig meg nem jelent ma
gyar regény. A regény terjedelme a ren
des regényalakot számítva 260—320 gé
pelt oldal. A pályamű névtelenül, jeligé
vel ellátva a Pantheon (Budapest. V., 
Vilmos császár út 28. I.) címére küldendő 
be. A pályadíj 1.200 pengő. Beküldési ha
táridő 1935. február-tus 1. A bírálóbizott
ság határozatát 1935 március 15-én teszi 
közzé. *

U n d i  Má r i a ,  a kitűnő nevű magyar 
iparművésznő, „Magyar Hímvarró Művé
szet“ címen kiadja a nemes magyar díszítő 
kézimunkák történetét, amely egyúttal ké
zimunkaoktatási vezérkönyvül is szolgál
hat. A 100 szövegoldalas, 160 tollrajzzal 
és 66 táblával kísért mű ára 23 pengő 
lesz. Előfizetéseket a szerző fogad el (XI., 
Horthy Miklós körtér 7).

*
O k t ó b e r  hó folyamán jelenik meg 

R e m é n y i  k Zsigmond új, kínai tárgyú 
szatirikus regénye „Költő és a valóság“ 
címen a Phönix kiadásában, Leon Alex il
lusztrációival. A kö et ára 2 P lesz.
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RÓ K FII R C S A  
É L E T  E

Res (if de la Bre tonne gránitnaplója
Irta : Ráth-Végh István

Kétszáz esztendeje, 1734 október 23-án született Restif de la Bretonne, Zola 
és Balzac előde, a realista regény ősapja, a 18. század irodalmának kétségtelenül 
legérdekesebb alakja.

Sok, sok évvel utána állapította meg Edmond de Goncourt, hogy az író leg
első feladata: emberi dokumennimokat gyűjteni. Hát Restif írásaiban az emberi 
dokumentumoknak olyan tömege sorakozik fel, mint semelyik más író oeuvre-jében, 
aki csak valaha élt és írt. Főmunkája, a tizenhat kötetes Monsieur Nicolas egy em
ber életének, lelkének, cselekedeteinek olyan hallatlanul őszintén kiteregetett apró
lékos krónikája, hogy bátran írhatta oda regényének alcíméül: Le Coeur Immain 
dévoilé.

A leleplezett emberi szívnek erről a regényéről Wilhelm von Humboldt azt 
írta Goethének, hogy a legigazabb és legélethűbb könyv, amely valaha is megjelent. 
Schiller is referál róla Goethéhez írt levelében; megbecsülhetetlen értékű olvasmány
nak mondja.

O maga tisztában volt könyvének értékével. Nem helyezi ugyan magát Rous
seau fölé, de legalább is mellé. Azt írja, hogy Rousseau Vallomásaiban egy nagy 
embert boncol, ő pedig egy hétköznapi embert s a legfájdalmasabb magaboncolás 
árán számol be tetteiről és érzéseiről. „Olyan művel ajándékozom meg nemzetemet, 
amely többet ér Buff on természetrajzánál, felvilágosítja kortársaimat és használ 
az utókornak, mert talán soha sem fog még egy ily bátor őszinteségű író a színté
ren megjelenni“.

Az utókor sokban igazat adott neki. Funck-Brentano, Restifről írt vaskos 
kötetében, negyvenhárom Restif-tanulmányról számol be; övé a negyvennegyedik. 
A nevesebb írók közül Gérard de Nerval, Monselet, Paul Lacroix, Assezat, Alméras, 
Henriot, Grand-Carteret, Cottin foglalkozott vele. A legbővebb és legalaposabb, 32 
ívre terjedő tanulmányt német ember írta róla: Eugen Dühren. (Iwan Bloch ál
neve.) Valamennyit Restifnek mindent bevalló, semmit sem rejtegető vagy szépítő, 
páratlan őszintesége ejtette meg; valami olyan izgalom csábíthatta őket, aminőt a 
testet boncoló orvos érez, — aminő a nagy Vésale-t arra ragadta, hogy hullákat 
lopjon le az akasztófáról, s odahaza a szobájában, mécsvilágnál igyekezzék tanul
mányozni a titkok titkát: az embert.

Mindig némi tiszteletteljes kételkedéssel szokás olvasni azokat a memoárokat, 
amelyeket írójuk késő öregkorában csakúgy emlékezetből, esetleg naplótöredékek, 
levelesládák tartalmából meregetve szokott papírra tenni. Ez a kifogás sok tekintet
ben Rousseau vallomásaira is áll. Restif nem így dolgozott. Neki nem csupán min
den levele megvolt, amelyet életében írt és kapott, hanem rendelkezésére voltak nap- 
lójegyzetei, tizenötéves korától kezdve, teljes negyvenöt esztendőn keresztül!

Ezek közé tartozik a hírhedt kőbe-karcolt napló.
A gránitnapló keletkezése és megsemmisülése

A párisi Nótre Dame-templom mögött kis híd vezet egy kis szigetre, amely 
távol Páris zajától, ma is ódon, különös hangulatot áraszt. írók, költők szívesen vá
lasztották lakóhelyül. Itt lakott Gautier és Baudelaire. Restif korában még hangu
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latosabb lehetett. Ez volt színtere esti magános kóborlásainak, itt élte át sétaköz 
ben emlékeit. Restit az emlékek embere volt, olyan mértékben, mint senki más. Ha 
valami történt vele, azt feljegyezte, az évfordulót megünnepelte s a feljegyzés visz- 
szaidézte emlékébe a multat, amelyet ekkor mégegyszer átélt. Az évforduló ép olyan 
fontos volt neki, mint a valóságos élmény. Többször megjegyzi, kedves latin nyel
vén: „Hodie dico: quid anno sequenti, tali die, sentiam, dicam aut agam?“ így szó
lok ma: a jövő évben, ugyanezen a napon, mit fogok érezni, mondani és cselekedni? 
A lelki élmények Ínyence ilyenkor végtelen gyönyörűséggel élvezi, hogy ami tavaly 
ezen a napon ismeretlen, előre nem látható jövő volt, az ma immár ismert jelenné 
érett. Szentimentális természete az évfordulókon úgy elragadja, hogy az elmúlt 
esemény természete szerint repes a boldogságtól vagy elérzékenyíil és könnyekbe 
tör ki, szinte a fájdalomtól részegen.

A Szajna partján alacsony kőfalak húzódnak végig, széles kőlapokkal lefedve. 
Ezekbe a kőlapokba véste és karcolta bele, eleinte kulccsal, később külön erre a célra 
készült vasvesszővel az emlékek mániákusa életének nevezetesebb dátumait, rövid 
latin nyelvű megjegyzéssel. Kedélyének rendkívül érzékeny lemeze persze olyan ese
mények képét is biborszínben vette fel, amelyet normális ember szürkének lát. Nem
csak szerelmi viszonyainak kezdő és végnapjai s a két nap közt lezajló eseményei 
örökültek meg a kőlapon, hanem azok a napok is, amelyeket víg baráti körben töl
tött, vagy viszont valamely ellenségével veszekedett végig, — amelyekben megkez
dett vagy befejezett egy munkát és elvitte a cenzorhoz, — amelyen átnézte a kor
rektúrát vagy pedig szerencséje volt 'megpillantani egy formás női lábat. A szép 
lábak — közbevetően mondva — erőteljesen hatottak ez irányban is nagy felvevő
képességű kedélyvilágára; ő volt az első irodalmi láb-fetisista, lásd Le pied de 
Fanchette című elbeszélését.

Két éven át, 1779-től 1785-ig rótta Restif az lie Saint-Louis folyampartját és 
rótta rendszeresen a kőbe feljegyzéseit. Lassankint irodalmi körökben is híre ment 
a különc, gyerekes mániának, de nem nevették ki érte, sőt megtiszteltetésnek vették, 
ha némelyik írótársát magával vitte a szigetre s ott a gránitnapló feljegyzéseit vizs- 
gálgatva, elbeszélgettek és elfilozofáltak.

Egy szép napon aztán vége lesz a romantikus kóborlásnak, évfordulók kiélve 
zésének, élmények kőbe karcolásának.

Az Ilé Saint-Louis lakói nem értettek irodalomhoz és belső írói emóciókhoz; ők 
csak egy furcsa embert láttak a Szajna partján kószálni, aki a kőlapokat telekaparja 
érthetetlen szavakkal. Restif nem a Paysan perverti híres írója volt az ő szemükben, 
hanem komikus uccai alak. A felnőttek nem bántották, legfeljebb nevettek és vállat 
vontak, de a gyerekhad kegyetlen. Amikor az uccai suhancok meglátták, körülvették, 
kiröhögték, kigúnyolták, csúfneveket kiabáltak rá. Olyanformán üldözhették, mint 
a régi Pest siserahadai az akkori uccák furcsa figuráit: a Sári nénit, a Smülézert, 
néha még Hazafi Verái Jánost is. Restif után azt kiabálták: Griffon— ami griffma- 
darat jelent, de firkoncnak is lehet érteni. Még tovább ment a megvadult apró cső
cselék: levakarták feljegyzéseit a kövekről!

Esti sétáit, édes ünnepnapjait megmérgezte a bitang uccagyerek, drága szige
tét nem látogatta többé, az inzultusok elvették a kedvét.

A gránitnapló lassan tünedezni kezdett. Eső, hó leporlasztotta a kövekről; 
maguk a kövek is mállani kezdtek s itt is, ott is kicserélték, ujjal pótolták őket. Res- 
tif-rajongók a múlt század derekán kutatni próbáltak a feljegyzések után, — de már 
r.em volt nyomuk sehol.

A g r á n itn a p ló  m á s o la tá t  fe lfe d e z ik
Száz év múlva, a múlt század nyolcvanas éveiben, a Bastille régi iratainak 

rendezői egy nehezen olvasható iratkötegre akadtak. Ez volt a címe: Mes'lnscrip- 
cions. A Restif saját külön helyesírásával írt cím figyelmessé tette Paul Cottin-1, 
nekilátott a kéziratnak, megállapította, hogy az Restif kezeírása, temérdek fáradság
gal kihüvelyezte a szörnyű szarkalábakat s a Restifisták végtelen meglepetésére és 
örömére kiderült a következő:
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Mikor Restif a suhancok üldözése folytán kénytelen volt a drága szigeti sétá
kat abbahagyni, hogy legalább az emléknapok megrögzítése ne menjen veszendőbe, 
valamennyi feljegyzést időrendben összegyűjtötte és bevezette a megtalált naplóba. 
Megkerült tehát a históriai adattár, amelynek segítségével ellenőrizni lehetett az 
írói művekben foglalt adatokat. (Mint utóbb kiderült, az adatok pontosan vágtak, 
tehát Restif regényeiben igazat írt!)

Még becsesebbé tette a felfedezett kéziratot az, hogy a rövid latin emlékszava
kat Restif bő magyarázatokkal látta el, úgy hogy valamennyinek az értelme vilá
gossá vált s így tulajdonképen a másolat sokkal értékesebb, mint a kőbe karcolt és 
elpusztult eredeti lett volna.

A naplónak az a legérdekesebb része, amely az öregedő Restif legutolsó, ro
mantikusan indult, de szennybe fulladt szerelmi viszonyára vonatkozik. Ennek tör
ténetét Restif két ízben is kiadta regény formájában. Első Ízben önálló regény for
májában jelent meg La derniere avanture d'un hőmmé de qua/rantecinq ans címmel 
később a Monsieur Nicolas-ba iktatta be 12,-ik kötet gyanánt. A regény és a napló 
összevetésével ennek a késői szerelemnek a legkisebb részlete is elénk tárul.

A n e g y v e n ö té v e s  fé r f i  s z e r e lm e
Még 1776-ban történt, hogy Restif lakást bérelt bizonyos Debée-Leeman nevű, 

Belgiumból Párisba átszármazott asszonyságnál. Ennek volt egy Sara nevű lánya, 
akkor tizennégy éves. Restif ment a dolgai és szerelme után, nem törődött a gyerek
kel. De elszállt négy esztendő és Sara gyönyörűséges hajadonná serdült. Szőke volt, 
magas és karcsú, üdén rózsás arcát szende, szinte bánatos kifejezés tette érdekessé. 
Restif foglalkozni kezd vele, könyveket ad neki kölcsön, novellát olvas fel, szóval 
erősen összebarátkoznak. Eleinte atyát és leányt játszanak, a megszólítás Sara ré
széről: Mon papa. Majd a játék veszedelmesre fordul. Egy szép napon a papa szá- 
joncsókolja a lányát, az nem csak tűri, hanem viszonozza is. Következnek az ifjú 
szerelem ismert gyönyörűségei: színházban egymás kezét fogják, ebédnél az asztal 
alatt egymás lábát nyomkodják. Újév napján fogadtak egymásnak örök barátságot; 
két hónapig fonta gubóját köréjük a barátság szürke kukaca, hogy aztán februárius 
végén kirebbenjen a beteljesült szerelem tarka pillangója.

Beszéljen erről a gránitnapló.
1780 februárius 25-iki dátummal ez a három szó volt a szajnaparti mellvéd kő

lapjába vésve: Felicitas data t\ota. „Boldogság: minden megadatott!“ Hogy mi volt ez 
a minden, nem kétséges, mert a következő napokon sűrűn sorakozik egymás után ez 
a szó: Felix, — sőt egyes napok különösen emlékezetesek lehettek, mert a dátum 
után ez volt írva: Bis felix. Egészen május végéig gyönyörűek a boldog szerelem 
napjai; a részletekről a regény ad felvilágosítást.

Csupán egy ízben történt, hogy Restif boldogságának tiszta egén némi árny 
suhant keresztül. Aprilis 27-ről így árulkodik a folyamparti kőfal: Fere lupanaris 
modo agit. Hogyan? az ábrándos tekintetű Sara, a papa leánya úgy viselkedik, 
mint a lupanarban szokás? Restif, a minden szerelmi hájjal megkent nőcsábító meg- 
ütődött ugyan, de nem gyanakodott; vagy talán nem is akart gyanakodni, zavarta
lanul akarta kiélvezni a csókszüretet.

De nemsokára meg fog a szeme nyílni.
Május 21: Hic Lavalette. Vagyis megjelent a Lavalette nevű vetélytárs; egyéb

ként 55 éves gazdag ügyvéd, olyan füstös pofával, mint egy mulatt.
Május 30-án lecsap a mennykő: Sara cubat foras, me non monita. Sara házon 

kívül alszik s engem nem értesít. . .
Rövidség okáért ime a regényből kivonatolt magyarázat. Sara tökéletes kis 

bestia volt, olyan romlott, amilyen fokú romlottságra csak ábrándos tekintetű sző
kék képesek. Talán szerette is a maga módja szerint a negyvenötéves Restifet; min
denesetre erős kapocsként fűzte hozzá a heti 12 frank gombostűpénz, a sok ebéd, 
vacsora, színházjegy, selyemharisnya és egyéb szerelmi ajándék. De amikor a gazda
gabb udvarló jelentkezett, a szegényebbet a legnagyobb nyugalommal megcsalta.
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Következtek a szenvedés és megalázás napjai. Restit megtudja a hitszegést, 
de nincs ereje a szakításra. Arctum cor indignitate — vési bele a kőbe. „Összeszorul 
a szívem, ha a méltatlanra gondolok!“ És mégis ott settenkedik körülötte. Ha az illú
ziói meghaltak is, a szép test nélkül nem tud élni.

Junius 10. Reconciliatio: cubat mecum. Kibékülés: nálam alszik.
Junius 11-én ez a hallatlanul naív feljegyzés: Serica, favores. Selyemharisnya, 

kegyek. . .
Azután veszekedések, civódások, majdnem tettlegességbe robbanó jelenetek. 

„Nem tudom becsülni és mégis szeretem“ — faragja a kőbe az eszeveszett szerelmes 
férfi. Az asszonyi test varázsa olyan bódulatba ejtette, hogy nem törődött már sem 
mivel, csak el ne kelljen veszítenie. Junius 27-én ez a szó jelenik meg a kőlapon: 
Pax. Béke. A szelid hangzású szó a legförtelmesebb megalkuvást takarja, amit csak 
férfi elkövethet. A napló zárójelben így magyarázza: „Békét kötöttünk; Sara köte
lezte magát, hogy egyformán osztja meg magát közöttünk . . . “

Ami ezek után következik, az az emberi dokumentumok gyűjtőjének nagy ér
téket jelent, de az olvasó csak csendes undorral kisérheti. Megint összeveszések, is
mét kibékülések, — a lány hideg, gúnyos., barátságtalan, bezárják az ajtót Restif 
előtt, — majd megint egy frappáns emberi dokumentum: Sara megcsalja mindaket- 
tőt egy harmadikkal és Restif nagy kárörömmel örvendezik. Elhurcolkodik a lakás
ból, hogy megkönnyítse a szakítást, de megint visszacsábul. Egy teljes esztendeig 
tart ez a kínlódás, végre valahára a következő év július 22-én megjelenik a gránit
lapon a záróakkord: Aditus postremus. Utolsó látogatás. . .

S hogy Monsieur Nicolas szívéről a lepel teljesen lehulljon, egy korábbi fel
jegyzésből az is kiderül, hogy mi tette könnyűvé a szakítást.

Junius 30: Deambulatio cum puella Lévé. „Séta a kis Lévé leánnyal...“ Ez a 
kis Lévé leány iparművésznő volt, rézmetszéssel foglalkozott. Restif Contemporaines 
című hatalmas novellagyűjteményéhez készítette a metszeteket s közben arra is 
ráért, hogy vigaszt nyújtson a meghasonlott lelkű írónak.

De ez a szerelem sem tartott sokáig. Nem amiatt, mert Restif a lányt meg
unta volna; dehogy, egészen meglepő okból. Az író fölébe kerekedett a szerelemnek. 
„Elhagytam a lányt — írja a naplókommentárban — mert négy képet elrontott s ha 
tovább folytatja a metszést, csúffá teszi az egész könyvemet...“

megállapítása Révay Józsefnek, az antik 
kultúrák ragyogó tollú ismerőjének s a 
keresztény legendák behízelgő hangú me- 
sélőjének, hogy Gömbös egyik legnagyobb 
érdeme, hogy „megtalálta az új kor egész
séges és megváltó gondolatát, az agrár
gondolatot, kitermelte és uralomra juttatta 
a kisgazdapártot és a kisgazdagondolatot“. 
Talán nem mindannyian írnok alá Révay 
Józsefnek ezt a megállapítását, amelyet 
— ha mélyebbre ható történelmi szemlélet 
okuláréján át fogja egykor újra átgon
dolni — talán önmaga is némi túlzásnak 
fogja érezni. Ugyebár?! Finoman letompí
tott hangú előszót írt a könyvhöz Herczeg 
Ferenc, aki ebben az előszóban leszögezi, 
ő „nem pártpolitikus, hanem csak költő“ ; 
mégis jó ezt tudnunk róla, aki 1896 óta 
megszakítás nélkül tagja volt a liberális
ból sarjadzott kormányzó pártoknak. Ré
vay József könyve olyan kordokumentum, 
amelyre mindig visszafognak hivatkozni 
eljövendő idők historikusai.

Révay József dr.: Gömbös Gyula élete 
és politikája

(Herczeg Ferenc előszavával. Franklin 
Társulat. Bpest, 193J. J00 oldal). Igaza 
van e könyv írójának: nincs nehezebb fel
adat, mint egy hatalmon lévő vezető po
litikus életrajzát megírni, anélkül, hogy a 
bizantinizmus gyanújába esnék ott, ahol 
— a dolog természetéből folyóan — jót és 
szépet kell könyve hőséről írnia. Ezt a 
szkilla-karibdiszt ügyes fordulattal ússza 
meg Révay dr.: egyszerűen demateriali- 
zálja Gömbös egyéniségét, vagy még in
kább generalizálja —, egy egész nemzedék 
"biográfiájává szélesíti ki. Persze, hogy ez 
a szándéka inkább csak — szándék marad, 
annak nem is annyira ő, mint inkább hő
sének pregnáns egyénisége az oka: igazán 
túlzás lenne azt mondanunk, hogy Magyar- 
országon ma csupa Gömbös Gyula él, s ez 
ellen — azt hisszük — első sorban Göm
bös tiltakoznék a legélesebben. Érdekes
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ELFELEJ ETT ÍROK
Egy elfeledett fiatal költőtehetség:

HAVAS GYULA
Csak kevés művésznek, költőnek és egyéb fajta tehetségnek jut osztályrészül, 

hogy mindjárt fellépésekor elismerik és felismerik. A legtöbbnek hosszú, küzdelmes 
harcot kell az elismertetésért vívnia és igen nagy azoknak a száma, akiknek előbb 
meg kell halniok, hogy feleszméljenek nagyságára az emberek. A pantheonban való
ban csak a halottaknak van a helyük.

De nem minden meghalt tehetség kerül bele ebbe a pantheonba, hanem sokan 
és nem egyszer igazán vérbeliek csak a feledés pantheonjában lelnek örök nyugvó 
helyet. Viszont megesik az is, hogy féltehetségek már életükben bejutnak oda, ahova 
az igaziaknak még a haláluk után sem sikerül. Különösen gyakori eset ez a szellemi 
életnek azon a területén, amelyet az irodalom foglal le magának. Es itt is első sor
ban a költőt szokta a végzet, a „sorsharag“ elérni. A közelmúlt is nem egy példát 
termelt ki ennek igazolására.

Kell-e mindjárt harsogóbbat említeni Gyóni Gézánál, akinek költészete nem 
egyéb Ady Endre visszhangjánál, de azért még életében kikiáltották őt az új ma
gyar líra fenoménjének és igyekeztek őt Adyval szemben kijátszani. Ez a Gyóni- 
kultusz a háború alatt egyenesen a paroxizmusig fokozódott és ma is még folyton 
napvilágot látnak költészetével és életével foglalkozó cikkek és mint valami nagy 
klasszikusnak, úgy igyekeznek minden legkisebb életnyilvánulására világosságot de
ríteni. Ezzel szemben például az igazi költő Tóth Árpád feledésbe merült teljesen. 
Ezt a feledést csak egészen rövid időre szakította meg az a nap, amelyen barátai 
emléktáblát állítottak neki Debrecenben; most pedig egy szegedi disszertáció méltatja 
költői szerepét.

A háború, ez a nagy értékpusztító, sok fiatal tehetséget akadályozott meg az 
érvényesülésben. Sok ismeretlen tehetség és talán egyenesen genie veszett el benne, 
mielőtt egyáltalán szóhoz juthatott vagy teljesen kibontakozhatott volna. A sok is
meretlen között mindenesetre elragadott egy nagy értéket is, akiről azonban ma 
már senki sem beszél és talán senki sem tud és ez: Havas Gyula.

Költeményei a Nyugatban jelentek meg az 1913—1918-as években, de senki
nek sem jutott eszébe a Nyugat táján, hogy összegyűjtsék és kiadják. Amikor az 
addig ismeretlen Békássy Ferenc elesett (ki emlékszik még erre a névre?), akit 
pedig a legjobb akarattal sem lehet másnak tartani ígéretnél, Babits Mihály sietett 
előszót írni a hajdani oxfordi vagy cambridgei diák próbálkozásai elé (sajátságos, 
mennyire emlékeztet Békássy egyénisége Baumgartenére), de Havasról, a költőről, 
a háborús betegségben meghalt szegény katonáról nincs, aki beszélne. Nincs, mert 
költeményei szerteszórtan hevernek a régi Nyugat lapjain.

Minden ízében férfias líra az övé. Verselési technikája bámulatos anélkül, 
hogy zsonglőrködnék. Művésze a nyelvnek, már-már aranyjánosi magaslatokon. Köl
tészete, minden érettsége és kiforrottsága mellett, még messze a csúcsponttól, nagy 
fejlődési lehetőségeket foglal magában. Fájdalom, hiába. Úgy rémlik nekem egye
bekben, hogy Albert Samain verseinek mesteri fordítása is tőle való. Ezek szintén 
a Nyugatban jelentek meg.

Ez a nagytehetségű költő megérezte ezt a sorsot, ezt a véget, ami kijutott 
neki. Ide iktatom egyetlen versét, amelyet őrzök és amelyet úgy mentettem meg a 
feledéstől, hogy annak idején — Uram bocsá’ — kitéptem valamelyik kávéházban 
található Nyugat-példányból. így azután nem vagyok benne bizonyos, hogy 1917- 
bon vagy 1918-ban jelent-e meg. Azt hiszem, az előbbi dátum az igazi, de a másik
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sincs kizárva. Nem áll ma módomban ellenőrizni. Csak az bizonyos, hogy a 661-ik 
oldalon olvasható. íme:

VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK!
(Halott katona éneke)

Vegyétek és egyétek, im a testem, 
amely tiérettetek töretik.
AJo tudjátok meg, hát elestem!
E sorsot itt most sokan követik, 
a halott, mint a csillag a nagy égen, 
mely egykedvűen ragyog le nekik.
Én autót akartam — ó, nem is régen — 
és szeretőmnek szép, karcsú cipőt, 
ó, mennyi vágyam volt e földön nékem!
De cserbe hagytak im a rút idők,
már nem ragyognak nékem messze, Pesten
a messzi paloták s a messzi nők.
Vegyétek és egyétek, im a testem, 
amely tiérettetek töretik, 
nyugodjatok meg: már elestem
és útamat még ezrek követik.
A szeretőnk már mosolyoghat rátok 
és leányaink oldhatják öveik,
napfényben éghet gyönyörű hazátok, 
a tiétek a vigasság s a vágy 
s a szerelem. . .  Es tiétek az átok!

Ma talán még megrendítőbb e vers, mint akkor volt, amikor frissiben olvas
tam. A költő á tk a . . .  Úgy látszik ő is azt vallotta, mint Ady Endre 1914-es márciusi 
versében. Bár inkább annak a mondásnak van igaza, hogy 48 óta nem fog. az átok, 
de azért össze kell gyűjteni és kiadni Havas Gyula verseit, azokat is, amelyek még 
nem jelentek meg, mert bizonyára ilyenek is vannak. Mert ha Havas Gyulának nem 
is nagy terjedelmű az oeuvreje, de az új magyar költészet kincsesházának értékei 
közé tartozik. Örök kár, hogy ily fiatalon kellett meghalnia.

Színi Zoltán

Hoel, Sigurd: Szerelem a strandon

(Norvégból fordította: G. Belce Margit. 
Kosmos-kiadás. 287 oldal.) A norvég író
nő — a skandináv Bródy Lili, — bájos 
közvetlenséggel írja meg a mai fiatalság 
modem nyaralását: négy fiú és öt lány, 
javarészt egyetemi hallgatók, egy tenger
parti halászkunyhóban töltenek el hat he
tet. Sok szerelem és ugyanannyi filozofá
lás közben zajlik le ez a nyár, amely nem 
szűkölködik izgalmas eseményekben. A mai 
fiatalság arca éles röliefként domborodik 
ki a történések hátteréből és a konklúzió 
összesűrűsödik a pompásan megformált 
figurák egyikének utolsó szavaiban, ame
lyek így hangzanak: „Jókedvünk teljesen 
indokolatlan. Ez a nyaralás a maga egé
szében a kudarcok hosszú sorozata. Vagy

talán nem azért jöttünk-e ide, hogy kedé
lyesen, gondtalanul töltsük az időt és dol
gozzunk? De igen. Nem határoztuk-e el, 
hogy kerüljük a régiek ostobaságait, a fél
tékenység! drámákat, verekedést és öngyil
kosságot szerelmi ügyekkel kapcsolatban, 
mivelhogy ez mind naivitás és méltatlan a 
modern fiatalsághoz? Nem fogadtuk-e 
meg, hogy az önámítást kiirtjuk az emberi 
lélekből és létrehozzuk az új nemzedéket, 
amely minden problémának, még a legne
hezebbnek is, bátran a szemébe néz? De 
igen. És nem tettük-e csúffá saját vára
kozásainkat, nem játszottuk-e le végig a 
régiek minden ostobaságát egymás után...? 
De bizony“. Szóval: a norvég írónő bebizo
nyítja, hogy az emberek lényegükben rnit- 
sem változnak és ezt felettébb bájosan, 
szórakoztatóan bizonyítja be.



M U L A

HASZNOS

A G O K

Az amerikai Business-Literature
Az Egyesült Államok szellemi életének van egy terrénuma, amely még ma is, 

amikor pedig Amerikát szinte naponta felfedezik, meglehetősen ismeretlen nálunk: 
ez a „business-literature“.

Meghatározást adni a business-irodalomról nagyon nehéz. A közgazdasági iro
dalomnál jóval több, a közgazdasági tudománynál kevesebb. Van benne mindkettőből 
jó adag, de hozzájárul még ehhez gyakran a USA különleges helyi kulőrje, szelleme, 
monumentalitása.

Alig néhány évvel ezelőtt New-York város közkönyvtárának katalógusaiban 
az „Economics“, azaz közgazdaság vezérszó alatt kb. 200 ezer művet tartottak nyil
ván. A prosperity legragyogóbb éveiben a USA évi könyvtermelését 200 millió kötetre 
becsülték és szavahihető források ebből a könyv-óceánból kb. 10 millióra teszik a 
business-literature produkcióját.

Ez a becslés azonban a prosperity éveire vonatkozott. Ma, a National Recovery 
Act (rövidítve NRA) kritikus éveiben, bármennyire hihetetlenül hangozzék is ez, 
valószínűleg emelkedett a termelés ebben az irodalmi műfajban. T. i. az NRA célja 
elsősorban és mindenekelőtt gazdasági téren reorganizálni az Egyesült Államokat. 
A nagy munkába beállított sokezer főnyi intellektuális hadsereg fokozott mértékben 
ontja a jelentések, memorandumok, statisztikai művek, ismertetések stb. stb. tömegét.

Ebben a könyvözönben nehéz eligazodni. De azért általában négy eszmecso
portba osztható be a termelés. Ezek a következők: 1). üzletfilozófiái és üzlet-szép
irodalmi csoport, 2). szigorúan technikai jellegű kézikönyvek és szövegkönyvek. (Sok 
egyetemen tartanak közgazdasági, üzlet- és üzem-viteli előadásokat, nem szólva a 
„Correspondence School“-ok szövegkönyveiről.) 3. kézikönyvek, amelyek sem techni
kaiak, sem tudományosak. Inkább „áltudományos“ könyvek. 4. végül az üzleti élet 
méltatása magasabb közgazdasági szempontból. Vegyük sorra ezeket a csoportokat.

Az első csoportot csak néhány reprezentatív amerikai író munkáiból ismeri 
a magyar közönség. Ide tartoznak U. Sinclair közismert, erősen szocialista ízű legé
nyei, továbbá Lewis Babbit-je, azután Kaufmann, Woodward, I. Tárbeli regényei, 
továbbá az amerikai magazinek hasábjain tucatszámra megjelenő kisregények, ame
lyek gyakran ilyen címeken látnak napvilágot: „Hogyan szereztem az első milliót“, 
vagy „A siker nagy amerikai legendája“, stb. Ugyanide lehetne sorozni a nagy 
karriert befutott emberek önéletrajzait is, amelyeket azonban, mellékesen szólva, a 
legritkább esetben ők maguk írják. Jó pénzért megírják a részükre.

A második csoportba tartoznak azok a könyvek, amelyek technikai oldaláról 
fogják meg az üzletet. Idetartoznak, pl.: „Vállalkozók könyvelése“, „Nagykereske
delmi kézikönyv“, „Ipari Szénvásárlás“, „Statisztikai Gépírás“, „Export- és Import-' 
üzletek Finanszírozása“, „Szabadalmak“, „Szálloda-igazgatás“, „Irattárak szerve
zése és Vezetése“, „Balesetbiztosítás“, ,,A Tőzsde“, „Autóbuszüzemek Könyvelése“, 
„Légi Szállítás és Légi Kikötők“, „Bankrevizió“, stb., stb.

Ez az a csoport, amelyben egész valójában bontakozik ki Amerika gazdasági 
nagysága. Szinte elképzelhetetlen más országban, hogy egy és ugyanarról a témáról 
gyors egymásutánban 4—5 könyv is megjelenjék. A jövedelmi adóval legalább 15 
mű foglalkozik, egyformán kimerítően.

A harmadik csoport az, amely majdnem teljes egészében hiányzik nálunk.
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Néhány könyveim halvány fogalmat nyújthat az idetartozó munkákról: „Hatásos 
üzleti levelek“, „Eladási adminisztráció“, „Hogyan lehet anyagilag előbbre jutni“, 
„Az egyéni varázs növelése“ (?!), „Hirdetési kézikönyv kiskereskedők részére", 
„Hogyan kell beszélni“, „500 válasz vásárlók kifogásai ellen", „Hogyan lehetek hir
detési szakértő“, „Az üzleti etika alapjai“, „Hogyan lehet az embereket befolyásolni 
az üzleti életben?“, „Üzleti horoszkóp“, „Üzleti pszihologia“, „Hogyan alapítsak üz
letet?“, „Utazók szerepe az eladási hadjáratokban“, „Használt autók eladása“, 
„Esetek a detail-eladás köréből“, stb., stb.

Ezeknek a könyveknek a tartalmáról a magyar olvasónak sejtelme sem lehet 
Ami a könyvek belső értékét illeti, maguk az amerikaiak sem egységesek a meg
ítélésében. Sokan azt mondják, hogy ezeknek a könyveknek a végén kivétel nélkül 
egy nagy, szimbolikus kérdőjel áll, mert minden állításukat kétségbe lehet vonni 
és megállapításaik annyira ingadozók, hogy ez alapon az egész irodalmi csoport 
értéke problematikus.

Tény az, hogy ilyen óriási produkció mellett sok a selejtes. Hiszen a szerzők 
között Cassontól lefelé, a toliforgatáshoz némileg értő, tönkrement vállalkozóig 
mindenkit megtalálhatunk. Helytelen lenne azonban, különösen magyar szempont
ból nézve, ezt az egész irodalmat en-bloc halálra ítélni. A gyakran semmitmondó 
címek között sokszor magas, felelősségteljes állásokat betöltő, vezető közgazdasági 
egyéniségek sokévi értékes tapasztalatai rejlenek. A magyar olvasó előtt gyakran 
érthetetlennek tűnhet fel, milyen ok indíthatta pl. egy virágzó hirdetési vállalat 
tulajdonosát vagy vezérigazgatóját arra, hogy közreadja hosszú évtizedek alatt 
szerzett értékes tapasztalatait.

Külön is megemlítést érdemel ebben a csoportban a „pep-talk“, a bátorító
irodalom. Ennek méltatására ilyen rövid cikk nem nyújthat alkalmat. Röviden csak 
annyit, hogy ezek túlnyomórészt Emerson filozófiájában és Maráén könyveiben 
gyökereznek. A legügyesebb népszerűsítője az amerikai „rámenő“ életfilozófiának 
talán Casson, ez az amerikaivá vedlett angol újságíró, akinek könyvei komoly sike
reket arattak nálunk is.

De Casson csak egy a sok közül. Nem lehet azonban letagadni, hogy ennek 
az irodalomnak sok a vadhajtása is. Maguk a címek sem mindig bizalmat keltők: 
„Szeretné, ha tökéletes emlékezete lenne?“, „Akarja, hogy hatásosabb egyénisége 
legyen?", „Akarja, hogy érdekesebb egyénisége legyen?“, stb., stb.

Igen sok könyv foglalkozik üzleti jóslásokkal is. Sőt, van egy privát statisz
tikai vállalat, a Babson Bureau, amely havonta ad ki jelentést a várható üzleti 
viszonyokról a közgazdasági élet egész területére. Hogy ezeknek a Babson eltart
óknak mennyi a belső tényleges értéke, ez teljesen az olvasó szubjektív megítélésé
től függ.

A negyedik csoportba tartoznak a komoly, nagyszabású, átfogó közgazdaság- 
tudományi könyvek, amelyek közül sok valósággal korszakalkotó. Ide tartoznak 
Mitchell, Clark, Vellen, Seligman, Tugwell, Taussig, Carver, stb. művei. Komoly, 
súlyos nevek, akiknek könyvei néhány példányban el-eljutnak hozzánk is, de csak 
azért, hogy a könyvtárak mélyén néhány kiváltságos idő-milliomos rendelkezésére 
álljanak. Sajnos, ezekhez a munkákhoz nálunk nehéz hozzájutni, mert egyelőre a 
magyar könyvkiadók, úgy látszik, még mindig jobb üzletnek hiszik a garasos detek- 
tív-regények lefordíttatását, mint komoly könyveknek, hacsak kivonatban való köz
readását is.

Mint e cikk bevezető soraiban is említettük, a business-irodalom termékei 
óriási példányszámban forognak közkézen az Egyesült Államokban. Pedig általában 
nem olcsók ezek a könyvek. Két és fél dollártól Ö—8 dollárig terjed az áruk. 
Persze, ilyen árak mellett nem nagy népszerűségre számíthatnának nálunk ezek a 
könyvek. De ha könyvkiadóink ugyanazt az elvet érvényesítenék a tudományos vagy 
„féltudományos“ könyveknél, mint a regényirodalomnál, akkor a magyar könyv
kiadás újabb, nagy üzletággal gyarapodhatnék: a népszerű közgazdasági iroda
lommal. Steiner Sándor (Pápa)
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Tízparancsolatok
írók , k r it ik u so k  é s  e g y é b  g o n o s z te v ő k  r é s z é r e

A közelmúlt napokban Vészi Margitnak egy amerikai riportja számolt be 
igen mulatságosan az egyik amerikai „íróiskoláról“, amely két, legföljebb három 
hónap alatt garancia mellett íróvá nevel ki bárkit.

Az irodalomnak ez az üzemesítése ma már olyan elöhaladást tett, hogy a 
különböző írótípusok számára rövid összefoglalásban külön dekalogusok jelennek 
meg, amelyek — hol komolyabb, hol humorosabb formában — kitanítják az író 
csemetét mestersége külön trikjeire is, recipéket adnak, esetleges eltévelyedésektől 
óvnak, szóval olyan „Tökéletes kis író a mellényzsebben“-fajta kniggékkel látják el 
az író-süvölvényeket.

M e m en to  a  k r it ik u so k n a k
A „Deutsche Kunst und Dekoration“ valamelyik közelebbi füzetében pl. kri

tikusok számára olvastuk ezeket a tényleg komolyan meggondolandó „szabványokat“ :
1. Minden, ami ma idejétmúlta, valaha új, modern, hallatlan és forradalmi 

volt, ellentmondást váltott ki és ellenállásra talált.
2. Sok minden olyan ósdi dolog, amelyet ma éppen csak ósdi voltánál fogva 

kritikátlanul feldícsérnek, már akkor, amikor még új volt, sem volt sem szép, sem 
jó, s így tisztán a kora révén sem lett sem széppé, sem jóvá.

3. Ellenben sok minden ránk maradt régi dolog már kezdettől fogva is jó és 
helyes volt, s ennélfogva még ma is az. Az emberek minden korban keresték a 
jót és a szépet s ha valamilyen formában rábukkantak, megbecsülték, megóvták 
azt s gondoltak rá, hogy utódaikra is rátestálják.

4. A mai korban keletkező értékekkel is ugyanez a helyzet; éppen, mivel jó, 
az eljövendő nemzedékek is meg fogják becsülni, fel fogják gyűjteni és szeretni 
fogják. Azok az új dolgok azonban, amelyek éppen csak divatosak, le fognak hul
lani a kultúra és a művészet szemétdombjára.

5. Szabad-e azt, ami a technikának korlátlan szabadságában áll: a korlátlan 
fejlődési lehetőséget, a művészettől és az irodalomtól megtagadni? Hiszen az em
berek még ma is barlangokban, kéregkunyhókban és cölöpépítményeken laknának, 
ha mindig mereven visszautasították volna konszervatizmusukban a másfélét, az 
újjat és a jobbat.

6. A történelemelőtti stílusok változásait még nem ismerjük eléggé; de a 
históriai stílusok egymásutánja eléggé világosan áll előttünk ahoz, hogy tudhassuk: 
az egyik stílusnak törvényszerű kényszer alatt kellett a helyét a következő stílus 
számára átadnia. A legutolsó históriai stílusra, a biedermeierre azonban hosszú, 
sívár korszak következett. Ezt meg a századforduló s még inkább a háború óta a 
mai modernizmus káosza követte; de azért végül is idővel ebből is egy még névtelen, 
ismeretlen, sőt még alig is sejtett, de bizonyára nagy szépségű s'.ílus fog ki
alakulni.

7. Balga dolog lenne tehát, ha az ember azt próbálgatná, hogy ennék az új 
élet-, művészeti és irodalmi stílusnak a megszületését megakadályozza. Épolyan botor 
dolog lenne azonban az is, ha valaki ilyen új stílus „megcsinálására“ vállalkoznék. 
A stílus a népek lelkének és érzésvilágának mélyéről magától alakul ki.

*
P a r a in e z is  le e n d ő  ir ó k  sz á m á r a

Arthur Roesslernek e mélyen átgondolt, hét parancsból álló „tízparancsolatá
nál“ kissé népszerűbb egy amerikai, philadelphiai kiadónak dekalogusa a kezdő 
belletristák számára:

1. Ha írni tudsz, ne éhezz, hanem dolgozz.
2. Műveidet ne barátaidnak mutasd meg, hanem ellenségeidnek; akkor tudod 

meg, van-e tehetséged.
3. Ne kürtőid világgá, hogy színdarabot írsz; előbb várd meg, amíg elfogad

ták és — elő is adják.
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4. Ha kiadóval levelezel, használj írógépet.
5. Tanulmányozd ki a könyvpiac szükségleteit. S ne küldj arab éjszakákról 

szóló meséket az imakönyvkiadóknak.
6. Ne küldj őszi hangulatképeket novemberben, s ne szidd a kiadót, ha nem 

karácsonyra hozta ki a könyvedet.
7. Ne járj a könyvkereskedők nyakára, hogy tegyék ki már könyvedet a 

kirakatjukba. Mert a könyvkereskedőnek, sajnos, csupán egy ablaka van, s viszont 
ezer új könyve.

8. Ne változtass fölöslegesen kiadót, mert a régi barát mégis csak a leg
megbízhatóbb.

9. Ne felejtsd el, hogy a pénz elsősorban mozisztárokhoz, pékekhez és telek
spekulánsokhoz, esetleg autógyárosokhoz gurul, s hogy ennélfogva kevés milliomos - 
író van a világon.

10. Ne várd azt, hogy a könyvírásból mindjárt megélsz; ennélfogva gondos
kodj valamilyen okos, pénzt hajtó főfoglalkozásról.

11. A könyvsiker voltaképpen rendszerint nem is a könyvön épül fel; elébb 
ismerjék meg a nevedet a magazinokon, az újságokon, a felolvasásokon, a rádión 
és a mozin keresztül. Csak ezután szentelheted magad teljesen a könyvírásnak.

*
A d e te k tiv r e g é n y ir ó  k ő tá b lá ja

Még ennél is jobban, kizárólag a detektívhistóriák íróira specializálta magát 
John Knox angol lelkész, aki a következő jótanácsokkal látta el ezt az írótípust:

1. A gonosztevő nevét említsd ugyan meg már könyved elején, de azért ne 
ábrázold olyan behatóan, hogy az olvasó aztán nyomon követhesse az ő gondolat- 
járását.

2. Minden természetfölötti vagy természetellenes erő szerepét természetesen 
szigorúan ki kell írásodból zárnod.

3. Egy detektívtörténetben egynél több titkos folyosó vagy helyiség nincs
megengedve. ,

4. Tilos valamely eddig föl nem fedezett mérget alkalmaznod s óvakodj olyan 
eljárás leírásától is, amelynek megértéséhez aztán végül hosszas tudományos érte
kezést kell írnod.

5. Kínai embert szerepeltetni halálbüntetés terhe alatt tilos.
6. A detektív soha se köszönhesse valamely fölfedezését a véletlennek; továbbá 

nem szabad olyan megmagyarázhatatlan megvilágosulást kapnia, amely végül 
helyesnek bizonyul.

7. A gonosztett elkövetője sohasem lehet maga a detektív.
8. A detektívnek nem szabad olyan indiciumokra bukkannia, amelyeket ne 

bocsátanánk nyomban az olvasó megbírálása alá.
9. A detektív buta barátjának, az ú. n. „Watsonnak“, soha sem szabad az 

eszébe ötlő gondolatokat elrejtenie; az átlagolvasónál valamivel alacsonyabb intel
lektuális fokon kell állania ennek a „Watsonnak“.

10. Ha nem készítettük rá az olvasót eléggé elő, akkor tilos ikertestvéreket 
vagy „doppelgängereket“ felléptetnünk.

*
A szerkesztőségnek mindéhez csupán egy hozzáfűzni való jótanácsa vagy szab

ványa lenne:
1—10. Csak az írjon, aki tud is írni. ag.

Sz. Csorba Tibor: Beszél a tanya
(Tanítványai rajzaival. ,„Nemzedékek“ 

kiadása. A6 oldal.) A halasi tanyavilág 
szólal meg ezekben a kedves kis novellák
ban, amelyek az író személyes élményeit 
mondják el meleg, közvétlen hangon. Ara
nyos gondolat volt a kis nebulók rajzaival

illusztrálni a kötetet. A rajzok egynéhánya 
meglepő tehetségről tesz tanúbizonyságot, 
különösen Boldog Károly IV. oszt. tanuló 
rajza tűnik ki. Ezt a gyermeket feltétle
nül ki kellene képeztetni. Figyelmébe 
ajánljuk a tehetségvédelmi intézmények
nek és a kultuszminisztériumnak!
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Nostradamus utódai
A t iz e n k ile n c e d ik  s z á z a d  v é g é n e k  u tó p ik u s  ir o d a lm a

A millenniumot megelőző időben, a tizenkilencedik század utolsó évtizedében 
különös jövendőmondási láz íogta el az embereket. Lehetséges, hogy a századfor
duló közeledése rajzolt fel a látóhatárra titokzatos sejtéseket, — az okot ma már 
nehéz volna minden kétséget kizáróan megállapítanunk; de annyi bizonyos, hogy a 
jóslásnak ez a járványa az irodalmat is magával ragadta. Manapság, amikor világ
szerte ismét a „mi lesz holnap?“ problémája lendült az érdeklődés legelső vonalába, 
talán nem lesz fölösleges dolog, ha szemügyre vesszük: hogyan is látták előre, vagy 
mennyire helyesen sejtették meg apáink azokat a sorsdöntő eseményeket, amelyek 
azóta reánk szakadtak. A jövő állama

Az első csoportba tartoznak azok a jóslások, amelyek az elkövetkező idők alaku
lásával általánosságban foglalkoznak. Ilyen mindenekelőtt B e l l a m y  híres „Vissza
pillantás a kétezredik évből“ c. munkája, amely Mo r u s  Tamás Utópiája, vagy C am 
pa  n e 11 a „Civitas solis“-ához hasonlóan vetíti az olvasó elé az eljövendő állam beren
dezését. Rövidesen megérkezett a válasz is: H. F r a n k e l  tollából Würzburgban 1891- 
ben harcias füzetecske jelent meg ezzel a címmel: „Gegen Bellamy. Widerlegung des 
Romans „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000“. További önálló összefoglaló munkák: 
E. C a l v e t :  Dans mille ans (Paris, 1887). Ch. R i c h e t :  Dans cent ans (Paris 1892). 
A. de F e r r y :  Un roman en 1915 (Paris, 1889). Ide tartozik J ó k a i  Mórnak német 
nyelven is megjelent nagy munkája „A jövő század regénye“, valamint az a Breslau- 
ban 1892-ben megjelent röpirat, amelyet dr. N e c k e b e e n  János írt ezen a nem 
túlságosan egyszerű címen: ,.Előrepillantás a kétezredik évre, vagy egy nap egy 
huszonegyedik századbeli fegyházban“.

Erre az időre esik Maximilian H a r d e n  híres „Die Zukunft“ c. folyóiratának 
megindulása, valamint az a mozgalom is, amely 1890 végén H e r t z k a  Tivadarnak 
„Freiland“ c. munkája nyomán életrehívta a Freiland egyik osztályát, a könyvben 
körvonalazott utópikus eszmék megvalósítására. A rövidebb tanulmányok közé tarto
zik az az utópikus elgondolás, amelyet George L a t h r o p tett közzé az Illustrated 
English Magaziné 1897-es évfolyamában, továbbá B o g d á n y i  Mór „Száz év múlva“ c. 
cikke az Egyetértés 1892 december 22-iki tárcarovatában.

Ami azután a világ végével kapcsolatos fantasztikus írásokat illeti, a sok közül 
csak néhány érdekesebbet említünk. Edward E g g l e s t o n  ?,A világ vége“ címmel 
írt amerikai falusi regényt és ugyanez a címe Leopoldo A l a s  fantasztikus regényé
nek, amelyet 1895-ben közölt napi folytatásokban a Magyar Újság. Ch i a  v a c c i  
tollából „Weltuntergang, eine Phantasie aus dem Jahre 1900“ címmel jelent meg könyv 
Bécsben, 1897-ben; inig Antonio de B e r s a snak „Giustina Cartoni“ című fantáziája 
Krisztus után — 4321-ben játszik. Az írónak ugyancsak jól működhetett a fantáziája. 
Paolo M a n t e g a z z ának „A háromezredik évben“ c. elbeszélése magyarul is meg
jelent (P. Napló 1897 május), Adolf S o m m e r f e l d  nek Berlinben megjelent könyve 
pedig azért érdekes, mert csak Franciaország sorsával foglalkozik (Frankreichs Ende 
im Jahie K<?). Irodalom, művészet

A részletekre áttérve, azok a cikkek és utópiák következnek, amelyek a jövő 
szellemi alakulásával foglalkoznak. A kilencvenes évek közepetáján Karl B i n d e r  
tollából különös című munka jelent meg: Tannhäuser, Zukunftsposse mit vergan
gener Musik und gegenwärtigen Gruppierungen in drei Akten“. (Kár, hogy ez a csoda
bogár nem került kezembe: érdekes lehet.) Párisban 1875-ben L a P h i l o s o p h i e  de 
1’a v e n i r  címmel folyóirat indult meg. Ernest R e n a n  „L’avenir de la science“ 
címmel ír könyvet. Egyéb idevágó címek: K. B l e i b t r e u :  „Zur Psychologie der 
Zukunft.“ (Leipzig 1891), J. F l a c h :  „Der Hellenismus der Zukunft“ (Leipzig 1888; 
azt ajánlja, hogy a latin-tanítást küszöböljük ki az iskolából, a görögöt ellenben 
tartsuk meg).
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Irodalmi-kulturális vonatkozásunk; S c h l a r a f f i a  p o l i t i c a  (Geschichte der 
Dichtungen vom besten Staate. Leipzig, 1892). H. v. H e l m h o l t z :  .^Goethes Vor- 
ahnungen kommender wissenschaftlichen Ideen“ (Berlin, 1892). K. G r o t t e w i t z :  
..Die Zukunft der deutschen Literatur im Urtheil unserer Dichter und Denker“ 
(Berlin, 1892). Fr. L. S t o 1 b e r g : ,,Freiheitsgesang aus dem 20. Jahrhundert. — Die 
S t a a t s m u s i k  d e r  Z u k u n f t “ (Berlin, 1876). J. C o t t e r - M o r i s o n :  „Tra 
Dienste der Menschheit; ein Versuch über eine Zukunftsreligion“ (Leipzig, 1891). P. 
L a n z k y :  .,Religion der Zukunft“. (2 cikk, 1879—80; azt mondja, hogy a jövőben 
csak egy vallás lesz). B r a s s a i Sámuel: „A jövő vallása“ (Kolozsvár. 1886). M, de 
R o c h a s :  „Le Ihre de demain“ (Blois 1885), L ö v i k  Károly: „A 29. század regénye“ 
(Magyar Hírlap, 1896 karácsony). H o l l ó s y  J: „A jövő költészetének reformjai“ 
(Máramarossziget, 1877). A j ö v ő  d r á m á j a  (Főv. Lapok, 1896. jan. 16). A j ö v ő  
ú j s á g a  (Ellenzék. 1891 június 2). A j ö v ő  h í r l a p j a  (Magyar Hírlap, 1895 febr. 7).
L. Mu l l e m :  „A jövő század sajtója“ (Magyar IJjság. 1896 szept. 23). P e i s n e r  
Ignác: „Die Sprache der Zukunft“ (Neues Pester Journal, 1897 febr. 4). Dr. R. S t a 
ue 11 i : ,.Die Zukunfts-Philosophie des Paracelsus als Grundlage einer Reformation 
für Medizin und Naturwissenschaft“ (Moszkva, 1884). „Unokáink az iskolában“ (Pesti 
Hírlap, 1896 szeptember 1).

Háború és technika
A technikai utópiák sorában az első helyen a háborúra vonatkozó elképzelések 

állanak. Ezeknek egy része a világháborúban már meg is valósult. Az érdekesebbek 
közül álljon itt néhány: Dr. I. M u n d y : ..Die Militärsanität der Zukunft“ (Wien, 
1892). E. Z e r n  i n :  ..Die Kriegführung der Zukunft“ (Leipzig, 1886). „Die e r s t e n  
T a g e  im F e i n d e s l a n d .  Der Zukunftstraum eines Chasseur ä cheval“ (Leipzig, 
1888). ..Die e r s t e  S c h l a c h t  im Z u k u n f t s k r i e g e “ (Hannover, 1886). B. C. 
..Der österreichisch-russische Zukunftskrieg“ (Hannover, 1887). F a r k a s  Gyula: .,Az 
utolsó ütközet 2453-ban“ (Debrecen 1889; regényes eposz a magyaroknak a hindukon 
aratott győzelméről a huszonötödik században). E d i s o n  és a j ö v e n d ő  h á b o r ú  
(Pesti Napló, 1892 április 22). K i g v ő z a j ö v ő  h á b o r ú b a n ?  (A Times után 
Magvar Hírlap, 1892 dec. 18). Major I. S c h e i b e r t :  ..Der moderne Zukunftskrieg“ 
(Berlin, 1893 „Patriotischer Hausschatz“).

Egyéb technikai vonatkozású adatok: H. H ö r n e  s:  „Die Luftfahrzeuge der 
Zukunft für Personen- und Warenverkehr“ (Wien. 1891). A j ö v ő  g ő z h a j ó j a  
(Alkotmány, 1897 már. 4). „Kép a j ö v ő b ő l :  a kétszázemeletes ház‘< (Pesti Hírlap, 
1896 márc. 1). H o mo :  „Gépek világa. Pillantás a jövőbe“ (Magyar Hírlap, 1892 
okt. 23). M. P l e s s n c r :  „Ein Blick auf die grossen Erfindungen des 20. Jahrhunderts: 
die Zukunft des elektrischen Fernsehens“ (Berlin, 1892). Dr. Ludwig B ü c h n e r :  
„Metall der Zukunft“ (Publikation des Lit. Vereins in Berlin. 1891).

Végül néhány érdekesebb vegyes felvágott: ..Házibál a jövőben“ (Mátyás Diák 
1893 ánr. 9). „A jövő század legkiválóbb és legkedveltebb élelmiszere: a fa-kenyér“ 
(Egyetértés, 1894 nov. 18). Max R o t h a u s e r :  „Fräulein Doktor; ein Monolog aus 
dem 20. Jahrhundert“ (Pester Lloyd 1892 ápr. 17). „Országgyűlési tudósító 1996-ból“ 
(Fővárosi Lapok, 1896 jan. 31). ..A jövő század fűzője“ (Nemzet, 1894 novemb. 14). 
L a s s a 11 e 75 e d 1 v i v u s : ..Tagebuch eines Genossen im 20. Jahrhundert“ (Allgemeine 
Zeitung. 1890. 316. sz.). G. E r m a n n :  „Deutschland im Jahre 2000“ (Leipzig. 1891).
M. F l i i r s h e i m :  ..Deutschland in 100 Jahren oder die Galoschen des Glücks. Ein 
soziales Märchen“ (Dresden, 1891). Ed. P a u l u s :  „Der neue „Merlin“. Gedicht aus 
dem nächsten Jahrhundert“ (Stuttgart, 1888). S i p u 1 u s z : „A doktornő várótermében. 
Jelenet a jövőből'* (Budapest’ Hírlap. 1895. dec. 25). ..A jövő szerelmi dala“ (Pesti Hir- 
lao, 1896 febr. 27). ..1948: törvénvcikk a szerelemről“ (Hétfői Újság, 1896. febr 12). 
..A huszadik századbeli család'* (Magyar Hírlap. 1898. dec. 19). K. B i l t z :  „Anno 
Zweitausend. Posse mit Gesang und Tanz‘‘ ^Berlin. 1890). B a l á z s  Sándor: „Milyenek 
iesznek a nők kétszáz év múlva Amerikában?'* (Vígjáték). L ö w v  Dávid: „Az Ínség 
és nyomor vége, vagy a szociális kérdés végleges megoldása" (1897). i- i.
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MAGYAR SZÉPPRÓZA
Babay József: Menekülj a szerelemhez
(Singer és Wolfner r. t. kiadása, Buda

pest, 221 oldal. Ára 2.— P.) Óbuda regé
nyét írta meg tulajdonképpen ebben a 
könyvében Babay József; a metropolis sar
kához ragasztott, biedermeier hangulatú 
kisváros arca tükröződik ebben az írásban. 
Eleven életet él a sajátos levegőjű óbudai 
kiskocsma és eleven életre kelti az író en
nek a miliőnek minden egyes jellegzetes 
alakját. A kedves öreg pincér, a verklis, 
az elzüllőtt faszobrász, a zálogházas, a 
mosóné, a dohánygyári munkásnőkké le
csúszott úrinők, a rendőr, a folyamőrök, a 
lelkészből lett szatócs: egytől-egyig hús
vér figurák és valamennyien szervesen 
hozzátartoznak az óbudai hangulathoz. 
Kisiklott exisztenciák szinte valamennyien, 
akik a nagyváros nyugtalan, agyonhaj
szolt életútján bizonyára a bűn lejtőjére 
jutottak volna, de Óbuda csendes, tiszta 
atmoszférájában, a jó lelkek körében igaz 
emberek maradtak. A finoman megfor
mált óbudai kertben Böjthy Géza „ze
nész úró szerelmét és előretörését) írta 
meg Babay József.

Tormay Cecile: Az ősi küldött
( M á s o d ik  r é s z :  A  tú lsó  p a r to n .  G e n iu s  

k ia d á s .  1934.. 287  o ld a l . )  A némaság fe
szültsége uralkodik a nagy trilógia máso
dik kötetén. A vihar előtti csend nyomasztó 
hatalma sűrűsödik Ung vitéz útján. A Mo
hi-pusztai szörnyű vereség után szétszóró
dott a magyar sereg, a király is menekülni 
kénytelen, tatár-hadak dúlta csatatér az 
egész magyar föld. Felperzselt falvak, er
dőkben rejtőzködő riadt menekültek között 
visz Ung vitéz útja. A halott Kinga arca, 
édes szerelmének emléke és a pogány Bí
bor lidérces alakja kisérik útján a fiatal 
hőst, aki elindul, hogy kh’ályát megse

gítse, hogy csapatot toborozzon és nekitá
madjon a tatároknak. Lobogó lánggal űzi 
a nyugtalanság, kétségbeesés hajtja és 
hite megtörik a borzalmas pusztulások lát
tára. Mint az ámokfutó, úgy száguld vé
gig az országon, babonás erő sugárzik a 
szeméből és a hangjából, akivel összetalál
kozik: megérzi rajta az elhivatottságot. 
Mégis tehetetlen egymagában és nem ké
pes visszafordítani a végzetet. Kínzó fáj
dalmában megtagadja Krisztust, „aki nem 
segít.. . nem segíthet, mert odaszegezték 
a két kezét!“ és újult erővel támad fel 
benne a Bibor sugallta hit, hogy csak a 
magyarok ősi pogány istene segíthet né
pén, a régi Isten, „akinek nem volt odasze
gezve a keze, aki kardot fogott népe védel
mére . . . “ És elindul, hogy megkeresse a 
pogány istent és azokat, akik még ismerik 
őt, a táltosok népét. Elindul, hogy vissza
hozza a régi pogány erőből a győzhetetlen
ség hitét és felszabadítsa az országot a 
régi isten erejével. Véres küzdelmeken, ha
lálos fáradalmakon keresztül jut el a nagy 
Ugur várába, ahol még titkon él az ősi hit. 
Úgy érzi, hogy célhoz ért, azt reméli, hogy 
nagy Ugur beavatja majd őt a pogány is
ten misztériumába, amely erőt ad neki a 
küzdelemhez. Végre színe elé kerül Ugur- 
nak, de ekkor megtudja, hogy minden hiá
bavaló volt, mert nagy Ugur — néma . . . 
és nem mondhat neki semmit. Az Ugur 
nemzetségéből való utolsó sarj.Csen, a dél
ceg leány pedig pogány várából a mocsa
rak felett áthallatszó harangszóra figyel... 
Krisztus hívja már a lelkét. — Finoman 
rajzolja meg Tormay Cecile Ung vitéz 
dúlt lelkiállapotát, keresztúton való tévely
gését, néhány plasztikus jelenetben érzékel
teti az ország hangulatát, megrázóan mu
tatja be a régi hit fanatizáló hatását és 
csodálatos színekkel festi meg a tájak 
hangulatait. A trilógia harmadik és befe
jező része „A fehér barát“ is hamarosan 
megjelenik.
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A Z  I R O D A L O M  M Ű H E L Y E I
Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények
(az irodalomtörténet, esztétika és filozó

fia köréből. Gergely R. könyvkereskedése, 
Bpest, 1931. 271 oldal). Földessy Gyula a 
ma élő író-esztétanemzedékj közül az az 
ember, aki a legközelebbről tartotta a ke
zét a megszülető írói remekalkotás pulzu
sán s aki a legmélyebbre hallgatódzott 
bele az irodalmi teremtés csodájába. Az 
Adyhoz fűződő évtizedes benső barátsága 
abba az évszázadok során is csak nagy
ritkán kínálkozó szerencsés helyzetbe jut
tatta, hogy a dolgozó, önmagával viaskodó 
lángészt a maga nyers mivoltában figyel
hesse meg, in beeing készítsen róla fel
jegyzéseket. Ez persze önmagában véve 
inkább csak olyan Mikes Kelemenjévé 
avatná a zseninek, aki hűséges szeretettel 
követi hőse életútjait, anélkül azonban, 
hogy pragmatikus magyarázatát tudná 
adni az alkotás számtalan miértjének, a 
teremtő lélek rejtélyeinek. Földessy Gyula 
azonban sokai több ennél. Folyton bon
coló szemmel nézi a költőt; ha kell, kriti
kailag szembehelyezkedik vele; a „ho
gyan4 kérdése éppúgy izgatja, mint a 
„mit“ és a „miért“. Szóval: színvér-esz- 
téta önmaga is, aki ennélfogva az egy
esetet nyomban szimptomaként érzi át s 
nem elégszik meg az anekdotikummal ott, 
ahol életrejtélyt vagy ősi törvényszerűsé
get sejt. Innen van aztán, hogy Földessy 
számára Ady voltaképpen paradigma, 
amelyből visszakövetkeztethet a költői 
zseni általános biológiájára, a comment ca 
se fait örökké izgalmas ténykedésére (ahol 
tudvalevőleg a comment szó a francia 
comme és a latin mente összeolvadásából 
keletkezett). Nem véletlen dolga tehát, ha 
szintetikus új kötetében, 13 esztendő te r
mésének egybegyűjtött aratókoszorújában 
néhány nagy ,név ugrik ki és ismétlődik 
folyton fokozódó intenzitással: Csokonai, 
Petőfi, Ady, Goethe. Számára — persze 
minden lokálpatrióta nacionalizmuson túl, 
amelyet előszavában „barbárságnak“ bé
lyegez meg — a három magyar költő- 
portentum egyúttal világirodalmi klimaxot 
is jelent, amelyek mellett nemcsak nyílt 
vallomást tesz, hanem azt szuverén' biz
tonsággal meg is okolja. S amellett min
den sor írásán átízzik az alapjában véve 
lírikus természet is, amely esszé-írónál 
mint erős világszemlélet vetül ki, világ- 
szemlélet, amely a katolicizmusból fakadt 
egykor, de onnan univerzalizmussá érett 
ki. Ebből a világszemléleti szilárd világító- 
toronyból figyeli a zsenik hullámzó tajté
kozását, a vajúdó eszme megszületésének 
orkánjait s szüntelenül forgó lámpájával
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belevilágít a küzködő lángész legmélyebb 
rejtelmeibe is, egyúttal azonban biztonsu 
gos vezető azok számára, akik nyugtala 
núl hánykolódnak a költő-óriások gondola
tainak örvénylő mélységei fölött. Ez a — 
right or wrong — vállalt világnézet er
kölcsi posztulátummá súlyosodik el Föl
dessy irodalomszemléletében, posztulátum
má, amelyhez, mint sine qua non-hoz méri 
hőseinek költői teljesítményeit is. „Minden 
nagy művésznek“, — írja Földessy -— 
„minden nagy költőnek van a Léthez, az 
élethez, a nagy közösséghez való viszo
nyában egy olyan különös nyomatékú, egy 
olyan hősi erővel vállalt életténye — ne
vezhetjük ezt eszmének, eszménynek, vi
lágnézeti tételnek, metafizikumnak, vallá
sos (gondolatnak is •—, amely jmegadja 
életüknek, egyéniségüknek missziós karak
terét, egyedül igaz és egész értelmét. Ilyen 
egyéni meghatározottsága pl. Petőfinek az 
ő örök elégedetlensége-forradalmisága, 
mely a világszabadság elérhetetlen ideáljá
ban kapja meg a maga konkrét eszmei 
formáját, ilyen Aranynak vallásos jámbor- 
ságú múlt-tisztelete, nemes pátoszú kon- 
zervatívizmusa, mert a múlt jelenti és 
tartja az életet, a jövőt, ilyen Vajdá
nak kialudhatatlan szerelmi tüze, mert a 
világon „csak ez az egy valóság“ van, 
„a többi csak hozzávaló“, ilyen Adynak 
csodálatos élethimnuszokban kihangzó pá
ratlan életszerelme, mert a mi par excel
lence poéta-népünkből a világraszóló nagy 
vesztések és pusztulások idején, a „szere
tet és géniusz doboló vígasságának meg
szűnésével“, kellett valakinek jönni, aki a 
nagy ősöktől és népétől tanult hangján 
száz meg száz versben lobogtassa az em
beriség szent vágy-zászlait, az élet örök 
diadalát és mindenekfölött a halhatatlan 
magyarságot, A zseniknek ez az ő misszió
juk, ez az ő törvénybetartásuk adja meg 
nekik a léleknek azt a királyi szabadságát, 
nyugalmát, amit tőlük elvenni nem lehet“. 
Nem hisszük, hogy a költői küldetésnek, 
sorsszerűségnek igazabb és meggyőzőbb fo
galmazását valaha is adni lehessen, mint 
ahogy Földessy Gyula gyönyörű könyvé
ben azt megfogalmazta.

Goriupp Alisz: A Magyar Nemzeti Mu
zeum Hirlaposztálva fennállásának első 
félszázadában, 1884—1934. (Bpest, M. N. 
Múzeum Széchenyi Könyvtárának kiadása, 
1931. Rédey Tivadar előszavával. 23 oldal). 
1884 június 30-án határozta el az akkori 
kultuszminiszter, Trefort Ágoston, hogy a 
Nemzeti Múzeum keretében önálló h írlap- 
tárat fognak felállítani, amelyben a lehe



tőség szerint minden magyar időszaki saj
tóterméknek minden példánya felgyűj tes
sék. 1890-ben már 1821 olvasó használta 
ezt az új segédeszközt, éspedig 3788 köte
tet vett abból igénybe. 1933-ban viszont 
6916 olvasó 23.691 kötetet használt. A for
galomnak ez a meghatszorozódása illusz
trálja azt a fáradhatlan munkát legjob
ban, amelyet ennek a közhasznú gyűjte
ménynek a tisztviselői végeztek és végez
nek ma is lankadatlan eréllyel és ötletes
séggel. A magyar közéletnek ezek a csön
des munkásai megérdemlik, hogy a fél
százados jubileum alkalmából az elismerés 
nek egy bensőséges szava illesse meg ál
dozatos készségüket.

Klempa Károly dr.: Romantikus drámánk 
spanyol vonásai.

(Tóth János könyvkereskedése, Győr, 
193U. 50 old.)- Újra egy munkálat, amely 
a magyar eszmetörténetnek egészen isme
retlen karéjját szegi meg. A szerző elébb 
kerek képet nyújt a 18. századi Bécs fö
lött eluralkodó hiszpanizmusról, spanyol 
áramlattól, amely az udvari etiketten 
kezdve, a jezsuitákon folytatva, a színpa
dig áthatja az egész Ausztriát s annak 
lelkére, a többi nagy-németségtől gyökere
sen eltérő bélyeget nyom. Klempa dr. sze
rint ennek a bécsi hiszpanizmusnak két 
oszlopa volt; az egyik a drámaíró Grill
parzer, a másik a történész Hormayr, aki
nél főként az uralkodóház iránt való hű 
ség, a spanyol lealtad adná meg a hiszpán 
bélyeget. Ezt az utóbbi tételt a magunk ré
széről nem írnok alá. Az a Hormayr, aki 
„Ein alter Pilgersmann“ álnéven a négy 
kötetes „Anemonen“-ekben olyan hatal
mas vádiratot írt — persze már müncheni 
korszakában — a Habsburgok ellen, ami
nőt sem előtte, sem (talán Vehse nagy 
művét kivéve) utána nem írtak, azt mégis 
csak bajos a lealtad példaképéül elfogad
nunk. Ez azonban nem érinti a dolog lé
nyegét. Valamint az a különvéleményünk 
sem, hogy Klempa dr. kissé túlozza a ka
tolikus Dunántúlnak Ausztriával való kul
turális egyazonosságát. Néhány túllőjális 
püspök és főúr ausztromániája még távol
ról sem jelenti a Dunántúl abszolút osz
trák befolyásoltságát. Gondoljuk meg, hogy 
elvégre a Kisfaludyak is dunántúliak vol
tak,, Petőfi Pápán szívta magába lelke 
legerősebb hatásait, a dii minorum genti- 
umról nem is szólván. Tény azonban, hogy 
az osztrák színpad erősen hatott a ma
gyar Vormárzben a magyar színpadra s 
ezt a hatást — már amennyire ez a hisz- 
pán irányzatú bécsi dramaturgiára vonat
kozik — ragyogó három fejezetben dol
gozza ki a szerző: ,,A spanyol dráma a

magyarországi német színpadon, 1778— 
1837“, „A spanyol dráma a magyaror
szági magyar színpadon“, és „A spanyol 
dráma és a magyar drámairodalom“. Iga
zán hálásak lehetünk a szerzőnek azért a 
méhszorgalmú kutatómunkáért, amellyel a 
hiszpanizmusnak még oly rejtett kihatá
sait is felkutatta az egykorú magyar la
pokban és írói levelezésben.

Hankiss János: Az együttműködés sze
repe és értéke az irodalomtudományban.
(A „Debreceni Szemle“ kiadása, 193!+. S 
oldal). A tudományos munka megosztásá
nak mélyen alapvető kérdéseit tárgyalja 
ez az előadás, amely a természeti tudomá
nyoknak már meglévő nemzetközi munka
csoport-technikájának analógiájára, a szel
lemtudományok s közelebbről az irodalom- 
tudomány terén is követeli a tudományos 
üzemszerűség elveinek keresztülvitelét. 
Részletes példákon mutatja be, mik a le
hetőségei, de egyben azt is, mik a nehéz 
ségei — főleg nacionalista szempontokból 
— az ilyen munkásságnak, — amikor pl. a 
franeia kutatás tiltakozással fogadja, ha 
a német barok-kutatás Cartesiust is a 
bárok elmevilág zászlóvivői közé sorozza. 
Mégis meg kell teremteni Hankiss szerint 
ezt az új összedolgozási módszert, mert a 
„világirodalomtörténeteknek“ az a régi tí
pusa, amely egyszerűen a nemzeti irodal
makat egymástól függetlenül sorozta be 
egy többkötetes vállalat prokrusztesz- 
ágyába, ma már teljesen idejét múlta.

Szűcs Ferenc: Ismeretlen Románia
(Bpest, 193U. Phönix kiadás. 90 oldal. 

Ára 1 pengő). A szerző riportkönyvnek 
nevezi művét. Ennek megfelelően eleven, 
gyakran izgalmas olvasmány. Adatait el
lenőriznünk persze nincs módunkban. Ér
dekes az „Irodalom“ fejezet, ahol megál
lapítja, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh a 
konszervatív írókat foglalja magába, — 
ilyenekül Makkayt, Kost, Gulácsvnét, Li
geti Ernőt és Szántó Györgyöt sorolja fel, 
„minden ellenkezésük dacára“ —, velük 
szemben áll az EMIR (Erdélyi Magyar 
írói Rend), amely a Céhből kiszakadt el
lenzéki csoport tagjaiból áll (Károly Sán
dor, -stb.). De még ezeken is túl vannak a 
„Brassói Lapok“ és a „Korunk“ gárdájá
nak írói (Tamási Áron típusából), akik 
erőteljes radikalizmust képviselnek. Fontos 
megállapítása a szerzőnek, hogy „a román 
irodalom az utolsó esztendőkben nagy fel
lendülésnek indult és — különösen a fiatal 
gárda — haladott szellemről tesz tanúsá
got, amikor a kisebbségekkel való békés 
együttélést és a társadalmi problémák 
egyetemes, nemzetközi megoldását hirdeti 
műveiben“.
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A M Ű V É S Z E T  V I L Á G A
Hevesy Iván: A modern fotóművészet

(A szerző kiadása, Budapest, 112 oldal), 
Hevesy Iván könyve arra a sokatvitatott 
kérdéskomplexusra világít rá, vájjon mű
vészet-e a fényképezés és hol keresendők 
a célkitűzései. A szerző a fényképezést gya
korlati tevékenységnek tekinti, amely 
azonban mint életábrázolási eszköz lehető 
séget mutat arra, hogy művészetté váljék. 
Mint ilyennek, teljesen meg kell szaba
dulnia a festészet hagyományos látásmód
jától és le kell mondania a „festői“ hatá
sokról, amelyek meggátolják specifikus ha
táslehetőségeinek felismerésében. Helyesen 
utal a szerző a fotográfus és a festő látás
módjának alapvető különbségeire. A foto
gráfiát már monochromiája, meredek per
spektívája, tárgyszerűsége és nagyobb 
mozgékonysága is merőben más területre 
utalja, mint a festészetet. Elsősorban a ki
nematográfia és a riportfotó eszméltette 
rá a fényképészt művészetének autochton 
jellegére; ezt a felismerést a háborút kö
vető évek technikai fellendülése csak iga
zolni látszik. Túl az elméleti és elvi jelen
tőségű fejtegetéseken a szerző részletesen 
tárgyalja a fényképezés gyakorlati problé
máit és egyes műfajainak (riport-, akt- és 
szociofoto) sajátságait' is. Az érdekes 
könyvet a szerző harminckét fotoillusztrá- 
ciója egészíti ki, amelyek közül néhány si
keresen küzd meg a reprodukciós technika 
tónusbeli szegénységével, (b .  j . )

Mosonyi Dezső dr.: A zene lélektana uj 
utakon

(Prof. Charles Baudouin, Genf, elősza
vával. Somló Béla kiadása, Bpest, 1931.  
135  oldal. Ára 3 P.) A szerző, aki hiva
tása szerint nőorvos, betegei kezelésében 
nemcsak a testi, hanem a lelki archimedesi 
pontokat is felkutatja, egy kicsit talán de~ 
tektivpasszióból, de főként a pszichanali- 
zissel való 25 éves foglalkozása alapján. 
Életének igazi tartalmat azonban a mu
zsika ád, — s így ebből a két gondolatkör
ből született meg az a szintézis, amelynek 
eredménye ez a könyv. La medicine pre
pare á tout suppose qu’on la quitte, — 
mondotta az orvos-politikus Clemenceau. 
Mosonyi dr. ugyan még nem hagyta abba 
az orvosi praxist, de talán éppen orvosi 
képzettsége képesíti arra, hogy a művé
szet esztétikai és lélektani problémáit tisz
tábban lássa, mint a filozófia száraz em

lőin nevelkedett tudósok. Mosonyi dr. úgy 
érzi, hogy a zene lélektanának és esztéti
kájának eddigi, frázisokkal, belemagyará 
zásokkal, vagy semmitmondó formaszerű 
leírásokkal teli ugarán sikerült új utat 
vágnia. Könyvének alapgondolata: a zene 
is, mint minden kifejezés, az ösztönök 
belső feszülésének öröm-kisérte kirobba
nása. Az extatikus kielégülésre törő erosz- 
nak és a racionális ellenállásoknak állandó 
harca az egyensúly körül teremti meg a 
zene kompromisszumát, mint játékot. A 
ritmus hangsúlyában és annak szabályos 
vagy szabálytalan ismétlésében az izomfe
szültség egyszeri kitörése alakul át lük
tető örömmé. A hang, amely az izomössze- 
huzódás mellékterméke, fájdalomszülte fo
lyamatos jajkiáltásból alakul át örömöt- 
hozó, egyes hangokból álló dallammá a 
ritmus szabályozó hatása alatt. A tömeg- 
extázis kitörésének hangkáosza rendező
dik harmóniává, és mindezek az elemek 
végül formává. A rendeződés elve: az is
merős felismerésének öröme; az egyszer 
már megjelent, aztán ismét eltűnt elemek 
ujramegtalálása, vagyis a legősibb játék: 
a búj ócska játék elve. A szerző ezt az ere
deti koncepcióját a primitiv népek életé
ből, erotikájából vett tömegnyi példával 
építi alá.

Petrovics, Alexis: Samtida Konst. I. Un
gern (John K r o o n  k i a d á s a ,  M a lm ö ,  1931.  
15 o ld a l  s z ö v e g ,  12 8  tá b la o ld a l ,  r e g i s z t e r ) .  
Zichy Mihálytól Molnár C. Pálig a modern 
magyar festészet, Izsó Miklóstól Vilt Ti
borig a szobrászat, és Feszi Frigyestől, a 
Vigadó tervezőjétől Molnár Farkasig az 
újkori magyar építészet áttekintő képét 
adni: erre a feladatra vállalkozott a Szép- 
művészeti Múzeum élesszemű és biztos kriv 
tikájú főigazgatója, Petrovics Elek. 200 
és egynéhány képen keresztül eleven és 
mély impressziót okozó élményt nyújt az 
olvasónak a magyar művészi törekvések
ről, úttörésekről, amelyekkel nem egy eset
ben elébe vágtunk az európai iránykeresé
seknek. Kellemes és főként szimpatikus ez 
a könyv, a maga lehiggadt pártokfelettisé- 
gével, amely nem osztályoz, nem minősít, 
csak valami taine-i felsőbbséggel tényeket 
állapít meg. A svéd fordítás, vala
mint a könyv megszerkesztése Leffler Béla 
műve, aki eléggé nem méltányolható kul- 
túrmunkát végez a magyarság mellett az 
északi államokban.
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Babits Mihálynak — személyesen
Babits Mihály a még mindig tévesen „Nyugat“-nak nevezett folyóirat szep

tember 1-i számában megtámadott engem. Nem írja ki ugyan a nevemet, sem a la
pom nevét, de miután egy néven nevezett Guido da Verona-könyv fordításáról van 
szó, amelyet én végeztem, nyilván csak rólam és a L i t e r a t u r á  ról lehet szó.

Mindenekelőtt nagyon köszönöm Babitsnak ezt a megállapítását: „Guido da 
Verona magyar tisztelője például, úgy tudom, azonos egy népszerű „kritikai'' folyó
irat szerkesztőjével, mely a közönség ítéletét nem kis mértékben befolyásolja“.

Kilenc évvel ezelőtt, a L i t  e r  a t ú r  a első számában ezt írtam programmul: 
„Nem ölti fel a Literatura a kritikus biborszegélyű tógáját; az irodalomcsinálás 
kotwrnusos mesterségét is átengedi arra hivatottabb orgánumoknak. A Literatura 
nem verekszik és nem nagyképüsködik. Nagyon őszintén bevallott egyetlen célja 
csak az, hogy az olvasót érdekesen és az igazsághoz híven informálja mindarról, 
ami a betűk világában világszerte történik“.

S ezóta még igen sokszor írtuk le, hogy a L i t e r a t u r a  n e m  k r i t i k a i  
f o l y ó i r a t .  Babits Mihály tehát rossz helyre címezi úgy ezt a mondatát, mint az 
egész kis mérges kiszólását „a kicsit könnyű kritikáról“, már amennyire ezt velem 
és lapommal hozza kapcsolatba.

Ami pedig a kritika „könnyű“ vagy „nehéz“ voltát illeti, nagyon figyelmébe 
ajánlanám Babits Mihálynak a „legnehezebb“ kritikát, az önkritikát. Jó kritikus 
csak az lehet,, aki elsősorban önmagával, az önnön Írásaival szemben tud kritikát 
gyakorolni. Ne beszéljen Guido da Veronáról, mint „az erotikus limonádénak ismert 
mixeréről“ az a Babits Mihály, aki „E r a t o“ főcímmel és „Az erotikus világkölté
szet remekei“ alcímmel ugyancsak alaposan „mixelt az erotikus limonádéból“, hogy 
ne mondjunk többet, pl. Pierre Louys „Gyönyör“ című verséből, így fordítván:

O t t  h a g y t a k  b e n n ü n k e t  é j s z a k á r a  e g y  f e h é r  
t e r r á s z o n ,  el  al  é l t a n  a r ó z s á k  k ö z ö t t .  A m e l e g  
i z z a d s á g  c s ö r g ö t t  m i n t  a k ö n n y e k ,  k e b l e i n k r e  
a k á n u n k  a l ó l . . .

Hiszen ehez a, Babits által „világköltészet remekének“ nevezett kosonériához 
képest Guido da Verona összes kötetei együttvéve is csak árvalány-sóhajtás!

Avagy gyakorolt volna inkább Babits Mihály önkritikát, amikor a „S z ó z a t 
r ó l“ írván, ezeket a mondatokat rótta 1918 novemberében papírra:

„A z n e m  l e h e t ,  h o g y  a n n y i  s z í v  
H i á b a  o n t a v é r t ,  . . .“

„De az ész szava hidegen mondja rá, hogy lehet. Es hogy nem egy nemzet 
szempontjából kell ezt nézni, mert hiszen minden nemzet áldozott, és bizonyára kell 
bukó félnek lenni, ha egyszer háború volt. És hogy semmi ez, és nem is olyan rossz, 
mert m i t  j e l e n t  e g y  n e m z e t ?  S e m m i t !  Mikor a világ sorsáról van szó. 
Es nem volt hiába, ha egyszer a világ békéje sarjad ki belőle, ha okulnak az embe
rek a szenvedéseken és belátják, hogy testvérekké kell lenniök, ha ledöntik a fala
kat nemzet és nemzet közt, ha megvalósul végre a „népek hazája“: akkor nem hiába 
ontották a szívek vérüket, m ég  ha  a n e m z e t ü k  b e l e p u s z t u l  is. Mert az 
Emberiség előbbre való, mint a nemzet! Es t a l á n  j ó is,  h o g y  p u s z t u l j a n a k  
a n e m z e t e k ,  amelyeknek nevében halomra ölték a szent Emberiséget, kínozták 
és keresztre feszítették az Isten képmását. Legyünk férfiak, lássunk és mondjunk ki 
mindent szabadon! Nem a hazafiságra tanít bennünket az Idő!“

Lehet, hogy a néhai Klebelsbergnek — a napi politika apró trikjei között — 
jó volt az a Babits Mihály, aki ezt leírta. Az is lehet, hogy a Kisfaludy Társaság is 
büszke arra a Babits Mihályra, aki ezt leírta. De mi — Babits Mihály helyében — 
azt v szói, hogy „kritika“, le sem mérnök többé írni; mert aki ilyesmiket papírra 
rótt, az az önkritika olyan hiányában szenved, amely teljességgel méltatlanná teszi 
öt a kritikusi hivatásra. s. g.
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IRODALMI ELET
K e m é n y  B é l a  budapesti könyvkeres

kedő (VIII., Múzeum körút 2.) a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orsz. 
Egyesülete elnökségéhez beadványt inté
zett, amelyet szerkesztőségünknek is meg
küldött. Az okosan és józan realitással 
megfogalmazott előterjesztés a magyar 
könyvpiac ezévi karácsonyi propagandájá
nak előkészítésével foglalkozik és több igen 
észszerű indítványa mellett azt is ajánlja, 
hogy az Egyesület kapcsolja be a L i te 
r a t  u r á t  a könyveladási kampányba. 
Amikor a magunk részéről nagyon kö
szönjük azokat az elismerő szavakat, ame
lyekkel az előterjesztés a L i t e r  t i t u-  
r áv  al  foglalkozik, mégis meg kell mon
danunk: ha az indítványtevő előre meg
kérdez bennünket, nagyon megkértük 
volna, álljon el az indítványától, éspedig 
tisztán csak azért, amit ő is tisztán lát: 
indítványa a mai körülmények között 
megvalósíthatatlan. Ha másért nem, már 
csak azért is az, mert hiszen az Egyesü
letben képviselt cégek közül többnek ma
gának is van folyóirata s így nem nagyon 
valószínű, hogy egy minden kiadói vagy 
könyvkereskedői érdekeltségen kívül álló 
folyóiratot tartanának az illető cégek a 
propagandára alkalmas eszköznek. A L i 
te  r a t ú r  á n  a k  jelen száma a s z á z a- 
d ik  ö n á l l ó  s z á m  és januárius elsejé
vel t i z e d i k  é v f o l y a m á b a  lép a fo
lyóirat — tisztán előfizetőinek és olvasói
nak támogatásával és, sajnos, gyakran 
éppen az érdekelt szakkörök dacára. Majd 
csak megleszünk valahogy ezután is. Min
denesetre nagyon köszönjük az Egyesület, 
köréből érkezett ezt az első elismerő szói, 
amely világosan látja, minő önzetlen, be
csületes munkával szolgálja a L i t e r a -  
t u r  a szerkesztősége tíz év óta a magyar 
könyv ügyét.

*

A z  i d e i  v e l e n c e i  nemzetközi zene
szerzőkongresszus Richard Strauss elnök- 
lésével elfogadott egy indítványt, amely 
szerint ott Velencében megalapítják a 
kortárs-zene archívumát, amelyben fel- 
gyüjtik a modern zeneszerzők életrajzi, 
bibliográfiai adatait,, valamint az egész 
világ legfontosabb zenemüveinek kiadá
sait. Ezenkívül külön archívumban gyűj
tik fel a modern népi muzsika emlékeit is.

*
A Vajda János-Társaság ezidei igazán 

nagyszabású munkarendje öt előadássoro
zaton kívül 27 előadást, 8 előadóestet és 
két nagy hangversenyt tartalmaz.

Az előadássorozatok a kövekezők:
I. Színészportrék. Négy előadás. (Bajor

Giziről, Csortos Gyuláról^ Kiss Fe
rencről és Törzs Jenőről.) Előadók: 
Hevesi Sándor, Kárpáti Aurél, 
Laczkó Géza és Pünkösti Andor.

II. A ma regényírói. Hét előadás. Elő
adók: Balla Borisz, Bálint György, 
Kállay Miklós, Pálóczi Horváth 
György, Szántó Rudolf, Tábori Pál, 
Zilahy Lajos.

III. A kiegyezéskori Budapest. Öt elő
adás. Előadók: Bárczy István, Je
szenszky Sándor, Magyar Elek, Sik- 
lóssy László, Supka Géza.

IV. Európa új hangjai. Öt előadás (foly
tatása a következő évadban). Északi 
fény. (Északi népék.) Belgium új 
lírája. Németalföld modern irodalma. 
Új angol líra és kamarazene. Isme
retlen francia kultúrértékek.

V. A drámaírás iskolája. Hevesi Sándor 
négy előadása.

Az előadásokat mindenkor csütörtökön 
este pontosan 7.45 órai kezdettel a VI., 
Andrássy-út 23. I. em. alatti előadóterem
ben tartják meg. *

A Vajda János-Társaság előadásai ok
tóber második felében:
18-án Révész Béla: Ady és Léda (Rész

let a megjelenő regényből). Utána 
előadóest a Léda-versekből.

25-én Schöpflin Aladár: Ady Endre.
Kárpáti Aurél: Kiss Ferencről. 
(Színészportré.)

A Lafontaine-T ár saság október 30-án, 
kedden este 8V2 órakor a Zenemű
vészeti Főiskola nagytermében jugo
szláv irodalmi és művészi estét ren
dez. Közreműködnek: Beregi Oszkár, 
Füzes Anna, Herz Lilly, Kosztolányi 
Dezső, Lányi Viktor, Palló Imre, Veljko 
Petrovics író (Beograd), R. Simonffy 
Margót és az Egyetemi Énekkarok, Vaszy 
Viktor vezényletével. Jegyek: 3 P, 2 P, 1 
P és 50 fill, árban a titkároknál, Rózsa
völgyinél és a Zeneakadémia portásánál 
kaphatók. *

A Magyarországi Könyvnyomdái Mun
kások Egyesületében október 28-án, va
sárnap d. e. 10.30 órai kezdettel Supka 
Géza előadást tart ezen a címen: Az ero
tika szerepe a világtörténelemben (Egy 
fejezet a kultúrhistóriából).___________ _

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10.1, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling, 80 Ké  

400 lei, 130 dinár, 2 dollár.)

LXXX



Geissler, Horst Wolfram: Kleines Fräu
lein im Winterparadies. (Berlin, Scherl. 
249 L) P 3.75

Ginzkey, Franz Karl: Prinz Tunora. 
(Leipzig, Staackmann—Wien, Zsolnay. 
245 1.) P 5.30

von der Goltz, Joachim: Der Baum von 
Cléry. (München, Albert Langen— Ge
org Müller. 304 1.) * P 8.25

Gudmundsson, Krislmann: Morgen des 
Lebens. (München, Piper. 350 1.) P 6.60 

Hartmann Otto: Der Kampf um den 
Menschen in Natur, Mythos, Geschichte. 
(München, Oldenbourg. 309 1.) P 10.80

Helbig, Karl: Tuan Gila. (Ein verrückter 
Herr wandert am Aquator.) (Leipzig,
Brockhaus. 159 1.) Kötve P 3.75

Heuer, Hans: Lutz sucht Braut für seinen 
Vater. (Leipzig, W. Goldmann. 232 1.)

P 4.50
Heuer, Hans: Das Rätsel von Wolfen

brück. (Leipzig, W. Goldmann. 226 1.)
P 4.50

Houben, H. H .: Sturm auf den Südpol.
(Berlin, Ullstein. 306 1.) P 7.50

Koch—Grünberg, Theodor: Am Roroima: 
(Bei meinen Freunden, den Indianern 
vom rosigen Fels.) (Leipzig, Brqckhaus. 
159 1.) Kötve P 3.75

Kolb, Annette. Die Schaukel. (Berlin, S.
Fischer. 213 1.) P 5.25

Krieck Ernst: Wissenschaft, Weltanschau
ung, Hochschulreform. (Leipzig, Ar- 
manen—Verlag. 99 1.) 4.50

Kronberg, Max: Der blonde Kuckuck.
(Leipzig, Grunow. 271 1.) P 4.50

Kühn, Richard: Elise von Lützow und 
Lützows wilde Jagd—Die Freischar und 
ihre Göttin. (Dresden, Reissner.) P 5.70 

Künkéi, Dr. Fritz: Charakter, Leiden und 
Heilung. (Leipzig, Hirzel. 232 1.) 7.50 

Malraux, Andre: So U  t der Mensch. (Zü
rich, Europa-Verlag. 373 1.) 6.60

Mowery, W. B.: Flucht in die Wildnis.
(Leipzig, W. Goldmann. 241 1.) 4.50

Neumann, Alfred: Neuer Caesar. (Am
sterdam, Aliért de Lange. 640 1.)

Kart. 13.70
von Oerlzen, F. W.: Im Namen der Ge

schichte! (Politische Prozesse der Nach
kriegszeit.) (Hamburg, Hanseatische 
Verlagsanstalt. 196 1.) Kart. 4.50 

Paniiuys, Anny von.: Wir mussten einan
der finden! (Leipzig, Rekord-Verlag. 
256 1.) Kötve 5.70

Paul, Adolf: August der Starke und das 
schwache Geschlecht. (Berlin, Verlag 
Braune Bücher Carl Rentsch. 290 1.)

Kart. 5.40
Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr

Budapest, VI.,

Peacock, Dr. Ronald: Das Leitmotiv bei 
Thomas Mann. (Bern, Haupt. 68 1.)

3.60
Peting, Reinhold: Deutsche Dichter und 

Denker. (Berlin, H. Klee.) 3.—
Rasmussen, Wilhelm: Ruth (Tagebuch 

über die Entwicklung eines Mädchens 
von der Geburt bis zum 18. Lebens
jahre.) (München, Oldenbourg. 303 1.)

11.25
Roth, Joseph: Der Antichrist. (Amster

dam, De Lange. 248 1.) Kart. 9.—
Roth Viktor: Die deutsche Kunst in Sie

benbürgen. (Berlin, Deutscher Kunst
verlag. 188 1.) 45.—

Rothberg, Gert.: Renas Ehe. (Leipzig, 
Rothbarth. 220 1.) 1.35

Schneider, Hanna: Herzenskämpfe. (Leip
zig, Rothbarth. 222 1.) 3.—

Seelhammer, Dr. Nicolaus: Die Individual
psychologie Alfred Adlers. (Düsseldorf, 
Schwann. 186 1.) 4.50

Seitz, Robert: Das Börshooper Buch.
(WTen, Zsolnay. 411 1.) 6.20

Stucken, Eduard: Ln Schatten Shakes
peares. (Wien, Zsolnay. 573 1.) Ktve 8.70 

Taeschner, Titus. Der Mars greift ein.
(Leipzig, W. Goldmann. 255 1.) 4.50

Todt, Dr. Friedrich Wilhelm: Gemeinnutz 
oder Eigennutz im praktischen Wirt
schaftsleben. (Hamburg, Hanseatische 
Verlagsanstalt.) Kart. 2.70

Tambs, Erling: Hochzeitsreise aber wie!
(Leipzig, Brockhaus. 240 1.) 6.—

Tögel, Karl: Das wirkliche Frankreich. 
(Hamburg, Hanseatische Verlagsan
stalt.) 3.—

Tornius, Valerian: Zwischen Hell und 
Dunkel. (Leipzig, Möhring. 373 1.)

Kötve 7.20
von Uhde, Sofie: Deutsche unterm Kreuz 

des Südens. (Bei den Kolonialsiedlern in 
Südwest und Ostafrika.) 4.30

von Urbanitzky, Grete: Ursula und der 
Kapitän. (Wien, Zsolnay. 306 1.) 5.50

Vetter, Dr. Walther: Franz Schubert.
(Potsdam, Athenaion. 160 1.) 16.20

Walsh, J. M.: Der Geheimkurier. (Leip
zig, W. Goldmann. 253 1.) 4.50

von Walzel, Clemens: Kundschaftsdienst 
oder Spionage? (Wien, Günther. 160 1.)

Kötve 3.75
van Wehrt, Rudolf: Tannenberg. (Wie 

Hindenburg die Russen schlug.) (der
űn, Ullstein. 273 1.) Kötve 4.30

Zarek, Otto: Treue. (Zürich, Zsolnay’s 
Bibliothek Zeitgenössischer Werke. 634 
1.) 7.40

Zweig, Stefan. Triumph und Tragik des 
Erasmus von Rotterdam. (Wien, Reich- 
ner. 227 1.) Kötve 18.—

. LANGER NORBERT könyvkereskedésében 
Andrássy tit 58.



A magyar könyvpiac okt. 15—nov. 1-ig
Magyar és külföldi szépirodalom

Aldington, R. Minden ember ellenség (Re
gény. Nova.) P 3.60

Benoit: A zöld sziget (Regény. Franklin 
Társ. 1934. 166 o.) P 2.60

Borroughs: Tarzan és az aranyszőrű orosz
lán (Regény. Pantheon 1934. 256 o.)

fzve P 1.90 kve P 2.90 
Carlisle, Helen, Grace: A boldogságért fi

zetni kell (Reg. Pantheon 1934. 272 o.)
fzve P 1.50 kve P 2.40 

Ferber, Edna: Cimarron (Regény. Pan
theon, 388 o. Prop, kiad.) kve P 2.80 

Gárdonyi Géza: Aranymorzsák (Regény.
Dante 1934. 256 o.) fzve P 2.80 kve. 4.50 

Hamsun, Knut: Az élet megy tovább I—II.
(Regény. Dante 1934. kb. 500 o.) P 4.50 

Réves- Béla: Esztergomi lélek (Regény.
Dante 1934. 240 o.) P 3.50

Walepole, Hugh: Dráma a Piccadillyn 
(Kalandos reg. Hellas kiad. 1934. 224 
o.) P 1.20

Wells, H. G.: Önéletrajza (Athenaeum
1934.) P 4.80

Werfel, Franz: Verdi (Regény. Nova 1934. 
kb. 30 o.) ktve P 4.80

Életrajz
Révay József dr.: Gömbös Gyula élete és 

politikája (Franklin Társ. 1934. 400 o.)
P 5.50

Ifjúsági művek
Dickens arunk élete (Rózsavölgyi kiad.

1934.) P 3.40
Giraud, Mad.: Zsuzsika és a jó modor.

(Dante 1934. 152 o. illusztr.) P 3.—
Olmeadow, Katherine: Sárkányház titka 

(Dante 192 o ) P 3.—
Sárkányok:, világa (Ismeretterjesztő. Ró

zsavölgyi kiad.) P 3.20
Ifjúsági Színpad 18—23. számig (Kókai 

Lajos kiad. 1934.)
Aradi András: Hamupipőke (Mesejáték 3 

felv.) P 1.20
Schnumé Biedl Vilma: Pályaválasztás 

(Vígjáték 3 felv.) P l . —
Kabdebo Erna: Vén leányok (Vígjáték 1 

felv.) P 1.20
Fazekas Ernő: Szabadság ünnepe (Iskolai 

előad, alkalmas ifj. darab) P 1.20
Fazekas Ernő: Madarak és fák ünnepe 

(Teljes műsor) P 1.20
Kutassy József: A magyar anyákért (Tel

jesen kidolgozott műsor az anyák nap
jára.) P 1.20

Orvostudomány
Engländer Árpád dr.: A reumás bajok 

házi kezelése (Novák R. 1934.) P 2.40
Gartner Pál dr.: Ösztön, kultúra, illúziók 

(Novák R. 1934.)
Englander Árpád dr.:

visszértágulat (Novák R. 1934.) P 1.60 
Engländer Árpáid dr.: A lúdtalp, bokasü- 

lyedés és egyéb lábfájdalmak (Novák R. 
1934.) P 1.80

Engländer Árpád dr.: Ischias és derékfá
jás (Novák R. 1^34.) P 1.80

Lukács Pál dr.: Hogyan éljen a gyomor
bajos ember (Novák R. 1934.) P 2.60 

Lukács Pál dr.: Hogyan éljen a vesebajos 
ember? (Novák R. 1934.) P 2.60

Teieky Pál dr.: Az ultrarövid hullámok 
fizikai-biológiai jelentősége és terápiás 
alkalmazása (Novák R. 1934.) P 4.— 

Verebéig Tibor dr.: A rákbetegségről (No
vák R. 1934.) P —.80

Színdarabok
királydaróczi Asztalos Aladár: Cine min- 

tye (Irredenta színmű. A szerző kiad. 
Kókai biz. 32 o.) P —.80

királydaróczi Asztalos Aladár: A csapda 
(Színmű. A szerző kiad. 52 o. Kókai biz.)

P 1.50
Fővárosi és Vidéki Színházak Műsora 

66—77. számig (Kókai L. kiad. 1934.) 
Aczél Levente: Megjöttek a legények (Nép

színmű 1 felv.) P 1.20
Almásy Gusztáv: Kié a főszerep? (Vígjá

ték 1 felv.) P 1.—
Felkai Ferenc: Többet ésszel (Falusi tré

fa 1 felv.) P 1.—
Köpeczi Boócz Lajos: „Jó éjszakát“ (Já

ték 1 felv.) P 1.—
Köpeczi Boócz Lajos: A laikus (Falusi 

komédia 1 felv.) P 1.—
Köpeczi Boócz Lajos: F iatalság ... bolond

ság (Vígj. 1 felv.) P 1.20
Molnár Gyula: Ki viseli a nadrágot? (Pa

rasztkomédia 1 felv.) P 1.—
Molnár Gyula: Jóska boszorkány (Pa

rasztkom. 1 felv.) P 1.—
Nyáry Andor: A csodatehén (Népies víg

játék 1 felv.) P l . —
Romhányi István dr.: A fülemile (Vigj. 

1 felv. Arany János után színpadra al
kalmazva.) P 120

Útleírás, természetraiz
Baktay Ervin: A boldog völgy országa 

(Franklin Társ. 1934. 223 o. 83 kép
pel) P 8.—

Fábián Gyula: Különös háború (Természet
rajzi reg. Egyet. ny. 1934.) P 3.80

Forbáith László: A megujhodott Mongolia 
Földrajzi Társaság Könyvtára. Képes 
kiadás. Franklin Társ. 1934.) 

Györffy-Viski: A magyarság tárgyi nép
rajza II. kötet (Egyet, nyomda 1934. 443 
old. csak kplt kötet kapható) P 20.— 

Megyery Ella: Istenek, Faraók, Emberek 
(Dante 1934. 216 old. illusztr.)

fzve P 2.40 ktve P 4.20
Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68, 224-07. Fel.: Reiner Ödön

P 1.80 
A visszeres láb,



BESZÁMOLÓ A SZELLEMI ELETROL
A LAFONTAINE-TÁRSASÁG, A MAGYAR IRODALMI ÉS 

MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG, A MAGYAR KULTURSZÖVETSÉG, A 
VAJDA JÁNOS-TÁRSASÁG ÉS AZ UMBE IRODALMI KÖZLÖNYE

Csinszka (Márffy Ödön kőrajza)

T A R T A L O M :
s. g . : Csinszka, a szived... (32!). — R á th -V é g h  István: Bombenundgranatenhilde (323).
— Négyszemközt R u s z k a b á n y a i  Elemérrel (327). — R ó n a y  Mária: Sárga istenek, sárga 
emberek (328). — Versek (330). — Száz kötelező könyv a német könyvtárak számára (331).
— M o ln á r  Antal: Zenetanulás Magyarországon 1490-ben (333). — Ezekről a könyvekről 
beszélnek (334). — Tudós írások (335). — Magyar irodalom (336). — A  m e llé k le te n  : 
Hazai’ s külföldi tudósítások (LXXX1—LXXX11). — A magyar múlt értékei (LXXX111). — 
Test és lélek (LXXX1V). — A borítékon: A magyar könyvpiac okt. 15—31-ig. — Irodalmi élet.
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A magyar könyvpiac okt. 15—31-ig
Magyar és külföldi regények

Aldington, Richard: Minden ember ellen
ség. (Regény. Nova 1934. 360 o.) P 3.60 

Alexander: Aki utoljára nevet. (Kalandos 
regény. Palladis. 1934.) P —.50

Aszódy János: így kezdődött... (A világ
háború kitörésének kulisszáiból. „Uni
on“ kiad. Lugoj. 72 o.) Lei 60.—

Choromanski: Orvosok és betegek. (Re
gény. Athenaeum kiad. 1934.) P 2.— 

Feuchtwanger, Lion; Oppenheim testvé
rek. (Regény. Káldor kiad. 1934. 400 
oldal.) P 4.80

Fink, George: Utat tévesztettél. (Regény.
Káldor kiad. 1934. 304 o.) kve P 3.90 

Gardner: A táncos lányok esete. (Kalan
dos regény. Palladis. 1934.) P 1.—

Körmendi Zoltán: Tükör-cserepek. (Novel
lák. Faust kk. kiad. 1934., 128 o.) P 1.20 

Ligeti Ernő: A bűvös erszény. (Regény.
Pharos kk. Cluj-Kolozsvár. 1934. 230 o.) 

Makkai Sándor: Sárga vihar. (Tört, re
gény. Révai kiad. 1924. 2 köt.) P 9.60 

Márai Sándor: Bolhapiac. (Regény. Pan
theon. 1934. 260 o.) F. P 2.90 K. P 4,— 

Myers: Vigyázz, ha jön a gyilkos. (Detek- 
tivregény. Athenaeum. 1934.) P —.96 

Nagyiványi Zoltán: Idegenlégiótól a Szov
jetunióig. (Regényes önéletrajz. Révai. 
1934.) P 3.60

Page: Gyilkosság az Óceán felett. (Detek- 
tívregény. Palladis. 1934.) P —.50

Péchy-Horváth Rezső: A repülő halálfej. 
(Bűnügyi regény. Hortobágy kiad. 1934. 
83 old.)

Pitigrilli: Csak szerelem. (Regény. Nova 
kiad. 1934. 224 o.) P 2.—■

Sándor József: Szemétlapáton. (Regényke.
A szerző kiadása. 1934. 32 o.)

Szomory Dezső: Hóreb tanár úr. (Regény.
Athenaeum. 1934.) P 3.60

Viereck-Aldrid.ge: A bolygó zsidó önélet
rajza az első 2000 esztendőben. (Regény. 
Káldor. 1934. 350 o.) Ktve P 4.80

Versek
Bakos József: Ezüst malom (Versek, Első 

Kecskeméti Hirlapkiadó rt. 1934. 64 o.) 
Beleznai József: Kamillák a sarlóm alól. 

(Versek. Kultúra könwny. Pécs. 1934. 
80 old.)

Kacsmári Imre: Valamicskét a szívemről. 
(Versek. Szépműves k. 1934. 32 o.) P 1—

Ifjúsági iratok
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció.

(Franklin Társ. 1934. 122 ol) Kve P 3.60 
Gy allay Domokos: Vaskenyéren. (Frank

lin Társ. 1934. 163 o.) Kve P 4,—
Kästner, Erich: Május 35. (Franklin Társ.

1934. 91 o.) Kve P 3.—
Mezger: Marika Madagaszkárba utazik.

(Dante. 1934. 152 o. kb. 100 ill.) P 3.— 
B. Molnár Mária: Kidi-Kádi falova (51 

mese. Dante. 1934. 104 o. ill.) Kve P 1.90 
B. Molnár Mária: Csuszka Panka. (101 

mese. Dante. 1934. 192 o. ill.) Kve P 3.— 
Török Sándor: A felsült 'óriás és a 9 cso

da. (Franklin Társ. 1934. 135 o.) P 3.60 
Vildrac, Cha/ides: A rózsaszínű sziget. 

(Franklin Társ. 1934. 133 o.) P 4.—

Színdarabok, monológok
K. Pap János: Az öreg huszár. (Falusi ze

nés vígj. 3 felv. Kókai biz. 1934.) P 1.80 
Szunyogh Árpád: No, igyunk egyet sógor!

(Falusi bohózat. Kókai biz. 1934.) P —.80 
Szuny ogh Árpáid: Mög van tiltva a szere

lem! (Falusi bohózat. Kókai biz. 1934.) 
Szuny ogh Árpád: Bögöly sógor történel

met tanul. (Humoros monológ. Kókai 
biz. 1934.) P —.60

Szuny ogh Árpád: Bögölyék a „Fekete pat
kány“ mulatóban. (Humoros monológ. 
Kókai biz. 1934.) P —.60

Szunyogh Árpád: Hun az eszöd Istók? 
(Humoros konferanszok. Kókai biz. 1934.)

P —.80

Vallástudomány
Imre Sándor dr.: A predestinació tana az 

igehirdetésben és nevelésben. (Theol. 
Tanúim. 6. sz. 16 o. Studium biz. 1934.)

P 1,—
Szelényi Ödön dr.: Az ev. kereszténység 

világnézete. (Kókai Lajos kiad. 1934. 
40 o.) P 1.—

írod alom történelem
Balogh Károly: Madách, az ember és a 

költő. (Dr. Vájná és Tsa. 1934. 386 ol
dal, több képpel.)

György Lajos: A magyar anekdota törté
nete és egyetemes kapcsolatai. (Stú
dium tiad 1 Q?./t 9/79 n \ . P 5.—

Jogtudomány
Szladits Károly: A magyár magánjog 

vázlata II. kötet. (Grill Károly kiad 
1934. 508 o.) Fve P 28.—, Kve P 31.—



H A Z A I

U D Ó
M a g y a r  í r ó  m anifesztumgbocsát 

lei Parisban. S i r a tó  Károly, a Párisban 
élő magyar író, aki évekkel ezelőtt itt 
Pesten volt egyik irányítója a szürrea
lista mozgalomnak, most új irodalmi-mű 
veszeti irány elé tör Párisban utat. A kö
zeljövőben jelenik meg „Le P l a n i s m e. 
L a  d é c o m p o s i t i o n  de l a l i t t  é r a- 
t u r  e‘‘ címen könyve, amely egy új for
rongó irányzat kimanifészt Húsának ké
szül. Az új stílus lényegileg nem más, 
mint az Einstein—Minkovszici-féle új idő- 
elmélet irodalmi könszekveuc ája. Amióta 
a szegedi Csáky József az expresszionista 
szobrászat úttörőjévé lett Párisban (vagy 
táléin még korábban: Szinyei-Merse és 
Padi László óta), azóta a magyar művész- 
reformerek jó liírüek és jó terepük van 
Párisban, s így Sirató Károly kezdemé
nyezése elé is nagy érdeklődéssel tekint
hetünk.

*

B r ó d y  S á n d o r  Kolozsvárott töltött 
két esztendejéről érdekes részleteket közöl 
most a „Keleti Újság.“ Bródy ugyanis két 
évig kolozsvári lapszerkesztő volt. Először 
képes hetilapot szerkesztett, ez azonban 
rövid ideig élt és utána „Magyarság“ cím
mel napilapot indított. A lap fővárosi mé
retekben indult és mindjárt eredeti regényt 
kötött le Jókainál. Mindenki azt hitte, 
hogy nagy jövő vár erre az újságra és an
nál nagyobb volt a meglepetés, amikor a 
„Magyarság“ körülbelül egy év múlva 
megszűnt. A vállalat nem tudott túljutni 
a kezdeti nehézségeken és a kiadó meg- 
únta a ráfizetést. Teljesen váratlanul 
szüntették meg a lapot, úgy, hogy Bródy 
el sem búcsúzhatott közönségétől. Az , „Er
délyi Híradó“ szerkesztőségét kérte azután 
meg, hogy búcsúsorait ebben a lapban köz
zétehesse. Másnap el is utazott, de kolozs
vári éveinek örök ernlékeképen megmaradt 
két nagyszerű regénye.

*
N e m z e t k ö z i  e x l i b r i s- és a l 

le a l m i g r a f  i k ai  kiállítás volt októ
ber 20—28 között Szegeden, a városi mú
zeumban. A kiállítás hete alatt többek kö
zött Dr. Arady Kaiméin, Kner Imre, Ros-

S K Ü L F Ö L D I

S Í TÁS OK
ner Károly és Szalay József dr. tartottak 
instruktiv előadásokat. A kiállítás eriisz- 
tikus meghívóját Buday György érdekes 
fametszete díszítette.

I s t v á n  f ő  h er  c e g-n ád o r egész po
litikai egyéniségét gyökeresen átértékelő 
tanulmány jelent meg Fritz R e in  ö h l 
bécsi édlami levéltáros tollából az U n g a- 
r i s c h e  J a h r b ü c h e r  szeptemberi 
számában. Az eddig ismeretlen archivális 
adatok alapján megalkotott új meglátás 
szerint a „népszerű“ főherceg, József pala
tinus fia, nádorrá kinevezése előtt Cseh
ország helytartója volt. Magyarország ná
dorává tiltakozása ellenére nevezték ki. 
Nein akart nádorrá lenni, egyrészt mert 
már az apja is ellene volt ennek, másrészt 
pedig mert az akkor (181*7-ben) már na
gyon kiélesedett magyarországi helyzetben 
helytelennek tartotta, ha nádort neveznek 
ki, akit esküje a magyar alkotmány betar
tására kötelez. Ő inkább egy alkirályi vagy 
kir. helytartói kinevezést kívánt a maga 
számára, mert így semmi esküvel megerő
sített kötelezettség nem hcirult volna rá a 
rendekkel szemben. Másrészt azt is előze
tes feltételül tűzte ki, hogy kinevezt&tése 
előtt oktroy utján nyirbálják meg a ma
gyar országgyűlés hatéiskörét. A bécsi kor
mány azonban az ö feltételeinek teljesítése 
nélkül nevezte ki őt mégis nádorrá, az es
küt le kellett tennie, s ettől kezdve eskü
jéhez híven a nemzet érdekeit képviselte a 
bécsi központi kormányzattal szemben, 
úgy, hogy ezen az úton mindinkcibb a ma
gyar ellenzék vizeire terelődött Üt. így fee- 
rült tragikus konfliktusba az udvarral, 
aminek következtében aztán száműzték a 
Monarchiából és mint száműzöttnek kellett 
élnie és meghalnia.

❖
A z  I r o d a l o m t ö r t é n e t i  K ö z l e- 

m é n y  e kezévi 3. füzeiében Viszola Gyula 
rendkívül érdekes egykorú adatokat közöl 
S z é c h e n y i  István döblingi korszaká
ból, főként az. öngyilkosságra és az örül
tek házának igazgatója, Dr. Gorgen fele
lősségére nézve. Dr. Görgent tudvalevőleg 
büntető felelősségre akarták vonni amiatt. 
hogy intézetének egyik ápoltja — Szé-

.
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chenyí — mi módon juthatott pisztolyhoz. 
Az orvos a tárgyalást mán' nem érte meg. 
46 éves korában hirtelen elhalálozott. Ne
vében aztán az özvegye iparkodott férje 
emlékét a hatóságok előtt rehabilitálni. 
Nem sok sikerrel.

*

A z  A k a d é m i a i  É r t e s í t ő  valaha 
nem tartozott a- száraz adminisztratív 
nyomtatvámyok sorába. Emlékezünk Kautz 
Gyula egy-egy elnöki megnyitójára, amely 
klasszikus érvényű képét adta a magyar 
szellemi élet egy-egy szakának. Az előt
tünk fekvő 1934 április—szeptemberi fü 
zet bizony meglehetősen sívár képet nyújt 
erről az előkelő testületről: egymás ünnep
lése, dohos ízű kritikák, szomorú elszár 
molások a Vigyázó-alapítványról, — nagy
jából ilyesmik jellemzik a 236 oldalas fü 
zetet. A füzetben kiírt akadémiai juta
lomtételek főbbjei egyébként ezek: 1. Szé
chenyi emlékéhez méltó életrajz; 2. Wc- 
diáner-díj (500 P) érdemes néptanító szá
mára; 3. Kazinczy-díj (400 P) olyan ér
demes tudós, író vagy művész meg jutal
mazására, akinek hosszabb időn át kifej
tett munkássága révén elért jövedelme 
nincs a/rányban a végzett munkája belső 
értékével; 4- Weiss Fülöp-alap a magyar 
zeneművészet egyik kiváló munkásának 
egész élete jutalmazására; 5. báró Korn
felds jutalom (1600 P), Lotz Károly éle
tének és művészetének megírására; 6. Voj- 
nits-érem, az 1934 jan. 1-től 1935 aug. 
31-ig Bpesten előadott irodalmi becsű és 
színpadon sikert aratott magyar eredeti 
tragédia, vígjáték vagy népszínmű szá
mára; 7. Sámuel—Kölber-díj (200 P) 
nyelvtudományi értekezés díjazására; 3. 
Budapest 900 pengős díja: a budai nép
színház történetének megírására; 9. Chorin- 
dij (40.000 P. értékű részvények osztaléka) 
1934-ben megjelent közgazdasági vagy ál
lamtudományi munkálat jutalmazására; 
10. Kónyi Manó-jutalom (1S00 P) 1931— 
1934 között megjelent publicisztikai, leg- 
újabbkori történelmi esetleg közjogi munka 
meg jutalmazására; 11. Budapest 1000 
pengős pályázata: József nádor és a szé
pítő bizottság hatása Pest város fejlődé
sére; 12. Győr 2000 P-ős díja: A magyar 
föidbiriokjog alapelvei történeti kialaku
lásukban; 13. Molnár Kálmán-díj (1000 
P): A főkegyúri jog jogalapja, és a Má
ria Terézia kora óta kialakult joggyakor
lat; 14. nagy jutalom (2000 P) és Marczi- 
0 ányi- mellé kju t a lom (800 P) : 1926—1934 
között megjelent biológiai, ásványtani és 
földtani munkáik számára; 15. Budapest

technikai jutalomtétele (1000 P): A nagy
városok tervszerűtlen exienziv fejlődésé
nek hátrányai, különös tekintettel Buda 
pest és környékének beépítésére; 16. Bu
dapest természettudományi jutalma (900 
P ): A budapesti melegforrások.

Mint már több más magyar kiadvány 
német kivonata esetében, ezúttal — a Mcv- 
gyar Tudományos Akadémiáiról, az ország 
egyik legreprezentatívebb ,testületéről lé
vén szó — fokozott nyomatékkai muta
tunk rá a rettenetes németségű tartalom- 
jegyzékre. Két oldalnyi fordításban 26 for
dítási (nem szedési) hibát számoltunk 
össze, köztük ilyen kedvességeket: Gr os s -  
P r e i s  (nagy jutalom), W e i t e r e r  K o r 
r e s p o n d e n z  u m  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e r  s o g e n a n n t e n  N a c h f o l g e 
s t a a t e n  d i e  f r e i e  V e r b r e i t u n g  
n i c h t  e i n g e h ä n d i g t e r  V e r o f 
f e n  t l i  c h a n  g ein d e r  Ä ka de  m i e 
z u  e r w i r k e n  (betű szerint így'), 
R e d e  d e s  o. M. F r a n z  S z i n n y  ei  
a u f  d e r  B a c s á n y  i-G e d e n k f e i e r .  
— Hát szabad ilyesmiknek az Akadémia 
égisze alól külföldre menniök?! Nincs né
met-nyelvész akadémikusunk?!

*
P e t ő f i  h ú s z  v e r s e  az elmúlt he

tekben jelent meg Londonban angol nyel
ven. A Williams and Morgate kiadóválla
lat adta ki a Petöfi-kötetet; a fordító 
Blumberg Henrik, egy emigrált 48-as hon
véd fia. Egy tanulmány is helyet kapott 
a kötetben Petőfi nemzetközi jelentőségé
ről. A tanulmány írója Bürüshöz, a skótok 
nagy költőjéhez hasonlítja Petőfit.

*

A n e w y o r k i  k ö z k ö n y v t á r  bul- 
letinjének ezévi szeptemberi száma közli 
az 1932 novembere óta beszerzett magyar 
könyvek sorozatát. 129 eredeti regényt, 
284 regény fordítást, 28 életrajzot és uta
zási müvet, 13 modern történeti művet, 20 
verseskötetet és színművet, 9 művészeti, 6 
bölcseleti és 7 vegyestartalmu könyvet, 
összesen 240 magyar művet vásárolt a 
könyvtár nem egészen két év alatt. A ma
gyar könyvtóbrkezelést Augusta M a r k o 
w i t z  intézi a magyarok iránt érzett nagy, 
emberi szeretettel és yiehéz sorsuk iránt 
való megértéssel. Magyar könyvet a new
yorki közkönyvtár minden fiókja közvetít 
az olvasókhoz, főként azonban ezek a fió
kok tartják raktáron: Yorkville, Wood- 
stock, Tompkins Square, Hamilton Fish 
Park. A kultuszminisztériumnak figyel
mébe ajánlanék Markowitz kr a. önzetlen 
s a newyorki magyarságra nézve felbe- 
csiilhetlen értékű munkásságát.
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Csinszka, a szived...
Csinszkám, most, hogy elmentél, lapok és gyászbeszédek — minden érdemed

hez méltón — sok szépet fognak Rólad elmondani. Bizonyára elmondják majd, hogy 
te voltál az utolsó napsugár, amely bearanyozta melegítő sugáraival a nagy naple
mentét; elmondják m.ajd, hogy te voltál az új „költő-özvegyeamely hazug beállítás 
ellen különben Te tiltakoztál mindig a leghevesebben; elmondják majd, hogy Magad 
is tehetséges poéta lettél volna, ha nem súlyosodott volna Rctd egy nagy név árnyéka; 
elmondják majd: önmagodban is — vadóc kis szíveddel — milyen szép érték voltál 
azok éleiében, akik közel állottak Hozzád, csupa ötlet, csupa érzés, s főlcént csupa 
szív. IS cm magad írtad-e meg a s z í v e d r ő l :

Sebektől véres, 
kényesen éhes, 
lázadón romlott 
húsdarab.
Nehéz a súlya, 
éget a húsa, 
kutyának dobnom 
nem szabad.
Nincs hol letennem, 
föl kell emelnem, 
terhétől roskad 
gyönge karom.
Kín összehúzza,
súlya lehúzza
s én mégis vinni akaró m!

Nem szégyenemnek, 
nem fájdalomnak, 
sorvasztó kínnak 
sután, bután.
Ég felé tárva, 
hontalan, árva, 
fusson a csillagok után! 
Csípős tavaszban, 
érlelő nyárban, 
őszi hullásban, 
téli halálban, 
rubinná fagyva 
csillogjon vére, 
szögezze vágyam 
a türkiz égre.

Csakhogy Te mind ezeknél valamivel több, valamivel nagyobbat jelentő is vol
tál — anélkül, hogy tudtad volna, anélkül legalább, hogy gondoltál volna rá —, mert 
szívedből nagy hidat építettél nem a bealkonyuló isten m u  s p i l l  i-ja felé, nem, hi
dat építettél két világ közé; egy históriai pillanatban odadobtad szívedet, hadd töltse 
ki a szakadékot, amely két világnézetet választ el egymástól a magyarságra tragikus 
szörnyű meredtséggel.

Emlékszel, szép, beszédes, valószínűtlenül nagy szemeddel milyent néztél, ami
kor egy csöndes órában elmagyaráztam Néked: mi volt a szereped — úgy mondtam, 
históriai szereped — a magyarság sorsfordulóján?!

Valljuk be, amikor ez a rettenetes isten-átok, a háború ránkszakadt, a magyar
ság úgy ketté volt szelve, mint ilyen határozottam talán még soha ezer év óta; vagy 
legalább is ennyire élesen még soha nem szüköltek fel az ellentétek. Az egyik, a ki
mondott politikai (nem csupán pártpolitikai) ellentét: a „visszafelé“ és az „előre“ 
között. Amazt a kisebbik Tisza képviselte olyan tragikus elszántsággal, amely igazán 
jobb ügyet érdemeli volna meg. Emezt Ady képviselte, egész ezsaiási vaticiniumával, 
radikális elgondolásaival s félelmeivel. Te mögötted — édesapád révén — ott állott 
a Tisza, Istvánéi koncepció a hatalom, árnyékában való nyugalom reménye, — előt
ted pedig az elnyomottság, a nyugtalanító jövő. S Te, kislányos ösztönnel, aminek
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semmi köze a politikához nem volt, odadobtad a szivedet a két malomkő közé, hadd 
őrlődjék fel a Tőled idegen politikai erők szörnyű darálásában, de enyhüljenek az 
ellentétek, hogy magyar a magyarral, konszervatív a radikálissal összefoghasson a 
nagy vérzivatarban.

S a másik, a ki nem mondott, de annád súlyosabb, mert kasztbeli ellentét. Ady 
abban a percben, amikor újságírónak ment, o u t  c a s t -té lett, ezt mondjuk meg 
őszintén. Mert hiába volt itt 1848, az osztályok között hiába omlottak le a formális 
határok, az észbeli, a társadalmi választóvonalak még mindig igen erősek. Az írónak 
még csak megbocsátják ballépését, hiszen lám, Arany János is megkapta a Szent 
István-rend kiskeresztjét, Jókai is barátja volt a trónörökösnek . . .  De újságíró! 
Pláne, aki áruló a kasztjával szemben, mert dzsentri-létére állott be tintakulinak! Ne 
arról beszéljünk most, hogy újságíró is lehetett képviselő, parolázhatott miniszterek
kel, valaha hatalmasság is volt a közéletben. Ez mind nagyon szép. De nyomban más
ként hangzik, ha, mondjuk, ilyen újságíró be ako,r férkőzni a tisztes családunkba, 
mondjuk, megkéri a lányunk kezét, el akarja vinni a maga kávéházas, cigarettafüs
tös, bizonytalan, bohém világába, kislányunkat, akit svájci nevelőintézetben neveltet
tünk, szemünk fényét, gróf kisasszonyok barátnőjét. . .  Hát ezt már mégsem. Mert az 
újságíróban, magunk között szólván, azért még mindig maradt valami a középkori 
„Fahrende Leute*6 kitag adottságából, társadalmon-kívüliségéből. . .

S erre Te kis Csinszka, drága kis Csacsinszka, megint csak fogtad a szívedet, 
odadobtad abba a tátongó mélységbe, amely a „magyít/r urat“ még mindig elválasztja 
a „szerkesztő uraktól66, s ezzel hidat vertél egy rémületes mélység fölött, amely a 
„történelmi“ magyarság és az „intellektüel66-magyarság között meredezett.

Nem tudtad, mi a jelentősége a Te .öntudatlan-öntudatos akaratosság ódnak, 
amellyel kezet nyújttattál Boncza úr és Ady Endre között — a magyar sors egyik leg
válságosabb percében.

Hát ezt most, a sírod fölött el kellett mondani, hogy 7najdan eljövendő nemze
dékek előtt lebbenjen fel egy kis hasítéka annak a titkokkal teljes történelemnek, 
amelyet soha leírni nem szoktak, de amely mélységesebben befolyásolja népek és em
berek végzetét, mint a királyok, katonák és politikusok minden ténykedései együttvéve.

Hadd itt a szívedet közöttünk, Csinszkám, gyakran lesz még itt hídverésre 
szükség! s. g.

Dreiser, Theodor: Carrie, drágám . . .
(Fordította: Braun Soma dr. Nova ki

adás. 390 oldal. Ára 3.60 P,) Carrie pom
pás útravalóval indul útnak az életbe: 
szépségén és fiatalságán kívül erős ener
giát, felfelé törekvést és türelmet visz ma
gával, ráadásul pedig egy adag józansá
got, ami bizonyos ellentétben áll azzal, 
hogy a mai viszonyokhoz képest feltűnően 
naív kislány. Columbiából jön Chicagóba 
a nővéréhez, aki meglehetősen szűkös 
anyagi viszonyok között él itt és azonnal 
rákényszeríti Carriet arra, hogy munka 
után nézzen. A szórakozni vágyó lány se- 
hogysem tud kibékülni azzal, hogy egész 
nap dolgozzék és keresetéből mégse vehes
sen magának szép ruhákat. Hamarosan 
otthagyja a cipőgyári állását és egy keres
kedelmi utazó jóvoltából a maitresse köny- 
nyű, dologtalan életével cseréli fel kemény 
munkáját. Később egy gazdagabb férfi 
kedvéért elhagyja első barátját, de pórul 
jár, mert kiderül, hogy ez a férfi egyrészt 
nős ember, másrészt sikkasztó, végül pedig 
egészen tönkremegy, úgyhogy Carrienek

kell őt eltartania. Ennek Carrie úgy ejt
heti módját, hogy bejut a színházhoz görl- 
nek. /Hamarosan kitűnik tehetségével és 
szépségével, úgyhogy gyors karriert csinál. 
Most már nagy nyűgnek érzi a férfit, aki 
nem akar dolgozni, is ezért elhagyja. De 
más férfi sem kell neki, mert tapasztala
tai után nem bízik senkiben sem, a szeret
jein pedig sohasem volt számára probléma. 
Hideg szívvel, de boldogság nélkül halad 
egyre előre a siker és a gazdagság útján, 
míg a férfi, aki miatta ment tönkre, vég
kép elzüllik.

Walpole, Hugh • Dráma a Piccadillyn
(Fordította: Tábori Páll dr. Hellas ki

adás. 1934. 224 oldal.) Műfajára nézve a 
detektív-regényhqz áll közel ez a rend
kívül izgalmas és érdekfeszítő könyv, de 
a pszichológiai finomságok kiélezése lé
nyegesen nívósabbá teszi az átlagos efajta 
írásoknál. Pompás figurák szerepelnek a 
fordulatos történet során, amely gyilkos
sággal kezdődik és kettős halállal végző
dik, de a szerelmesek számára meghozza 
a happy-endet.
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I R O D A L M I  K U R I Ó Z U M O K
Bombenundgranatenhilde

Irta: Ráth-Végh István

Hallom, hogy a német hazafiak saját családjukban is megörökítik az istenített 
Vezér nevét és leányaikat H i t l e r c h e n  néven anyakönyveztetik.

A dolog nem új. A napóleoni háborúk idején az akkori porosz hazafiak már 
megcselekedték. Lelkesedésük a nagy német hadvezérek nevének „nőstényRésében“ 
csapódott ki s azokból az időkből ilyen nevekre bukkantam: B ü l o w i n e ,  B 1 ü c h e r 
l i e s  e, Y o r k t r i n e .  Sőt, állítólag akadt egy jámbor nyárspolgár, aki megvadult 
az ágyúdörgéstől és ártatlan kis kékszemü újszülöttjének ezt a rettentő nevet adta: 
B o m b e n u n d g r a n a t e n h i l d e .

A furcsa névszörnyeteget nem tartom lehetetlenségnek. Hiszen ezeket az időket 
alig két évtized választotta el a francia forradalom tombolásától, amikor is a c i t o- 
v e n  azzal adta elvhüségének bizonyítékát, hogy az új korszak jelszavaival gyerekeit 
is felékesítette. Onnan vehették a példákat.

A francia forradalom névszörnyetegei
Még az ártatlanabb anyakönyvi furcsaságok közé tartozott a forradalmi hősök 

vezetéknevének kisajátítása keresztnév céljára. Temérdek gyereket anyakönyveztek 
M a r a t? R o b e s p i e r r e ,  D a n t o n  stb. névre, sőt kölcsön vették más nemzetek 
szabadsághőseinek nevét is, úgy hogy az akkori pólyákban csupa apró T e l i  Vi l mo s ,  
F r a n k l i n ,  B r u t u s  sivalkodott. (Ez a divat különben Angliában és Amerikában 
nem megy különcség-számba. Tudjuk, hogy K o s s u t h  ottani diadalútjának emléke
ként sok szülő, adta gyermekének a K o s s u t h  keresztnevet, — sőt az is ismeretes, 
hogy a J e r o m e  K. J e r o m e  nevében megbúvó „K“ betű K l a p k a  tábornok nevét 
jelezte; vagyis ennek a nálunk is népszerű angol írónak neve magyarosan így hang- 
zanék: J e r o m e  K l a p k a  J e r o mo s ) .

Valamivel cifrább a forradalmi hősök nevének „nöstényítése“. B ü l o w i n e  és 
társnőinek őseire rátalálunk ezekben a nevekben: M a r a t i n e ,  F r a n k e  l i ne,  
G u i 11 e m i n e T e l l  stb.

De a nekilendült c i t o y e n nem mindig érte be a hazafias érzelmek ilyen egy
szerű dokumentálásával. Az elkeresztelési járvány — persze nem megkeresztelést kell 
érteni — úgy elburjánzott, hogy a forradalmárrá átvedlett nyárspolgár fantáziája 
vadabbnál vadabb nevek kiagyalásában tombolta ki magát. íme egy kis kollekció 
belőlük: (A frappánsabb szemléltetés céljából magyar szokás szerint közlöm a neveket; 
előbb a vezetéknevet, azután a keresztnevet, vagy mondjuk: utónevet.)

Bordes
Pasquier
Mouret
Fégeure
Robert
Dubois
Godefroy
Bonnely
Lourent
Lévéque
Dufour
Machol
Michel
Hubert

Philippe République 
Marie Laliberté 
Joseph Révolutionnaire 
Joseph Sansculotte 
Victoire Constitution 
Joseph Bon patriote 
L'ami du peuple 
Ami de la raison 
Droit de I’ Homme Tricolor 
Simon Liberté ou la Mort 
L'Aurore de la Liberté 
Plein d'amour pour xa patrie 
Brutus Racine de la Liberté 
La mere du peuple
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Már most, ha ezeket a gyönyörű név-virágokat átúltetnök magyaros cserépbe 
és feltételeznők egyszerűség kedvéért, hogy a veztéknév minden esetben, mondjuk: 
Kovács: akkor a mi fülünkben az ifjú forradalmárok nevei ilyenformán hangtanának:

Kovács K ö z t á r s a s á g  Már i a ,  S z a b a d s á g  Már i a ,  F o r r a d a l m á r  
J ó z s e f ,  Na d  r á g t a  l an  J ó z s e f ,  G y ő z e l e m  A l k o t m á n y ,  J ó b a -  
z a f i J ó z s e f ,  N é p b a r á t j a, É s z b a r á t j a, E m b e r j o g, H á r o m s z í n, 
S z a b a d s á g :  v a g y a h a l á l  S i mon ,  S z a b a d sr á g h a jn a 1 a, T e i i s z e r e -  
t e t t e l  a h a z a i  r á n t ,  S z a b a d s á g g y ö k e r e  B r u t u s ,  N é p a n y j a  —, 
amely utóbbi név kissé korai volt az újszülött honleány számára.

A republikánus kalendárium
Ez még nem minden. A forradalom vívmányai közé tartozott az is, hogy a régi 

naptárat valamennyi szentjével együtt sutba dobták és új, úgynevezett r e p u b l i 
k á n u s  k a l e n d á r i u m o t  szerkesztettek. A lojális polgár tehát azzal is igyeke
zett elvhűségét demonstrálni, hogy gyermekeinek nevét az új kalendáriumból szede
gette össze és ilyen módon tett hitét százszázalékos köztársasági volta mellett. Hogy 
ebből mi származott ki, az szörnyű.

Tudni kell, hogy az új naptár nem csupán a hónapok neveit helyettesítette 
B r u m a i r e ,  G e r m i n a l ,  Me s s i d o r  stb. elnevezésekkel, hanem az egyes napo
kat is más rendszer szerint és más néven csoportosította. Az új hónap három d e- 
k á d r a  oszlott, ezek mindegyike 10—10 napból állott. Az egyes napok fülbemászóan 
szép hangzású új neveket kaptak éspedig: P r i m i  di. D u o d i. Tr i d i .  Q ú a r t i d i .  
Q u i n t i d i. S e x t i d i. S e p t i d i. 0 c t i d i. N o n i d i. D é c a d i.

Az új hazafiak innen válogatva és más szép nevekkel kombinálva efféle kereszt
neveket adogattak újszülötteiknek:

T r i d i  Ma r a t ,  M e s s i d o r  Tel l ,  G e r m i n a l  Lu c  r éce ,  F r a n 
c o i s  F r i m á i  re Duod i ,  U n i t é  I n d i v i s i b i l i t é  Dé c a d i .  A.z utóbbi 
különösen kifejező és kellemes hangzású: E g y s é g  O s z t h a t a t l a n s á g  T i z e 
d i k n a p !  Viszont egészen jó egy ifjú hölgy nőstényített neve: D é c a d i n e.

De még ez sem minden. Az új kalendárium a szentek nevei helyett is gondos
kodott más megjelölésekről. Virágok, növények, főzelékek, háziállatok, gazdasági esz
közök léptek a szentek helyébe. így János napját kiszorította R o z m a r i n g ,  Pálét 
A r t i c s ó k a ,  Gergelyét P o n t y ,  Flóriánét S e l y e m h e r n y ó .  Pünkösd vasár
napja immár L u c e r n a  napja lett; a karácsonyi ünnepek pedig még furcsábban fes
tettek: karácsony estéje a K én  napján következett be, az ünnep első napja K u t y a ,  
másodikja L á v a  nevet kapott.

Az új hazafiak tehát innen is szemelgettek neveket. Olyankor a gyerek rosszul 
járt, ha apja konok knnszekveneiával annak a napnak nevét választotta, amelyen a 
gyerek született. Mert így kénytelen lett jövendő életében eféle neveken szerepelni: 
Al ma,  Mo g y o r ó ,  C s e r e s z n y e ,  Mál na ,  Répa ,  F a c s e m e t e ,  K a j- 
s z i n b a r a c k ,  S a l á t a ,  Spenó t ^  S a l é t r o m ,  — ami még franciául sem 
hangzik valami zengzetesen. ( B e t t e r a v e ,  C h i c o r é e ,  E p i n a r d ,  S a l p é t r e ,  
stb.) Viszont, ha az anya finomabb ízlése érvényesült, a gyerek jóhangzású névhez 
jutott: T u l i p á n ,  A k á c v i r á g ,  S z e g f ű ,  Or g o n a ,  Ci k i  ám en Na 
r a n c s v i r á g ,  B o r o s t y á n ,  R e z e d a ,  J á c i n t ,  stb., stb. Ez voltaképpen nem 
is bolondság. Ha van R ó z s a  és Vi o l a ,  miért ne lehetne S z á z s z o r s z é p  és 
N á r c i s z ?

Hogy a káosz teljes legyen, elvont fogalmakat is nevekké léptettek elő. A csecsemő 
alig hogy kinyitotta a szemét, lett belőle B ö l c s e s s é g  (La Sagesse), T e h e t s é g  (Le 
Génié), E r é n y  (Vertu), B á t o r s á g  (Courage), ő s z i n t e  (Sincére), M u n k a  (Tra
vail), N y í l t s á g  (Franchise), B ö l c s é s z e t  (Philosophie), E m b e r i  ne m (Genre 
humain) és így tovább, és így tovább.

A szülők természetesen, egyszerű, félművelt, sőt teljesen műveletlen emberek 
voltak; az is lehet  ̂ hogy berúgtak az örvendetes alkalommal és széles jókedvükben
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bélyegezték meg az ártatlan gyereket eféle örült nevekkel. A téboly néha egészen 
hihetetlen méretűvé fajult, mert például a következő bomlott nevekre akadni:

H e n n o n nevű mészárosnak romantikus hajlamai voltak, a fiú neve lett: 
L‘ i s 1 e d’a mo u r ,  (Szerelem szigete).

Y a s s e u r ,  dobos hasonló okokból ezt a nevet adta a fiának: A m a n t  f i d e l  
e t  c o n s t a n t .  (Hű és állandó szerető.)

Mone  t, kereskedő, nyilván a Chappe-fivérek sikeres táviratozási kísérletein 
felbuzdulva, leányát T é l é g  r a p h i n e  névvel ajándékozta meg.

C h a n e n g u e ,  kávés, megtisztelendő a saját szakmáját, fiúgyermekének egy
szerűen a C a f é  B i l l a r d  nevet adományozta.

A francia névtörvény
A forradalom utáni időkben a hatóságok megelégelték a temérdek bolondságot. 

A XI. év Germinal 11-iki (18 8 április 1) törvény szabályozta a keresztnevek anya- 
könyvvezetését. Elrendeli, hogy ezután csakis olyan neveket szabad anyakönyvezni, 
amelyek valamely naptárba fel vannak véve, vagy amelyeket hajdankori történelmi 
személyek viseltek.

Ez a t ö r v é n y  F r a n c i a o r s z á g b a n  ma  is é r v é n y e s !
Eredmény: a törvény olyan átgondolatlanul és pongyolán van szövegezve^ hogy 

a kigyomlált bolondgombák helyébe újak ütötték fel a fejüket és tenyésznek mind a 
mai napig.

A szülők többsége ugyan beéri a rendes naptári szentekkel, de az excentrici- 
tásra hajlamosaknak nincs Ínyére a Péter és Pál, ők nem mindennapi, különleges ne
jekkel akarják a családfát felékesíteni, ha mindjárt a gyerek rovására is. E miatt 
örökös harcban vannak az anyakönyvvezetőkkel. Egy irodalmi hajlandóságú apának 
ikrei születtek, fiú és lány. Azt akarta, hogy R ó m e ó  és J ú l i a  legyen a nevük. 
Az anyakönyvvezető a Júliát elfogadta, Rómeót nem. Diadalmasan hivatkozott a 
törvényre, mondván, hogy ez a név nem található semmiféle naptárban, sem olyan 
történelmi személy nem létezett, aki viselte volna. Az apa kénytelen volt meghátrálni; 
az ikrekből P á l  és V i r g i n i a  lett.

Viszont más esetben a tisztviselő hátrált meg- az apa előtt, aki lányát Au t ó m-  
n e néven akarta beíratni. A hivatalnok tiltakozott^ de az apa felmutatta a legelső 
kezeügyébe eső naptárt, abban benne szerepelt az ősz ,  tehát a név, törvényen ala
pult. Sőt, a győzelemittas szülő vérszemet kapott s következő lányait csak azért is 
T é l és N y á r  néven jelentette be. (H i v e r, É t é.)

Temérdek zavaros fejű apával kell a tisztviselőknek megküzdeniük, még ma
napság is. Egyik ezeket a zengzetes neveket akarta adni a fiának: D i c a t  G l e t o n  
B a s t o p o l ;  erősködött, hogy ilyen nevű szentek igenis léteztek. A másik azt akarta 
bizonyítani, hogy létezik egy S z ő n y e g  nevű szent (T a p i s.) Mint aki bizonyos a 
dolgában, egy nagy párisi áruház által kiadott naptárt mutatott fel, s ott a hónap 
egyik napja után csakugyan ez állott: Ta p i s .  Tudniillik az áruház mindennap más 
alkalmi eladást hirdetett s azon a napon a s z ő n y e g  volt soron. 1892-ben egy vidéki 
anyakönyvi hivatalban a születést bejelentő apa leánykáját ezen a néven akarta fel
vétetni: S y p h i l i d e .  A rémült anyakönyvvezető iparkodott az apát meggyőzni, hogy 
bizonyosan a S y l p h i d e  név tetszett meg neki, de az konokul ragaszkodott a 
S y p h i 1 i de-hez mert ezt ő így hallotta és neki így tetszik. Kénytelenek voltak 
nekiszegezni az 1803-as törvényt és elutasítani.

De a törvényes nevek körül is éppen annyi volt a baj. Mivel a választás csak 
naptári nevek, vagy hajdani történelmi személyek közt eshetett meg, az ateizmussal 
kacérkodó szülők előrángatták az ókor legcifrább történelmi neveit. Innen van ma is, 
hogy a francia hírességek nevei között annyi klasszikus reminiszcenciára akadunk. 
Egy mantes-i családapa különösen nagy mértékben vette igénybe a törvény kedvez
ményét. 1884-től 1899-ig terjedő időközben a szorgalmas apa t i z e n h á r o m  gyer
meknek adott életet s ezeket a következő nevekre anyakönyveztette: 1. E m i l e  B a-
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y a r d, 2. E u g é n e R o d r i g u e ,  3. F e r n a n d  Ma r i u s ,  4. E d o u a r d  B r e n 
nus,  5. M a r t h e 0 h i m é n e, 6. L é o n  V e r c i n g e t o r i x ,  7. L é o n  a r d
B r e n n u s  8. E d o u a r d  A r c h i m e d e .  9. B é r é n i c e, 10. Ar mi  de. 11. 
M é r o p e C 1 o r i n d e, 12. D é m o s t h é n e T i t u s ,  13. D i a m a n t i n e  Me
r ope .  Egészen jól festhetett későbbi életében Archimedes, mint számtanácsos, — 
Demosthenes, mint biztosítási ügynök, — a két Brennus, mint cégtárs, hamis mérleg
gel és „jaj a vevőnek“ jeligével — leginkább pedig a kishivatalnok Vercingétorix. 
akinek büszke neve ó-kelta nyelven így hangzott: V e r - k e n n - k e d o - r i g h ,  vagyis 
a „száz főnök főnöke . . . “

Semmiség annak a négy boldogtalannak balsorsához képest, aki ha nem is a 
füllel, de a törvénnyel összhangban ezeket a neveket kapta: L e u t y c h i d a  s, Ana-  
c y d a r a x ,  Z y p o e t e s  és H i p p o c o o n .

Az állam teljesen rábízza az anyakönyvvezetőkre, hogy értelmezzék a törvényt, 
ahogyan jónak látják. Akinek nem tetszik^ felebbezze meg a döntést. Mégis, hogy 
némi tájékoztatásban legyen részük, egyes kiadók közreadtak közigazgatási szakem
berek tollából származó irányadó névlajstromokat, A szakember lelkiismeretes pon
tossággal felvette a listájába valamennyi szentet, köztük rég elfeledett, Isten tudja 
honnan kiásott, el franciásított nevű szenteket; így a névsorokban ajánlott nevek 
között ilyenek szerepeltek:

Férfiak számára: Abi de ,  A b s c o d e ,  B a n a n u p h e ,  F r i c h o u x ,  Gu
t h a b e n ,  M a p p a 1 i q u e, M o u c h e r a t ,  P i pe .  T y c h i q u e, U b é d e, Y n- 
s i ngo ,  Z o t e  u q u e  s, R i r a n ,  R h o d o p i e n ,  P e l a d é ,  P e r p e t ,  T r o n d ,  
E u t i c h i e n? E u s é b i o t e ,  I n j u r i e u x .

Nők számára: B i b i e n n e ,  E n s  v i de ,  G o l i n d u c h e ,  Ma zot e ,  R u s 
t i c u l e ,  V e n e f r i d e, Z i n g u e, Z u a r d e, Coque ,  Y x t e, S u n i v e r- 

g u e és M o i' c o.
Kár, hogy a törvény nem engedi meg a legjellemzőbb név felvételét: B u r e a u 

c r a t  i s m e.
A világháború gyermekei

A világháború alatt vad lobogással csapott fel a nacionalizmus lángja és akár
hány helyen felégette a névtörvény korlátáit.

Egész sereg apa követelte, hogy engedélyezzék fiának a J o f f r e keresztnevet. 
És valóban, sok városban az anyakönyvi hatóság kimondta, hogy „kivételesen, tekin
tettel a hazafias érzelmektől sugallt elhatározásra“, el lehet térni az 1803-iki törvény
től. A J  o f f r e keresztnév bekerült az anyakönyvekbe s a tört résen át kecsesen be
suhant a nőnemű alak is: J o f f r e i t e .  Követte később egy másik jóhangzású női 
név: Fo eh e t t e .

Az anyakönyvvezetők kapdostak a fejükhöz, de ők is jó hazafiak voltak és a 
lelkesedés lázában beugrottak még a f ö l d r a j z i  neveknek is. Bejutottak a külön
böző anyakönyvekbe keresztnév gyanánt: Na mu r ,  L i é g e, Mul hou&e  Ai s ne ,  
A 1 s a c e-L o r r a i n e ,  11 a 1 i e, B e l g i q u e ,  R u s s i e. A rekordot egy nizzai 
temetőőr tartja, aki 1916 október 3-án született tizenötödik gyermeke számára kiesz
közölte ezt a dús pompájú nevet: Y e r d u n  Sa l oni  q u e  A n t o i n e  F r a n 
co i s  Lou i s .

Az A r m i s t i c e  (Fegyverszünet) nevet visszautasították, de kénytelenek vol
tak engedni egy hadba induló „poilu“ erőszakosságának, aki, miután ő maga az el
vesztett 1871-iki háború évében jött a világra, újszülött fiának ezt a nevet adta: 
R e v a n c h e .

*

Több. mint háromszáz év előtt Théophile de Viau, a hányatott sorsú poéta is 
foglalkozott az akkoriban elterjedt hóbortos nevekkel s egyetlen verssorban intézte 
el őket:

Le p l u s  b e a u  nőm du m o n d e  e s t  c é l ú i  de Mar i é .
Ebben ma is igazsága lenne.
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Ruszkabányai Elemérrel

• •

Minden második ember halálraítélt abban a környezetben, ahol R us z k a b á - 
n y a i  Elemér új regénye ( Mi nden  m á s o d i k .  Délmagyarországi Hírlap- és Nyom
davállalat r. t. kiadása, Szeged, 1934. 155 oldal) lejátszódik: a tüdőszanatóriumban. 
A magyar Z a u b e r b e r g  egészen más* mint a hasonló témájú külföldi írások. Rusz
kabányai nem szublimálja a témát, hanem a nyers valóság mezítelen ábrázolását adja. 
Négy ember áll a regény előterében, de maga a szanatóriumi élet játssza a főszerepet. 
Kritikai szemmel nézi ezt az életet az író. rámutat hibákra, visszaélésekre, fonáksá
gokra, amelyek a betegek körül történnek, és belevilágít a t b c gyilkos kórja által 
kiváltott lelkiségbe. Minden, amit leír, saját tapasztalata, személyes átélése.

A hasonló témájú külföldi regényekről beszélgetünk Ruszkabányai Elemérrel.
— Helytelenítem, hogy túlsókat filozofálnak ezekben a regényekben, — mondja 

az író — egészen téves beállítás ez, mert a tüdőbeteg ember mindennel inkább fog
lalkozik, mint önmagával, ami egészen természetes is, mert mindenáron menekülni 
igyekszik az olyan gondolatoktól, amelyek a számára elkerülhetetlen végzet tuda
tához vezetik. A betegek játszanak, pajkoskodnak, jókedvűek, tudatosan, vagy öntu
datlanul csalják önmagukat. Minden ténykedésük erőszakos ragaszkodás az élethez.

— Ezzel a beállítottsággal kapcsolatos az a felfokozott és leplezetlen szexuális 
élet is, amelyet leírtam. Lehet, hogy ez megbotránkoztat majd egyeseket, de azok, akik 
valaha is éltek ilyen tüdőszanatóriumban, tudni fogják, hogy ez az igazság, sőt még 
sokkal hátványozottabb mértékben áll fenn. Ebből kiindulva a másik nagy tételhez 
jutunk, amelyet regényemben kifejtettem: a nőnek ahhoz a ma már elvitathatatlan 
jogához, hogy amit szabad a házasság előtt a férfinek, azt szabad a nőnek is, mert 
a nő sorsa egészen a háború utáni időkig formális rabszolgaság volt, a házasság előtt 
éppen úgy, mint a házasság után. Olyan rabszolgaság, amellyel a férfiak nyomorí
tották meg a nőket, részben azért, hogy saját botlásaikat és gyengeségeiket leplezzék, 
részben önzésből. Márpedig, ha ez az állapot rabszolgaság volt a háború előtt, akkor 
sokszorosan az ma, amikor a nők igen nagy része minden más vonatkozásban önálló 
életet él, kenyeret keres és legalább is papíron: egyenlő jogai vannak a férfivel. Nem 
szólva arról, hogy statisztikai adatok bizonyítéka szerint a lányok negyven százaléka 
is alig tud férjhezmenni. Ebből önként felvetődik a kérdés: erkölcstelen-e az a nő, 
aki a jóízlés és észszerűség keretein belül úgy rendezi be a saját szexuális életét, ahogy 
az neki a legmegfelelőbb. Erre mindjárt meg is adom a választ — jóllehet tudom, 
hogy talán sokan lesznek olyanok, akik vétót kiáltanak, vagy azért, mert nem isme
rik eléggé ezt a kérdést, vagy egyszerű és nevetséges' álszeméremből. Az én véle-< 
ményem mégis az, hogy nem a szexuális élete tesz valakit tisztességessé vagy tisz
tességtelenné, hanem cselekedeteinek összessége határozza meg azt az erkölcsi fokot, 
amelyre a társadalom részéről igényt tarthat.

Erről a kérdésről magától értetődően jutunk a házasság problémájához.
— A házasságok nagy többségénél az a hiba, hogy mindkét fél egyformán túl

ságos jelentőséget tulajdonít a fizikai kapcsolatoknak, a lelkiek rovására, — állítja 
Ruszkabányai, majd hozzáteszi: — amivel természetesen nem akarom tagadni azt 
sem. hogy tisztán lelkiekre is építhető a házasság.

Tovább beszélgetünk és Ruszkabányai Elemérnek minden szavából kicsendül 
az a rendíthetetlen hite, hogy a fiataloknak is sikerül majd végre érvényesülniük.
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Sárga istenek, sárga emberek
Pompás képekkel dúsan illusztrált, ízléses kiállítású könyv került ki a sajtó 

alól: Ligeti Lajos, a nagyszerű orientalist^, tudós számol be mongoliai útjáról ebben 
a kitünően sikerült írásában. (Ligeti Lajos: Sárga Istenek, sárga emberek. Királyi 
Magya/r Egyetemi Nyomda kiadása. U95 oldal.) Ázsia lelke, a misztikus lámaizmus 
világa elevenedik meg a könyv lapjain, amelyeket percről-percre fokozódó érdeklő
déssel és izgalommal olvas az ember. Személyes élményeit mondja el Ligeti Lajos, 
minden tudományos szárazságtól messze eső közvetlenséggel és frisseséggel, olyan 
írói készséggel, hogy szinte magunk is átéljük vele az expedició eseményeit, plaszti
kusan látjuk az idegen világ ezer furcsaságát, behatolunk vele a mongol kolostorok 
misztikumot árasztó falai közé, résztveszünk a fantasztikus ünnepségeken, babonás 
tisztelettel nézzük a különös kincseket, megborzongunk a döbbenetes szituációkban, 
kacagunk a grotteszkségeken és a saját szemünkkel véljük látni a „sárga isteneket 
és sárga embereket1'.

Ahol a szappannak még a fogalmát sem ismerik
A derűs, szőke fiatalember, akivel szemben ülünk, alig hasonlít ahhoz a szőr- 

mekucsmás, keményvonású kutatóhoz, akinek arcképe a könyvet díszíti. A képen a 
munka feszültsége, a fáradalmak gyötrelme uralkodik az arcon, de ma már feloldó
dott a feszültség, a sötétkék szem vidáman néz és a vonások pihentek. Ligeti Lajos 
mosolyogva mesél kérésemre arról, — ami a könyvből kimaradt.

Az emberek érdekelnek elsősorban és a körülmények, amelyek között élnek. 
És ámulva hallom, hogy

— Mongoliában nem ismerik a fehérneműt. Egyetlen öltözékük egy vattázott 
ruha, amelyet férfiak, nők egyaránt addig hordanak, amíg le nem szakad róluk . . . 
A tisztaság fogalma teljesen ismeretlen előttük. Egész életükben nem fürdenek, de 
még csak nem is mosakszanak. Az előkelőek nagy ritkán megmossák az — arcukat. 
De ez a maximuma a tisztálkodásnak. A szappant persze egyáltalán nem ismerik, 
még a nyelvükből is hiányzik ez a szó. A piszok egészen beleeszi magát a bőrükbe és 
elviselhetetlen szagot áraszt.

— Hónapokig nem mozdulnak ki a házból, mert februáriustól májusig — néha 
júliusig — olyan szélvihar tombol, hogy nem lehet odakinn járni. Hatalmas homok
felhőket kavar fel ez a szél, amely ellen nem véd a legzártabb szemüveg sem. Ami
kor pedig eláll végre a szélvihar, akkor megkezdődik a három hetes esőzés, amely 
valóságos vízözön. Az egész évi esőmennyiség leesik ilyenkor egyszerre és elárasztja 
a kopár vidéket, amelyen nem terem semmi. Szerencsére a nyáj a ház közelében van 
és ellátja élelemmel az embereket.

— Nagyon tunya nép a mongol. Csak akkor dolgozik, ha muszáj és akkor sem 
szívesen. Mozdulatlan szemlélődéssel töltik az idejüket hónapokon keresztül. De a 
felgyülemlett energia őszidő tájában kirobban a fiatalságból, ilyenkor lóra kapnak 
és elszáguldanak ismeretlen helyekre. Két-három hétig elmaradnak, egész idő alatt 
vad iramban nyargalásznak a sztjeppéken és vadásznak. Aztán megnyugodva haza
jönnek és folytatják a mozdulatlan semmittevést.

— Derült időben állandóan lovon ülnek, mert a nyájjal vándorolni kell. A 
gyér fűvet két-három nap alatt lelegeli a nyáj és akkor tovább kell indulni. Viszont 
gyalogolni lehetetlen, részben a talajviszonyok, részben pedig a — tekintély miatt. 
Mongoliában csak az utolsó szolgák járnak gyalog. Az asszonynép is folyton lovon 
ül és ez a sok lovaglás hátrányosan befolyásolja termékenységüket. Ez az oka an
nak, hogy Mongoliában egyke-rendszer van. Nagy ritkaság a két gyerek és alig for
dul elő, hogy három gyerek van a családban. Ha mégis megszületik a harmadik, 
akkor az első kettőt papnak — lámának — adják, amivel együtt jár aztán a cölibá
tus, tehát ezeknek a gyerekeknek nem lesznek utódaik.

— A mongoloknál az asszony majdnem egyenrangú a férfivel és sokkal sza
badabban él, mint szomszédos kínai testvérei, akiket mozgási szabadságukban első
sorban megnyomorított lábuk gátol. A házasságban is erősen elütnek egymástól a
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kínai és a mongol szokások. A mongolok egynejüek, míg a kínaiak több feleséget tar
tanak és nagyon korán, már tizennyolc éves korukban megnősülnek, mert nagy szé
gyen náluk a nőtlenség. Ennek vallásos alapja van és az ősök tiszteletével függ 
össze, mert aki férfi-utód nélkül hal el, annak emlékére nem mutatnak be áldozato
kat és így abból kóbor, bolyongó szellem lesz. A mongoloknál az esküvő imitált rab
lás, míg a kínaiak megvásárolják az asszonyt, akinek árát szépsége és családjának 
előkelősége szabja meg.

Szigora vallási szabályok a művészetben
Most Mongolia művészete felől érdeklődöm, amelyről ezt mondja Ligeti Lajos.
— Egészen sajátságos a művészetük, amelyet főleg a lámák művelnek; ők a 

festők és a szobrászok. Voltaképpen nem is művészet az, amit csinálnak, hanem val
lásos tevékenység. A művészi fantázia egyáltalában nem érvényesülhet, mert a leg
kisebb részletkérdésekben is kötve vannak. A művészi alkotás tárgya kizárólag a 
lámaista mitológia. A szent szövegek előírják, hogy a különböző isteneket milyen for
mában lehet ábrázolni, az egyes istenek mellé milyen mellékalakok kerülhetnek, még 
a használható színeket is megszabják.

— A mongol művészet nagy általánosságban hasonlít az indiai formaábrázo 
láshoz, de a buddhista művészetben mégis élesen elhatárolódik az indiai, a tibeti
mongol, a kínai és a japán karakter. Elsősorban az arckifejezés más és más a négy 
csoportban, aztán a színmegoldás és a ruházat különbözik. A tibeti-mongol művé
szetre jellemző, hogy figuráin mindig tibeti-mongol embertípust ábrázol és hogy 
nagy szerepük van benne a rosszakaratú, gonosz démonoknak. Mig a többi művésze
tekben csak mint mellékalakok szerepelnek ezek a démonok, itt ötven százalékban ők 
uralkodnak és ennek megfelelően — míg a másik három művészi csoportban a szelíd 
arckifejezés a gyakoribb — itt a legtöbb ábrázolt arc irtózatot ébreszt és a figurák 
poziturája is ennek megfelelően félelmetes. A iámák növényi festékkel és élénk szí
nekkel dolgoznak. A sárga és a vörös szín dominál a képeiken. Egyébként a sárga 
szín a lámaizmus szent színe.

— A tibeti-mongol ötvösművészet főként egyházi jellegű. A ritust szolgáló 
kegyszerek ezüst- és arany-edények, amelyeket féldrágakövek, leginkább korallok és 
türkizek díszítenek. A női ékszerek között a fej dísz játsza a legfontosabb szerepet.

— Az építészetük jellegzetessége a fehér vagy szürke színű, egészen lapos tető, 
amely éles ellentétben áll a kínaiak sárga vagy zöld színű, bambusz-kiképzésű, több 
emeletes, cserépdíszes tetőivel. De gyakori Tibetben a kínai építészet is.

Pornográf költészet
Ezután az irodalomra térünk át. Az általános buddhista kutatás szempontjá

ból rendkívül nagy jelentőségei, hatalmas buddhista irodalom eddig jóformán isme
retlen és teljesen hozzáférhetetlen volt. Ligeti Lajos kutató munkájának köszönhető, 
hogy ezekbe betekinthet ma már a tudományos világ. Expedíciója során találta meg 
a két nagy buddhista kánonikus gyűjteménynek teljes mongol nyelvű fordítását, 
amelynek eredeti szanszkrit szövegéből nagyon sok teljesen elveszett, a tibeti fordí
tás pedig nehezen érthető, homályos szöveg és gyakran kétértelmű, úgyhogy nem 
szolgálhat útmutatásul.

— A két hatalmas gyűjtemény egyike a Kandzsur (szószerinti jelentése: „le
fordított parancsok“), amely száznyolc óriás kötetben a buddhista kánon legfonto
sabb szövegeit tartalmazza, — magyarázza Ligeti Lajos, — a második gyűjtemény 
pedig a kétszázhuszonöt hatalmas kötetből álló Tandzsur, („lefordított magyaráza
tok“), amely az előbbi kommentárja és részben későbbi buddhista egyházatyák szent 
szövegeit örökíti meg.

Ligeti Lajos alaposan átvizsgálta a száznyolc kötetes Kandzsur-t és részlete
sen feldolgozta a szöveget tartalom, szerző és fordító szempontjából. Erre vonat
kozó tudományos publikációja francia nyelven, Párisban jelent meg, mint a Biblio- 
théque de VInstitut des Hautes Etudes Chinoises egyik kötete és tudományos körök
ben általános feltűnést keltett.
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— Mongolia írott irodalma főként történeti, — meséli tovább, — de ebben is 
fordulnak elő verses részletek és drámai dialógusok, gyakran — lovakkal való be
szélgetések. Az írott irodalomnál talán érdekesebb irodalmi szempontból a népkölté
szet, amelynek nincsenek lerögzített dokumentumai. Megkapó élmény, amikor a nagy 
sztjeppéken messzire elhallatszik a lovasok énekének különös melódiája. Hivatásos 
költő nincs náluk, a nép leikéből fakad a költészetük. Javarészt szerelmi líra ez, 
amely európai ember számára megdöbbentő, mert valósággal pornográfiának hat, 
annyira leplezetlenül mondják el benne vágyaikat. Ez különben jellemző vonása a ke
leti népek szerelmi költészetének; főleg a perzsáknál dominál a nyíltan hangoztatott 
szekszuális elem. De a mongoloknál olykor előfordül azért egy-egy tisztább érzelem 
megnyilatkozása is. Epikus költészetük a nemzeti hősökről szól. Főalakja Dzsingisz 
khán, de sokat szerepelnek vezérei, főként kilenc hadvezére is. A mongoliai írott iro
dalomban több helyütt nyomát találtam a tatárok magyarországi szereplésének is.

Ligeti Lajos még tovább folytatja mongoliai kutatása során gyűjtött anyagá
nak feldolgozását, de már készül közben egy újabb expedícióra is. Rónay Mária

VERSEK
Darvas Szilárd : Ember az óramutatón
(Budapest, 1931*. Tipográfiai Műintézet 

nyomása. 1*7 oldal.) A fiatal költő „sze
relmes huszonöt évének muzsikája“ akkor 
szól a legszebben, amikor a „Napfény
kisasszony“ ciklusát dalolja. A szerelem 
ihleti meg a legszebb versekre, tartalom
ban és formában egyaránt itt adja feltét
len tehetsége legjavát.

Gulyás Pál: Tékozló
(TJj írók 11. szám. Nagy Károly és 

Tsai kiadása, 1931*. 103 oldal.) A roman
tikus debreceni költő könnyed, finom lírá
jának alaphangja a pantheizmus. Mélysé
ges összetartozása a természettel adja az 
alapot, amelyből a lelkében élő egyetemes 
szeretet a neokatolicizmus felé viszi an- 
nélkül, hogy ennek szándékos vagy tuda
tos nyomai lennének nála. De több helyütt 
az assisi Poverello lelkének visszhangja 
csendül a tiszta hangokban, amelyek a 
hétköznapok életét éneklik meg, de a vég
telenség perspektívája felé szállnak.

Lázár József: Lángok a tarlón
(A szerző kiadása. Szilber könyvnyomda, 

Csongrád, 1931*. 109 oldal.) Kettősség jel
lemzi Lázár József költészetét: egyrészt 
lobogó lánggal égő hazafias líra jpuggyan 
belőle, másrészt üde népdal-szövegeket ír, 
amelyek erősen kívánják a megzenésítést. 
Szinte hallja az ember a cigánymuzsikát, 
látja az asztalra könyöklő poétát, amikor 
olvassa ezeket a bájos strófákat („Ha 
még egyszer valamikor . . . “ „Most szo
morú idők járnak“, „Fájó szívem me
reng“, „Sajó partján a kökényfa“, „Barna 
legény“, „Csongrádi menyecske“, „Kertek 
alatt“, stb. stb.).

Szekszárdi Molnár István: Lélektükör
(Kaszás Sándor nyomdai mű-intézet, 

Szekszárd. 61* oldal.) Tipográfiailag na

gyon modern ez a csupa kisbetűvel írott 
verseskötet, de a versek maguk sem hang
jukban, sem tartalmilag nem adnak újat. 
Érzékeny lélek reagálása a külső történé
sekre, hangulatok, képek kifejezése ismert 
eszközökkel, mindennapos szavakkal, ame
lyek azért rebbentik meg a szívünket, mert 
fájdalmaink, örömeink nagyjából közösek 
mindnyájunknak.

Tanka János: Tavaszi áradás
(Aba, 1931*. Első Kecskeméti Hírlapki

adó és Nyomda rt., 1*6 oldal.) A két éve 
megjelent „Napsütésben“ kötete óta na
gyot fejlődött, erősen elmélyült Tanka 
János költészete. Megőrizte friss színeit, 
áldott földszagát, de kicsiszolódtak a sza
vai, messzebbre lát és közelebb került az 
Istenhez. Tiszta áhitat, igaz öröm, napsu
garas hit árad a verseiből, amelyek egy- 
néhánya („Március“, „Elindulok“, Tené- 
ked“) sokáig visszacseng még a lelkűnk
ben. De mindenekfelett magával ragad a 
„Jöjj a faluba“ csendes hullámverése:

Ha Istent vágyói, jöjj a faluba: 
gyújtsd fel vak álmod száraz mezőit, 
ál-horizontok árnyát seperd fel 
és ne nézz hátra csillanó fényre.
Csak füled önstd be estvéli csönddel, 
csak vágyaidra kovácsolj áment, 
csak zsoltárinknak érezd bús ízét, 
csak a kezünket megtaláld néha.
Ha ideértél, itthonvagy köztünk, 
e Krisztust-váró langyos mezőkön, 
hol új évezred indul el élni 
szőke bor szagán, ős kenyér ízén.
S ha hideg őszi hajnalok pírján 
földbe akasztod rozsdás ekédet: 
hidd, hogy a sár új élet kovásza, 
s úgy hullás magot, hogy higyj örökké 
az aratásnak ős szentségében.
S ha Istent vágyói, itt megtalálod.
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Á G O K .

Száz kötelező könyv 
a német könyvtárak számára

A Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums im Reichsüber
wachungsamt der National Sozialistischen Deutschen Arbeitspartei című intézmény, 
amely — bizonyos vonatkozásban — a most életrehívott magyar Irodalmi Tanácsnak 
felel meg, összeállította első jegyzékét azoknak a munkáknak, amelyeket a német nyil
vános könyvtáraknak be kell szerezniük. A hivatalosan megjelent jegyzék, amely a 
mai német kormányzat kulturális és irodalompolitikai irányát szemléltetően doku
mentálja, a következő munkákat tartalmazza:

1. A nemzeti szocializmus és világnézete
A) Adolf Hitler: Mein Kampf. — Die Reden Hitlers für Gleichberechtigung und 

Frieden. — Alfred Baeumler: Männerbund und Wissenschaft. — H. S. Chamberlain: 
Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts.. — Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahr
hunderts.

B) Walter R. Darré: Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse. 
Neuadel aus Blut und Boden. — Otto Dietrich: Mit Hitler in die Macht. — Walter 
Frank: Hofprediger Adolf Stoecker und die christlich-soziale Bewegung. — Joseph 
Goebbels: Kampf um Berlin. — Hermann Göring: Aufbau einer Nation. — Erich 
Koch: Aufbau im Osten. — Ernst Krieck: Nationalpolitische Erziehung. — Paul de 
Lagarde: Schriften für das deutsche Volk. — Theodor Liiddecke: Nationalsozialis
tische Menschenführung in den Betrieben. — Friedrich Nietzsche: Philosophie in 
Selbstzeugnissen. — Reichstagung in Nürnberg 1933. — Graf Ernst Rewentlow: Na
tionaler Sozialismus im neuen Deutschland. — Alfred Rosenberg: Das Wesensgefüge 
des Nationalsozialismus. Blut und Ehre. — Fritz Sauckel: Kampfreden. — Wilhelm 
Saure: Das Reichserbhofgesetz. — Fr. Wichtl: Weltfreimaurerei, Weltrevolution, 
Weltrepublik.

C) Philipp Bouhler: Adolf Hitler. — Baron K. S. von Galéra: Geschichte unserer 
Zeit. — Heinrich Hoffmann: Hitler, wie ihn keiner kennt. — Hans Volz: Auszug aus 
der Geschichte der NSDAP. — Ingeborg Wessel: Mein Bruder Horst.

2. Történelem
Heinrich Bauer: Geburt des Ostens. — Fürst Otto von Bismarck: Gedanken 

und Erinnerungen. — Friedlich der Grosse: Briefe und Schriften. — Gustav 
Kossinna: Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft. 
Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. — 
Jörg Lechler: Vom Hakenkreuz. — Artur Moeller van den Bruck: Der preussische 
Stil. — Leopold von Ranke: Aus zwei Jahrtausenden deutscher Geschichte. — Wolf
gang Schultz: Altgermanische Kultur in Wort und Bild. — Hermann Stegemann: 
Der Kampf um den Rhein. — Heinrich von Treitschke: Deutsche Geschichte im 19. 
Jahrhundert. — Wilhelm Ziegler: Versailles.

3. Népesedés, faji kérdés, honvédelem
R. Betti: Deutsche Volkskunde. — Fr. Burgdörfer: Volk ohne Jugend. — G. 

Fittbogen: Was jeder Deutsche, vom Grenz- und Auslanddeutschtum Wissen muss.

331



— Die deutsche Fliegerei. — Th. Fritsch: Handbuch der Judenfrage. — H. F. K. 
Günther: Rassenkunde des jüdischen Volkes. Rassenkunde des deutschen Volkes. — 0. 
Helmut: Volk in Gefahr. — Hesse: Im Banne des Soldatentuns. — K. Hierl: Ar 
beitsdienst ist Dienst am Volke. —E. Jörns—J. Schwab: Rassenhygienische Fibel. — 
Ph. Kuhn: Von deutschen Ahnen für deutsche Enkel. — H. Nicolai: Die rassen
gesetzliche Rechtslehre. — K. L. v. Oertzen: Grundzüge der Wehrpolitik. — Rüstung 
'und Abrüstung. — P. Schultze—Naumburg: Kunst und Rasse. — M. Staemmler: 
Rassenpflege im völkischen Staat. — R. Wagner: Das Judentum in der Musik.

4. Háború és a háború utáni idők
P. Alverdes: Reinhold oder die Verwandelten.-—W. Beumelburg: Sperrfeuer um 

Deutschland. Die Gruppe Bosemüller. — B. Brehm: Das war das Ende. — K. von 
Clausewitz: Vom Kriege. — E. E. Dwinger: Zwischen Weiss und Rot. — A. Ehrt: 
Bewaffneter Aufstand! — R. Fester: Die Politik Kaiser Karls und der Wendepunkt 
des Weltkrieges. — 0. Gallian: Monte Asolone 1918. — W. Glaser: Ein Trupp SA. —
H. H. Grote: Die Höhle von Beauregard. — P. v. Hindenburg: Aus meinen Leben. —
H. Johst: Schlageter. — E. Jünger: In Stahlgewittern. — A. Karrasch: Parteigenosse 
Schmiedecke. — A. Krauss: Die Ursachen unserer Niederlage. — H. Lohmann: SA 

räumt auf. — K. B. v. Mechow: Das Abenteuer. — L. v. Reuter: Scapa Flow. — F. 
Riemkasten: Der Bonze. — F. Schauwecker: So war der Krieg. — A. Schenzinge) : 
Der Hitlerjunge Quex. — H. Stegemann: Das Trugbild von Versailles. — E. Wittek: 
Durchbruch anno achtzehn. — H. Zöberlein: Der Glaube an Deutschland.

5. Szépirodalom
H. Anacker: Die Fanfare. — A. Bauer: Das Feld unserer Ehre. — J. M. Bauer: 

Die Salzstrasse. — K. Beste: Das heidnische Dorf. — P. Ernst: Der Schatz im Mor
genrotstal. — Fr. Gnese: Das letzte Gesicht. Winter. — H. Grimm: Volk ohne 
Raum. — E. G. Kolbenheyer: Meister Joachim Pausewang. Paracelsus. — H. Löm: 
Der Wehrwolf. — A. Miegel: Herbstgesang. — B. v. Schirach: Die Fahne der Ver
folgten. — G. Schmückte: Engel Hiltensperger. — H. Stelir: Der Heiligenhof. — E. 
Strauss: Der Schleier. — W. Vesper: Das harte Geschlecht.

Ez a jegyzék — amely hivatalos kiadás, tehát ilyesformán a mai német irány
zat tükörképe — amint látszik, nagyrészt olyan könyveket tartalmaz, amelyek a kül
földön mindmáig ismeretlenek.

Hoellriegel, Arnold: Szent Ilona
(Napoleon utolsó szerelme. Fordította 

Her ez eg Géza. Rózsavölgyi és társa ki
adása. 255 oldal). Egy üstökös-élet fűzé
ben gyorsan emésztődött fel Napoleon fi
zikuma: 46 éves volt, amikor Szent Ilona 
szigetére internálták s itt hihetetlen gyor
sasággal omlott össze —, egy-két év múlva 
már beteges aggastyán benyomását tette 
és összesen hat évi ottartózkodás után, 52 
éves korában elhunyt. Joggal lehet tehát 
mondani, hogy az a csöndes, poétikus kis 
flört, amely őt a szigeten Balcombe keres
kedő vadóc kis lányához, Betsyhez fűzte, a 
nagynevű aggastyán-szerelmeknek abba a 
furcsa sorozatába tartozik, amely minden
kor is az emberek különös érdeklődésére 
tartott számot (lásd: Ibsen, Stendhal, Jó
kai). A nő — mint erotikus lény — Napo
leon életében soha különösebb szerepet nem

játszott. Vagy karrierje lépcsőfokának 
tartotta őket — Josephine-1, Mária Lujzát 
—, vagy pedig egyszerűen érzéki játéksze
reként használta fel őket. A nagy, sorsot 
döntő életmotivumok közé semmi esetre 
sem sorolható nála a szerelem. Ilyen kis 
játékszer volt a kezében Betsy is, bár volt 
olyan perc, amikor a kis lány önfeláldozá
sával és ügyességével Napoleon újra be
kapcsolódhatott volna talán a világhistó
riába, ha nem lett volna már annyira fá
radt és életunt, ha a másik nőnek — Mária 
Lujzának — viselkedése nem keserítette 
volna halálra s ha, főként, nem élt volna 
benne a szilárd elhatározás, hogy fia érde
kében most már puszta mártír-legendává 
kell Európa szemében átfinomuinia. En
nek a mártir-legendának puhafényű aure- 
olája a Betsy-intermezzo, amelyet Höllrie- 
gel finom poézissel dolgozott fel esemény
regénnyé.
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Zenetanulás Magyarországon 1490-ben
(Bartha Dénes könyve)

Rendkívül jelentős és érdekes munkával indult meg az Orsz. Széchenyi-Könyv- 
tár kiadásában megjelenő zenetudományi sorozat: „Musicologia Hungarica“ (szerk. 
Isoz Kálmán és Bartha Dénes). Szálkái Lászlónak, a mohácsi vésznél elesett eszter
gomi érseknek diákköri zeneelméleti jegyzeteit közli, amelyek valószínűleg a pataki 
ágostonrendi kolostori iskolában készültek. „Szálkái László kézirata, melyben az 
1489—90 tanéven keresztül feljegyezte.. tanulmányai anyagát, a magyar középkor 
művelődéstörténetének egyik legbecsesebb maradványa: zenetörténeti szempontból 
különösen jelentős, mert elméleti tananyagával a magyar középkori zeneoktatásnak 
egyetlen fennmaradt emléke“ (1. 1.). A törökdúlásnak nemcsak annyi kiváló embe
rünk élete, hanem addigi művelődésünk rengeteg emléke is áldozatul esett. És ami a 
legszomorúbb, a törökdúlás addigi európai-magyar művelődésünk egyenletes fejlődési 
lehetőségeit alapjaikban rendítette meg. Szálkái kézirata gyönyörűen kikerekíti azt a ké
pet, amely művelődéstörténetünkben a középkori Magyarországról kialakult s amely
ben hazánk — remek francia stílusú templomaival, erdélyi és felföldi szobrászaté
val, világhíres kézműves iparával — a nyugateurópai kultúra egyívású versenytár
sának mutatkozik. Hol tartana ma zenei művelődésünk is, ha 1500-on túl szervesen 
építkezhetett volna a Szálkáinál tapasztalható magas színvonalon tovább a 19. szá
zadig, amikor szinte elölről kellett az alapozáshoz újra hozzáfogni?! Azesetben köz
ismert maradt volna középkori zeneoktatásunk és nem nyílt volna arra sem alkalom, 
hogy csupán avétt papirosok fáradságos kisillabizálása útján szerezzünk róla fogal
mat csaknem 450 évvel később.

így azonban derekas próbának tette ki a sors mai zenetudományunkat. Bartha. 
zenefilologiai teljesítménye méltóan áll be azoknak a nemes erőfeszítéseknek sorába, 
amelyekkel országunk helyrepótolni törekszik a tragikusan kényszerű mulasztások 
irtó hiányait. Már a latin szöveg leolvasása is kemény dió volt, hát még pontos 
szétválasztása lényegre és beszúrt magyarázatokra! De Bartha munkájának orosz
lánrésze, amelyre büszke lehet zenetudományunk: a szöveget megvilágító gregorián
dallamok pontos ellenőrzése, főleg pedig a zeneelméleti anyag külföldi forrásainak 
hiánytalan meghatározása. Utóbbi munka újból megerősíti azt a tudatunkat, hogy 
középkori, nemzetközi-keresztény művelődésünk nem szenvedett provinciális egyolda
lúságban s leginkább angol, francia és olasz tájékozódású volt.

A kiváló tanulmány külföldi terjesztését bő német kivonat szolgálja. Kívána
tos lenne még a latin szöveg magyar fordítása. Molnár Antal

Baktay Ervin: A boldog völgy országa
(Barangolások Kasmírban. Franklin 

Társulat. 223 oldal, 83 kép, 2 térkép.) 
Baktay több ízben is felkereste Kasmírt, 
hosszú hónapokat töltött ott és, töviről- 
hegyire végigjárta ennek a csodálatos or
szágnak vizeit és hegyeit. Kasmír maga
san fekszik a Himalája ölében, minden ol
dalról égbenyúló hegyláncok zárják be, s 
e hegykoszorú közepén terül el a Dzsélam- 
folyó magaslati platója, amelyet a régi 
keleti költők „Boldog völgy“-nek neveztek. 
A Dzsélam-folyót és a híres, nagy kas- 
miri tavakat a jellegzetes kasmiri jármű
vön, bárkaházon járta be a szerző; veze 
tésévei megismerjük ezt a különös, a maga 
nemében egyedülálló vízi életet. Felkeres
sük Szrinagart, Kasmír fővárosát, „a Ke

let Velencéjét“ és megcsodáljuk a kas
miri nép művészetét, a remek fafaragáso
kat, szőtteseket, szőnyegeket, ötvösmunká
kat és sálokat, ezeket az egész világon ke
resett és nagyra értékelt műtárgyakat. A 
kasmiri nép maga is rendkívül érdekes, 
különös emberfajta, amelyben Kelet és 
Nyugat ókori s újabb népfajainak soka- 
sága vegyítette egybe vérét és sajátossá
gait. Végül aztán a szerző elvezet bennün
ket a kasmiri hegyek világába; sátorozva, 
lóháton és gyalog járta be a felségesen 
szép magaslati „rétségeket, — a híres kas
miri „margo“-kat —, a tajtékzó hegyifo- 
lyók völgyeit és látogatást tett a magyar- 
születcsű Stein Aurélnak havasi táborhe
lyén is. Stein Aurél előtt 100 évvel Körösi 
Csorna Sándor já rt ezen a tájon.
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Dénes Gizella : Asszonyok a hegyek között
(Singer és Wolfner kiadósa. 238 oldal. 

Ára 2.— P.) A jóindulatú, erős lelkű ma
gyar parasztasszony figuráját glorifikálta 
legújabb regényében Dénes Gizella. Ka
tica, a falu legmódosabb lánya, apja aka
rata ellenére hozzámegy a szerény viszo
nyok közt élő Tombi Jánoshoz, akinek 
gyermekét a szíve alatt hordja. A házas
ság nem boldog, mert a földéhség nyugta
lanítja Jánost, aki nem tud abba belenyu
godni, hogy apósa a községre hagyta bir
tokát és elmegy bányásznak, hogy pénzt 
gyűjtsön és több földet vásárolhasson ma
gának. Katica szégyennek tartja, hogy 
valaki, akinek földje van, a föld alatt 
túrjon és nem követi az urát, hanem ott
honmarad fiával és gyenge asszony létére 
egyedül dolgozik. Hallatlan energiával 
munkálkodik és felvirágoztatja kis gazda
ságát. Magába fojtja bánatát, amikor azt 
hallja, hogy az ura összeállt egy másik 
asszonnyal a bányatelepen; a föld, meg a 
fia érdeke nem hagyja, hogy a szíve sza
vát követve odafusson és elvegye a férfit 
a bitorlótól. A munkában vigasztalódik, 
de amikor János visszatér, igaz szerelem
mel fogadja magához. A magyar falusi 
élet színes rajza és az asszony finoman 
foi*mált lelki portréja adják meg a í'e- 
gény értékét.

Szeben Klára: Egy lány elindul
(Bibiiothéka-kiadás. 278 oldal.) Nagyon 

tehetséges írás ez a könyv, amely egy 
polgári család leányának életregényét me
séli el, a matúrától kezdve az életben való 
érettségig. A budai Krisztina-körútról in
dul el Katinka, aki a matura utáni nyár 
egyik forró éjszakájának nyugtalan han
gulatában odaadja magát egy német fiú
nak, akibe nem is szerelmes s aki nem 
szerelmes belé. Nincs lelkifurdalása ugyan, 
de mert nem akarja az életét hazugságra

építeni, bevallja ezt a tettét a vőlegényé- 
nyek és a házasság meghiúsulása után ki
megy Párisba. Itt ismerkedik meg Szásá
val, a szép és zseniális orosz rajzolóval, 
akibe végzetesen beleszeret. Különös sze 
relem ez és különös mellékzöngéi vannak. 
Katinka nem árulja el a fiúnak, hogy 
másállapotba került. Amikor Szását poli
tikai okokból kitoloncolják és örökre nyo
ma vész, Katinka -— aki időközben újság- 
írónő lesz — világra hozza gyermekét. 
Kínai barátja egész lélekkel mellette áll 
nehéz óráiban és azután is támasza ma 
rád, míg végül elveszi feleségül. Nagyon 
finoman megrajzolt lelki rezdülések, né
hány brilliáns portré és főként egy-egy 
jelenet — a vetélytársnő gyermekének ha
lála, az árvák beszélgetése, stb. — plasz
tikus, élettel teli ábrázolása dokumentál 
ják Szeben Klára komoly kvalitásait.

KÜLFÖLDI SZÉPPRÓZA
Lulofs, Madelon : Az őserdő rabjai
(Fordította * Németh Andor. Pantheon 

kiadás. 2J)0 oldal. Ára fűzve 0.90 P, kötve
1.90 P.) Sziget-Indiában töltötte gyermek
korát Madelon Lulofs és a jávai bennszü
löttek nyelvét tanulta meg legelőször a 
dajkájától. Nem csoda hát, ha tökéletesen 
ismeri ennek a világnak az életét és erről 
írja regényeit. A holland fennhatóság 
alatt álló jávaiak lelkét kevesen ismerik 
annyira közelről, mint a tehetséges írónő, 
akinek művészi értékű írásai olyanféle 
szerepet játszanak, mint annak idején 
Beecher-Stove asszony világhírű regénye, 
a „Tamás bátya kunyhója“, amely meg
indította a déli rabszolgák felszabadításá
nak mozgalmát. Ebben a könyvében is a 
jávai kulik kizsákmányolását, keserves 
sorsát írja meg Madelon Lulofs, aki a 
szociológiái igazságok feltárása mellett az 
exotikus bájú vidék és a különös saját- 
ságú, primitív nép lelkiségéhez viszi közel 
az olvasót.
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Zarek, Otto: Színház Maria Thul körül
(Fordította Tábori Pál dr. Nova-kiadáis. 

411 oldal. Ára 3.60 P.) Elisabeth Bergner, 
a nagy német drámai művésznő életét írta 
meg ebben a közérdeklődést keltett,. szen
zációs kulcs-regényében Otto Zarek. A szí
nésznő körül felvonul Berlin színházi vi
lága és az ahhoz kapcsolódó nagytőke. Lát
juk a kulisszák mögött lezajló ádáz harco
kat, az érvényesülés nehéz útját, amelyen 
mégis keresztül töri magát, mégis diadalra 
jut az igazi tehetség. Kisvárosi színházból 
indul el Maria Thul, egy lelkes fiatal jo
gász szerelme egyengeti az útját. Őszinte 
szerelemmel vonzódik Maria a fiúhoz, de 
a siker kedvéért mégis elhagyja, mert 
tudja, hogy hendikeppelné a teljes diadal
hoz vezető útján, ha a szívét is szóhoz en
gedné jtuni. Céltudatosan játszik az em
berekkel, asszonyi varázsával küzdi le a 
nehézségeket és megy előre, — diadalma
san, de boldogtalanul. . .  A siker ára a 
boldogság, de Maria Thul vállalja ezt az 
árat. Az izgalmas regény optimista ten
denciájú, mert az író devizája az, hogy aki 
igazán erős lélek, az nem bukik el semmi 
körülmények között sem.

tudós írások
Waldapfel József: Idézetek a Bánk-bánban
(Budapest, 1934, 27 oldal). Eddig is is

meretes volt már, hogy Katona József a 
drámáiban, főként a ,,Bánk-bán“-ban 
eléggé sűrű használta fel irodalmi impresz- 
szióit, főként Schiller „Wihelm Tell“-jét, 
azután Wielandot és Eckartshausent. Ka
tona a drámája első kidolgozásának szél
jegyzeteiben pontosan meg is jelöli forrá
sait, s ezekből kitűnik, hogy főként a poli
tikailag kényes részleteknél merített for
rásaiból, nyilván azért, hogy a cen
zor előtt kimutathassa e részleteknek 
a korábbi cenzúrák által már enge
délyezett voltát. Waldapfel azonban 
most Katonának egy egészen meglepő 
bőséggel felhasznált forrására, a Veit 
Weber írói álnéven megjelent „Sagen der 
Vorzeit“-ra mutat rá, amelyből a Bánk- 
bánnak 250 sora, tehát az egész műnek 
majd egy tizedrésze ered. Waldapfel ezt a 
meglepő megállapítását a párhuzamos ré
szek lenyomtatásával igazolja.

Nagy Imre: Zsidó közmondások
(Az Ojság kiadása, Budapest, 48 oldal). 

Amikor Erdélyi János, a költő, a Kisfa- 
ludy-Társaság megbízásából 1851-ben ki
adta a „Magyar Közmondások Könyvét“, a 
kötethez írott előszavában máig is érvé
nyes szavakkal jellemezte a népiélek e for

gácsainak jelentőségét egy egész nemzeti 
lét megítélésére nézve. Hasonlóan találó 
szavakat lel Nagy Imre ennek a 360 zsidó 
közmondást egybefoglaló kötetének elősza
vában: „a közmondás az élet húskivonata“, 
— mondja s joggal fejezi ki a várakozá
sát: „talán mindnyájan tanulhatunk belő
lük“. Mindenesetre a zsidó folklórénak 
olyan gazdag kincsesházát nyitotta meg 
ezzel a gyűjteménnyel Nagy Imre — akit 
különben mint humoristát és mint poétát 
felekezeti különbség nélkül szeretnek az ol
vasói —, hogy eztán bátran nevezhetjük 
őt a magyar zsidóság Erdélyi Jánosának.

Ártinger Imre: Derkovits Gyula
(Ars Hunga/rica, 6. 30 oldal, 33 kép). 

Most lenne még csak negyven éves ez a 
piktor, ha megérte volna, ha a magyar 
művészsors mostohasága nem viszi el idő
nek előtte. 0 is asztalosműhelyben kezdte, 
mint egykor egy bizonyos Lieb Mihály. 
De míg Lieb Mihályt a boldog békeidők 
lendülete Párisba, a világ közepébe, a 
francia arisztokrácia fészkébe vitte, addig 
Derkovits Gyulát végzete a világháborúba, 
a tüdőbajba, a proletársorsba szorította. 
Munkácsy-Lieb Mihály a selymek, bárso
nyok, a jólét festője lett s a histórián ke
resztül érlelődött ki az Ember tragikumá
nak ábrázolójává; Derkovits a szörnyű 
rémségek, a nyomorúságok szemléletén 
keresztül szívta magába az Ember keserű 
sorsát s a saját csenevész életét vetítette 
ki vásznaira. Munkácsynál is, Derkovits- 
nál is a téma a fontos; de Munkácsynál 
rendszerint anekdotává lesz, Derkovitsnál 
vérforraló plakáttá. Munkácsynál az im
presszionizmus jelent átmeneti stációt, 
Derkovitsnál az expresszionizmus okoz 
ilyen kitérőt. Két kor: két antipodus vi
lág. Soha ennél instruktívabb példát nem 
kaphatunk az 1880 és 1930 között letelt 
ötven esztendő válságának illusztrálására. 
Az Ars Hunga/rica jól tette, hogy mara
dandó emlékbe rögzítette ezt a korképnek 
is beillő magyar művészéletet.

Cigány Ferenc és dr. v. Uhlyárik Jenő : 
Ábrázoló mértan

(Budapest, a m. kir. honvédelmi minisz
térium kiadása. 1934. 435 old., 561 ábra. 
Ára 20 P). A magyar tudományos iroda
lom újabb könyvvel gazdagodott: Zigány 
Ferenc műegyetemi tanársegéd és Uhlyá
rik Jenő dr., a Ludovika Akadémia ta
nára, ábrázoló mértant írtak, amely tu
dományos színvonalával,, világos stílusá
val, bő és részletes tartalmával becsüle
tére válik a magyar tudományosságnak.
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M A G Y A R  I R O D A L O M
Kozocsa Sándor: Jegyzetek a kritikáié"“
(Budapest, 193 U. 11+ oldal),. A szerző 

keményen állást foglal a kritikának, mint. 
tudománynak, jogosultsága, sőt szükség- 
szerű volta mellett. E kritikai tudomány 
körül azonban újabban zavarok mutat
koznak. E zavarok forrása egyrészt a 
múlt század végéről öröklött impassibilité 
álláspontja: a puszta ismeretközlés vagy 
benyomások közlése, anélkül, hogy állást 
foglalna az ismertetett művel szemben; 
másrészt a dilettantizmus (tehát a kriti
kátlanság) feltörése az előbbinek kapcsán; 
harmadszor a faji ellentét a gall és a 
német kritikai módszerek temperamen
tuma között; aztán az impresszionista 
(irodalmi vagy művészi élményt közvetítő) 
kritika térhódítása. Külön zavart okozott 
a Kozocsa által egyébként nagyra becsült 
Dilthey-féle szellemtudományi irányzat 
felülkerekedése a kritikában is, amennyi
ben itt még nem jutottak el a szükséges 
rendszertani lehiggadáshoz. Újabban külön 
zavart jelent két kritikagyakorlati kérdés: 
az egyik, vájjon mennyire jogosult a kritikus 
arra, hogy az írónak — az alkotásával 
kapcsolatos — magánszemélyét is bevonja 
kritikája körébe (Kozocsa itt Horváth Já
nossal egyetértve, feltétlenül a .magán- 
személy bevonása mellett tör pálcát); s a 
másik: a kritikus erkölcsi bátorsága rész
ben a művel, részben annak alkotójával, 
de viszont önmagával szemben is, ha ar
ról van szó, hogy bevallja, ha kritikai 
nézetei az idők folyamán változást szen
vedtek. A rendkívül nagy olvasottság és 
finom diakrizis alapján írott tanulmány 
sok elvi problémát világos okfejtéssel tisz
táz a ma számára. Nekünk két megjegy
zésünk volna hozzá. Az egyik rövid, tény
beli. Kozocsa szerint a kritika legrégibb 
magyar nyoma 1526-ból származik, ami
kor is a „Barlám és Jozafát“ legendáját 
másoló barát ezt írta margináléul a le
gendához: „Kérőm azért én, ki ezt írtam, 
mindazokat, kik ezt a könyvecskét olva- 
sandók, hogy szeretettel olvassák, mert 
igön szép“. Ezt kiegészítőleg említenők 
meg, hogy az ú. n. Nyirkállai Tamás-féle 
kódexnek Magh János által 1478-ban írott 
részében is találunk már ilyen irodalmi 
kritikai széljegyzetet. A kódex írója 
ugyanis nehány latin nyelvű részvétlevél 
másolatához odamellékli a maga vélemé
nyét: „igen zomorw“. A másik tisztelet- 
teljes megjegyzésünk inkább csupán a Li- 
teratura elvi alapjait érinti: szeretnénk 
megmaradni a magunk által vállalt a-

kritikai (tehát tisztán ismeretközlő) ala
pon, anélkül azonban, hogy ezzel egyúttal 
a dilettantizmus vádját vonnók magunkra. 
Mi teljesen elismerjük a kritika jogosult
ságát is, bár nem abban az értelemben, 
ahogy Kozocsa dr. Császár Elemér1 kri
tika-meghatározást eulogizálja, hogy t. 
i. „a kritika igazi hivatása, tájékoztatni az 
olvasót az irodalom legújabb jelenségei
ről, óvni a rossz, a selejtes, az ízléstelen 
könyvektől“. Itt az az érzésünk, hogy 
ez az „óvás“ kultúrhistóriailag veszedel
met jelent, mert egész sor pamflet- vagy 
ponyvairodalmi termék — amelyek ma a 
múlt irodalmak komoly értékeit jelentik 
— egyszerűen kiveszne az irodalmi öntu
datból, ha a publikum az ilyen „óvásokat“ 
csakugyan komolyan venné. Aztán azt 
sem szabad elfelejtenünk, amire a Litera- 
tura nem egy ízben mutatott már rá (s 
amit Kozocsa is tisztán lát a „Zrínyiász“' 
és Gyöngyösi megváltozott értékelése ese
tében), hogy a kortárs kritikája ritkán 
megbízható s az ilyen „óvásoké ennél
fogva sokkal több esetben okozhatnak 
kárt, mintsem hasznot. Engedjen a kri
tika teret a taine-i objektivitásnak is, s 
ám aztán a maga részéről harcoljon nyu
godtan, becsületes világszemléleti vagy 
esztétikai elvei mellett.

Pintér Jenő: A budapesti tankerület 15. 
számú értesítője

(A tankerület megalapításának 153. 
évében. 193á. 39 oldal). A főigazgatóság 
hatásköre alá tartozik 3 gimnázium, 14 
reálgimnázium, 5 reál, 11 leánygimnázium, 
7 leányliceum, s ezenkívül még 8 intézetet 
látogat a főigazgató. A hatósága alá tar
tozó 40 középiskolában 920 tanerő műkö
dik és 20.646 tanuló tanul. A hatóságán 
kívül még 6, összesen tehát 46 középiskola 
van a fővárosban. Az utóbbiakban 127 tan
erő (összesen 1047) és 2408 tanuló (össze
sen tehát 23054) volt. A tanulmányi ver
senyek szellemtudományi tételei ezek vol
tak: Iparosok és kereskedők Mikszáth Kál
mán regényeiben; A magyar hazafias líra 
1919 óta; szabad latin fogalmazásban: 
Arany János rövid életrajza; Temesvár 
szerepe a magyar történelemben; Rabszol
gák és rabszolgalázadások az ókorban; 
Jósika Miklós vagy Kemény Zsigmond 
valamelyik elbeszélésének párbeszédes fel
dolgozása. Az eddigi tanulmányi versenye
ken a három legjobb pontegységű intézet a 
következő volt: evangélikus (118 egység), 
piarista (117), református (104) gimná
zium. -



A M A G Y A R  M U L T  É R T É K E I
Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. 

században
(Bpest, M. Tud. Akadémia kiadása, 19ŐU. 

179 oldal. Ára 1* P.). A nagyérdemű peda
gógus, Fináczy, 1906-ban kezdette meg az 
ókori pedagógia ismertetésével monumen
tális neveléstörténeti művét, amely a je
len, ötödik kötettel, a szerző 74-ik életévé
ben befejezést nyert. A kötet Kant neve
léselméletének ismertetésével és a Kantot 
Rousseauhoz fűző szálak taglalásával kez
dődik; majd „a német idealizmus“ c. feje
zetben Fichte, Schleiermacher, Hegel és 
Fröbel pedagógiai elveit ismerteti. Külön 
fejezet jut természetesen Herbartnak és a 
hozzákapcsolódó magyar Kármánnak. „A 
pesszimizmus pedagógiája“ felírású fejezet 
Schopenhauerrel foglalkozik; majd hatal
mas fejezetben mutatja be a pozitivizmus 
bölcseletével, Comte-tal, aztán John Stuart 
Millel, Spencerrel és Bainnel inaugurált 
szabadelvű nevelési irányzatot. A kötetet 
Kornis Gyulának Fináczy jelentőségét 
nagyszerűen méltató előszava vezeti be.

Győrffy István és Viski Károly: A ma
gyarság néprajza

(A tárgyi néprajz második fele. Egye
temi nyomda. UUU oldal, 1519 ábrával). A 
hatalmas kötet egyik felét, a „gazdálko
dás“ főcím alá foglalt gyűjtögetést, vadá
szatot, halászatot, állattartást, földmíve- 
lést, teherhordást és közlekedést Győrffy, 
a kötet másik felét pedig Viski dolgozta 
fel s ebben a népies díszítőművészet em
lékeit, valamint a hagyomány tárgyait vo
nultatja fel. A népművészet megbeszélése 
során ismerteti a különböző népies munka
anyagokat: a kéreg-, a csont- és szaru-, a 
lószőr-, a bőrmunkákat, a szőttest, hím- 
varrást, csipkét, a tojáshímzést, fafara
gást, a cserép- és fémmunkát s a bábsü
tést. A népi tradiciók során megbeszéli az 
élet négy szüksége: a születés, a legény
avatás, a házasság és a halál körül kiala
kult hagyományokat, a naptári év ünne
peivel egybefüggő népszokásokat (regölés, 
csapulás, betlehemjárás, három királyok, 
karácsony, téltemetés, gergelyjárás, balá
zsolás, húsvét, máj fa, pünkösdi királyság, 
Szent István napja), a rontás (betegség- 
okozás) és varázslás (orvoslás) népi rítu
sait, a gazdasági évkör szokástárgyait, a 
céhemlékeket, a jogszokások tárgyi emlé
keit, a népies értékmérőeszközöket, a hang
szereket és a játékszereket. Minden egyes 
témakört gazdag illusztrációs anyag kísér, 
ezenkívül pedig úgy jegyzetekben, mint 
külön fejezetekben adják a szerzők az il
lető témakörre vonatkozó szakirodalmat, 
éspedig a folyóiratokban elrejtett cikkek 
felsorolásával is, úgyhogy itt most egészen

alapvető ismereteket sajátíthat el az ol
vasó a népies kultúra terén. Az Egyetemi 
Nyomda tudása legjavát vitte a kötet ki
állításába.

Marczali Henrik: A Katonai Mária Terézia- 
Rend körül

(Értek, a Tört. Tud. köréből. M. Tud. 
Akadémia kiadása, 25 oldal, 50 fül. Kákái 
Lajos bízom.) Marczali Henrik, mai tör 
ténetíróink nesztora, jenseits von Gut mid 
Böse szól itt a Mária Terézia-rend alapí
tásának körülményeiről, nem minden ke
sernyés kijózanultság nélkül, — mint 
ahogy egész mai történészgenerációnkat a 
bécsi levéltáraknak a háború után való 
megnyitása többé-kevésbé konsternálta 
azokkal a letagadhatatlan tényekkel, amik 
onnan kiderültek. Marczali is, aki pedig 
szívvel-lélekkel hitt a Habsburgok magyar- 
országi hivatásában, kénytelen most meg
állapítani, mit köszönhetett Mária Tei'ézia 
világpolitikai viszonylatban a magyarok 
áldozatkészségének. A Rend megalapítása 
is többek között a magyar Nádasdy vitéz
ségének apropójából született meg, s mire 
az első keresztek kiosztására került a sor, 
az osztrák Daun került első helyre, holott 
Nádasdy éppen a Daun parancsainak való 
ellenszegülése által szerezte meg a diadalt. 
De éppígy kénytelen Marczali megállapí
tani, hogy Mária Terézia alatt „a fejlet
tebb osztrák ipar eláraszthatta terményei
vel a magyar piacot“, viszont „a magyar 
mezőgazdaságnak cikkei, amelyekre Auszt
riában szükség van, csakis úgy vihetők ki, 
ha azokat ott olcsón lehet megszerezni. De 
ha bármely ausztriai termény versenyezni 
készül a magyarral, a magyar megfelelő 
termény kivitele nemcsak Ausztriába, ha
nem a külföldre is minden lehető módon 
ki van szolgáltatva a vámpolitika önkényé
nek. A gazdasági elnyomásnak ez a klasz- 
szikus, el nem feledhető példája, hogy ma
gyar bort csak úgy lehetett kivinni, ha 
ugyanannyi osztrák bort is vittek vele. 
Magyarország elszegényedése, a pénznek 
Bécsbe folyása következett e vészes eljá
rásból. Lehetetlenné tette a magyar pol
gári osztálynak előhaladását. Közjogi te
kintetben független hazánkat gazdasági
lag gyarmatává, még pedig igen mostohán 
kezelt gyarmatává tette Ausztriának“. 
Egy másik nagy történészünknél, Fraknói- 
nál már ezelőtt másfél évtizeddel követke
zett be —- a  bécsi levéltárak titkos anya
gába való betekintés után — az a for
dulat, amely most az eddig erőteljesen 
habsburgpárti Marczaliból is kikényszeríti 
ítéletének revízióját. Marczali érdekes ál
lásfoglalása nagy tanulságokat rejt magá
ban.
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T E S T  É S  L É L E K
Tóth Tihamér dr: Hiszek az Egyházban!
(Szentbeszédek, melyeket az 1933—3J). 

tanévben a Pázmány-Egyetem templomá
ban mondott el a szerző. Bpest, 193J). 
„Élet“ irodalmi nyomda kiadása. UU7 ol
dal, ára 10.— P.) Prohászka Ottokár szó
székének méltó utódja szólal meg ezek
ben a prédikációkban, amelyekben a Credo 
végső tantételeit: „Hiszek a Szentlélek- 
ben“, „Hiszek a katolikus Egyházban“, 
„Hiszem a szentek egyességét“, „Hiszem a 
bűnök bocsánatát“ 28 szentbeszéd formá
jában magyarázza. A katolikus hitszónok
nak már általánosságban sem könnyű a 
helyzete; hiszen a természeténél fogva 
mindenkor újdonság után áhítozó emberi 
lélek számára kell az 1900 év óta válto
zatlan hittételeket új, meglepő formákba 
öltöztetnie. S még nehezebbé válik az egye
temi hitszónok helyzete, akinek közönsége 
az átlagtól eltérő, kritikusabb elmével hall
gatja az exhortációt s akivel szemben a 
régi homiletika, exegézis és katekizálás 
eszközei már nem kielégítőek. Modernnek 
kell lennie, anélkül, hogy a modernizmus 
bűnébe esnék. Reformálnia kell, anélkül, 
hogy reformátor lenne. A korral kell ha
ladnia, anélkül, hogy 1900 éves tradíciói
tól elszakadna. A szó művészének kell 
lennie, anélkül, hogy a lélek kárt szen
vedjen. Egyéniségnek kell lennie s mégis 
el kell palástolnia az egyéniségét a tan 
mögött. Tóth Tihamér mestere ennek az 
antinómiának, erről tanúskodik legújabb 
kötete is.

Naményi Ernő: Holt forma vagy élő lényeg
(Elmélkedések Ézsajás 1. fejezetéhez. Az 

Ézsajás Vallásos-Társaság 1. füzete, Bpest, 
193U. 8 oldal.) Érdekes vallásos reform- 
mozgalom kontúrjai bontakoznak ki ebből 
a kis füzetből. Naményi doktor régi rabbi
nus-családból származik; ősei azonban nyo
mon követhetőleg mindenkor a zsidóság 
szabadelvű reformszámyán állottak, sőt 
dédapja ama híres frankfurti országgyű
lésnek is tagja volt, amely 1848-ban a sza
badság gondolatmagvait hintefte el a 
német birodalomban. Ilyen családi hagyo
mányok birtokában nincs azon mit csodál
nunk, hogy a szerző a zsidó rítusokban 
megcsontosodott holt formák ellen hirdet 
harcot, s a nagy Ver sacrum, a Krisztus 
előtti ötödik század egyik legforradalmibb 
géniuszához, Ézsajáshoz tér vissza. Onnan 
meríti az ösztökélést a zsidó-nacionalista 
Adonáj kultuszának . megreformálására:
el a nemzeti, kizárólagos istenképzettől, el 
a primitív vallásból fennmaradt anyagi

szertartásoktól és tilalmaktól, el az el
avult formáktól, — át az erkölcsi paranc.- 
istenségéhez, az egyetemesség, a szeretet, 
az igazságosság, a jóttevés istenéhez. A 
szellemiség előretörése ez a vallási mate
rializmussal szemben, becsületes lényeg- 
keresés. Az új vallásos mozgalom bizo
nyára erős visszhangot vált majd ki a 
megújhodásra vágyó, gondolkodó zsidóság 
köreiben.

Müller Vilmos dr: Élni akarunk!
(Singer és Wolfner kiadása. 173 oldal, 

számos képpel.) Művészi formában, drama
tizált jelenetekbe foglalva mondja el ebben 
a kötetben Müller Vilmos — akinek tava
lyi, „Csodatevők“ című orvostörténeti mun
kája megérdemelt nagy, a Kruif-féle „Ba- 
cillusvadászokéhoz“ hasonlítható sikert ért 
el — az orvosi rend történetét az őskortól 
máig. Saját mesterségének lelkes szeretete, 
a medicina történetének alapos tudása, ele
ven írói készség s —■ a kísérő illusztrációk
ban megnyilvánuló — szakbeli emlékisme
ret tüntetik ki ezt az eredeti formájú köny
vet, amelynek bizonyára szintén nagy ol
vasóközönsége lesz.

Totis Béla dr: Ideges női megbetegedések
(Bibliotéka-kiadás. 95 oldal.) A modern 

szexuális irodalom terén igen jelentékeny 
sikereket könyvelt már el Totis dr., akinek 
ez irányú könyveit francia, angol és spa
nyol nyelvre is lefordították. Uj könyvé
ben, — amely elsősorban orvosokhoz szól, 
de a tudományos érdeklődésű nagyközönség 
számára is rendkívül érdekes és tanulsá
gos olvasmány, — az ideges női megbete
gedéseket tárgyalja. Első fejezetében a nő
gyógyászat és a modem lélektan viszo
nyát vázolja, rámutat a múlt tévedéseire 
és a. jövő irányára, amely mindinkább be
vonja a lélektant a nőorvos munkájába. 
Ezután sorra veszi azokat a szexuális vo
natkozású női megbetegedéseket, amelyeket 
lelki okok váltanak ki a nőkből. Végül ér
tékes therápiai megfontolásokkal fejezi be 
értékes és hézagpótló művét.

Zuckermann Ferenc dr. med. et jur: 
Hogyan éljen és tanuljon a serdülő ifjú ?

(Egyetemi Nyomda. 193i. 26 oldal. Ára 
70 fillér). Felkeléstől lefekvésig kiséri ez 
a könyv a fiatal fiú életét; pontos előírá
sokat ád a test gondozására, a tanulás 
ökonómiájára, a nemi életre, szóval az ifjú 
egész lényének kifejlődésére. Szülőknek 
nagyon figyelmére ajánljuk a könyvecs
két.
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Társadalomtudomány
Abraham, Rudolf: A modem szocializmus 

elmélete. (Népszava kiad. 1934. 149 o.)
P 1.30

Az öngyilkos. (Szoc. tanulmány. Összeállí
tották: Nyirő prof. Várkonyi Hilde
brand', Vámbéry Rusztem, Gartner Pál 
dr. kb. 120 o. illusztr. Novák kiad. 
1934.) P 3.—

Engels Frigyes: A család, a magántulaj
don és az állam keletkezése. (II. kiad. 
Népszava. 1934. 144 o.) P 1.60

Pap Géza dr.: A magyar szociálpolitika a 
világháborúban. (Grill Károly kiad. 
1934. 243 o.) P 16.—

Burányi Lajos: Az új szocialista munka
terv. (A szerző kiad. 1934. 32 o.) P —.50 

Szűcs Ferenc: Ismeretlen Románia (A
szerző kiad. 1934. 96 o.) P 1.—

Háború
Réczey Ferenc: A fegyveres Európa. (Kin

csestár sorozat. Magyar Szemle kiad. 80 
o. 1934.) P —.80

Frihwald dr.: Gázharc és gázvédelem. (Ta
nulmány. Pantheon kiad. 1934.)

Természettudomány
Acta Chemica, Mineralogica et Physica 

Tom. IV. Fase. 1—2. (Szeged Városi 
Nyomda és Könyvkiad. rt. Studium biz.
1934. 156 o.) P 9.—

Földrajz
Bergman, SUßn: A viharok hazájában. 

(Útleírás. Franklin Társ. 1934. Földr. 
Társ. Konyvt. 221 o. 73 képpel.) P 6.— 

Dr. Baross István: Mezőtúr irodalmi élete.
(Tanulmány. A szerző kiad. 16 o.) 

Balassa Pál: Orosháza legelső évszázadá
nak krónikája 1744—1844. (Dr. Klein 
Andor ki. Orosháza. 1934. 28 o.) P —.50

Folyóiratok
Magyarosan. (Nyelvművelő folyóirat 7-8. 

szám. Tud. Akad. kiad. 1934. Kókai biz. 
32 o.) P — 20

Ungarische Jahrbücher 1934. IX. (Walter 
de Gruyter & Co. 121 o.)

Kártyajáték
Darvas Róbert: Bridgejáték és ellenjáték 

(Pantheon 1934. 272 o.)

Művészet
Artinger Imre dr.: Derkovits Gyula (Ars 

Hungarica 6. füzet. Bisztrai Farkas Fe
renc kiad. Bpest 1934. 30 o. 33 képpel.) 

Perlaky Lajos: A ma életművészete 
Egy et. nyomda 1934.) I’ 5.—

Tankönyvek
Benedict, Edna S., és Haasz, Edith: Eve

ryday Life in Conversation. (Angol be
szélgetések a mindennapi életből. Dr. 
Vájná és Tsa. 1934. 110 oldal.)

Bereczky Sándor: A keresztyénség megala
pításának története (Kókai kiad. 1934. 
eng. tankönyv. 74 o.) P 2.40

Radnai Béla dr.: Az egységes magyar 
gyorsírás tankönyve (A Gyorsírástudo
mány kiad. Kókai biz. 92 o.) P 2.50 

íSaitó alatt:
Átányi István: Nikkó. (A finn-magyar 

barátság regénye. Egyet, nyomda.)
Balla Antal: A világgazdaság fejlődése a 

francia forradalomtól napjainkig. 
(Egyet, nyomda.)

Bartucz Lajos: Fajkérdés és nemzetkuta
tás. (Egyet, nyomda.)

Budai György—Ortutay Gyula: Székely 
népballadák. (Egyet, nyomda.)

Genthon István: Az új magyar festőmű
vészet története. (Magyar Szemle.)

Gide, André: A Vatikán pincéi (Regény. 
Franklin Társ. 1934. kb. 300 o.)

Gold, Michael: Zsidók, ha nincs pénzük. 
(Kosmos. 1934. kb. 300 old. ktve.) P 3.30

Hehler Antal: A magyar művészet törté
nete. (Egyet, nyomda.)

Incze Balázs: Tűzvirág. (Regény. Kos
mos. kb. 750 old.) fzve P 4.80

Lambrecht Kálmán dr.: Nopcsa Ferenc 
báró különös élete. (Egyet, nyomda.)

Madarassy László: Művészkedő magyar 
pásztorok. (Egyet, nyomda.)

Müller Vilmos dr.: A meghűléses betegsé
gek. Védekezés és megelőzés a csecsemő
kortól az aggkorig (Novák R. 1934.)

SZÁZADUNK
► ===Ö^7T- ~  it.-««
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE

Szerkesztik :
VÁMBÉRI RESZTEN, CSÉCSI 

IMRE ÉS VARRÓ ISTVÁN
Előfizetési óra egy évre 16'— pengő - 
Egyes szám ára — — 2'— pengő

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhiva ta la ; VI Aradi 
ucca 10.1, Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling■ 80 K f . 
400 lei. 130 dinár. 2 d.nllár ) — Nem, kért kézira tokat 
nem örzünk meg, így azokért felelősséget nem vállalunk. 
— A Literatura közlem ényei csak a forrás pontos meg

je lö lésével vehetők át.



IRODALMI ÉLET
A  „ L i t e r a t ú r a i  1 9 3 h. o k t ó b e r  1 5 . -i 100 .-ik  

s z á m á b a n  „ B a b i t s  M i h á l y n a k  — s z e m é ly e 
sen^ c ím ű  c ik k r e  v o n a t k o z ó a n  a  V a j d a  J á 
n o s  T á r s a s á g  k i j e l e n t i ,  h o g y  b á r  a  „ L i t e 
r a t ú r a i  a  T á r s a s á g  i r o d a l m i  k ö z lö n y e ,  a  
t á m a d á s  h a n g j á v a l  é s  t a r t a l m á v a l  n e m  
a z o n o s í t j a  m a g á t .

❖
A  L a  F o n t a i n e  T á r s a s á g  le g 

u t ó b b i  ü lé s é n  B a l a s s a  I m r e ,  a  t á r s u l a t  
t i t k á r a  r á m u t a t o t t  a r r a ,  h o g y  M o l ié r e  
d a r a b j a i  a z  u to l s ó  é v e k  a l a t t  c s a k n e m  le 
s z o r u l t a k  a  m a g y a r  s z ín p a d o k r ó l .  F n n e k  
a  k ü lö n ö s  j e l e n s é g n e k  o k á t  a b b a n  t a lá l j a ,  
h o g y  M o l ié r e  m a g y a r  f o r d í t á s a i  — n é h á n y  
t i s z t e l e t r e m é l t ó  k i v é t e l t ő l  e l t e k i n t v e  — 
t e l j e s e n  e la v u l t a k .  A  h e l y z e t  t e h á t  az,  
h o g y  n e m  M o l i é r e  a v u l t  el, h a n e m  a  so k  
é v t i z e d  e lő t t  k é s z ü l t  f o r d í t á s o k .  É p p e n  e z 
é r t  a z t  i n d í t v á n y o z t a ,  h o g y  a  L a  F o n t a m é  
T á r s a s á g  i n d í t s o n  m o z g a l m a t  ú j  M o l ié r e  
f o r d í t á s  é rd e k é b e n .  E z  a z  ú j  m a g y a r  k i 
a d á s  n e m  f o g l a l n á  m a g á b a n  a  f r a n c i a  
k l a s s z ik u s  v a l a m e n n y i  m ű v é t ,  h a n e m  c sa k  
a  l e g j e le n tő s e b b e k e t ,  a m i n t h o g y  n e m  f o r 
d í t a n á k  le a z o k a t  a  d a r a b o k t  se m ,  a m e 
l y e k n e k  á t ü l t e t é s e  m a  is  m e g á l l j a . a  h e 
ly é t .  A  L a  F o n t a i n e  T á r s a s á g  p r o g r a m 
j á b a  t e l j e s e n  b e le i l l ik  e z  a  k e z d e m é n y e z é s ,

h i s z e n  L a  F o n t a i n e  a n n a k i d e j é n  v e r s ln n  
k ö s z ö n t ö t te  M o l i é r e t ,  m i n t  a  d r á m a  ú j  
i r á n y m u t a t ó i  á  t.

* •
A  V a j d a  J á n o s  T á r s a s á g  no  

v e m b e r  e lső  f e lé b e n ,  m in d e n k o r  c s ü tö r tö 
k ö n  p o n t o s a n  19'4-5 ó r a i  k e z d e t t e l  a  VI.  
A n d r á s s y  ú t  23. I. em. a l a t t i  e lő a d ó te r m é 
b en  a  k ö v e t k e z ő  e lő a d á s o k a t  t a r t j a :

S-án H a r s á n  y i  Z s o l t :  E c c e  H o m o ;  
L a c z k ó  G é z a :  C s o r to s  G y u l a  ( S z í 

n é s z p o r t r é k  I I . ) .
15 -én  B a b i t s  M i h á l y :  A m o r  S a n c tu s .

E lő a d ó e s t  a z  „ A m o r  S a n c t u s “ c. 
f o r d í  t á s  g y ű j  t e m é n y b ő l .

*
A  M a g y a r  G o e t h  e -T  á r  s  a  s  á  g  

o k tó b e r  3 1 -én ,  d é lu tá n  5 ó r a k o r  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  h e t i  ü l é s t e r m é b e n  
e lő a d á s t  t a r t .  T á r g y  s o r a :  E l s a  R e i t t e r -  
P  o d  h r  a d  s  z  k y  ; Ü b e r s e t z u n g e n  a u s  
u n g a r i s c h e n  D ic h te r n .  V o r g e t r a g e n  v o n  
K l a r a  L  a  k n  e r.  J e n ő  M o h á c s i :  D a s  
n e u e  M a d á c h -B i ic h  v o n  G. V o in o v ic h  und.
J. M o h á c s i .  H e n r i k  H  o r  v  á t  : A u s  u n 
g a r i s c h e n  D ic h te r n .  B o r o s  R e z s ő : 
B r a h m s - d a l o k ,  m a g y a r  s z ö v e g g e l .  A  v e r 
s e k b ő l  e lő a d :  M o n o s t o r i  M a r g i t .  B e 
l é p ő d í j  n in cs .  V e n d é g e k e t  s z ív e s e n  lá tu n k .
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1934 október havában megjelent 
francia, angol, olasz és német könyvek

Az árak pengőben

Constantin- W eyer, 
dans la tempéte.

Recupito, M. V.: La macchia sui breviario. 
(Catania. Studio Editoriale Moderno. 
252 1.) P 1.20

Bauer, Ludwig: Leopold, der Ungeliebte.
(König ’der Belgier und des Ueldes.) 
(Amsterdam, Quendo, 361 1.) P 9.60

Berghaus, Erwin: Propeller überm Para
dies. /(Eine Luftreise nach Java.) (Dres
den, Reissner. 197 1.) P 6.45

Bernatzik, Hugo Adolf: Südsee. (Leipzig, 
Bibliographisches Institut. 127 1.) P 8.70 

Birkner, Friede: Sie schafft Ordnung.
(Leipzig, Rothbarth. 255 1.) P 3.75

Borg, Robert: Franz Liszt und Marie 
d'Agoult in der Schweiz. (Liebesroman 
aus der Romantik.) (Dresden, Reissner. 
153 1.) P 5.—

Brecht, Bertolt: Dreigroschenroman. (Am
sterdam, Aliért de Lange. 492 1.) P 11.90 

Brenner, Hans Georg: Fahrt über den 
See. (Berlin, Bruno Cassirer. 276 1.)

P 6,—
Bridge, Ann: Picknick in Peking. (Mün

chen, Piper. 407 1.) P 6.30
Brod, Max: Heinrich Heine. (Amsterdam, 

Aliért de Lange. 495 1.) P 11.50
Carl, Ernst: Einer gegen England. (Er

lebnisse des deutschen Meisterspions 
1914—1914.) (Reutlingen, Ensslin & 
Laiblin. 288 1.) Kötve P 6.—

Carossa, Hans: Kindheit und Verwandlun
gen einer Jugend. (Leipzig, Insel-Ver- 
lag. 380 1.) Kötve P 7.50

Conrad, Joseph: Gaspar Ruiz. (Berlin, S.
Fischer. 109 1.) P 2.25

Daly, C. John: Auge um Auge. (Leipzig, 
W. Goldmann. 225 1.) P 3.30

Dominik, Hans: Ein Stern fiel vom Him
mel. (Leipzig, Koehler & Amelang. 247
1.) Kötve P 6.75

Einstein, Alfred: Geschichte der Musik.
(Leiden. Sijthoff. 167 1.) Kötve P 6..— 

Fallada, Hcms: Wir hatten mal ein Kind.
(Berlin, Rowohlt. 545 1.) Kart. P 6.75 

Fehr, Bernhard: Die englische Literatur 
der heutigen Stunde. (Leipzig, Tauch
nitz. 96 1.) P 3.75

Foelckersam, Andre: Drei Monde im sil
bernen Feld. (Stuttgart, Deutsche Ver
lags-Anstalt. 261 1.) P 4.95

Frank, Bruno: Cervantes. (Amsterdam, 
Querido. 367 1.) P 9.60

Giono, Jean: Einsamkeit des Mitleids.
(Berlin, S. Fischer. 114 1.) Ktve P 2.25 

Gumpert, Martin: Hahnemann; (Die aben
teuerlichen Schicksale eines ärztlichen 
Rebellen und seiner Lehre, der Homö
opathie.) (Berlin, S. Fischer 256 1.)

P 6.30
Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr. LANGER NORBERT könyvkereskedésében

Budapest, VI., Andrássy ut 58.

Alciette, Pierre. Célúi que j ’ai révé. (Pa
ris, Pion. 256 1.) P 3.60

Balde, Jean. La maison Marbuzet. (Paris, 
Pion. 253 1.) P 3.60

Chardonne, Jacques. Les Destinées senti
mentales. (Paris, Grasset. 321 1.) P 4.50 

Maurice. Un sourire 
(Paris, Rieder. 241 1.)

P 3.60
Dekobra, Maurice. Madame Joli-Supplice.

(Paris, Baudiniere. 300 1.) P 3.60
Borg elés, Roland. Si c'était vrai? (Paris, 

Michel. 319 1.) P 4.50
Machard, Alfred. Quas-tu fait de mon 

coeur? (Paris, Flammarion. 2811.) P 3.60 
Margueritte, Victor. Babel. (Paris, Fiarn- 

marion. 346 1.) P 3.60
Reboux, Paul. Une rude gaillarde. (La

princesse Palatine.) (Paris, Flamma
rion. 282 1.) P 3.60

Allingham, Margery: Death of a ghost.
(Leipzig, Tauchnitz. 312 1.) P 2.70

Bromfield, Louis: The farm. (Hamburg, 
Albatross. 407 1.) P 4.20

Buck, S. Pearl: The first wife. (Leipzig, 
Tauchnitz. 285 1.) P 2.70

Campbell, Alice: Desire to kill. (Hamburg, 
Albatross. 316 1.) P 2.70

Cole, M. & G. D. H .: Death in the quarry.
(Hamburg, Albatross. 252 1.) P 2.70

Inge, William Ralph: England. (Leipzig, 
Tauchnitz. 295 1.) P 2.70

Jarrett, Cora: Night over Fitch s Pond.
(Leipzig, Tauchnitz. 279 1.) P 2.70

Lindsay, Philip: Here comes the king.
(Leipzig, Tauchnitz. 346 1) P 2.70

Mamsfreld, Katherine*. The doll's house.
(Hamburg, Albatross. 242 1.) P 2.70

Maugham, Somerset W.: Altogether. (Col
lected short stories.) (London, Heine-
mann, 1522 1.) ktve P 12.75

Priestley, J. B.: Four-in-hand. (London, 
Heinemann. 652 1.) ktve P 13.—

Young, Francis Brett: The cage bird.
(Hamburg, Albatross. 250 1.) P 2.70

Wodehouse, P. G.: Thank you, Jeeves. 
(Leipzig, Tauchnitz. 276 1.)

Apollonio, M .: II soldato e la 
(Milano, Treves. 292 1.)

Bontempelli, M.: Primi racconti 
Mondadori. 360 1.)

Campana, M .: La musicalita della lingua 
italiana. (Roma, Augustea. 141 1.) P 2 — 

Ducali, P.: La scultura romana. (Firenze, 
Nemi. 67 1.) • P 4.80

Fergrano, A.: Un uomb arrivato. (Milano.
Ceschina. 350 1.) P 4.80

Folgore, L.: La trappola colorata. (Mi
lano, Corbaccio. 350 1.) P 4 —

P 2.70
zingara.

P 2,— 
(Milano, 

P 4,—
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A T h e o l o g i a  c. katolikus hittudo- 
uiányi folyóirat első évfolyamának U. szá
mában érdekes tanulmányt olvasunk az 
1931-ben Egiptusban talált ú. n. Chester 
-—Beatty-féle papirusz-kódexről, amely el
eddig a legrégibb (2.— Jj. század Kr. u.) 
szövege az Uj- és a Septuaginta alapján 
készült Ószövetségnek, továbbá a kánonon 
kívüli Hénoh-könyvének. A cikk szerzője 
szerint fontos tény, hogy már ebben a ko
rai időben is a tisztán kialaktdt tetraevan- 
gélium felosztása uralkodik az újszövet
ségi részen. — Elsőrangú aktualitása van 
K e c s k é s  Pál „Faj és vallás‘‘ c. tanul
mányának, amely a német új fajelmélettel 
helyezkedik vehemensül szemébe, éspedig 
tisztem valláserkölcsi motívumokból. — 
Meglepően modem álláspontot foglal el 
T ó t h  Tihamér az átöröklésről szóló ta
nulmányában, amely élénken emlékeztet a 
néhai Prohászka Ottokár természettudo
mányi szemlélődéseire.

*
1 8 8 9 j a n u á r i u s á b a n  halt meg 

Budapesten U j v á r  y Ignác, avagy — 
amint általánosságban nevezték — „Speck 
Náci“. Ismert figurája volt a fővárosnak; 
folytonosan a közkönyvtárakat bújta és 
minden könyvet elolvasott, amely a kezébe 
került. Amikor meghalt, megállapították 
róla, hogy egy évvel előbb olvasta el az 
Akadémia Könyvtárában a — húszezredik 
könyvet. Szép rekord. De vájjon hányadik 
kötetnél tartana már a derék Speck Náci, 
ha napjaink könyvözönében élné le éle
tét? . . .

*
C o n t e  E g o n  C a e s a r  Co r t i ,  aki- 

7iek vár év előtt ident mea két érdekes 
kötetje a mexikói Miksa császárról — Fe>- 
rencz József becséről — és Sarolta. császár
néról, most Erzsébet királyné életrajzát 
irta meg, amely az ősz folyamán jelenik 
meg német, angol és francia kiadásban. 
A magyar kiadást K a r i  Lajos dr. ké
szíti dö. Mint értesülünk, Corti — aki 
Erzsébetnek és Ferencz Józsefnek, sok 
ezer levelét dolgozta fel a bécsi titkos le
véltárban és a Wittelsbachok müncheni 
levéltárában — szenzációs leveleket talált. 
amelyek Erzsébet királynénak a, magyar 
kiegyezés művében való, még az eddig is

mertnél is sokkal intenzívebb közreműkö
dését igazolják.

*

T i z e n h é t  e s z t e n d ő v e l  e z e l ő t t ,  
a bécsi N e u e  F r e i e  P r e s s e  hosz- 
szabb közleményben foglalkozott azzal 
a hírrel, hogy Japánban és Törökor
szágban a latinbetűs írás hivatalossá téte
lét tervezik és hogy a szláv nyelvterülete
ken is egyre inkább a háttérbe szorul a ci- 
ril írás. Ebből az alkalomból megemlíti a 
lap: legfőbb ideje lenne már annak is, 
hogy a német nyelvterületeken kiküszöböl
jék a gót betűket. Értelmetlen ez a külön 
írásmód, hiszen csak arra jó, hogy akadá
lyokat gördítsen a német irodalmi termé
kek külföldi elterjedésének útjába; de meg 
azért is, mert az úgynevezett német írást, 
a tizenharmadik század szerzetesei terem
tették meg a latin írásjelek elferdítésével, 
tehát nem valamilyen ősi germán tradíció
val állunk szemben. — Ma, amikor a né
met birodalom területén úgyszólván kizá
rólag gótbetűs könyvek és folyóiratok ke
rülnek ki a nyomdákból, különösen érdekes 
ez a tizenhét év előtti újságcikk.

*

E g y  r é g i  ú j s á g h í r .  1922 decem
ber 7-én jelentette a Neue Freie Presse: 
Németország jóvátételi fizetések címén 
négy millió aranymárka értékben könyve
ket szállított olasz könyvtáraknak.

*
L o u i s  B a r t  h o u r  ól, a Marseille- 

ben tragikusan elhunyt francia állam
férfiúról most a halála után lett köztudo
másúvá, hogy szenvedélyes könyv gyűjtő 
volt. Svend D a hl, a svéd nemzeti könyv
tár igazgatója, 1933-ban „A könyv törté
nete“ címen könyvet adott ki, amelynek 
előszavát Barthou írta s ebben így nyilat
kozik bibliofiliájáról: „A könyvek minden
kor élelem legnagyobb szenvedélyét alkot
ták. Állandó és folyton megújuló gyönyö
rűséget köszönök nekik, olyan gyönyörű
séget, amelyhez csak a zene által kivál
tott örömérzet hasonlítható 

*
A b b ó l  az  a l k a l o m b ó l ,  hogy most 

jelent meet D oum ic-nak, a, Francia Aka
démia főtitkárának és a R e v u e  de s
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D e u x  M o n d e s  főszerkesztőjének ismert 
francia irodalomtörténete a 750.000-ik pél
dányban, Andre Billy súlyos támadást in
téz a szerző ellen, aki ugyanakkor, amikor 
irodalomtörténetében névtelen rokonainak 
és munkatársainak bőséges helyet szen
telt, ugyanakkor teljesen megfelejtkezik 
Proust, Paul Váléin/, Andre Gide, Paul 
Claudel, Alain, Barbusse, Buvemois, 
Sacha Guitry, Francis Carco, Henry Bé- 
raud, Mac-Orlan, Rétif, About, Amiel, 
Apollinaire, Aulard, Gobineau, Gourmont, 
Pierre Louys és más neves írók nevének 
megemlítéséről. Viszont pl. Zola és Bau
delaire szerepét olyan gyűlöletes színben 
tünteti fel, amely valóban méltatlan e két 
stílusteremtő író jelentőségéhez. Billy va
lóságos irodalmi botránynak mondja a 
Doumic-féle irodalomtörténet folytonos új 
megjelenését, amely pedig a francia tan
erők hivatalos vezérkönyvéül szolgál.

*
A n é m e t  B ö r s e n  v e r e i n  jelentése 

szerint a német kormány egy könyvkeres
kedelmi birodalmi iskola fölállítását ter
vezi Lipcsében. Minden német könyvkeres- 
kedőtanonc, inasidejének utolsó évében, e 
birodalmi iskolának négy héten keresztül 
való látogatására lesz kötelezve. Az isko
lát bennlakásra rendezik be.

*

M o s t  j e l e n t  m e g  a „Motion Pic
ture Almanach“ 1931—35. évfolyama,
amely érdekes adatokat tartalmaz Ame
rika kulturális életéről. Ebből a könyvből 
megtudjuk, hogy a könyvpiacon a legna
gyobb sikere a bibliának van. amely az 
eddigi adatok szerint nyolcmillió példányban 
forog közkézen. A Ben Húr című regény 
közel kétmillió példányban foayott el. Jack 
London: A vadon szava című munkája 
l.b millió példányban jelent meg. Az ame
rikai kótapiacon egy háborús dal vezet 3 
millió példánnyal, címe Keep the Howe 
Fire Burning. A Marcheta című dal 2.5 
millió példányban fogyott el. Amerikában 
hatvan kóta került forgalomba 1 millió
nál nagyobb példányszámban.

*
F ű z f a p o é t a  1 9 3 J+ - b e n. Egyik 

városligeti sétámon a Washington György 
szobra előtti lám,pavason — pedig valame
lyik fűzfa törzse határozottan stílszerübb 
lelt volna — a következő hirdetést talál
tam :

„Költeményeinek felolvasásával kelle
mes szórakozást nyújt egy igaz költő. Le
velezőlapon szóló hívásra azonnal m,egiele- 
nik. Mély tisztelettel. Budapest, IV., Vár

megye-u. 15, ajtó (sajnos, az ajtó számát 
lelépték.) Telefon 89-7-6V‘.

Résezmröl nem mertem sem írni, sem 
telefonálni, féltem, hogy az „igaz költő“ 
csakugyan ,,azonnal megjelenik“. Be a L i- 
t e r a t u r a  olvasói között talán akadnak 
nálam bátrabbak. Üdvös lenne szegény 
poétára nézve. Sz. T.

*

A R é v a i - L e x i k o n  kiadói újabb 
pótkötet kiadását tervezik. A kötet szer
kesztőjéül V a r j ú  Elemér udvari taná
csost, a Nemz. Múzeum történelmi osztá
lyának nyugalmazott igazgatóját nyerték 
meg.

*

Az E g y e t e m i  N y o m d a  eddigi igaz
gatója, C z a k  ó Elemér dr. nyug. állam
titkár, szerződésének lejárta előtt egy év
vel hirtelenül visszavonult a nyomda veze
tésétől. Helyette most három — egy iro
dalmi, egy nyomdai és egy kereskedelmi 
— szakemberből álló igazgató bizottság 
vezeti a régi, nagyhírű intézményt. Az iro
dalmi igazgató: vitéz M á t é  Elek dr., ed
dig a pécsi egyetemen a könyvtudomány 
magántanára.

*

A „G l e i c h s c h  a l t o l á s “ úgylátszik 
nem jó hatással van a német irodalomra. 
Sorra szűnnek be most már a magazin- 
folyóiratok, amelyek eddig világszerte né
met márkát jelentettek. így szeptemberben 
szűnt meg a „Das Leben“ és a „Gute 
Laune“, egy hónappal elébb pedig az 
„Uhu“ is beadta a kulcsot, az Ullstein-ház- 
nak egykori nagysikerű alapítása, amely 
új formát, új ötleteket képviselt a maga
zin-irodalom terén. A „Gleichschaltolás“ 
után megpróbálták új alakban, változott 
tartalommal kihozni; de olyan unalmas 
volt, hogy nyilván a Rendszer leglelkesebb 
híveinek sem kellett; így hát most végleg 
beszüntették.

*

A z a m e r i k a i  k ö n y v t á r a k  s z ö 
v e t s é g e  közös folyóiratot ád ki a munká
talanok számára. Itt propagandát csinál an
nak. hogy gyakorlati kézikönyvek vagy tu
dományos művek olvasásával iparkodjanak 
a munkátalanok az idejüket hasznosan ka
matoztatni. Nyomban konkrét példákat is 
felsorol arra, hogy munkátalanok a leg
utóbbi időkben, tisztán ilyen könyvek olva
sása révén, minő sikereket értek el, dacára 
a gazdasági depressziónak. Az amerikai 
könyvtárak által kikölcsönzött könyvek 
száma az utolsó évben 170 millió volt, 12 
millióval több, mint az előző évben.
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Madách Imre papucsban
Nem öltött magára otthonában barátkámzsát, mint Anatole France és nem 

dolgozott nappal is éjszakai világítás mellett aszbeszt-tapétával körülvont szobában, 
mint Proust, és mégis megvolt neki is a maga „papucs-viselő“ emberi élete. A költő
nek ezt az emberi portréját rajzolja meg húgának, Madách Máriának unokája: 
Balogh Károly. (Balogh Károly: Madách az ember és a költő, Bp. 1934. Dr. Vájná Gy. 
kiadása. 368 lap). Egykori naplók, följegyzések és levelek alapján áll elénk a „zárkó
zott lelkű“, „magányt kedvelő“ nagy művész mindnyájunkkal egyező örök-emberi 
arca. Látjuk származásának, fejlődésének, forrongásának világában, ott vagyunk 
lelki tusáinak közepette, irodalmi kétségei, problémái és szerelmi élete csöndes elvo
nultságában. De mellette vagyunk tragikus házasságában is és állandó együtt-érzés- 
sel nézzük emberi szenvedéseit és titáni letörését. Nagyjaink között, a jólét és gaz
dagság kellős közepén, neki kellett a legtöbbet harcolnia a „boldogságért:1 és a di
csőségért.

A Madách-kastély keleti szárnyának egyik szobájában lakott a költő, amelyet 
„Lőwengrube“-nak nevezett, de „ne gondolja senki“, — írja a szerző atyja, értékes 
visszaemlékezéseiben, — „hogy az Oroszlánbarlangnak lakója valami keserűséggel 
eltelt embergyűlölő volt! Barna szemének élénk tekintete s az a jóízű nevetés, amely 
gyakran könnyeket csalt szemébe, az ellenkezőre vallanak. Bizalmas baráti körben 
sziporkázott ajkáról az éle, s vidámságot, derűt keltettek tréfái, ötletei a családi 
körben is. Nyilt és egyenes lelkű, jó szívű és áldozatkész volt ő mindenkivel szem
ben“. Külsejében, ruházatának elhanyagolásában cinizmusra hajlott. Szabója rossz 
volt, valami falusi kontár. Kalapjára, csizmáira nem sokat tartott, azonban testtar
tásában, gesztusában mindig előkelőség volt. Szájából sem maradhatott el soha a 
jellegzetes pipa. A könyvgyűjtés mellett, amely tradíció volt a költő nagyapjáig 
visszamenőleg a családban, másik szenvedélye az állatok szeretete, nagy állatkul
tusza: volt egy drótszőrű foxi ja, Gioco és egy csókája.

Élete, mondhatni első percétől kezdve, nyugtalan és szerencsétlen. A szerelmi 
érzés mint centrális probléma hatotta át életét és költészetét, és éppen szerelmeiben 
kellett a legnagyobb csalódásokat elszenvednie: első szerelmétől vallási különbségek 
választják el, második ideálját (Dacsó Lujza) a halál ragadja el karjai közül, míg a 
harmadik, Cserny Mária, eltűnik életéből. Hagyja, enerváltan szemléli az életet és 
hagyja az eseményeket maga fölött elzuhogni, nem küzd a — boldogságáért.

A nagy és gazdag anyagon rendelkező szerző érdekesen oldotta meg feladatát, 
mert müvének folyamatosságába beleszőtte atyjának a költőről szóló föl jegyzéseit, 
amely a könyvnek legnagyobb értéke. A kortársnak, az állandó szemlélőnek ezek a 
megfigyelései a nagy embernek azokat az intim pillanatait lesték el és örökítették 
meg, amelyeket az irodalomtörténetnek nem állt módjában följegyeznie. Megelevene
dik előttünk a csesztvei és a sztregovai magány, Madách életének szereplő alakjai 
sírjukból kikelnek s valóban úgy érezzük, mintha egy régen lezárt pör aktái között 
lapozgatnánk, amikor a szerző Madách életének legmélyebbre temetett alakját, 
Fráter Erzsébetet exhumálja.

Az ízléses kiállítású könyvnek rendkívül gazdag és értékes a képanyaga: több
nyire ismeretlen Madách-képek és a költő életére vonatkozó fotográfiák. Jó gondolat- 
volt a versekből egy kis antológiát összeállítani: ebben majdnem 30 verse van Ma- 
dáchnak, amelyek közül egy (Lujzához) még sehol sem volt közölve a Nemzeti Mú
zeumban őrzött Madách-hagyaték kéziratcsomójából.

A könyvnek egy tévedésére azért rámutatunk: Ádám, természetesen az Ember 
tragédiájában, nemcsak és főleg nem azért nem lesz öngyilkos, mert as? látja be, 
hogy „már nemcsak magáért kell élnie és küzdenie,1* hanem azért, mert Éva kijelen
tésében megérzi, hogy halálával nem szűnik meg az emberiség, mert életének úgyis 
folytatása lesz.

Kozocsa Sándor
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R O K  F U R C S A  
É L E T E

Egy különös iró még különösebb élete
Luigi Pirandello, a Nobel-dij nyertese

Sportversenyeknél megesik olykor, hogy egy outsidernek látszó versenyző az 
utolsó pillanatokban hirtelen előretör és az élen vezetve megnyeri a versenyt. Ilyen 
szenzációs előretörés volt az irodalom versenyében Luigi Pirandello esete. A modern 
drámaírás nagy olasz atyamestere fiatal kora óta írt, de sohasem keltett különösebb 
feltűnést. A kritika elkönyvelte mint Giovanni Yerga egyik tanítványát és írásait 
jóakaratú közöny fogadta. Művei nem értek el rendkívüli példány számot, a kriti
kusok nem vettek maguknak fáradságot, hogy elmélyedjenek írásainak boncolgatá
sában. Átlagtehetségnek tartották a hazájában és külföldön nem nagyon ismerték.

Már elmúlt ötven esztendős Luigi Pirandello, amikor egyszerre — világszerte 
harsogó szenzációt keltett a „Hat szerep keres egy szerzőt“ című drámája. És ettől 
a pillanattól kezdve championja lett az ifjú modern irodalomnak a hatvan eszten
dőhöz közelgő író.

Ma hatvanhét éves. És még mindig élen vezet a merész fiatalok, a hypermo- 
dernek között. És a napokban megkapta az irodalmi Nobel-díjat.

Ouvrejének különös ízét az a metafizikai nyugtalanság adja, amely hőseiből 
kiárad. Az élet sokféle arcát, a lélek többfelé szakadását ábrázolja megkapó szelle
mességgel. Közvetlen eszközökkel, brilliáns és újszerű technikával érzékelteti azokat 
a konfliktusokat, amelyek a lelket élet-börtönében érik és a szabadulás-vágy kínzó 
harcait.

Meglepő ez a furcsa, szabálytól eltérő karrier és meglepő az ilyen különös 
témák iránti fogékonyság. De mindkettőt megmagyarázza a különös író még külö
nösebb élete.

Santa Chiara-nak hívják azt a szicíliai kis falut, ahol Luigi Pirandello szüle 
tett. A déli forró napfény, a viruló narancsfák alatt játszadozó gyermek tempera
mentuma csodálatosképpen — északi sajátságokat tükrözött. Nem volt harsány 
kedvű, örökké mosolygó, mint kis pajtásai, hanem elmélázott és gyakran sírt, kör
nyezete számára érthetetlen okokból. Érzékeny lelke könnyen megilletődött, megha
tódott. A szenzibilis, melancholiára hajló gyermeknek volt egy különös passziója: 
a tükör.

Órákig elüldögélt némán a tükör előtt és nézte magát benne. Nem hiúságból.' 
Kíváncsian, megdöbbenve, kutatva figyelte arcának változásait, — a lélek nyomát 
kereste ra jta . . .  Misztikus, megrázó élmény volt számára minden olyan óra, amelyet 
a tükör előtt töltött és mindig elszomorodva, leverten kelt fel az ilyen szemlélődések 
után. Kicsi agyában rajzottak a kusza gondolatok, érzések, amelyeket nem volt ké
pes ítéletével elrendezni, logikusan csoportosítani. Maga sem értette őket, de már — 
fájtak neki.

Ezek az órák feldúlták a lelkét, belevájtak, mint az őszi szántás a barna 
rögbe. Megalapozták a termékeny talajt a későbbi évek érett gondolatai számára.

A gyerek elvégezte a gimnáziumot, a messzinai egyetemen a filológia labirin
tusait járta, aztán tanár lett egy olasz leánygimnáziumban.

Nagyon szigorú tanár volt és emellett szeszélyes kedvű. Egyik órában vidá
man tréfálkozott tanítványaival, meleg, bizalmas hangot ütött meg és a következő
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órán már úgylátszott messze-messze jár tőlük a lelke. A mosoly lehervadt az arcáról, 
a szeme könnyesen, halálos bánattal nézett rájuk.

Szabad óráiban elbeszéléseket, novellákat írt Pirandello tanár úr, míg aztán, 
harminc éves korában, — áttért a lírára. Persze szerelem volt a kulisszák mögött, 
ebben a dologban. A „Fuori di chiave“ — című verseskötet szép múzsáját rövidesen 
feleségül vette. Ez effektiv eredménye volt a költészetének, mert bizony mi tagadás, 
a verseket nem igen olvasták, úgyhogy az irodalmi babér elmaradt.

De Pirandello nem sajnálta. Neki többet ért az a siker, amelyet házassága je
lentett számára. Imádásig szerette a feleségét és nagyon boldog életet élt vele — 
egészen rövid ideig.

A napfényes, gyönyörű hónapok után irtózatos tragédia törte meg a boldog 
fiatal házasság derűjét.

Az asszony elméje megzavarodott.
Borzalmas tizenöt esztendőt élt át ez után a szerencsétlen író. Titkolta a tra

gédiát, amely a palermói virágos kis házban történt. Senki sem tudta, hogy az udva
rias modorú, kedves tanár, ha hazatér, ápolója egy szerencsétlen őrült asszonynak 
és órákig hallgatja a vizionáló beteg lázálmait. . .

Az asszony lázas fantáziáinak hérosza állandóan a férj volt, akiről folyton 
azt mesélte, hogy mindig más és más alakban, formában lá tja . . .  Mindig más arcú
nak ta lá lja ...

Az őrült asszony mellett töltött tizenöt esztendő érlelte meg végleg az író 
lelkében azokat a gondolatokat, amelyek gyermekkorában a tükör előtt támadtak 
benne. A lélek többfelé szakadásának problémája és az ebből eredő konfliktusok fáj
dalmas valósága ekkor vált tudatossá benne. Ez az átélés magyarázza meg a külö
nös téma iránt való vonzódását.

Heroikus élet volt Pirandello tanár úr kettős élete. A külvilág által nem sej
tett, titkolt másik élet nyomasztó terhét elviselnie nagyon nehéz volt. A kisembert 
felőrölte volna. A géniét megtermékenyítette, kiérlelte.

A fájdalmas órák után, amelyeket az asszony betegágya mellett töltött a sze
rető férj, az író leült az íróasztala mellé és tanáros gondosságai feljegyezte a beteg 
minden pillanatát. Szörnyű napló volt ez. Utóbb regény lett belőle.

Aztán meghalt az asszony és Pirandello egyedül maradt, mert fia, Stefano, 
aki időközben felnőtt, katona lett és eltűnt a harctéren.

A fiút később megtalálták egy anconai fogolytáborban, ahová — tévedésből 
került, mert azt hitték róla, hogy — ellenséges katona és hadifogolyként kezelték. 
Ez a szinte megmagyarázhatatlan különös tévedés méltán sorakozik az íróval kap
csolatos különösségek sorába. Stefano utóbb maga is író lett, mégpedig igen jónevű 
drámaíró. De álnéven — Stefano Landi néven — ír, nehogy azt mondják róla, hogy 
csak annak köszönheti sikereit, hogy az — apja fia.

A portrékon, amelyeket Luigi Pirandellóról készítettek világszerte, visszatük
röződik kettős életének nyoma. A száj mosolyog, — kicsit fölényes iróniával, — de 
a sötét szemek mélyén halálos szomorúság borong, a kutató, figyelő tekintet mögött. 
Es ha jobban elmélyedünk az arc vonásainak szemléletében, megtaláljuk rajta a lé
lek ezer arcának reflexét, amely egykor a szicíliai falú házacskájának tükréből vil
lant ki a gyermek Pirandello ámuló, megdöbbent tekintete előtt. Rónay Mária

Birkás Géza: Magyar-francia és francia- 
magyar szótár

(Szeyit István-Társulaí kiadása. 327—
330 oldal). Körülbelül 25—25.000 szót fel
ölelő kitűnő kis kéziszótár, amely a köz
nap szóanyagán kívül főként az iskolai ol

vasmányok szókincsére van tekintettel. 
Praktikus újítás benne a furcsább írású 
francia tulajdonnevek helyes kiejtésének 
sorozata (külön függelékben), aztán a 
francia kiejtés főbb szabályainak és a 
rendhagyó igéknek felsorakoztatása. (Két 
kis vászonkötésű kötetben.)
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H. G. WELLS
szemtől-szemben önmagával

Nem szeretem az irodalmi kalkulus-osztogatást, sem az aféle beskatulyázást, 
amely az írókat valamilyen kataszter-félében akarja csoportosítani. Nem akarok 
tehát vitába szállni azokkal, akik most, önéletrajzának megjelenése alkalmával — 
isten tudja: hányadszor — meg fogják állapítani, hogy H. G. Wells a legnagyobb 
élő író; azonban minden rangjelölés nélkül kénytelen vagyok elismerni, hogy alig
hanem a — legérdekesebb. Mert olyan író még nem született erre a földre, aki nem 
írt volna kissé gyenge vagy egészen gyenge könyveket is. Wells sem kivétel az álta
lános érvényű szabály alól. Viszont ő talán az egyetlen, akinek a leggyengébb alkotá
sában is van mondanivalója, tehát akinek minden írását el lehet olvasnunk, mert 
feltétlenül találunk benne hol egy fejezetet, hol egy oldalt, hol egy-két mondatot, 
amelynek nem ismerése — komoly veszteséget jelentene számunkra.

Amikor most ez a legérdekesebb író önmaga elé tartja a tükröt és hetvenedik 
életévének küszöbén őszintén, leplezetlenül elmondja az elmúlt évtizedek mozgalmas 
történetét: akkor erről az önvallomásról nehéz ismertetőt írnom. Mert ez a majd 
ötszáz oldalas hatalmas kötet oly példátlanul szélesvonalú keresztmetszetét adja egy
részt ennek a csodálatosan termékeny írói pályának, másrészt az angol irodalmi, tár
sadalmi és politikai életnek, sőt továbbmenve: egész Európa legújabbkori történel
mének, hogy nem is tudom, hol kezdjem a beszámolót.

— Ha hivatásomat jól akarom, végezni, szükségem van levegős, világos dolgozó- 
szobára, kényelmes hálószobára, — és, ha írni támad kedvem — fontos, hogy mind 
a kettő ment legyen minden váratlan háborgatástól. Fontos, hogy egy titkár, vagy 
legalább is egy gépíró elérhető távolban, de hallótávolon kívül legyen és jó a közel
ben egy bőséges könyvtár... Wellsnek igényei vannak és Wellsnek módjában van 
kielégítenie ezeket az igényeket. És ilyesformán megelégedéssel könyvelheti el, hogy 
nála eredménnyel já rt az a szabadulási törekvés, amely a zajos hétköznapokat az 
igazi dolgozószoba csendjével akarja felcserélni.

— Mindnyájunk életén keresztül húzódik ez a menekvést ösztön, ez a kétség
beesett kísérlet, hogy kikászolódjvnk a mindennapi életből s eljuthassunk tulajdon 
Nagy Jó Otthonunkba, ahol szabadon dolgozhatunk. . .

Ha gyermekkorában el nem törik a lába, és a kényszerű pihenés alatt reá 
nem szokik a rendszeres olvasásra, sohasem lett volna belőle író, — állítja fel a té
telt H. G. Wells és ezt a merészen hangzó állítást a családi környezettel való meg
ismerkedés után már nem merném határozottan megcáfolni. Mert Wells kíméletlenül 
őszinte a milieu rajzánál és nincsen tekintettel semmiféle, még olyannyira érthető 
érzékenységre sem. .. Igaz, hogy ugyanennyire kíméletlen akkor is, amikor önma
gáról van szó. Es amikor a leglesujtóbb hangon nyilatkozik ifjúkorának agybeli 
képességeiről, egyben kedves őszinteséggel szögezi le: Ha minden másban kételked
tem is, képtelen voltam akkoriban tulajdon halhatatlanságomban kételkedni.

Nincsen itt idő és hely az életrajzi adatok számára, elégedjünk meg tehát a 
kikapott összefüggéstelen részletekkel. Első feleségének, akitől egyébként nemsokára 
elválik, utólag most igazságot szolgáltat: Mohó vágyamban, hogy benne elképzelé
seim tárgyát találjam meg, teljesen figyelmen kívül hagytam azt a tényt, hogy mi
alatt én hétéves korom óta állandóan és vadul olvastam és tanultam, addig az ő lába 
sohasem törött el és így sosem ébredt fel benne az olvasás iránti láz. .. Megjelenik 
első kinyomtatott könyve: kis biológiai tankönyv (irodalomtörténetírók, vigyázat: itt 
kell keresni A világ csodái három hatalmas kötetének legelső csiráját!) . . .  Azután 
meglazul a házastársak közötti viszony: Itt szervesebb dolog nyilvánult meg, mint 
bármilyen szellemi különbség. Hamarosan engedtem vágyaimat másfelé bolyongani 
és másokkal szeretkeztem. . .  Azután összeismerkedik azzal a nővel, akiből később 
második felesége lesz: A legerősebb vonzalmat második feleségem iránt éreztem, 
mintha a dolgok addig meg sem történtek volna, amíg be nem számoltam róluk neki 
és meg most is, hét évvel halála után, gyakran ilyen gondolatokon kapom rajta ma
gam: „Ez mulattatná Janet.“ írok neki kis levélrészletet, vagy rajzolok gondolat-
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ben egy „képecskét“, mielőtt eszembe jut, hogy. . .  De hosszú út vezet a második há
zasságig: 1895-ben, amint ez lehetséges volt, egybekeltünk. Ezt különben is ránk 
kényszerítette cselédeink, háziasszonyaink és szomszédaink viselkedése abban az idő
ben. Amint kiderült, hogy „csak úgy együtt elünk‘‘, a cseledek szemtelenek lettek, 
szomszédaink neveletlenek és ellenségesek. Ha nem házasodtunk volna össze  ̂ élet
erőnk fele elpocsékolódott volna a szomszédokkal való összeveszéseken és cselédmizé
riákon . . .  Meg kell hagynunk, Wells eléggé őszinte. Eltekintve attól, hogy szinte 
pontosan - megírja, házasságkötésük előtt mikor és hányszor, — még veseműködésé
ről sem felejtkezik el .. .

Rengeteg érdekes fénykép, hű illusztráció tarkítja a visszaemlékezésekkel sű
rűn telenyomtatott lapokat. íme a sok közül néhány frappáns mondat: Wells anyja: 
Riley kisasszony intézetében szorgalmasan tanult, tudott írni, olvasni, összeadni, 
osztani; szegényke azonban sohasem tanulta meg a kilenc múzsa' nevét és ámbár 
sokszor könyörgött apjának, hogy szeretne franciául tanulni, de mivel ezért külön 
kellett volna fizetni, apja megtagadta. A világ, amelybe ezután került, szobalányok, 
komornyikok, házvezetőnők, szakácsok világa v o lt... Wells apja: Lényegében siker
telen, kátyúba jutott férfi volt, de vidám és könnyelmű természete sokat segített 
főleg abban, hogy elhessegesse magától minden létező kellemetlenség tu d a tá t... Hit
ler: Voltaképen nem más, mint egyik tizenhárom éves korombeli álmodozásom valóra 
válása. Egy egész német nemzedék elmulasztott felnőni. Angol szocializmus: Ruskin 
esztétikai befolyása alatt állott. Olyan költők és széplelkek vezették, mint William 
Morris és Walter Crane, olyan ragyogó szellemi kalandorok, mint Bemard Shaw és 
Annie Besant asszony... Northcliffe: Elég sokat voltam vele együtt, hogy lássam 
azt a szokatlan szellemi és erkölcsi összeütközést, amelyet roppant körülményei és 
lehetőségei az egyik oldalon és hiányos rossz iskolázása a másik oldalon idéztek elő. 
Hatalma, befolyása mérhetetlen volt, szellemi és erkölcsi műveltsége majdnem semmi. 
Az irodalmi kritika: Minden úi jövevényt megvizsgáltak, van-e benne valami az elődje 
leikéből. így történt, hogy két-három éven belül üdvözöltek mint második Dickenst, 
második Bulwer Lyttont, második Jules Verne-t. De voltam második Barrie is, jól
lehet Barrie alig volt idősebb nálam s amikor novellák felé fordultam, második Kip
ling lettem . . .  Wells Angliája: Anglia az én időmben kedvező területe volt az olyan 
kalandos jövevényeknek, mint Bottomley és Birkenhead, Ramsay MacDonald és 
Loewenstein, Shaw és Zaharow, én és sokan mások, akiknek közös jellemvonása volt, 
hogy át tudtak repülni a társadalmi zavarokon és egy sereg kérdőjelet hagytak ma
guk mögött. Az ilyenfajta emberek elkerülhetetlenek a hanyatló társadalmi hagyo
mányok közepette. Bemard Shaw: Harris szerint az impotencia csodája művészetben, 
közügyekben és szerelemben. Joseph Conrad: Regényeiből sokszor hiányzik az igazi 
humor és igazi gyengédség, de eltökélte magát, hogy nagy író lesz és végtelen szor
galommal vetette magát az írás művészetére. Arnold Bennett: Tollát mindenre fel
használta, amit jól meg lehet írni. Maxim Gorkij: Menekült-idejében volt benne 
valami emberi és elkeseredett vonás, ami fölkeltette iránta rokonszenvemet, de ez 
teljesen elszállt azó ta ... Az ember nyugatnak hajózik és végül is keletre ér; Gorkijék 
addig mentek balfelé, amíg a jobboldal leggonoszabb hibájához jutottak, a szólássza
badság korlátozásához.

Az idézeteket a végletekig folytathatnám. Nincs értelme. Ha valamely könyv- 
rőr el lehetett mondani az utolsó tíz esztendő folyamán, hogy elolvasása conditio sine 
qua non-ja annak, aki ma még olvasni szokott a szó becsületes és tiszta értelmében, 
Wells önéletrajzára bizonyára áll ez a mondás. Két-három millió Wells-kötet, szerte 
a világon, minden civilizált nemzet nyelvén: ez nem csekélység. És nem csekélység az 
sem: hogyan született meg, hogyan indult útnak és hogyan — győzött ez a két- 
három millió kötet.

A magyar könyvkultúrának dicsőségére válik, hogy a magyar kiadás az ere
detivel egy napon, méltó fordításban — ez Pálóczi Horváth György érdeme — került 
a közönség elé. Csak azt nem értem: miért kellett ezt a hatalmas kötetet tartalom- 
jegyzék és névmutató nélkül a piacra dobni és ezzel használhatóságát legalább har
madrésszel lefokozni. Tessék a hiányt sürgősen pótolni! Kemény István dr.
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h ÍROK
ARCKÉPCSARNOKA

Émile Zavie
Irta: Gyomai Imre (Paris)

A katedrálisok felépítéséhez a névtelenség homályába elvesző 
egyszerű kőfaragó munkájára ugyanolyan szükség van, akár a hom
lokzatot díszítő szobrászéra. A zseni szellemét a kőfaragó interpre
tálja. Ő viszi közelebb a tömeghez. Az elgondolások ködében élő zse
nialitást ő szólaltja meg olyan nyelven, amely mindenkihez szól. Az 
alkotás minden terén vannak közvetítők, akiknek szerepe majdnem 
egyenrangú az alkotóéval.

Páris egyik legelterjedtebb lapjának, a L’Intransigeant-nak 
szerkesztőségében vagyunk. Lent a pincehelyiségben már zügnak a 
papírt telhetetlen étvággyal evő rotációsok. Lázas munka fo
lyik. A négy emeletet betöltő szerkesztőség olyan, mint 

a megbolygatott méhkas. Rádió, telefon, telephoto, írógépek kattogása, mindezt ke
mény hangon cikküket diktálok lármája, mintha szárnyát ereszgető vihar előfutár ja 
lenne. Három rövid óra leforgása alatt a közönség kezébe egymilliónyi példány
számban kerül a világ egyik legtekintélyesebb esti lapja.

A szülésnek lázas perceiben fogad bennünket az irodalmi rovat vezetője, 
Émile Zavie.

Z a v ie

Reggeli postáját nézi.
Könyvek, revük. Egy falunak a napi postája valószínűleg kisebb.
— A napi átlag? Azt hiszem nem túlzók, ha azt mondom, hogy tizenöt kötet. 

Irodalom, természetesen a legtágabb értelemben. Próza, költészet, esztétikai, filo
zófiai, kritikai vagy históriai tanulmányok. Tudnia kell ugyanis, hogy a L ’Intran- 
sigeant a világ egyetlen olyan esti lapja, amelynek kivétel nélkül mindennap van 
legalább egyhasábnyi helye, egy irodalmi kérdéssel foglalkozó, harminc-negyven sor
ból álló úgynevezett fejcikkre. Három vagy négy információs jellegű francia vagy 
idegen vonatkozású hírre, — három vagy négy könyvet analizáló rövid, nagyon tömö
ren komprimált kritika közlésére. Végül egy-egy sort betöltő, az írók utazását, mun
káját bejelentő hír leadására.

— Bocsásson meg, hogy félbeszakítom, valamennyi beérkező regényt végig
olvassa?

— Lehetetlen. De igyekszem kritikusi hivatásomnak a legnagyobb lelkiisme
retességgel eleget tenni. Naponta legalább két, legfeljebb három kötetről én adok 
beszámolót, vagy ha úgy tetszik, kritikát. Három fiatal író segít munkámban. Né
hány külső munkatárs, két gépírónő alkotják rovatom szerkesztőségét, akiknek mun
kája nélkül természetesen képtelen lennék napról-napra úgy a közönséget, mint 
magát az irodalmi világot mindig érdeklő, színes rovatot csinálni.

*
A robusztus ember, Monsieur Emilé Zavie, aki három-négysoros, majdnem 

aforizmaszerű kritikájával egyik napról a másikra fiatal, ismeretlen írókat üt 
„lovagokká“, — akinek ítélete útat nyit a Pantheon felé, — aki három vagy négy 
sorból álló véleményével halálos ítéletet mond az író és munkája felett, íróasztala 
mellől feláll. Nehéz, a parkettot megríkató lépésekkel méri végig a díszteremnek 
nevezhető szerkesztőségi szobát. Súlyos, csontos alak. A megfigyelő alig hinné, hogy

1
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ez a vállas atléta a legrejtettebb irodalmi finomságok kényesinyű ízlelője lehet. 
Pedig az.

Az új francia irodalom zászlóvivőivel kezdte. Apollinaire, Francis Carco, 
Jean Richard Block, Pierre Mac-Orlan, André Salmon, az a háborúelőtti írógene
ráció, amely egy forradalmár ifjúság után a Montmartre magaslatairól az örök 
lázadás jegyében szállt le a Montparnasse-ra és onnan már a halhatatlanság menet
levelével folytatja útját. Zavie ugyanúgy mint évtársai, megtette ezt az útat, azzal 
a különbséggel, hogy néhány nagy sikert aratott regény után, egy kitérő állomáson 
lemaradt.

Ez az állomás a kritika volt.
0 is ugyanúgy, mint évtársai, volt frontharcos.
Marokkótól Flandrián át a keleti hadseregnek Archangelszkig felparancsolt csa

pataival harcolta végig a háborút. írói munkásságának gazdagon induló forrása 
innen eredt. Figuráinak változatos galériáját, amelyek majdnem fotomozaikok, erő
sen aláhúzott intuició foglalja szintetikus nagy reliefbe.

Azután hirtelen szakít az irodalommal.
Intuícióját évtársai és az azt követő írógeneráció népszerűsítésének szenteli. 

Kritikát ír, másokért verekszik. Közvetít, akár a katedrálison névtelenül dolgozó 
napszámos-kőfaragó, akinek munkája majdnem olyan fontos, mint a homlokzatot 
díszítő zsenié.

Hollnsteiner, Johannes: Die Spruchpraxis 
der S. Romana Rota in Ehenichtigkeits
prozessen

(Herder-Verlag, Freiburg HB. 1934. 171 
oldal, ára 3.80 M). 1918-ban lépett életbe 
az új kánon jog, amelynek megalkotásában 
Gasparri bíboroson kívül tudvalevőleg az 
utóbb magyar hercegprímássá kinevezett 
Serédi Jusztiniánnak is kiváló 'része volt. 
A kánon jognak az a része, amely a legsű
rűbb vonatkozásban áll a katolikus laiku
sokhoz, a házasságjog. Bárminő alapos 
munkálat volt is az új kánon jog megszer
kesztése, mint minden törvénykönyvnél, itt 
is elkerülhetetlen, hogy az ítélőgyakorlat 
kazuisztikája, vagyis maga az élet bele ne 
szóljon a merev paragrafusokba: csakis 
így alakulhat ki egységes jogszokás. A 
házasságjog interpretálását a római kú
riánál tudvalevőleg a Sancta Romana Rota 
végzi s ennek másfélévtizedes döntvényeit 
gyűjtötte most fel a szerző. A kánon jog 
alkotójának, Gasparrinak tekintélyére jel
lemző, hogy akárhány kétes esetben a 
Rota-bizottság közvetlenül a még élő bí
boroshoz fordult s az ő szóbeli döntését, 
mint jogforrást idézi ítéleteiben. Elképzel
hetetlen lelkiismeretességgel dolgozik ez a 
Rota. Elő van írva például, hogy az impo
tenciát, mint házasságbontó akadályt (de 
csak a férfinál az, a nőnél nem) két or
vossal kell igazolnia. Egy bizonyos adott 
esetben, valahol künn a gyarmatokban, le
hetetlen volt két szakavatott orvost felhaj
szolni s főként hiányzottak a mikroszko
pikus műszerek, amelyekkel a csíraképes
séget (mert. tulajdonképpen csak ennek

jelen- vagy jelennemléte dönti el az impo
tenciát) meg lehessen állapítani. A Rota 
ilyen körülmények között a házasság fenn
tartása mellett döntött. Érdekes, hogy a 
modern biológiának milyen alapos ismere
tével dolgozik ez a római Rota.

Forbáth László: A megújhodott Mongolia
(A Magyar Földrajzi Társaság Könyv

tára. Franklin Társulat kiadása. 239 ol
dal, számos képpel). Geleta József orosz 
hadifogoly, volt, onnan akart Kínába s 
aztán hazajutni. Csakhogy „ember ter
vez-‘. Ott ragadt Mongoliában és nagy 
karriert csinált: a mongol forradalom 
után az új nemzetgazdasági minisztérium 
elektrotechnikai előadójává nevezték ki s 
ebben a minőségében az eddig teljesen el
zárt, titokzatos láma-világ titkaiba hatol
hatott be, sőt fényképek tömegét is készít
hette olyan helyeken, ahová eddig európai 
ember még életveszedelem árán sem jut
hatott be. Geleta mondotta el adatait For- 
báthnak, aki a saját tanulmányai kiegészí
tésével nyújt most eleven képet a leg
maibb, legaktuálisabb Mongoliáról. Külö
nösen érdekfeszítők azok a fejezetei, ame
lyekben a rejtélyes Ungern-Sternberg báró 
viselt dolgait leplezi le. A Literatura 1926. 
évfolyama (I. 20.) Osszendovszki „Álla
tok, emberek és istenek“ c. könyvének 
alapján még teljesen idealizált, heroikus 
képet adott erről az emberről, akit most 
mint vérengző kalandort, hatalomra és ha
szonra vágyó condottierét ismerünk meg. 
Mongóliái „karrierje“ a világháború rém
ségeinek egyik legvadabb fejezete.
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T U D O M A N Y O S

G Y Ü J T E  M E N Y
Herceg Festetics Taszilóné nagybátyja volt 

a rejtélyes Hauser Gáspár
— állapítja meg Edmond Bapst francia nagykövet

Napoleon az egyik fogadott leányát, a 17 éves Beauharnais Stefániát 1806-ban 
feleségül adta Károly Frigyes badeni nagyherceghez. A szép, de betegesen ideges 
asszony mindjárt házassága első évében koraszülésen esett keresztül s aztán négy 
évig nem élt az urával házassági közösségben. 1811-ben egy Lujza nevű leánygyer
meknek adott életet, a rákövetkező év szeptember 29-ikén pedig egy fiúgyermeket 
hozott e világra.

E fiúgyermek élete és halála körül könyvtárnyi irodalom keletkezett, amelynek 
most jelent meg — egyelőre — a záróköve. Edmond Bapst francia nagykövet, aki 
egész sor jelentős történeti munkát írt a német-francia határvidék históriai esemé
nyeiről, s aki a Kaspar Hauser-irodalomhoz is fontos adalékokat szolgáltatott már 
régebben, most La Grande-Duchesse Stéphanie et Gaspard Hauser címen már külső 
megjelenésében is monumentális könyvet adott ki, amellyel alighanem pontot rak a 
száz év előtti rejtély mögé.

A bűntény
A nagyhercegi pár kisfiát nyomban születése után elvették az anyjától. Stefá

nia nagyhercegné fenn az első emeleten feküdte a gyermekágyat, a csecsemőt pedig 
levitték a magasföldszinten a kastély oldalszárnyába, ahol Schindler Jozefa szopta
tós dajka gondjaira bízták. Két hét múlva, október 15-én estefelé a dajka hirtelen 
elálmosodott — nyilván álomport adtak be neki, mert másnap délelőtt csak nagy rá- 
zogatás után tért magához —, s mialatt a dajka aludt, a kert felőli lépcsőn esti 8—l) 
között egy kendőkbe sűrűn beburkolódzott nő lopódzott be a szobába. Erősen bebu
gyolált csecsemőt hozott magával s ezt elcserélte a nagyhercegi pár gyermekével; 
aztán ugyanolyan nesztelenül, ahogy jött, eltűnt a kis fenséggel a karján a kert 
sűrűjében. . .

Másnap délelőtt nagy gyereksírás verte fel a kastély népét; berohantak a 
gyerekszobába, ahol a dajkába alig bírtak életet verni. A gyerek halálán volt, 1812 
október 16-án este 8 órakor a kis trónörökös helyébe cserélt gyerek elhunyt. A nagy
hercegi család anyakönyve mint a nagyhercegi pár gyermekének halálesetét köny
velte el.

*
Aki pedig ott elhunyt, az Blochmann Kristóf szövőmesternek a trónörökös előtt 

három nappal született kisfia volt. A kis trónörökös pedig egyelőre, huszonhét hó
napra Blochmannékhoz került, addig, amíg Blochmanné 1815 januárius 18-án meg 
nem halt.

Ki volt azonban az a rejtélyes nő, aki a gyerekcserét végrehajtotta és mi ér
deke lehetett benne?

Annak a szövőgyárnak a tulajdonosa, amelyben Blochmann Kristóf dolgozott, 
Hochberg Lujza grófnő volt, Károly Frigyes nagyherceg hasonlónevű nagyapjának 
morganatikus felesége. Eredetileg Geyer Lujza volt a neve, de amikor az öreg nagy
herceg, akinek már felnőtt fiai voltak, nőül vette, akkor kapta meg a Höchberg grófi 
címet. Lujza grófnő ugyancsak flott életet élt. Mindenekelőtt törvénytelen viszonyt 
folytatott az egyik, nála három évvel fiatalabb mostohafiával, Lajos herceggel. Egyéb
ként pedig adósságot adósságra halmozott. Amig az ura élt, addig csak megúszta

344



valahogy a dolgokat; de mikor az 1811-ben, 83 éves korában elhunyt, a grófnő egy 
szerre az anyagi összeomlás előtt állott. Az uralmat férjének első házasságából való 
unokája, Beauharnais Stefánia ura vette át s a leltárral együtt nem volt hajlandó 
Hcchberg Lujza adósságait is átvenni. Ekkor született meg a kalandos életű grófnő 
agyában az eszme, hogy megkaparintja a nagyhercegi pár fiát, a kis trónörököst s 
annak visszaadása fejében zsarolja meg a nagyherceget. így egyezett meg az alája 
rendelt szövőmesterrel, hogy újszülött fiát ideiglenesen átengedi e gyerekcsere cél
jára. Arra persze nem számított a grófnő, hogy a kis kakukfi már másnap meghal 
s hogy senki észre nem veszi a cserét, hanem egyszerűen anyakönyvi adattá szürkül 
a kis trónörökös emléke.

Ettől kezdve a Blochmannéknál nevelkedő kis fiú értéke kezdett rá nézve csök
kenni. Még jobban megcsökkent, amikor pár évre rá Stefániának újra fia született, 
akit Alexander névre kereszteltek. Különben is mind jobban összecsaptak a grófnő 
feje fölött a hullámok: most már a saját fiai kívánságára gondnokság alá helyezték 
ót. S különben is az az ember, akit a gyerek elrablásával meg akart zsarolni, Károly 
Frigyes nagyherceg, mind jobban közeledett az elmebaj felé; már teljesen apátiás 
melankóliába esett, úgy, hogy a gyereke visszaadásáról úgy sem lehetett volna vele 
tárgyalni. Ilyen körülmények között a kis Gáspár, mert Blochmannéknál ezt a nevet 
kapta az elcserélt trónörökös, csak útjában volt Hochberg grófnőnek.

Egy gyermek kálváriája
Károly Frigyes nagyherceg 1818-ban elhunyt, s miután Alexander fia már 

előtte egy évvel, egyéves korában szintén elhalálozott, a trónutódlás sora most az 
elhunyt nagyherceg nagybátyjára, arra a Lajos hercegre esett, aki Hochberg grófnő
vel, mostohaanyjával törvénytelen viszonyt folytatott. Erre való tekintettel a grófnő 
most végre be merte vallani bűnét mostohafiának s a kettejük tanácskozásának az 
lett az eredménye, hogy Hauser Gáspárt (hogy e névhez hogyan jutott a kis trón
örökös, azt Bapst sem tudta eddig kideríteni) Baden területéről el kell tüntetni. A 
gyerek az utóbbi időben egy székely huszár őrizetére volt bízva — ettől tanúit meg 
egy csomó magyar szót, ami miatt utóbb az a hiedelem merült fel, hogy a gyerek egy 
magyar mágnásnak kitett gyermeke lehet —, s most e huszár kíséretében elküldték 
egy üresen álló bajorországi várkastélyba, Pilzachba, amelynek tulajdonosa nem igen 
szokott odalátogatni. A várnagy, Franz Richter, jópénz fejében elvállalta a kis Hauser 
Gáspár gondozását. Amin azt kell értenünk, hogy a földszint és az emelet közötti 
lépcsőházból nyíló sötét börtönszobába csukta be (a vár urai régente pallosjogot is 
gyakoroltak s ezért volt a várkastélyban börtönhelyiség) és fekete kenyéren és vizen 
tartotta ott.

Hauser Gáspár időközben már 16 éves lett, amikor a pilzachi vár ura váratla 
nul hazalátogatott. A fiú szokása szerint dalolgatott a börtönében, amitől Richter 
várnagy úgy megijedt, hogy a fiút véresre verte s odaláncolta a börtön falából kiálló 
karikához: ezzel érte el, hogy a fiú most már egy kukkot sem szólt, amíg a várúr 
ott maradt a kastélyban. Richter uram azonban megelégelte a veszedelmes vendéget 
s Lajos nagyherceghez fordult — Hochberg grófnő már nyolc éve halott volt — to
vábbi utasításokért: mit csináljon a fiúval, mert ő többé nem vállalhatja a felelős
séget. Azt az utasítást kapta: vigye el a fiút Nürnbergbe s ott juttassa be a katona
sághoz, de úgy, hogy a fiú ne tudja, hol volt eddig és ne találjon vissza Pilzach 
várába. "

Richter éjnek idején kocsira ültette Hauser Gáspárt, hébe-habotába összevissza 
kocsizott vele éjnek idején, hogy a fiú nyomot veszítsen s aztán hajnal felé lerakta 
Nürnberg egy külvárosi uccájában s kezébe nyomott egy levelet az ottani könnyű lo
vasezred parancsnokához, azzal a kéréssel, hogy sorozzák be a fiút katonának.

Kamaszutram
Járókelők bukkantak a fiúra, aki alig tudott pár szót beszélni s korához képest 

teljesen el volt csenevészedve. Az ezredparancsnok nem vállalta katonának, hanem 
átadta a polgári hatóságoknak s ezzel olyan lelki kálváriája kezdődött a szegény fiú
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iiak, amihez képest eddigi fizikai szenvedése gyerekjáték volt. Az éretlen fiútest körül 
valóságos boszorkány tánca keletkezett a tisztátlan gerjedelemnek. Először is egy 
Daumer nevű gyógypedagógus kezébe került, aki a különböző izmusok őrültje volt, 
mesmerizmussal, homeopátiával kísérletezett, Hauser Gáspár esetében pedig külön
böző afrodiziakumok hatásait próbálgatta ki a pubertásában is elmaradt fiú testén. 
Amikor emberséges emberek, főként a nagynevű kriminalista, Feuerbach Anzelm dr. 
észrevette a fiút fenyegető veszedelmet, elvették Hausert a „gyógypedagógustól“ és 
kiadták „családi kezelésbe“ Biberbach városi tanácsoshoz. Ennek viszont egy negy
venesztendős nimfomániás felesége volt, aki nem hagyott nyugtot a fiúnak. József és 
Putifár felesége históriája játszódott le közöttük; végül maga a fiú könyörgött, 
mentsék ki őt az asszony karmai közül.

Erre a bajor király, akihez időközben eljutott a rejtélyes lelenc hire, érdeklő
dött a fiú sorsa iránt s miután Gáspár — mint mondottuk — nehány magyar szó 
ismeretét magával hozta régebbi életéből, a bécsi minisztérium útján Magyarországon 
próbált a fiú eredete után kutattatni. Persze hiába.

Most egy bolondos, betegidegzetű angol főúr, lord Philip Henry Stanhope tűnt 
fel Hauser Gáspár életének látóhatárán. Az ekkor már ötven éves lordot, akinek ott
hon családja, gyermekei voltak, azért küldték a kontinensre utazgatni, mert Angliá
ban már igen rossz hire kerekedett nemi aberrációi miatt. Ezt persze Nürnbergben 
nem tudták róla, s miután a városi tanács már úgyis megsokallta a lelencre fizetett 
költségeket, azért nagy örömmel vették, amikor a nemes lord — tisztán a rejtélyes 
eset iránt való érdeklődésből, mint mondotta — közjegyző előtt magára vállalta a 19 
éves fiú további tartási költségeit. Ettől kezdve aztán sülve-főve együtt volt a fiúval, 
elhalmozta aranyékszerekkel, bebeszélte a gyereknek, hogy csakugyan magyar mág
nás fia, s hogy ő ki fogja kutatni az apját. Amikor azonban már a nyilvánosság 
előtt is el kezdte a fiút ölelgetni, csókolgatni, olyan botrány származott az esetből, 
hogy a városi tanács is felfigyelt az esetre.

Halálveszedelmek között
Hauser Gáspár körül különben egyéb titokzatos dolgok is történtek az utóbbi 

hónapok során. Stanhope lord megtanította a jövendő „magyar mágnást“ lovagolni. 
Amikor egyszer Hauser kilovagolt, egyszerre csak elébe ugrott egy kendővel eltakart 
arcú ember, belekapott a lova zablájába s éppen valami fenyegetésbe kezdett volna, 
amikor járókelők jöttek arrafelé s erre az idegen hirtelen a közeli bokrok között 
tűnt el. Négy hónap múltán pedig Hauser Gáspár lakóházában, a lépcső mögött rej
tőzött el valaki s amikor a fiú az esti homályban hazaérkezett, az ismeretlen előug- 
rott s miközben fenyegetőzve parancsolt rá, hogy korábbi életéről ne merjen senki 
előtt se beszélni, borotvával hosszú vágást ejtett a homlokán s megígérte, hogy így 
vágja el a nyakát, ha eljár a szája.

Badenben időközben újra uralkodóváltozás volt, Lajos nagyherceget — Hoch
berg grófnő mostohafiát és szeretőjét — a mostani babájánál, egy Werner nevű tán
cosnőnél megütötte a guta s röviddel rá elhalálozott. Ezzel a legitim férfiág kihalt 
és sor került a Hochberg grófnővel való mezallianszból származott fiúra, Lipót her
cegre. Természetesen ő is, de meg a felesége is — Zsófia svéd hercegnő, aki egyéb
ként másrészről Beauhamais Stefánia unokahuga volt — tisztában voltak azzal, 
hogy ők csak bitorolják a badeni trónust, mert hiszen a legitim trónörökös — a Lipót 
anyja által eltüntetett Hauser Gáspár — él. Lipót maga, aki alapjában véve becsü
letes gondolkozásé ember volt, eléggé hangoztatta, hogy ő bizony nem bizonyos afelől, 
vájjon joggal foglalta-e el a badeni trónust (amit persze arra is lehetett érteni, hogy 
ő csak balkézről való házasságból született). Viszont a felesége annál szenvedélyeseb
ben ragaszkodott az uralomhoz, amelynek birtoklására nézve a legnagyobb veszedel
met jelentette rá nézve Hauser Gáspár létezése.

A Hauser ellen elkövetett két előző merényletkisérlet csak a pilzachi kastély 
várnagyára, Richterre vezetendő vissza, aki attól félt, hogy egykori „védence“ elébb- 
utóbb mégis csak elszólja magát s akkor hozzá vezetnek majd vissza a szálak.

Zsófia nagyhercegné azonban komolyabban vette a dolgot. Az elébb említett
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Werner táncosnő inasát, az örökös pénzgondokkal kínlódó Müller Frigyest, egy ud
vari bizalmas ember, bizonyos Hennenhofer Dávid útján rábírta, hogy végezzen 
Hauser Gáspárral. Tudták, hogy Hausemek Stanhope megígérte, hogy megszerzi a 
magyar mágnási eredetére vonatkozó iratokat. Egy napon aztán cédulát dobtak a 
szobájába, hogy estére jöjjön el az ansbachi közkert egy elhagyatott részébe, ott meg
kapja a kívánt iratokat. 1833 december 14-ikén este, rettenetes hóviharban, Hauser 
elment a találkozóra. Ott Müller várt rá, aki a kezében tartott egy retikült, amelyben 
az állítólagos iratok voltak. Miközben átnyújtotta azt, leejtette a földre. Hauser le
hajolt érte s ekkor Müller tőrrel hátulról szíven szúrta s azzal nyomtalanul eltűnt. 
Hausernek volt még annyi ereje, hogy hazarohanjon — egy az ansbachi kertészetben 
alkalmazott magyar kertész, aki évtizedek á ll tá n  a Vasárnapi Újságban elmondotta 
ezt az élményét, látta is Hausert úgy odafelé osonni, mint visszafelé rohanni —, 
aztán házigazdájával útnak indult, hogy megkeresse az elejtett retikült, de útközben 
már összeesett, ágyba fektették s három nap múlva, 1833 december 17-én esti 10 
órakor elhunyt. Három napos haláltusája alatt delirált s eközben kiejtett rémüldöző 
szavait pontosan feljegyezték a hatóságok.

Lajos bajor király, akit bántott, hogy országa területén ilyen orgyilkosság elő
fordulhatott, 10.000 forint díjat tűzött ki a gyilkos fejére. A vizsgálat meg is indult, 
aztán egyszerre csak félbemaradt felsőbb utasításra.

Az erynnisek munkája
Zsófia nagyhercegné, aki az ura hatalmát féltve, vállalkozott az orgyilkosság 

megrendezésére, bevallotta Lipót nagyhercegnek a tettét, amikor a bajor állami vizs
gálat szálai a badeni udvar felé kezdtek veszedelmesen közeledni. Arra kérte az urát, 
hasson oda a bajor királynál, hogy a vizsgálatot üssék le. Lipót nagyherceg közbe is 
járt Lajos királynál, de ettől a perctől kezdve szakított a feleségével.

A nagyhe’rcegné a maga részéről könnyen vette a szakítást s egyszerűen ösz- 
szeállott egy Haber Móric nevű úrral, Haber Salamon zsidó bankár fiával, s amikor 
a viszonynak gyümölcse ígérkezett, akkor a lapokban tétette közzé, hogy ő és Haber 
Móric házas közösségben élnek, bárha a jelenlegi törvények miatt nem is kelhetnek 
egybe. (Habernek ebből az ügyből kifolyólag párbaja is volt badeni tisztekkel s a pár
baj után Párisba költözött ki). Lipót nagyherceg azonban jobban a szívére vette a 
dolgot. Hauser Gáspár arcképét odavitette a dolgozószobájába s később a hálószobá
jában is felállíttatta a szerencsétlen trónörökös képét. Aztán ivásnak adta magát és 
delirium tremensben halt meg s még halála előtt is azon sopánkodott, hogy nem neki, 
hanem Hausernek kellett volna trónra kerülnie.

Még tragikusabb sors jutott Lipót elsőszülött fiának, Lajos nagyhercegnek 
osztályrészül. Ez egyszerűen beleőrült a Hauser meggyilkoltatásába. Nyílt uccán han
gosan ordítozva hirdette világgá, hogy az anyja ölette meg Hauser Gáspárt; de ez 
semmi: ha udvari fogadtatás volt, s azon megjelent Zsófia nagyhercegné is, meg a 
fia is, akkor ez az egész udvar jelenlétében odarohant az anyjához s szemébe ordí
tozta a gyilkosság vádját. Amikor pedig egyszer Stefánia özvegy nagyhercegnével, 
Hauser Gáspár anyjával került össsze, térdre borult előtte, csókolgatta a ruháját és 
könyörgött neki, vegyék ki a fejéből ezt a Hauser-históriát, meglátják, akkor újra 
egészséges lesz.

Nem lett egészséges, úgyhogy helyette az öccsének, I. Frigyes nagyhercegnek 
kellett az uralmat átvennie. Ennek felesége Lujza porosz hercegnő, a porosz király 
lánya volt. Ez az asszony kétségbeesetten látta, hogy a Hauser-tragédia hogyan üli 
meg férje egész családjának a lelkét, annyira, hogy maga a férje is, ha csak kiej
tették is előtte a Hauser-nevet, reszketőgörcsöt kapott és ájulásba esett. Erre Lujza 
nagyhercegné nekilátott, hogy az egész Hauser-ügyet egyszer s mindenkorra eltün
tesse a világból. Mindenütt, ahol csak hallotta, hogy vannak Hauser Gáspárra vo
natkozó dokumentumok, vagy személyesen lépett közbe, vagypedig apját, a porosz 
királyt kérte meg, nagyobb nyomaték kedvéért, hogy járjon közbe a Hauser-ügy el- 
némításában. így történhetett meg, hogy a lelencfiú ügyére csak most, száz évvel a 
halála után derült világosság.

------- --------------------
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S vájjon Stefánia, a szerencsétlen trónörökös anyja, 
rejtéllyel szemben?!

hogy viselkedett a Hauser-

Az anya
Az első években természetesen nem tudott meg semmit a gyerekcseréről. Ké

sőbb azonban, amikor már az egész világsajtó szárnyára kapta a Hauser Gáspár dol
gát s egyik kötet a másik után jelent meg róla, amelyek olyikában bizony meglehe
tősen érthető célzás volt a badeni udvarra (eredetileg úgy hitték, hogy vagy Lajos 
vagy Lipót nagyherceg távolította el a gyereket a saját trónutódlásuk érdekében), 
Stefánia érdeklődését is felkeltette a rejtély; pláne, amikor Stanhope lord elvállalta 
a fiú fölött a patronázst. Stefánia ekkor magához kérette a lordot s két ízben is 
hosszan elbeszélgetett vele Hauser Gázárról, — persze még mint „magyar mágnás
ivadékról“. Ezután került a kezébe olyan könyv, amely szerint a lelenc az ő gyer
meke. Stefánia ekkor már özvegy volt s a szekundogenitura ült Baden trónusán. 
Stefániának nem volt magánvagyona s így a saját és hajadonlányainak anyagi léte 
az uralkodó nagyhercegtől függött. Ezért kerülnie kellett minden olyan cselekményt, 
amellyel annak, vagy a körülötte lévő klikknek rosszindulatát magára vonhatta 
volna. Miután tudta, hogy a lelencfiú ügye azoknak csak kellemetlen lehet, azért tel
jesen tartózkodóan viselkedett ebben a kérdésben. Anyai ösztönének még sem tudott 
ellenszegülni s azért nagy titokban, csupán két lánya kíséretében, elutazott egy napra 
Ansbachba s az egyik lovaglósétány mellett várták be hárman, amig Hauser Gáspár 
ellovagol előttük. Amikor meglátták, a fiúnak Stefánia néhai urához való hasonla
tossága olyan megrendítően hatott a különben is ideggyönge nagyhercegnére, hogy 
ott a hely szilién ájult két lánya karjai közé. Ezóta ő is, meg lányai is szentül meg 
voltak arról győződve, hogy Hauser Gáspár a jogszerű trónörökös. Stefánia azonban 
lelkére kötötte lányainak — akik közül utóbb az idősebbik, Jozefin, Hohenzollern her
cegné lett, a kisebbik, Mary, pedig Hamilton herceghez ment feleségül —, hogy meg
állapításukról senkinek egy szót ne áruljanak el — a saját érdekükben.

*
Stefánia maga, a memoárjaiban meg is írta ezt a meggyőződését és sógornő

jének, Carmen Sylva román királynénak, valamint Carmen Sylva barátnőjének 
V(acarescu?) Helénnek meg is mutatta emlékiratainak ezt a részét. Edmond Bapst 
tőlük tudta meg. De aztán lányai anyagi helyzetére való tekintettel lemondott emlék
iratai e részének közléséről. Kisebbik leánya, Douglas-Hamilton hercegné, szintén 
összegyűjtötte az összes, Hauser Gáspárnak fivérével való identitására vonatkozó 
adatokat. Amikor a hercegné meghalt, akkor a badeni udvar megbízottai nyomban 
behatoltak dolgozószobájába s az ott található írásokat lefoglalták. De a hercegné 
az összes dokumentumokat már előzetesen odaadta leányának, Mary Hamilton her
cegnőnek, aki tudvalevőleg első házasságában Albert monacói fejedelem, második há
zasságában pedig Festetics Tasziló herceg neje volt. Itt Keszthelyen őrizte a dossziét, 
majd anyja halála után biztos helyre, Svájcba juttatta ki. Lujza nagyhercegné azon
ban őt is megkörnyékezte s a keresztényi irgalomra hivatkozva megkérte, hogy fiá
nak, II. Frigyes badeni nagyhercegnek, életében ne adja ki az okmányokat a nyilvá
nosság számára. Festeticsné ezt megígérte.

Még egy ember kezében vannak a Hauser Gáspár igazi személyiségére vonat
kozó hiteles adatok, s ez Mihailovics Miklós orosz nagyherceg, akinek az anyja badeni 
nagyhercegnő volt s aki ezen a címen hosszas levéltári kutatásokat folytatott a csa
lád titkos levéltárában. Lujza nagyhercegné azonban őt is megkérte, hogy életében 
ne tegye közzé az adatait. A nagyherceg is megígérte ezt neki. Viszont Edmond Bapst 
előtt szóbelileg megerősítette, hogy Hauser Gáspár csakugyan azonos az eltüntetett 
kis trónörökössel.

Bapst nagykövet könyve, úgy mondhatjuk, immár végérvényesen tisztázta ezt 
a rejtélyt, amely száz éven keresztül annyi szenvedélyes vitát és annyi fantasztikus 
feltételezést váltott ki a világirodalomban. Az igazság útja majdnem mindig görön
gyös s csak a végin tűnik ki, mennyivel egyszerűbben és rövidebb úton is meg lehe
tett volna közelíteni. Semper Viktor
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A MA GY A R  VI DÉK K U L T U R É L E T E
Sz. Csorba Tibor: A halasi csipke múltja 

—jövője. Függelék: Halasi Kalauz
(46'. old.) A csodálatosan finom, külön

leges szépségű halasi csipke historikumát 
és technikáját írta meg kitűnő könyvecs
kéjében Csorba Tibor igazgatót tanár. 
Megtudjuk ebből az írásból, hogy a halasi 
csipke nem népművészet, hanem iparmű
vészeti termék, amely mindössze harminc 
éves múltra tekint vissza. Dékáni Árpád, 
halasi rajztanár elgondolása alapján Mar- 
kovits Mariska kézimunkaíanárnö terem
tette meg ezt a rövid idő alatt méltán vi
lághírűvé lett csipke-álmot.

Boross István dr.: Mezőtúr irodalmi élete
(Corvina-nyomda, Mezőtúr, 15 oldal). 

Életrevaló kezdeményezés ez: a magyar 
városok szellemi baedekerét megteremteni. 
Mezőtúr irodalmi élete 1550 táján képző
dik, amikor is Szegedi Kiss István refor
mátor és lírai költő, az ottani iskola rek
tora. Egyik műve Bázelben jelenik meg; 
egyik zsoltárát pedig még ma is éneklik. 
A mezőtúri iskolából kerültek ki különben 
a maiak közül Pályi Sándor, a Szabad 
Lyceum néhai megalapítója, Czebe Gyula, 
a nagyhírű görög filológus, (akiről a szerző 
elfelejtette megemlíteni, hogy tragikus 
koraisággal végződött élete alkonyán minő 
rettenetes politikai hajszával verték ki 
nála érdemtelenebbek a tudósi pályáról) ; 
innen került ki Tábori Róbert, Tábori 
Kornél, a magyar bűnügyi riportázs meg
teremtője; s a poéták közül innen jött 
Szép Ernő, Erdélyi József és Sirató Ká
roly.
Baiassa Pál: Orosháza legelső évszázadának 
krónikája, 1744—1844.

(Dr. Klein Andor amatőr kiadása, Oros
háza, 1934. 28 oldal, ára 50 fillér). Ba
lassa Pál Orosháza protestáns prédikátora 
volt 1844-ben, és községe fennállásának 
első százados fordulójára, Békésmegye le
véltárának adatai alapján, megírta ennek 
az érdekes történetű és ma is figyelmet 
érdemlő lelkületű községnek a történetét. 
Az orosháziak a tolnamegyei Zomba köz
ségből telepedtek át, ahol a katolikus föl
desúr beakarta tiltani evangélikus vallás
gyakorlatukat. Ezért inkább felszedeiőz- 
ködtek és „bujdosva jobb hazát keresni 
indultak“, ahol szabad vallásgyakorlatuk
ban senki el ne gáncsolhassa őket. így szü 
letett meg Orosháza a lelkiismereti sza
badság jegyében és — él ma is annak ele
ven tudatában.

Szegedi Füzetek
(Nyelv-, irodalom- és néptudományi köz

érdekű folyóirat. Évente 12 füzet. Szer
keszti Mészöly Gedeon. Kiadja a szegedi

egyetem barátainak egyesülete. 1934, 1.—
4., és 5.—6. füzet. Évi elöfietzése 5 P). 
Az öreg Szily Kálmán univerzalista szel
lemének dedikálja az új folyóiratot annak 
első számában a szerkesztő, az ural-altáji 
nyelvészet tanára. A folyóirat érdekes, sőt 
közérdekű nyelvtörténeti, kultúrhistóriai, 
etnográfiai problémákat fejteget s azonkí
vül aktuális könyvismertető és kritikai ro
vata is van. A Literatur a ezévi januárius 
1-i számának első cikke hívta fel a figyel
met Nékám orvosprofesszor nyelvtudomá
nyi kirándulására, amelyről a Sz. F. így 
emlékeznek meg: „Nékám tévedései any- 
nyira elemiek, hogy mindnyájan, akik azo
kat cáfolták, összebeszélés nélkül is azonos 
okfejtéssel azonos eredményekre jutottak“.

Bauer Jenő dr.: Éhen Gyula és kora
(A Szombathelyi Faludi Ferenc Iro

dalmi Társaság megbízásából írta B. J., 
Szombathely, 193A. 97 oldal.) Úgy első 
pillantásra ijedten figyel fel az ember: 
„Éhen Gyula és kora'1. „Julius Caesar és 
kora1, „Napoleon és kora“ rendben van. 
De Éhen Gyula — és kora?! S amikor az 
ember már jól beleolvasta magát ebbe a 
monográfiába, akkor látja, mennyire jogo
san írta oda a szerzője a kissé nagyotmon- 
dóan hangzó „és kora“ kifejezést., Mert itt 
csakugyan a szó legnemesebb és legtartal
masabb értelmében vett korképet kapunk 
egy Jókai-regényhős életét élő magyarról, 
aki egy poros kisvárosi fészekből rövid pár 
év alatt virágzó kulturcentrumot csinált, 
tíz év alatt 44%-kai szaporította a város 
lakosságát, ezt a nyugatmagyarországi 
emporiumot „magyar Weimarrá“ fejlesz
tette ki, s mindezeken túl a magyar városi 
polgár politikai és emberi hivatása szá
mára egészen új koncepciót talált, új uta
kat szabott. Éhen Gyula nem csupán a sa
ját városának, Szombathelynek volt para- 
digmás polgármestere, s nem csupán ügy
véd, meg politikus, meg publicista, meg 
egy kicsit poéta is volt: mindenek fölött 
új szabású magyar típus volt, akitől ugyan 
nagyon messze esett az a bizonyos „kora“, 
de akinek példájából bizony még „utóko
rok14 is tanulhatnak. A monográfia szer
zője lelkesültséget, írástudást, szakavatott- 
ságot vitt a témájába. Örvendünk, hogy 
akadt irodalmi társaság, amely a szokvá
nyos kiadványok helyett eléggé merész 
volt egyszer egy ilyen publicisztikai és —j 
mégis — de mennyire költői, mert álom
látó munkálat patronázsát elvállalni. Ez 
már magában is úttörés a magyar iro
dalmi társaságok jövendő munkássága te
kintetében.
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A S Z O C I A L I Z M U S  E S Z ME V I L Á G A
Abraham, Rudolf: A modern szocializmus 

elmélete
(Fordította: Mónus Illés. Szocializmus 

könyvtára, 1. szám. Budapest, 193á- Nép- 
szava-könyvkereskedés kiadása. 1^9 oldal. 
Ára: 1.30 P). A modern szocializmus épü
letét mutatja meg Rudolf Abraham. Is
merteti a szocialista rendszereket, bemu
tatja a szocialista gondolat őseit: Plátót, 
Morus Tamást, Főúriért, Saint-Simont és 
az angol Owent. Majd vázolja Marxnak és 
Engelsnek életpályáját. Világos okfejtés
sel, könnyed és népszerű szemléltető pél
dákkal vezeti végig az olvasót a szocialista 
történelemszemlélet érdekes területén, A 
marxizmus gazdasági tanait három részre 
tagolja a szerző. A régebbi közgazdaság- 
tan izgalmas, megoldhatatlan problémái
ból megszületik a szocialista gazdaságel
mélet. A kapitalisztikus gazdálkodás bírá
latából kiindulva elérkezünk a teremtő, 
jövendőt formáló gazdaságpolitika elvei
hez. Éles reflektorral világít rá a gazda
sági élet új jelenségeire: a szociálpoliti
kára, a modern technika szédítő eredmé
nyeire, az ipari női munka és gyermek - 
munka terjedésére, a nagyüzemi tagozó
dás jelentőségére, az üzemek koncentráló
dására és az üzemi formák forradalmi át
alakulására.

Engels Frigyes: A család, a magántulaj
don és az állam keletkezése

(Fordította Rab Pál. II. kiadás. Bpest, 
19 3 U. A Népszava,-könyvkereskedés ki
adása. 1UU oldal. Ára 1.60 P). Marxnak 
Pál apostola volt Engels. Az ő Anti-Düh- 
ringje, a „Kapital“-nak őáltala kiadott 2. 
és 3. kötete valamint az itt most magyar 
fordításban megjelent „Der Ursprung des 
Privateigentums“-ja nélkül az egész mar
xizmus elgondolhatatlan., Előttünk fekvő 
munkája 1884-ben jelent meg s voltakép
pen három társadalomtudományi mű ered
ményeinek a marxizmus számára való ér
tékesítése. E művek: Bachofen „Mutter- 
recht“-je (1861), I. F. Mac Lennan „Primi
tive Marriage“-e (1865) és Lewis Morgan 
„System of consanguinity“-je (1869), ame
lyek elsősorban mutattak rá, hogy a csa
lád mai formája nem a legősibb együtt
élési forma, s hogy a család ősi képletei 
egyúttal a magántulajdon fogalmának ki
alakulásához is vezettek. Ez a három alap
mű akkoriban a diadalt ülő darwinizmus 
révén hatalmas támaszt nyert; s bár az
óta főként Herbert Spencer kutatásai sok

minden feltevését megdöntötték, (így pl. 
főként a vérfertőzéses tabu közrejátszásá- 
nak kimutatásával), a történelmi materia
lizmusra vonatkozó eredményeik ennek 
ellenére is Imaradandóaknak bizonyultak s 
az államalakulást ma már a túlsó törté
nelmi iskolák sem igen tudják másként 
tárgyilagosan elképzelni, mint az Engels- 
vágta csapáson.

Pálos Károly dr.: Szegénység és szegény- 
gondozás

(A szerző kiadása. Szombathely, Marti- 
neum nyomda rt., 1.93U. 160 oldal.) A szo
ciális munka historikumát és mai helyze
tét öleli fel Pálos dr. széleskörű tanul
mánya, amelyben alapos felkészültséggel 
ismerteti a szegénygondozás technikai 
megoldásait Európa, különböző államaiban 
és Magyarországon. Részletesen foglalko
zik az úgynevezett „egri normá“-val, az
zal a rendszerrel, amely a mai szegény- 
gondozás alapját képezi nálunk. Rámutat 
a törvénykezés hibáira, amelyeknek folyo
mánya többek közt az is, hogy a törvény 
megtiltja nálunk a koldulást, de egyidejű
leg nem gondoskodik a szegényekről „A 
koldulást a kihágási törvény tiltja“, — 
írja Pálos dr., — „ugyanekkor azonban a 
községi törvény úgy intézkedik, hogy a 
szegények ellátása csak az esetben tarto
zik a városok feladatkörébe, ha a jótékony 
intézetek segélye, illetőleg az egyesek kö- 
nyöradománya nem volna elégséges, tehát 
egyenesen rákényszeríti a szegényeket a 
koldulásra“. A munkaképtelen aggok se
gélyezésére vonatkozóan értékes javasla
tokat tesz a szerző, aki mélyreható tanul
mánnyal gazdagította a magyar szociális 
irodalmat.

Surányi Lajos: Az új szocialista munka
terv

(A szerző kiadása, Bpest, Bethlen-u. 9.
III. 25. Egyetemi Nyomda nyomása. 193h. 
32 oldal. Ára 50 fillér.) A szerző, eredeti
leg nyomdász, s az összeomlás után egv 
ideig a prágai parlament tagja, Marxnak 
és Engednek a nagv, centralizált gazda
sági területek szükséges voltáról alkotott 
tanítása szerint követeli a régi magyar 
területi egység visszaállítását s ehez a kö
veteléséhez szabja az egyébként változat
lanul elvhűnek tartott, szociáldemokrata 
lelkiségéből fogant új pártprogram-terve
zetét.
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A M A G Y A R  I R O D A L O M  MÚ L T J A
Dr. Farkas, Julius von: Die Entwicklung 

der ungarischen Literatur
(Walter de Gruyter, Berlin, 1934- 306 

i.) A Literatur a januárius l.-i számában 
részletesen ismertettük Farkas Gyula ber
lini egyetemi tanár magyar irodalomtör
ténetét. Ismertetésünkben kiemeltük, hogy 
Farkas a szellemtörténeti iskola módsze
reinek abszolút ismeretében olyan munká
val lepi itt meg a magyar közönséget, 
amelyre a világnak akármelyik irodalma 
büszke lehetne és amely mától fogva oda
való mindazoknak a külföldieknek a ke
zébe, akik irodalmunk és művelődésünk 
iránt érdeklődést árulnak el. Most azután 
ez az új szempontú és új beosztású, na
gyon sikerült munka német fordításban 
is megjelent és a német kiadás az eredeti
nek minden kvalitását magában foglalja; 
eltérést csak annyiban látunk, hogy ki
maradtak — igen helyesen — azok a ki
sebb jelentőségű nevek és irodalmi ese
mények, akik és amelyek a dolog termé
szeténél fogva a külföldi olvasót kevésbé 
érdekelhetik. Örömmel kell üdvözölnünk 
Farkas Gyulának ezt a hézagpótló köny
vét, mert mindmáig bizony ugyancsak 
megbízhatatlan forrásokra volt utalva a 
magyar irodalom iránt érdeklődő külföld.

Trostler, Josef: Die Anfänge der ungari
schen Geschichtsprosa.

(Kny. az Ungarische Jahrbücher 1934. 
májusi számából. 19 oldal.) A magyar 
franciskánusbói protestáns kalendárium
szerkesztővé és világkrónika-íróvá lett 16. 
századi Székely István, és a Wittenbergá- 
ban tanult, erdélyi szászból magyar íróvá 
lett Melanchton-tanítvány Heltai-Helt 
Gáspár müvein mutatja ki a szerző azokat 
a német hatásokat, amelyek a magyar 
történelmi próza kezdeteire clhatározóan 
nyomták rá  a bélyegüket.

Turóczi-Trostler József: A magyar iroda
lomtörténetírás és Pintér Jenő

(Budapest, Kny. a Pesti Izr. Hitközség 
leánygimnáziumának 1933 34- évi értesí
tőjéből. 24 oldal.) Nagyon örvendünk, 
hogy Turóczi-Trostler, a maga abszolút 
értékű kritikai tekintélyével, a Pintér-féle 
irodalomtörténetírás körül kialakult esz
mei vitának két leglényegesebb pontjában 
velünk egyazon eredményre jut. Az egyik: 
„Pintér Jenő eredendő, uralkodó vonása 
az a magyar történelmi realizmus, amely

nek helyét a pozitivizmus és idealizmus 
között jelöltük ki“. S a másik: „Pintér 
azonban korántsem helyezkedik az érdekte
len, hűvös szemlélő kényelmes álláspont
jára. Sokszor állásfoglalást jelent már az 
a mód is, ahogyan tételt szembeállít tétel
lel, feltevést feltevéssel“. Éhez a két axio- 
maszerü megállapításhoz még egy harma
dik feltevésünkben is találkozunk Turóczi- 
Trostler nézetével: „A legtöbb disszertá
ción meglátni, vájjon a Kézikönyv megje
lenése előtt vagy utána írták-e őket“.

György Lajos: A magyar anekdota tör
ténete és egyetemes kapcsolatai

(Kétszázötven vándoranelidota. Az anek
dota forrásai. Studium-kiadás. Bpest, 1934- 
272 oldal). Erdélyi, magyar tudósnak kö
szönhetjük ezt a rendkívül értékes mun
kát, amely a magyar irodalomtörténetnek 
eddig teljesen elhanyagolt zugába világít 
be a kritika fáklyájával. A jó anekdota 
nagyobb valőr, mint például a rossz vers 
és méltóbb az irodalomtörténész kutató 
munkájára. A tudós szerző 250 klasszikus 
magyar anekdotát szemelt ki, minden 
egyesnek biográfusává szegődött és végig
kísérte élete útján, visszafelé, egészen a 
születéséig. Ez az út néha igen hosszú és 
kacskaringós; az olasz humoristákon ke
resztül a görög klasszikusokig, sőt azokon 
is túl, ősrégi szanszkrit gyűjteményekhez 
vezet. Bámulatosan sokrétű tudással, élve
zetesen szép magyar nyelven van a könyv 
megírva- Külön érték a magyar anekdota 
történetét tárgyazó alapos tanulmány, 
amellyel a szerző forráskutató művét be
vezeti. Egy másik nagy értéket a mű vé
gén kapunk: úgyszólván hiánytalan bib
liográfiáját a hazai anekdoták forrásai
nak; külön a könyvekét és külön az élc- 
lapokét. Sok kutató fogja még ennek igen 
nagy hasznát venni.

A könyv persze szigorúan tudományos. 
Magát az anekdotát ritkán mondja el, 
mert. feltételezi, hogy az olvasó ismeri. 
Csupán utal a rövid tartalomra, ezt is 
igen sokszor latin nyelven teszi, amint
hogy az anekdoták címszavai is többnyire 
latinul szólnak.

Nagyon tanulságos az az összeállítás is, 
amelyben a szerző az anekdota múltját is
merteti a világirodalomban. Itt csak azt 
hoznám, fel, hogy a szerző német forrásku
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tató műveket használt s ennek az lett a 
következménye, hogy a francia anyag hát
térbe szorult. A 16. századból csupán Bou- 
chet ötven tréfából álló munkáját említi, 
holott nem lehetne szó nélkül elmenni Bo- 
naventure Des Periers és Nicolas des Tro- 
ryes gyűjteményei mellett; a Rabela^s- 
utánzó Beroulde de Verville pedig épen- 
séggel idetartoznék, hogy magáról Bran- 
tóme-ról ne is beszéljek. A 17. századra 
nem d‘Ouville anekdotái a legjellemzőbbek, 
hanem a század során született historiette- 
ek, amelyeknek Tallement des Réaux az 
apja. Azt sem hallgathatom el, hogy a 18. 
század francia anekdotaanyagának nem a 
szerző által említett Dictionnaire d'anec- 
doies a főforrása, hanem* a Panckouke- 
féle Encyclopediana, amely 1791-ben jelent 
meg, negyedrét alakban, 964 oldalon. En
nek a gyűjteménynek a címe egyébként 
utal a szerző által nem tárgyalt ana-iro- 
dalomra, amely francia specialitás s az 
anekdotáknak kimeríthetetlen forrását je
lenti.

Még csak arra kell reflektálnom, amit a 
szerző Poggio gyűjteményéről mond: 
„Noel 1798-iki londoni kiadása, továbbá 
Semerau és Floerke német fordítása szol
gál ma a tudományos vizsgálódás alap
jául.“ Ez téves. Alcide Bonneau a Noel- 
féle kiadást rossznak és hiányosnak 
mondja; a poligraf Noel nem csupán mon
datokat hagyott ki belőle, hanem egyes cí
mek helyébe is maga talált ki másokat. 
Nem tudom, a német fordítók miért hasz
nálták ezt a kiadást, amikor rendelkezhet
tek az 1588-iki baseli kiadáson, amely ál
lítólag Bebel kezéből került volna ki. Ezt 
a baseli szöveget újból kiadta Isidore Li- 
seux 1878-ban, a latin szöveg mellett ol- 
dalankinti pontos francia fordítással.

Nem akarok a kákán csomót keresni s 
nem is az illusztris szerző rovására írom, 
hogy nyilván német forrásai nyomán 
d-Ouville trufagyűjteményét U  Élite des 
contes (1641) címmel jelöli meg. Az ily 
című könyv jóval később, 1680-ban jelent 
meg s mint a címe mutatja, csupán sze
melvényeket tartalmaz az anekdotákból. 
Az eredeti teljes gyűjtemény címe: Les 
contes aux heures perdue s du Siéur 
d’Ouville. (1643.) r. v. i.

Waldapfel József: Balog István egykorú 
Karagyorgye-drámája és a szerb színészet 
kezdete

(Kny. az Egyet. Philol. Közlönyből. 19 
oldal). Balog István pesti és vidéki színész

volt, „legügyesebb színész-drámaírónk“, 
mondja róla Waldapfel, aki a 19. század 
első felében hat darabjával 85 estén át 
még a Nemzeti Színházban is szerepelt. 
1812 júliusában, rövid pár évvel a Kara- 
gyorgye forradalmi trónralépése után írta 
Balog ezt a vitézi színjátékát, amelyet há
rom előadás után, Ferenc császár legsze
mélyesebb intézkedésére letiltott a pesti 
cenzor, holott a darab a pest-budai és a 
szentendrei rácság lelkes látogatása foly
tán nagy kasszasikert is jelentett. Balog 
aztán vidékre vitte a darabot, ahol évekig 
volt műsoron. A darabot Vuics Joákim, a 
szerb színjátszásnak bajai születésű meg
teremtője fordította le szerb nyelvre; 1813- 
ban Pesten, a magyar színtársulat szíves
ségéből és segítségével adták elő szerbül. 
Utóbb Belgrádban is előadták s ez az elő
adás váltotta ki a szerb színészet megte
remtését is.

Szabó Richárd: Irodalmi hatások Vargha 
Gyula költészetén

(Győr, 1934. 17 oldal.) Vargha Gyulát 
az irodalomkritikai köztudat mint Arany- 
epigónt szokta elkönyvelni. Ez ellen az ál
talánosító hiedelem ellen már 1924-ben ki
fogásokat emelt Hartmann János; Szabó 
Richárd pedig most konkrétumba öltöztette 
ezt a tagadást és finoman analizáló rész- 
letkutatással mutatja ki Varghánál — 
szinte korok szerint rétegződve —• Heine, 
Goethe, aztán főként Petőfi, majd a nép
dal és a népmese hatását. (Az utóbbiakra 
nézve jellemző az a kevéssé ismert tény, 
hogy a „Károg a holló a jegenyén“ c. nóta 
szövege Varghától való.) Azután követ
keznék az a bizonyos Arany-féle hatáskor
szak, ahol azonban Szabó Richárd pontos 
diakrizissel kimutatja a két költőt egy
mástól elválasztó tényezőket is (első sor
ban a szociális származásbeli eltérést, 
amely végül ott pattan ki, hogy Arany, a 
szegény gazdaember gyermeke, a családja 
elveszett nemességét panaszolja föl, gör- 
zsönyi Vargha Gyula pedig, a nemesi csa
lád sarja, ősi paraszti származására 
büszke!) A világháborús kataklizmosz 
felé közeledve mindinkább Kölcsey pesszi
mizmusa l,esz Varghán úrrá, itt-ott kuruc 
versek vagy Zempléni turanizmusa is hatr 
nak r á ; s végül öreg korára a francia par- 
nasszienek hatása alá kerül, amelyek ré
vén Vargha költészete híddá válik a Nyu- 
gatos poéták felé. A meglepő meglátások
ban gazdag tanulmány — tudtunkkai — 
a Császár Elemér tiszteletére kiadott em
lékkönyv egyik értékes adaléka.
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É L E T R A J Z O K
vitéz Moór Gyula: Kunz Jenő emlékezete
(Akadémiai emlékbeszédek, XXII. köt. 

4- szám. 19 oldal). Kunz Jenő a kiegyezés 
utáni boldog évek egyik legkitűnőbb jo
gásza, hírneves ügyvédje volt. Széleskörű 
gyakorlati tevékenysége mellett azonban 
jutott arra is ideje, hogy főként „A 
munkai című zászlósművében önálló szo
ciológiai rendszert, társadalombölcselet, s 
főként a társadalmi hatalom aetiologiáját 
építse ki. A jogbölcselő Moór Gyula érté
kes esszében világítja meg Kunz jelentő
ségét a magyar „Gründerkor“ szociális 
lelkiismeretének ébredezésében.

Werfel, Franz: Verdi 
(Fordította: Fischer Annie dr., Nova- 

kiadás. 324 oldal. Ára 4.80 P.) Hatalmas, 
pompás díszletezésű színpadot állít Werfel 
a drámai mozzanatoktól túlzsúfolt regény 
hátteréül. Verdi és Wagner, a két zenei 
titán a főhősei ennek a monumentális re
génynek, amelyben három problémakom
plexus szerepel: a muzsika két világát, a 
latin és a germán fa jt és két típust: a te
hetséget meg a zsenit állítja szembe egy
mással az író. Háttérként a mozgalmas 
kor hullámzik: az 1848-as nemzedék ro
mantikus lelkesedése, nyugtalan maga-ke
resése, szenvedélyes Sturm und Drangja 
és 1a zárt, szigorú formákban való meg
nyugvás után való vágya. „A történet két 
síkon halad“, — mondja Werfel, — „a 
költőin és a történelmin, a mesevilágban 
és a valóság kifürkészhető világában“. A 
teremtő fantáziának nagy szerep jutott 
itt, a végtelenül zárkózott, szinte betege
sen szemérmes Verdi szerepének megvilá
gításánál, de ezt a nehéz feladatot bril- 
liánsan oldotta meg Werfel, mintahogy 
tökéletes ott is, ahol szublimált ri- 
portázst ad. Ignotus Pál finoman jel
lemzi ezt a könyvet, amikor azt írja róla 
a magyar fordítás előszavában: „Művész 
írta, művészről írta és olyan közönség 
számára írta, amely kissé maga is mű
vész, az olvasás művésze.“

Wells, H. G.: Önéletrajz 
(Fordította: Pálóczi Horváth György. 

Athenaeum kiadása. By est, 1934- 495 o. 
több fényképpel, ára 4-80 P). Kár, hogy 
Herbert George Wells életrajzának ez a 
magyar fordítása tartalomjegyzék nélkül 
jelent meg, mert így elesik az olvasó 
Wells lelki berendezkedésének egyik leg 
jellemzőbb és itt az életrajzban önmaga 
által is minduntalan hangoztatott tulaj
donsága megismerésétől: az áttekinthetően 
megszervezett munkatechnika ez. az ab
szolút világosságra való törekvés, nem- 
csupán stílusban, hanem felépítésben is.

Nem hiába osztotta fel Wells ezt a köny
vét kilenc főfejezetre (bevezetés, szárma
zás, az iskolásfiú, korai serdülés, a lon
doni egyetemi hallgató, a létért való küz
delem, boncolás, nyugodtabb vizek felé, a 
megtervezett világ gondolata — ahol he
lyesebb lett volna a „tervszerű“ kifeje
zést használni —), és nem hiába bontotta 
fel minden egyes fejezetét két-három ol
dalas §-okra: csak így kristályosodik ki a 
könyvből Wells sikereinek s ezzel egyben 
lelkiségének titka. (Aminthogy jót tett 
volna a könyv használhatóságának egy 
részletes névmutató is.) Wells nem szoba
lánynak — ahogy a fordítás mondja —, 
hanem komornának e egy kertészből lett 
kis-boltosnak fiaként született 68 . évvel ez
előtt olyan miliőben, amelyet fojtogató 
dickensi hangulata különböztet meg a „cse
léd fia“-Strindbergétől. Hogy aztán in
nen hogyan vezette őt életútja az angol 
társadalom élére, többszörös boltossegédi 
ipróbálkozásokon, tanítói kísérletezéseken, 
tüdőbajon, fábiánus gyülekezeteken, párt- 
politikai félreismeréseken, háborús eltéve
lyedéseken keresztül, azt ez a könyv olyan 
őszinteséggel mondja el, mint aminő előtte 
tán csak a szent Ágoston és a Rousseau 
(kissé túlzott őszinteségű) vallomásaiban 
volt olvasható. Őszinteségének kulcsa pe
dig ott keresendő, hogy Wells ezt az egész 
életrajzot igazában csupán biológiai tanul
mánynak szánta s ezért lehető tárgyilago
san helyezkedik szembe az elébe tett kísér
leti alannyal, a saját agyával. Ha még 
hozzátesszük, hogy ebben a könyvben meg
ismerkedünk a mai Anglia minden nagv- 
nevű írójával s ezenfelül is a világpolitika 
néhány kiütköző egyéniségével, már akiket 
Wells személyesen ismert, elgondolható, 
hogy ez az önéletrajz Wellsnek egyik leg
sikerültebb — regén ve, legalább is izgal
massá <ra szempontiából

Turóczi-Trostler József: Zsidó író a 20. 
században: Jakob Wassermann

(Knv. az IMIT 1934■ évi Évkönyvéből. 
50 oldal.) „Zsidó. író nincsen, csak zsidó 
írók vannak“, ezzel a szellemesen hangzó, 
de alapjában véve mélven átgondolt és 
aztán alaposan megokolt oxvmoronnal 
kezdi Turóczi-Trostler „a zsidó íróról“ 
szóló esszéiét, amelv a Jakob Wassermann 
oeUvre-je ismertetésének bevezetőjéül szól
óról. Éles késsel boncolja azt a tragikus 
kettősséget, amelv az európai zcirlé in+-1- 
Vktüelnek sorsátka. s amelyből csak a tel- 
ies asszimiláció nvuit kivezetőútat. Ennek 
az asszimilációs alkatváltozásnak jellemző 
példájául mutatja be Jakob Wassermannt.
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IRODALMI ÉLET

A Pénzintézeti Tisztviselők Országos 
Egyesületében (V., Mérleg ucca 2) novem
ber 22-én, csütörtökön, 19 órai kezdettel 
Supka Géza előadást tart „Asszonyok a 
történelemben“ címmel. Vendégeket szíve
sen .látnak.

*

A Lafontaine-T ár saság november 24-én, 
szombaton, 17 órai kezdettel keleti előadó
estét rendez az Iparműv. Múzeumban (Ül
lői út 33). Az est keretében Supka Géza 
vetített képekkel kísért előadást ta rt „A 
keleti iszlám művészete“ címen. Vendége
ket szívesen látnak.

*

A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos 
Szövetségében (VII., Erzsébet körút 13) 
november 25-én, vasárnap d. e. 11 órai 
kezdettel Sujika Géza előadást tart „A sze
relem kultúrhistóriájab címmel. Vendége
ket szívesen látnak. *

A Vajda János Társaság (VI., Andrássy 
út 23. I.) november második felében a kö
vetkező előadásokat tartja, mindenkor csü
törtökön esti 'V420 órai kezdettel:

22-én: Móricz Zsigmond: A tragikus költő 
(Vajda János).
Előadóest Vajda János verseiből. 

29-én: Babits Mihály: Amor Sanctus.
Előadóest az „Amor Sanctus“ c. 
fordításgyűjteményből.

*
A Magyar Kultúrszövetség 1934. nov. 

19.-én, hétfőn d. u. 6 órakor a Magyar 
írók Köre helyiségében (Fészek Klub, VII. 
Kertész ucca 36.) összejövetelt tart, ame
lyen Rédey Tivadar dr. „A színházi kö
zönségről“ ad elő. Hozzászólnak: Ascher 
Oszkár, Német Antal, Ritoók Emma. — 
Belépti díj nincs. Vendégeket szívesen lát
nak.

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A  Literatura szerkesztősége és kiadóhivatala; VI Aradi 
ucca 10. I, Tele fon : 236—86. Szerkesztőségi órák kedden 
és pénteken  11—1-ig. — A Literatura csekkszáma: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling. 80 K r, 
400 lei, 130 dinár, 2 dollár ) — Nem kért kézira tokat 
nem érzünk  meg, így  azokért felelősséget nem vá lla lunk  
— A Literatura közlem ényei csak a forrás pontos m eg

jelö lésével vehetők át.

=

eí

i |
1 SALGÓTARJÁNI HŐSZÉNDÁNYA RLSZVÉNYTÁRSULAT
EE BUDAPEST, V.. ARANY JÁNOS-UTCA 25. 9
e: B á n y á k :

Nógrád-megyében: Salgótarján, Pálfalva, Baglyasalja, Csibaj, Kisterenye, Métranovák.
jí; Esztergom-megyében: Dorog. Tokod. Csolnok, Annavölgy. B
1 Tolna- és Baranya-megyékben : Nagymányok, Szászvár, Máza.
= V i l l a m o s - t e l e p e k : ü l
EE Salgótarján, Dorog. Mázeszászvár, összesen 50.000 HP teljesítménnyel.

S z é n o s z t á l y o z á s :

1 Darabos- (tömör) kocka- és diószén, szoba-, takaréktűzhely, cséplőgép- és gőzeke fűtésre 
Diószén, rostált aknaszén. aknaszén, rostált daraszén gyári kazáníűtésre. 

Aprószén körkemence fűtésre. Kovács-szén.
l l

n BÁNYAVÖLGYI SZÉNBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. H B
le Borsodi szénbányák: darabos-, dió-, daraszén.
E MÉSZTELEP ÉS KARB1DGYÁR D o r o g o n .
EE Megrendelések: Központi irodánkhoz (V., Arany János-u. 25.) intézendők. B
l-E Sürgönyeim: Salgókőszén Budapest- eB
- Telefonszámok: Aut. 252-80 , 252-81. 252-82 , 252-83, 252-84 , 281-26. 230-71. 216-67. 153-32, 108-58
E Giró-számla a Magyar Nemzeti Banknál. M. Kir. Postatakarékpénztár-számla 3575.
E T á r s v á l l a l a t o k :
E Egyesült Tégla- és Cementgyár Rt. V. Sas-utca 25. szám. Cement, tégla, tetőcserép., mész.
V Magyar Kerámiai gyár Rt. Vili. József-körut 14. szám. Chamotteéru, keramit, tégia.

Salgótarjáni palackgyár Rt., V., Sas-utce 25. szám.

i Mindenfajta zöld, fehér, öblösűveg, fonott és fonatlan palackok, préselt és csiszolt üvegtáblák.
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Hain, Paul: Filmzauber. (Leipzig, Roth- 
barth. 159 1.) P 2.70

Harding, Tex: Die Insel des N achtmär - 
chens. (Berlin, Ullstein. 249 L) P 4.20 

Hauswirth, Frieda: Hanuxnan. (Von den 
heiligen Affen Indiens.) (Erlenbach- 
Zünch, Rotapfel-Verlag. 303 1.) P 7.20 

Heuer, Hans: Eine kleine Madonna. (Leip
zig, W. Goldmann. 2ol 1.) P 4.50

Heuer, Hans: Helga Wendhus’ schwerstes 
Jahr. (Leipzig, Wilhelm Goidmann. 259 
1.) P 4.50

Jacob, Heinrich Eduard: Treibhaus Süd
amerika. (Zürich, Zsolnay’s Bibliothek 
Zeitgenössischer Werke. 304 1.) P 4.75 

Jegerlehner, Johannes. Die Rottalherren.
(Berlin, Grote. 261 1.) P 4.80

Kearton, Cherry: lm Lande des Löwen.
(Stuttgart, Engelhorn. 188 1.) K. P 5.zö 

Kluge, Kurt: Die silberne Windfahne.
(Stuttgart, Engelhom. 218 1.) P 5.25 

Knickerbocker, H. R .: Die Schwarzhemaen 
in England und Englands wirtschaft
licher Aufstieg. (Berlin, Rowohlt. 107 1.) 
Kart. P 3.—

Linde, Franz: Kunst oder Kitsch? (Ber
lin, Bard. 123 1.) Kötve P 7.20

Ludwig, Emil: Führer Europas. (Nansen, 
Masaryk, Briand, Rathenau, Motta, 
Lloyd George, Vemzelos, Mussolini, Sta
lin.) (Amsterd., Querido. 328 1.) P 10.70 

Mann, Klaus: 1 lucht in den Norden.
(Amsterdam, Querido. 319 1.) P 8.25 

Maurois, André: Amerika. (Neubau oder 
Chaos.) (Paris, Europäischer Merkur. 
138 1.) P 3.60

Mendelssohn, Peter: Das Haus Cosinsky. 
(Paris, Europäischer Merkur. 377 1.)

P 8.60
Mitschell, Mary: Renée und ihre Liebha

ber. (Berlin, Transmare. 355 1.) P 6.— 
Du Moulin Eckart, Graf Richard: Die 

Herrin von Bayreuth. (München. Drei 
Masken. 895 1.) Kötve P 7.80

Mowery, W. B.: Hart auf hart. (Leipzig, 
Wilhelm Goldmann. 243 1.) P 4.50

Neumann, Robert: Sir Basil Zaharoff, der 
König der WTaffen. (Zürich, Zsolnay’s 
Bibliothek Zeitgenössischer Werke. 397 1.)

P 6.30
Ortner,Eugen: Albrecht Dürer. (Berlin, 

Keil-Verlag. 103 1.) Kötve P 6.75
Raswan, Carl. R.: Im Land der schwarzen 

Zelte. (Mein Leben unter Beduinen.) 
(Berlin, Ullstein. 156 1.) Kart. P 6.75 

Ritz, Franz: Kautschukjäger im Urwald. 
(Zürich-Leipzig, Orell Füssli. 140 1) 
Kötve P 6.60

Robakidse, Origói: Der Ruf der Göttin.
(Jena, Diederichs. 216 1.) P 4.50

Roellinghoff, Dr. Wilhelm Karl: Das ist 
Moskau. (Berlin, Scherl. 152 1.) P 3.— 

Ross, Colin: Mit Kind und Kegel in die 
Arktis. (Leipzig, Brockhaus. 218 1.) P 5.50 

Az itt felsorolt könyvek beszerezhetők Dr.
Budapest, VI.,

Rössle, Wilhelm: Heroische Politik. (Jena, 
Dieoericns. 133 1.) Kart. P 5.10

Rothmund, Toni: Streit im Hause Inng.
(Leipzig, Reclam. 255 1.) P 4.50

Saiburg, Gräfin Edith: Hausmeister Her
mann. (Geschichte einer Hand.) (Leipzig, 
Koehier & Amelang. 200 1.) Kv. P 5.70 

Scheele, Meta: Die Sendung des Rem
brandt Harmenszoon van Rijn. (Leipzig, 
List. 308 1.) P 6.75

Scheibeireiter, E m st: Rudi Hofers grünes 
Jahrzehnt. (Wien, Zsolnay. 3621.) P 5.30 

Scheider, Wilhelm: Klaus urd Anette.
(Leipzig, W. Goldmann. 222 1.) P 4.50 

Scholtis, August: Baba und ihre Kinder.
(Berlin, Bruno Cassirer. 325 1.) P 6.— 

Schucht, Elisabeth: Jo liebt einen alten 
Mann. (Berlin, Holle & Co. 209 1.) P 4.50 

Sforza, Carlo: Seele und Schicksal Itali
ens. (Amsterdam, Querido. 194 1.) P 6.30 

Sharp, Will: Mord in Bermuda. (Leipzig, 
W. Goldmann. 214 1.) P 3.75

Sidgwick, Cecily: Sturm im Teeglas. (Ber
lin, Universitas. 221 1.) Kart. P 5.25 

Skowronnek, Richard: Muttererde. ( Die 
schwere Not. Morgenrot.) (Berlin, Ull
stein. 368 1.) Kötve P 4.30

Soyka, Otto: Das Geheimnis der Akte K.
(Leipzig, W. Goldmann. 216 1.) P 3.75 

Stahl, Herbert: Die Farm am wilden 
Fluss. (Leipzig, W. Goldmann. 242 1.)

P 4.50
Sieeman, St. A.: Der gestohlene Finger.

(Leipzig, W. Goldmann. 223 1.) P 3.30 
Stiernstedt, Ma/rika: Die vier Marschall

stäbe. (Leipzig, Hesse & Becker. 354 1.)
P 5.55

Stratz, Rudolph: Sturm des Herrn. (Ber
lin, Scherl. 351 1.) P 6.60

Strobl, Karl Hans: Prozess Borowska.
(Leipzig, Staackmann. 197 1.) P 4.50 

Thiess, Frank: Der Weg zu Isabelle.
(Wien, Zsolnay. 298 1.) P 6.20

Treichlinger, Wilhelm: Abschiedsbriefe.
(Wien, Zsolnay. 250 1.) P 4.40

Trcnker, Louis: Der verlorene Sohn. (Ber
lin, Ullstein. 306 1.) P 4.50

Weiter, Joseph M.: Elfenbein vom Aldan. 
(Leipzig, Wilhelm Goldmann. 230 1.)

P 4.50
Weidlich, Hansjürgen: Felix contra USA. 

(Berlin, Buch- und Tiefdruck Gesell
schaft. 326 1.) Kötve P 7.20

Wett'erfors, Paul: Fridtjof Nansen. (Ein 
Leben als Kämpfer.) (Dresden, Reiss-1 
ner. 211 1.) P 5.—

Wirsing, Giselher: Köpfe der Weltpolitik.
(München, Knorr &. Hirth. 310 1.) P 7.20 

Zahn, Ernst: Steigende Wasser. (Stutt
gart, Deutsche Verlags-Anstalt. 86 1.)

P 4.95
Zerkaulen, Heinrich: Anna und Sigrid.

(Berlin, Holle & Co. 270 1.) Kt. P 4.50 
Zuckmayer, Carl: Eine Liebesgeschichte. 

(Berlin, S. Fischer. 97 1.) P 3 75
LANGER NORBERT könyvkereskedésében 

Andrássy út 58.



A magyar könyvpiac nov. 15-30-ig
Magyar és külföldi regények

Bohuniczky Szefi: Szegény emberek. (Re
gény. Révai. 1934.) P 1.90

Cronin: A kalapkirály. (Regény. Dante 
1934. 2 köt. 790 o.) Bőrkötésben P 9.60 

Erdős Renée: Szentgyörgyvára. (Regény.
Révai. 1934.) Ktve P 4.80

Feuchtwanger, Lion: A csúnya hercegnő.
(Regény. Pantheon. 1934. 294 o.) P 2.40 

Feuchtwanger, Lion: Jud Süss. (A herceg 
és zsidaja. Történelmi regény. Nova. 
1934. 400 o.) ’ P 3.60

Havas Albert: Legenda a Csikágóból. (Re
gény. Dante. 1934.) P 2.—

Hunyadi Sándor: Téli sport. (Két regény.
Athenaeum. 1934.) P 2.—

Móra Ferenc: Utazás a földalatti Ma
gyarországon. (Révai. 1934.) P 3.40

Pékár Gyula: Attila. (Tört. reg. Singer és 
Wolfner. 1934.) P 5.—

Sinclair, Upton: Mocsár. (Regény. Nova.
1934. 240 old.) ... P 2,—

Sz. Szabó Mária: Irén évei. (Regény. Ré
vaid 1934.) P 1.90

Tersánszky J. Jenő: Szerenád. (Regény.
Révai. 1934.) P 1.90

Walpole, Hugh: A Herries-család. (Re
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í r o k  z s e b e

A magyar irodalom végzetes órái
Bresztovszky Ede dr. beszéde Budapest székesfőváros törvényhatósági 

bizottságának közgyűlésén 1934. november 26-án

Tisztelt Közgyűlés! Jóformán valamennyi osztály és réteg ügye szóbakerült 
már a költségvetés tárgyalása során. Csak egy társadalmi réteg sox-sa 
nem került szóba eddig a közgyűlésen, még pedig egy olyan társadalmi rétegé, ame
lyet a szörnyűséges gazdasági válság berántott sodrának kellős közepébe.

A magyar írók megdöbbentően válságos helyzetéről, a magyar irodalom szo
morú nagy válságáról még eddig nem esett szó a közgyűlésen. (Úgy van! Úgy "van! 
— a baloldalon.) Méltóztassanak tehát megengedni, hogy a közgyűlésnek ezt a mu
lasztását, — hozzáteszem: egy nagy magyar szellemi kinccsel szemben elkövetett 
mulasztását, — a magam szerény eszközeivel jóvátegyem. (Halljuk! Halljuk!)

A magyar könyv mindannyiunk kincse, Balassi Bálinttól Csokonain és Pető
fin át Adyig mindenkor a magyar költők adtak hangot mindannak a fájdalomnak és 
örömnek, szenvedésnek és jókedvnek, bizalomnak és gyásznak, amely a magyarság 
lelkében élt. A nagy regényírók vitték vissza bennünket a magyarság múltjába.

Ök öntötték legendába a történelmet, ők isméidéttek meg bennünket a jelen 
nagy kérdéseivel. Milliók könnyét fakasztják az írók és az írók derítenek mosolyt 
milliók arcára. A ki nem mondott, sőt a kimondhatatlan gondolatokat, a csak mély
ben izzó érzelmeket az írók szólaltatják meg. A ma rettenetes válságában, a kétség- 
beesés és a reménytelenség mai borzalmas tobzódása közepette ők éltetnek a jövő 
hitével és ők csillogtatják meg szemünk előtt a boldogabb úi Magyarország képét.

Mert a magyar író a magyar kultúra. A magyar szó elhal, ha elnémul a
magyar író. És ha minnden így halad tovább a magyar író körül, mint eddig, a
magyar írót az elnémulás veszedelme fenyegeti.

Krivoss Árpád: Meghalt Pakots József, oda az Ige!
Bresztovszky Ede: Ha nem akarjuk, hogy a magyar irodalom elnémuljon — 

akkor meg kell látnunk a magyar író és a magyar irodalom válságát 
és a fuldoklónak segítségére kell sietnünk. Elismerem, hogy könyvkiadó
nak lenni sem zavartalan gyönyörűség ebben az országban. De magyar
írónak lenni, hordozni az évezredes magyar sors keresztjét és járni a
magyar irodalom golgotáját, ezt az egyre reménytelenebb sorsot, napról- 
napra kevesebben bírják. (Úgy van! Úgy van!) Ha a könyvkereskedők kirakataiban 
körültekintünk, szinte szemünkkel látjuk, hogy' tünedeznek el a magyar szerzők 
munkái. Az új könyvek túlnyomó része fordítás. Idehozzák az irodalom minden fattyú
hajtását, feltálalnak a magyar olvasónak minden élvezhetetlen vackot és mérges 
gombát. (Úgy van! Úgy van! És a fordítások legnagyobb része nem érdemli meg, 
hogy velük kapcsolatban fordításról beszéljünk, mert ezeket a „fordításokat; csak a 
régi, ismert szójátékkal lehet jellemezni, fordítás helyett csak ferdítésről lehet be
szélni. De lehet-e becsületes munkát, művészi teljesítményt követelni, amikor egy 
ívnyi, tizenhat oldalnyi nyomtatott szöveg fordításáért egyes kiadók nem restéinek 
10—12 pengőt fizetni? Ha a fordító gépbe diktál és a gépírót is meg kell fizetnie, 
akkor ívenként U—5 pengő honorárium marad számára.

Elmondjam-e, hogy a magyar írók csak úgy érvényesülhetnek, ha hajlandók 
ponyvaregényeket írni és a becsületes nevük helyett angol vagy francia álnevet 
biggyesztenek a könyv homlokára?

A magyar kultúra: a magyar író. Tudják-e Önök, hogy mit kap munkájáért 
a magyar író, ha végre szóhoz juthat valamelyik kiadónál? Egy kitűnő nevű magyar 
író, aki összeírt már egy kis könyvtárra való magyar könyvet, 200, mondd, írd és
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olvasd: kétszáz pengőt kapott -egy 240 oldalas, tehát 15 íves olyan regényéért, ame
lyen félesztendőn át dolgozott.

Egy másik író, fiatalabb, de szintén nagyon tehetséges, 250 pengőt kapott egy 
320 oldalas munkájáért. Az elismert írók általában 10 százalékot kapnak a könyv 
árából, de arra is csak előleget kapnak és a többire várhatnak addig, amíg a könyv 
elfogy.

Egy kiadóvállalat néhány esztendővel ezelőtt megindított egy jószándékú, be
csületes könyvsorozatot, amelynek első köteteiért 500—500 pengő honoráriumot fize
tett. Ez a honorárium azután leszállott 200, majd 120, végül 80 pengőre. Éljen meg
ebből az összegből a magyar író!

Beszéljek arról, hogy egyes napilapok 3—U pengőt fizetnek egy-egy versért, 
természetesen csak akkor, ha a vers már megjelent és a megjelenésre esetleg évekig 
kell várnia a költőnek. Tárcáért 6—S pengőt fizetnek vezető lapok is, — egy tárca- 
novelláért, amelyet talán napokon át csiszolgatott, javítgatott az írója.

A társadalombiztosítás korszakában az íróra nem terjed ki a szociális bizto
sítás. Sok olyan magyar író van, aki ha megbetegszik, nem tudja a gyógyszert be
szerezni. Ismerek kitűnő, tehetséges magyar írót, akinek egyetlen biztos megélhetés
forrása az a reggeli kávé, amelyet egy kávés juttat neki.

Örömmel és köszönettel veszem tudomásul, hogy a fővárosban megvan a haj
landóság arra, hogy az íróknak segítségére siessen. A közeli napokban összeül az az 
ankét, amelyen a közművelődésügyi bizottságban tett javaslatomhoz képest az írók 
és kiadók megtárgyalják a főváros közreműködésével, hogyan és miképen lehet a 
magyar irodalmon és a magyar' írókon segíteni.

Az a kérésem, hogy akárkinek a kezébe kerül is a szanálás kék 
és piros ceruzája, ne töröljék a költségvetésből azt a 20.000 pengőt, amelyet az 
írók támogatására a pénzügyi bizottság Bánóczi László javaslatára felvett az elő
irányzatba. Ezzel a 20.000 pengővel nem oldjuk meg a magyar írók nyomorúságá
nak problémáit, de sokat tehetünk.

De nemcsak a fővárosnak, hanem az államnak is van tennivalója. 
Figyelmeztetni kell az államot a magyar irodalom és a magyar írók iránt való köte
lességére. Ezért indítványozom:

írjon fel a törvényhatósági bizottság közgyűlése a m. 
kir. kormányhoz, hogy az állami, költségvetés tervezetébe ál
lítson be megfelelő összeget a válságban levő magyar iroda
lom és a válsággal küzdő magyar írók támogatására.

Bresztovszky Ede: Petőfi Sándornak „A XIX. század költőihez“ írt költeményé
ben ezt írja:

„Pusztában bujdosunk, mint hajdan 
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet Isten külde 
Vezérül, a lángoszlopot.
Újabb időkben Isten ilyen 
Lángoszlopoknak rendelé 
A költőket, hogy ők vezessék 
A népet Kanaán felé!“

A 20. század költőinek még nagyobb a történelmi hivatása, fontosabb a törté
nelmi rendeltetése, mint a 19. század költőié volt. Ha valamikor, most valóban az a 
szerepe a költőnek, az írónak, hogy lángoszlop legyen. És ma ez a lángoszlop kihu- 
nyóban van, alig pislákol. Mi lesz velünk, ha kialszik?

A magyar irodalmat, a magyar írót — talán az utolsó órában hangzik el ez 
a figyelmeztető jajkiáltás — meg kell menteni. A főváros közgyűlése tegye meg a 
kötelességét, de tegye meg a kötelességét az állam is.
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ARCKÉPCSARNOKA

Hajsza egy életen át, a csoda nyomában
Egyszerű kávéházi beszélgetés Fülöp-Miller Renével

Otthon hatalmas könyvtára, jól megszervezett titkársága van, amely az 
osztrák főváros és még sok egyéb kultúrhely könyvtáraiból méhszorgalommal gyűjti 
az író utasításai alapján az anyagot, amelyből aztán megformálja mesteri kézzel 
monumentális könyv-szobrait. De dolgozni Fülöp-Miller mégis csak itt tud legjobban, 
az Imperial-kávéház csöndes zugolyában, ahová azért beszűrődik a gomolygó élet zaja, 
a Itingstrasse tömegeinek zümmögése. Az egykori magyar újságíró, aki időközben a 
világ néhány legnagyobb kulturhistórikusa sorába siklott át, megmaradt a munka
szokásában, amely idefűzi őt, valósággal idebabonázza a cigarettafüstös kávéház már
ványasztalához.

Negyvenhároméves az egész ember, de nemcsak egy végigharcolt világháború 
van mögötte, hanem egyúttal néhány olyan világsiker is, amely párját ritkítja a 
könyvpiaci szenzációk terén.

Szinte kisfiús mosoly ül ki arcára, amikor gyerekkora után érdeklődöm.
— Azon mosolygok, mennyire hoppon fogott engem, amikor a többé-kevésbé 

mégis csak befutott író lelki gyökereit a gyerekéveiben keresi; mert hiszen valóban 
azt kell mondanom: amivé azóta lettem, hogy Karánsebesről, szülővárosomból elkerül
tem, azt akár jó, akár rossz értelemben a gyerekkoromnak köszönhetem.

Egy rajongásos gyerekélet
— Ősi hugenotta családból származom apai ágon. A nagyapám fiatalkorában 

az azóta már teljesen kiveszett reszelő-vágói mesterséget űzte és mint ilyen került 
el Erdélybe. Ami idehozta, az a lélek szabadsága után való vágy volt, — hiszen üldö
zött hugenotta volt —> és így nincs azon mit csodálni, hogy a 48-as szabadságharc
ból ő is kivette a részét. Fia patikussá lett és az én gyerekkori élményeim a legszo
rosabban hozzárögzültek ahhoz a furcsa, misztikus, szinte alkimistaszerü hangulati 
képhez, amelyet egy ilyen vidéki patikának a laboratóriuma még csak pár évtizeddel 
ezelőtt is jelentett. Édesanyám Brankovics-lány volt és vallásánál fogva —- keleti 
ortodox keresztény volt — csak még elsúlyosította bennem ezt a csudaváró miszté
rium vágyat. Hogy ez az extatikus, rajongásos alaphangulat mit jelentett a kisgye
rekre nézve, aki én voltam, annak talán legélénkebb bizonysága az, hogy egy világ
fájdalmas percemben, négyéves koromban, összes kedvenc játékaimat magamra ag
gattam, kimentem lakásunk balkonjára és leugrottam. Törött lábbal kerültem ki eb
ből a lelki kalandból.

-— A lelki túlfeszültségnek egy másik gyerekkori bizonyítéka az, hogy tizen
négy éves koromban már munkatársa, sőt néhány hónap múlva politikai szerkesztője 
voltam egy bánáti újságnak. S ekkor az a mulatságos dolog történt meg velem, hogy 
az egyik cikkem miatt bíróság elé idéztek és amikor ott megjelentem, a törvényszéki 
szolga semmiképen sem akart beengedni — engem, a vádlottat, azt mondván, hogy 
gyerekeknek itt nincs mit keresniük. Alig tudtam róla meggyőzni, hogy nélkülem 
aligha tarthatják meg a tárgyalást. A bíró aztán jóságos és emberséges szemmel 
simogatta végig a hosszú, lengehajú „szerkesztő urat“ és — egy jóságos tanács árán 
úsztam meg ezt az első törvényszéki kalandomat.

353



Az elveszett könyv szimbóluma
— Mindörökre el voltam jegyezve az írás ördögének. Amikor más fiúk longa- 

métáztak, akkor én visszavonultam a magam kis szobájába és kemény munkával dol
goztam egy könyvön, amelyet mindenáron meg akartam írni. A könyvnek „Thauma- 
turgia“ volt a címe, vagyis a „Csodakeresés(‘ és fiatal éveim hosszú keserves szenve
dései fűződtek hozzá. Ugyanis nyomban, mihelyt lematuráltam, édesapám a patikába 
akart befogni, én pedig nem bírtam ki ezt a nyomasztó kisvárosi légkört és ezért 
egyszerűen — elszöktem. Krajcár nélkül érkeztem Bécsbe. de hónom alatt a jövő re
ményével: könyvemnek napról-napra dagadó kéziratával. Fantasztikus nyomorgáso- 
kat vittem akkor véghez. Három krajcárért kolduskonyhákon ebédeltem, éjjelente a 
Ringstrasse padjain aludtam, amíg az időjárás engedte. Mihelyt azonban beütött az 
esős időszak, vége volt ennek a nyári idilnek és mondhatom nem volt életemnek szo
morúbb emléke, mint az esőverte éjjeli ucca-aszfalt, amelyet kapualjak mélyedéséből 
virrasztottam végig. Könyvem ugyan egyre nőtt és nőtt, viszont a fiatal író-süvöl- 
vény fogyott, amig végül láztól tüzelő arccal, forróságtól villogó szemmel beszállítot
tak az egyik kórházba. Itt akadtak rám szüleim s a dolog vége természetesen az lett, 
hogy hazavittek magukkal a vidéki élet boldog és zsíros biztonságába. Mielőtt azon
ban erre került volna a sor, újabb rettenetes tragédia szakadt reám. A „Thaumatur- 
giának“ immár majdnem teljesen kész kéziratát ottfelejtettem egy villamosban. — 
sohatöbbé nem láttam viszont. Azóta az életem semmi egyéb, mint hogy a gyerekko
romban egyszer már megtalált csoda-útját keresem újra meg újra, világrészeken 
végig. Hajszolom a csodát, amely már majdnem a kezem között volt; mélyen belené
zek olyan emberek szemébe és leikébe, akikről azt hiszem, hogy thaumaturgok; végig
gereblyézem az emberiség történetét, hogy felszűrjem belőle mindazokat az alakokat, 
akik így, mint magam is, keresték a lélek csodáját. S azt hiszem életem végéig ez 
az elveszett kézirat, az elröppent „Thaumaturgia“, a szimbolikus csodavárás, lesz az 
életem értelme.

Elmondja aztán Fülöp-Miller, hogy apja kívánságára egyetemre ment. Fóréi
nál, Freudnál meg a Sorbonne-on tanult, meg is szerezte az oklevelét s aztán jó fiú 
módjára megint csak visszatért Erdélybe. Az itt töltött pár év rendkívül hasznos 
volt ránézve. Egyrészt megtanulta a magyar úri-élet apró csinjabinját, el egészen 
? párbajozásig; másrészt azonban mélyen belenézhetett abba a kultúra-alkotó miliőbe, 
amelyet négy külömböző népnek egy kis területre szorított symbiózisa szükségképen 
kicsihol az emberek leikéből. Amikor aztán az apja végkép belátta, hogy fia minden
nek inkább való, semmint patikusnak, útjára bocsátotta. Néhány nomád esztendő 
következett: ujságíróskodás Pesten, Bécsben, Párisban. A legjobb úton volt, hogy 
holmi szürke riporterré haloványodjék el az életútja, amikor a legnagyobbszerű 
riportázs-anyag került elébe: a világháború. Ezt mint egy kolera-vonat parancsnoka 
szenvedte végig s ekkor a sok haldokló hagymázas fantazmagóriáin keresztül megint 
€gy-egy kis lépéssel közelébb vélt jutni a nagy Csoda megismeréséhez.

Hero-worship
A népszövetségi tárgyalások már Genfben találják őt, mint a világsajtó egyik 

legelismertebb képviselőjét, aki ott ismerkedett meg a világnak azóta vezetői polcra 
jutott sok hírességével. Főként Bertrand Russel, Hermann Hesse és Romain Rolla7id 
barátságát köszöni ezeknek az időknek.

— Az igazi csodák kora azonban csak.ezután következett el, — folytatja élete 
regényét Fülöp-Miller. — A véletlen, a riporternek legjobb barátja és segítőtársa, 
Milanóba vitt jel: három nappal a Marcin su Roma előtt. Hosszas beszélgetésem vplt 
ekkor az akkoriban még ismeretién Mussolinival és így az én intervjumból ismerte 
meg a világ először á fascizmus célkitűzéseit, törekvéseit és — csodavárásait. Mus
solini lelki alkatából láttam meg először, tisztán, hogy az emberiség, történelmét a kö
zeli néhány évtizedben nem is annyira á tömegek akarata, mint inkábl néhány kiüt
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köző nagy egyéniség céltudatos elszántsága fogja irányítani. Szemem előtt már is fel- 
rémlett a világ legnagyobb birodalmának, Angliának azóta is folyton akut krízise, 
amelynek heroikus kifejezést a Mahatma adott. Hosszas beszélgetéseket folytattam 
vele, amelyeknek azonban végső értelme rámnézve mégsem a politikum volt, hanem 
inkább annak a sokezeréves misztikumnak kézzelfogható és legmaibb jelentkezése, 
amely Indiából árasztotta el emberemlékezet óta a világot és a legkülömbözőbb for
mákban settenkedett be mindenkor az európai ember lelkiségébe is.

— A kiütköző politikai realitásnak egy aktiv személyben kijegecesedett tudata, 
elkeveredve a tömeglélek mélyén háborgó szüntelen csodavárással — az emberi ideo
lógiák kialakulásának ez a mindenkor újra meg újra. visszatérő furcsa kommuniója 
— vezetett aztán Oroszországba: Lenin megismerésére. A sors furcsa játéka, hogy 
úgy Lenin, mint Gandhi egyazon évben születtek, mind a kettő a „thaumaturgos‘‘ ki
kristályosodott típusa, mind a kettő a tömegek extatikus hitével operál. így valóság
gal önmagától kínálkozott, hogy „Lenin és Gand/ii^-könyvemben felvázoljam ezt a 
világhistóriai párhuzamot, amely az emberek százmillióinak végzetére volt döntő 
hatással.

Orosz élm ények
— Oroszországi tartózkodásom egyébként is végtelen gazdag aratással járt. 

Szinte a csodával határos módon fedeztem fel Dosztojevszkij kiadatlan műveinek ti
zenhat kötetre való anyagát. Az epilepszia és a lángész között húzódó borotvaélen 
táncoló, ez a sajátos ember egyébként is lekötötte érdeklődésemet és így természete
sen kész örömmel vállalkoztam arra, hogy Dosztojevszkij özvegyének döntő fontos
ságú naplóját a nagyvilág elébe vigyem. Ugyanekkor megkapott a harmadik nagy 
thaumaturgosnak, Tolsztojnak meneküléses figurája és a nagyvilág abból a riport
könyvből vett tudomást az asztapovói tragédia részleteiről, amelyhez az anyagot ott 
a helyszínen sikerült felgyűjtenem. A „Ragyogó Megvilágosulás“ — a Jasznaja Pol- 
jana névnek ez a szószerinti fordítása — ott, Tolsztoj Alexandra és Tatjána társa
ságában, a tragikus életvalóságnak tűzével járta át a lelkemet. És persze nem let
tem volna vérbeli újságíró, ha a Rasputin-rejtély mellett tétlenül haladtam volna el. 
Szörnyűséges mélységekbe tekinthettem bele az errevonatkozó anyag gyűjtése közben 
és amikor egyrészt kiadtam a „Szent Ördögről“ szóló riportkönyvemet, másrészt soha 
vissza nem térő élményképen zuhogott felém az orosz népléleknek az a csudaváró 
mentalitása, amely még az ilyen pokoli figurákból is szenteket farag a legenda 
aranykésével s amely a misztika viaszából mintázza meg a pokoli reálizmus „Thous- 
saud“-figuráit. Csak így tudtam aztán megírni azt a könyvemet, amely „A bolse- 
vizmus igazi arca“ címen ment világgá és hirdette el elsőízben a világnak azt a ve
szedelmet, amely a fehér ember kultúráját fenyegeti a vörös Moszkva felől. Másrészt 
azonban nem húnyhattam szemet azok elől a nagy eredmények elől sem, amelyeket a 
misztikum gyökeréből táplálkozó orosz művészet például a színházi- és a filmkultúra 
terén alkot. E megismerés eredménye volt az orosz színházról írott, gazdag kép
dokumentáció jú könyvem, amelynek furcsa ellenlábasaként írtam meg néhány év 
múlva az amerikai álomgépröl, a hollywoodi filmiparról szóló riportázsomat.

Egv kritika hatása
— A bolsevizmusról írott könyvemnek volt egy mellékmondata, amelyben a 

gondolatelnyomás orosz technikáját összehasonlítottam a jezsuiták cenzúra-módsze
rével. Bevallom, ennek a mondatnak hátterében a magam protestáns beállítottságú 
nevelése állott és minden különösebb átgondolás nélkül, tisztán csak a gyerekkori em
lékeket tovább szajkózva írtam le ezt a mondatot. Orosz-könyvem kritikusainak 
egyike aztán figyelmeztetett ennek a mondatnak a horderejére és egyúttal felszólított, 
hogy mélyebb tanulmányozás során korrigáljam előítéletemet. Ez a jóindulatú kriti
kai szó olyan mély hatással volt rám, hogy nekiállottam a jezsuiták történelme kuta
tásának és az új könyvemhez mellékelt pontos bibliográfia szerint nem kevesebb,
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mint 965 művet dolgoztam át, hogy most már tárgyilagosan és alapvetően írhassam 
meg a „Macht und, Geheimnis der Jesuiten“ című kultúrhistóriai tanulmányomat. 
Annál szívesebben tettem ezt, mert hiszen témámmal kapcsolatban végig barangol
hattam Európát, Ázsiát és Délamerikát, felkutathattam a spanyol, a francia és az 
osztrák udvar minden rejtett budoár-titkát. Mindezeken felül pedig egy rámnézve 
revelláció erejű felfedezésre jutottam. A jezsuiták ugyanis az egyetlen olyan egyházi 
rend, amelynek van humorérzéke és megérti az emberi mosolyt. Hiszen hónapokig él
tem a világ legfurcsább szerzetesi köztársaságában, az Athos-hegyen — az erről 
szóló könyvem még csak jegyzetekben van meg — de ott a mosoly épp annyira szám
űzött, mint az asszony vagy az állatvilágnak bárminő nőstény tag ja. A jezsuitáknál 
viszont külön értéke van a humorral kiegyensúlyozott kedélynek és így voltaképen a 
jezsuitákon keresztül ismertem meg, mit jelent a mai emberiség számára az a mo
solygó irónia, amely — Voltaire óta döntően befolyásolta a fehér ember lelkivilágát.

— De ugyancsak e jezsuita-könyvem írása közben buggyant fel bennem, gye
rekkori emlékeim rekompenzációjaképen, az irtózás a kenetteljes nagyképűségtől, 
amely gyerekéveim megmérgezőjévé lett. Ennek a lelkihangulatnak köszönhetem azt 
az Én-regényt, amelyet három kötetre tervezek és amely talán sohasem fog megje
lenni, csupán címében — „Maladin“ — él bennem. A minden forradalmár-lélek mélyén 
ott zsibongó ivaltwhitmani röhej kifejezése szeretne ez a könyv lenni, amelynek mot
tója Bergson axiómája lehetne, hogy t. i. a humor a kollektív civilizáció legmegka- 
póbb jelensége. Amit odáig egyszerűsítenék le, hogy a humor az élet higiéniája.

Az örök antinom ia
— Minél tovább haladok éveim egyre meredekebb ösvényén, annál tisztábban 

bontakozik ki előttem az a fantasztikus antinomia, amely az emberiség sorsán az ős
tabuk kora óta menthetetlenül eluralkodott: a miszticizmusnak a humoros grotteszk- 
séggel való végzetszerű elkeveredése. Idealista utópiák kergetőznek fantasztikus agy
rémekkel, a lelki szorongásnak szardonikus mosolya ott ül a népvezérek arcán és a 
sarlatán üdv-igérgetők elfojtott röheje zakatol ki a zsolozsmázó tömegek ájtatos 
gajdolása mögül. Ez a felismerés vitt engem annak a hosszú-hosszú kutatásokat 
igénylő, legújabb könyvemnek: „Führer, Schwärmer xind Rebellen“ megírására, 
amelyben az emberi tragikomédia egyik legszenzációsabb fejezetét boncolgatom.

— Mit mondjak még magamról, nehogy annak a nagyképűségnek gyanújába 
essem, amely elől negyven év óta menekülök? Csak annyit még tárgyilagos ténymeg
állapításképen, hogy könyveim tizenkilenc nyelven forognak szerte a világon és hogy 
talán soha nem jutottam volna a megírásukhoz, ha nem állana az oldalam mellett 
egy olyan nagyszerű, művészlelkű, de amellett okos, erélyes és céltudatos asszony, 
mint a feleségem, Bendiner Heddy, aki egy fényes művészi pályát hagyott ott, hogy 
egy rendetlenségre, bohémségre igen-igen hajlamos újságíróból tudóst, a világhis
tória szenzációinak kergetőjét és a soha el nem érhető életcsodák hajszolóját fa
ragja ki.

Tersánszky Józsi Jenő : Szerenád

(Révai kiadás. 22b oldal). Érzelmes, ro
mantikus történetet írt meg ezúttal Ter
sánszky Józsi Jenő, a Kakuk Marci remek 
figurájának megteremtője. A kisvárosi bo
hém zenetanár leánya és a gazdag mosodás 
muzsikus-tehetségű fia szeretik egymást. 
Deus ex machina-ként megjelenik azonban 
az éppoly kitűnő, mint amilyen gazdag 
földbirtokos és a lány az apja fondorko- 
dása folytán megszegi a fiúnak tett ígé
retét és a földbirtokos felesége lesz. A fiú

erre keserű szívvel elszökik hazulról és 
pár év múlva mint világhírű művész tér 
haza látogatóba. Első szerelmének csaló
dása furcsa, különc emberré formálta, nő
gyűlöletéről pletykák özöne kering. Most, 
a régi kisvárosban újra szembetalálkozik 
régi szerelmével, de a romantikus talál
kozás csendes, megbékélt akkordban csen
dül ki. Nagyon finoman írta meg a szerző 
ezt a történetet és a regény sok kitűnő fi
gurája mellett különösen ragyogóan ra j
zolta meg az elzüllött angol zenetanár 
alakját.
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Nádas Sándorral
Ha Nádas Sándor portréját egy kubista festő ábrázolná, aki modeljének leg

jellegzetesebb kifejezőit rögzíti le csupán, minden bizonnyal egy élesen vizsgálódó, 
hunyorogva elkeskenyülő szem és egy ceruzát tartó súlyos kéz dominálná a különös, 
zárt formákba szintetizált képet.

Elsősorban szobrászi téma ugyan ez a nerói fej, érdekes aránytalanságával, 
markáns orrával és indulatos keskeny szájával. Nagy, erős teste belenehezedik az 
íróasztali karosszékbe. Egyáltalán nem hasonlít ez az ember a „fürge riporteriről 
alkotott képzetekhez, — a fürgeséget szinte lehetetlen hozzákapcsolni ehhez a nagyon 
nyugodt, kimért mozgású, szinte ünnepélyes úrhoz — és mégis ő az, akit „a legna
gyobb magyar riporter“ epiteton ornansával tüntetett ki a kritika és a közvélemény. 
Most megjelent nagyszerű regénye, „A redakció lánya(( (Athenaeum-kiadás. Ära 2 
P.) is riportázs-regény a javából. A háború előtti világ, a „félmult“ kor története, a 
legélesebb szemű kortárs pompás meglátásain keresztül és ráadásul egy darab újság- 
történelem, mert az első magyar riportázs-lapnak, a kitűnő Braun Sándor egykori 
újságjának, „A Nap“-nak kialakulását, belső életét is feltárja.

Méltán volt szenzációs sikere ennek a regénynek, amely hetek óta beszédtéma 
Pesten. Olyan mohón olvassák, mint kevés könyvet szoktak. Akik benne éltek abban 
a korban, amelyet — mondjuk — leleplez, azok számára revelláció erejével hat és az 
emlékek özönét ébreszti fel, a későbbi generáció pedig izgatott kíváncsisággal fordul 
feléje, hogy megismerje belőle az akkori Pest igazi arcát.

A regény nagy sikeréről beszélünk Nádas Sándorral, aki ezt mondja:
— Felhasználom az alkalmat arra, hogy elmondjam: nagyon sok levelet ka

pok, amelyeknek az írói kifogásolják az egyes alakok beállítását, vagy magukra vél
nek ismerni egy-egy figurában. Pedig én szántszándékkal gyúrtam át az alakokat, 
éppen azért, hogy ne lehessen rájuk ismerni és magammal szemben is szimuláltam, 
mert tekintettel kellett lennem mások érzékenységére. Bajuszt festettem a borotvá- 
latlan arcokra, hogy őszintén írhassak róluk és hogy senki se ismerhessen rájuk. En
nek ellenére is megesett többek között az, hogy a regényben írtam egy nagy éjszakai 
mulatozásról, amely hajnaltájt nem egészen comme-H-faut-hélyen fejeződött be, az 
egyik barátom felesége pedig a szereplők egyikében ráismerni vélt a férjére és sze
gény ember most kikapott az' annyi év előtt történtekért . . .

— Hangsúlyozom tehát, hogy tudatosan elváltoztattam a figurákat, éppen 
azért, hogy felismerhetetlenné tegyem őket és ezért sok téves, konklúziót vonnak le 
a regényből. De azért igaz, megtörtént dolgokról írtam, mert minden igazi író csak 
megtörtént és átélt dolgokat tud valóban jól megírni és átütő sikere csak annak az 
írásnak van, amelynek történései és alakjai aranyfedezettel bírnak. Az íróasztalnál 
kiagyalt, hasból írt történetnek lehet esetleg sikere, de ez ritka véletlen, — az a bi
zonyos kivétel, amely megerősíti a szabályt. A valóságot természetesen át kell szűrni 
az írónak a saját le1 kén és fel kell gazdagítania a tehetsége erejével, a humorával.

Világoskék szeme tűnődve fordul az ablak felé. Most a siker problémájáról 
beszél, de az az érzésem, hogy miközben gondolkozik, szeme egyéni munkát végez; 
most is, amikor látszólag a szürke őszi égre mered: megfigyel valamit —- tán a ma
darak reptében lát valami figyelemreméltót — és elraktározza a látottakat.

— Regényem sikere egészen váratlanul ért és alig tudom megmagyarázni.
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Sajnos nem vagyok hozzászokva az ilyen nagy sikerekhez. Ez nem affektáció tőlem: 
valóban nem tudom okát adni a sikeremnek. Ha rövid lélegzetű dolgot írok — ripor
tot vagy novellát —, akkor hidegen meg tudom ítélni, jó-e, fog-e tetszeni. Úgy né
zem, mintha más írta volna. Mert ezen a téren óriási rutinom van, hiszen többezer 
ilyen írásom jelent már meg. De a regény vagy a színdarab, az más. Ilyen nagy fel
adat rendkívüli izgalmat okoz és eközben elveszti az ember a tiszta látását, az objek
tivitását. Ha egy pesti fiatalember egy kis gépírólánynak udvarol, amilyen már vagy 
tíz fordult elő a praxisában, nem veszti el a talajt a lába alól; de ha ugyanazzal 
az egyszerű kis nővel szemben egy tapasztalatlan vidéki fiatalember áll szemben, az 
zavarában irul-pírul. Ilyen vidéki fiatalember az író a regénnyel vagy színdarabbal 
szemben.

— A színház-direktorok is tétován állnak szemben a sikerrel, amely mindig' 
kiszámíthatatlan előre, — csak utólag magyarázzák bele, hogy miért kellett, hogy 
sikere legyen egy darabnak. De százszor előfordul, hogy egy nagysikerű darabot 
nem akartak eredetileg előadni. Például a ,,Helyet az ifjúságnak“ két éve feküdt 
már a színháznál, amikor fanyalogva, félve, előadták és ime, átütő sikere lett. Az 
ellenkező eset persze még gyakoribb, de ez is érthető. A színháznál két hétig próbál
nak egy darabot, igazgatók, rendezők, színészek, a színház egész személyzete nézi 
egész idő alatt, végre főpróbára kerül a sor és akkor bejön a szomszéd trafikos és 
azt mondja: „Ugyan, hogy lehetett ezt előadni?!‘< — Most már az igazgató is látja, 
hogy igaza van a trafikosnak, — meg a bankigazgatónak, a grófnénak, a masamód- 
nak és az egész főpróba-közönségnek, amely egy véleményen van, mert frissen kapja 
az impressziót —-, most már az igazgató is tudja, hogy a darab rossz, de eddig nem 
tudhatta, mert amig dolgozik vele, addig nincs tiszta képe róla; amig benne él, 
addig épponúgy nem látja, mint a hal a vizet. Ezért csinálják külföldön azt, hogy a 
prömiereket vidéken tartják meg és csak akkor hozzák fel a darabot a fővárosba, 
ha ott sikert aratott.

— A regénnyel ugyanígy van. Ezért fordul elő olyan gyakran, hogy egy 
nagysikerű regény után az író következő regénye megbukik: mert írás közben csak 
arra gondolt, hogy megint olyan sikert akar elérni, mint az előző volt. De a siker 
váratlan és véletlen, ezért sohasem szabad írás közben a várható sikerrel törődni. 
Aki azért ír, hogy sikert csiholjon ki, az nem írhat jót. Az író igaz dolgokat írjon, 
a leikével írja és ne törődjön a sikerrel. Ebben a nagy bizonytalanságban és sötét
ségben, amelyben botorkálunk, egyetlen kivezető utat látok: igazat írni, az életet 
megmutatni. . .

A valóság szerelmese Nádas Sándor, aki az élet nagyvonalú és apró jelenségeit 
egyforma figyelemmel nézi évtizedek óta és kutató agyában az események és figu
rák végtelen láncolatát rögzíti meg.

Egy pillanatra abbahagyja a beszédet, előrehajol és hirtelen mozdulattal ki
ránt az íróasztalból egy csomó kis fűzetet. Tarkafedelű és fekete noteszek perdül
nek az asztal lapjára. Széles aranygyűrűs erős keze mohó izgalommal turkál a pa
pírlapok között.

— Ez a nyolcvan vagy száz notesz az én vagyonom, — mutat rájuk, — ezek
ben vannak a jegyzeteim. Bárhol vagyok, bármit látok, amiben valami érdekeset, 
meglepőt, mulatságosat, karakterisztikusat találok, azt néhány szóval feljegyzem és 
még évek múlva is rekonstruálom aztán ebből a pár szóból az egész történést, látom 
a szereplőit, tisztán érzem az akkori hangulatot. Itt van például egy idézőjelbe tett 
mondat, — mondja, találomra felcsapva az egyik pepita noteszt, — ,,Jo vigyázz, 
mert bezsírozod a Ladyt!‘( — nos, ez a jelentéktelennek látszó pár szó a következőket 
juttatja eszembe: Pár évvel ezelőtt Bécsbe utaztam és a kupémban ült egy anya a 
kisfiával. Amerikából jöttek volt Pestre látogatóba a nagymamához és most indultak 
vissza. A gyerek Amerikában született, de beszélt magyarul. Az asszony májzsíror- 
kenyeret adott neki és mialatt a kisfiú evett, mondta neki az iménti szavakat, mert
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a  gyerek ott sündörgött egy egész egyszerűen öltözött, afféle iparos-feleség külsejű 
nő mellett. Ebben az egyetlen mondatban benne volt a terézvárosi kis uccából szár
mazó leány, aki azonban az amerikai élet hatása alatt „Lady“-nek aposztrofál egy 
félig-meddig proletár-nőt...

Szinte elérzékenyülve simogatja pillantásaival a füzeteket és erős keze gyön
géden pihen rajtuk.

— Sohasem vagyok tétlen: mindig jegyzek, — folytatja a beszélgetést, — 
szenvedélyesen jegyzek és mindig erősebb mániám lesz ez. Már ott tartok, hogy 
legszívesebben az uccán járva is jegyezném, amit a mellettem elhaladók mondanak. 
Egyébként meggyőződésem, hogy ha időnként feljegyeztem volna, ami a városon 
keresztülmenve, hangfoszlányként a fülemhez jutott: a járókelők elejtett szavaiból 
annak az időnek pontos korképe alakult volna ki.

Vonásai egy árnyalattal ellágyulnak és hangja alig észrevehető lírai árnya
latot kap, amikor így folytatja:

— A ceruzáim azok a paripák, amelyeken lovagolok. Szinte ágaskodnak a 
zsebemben, ha valami érdekeset látok vagy hallok. Annyira hozzámtartoznak, hogy 
ezekkel kellene majd eltemetni. . .

Most felcsillan a szeme:
— Annyi anyagom van, hogy ötven év alatt sem tudnám mind feldolgozni és 

■őszintén sajnálom azokat a figurákat, jeleneteket, amelyek nem kerülhetnek feldol
gozás alá. Más nem veheti hasznát a jegyzeteimnek, annyira az enyémek, hogy csak 
én tudom belőlük megírni a dolgokat. Most ötvenegy éves vagyok. Túl vagyok sok 
mindenen. Abban a korban vagyok, amikor az ember már megnézi a partecédulákon, 
hogy hány éves volt az, aki meghalt. De ha a halálra gondolok, igazán csak azt 
sajnálom, hogy mennyi minden történik még majd, amikor én már nem leszek és 
én ezt mind nem jegyezhetem már fe l. . .

Paradoxonnak hat a halál említése annak az embernek a szájából, aki maga a 
vitalitás és aki annyira erős kapcsolatban van az élettel, mint Nádas Sándor, az 
Élet adjutánsa.

Rónay Mária

Szomory Dezső: Horeb tanár ur

(Athenaeum-kiadása, Budapest. 185 ol
dal. Ára egészvászonkötésben 3.60 P). Nem 
lehet ezt a könyvet regénynek minősíte
nünk. Meghatározhatatlan műfaj. Mint a 
bibliában, úgy kapjuk ebben az írásban is 
egyes alakok plasztikus figuráját és az
után — kinyilatkoztatásokat. A főhős, 
Szomory kedvelt figurája, a grotteszk kül
sejű orientalista tudós: Horeb tanár űr, 
„merőben filozófus elme, aki mindig meg
marad az elvontságoknak és légürességek
nek birodalmában, ahol csak szavak él
nek — —- — és eleve kizárják még a csi
ráját is valamelyes cselekvésnek1'. Csak
ugyan nem is történik úgyszólván semmi 
az egész könyv, folyamán. „A történet egy 
negyven éves nő gyöngeségeiben és csaló
dásaiban kulminál1' — mondja az első ol
dalakon a szerző és itt Horebnére céloz, 
a „selyembe öltözött lenge kísértet''-re,

akinek lágyan telített formái, ájult szeme 
és skarlátszínűre festett szája érzéki han
gulatot varázsol a szigorúan tudományos 
viták miliőjébe. Horebnére pályázik a fél
szeg, szegényszagú, de annál ambiciózu- 
sabb Várj assy, Horeb fiatal kollégája, 
akire a tanár úr „viszketegségszerű ide
gességgel" pikkel és akit a vitatkozások 
során mindig nyersen letorkol. Várj assy 
szemében Horebné csak eszköz a magasba 
töréshez és éppen ez okozza a házasságá
ban már amúgyis csalódott asszony újabb 
csalódását. Mint már említettük, a könyv 
kis részében tudományos vitatkazások le- 
regzítése, nagyobb/ részében kinyilatkozta
tás, Horeb tanár úr enunciálja benne vé
leményét égi és földi dolgokról és teszi ezt 
olyan érdekesen, szellemesen, . tanulságo
san, kedves példázatokkal .illusztrálva, fi
nom iróniával fűszerezve, hogy az olvasó 
nem tudja letenni a cselekmény. nélküli 
írást.



í RÓ k  F U R C S A  
É L E T E

Jerome K . Jerome, a — feminista
Jerome K. Jerome egy tulajdonságát kritikusai nem szokták felemlíteni. Azt 

hogy voltaképpen ő az egyetlen a világirodalomban, aki valaha a f é r f i t  tette gúnyo
lódás tárgyává. A humoristák vagy az ú. n. „általános emberit“ ostorozzák, vagy 
a női furcsaságokat piszkálják, — a nagy szatirikusok viszont gyakran tesznek 
úgy, mintha a férfit szidnák: — valójában azonban inkább azt szidják benne ilyen
kor, hogy nem eléggé férfi — mármint az ő, ezek alapján mondhatjuk, elég magasra 
srófolt — férfiideáljukhoz képest. Ezzel az annyiak által idealizált férfielképzelés
sel, mint maga is férfi, egyedül Jerome kezdett még „kibabrálni‘‘ — és, meg kell 
hagyni, a lehető legkedvesebb, legepétlenebb modorban. Azt hiszem, ha férfi lennék, 
sose venném rósz néven Jerome csipkelődéseit, -— mint nő azonban tagadhatatlanul 
jól mulatok rajta. Jerome gúnyolódásainak nincs éle.

Ninos éle gúnyolódásainak, talán mert első személyben, mint bölcs és neveo* 
önfeíismerések, hagyják el száját. Mulatságos azonban, hogy minden „férfi‘k kicsi
nyességet megtalálunk céltábla-tárában. A naív vakhitet a „szakértelemben“, — 
továbbá a barátságban, a férfiak, barátok adott szavában. A sértődést, ha az ön 
szeretet forog kockán, a butaság fölényét, amely csak úgy tudja magát okosnak 
tartani, ha a másikat, a nőt, magánál butábbnak tartja. Az attitűdöt, amellyel a nő 
lovagjának játsza ki magát akkor is, ha nemes tettének gyávaság vagy önzés is volt 
az oka. Egyben a könnyen-meghatódást a mindent komolyan vevéssel. A gyermekek
kel szemben félig mulattatott, félig bosszantott magatartást, (amely, mellesleg 
megjegyezve, sokszor egészségesebb és kedvesebb valami, mint a nők hatása által 
az irodalomba beplántált állandó szentimentális nyalása-f aiása a gyermekeknek). 
A házi papucs-ravaszságot éppoly kevéssé hagyja ki Jerome, mint a mindennel zsör
tölődő, de peches kényelemszeretetet, ami komikusán szokott egyesülni minden nyárs- 
polgár-hajlandóságú férfiban. Humora kiapadhatatlan az ebből származó balesetek 
ecsetelésében. De nem feledkezik meg a férfi-lovagnak arról a mulatságos tulajdon
ságáról sem, amellyel a kellemetlen dolgokat igyekszik úgy átjátszani, hogy lehető
leg inkább a nő mondja ki ezeket, — a nő azonban (Jerome-nál is) rendesen rájön 
erre s ösztönösen rátapint a dolog gyengéjére. Mulatságos az a, mindig első sze
mélyben maradó, csodálkozása dolgokon, másoknál — amiket magánál természete
seknek lát: a legtipikusabb maszkulin férfiattitüd. Mindennél fontosabb ezenfelül 
csak egy van a számára: s ez a méltóságos brit magatartás illő fenntartása, — jel 
képesen mondva: a férfibüszkeségé.

Jerome-nál mindig az örök gyermek az, ami a férfiban kifejeződik. A mindig 
s mindenen tátott szájjal csodálkozó, mellesleg megjegyezve, igen önző, néha haszon
talan, néha nagyon kedves gyermek: — aki csodálkozik, ha kinevetik, de maga ne 
veti ki legjobb ízüeft a saját hibáit — másoknál. Jerome ennek a realizmusában a 
végletektől sem retten vissza. Még az irigység bonhomiás leírásától sem fél. A „hu
man um“-ot nemcsak vállalja, hanem szereti is. Ez az oka, hogy minden férfi-gúnyo- 
lása mellett nem fél, hogy férfiatlannak tartják. Ebből az életszemléletéből követ
kezik azonban nemcsak a férfi-nőkérdésre, hanem az általános emberire vonatkozó 
magatartása is.
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Derűs angol filozófiája a „humánumából azt, amit a délvidéki és keleti ember 
vérmérséklete már bűnnek lát, legfeljebb mulatságos emberi, gyengeségnek ítéli. 
Innen mosolygós indulgenciája. De innen mélységes kereszténysége is: nem értékeli 
az emberi bűnt a megbocsájtás lehetőségén túlra. Az a filozófiája, hogy minél keve
sebbre értékeli, annál jelentéktelenebbé is lesz a hiúság, káröröm, irigység, lusta
ság, kajánság, szívtelenség s mind a többi emberi gyengék. így lesz azonossá az 
„Idegen“ (The passing of the third floor back) költője a „Lusta fickó“ írójával.

Lényegileg nagy optimista, aki még a pesszimizmust is kifigurázza, mert 
pesszimistának állítja be magát, aki minden apró dolgon, amin nem érdemes bosz- 
szankodni, . mérgelődik. Dolgainak sikertelenségei a filmvilág Stan és Pan-jainak a 
sikertelenségeire hasonlítanak: — derűs dolog látni az apró dolgokban való sikerte
lenségek, ügyetlenségek felfújását, mert ezáltal érzi meg az ember ösztönösen, hogy 
nem érdemes bosszankodni, és, ami fontosabb az optimista világnézet szempontjából, 
hogy, amikor valaki a felnagyolt apróságokon kesereg, nem lehetnek az igazán nagy 
és jelentős dolgokban is ilyen méretű sikertelenségek jelen, mert különben azt vagy 
nem bírná ki, — vagy csakis azokon keseregne az ember.

Jerome derűjéhez csak egy derűs embert: Móra Ferencet tudnám hasonlítani, 
aki épp annyira magyar, mint emez angol. (Hogy Móra is feminista, csak melléke
sen említem itt fel. Aki világszép, bájos reflexióit olvasta, Panna lányához, az nem 
kételkedhetik ebben. De abban különböznek, hogy Móra az apa, a leányos apa szem
szögéből nézi, legalább is e kérdésben, a világot, Jerome pedig a gyermekéből, a fiú 
gyermekéből, bár igaz, csak azért, hogy azt mint persziflázst, maga ellen fordítsa 
aztán). Az angol és a magyar abban különböznek, hogy Jerome derűje a boldog, gyer
meki, gazdag ember derűje, — Móráé a megpróbáltatok, de megpróbáltatásai felett 
szemérmesen hallgató, lehiggadt, szerény körülményekkel is megelégedni kénytelen, 
bölcs idős emberé. Mórában kevesebb az öngúny, Jerome-ban több az önismeret. 
Mindkettő azonban tiszta, életigenlő és életigenlésében heroizmusát a játékosság 
mögé palástoló ember. Jerome a gyermeki, Móra a gyermekért való játékosságon át.

A gyermekeihez való ösztönös kapcsoltságuk az, ami őket a feminizmushoz 
hozza közel. A gyermek iránt érzett szeretet a leánygyermek iránt való szeretetet is 
magábanfoglalja, — a gyermeki szeretet viszont az anyát keresi mindig és min
denütt.

A világ feminin szemszögből nézve nem más, mint szeretetre szoruló kis és 
nagy gyermekek játszóhelye. Móra is így érzi ezt, s ezért leül velük játszani. 
Jerome kissé arrébb áll, mint a durcás gyerek, és fügét mutat nekik, mert hogy fel- 
nőttesdit, férfiasdit játszanak. Wagner Lilla

Szerb Antal: A Pendragon-Iegenda

(Franklin Társulat kiadása). A Nemzeti 
Dank és a Külkereskedelmi Hivatal hálá
sak lehetnek Szerb Antalnak ezért a re
gényért. íme egy új cikk, aminőt eddig 
csak angliai export útján kaptunk meg s 
amely most hazai földből is kinő. A Pen
dragon-Iegenda keveréke a detektív- és 
misztikus-regényeknek, amit itt-ott szelíd 
és bájos társadalmi szatíra hímez át. A 
könyv legfőbb értéke a pontos konstruk
ció: szerzője erős kézzel tartja együtt a 
cselekmény igen sokrétű és bonyolult szá
lait. A feszültség azonban teljesebb is le
hetne, ha Szerb Antal a részlet-bonyodal
makat és titkokat nem oldaná meg nyom
ban azután, hogy felveti őket. (Például 
Maloney gyors halála, János, Osborn és 
Lenne kiszabadulása a pincéből stb.) Rend

kívül hatásosak a középkori misztikus 
szertartásokról és kutatásokról írt részle
tek. Ha a szerző megkísérelte volna, hogy 
történelmi regényt írjon erről a korról s 
ezekről a démoni hajlamú hősökről, hála 
nagy tudásának és merész képzeletének, bi
zonyára mestermüvet alkotott volna. Mint a 
szerző is igen jól tudja, sőt hangsúlyozza, a 
könyv nemcsak abban különbözik az ugyan
ilyen tárgyú angol könyvektől, hogy aki 
írta nagy tájékozottságú tudós, hanem 
különösen abban, hogy hőse, a magyar 
fiatalember és egyik hősnője, a német 
diáklány, szokatlanul sokat foglalkoznak 
elméletben és gyakorlatban a fajfenntar
tást kísérő körülményekkel. Ha a regényt 
lefordítják angolra, amit remélünk és kí
vánunk, az angol hölgy-olvasóknak min
den esetre igen előnyös véleményük lesz a 
magyar filológusokról.
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ELFE L E .IJ /T E T T  ÍRÓK
Egy párisi irodalmi szalon fejfájára

A boulevard Poissonniére 23-as számú bérház első emeletét, 
amely a világháború alatt Madame Decari lakása volt, egy 
életbiztositó társaság foglalta el.

(A párisi lapok 1934 szeptember 6-iki számából.}

E mosolygós ősz egyik napsugaras reggelén hatalmas bútorszállító autók 
álltak meg a párisi boulevard Poissonniére 23-as számú szürke, komor bérháza előtt. 
Költözködés. Ez a zűrzavaros állapot sohasem szokott mást érdekelni, csak azt, aki 
költözködik; ebben az esetben azonban már azt sem. Ezeknek a bútoroknak, képeknek, 
dísztárgyaknak tulajdonosa befejezte színpompás, gazdag földi életét már akkor, mi
előtt vándorútra keltek volna értékes életének halomra gyűjtött emlékei. A járókelők 
is ott a párisi grand-boulevard-on bizonyára éppen hogy rápillantottak a poros, pók
hálós, selyemhuzatos szalongamiturára, a kicsorbult nippekre, a megrokkant búto
rokra, a szállítómunkások pedig mindössze csak annyit tudtak, hogy onnan, a boule
vard Poissonniére 23-as számú háztól az árverési csarnokba kell menniök, ott lerak
ják a bútorokat, képeket, a márvány- éss gipszszobrokat és ezzel feladatuk véget is 
ért. Ami ezután következik, az már nem tartozik reájuk.

; > A ház, a komor, szürke párisi bérház is hallgat. Az évszázados falak sem árul
nák el semmit abból a korból, amikor még Gambetta volt a franciák királya.

- * Az emlékiratok, régi, megsárgult papírosok elfakult írásai azonban beszélnek.
Ezek a régi írások elmondják, hogy volt idő, amikor e szürke ház kőlépcsőjén, az első 
és máso.dik emeleten, megfordult egész Páris.

Két fenomenális asszony lakott itt, akik irodalmat és politikát irányítottak, 
akiknek szalonjait találóan nevezték el akkoriban a Francia Akadémia fiókintéze
teinek.

Az első emeleten Madame Adam lakott, a másodikon Madame De Rute. A má
sodik francia császárság végén és a harmadik köztársaság elején e két zseniális asz- 
szony szalonjában tervezett és alkotott író, muzsikus, művész, államférfiú. Verescsa- 
gin itt tartotta konferenciáit a művészetekről, Ducondray itt szerzetté görög és bre- 
tagne-i balladáit, Dumámé itt olvasta föl először Le vieux Vagabond-ját és a Comédie 
Frangaise aktorai itt játszották először klasszikus szerepeiket. E két nagyszerű asz- 
szony szalonjában megfordult minden politikus Gambetta-tói Ponbelle-ig, minden író 
és művész Henry Houssaye-tői Alphonse Daudet-ig, később Paul Bourget-tő\ Pierre 
Loti-ig. Madame Adam, akinek Pierre Loti-\al folytatott és néhány évvel ezelőtt nyil
vánosságra hozott levelezése igazi irodalmi csemege, — itt alapította meg a ma is 
nagyjelentőségű és tekintélyes irodalmi folyóiratot, a Nouvelle Revue-1.

Változatos és rendkívül gazdag irodalmi és politikai élet folyt itt, ebben a 
szürke párisi béíházban, amely még akkor sem szűnt meg, amikor e két szalon abla
kain betáncolt az örök enyészet dermesztő szele és először az egyik, aztán a másik 
asszony hagyta itt örökre barátait.

A híres vendégsereg nem sokáig maradt úrnő nélkül.
Jö tt egy asszony, akiről addig senki sem tudta, hogy van; jött egy asszony,, 

aki beült az egyik kihűlni készülő szalonba, fölfrissítette a virágokat és egy napon 
-■ ismét együtt volt ebben a szalonban Páris irodalma és művészete.

Ezt az asszonyt Madame Decari-nak hívták.
Egy jelentéktelen vidéki kis fiskális felesége volt. Hogyan csinálta, senki sem 

tudja még ma sem. Jött, megjelent, tudása, szépsége mindenkit meghódított. Baráto
kat, bizalmasokat szerzett a világ minden ná.ciójában, császárok és királyok palotái-
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nak ajtai nyíltak meg előtte és otthon volt a világ minden fővárosában. Néha meg
közelíthetetlen volt, mint egy hercegnő, majd félmeztelenül táncolt tizedrangú párisi 
mulatók bretlijén. Néha közönséges volt, néha szimpla, mint egy kis vidéki francia 
fiskális felesége, hogy utána tudásával, lelki gazdagságával kápráztassa el hallgatóit.

A világháború legborzalmasabb napjai voltak akkor és Madame Decari szalon
jában, az akkori francia politikai élet legkiválóbbjai ültek az asztal körül. A fronto
kon hullottak az emberek, mint ősszel a legyek és a százezrek elhullásával megszer
zett győzelmeket mámorosán ünnepelték, akik otthon maradtak.

A vidéki francia fiskális felesége e borzalmas és mámoros napok egyikén, a 
francia államférfiak előtt, tette ezt a kijelentést:

— Kedves barátaim, inkább ültessenek önök kendert, mint borostyánt, mert a 
kábulat nem fog sokáig tartani és önöknek több emberük lesz, akit fel kell akaszta- 
niok, mint megkoronázniok.

Hetven éves korában úgy öltözködött, mint egy huszonöt esztendős asszony.
Ezt is megbocsátották neki, mert szerették.
A boulevard Poissonnicre 23-as számú bérházának ő volt utolsó nagystílű asz- 

szonya. Amikor meghalt, — közvetlenül a világháború befejezése után, — lakása, 
amelynek berendezése éppen olyan extravagáns volt, mint gazdájának élete,—  évek 
során át elhagyatott volt. Férje, a kis vidéki ügyvéd még a háború alatt elégett ab
ban a perzselő lángban, amely ebből a különös asszonyból áradt, — rokonok, hozzá
tartozók pedig nem jelentkeztek. A hires párisi szalonra ráborult a csend, a por és a 
feledés, mig végül e mosolygós ősz egyik szelíd reggelén megjelentek a szürke 
párisi ház előtt a bútorszállító-autók. Rövidesen az árverési csarnokban dobra kerül
nek Decari asszony nagystílű életének hátrahagyott emlékei, az egykor hires irodalmi', 
szalon falai közé pedig bevonulnak az életbiztosító társaság hivatalnokai és ahol, alig 
húsz esztendővel ezelőtt még, irodalomról, művészetről, szépségről, szerelemről folyt“ a 
szó és a csendes vitatkozás, üzleti leveleket diktálnak majd és írógépek fognak kat
togni. Szentgyörgyi Ferenc

Greguss Ágost: írói arcképek Carlisle, H. G : A boldogságért fizetni kell
(Sajtó alá rendezte Mellinger Kamilla 

•dr. — Négyessy László és Császár Elemér 
bevezetőivel. „Magyar Irodalmi Riikasá- 
gok“, 30. füzet, 258. oldal, ára í  P.) Gre
guss ahoz a forradalmi nemzedékhez ta r
tozott, amelyből az ellenforradalom kegyet
lensége — hiszen Greguss is fogságot 
szenvedett 1849 után — sem tudta az 
életbe vetett optimizmusát kiölni. (Igaz, 
hogy az ellenforradalom tiszteletben tar
totta a szellem értékeit: hiszen az első 
magyar könyv, amely 1849 októberében, 
közvetlenül a nemzet katasztrófája után 
megjelent, a fogoly Greguss „Szépészete“ 
volt!) Ez az optimizmus szólalt meg 
azokban az írói arcképekben, amelyeket 
Greguss 1853—1856 között a Pesti Napló 
hasábjain jelentetett meg s amelyeket most 
Mellinger “Kamilla; dr. kitűnő jegyzetek 
kíséretében újra kiadott. Jól állapítja meg 
Császár Elemér: Greguss nem a tudós ala
posságával dolgozott, hanem a hazafi lel
kesedésével, és nem hű, hanem, szép képe
ket adott irodalmunk múltjáról. Csupa re
mekbe készült kis biedermeier-pasztel ez 
a 29 íi'ói portré.

(Fordította: Szinnai Tivadar.' Pantheon- 
kiadás. 263 oldal. Ára 1.50 P). A. fiatal 
amerikai írónőnek változatos múlt - van a 
háta mögött: előbb gépírónő volt, azután 
ápolónő, maid színésznő lett és ma ott 
tart, hogy regényeit a világ minden nyel
vére lefordítják és Amerikában best-sei - 
ler-ek a könyvei. Ebbén a végtelenül bájos, 
megindító regényében (angol címe: The 
wife) részint -egy nagyon küzdelmes asz- 
szonyi életet ír le, részben pedig — a pesz- 
szimisták okulására 1— bemutat egy ideá
lis házasságot. Nina, a regény végtelenül 
vonzó hősnője nagyon sok szenvedés után 
jut el ebbe a nagyszerű révbe, de — „a 
boldogságért fizetni kell“ . . .  A keserves 
múlt, amely a regénybeli huszonhat órás 
történés boldog ideje alatt is visszajár, 
mint valószínűtlen kísértet volt az ára 
Nina boldogságának. De ezzel még nincs 
kifizetve minden: a boldogságnak nemcsak 
az eléréséért, hanem a megtartásáért is 
fizetni kell, a boldog házasság is feladato
kat ró az asszonyra, de Nina mindennek 
megfelel és ezért ideális a férjével való 
együttélése.
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I R O D A L M I  K U R I Ó Z U M O K
Tabarin

írta: Ráth-Végh István

Majd minden nagyvárosban van egy Tabarin című mulatóhely, de alig hiszem,, 
hogy akár a tulajdonos, akár a szereplő művészek, akár a lokáloknak általam külö
nösen nagyrabecsült közönsége tudná, hogy voltaképen kicsoda-micsoda is az a
Tabarin?

Mostanában lesz — vagy talán már múlt — 300 esztendeje, hogy Tabarint vadá
szat közben orozva megölték. 1634 végén vagy 1635 elején követték el a környék 
nemes urai az alávaló merényletet a földbirtokossá gazdagodott kókler ellen, akit 
nem akartak maguk között megtűrni.

De előlrül kezdem. A párisi Place Dauphine-en, a Pont Neuf környékén állott 
a 17. század húszas éveiben Tabarin színháza. Helyesebben egy deszkából összetákolt 
emelvény volt ez, hátulján kifeszített lepedővel. A színtársulat két művészből tevő
dött össze: egyik volt Tabarin, egyszemélyben igazgató, darabíró és színész, — a má
sik bizonyos Mondor nevű kuruzsló, aki mellékesen orvostudományokkal is foglalko
zott és előadás után csodaszereket, balzsamokat, kenőcsöket árult.

Páros jeleneteket adtak elő. Tabarin feladott egy problémát, Mondor tudomá
nyos nagyképűséggel válaszolt, végül a sok bölcs beszédnek Tabarin végét vetette 
valami váratlan, meglepő, hallatlanul bolond ötlettel. A publikum szakadásig röhö
gött, tódult a színház köré, fizetett és vásárolta Mondor kotyvalékait.

Vagyis Tabarinék bódéja volt a mai kabaré őse. A ma annyira kedvelt páros 
jeleneteket a zseniális művész-bohóc eszelte ki háromszáz évvel ezelőtt.

A tréfák legnagyobb része még ma is sikerrel robbanna; a csattanók élét alig 
koptatta el az idő. Sőt egy különösen érdekes jelentőségük is van: rávilágítanak az 
akkori idők kevésbbé finnyás közönségének irodalmi ízlésére. Azt tudjuk, hogy még 
a legelőkelőbb körök is széles kedvüket lelték a durva egyértelműségekben, szkatolo- 
gikus kiszólásokban. De Tabarin nélkül nem tudtuk volna, hogy viszont a Pont Neuf 
körüli alsóbbrendű, vásári publikum miként becsülte és értette a magasabbrendű 
humort. Mert Tabarin jelenetei ilyenek voltak. Le kell hántani róluk a kor ízlése 
által növesztett durva kérget s alatta őseredeti humorra bukkanunk. De irodalom- 
történeti elmélkedések helyett inkább bemutatok néhányat Tabarin mester trufái 
közül. Sajnos, a válogatásra igen kicsiny anyag kínálkozott, mert a trufák legna
gyobb része magyar nyelven le nem nyomtatható malacság. Sőt mondhatom nyugod
tan, disznóság. Viszont feltűnő bennük az, hogy a Mondor-féle fura bölcselkedéseket 
a vásárok közönsége megértette, amit nem mernék egészen határozottan állítani a 
lokáloknak mai, mint mondottam, általam különösen nagyrabecsült közönségéről.

Tabarin maga nem írt egy sort sem; írástudó tisztelői gyűjtötték össze a 
trufákat. Első kiadásuk 1622-ben jelent meg ezzel a címmel: Recueil généről des ren
contres, questions, demandes et autre oeuvres tabariniques. Azután egyik gyűjtemény 
a másikat követte, annyira kapósak voltak.

íme pár szemelvény közülük.
A rossz bűn nélkül és a jó érdem nélkül

Tabarin: — Mester, hogyan cselekednél, ha rosszat kellene elkövetned bűn 
nélkül és jót tenned érdem nélkül?

Mondor: — Oly tétel ez, amely saját magának mond ellent. Fiam, Tabarin, 
a mi cselekedeteink vagy jók, vagy rosszak. Ha rosszak, akkor azért ilyenek, mert 
tárgyúk lényegében rossz s így lehetetlen oly rossz cselekedetet észlelnünk, amely
ben valamely bűn ne foglaltatnék, miután a bűn annyira szorosan kapcsolódik a rossz
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cselekedethez, hogy a természet hatalmának minden latbavetésével sem képes olyan 
rossz cselekedetet létrehozni, amely ne lenne egyben bűnös is. Ugyanezt mondhatjuk 
a jó tettekről. Az érdem a jó tettek jutalma, amely azokat ünnepélyesen megkoszo
rúzza. Egy érdemes cselekedet sohasem rejthető el a feledés fátyola alá; az erény, 
amely létrehozta, meg fogja akadályozni, hogy megfosszák az elismeréstől; a jó hír
név harsonaként fogja szolgálni, hogy fénye felragyogjon. Ami tehát engem illet, 
nem találok oly ésszerű érveket, amelyek meggyőzhetnének arról, hogy lehet rosszat 
elkövetni bűn nélkül és jót tenni érdem nélkül.

Tabarin: — Már pedig ehez nem nagy tudomány kell; úgy látom, te sem fo
god megtalálni a bölcsek-kövét: hiszen magad is megcsináltad már akárhányszor 
az életedben.

Mondor: — Közöld hát a megfejtést, Tabarin fiam, hogy hasznát vehessem.
Tabcvrin: — Jó szívvel engedem át a titkot, nem tartok meg semmit a magam 

részére.---------------a nadrágodba; ime, egy rossz cselekedet, amely bűn nélkül való.
Mondor: — Ez tény.
Tabarin: — Azután mosd ki a nadrágodat a folyóban: ime a jó cselekedet, 

amelyben nincs semmi érdem.
Mondor: — 0 te gyalázatos fráter, mikor hagyod már abba ezeket az ocs

mányságokat!
K i s z e r e tn e  fé ls z e m ü  le n n i ?

Ártatlanabbak azok a trufák, amelyekben Tabarin egy felszedett rövid élcet 
gyúr át és dagaszt fel páros jelenetté. Ilyen ez is:

Tabarin: — Mester, a napokban valaki azt mondta, hogy száz tallért adna, 
ha félszemű lehetne; miféle ember az, akinek ilyen óhajtásai vannak?

Mondor: — Aki ilyet óhajt, Tabarin fiam, az nem lehet épeszű. A látás az 
emberi testnek egyik legfontosabb és legkényesebb tulajdonsága; a Teremtő ebbe a 
szervbe mindent belezsúfolt, ami csak ritka és csodálatos. Tekintsük azt a két pár 
idegszálat, amely az agyból a szembe vezet, s amelyek közül az egyik, a vastagabbik, 
a mozgatást szolgálja, a másik a látást közvetíti, — tekintsük a szem közepének kris
tályát s a pókhálószerű hártyát, amely befedi, — tekintsük akár a bámulatos rece
hártyát, akár az izmokat, amelyek a szemhéját fel és alá mozgatják, — szóval, te
kintsük a hallatlan művészetet, amellyel a természet ezt a remekmívű szervet meg
alkotta: bízvást kimondhatjuk, hogy szerfölött oktalan az olyan ember, aki mérhe
tetlen becsű szervének az elvesztését óhajtja.

Tabarin: — Aki szeretne félszemű lenni, az a vak ember. Eredj a vakok inté
zetébe, egyetlenegyet sem fogsz találni, aki ne szeretné látni, amikor téged• felakasz
tanak.

T a b a r in  k ö z ö n s é g e
Az akasztással való ingerkedés sűrűn szerepel Tabarin színpadán. Hiszen kö

zönségének jelentékeny része vásári tolvajokból, hivatásos zsebmetszőkből* s a régi 
Páris alvilágának hasonló alakjaiból verődött össze, akiknek mesterségébe, élethiva
tásába a hóhér kötele úgyszólván bele volt kalkulálva. Egyik kérdése az iránt kíván
csiskodik, hogy melyik növény a legártalmasabb? Mondor hosszú értekezést tart a 
mandragoráról s egyéb mérges gyökerekről és fűvekről, de Tabarin leinti azzal, hogy 
a legártalmasabb növény a kender: mert ennek olyan a hatása, hogy a belőle font 
kötelet csak néhány percig tartja a hóhér az illető nyakán, máris belepusztul.

Egy másik növénytani vitája Mondorral így zajlott le:
Tabarin: — Mesterem, te beutaztad már a fél világot, mit tapasztaltál? a fák 

között melyik a legtermékenyebb?
Mondor: — Úgy van, Tabarin, aki sokat utazik, fölötte áll a lusta tömegnek, 

amely inkább elposhad odahaza, semmint hogy nekiinduljon világot látni. A nagyvi
lágban bizony sok különösséget tapasztalhatni; a természet a talaj minősége szerint 
termékenyekké vagy terméketlenekké teszi a fákat; ahogy Vergilius mondja:
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. . .  Non omnis fert omnia tellus.
Még azt is mondja Vergilius:

Hic segetes, illic veniunt felicius uvae,
Arborei fetus alibi, etc.

Vannak országok, amelyekben termő fákat találhatunk, viszont ezek a fák 
más éghajlat alá ültetve, elszáradnak, kipusztulnak. Franciaországban és Itáliában 
vannak a legtermékenyebb fák, mert éghajlatuk egyenletes és a lakosok értenek az 
ápolásukhoz; itt úgy meg vannak rakva az ágak gyümölccsel, hogy villákkal kell alá
támasztani. Ha tehát azt kérded, melyik ezek közül a legtermékenyebb, bajos vála
szolnom, mert hiszen temérdek fa vetekszik ebben egymással, — hacsak azt a fát 
nem tekintem ilyennek, amely évente kétszer hoz gyümölcsöt s amelyről a költő 
ezt írja:

Bis gravidae segetes, bis fructibus utilis arbos.
Ennyit mondhatok erről tárgykörről.
Táborin: — Nem tudsz te semmit, mester! A legtermékenyebb fa az akasz

tófa, mert ennek az a tulajdonsága, hogy ha elültetik, már egy óra múlva gyümöl
csöt hoz, anélkül, hogy levelet hajtana vagy kivirágzanék, — sőt alig, hogy lesze
dik róla a termést, másnap már új gyümölcs érik ra j ta . ..

De nem csupán a tulajdon közönségét csipdeste Tabarin, hanem honorálva hall
gatóinak ízlését, belemart lehetőleg mindenkibe, aki ennek a hallgatóságnak nem volt 
rokonszenves. Sorra került nála a molnár, a szabó, a törvényszolga, az ügyvéd stb., 
s bizony némi irigységgel tekinthetünk vissza a háromszáz év előtti időkre, mert ke
vésbé volt szigorú a cenzúra és kevésbé voltak érzékenyek az emberek. Tabarin sza
badon garázdálkodott az ő deszkabírodalmán, senki sem szaladt panaszra ellene. Sza- 
badszájúságára legjobb példa az a jelenet, amelyben azt kérdi Mondortól, hogy ha 
négy külömböző élethivatású embert beleraknak egy nagy zsákba s bizonyos idő 
múlva a zsák száját kinyitják: melyik fog legelsőnek kimászni? Fel is sorolja a 
négy élethivatást., de én bizony nem reprodukálom, mert hátha az előbbi négyről van 
szó és bajba kerülök.

Mondor mester magasröptű bölcsészeti értekezéssel felel s végre oda lyukad 
ki, hogy az fog elsőnek kimászni, aki legközelebb van a zsák szájához.

— Nem tudsz semmit mester! Elsőnek egy lator fog kimászni, — oldja meg 
a kérdést közröhej között Tabarin.

Volt azután egy témakör, amely természetesen nem hiányozhatott Tabarinék 
műsorából: az asszony. A művész urak és a közönség véleménye ebben a tekintetben 
megegyezett, mint a következő példázat mutatja:

Tabarin: — Mester, miután az orvostudományoknak tanára vagy, tudod-e, 
mikor téved legnagyobbat az orvos?

Mondor: — Mi orvosok bizony tévedünk néha, mert hiszen a belső bajokra 
csak külső jelenségek alapján következtethetünk, már pedig ezek a jelenségek olykor 
csalókák és ítéletünket tévútra vezetik. így példáúl, ha egy forró temperamentumú 
betegnek szárító és hevítő szereket rendelünk, ezzel csak még betegebbé tehetjük, 
már pedig a külső jelenségek ilyen szerek alkalmazását indokolják. Leginkább a hir
telen fellépő lázas betegségeknél tévedhetünk, mert gyors segélyre van szükség s a 
gyorsaság károsan befolyásolja megállapításainkat, holott az a helyes kezelés, amely
nek érett megfontolás az alapja.

Tabarin: — Finom kis orvos vagy; nem a lázas betegségnél téved legnagyob
bat az orvos, hanem olyankor, amikor egy asszonynak hashajtót és klistélyt rendel, 
hogy kitisztítsa az agyát: hiába kereskedik felül is, alul is, sehol sem talál egy sze
mernyi agyvelőt.

T a b a r in  t ü n d ö k lé s e  é s  e lm ú lá s a
A siker kövérre dagadt. A közönség megszaporodott a környék polgárságá

val. sőt a nagy cécó hírére idecsődültek távolabbi városrészek lakói is, de még ne

366



mes uraságok sem restelték, hogy hintójukat megállítsák a színpad előtt és együtt 
vihogjanak a lakájukkal. Tabarin Páris egyik legnépszerűbb alakjává tornázta fel 
magát. Ünnepelték, megfizették — sőt, ami a népszerűség csalhatatlan jele, utánoz
ták. Egész tekintélyes „tabarinique“ irodalom burjánzott fel körülötte, több-kevesebb 
ügyességgel majmolva a híres trufákat. A Tabarin-kutatók összesen huszonhárom 
ilyen művecskét szedtek össze. Nem érdektelen köztük az, amely Tabarin híres kalap
jával foglalkozott (Fantaisies plaisantes du chapeau ä Tabarin). Ez a kalap valami 
fantasztikus alkotmány volt, amelyet Tabarin úgy tett a fejére s úgy billegetett, 
hogy még meg sem szólalt, a közönség máris fuldoklott a nevetéstől. Háromszáz 
évvel a Chaplin rekvizitumai előtt! A közönség nem. öregedett meg azóta.

1630 körül Tabarin abbahagyta a szereplést. Vagyonra tett szert s pénzét kis 
földbirtokba fektette Páris közelében. Négy évig élvezte a földesúri örömöket, de a 
négy év alatt egyre gyűlt a méreg a környék nemes uraiban, hogy a bohóc közéjük 
mert tolakodni. Törvényesen nem lehetett tőle szabadulni, tehát az ismert eszközhöz, 
a vadászat közben eltévedt golyóhoz folyamodtak.

Alas, poor Yorick!

Romains, Jules: Les hommes de bonne 
volonté. VII. Recherche d’une église. VIII 
Province

(Flamnwion, Paris. 328 és 290 oldal.) A 
mai francia irodalomnak quantitative és 
qualitative is leghatalmasabb regényciklu
sát írja Jules Romains (Louis Farigoule) 
Les hommes de bonne volonté gyűjtőcí
men. A háború előtt hat esztendővel kez
dődik a történések időpontja, térbelileg pe
dig Franciaország a színhely. Széleskörű, 
mély pszichológiával meglátott kultúrhis- 
tória, regényben elbeszélve: így nevezhet
nék ezt a monumentális munkát, amelyet 
élete főművének tekint a szerzője. Ismert, 
nemzetközi jelentőségű nagyságok és kis
emberek, entellektüellek és proletárok, gaz
dagok és szegények tömegei szerepelnek a 
regényben, amelynek olyan sok figurája 
van, hogy szükségessé vált a kötetek vé
gére indexet tenni, másképp az olvasó be
leszédülne a hullámzó események közepette 
kavargó ember-örvénybe. A regényciklus
nak most megjelent hetedik és nyolcadik 
kötetében újra találkozunk régi ismerőse
inkkel, akiknek előző viselt dolgairól az 
előbbi kötetekből tudunk, de mellettük 
újabb figurák egész sora is felbukkan ter
mészetesen. A hetedik kötetben a háború 
előtti intellektuális fiatalság játsza a fő
szerepet, az a kissé már talaj tálán fiatal
ság, amely élettanaimat akar magának te
remteni és vágyódik olyan erőforrás után, 
amelyből meríthet, céltudatos közösséghez 
akar tartozni, hogy ne érezze magát elha
gyatottnak és magányosnak a bomlófélben 
levő társadalomban. A négy főszereplő fia
talember közül kettő így kapcsolódik a sza- 
badkőmivességhez, a harmadik titkos tár

saságok útvesztőibe keveredik, a negyedik 
pedig a szerelemben keres kárpótlást. A 
nyolcadik kötet eseményei már nem Páris- 
ban játszódnak, hanem a francia vidéken, 
mert másként nem tudna az író megfele
lően átfogó képet adni a korról, amely 
másként dokumentálódik a fővárosban, 
mint az azon kívül eső területeken. A szín
hely áthelyezésével kimélyíti a közelmúlt 
Franciaországának reliefjét. A vidéken le
játszódó eseményeknél is a politikai és a 
szerelmi élet dominál, mert ezen a két té
ren hangsúlyozódik ki leginkább az emberi 
lélek sokrétűsége, itt hullámzik a legna
gyobb szenvedély, ebben van a legtöbb szín, 
ezek azok a megnyilvánulások, amelyek 
kapcsán leginkább lelepleződik a lélek. 
Márpedig Jules Romains, az unanimizmus 
megteremtője, mindenekfelett a lélek ra j
zolója, a belső történéseket hangsúlyozza 
ki és a külső események főként azért fon
tosak számára, hogy rámutathasson arra: 
mit váltanak ki ezek az emberekből.

Salburg, Edith Gräfin : Der Tag des Ariers
(Schlieffen-Verlag, Berlin SIE. 11. 288 

oldal.) A mai Németország mentalitását 
adja vissza ez a tendenciózus beállítású 
regény, amely a zsidó faj ellen irányül. A 
germán fajtisztaság első propagátorának, 
Theodor Fritsch-nek a figurája köré von 
glória-fényt és hozsannázva köszönti azt a 
boldog hajnalhasadást, amikor végre „fel- 
virradt‘‘ a germán faj napja és Németor
szág megszabadult az eddig olyan erős be
folyással bíró, ellenséges zsidó fajtól. Tu
lajdonképpen regény formájába álcázott 
politikai pamflet ez a könyv.
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im J iiA AG  O K

Európa hengerbuckája
Hja Ehrenburg: Trust D. E. (Roman von der Zerstörung Europas. Welt-Verlag, Berlin 

Oroszból németre fordította Lia Colmann. 222 oldal)

Elejétől végig a legmaróbb és legtalálóbb társadalmi és politikai gúny- és 
vádirat. Kezdődik Mr. Twiot, a legnagyobb chicagói húskonzervgyár tulajdonosának 
reggelijével, akinek telepein évente hatmillió 627 ezer darab sertést, ürüt és szarvas- 
marhát dolgoznak fel, de ő saját személyére szigorú vegetáriánus, aki „Isten pa
rancsa szerint“ kíméli az állatokat s főként gyümölcsből és tejtermékekből él. Külön
ben röpiratot adott ki ezzel a címmel: „Erkölcsi kötelességünk, vagyis: Mostantól 
kezdve csak észszerűen szaporodjunk.“ Ezen azt értette, hogy szigorú felügyelet mel
lett száz éven belül kitermelhető lesz a munkaember néhány válfaja: a teherhordó
ember, a kocsihajtóember, a szolgaember. A teherhordó 10 lóerővel. Kellékek: kis 
fej, krétenség, feltétlen engedelmesség. A szolgánál jól fejlett kezek, a nyelv tel
jesen béna, nemileg érzéketlen. Az összes változatoknál legelengedhetetlenebb az 
alázat. Mr. Twiot gyűlölte Európát, mert az sem észszerűen szaporodni, sem az ő 
húskonszervjeiből táplálkozni nem akart.

A  n é p s z ö v e ts é g  ju b ile u m a

Az európai helyzet ebben a pillanatban — 1927 április 11-én —, amikor Mr. 
Twiot kanadai körtéből és tejfölből álló szelíd reggelijét elköltötte, a következőkben 
volt összefoglalható. A Chicago Tribune kábel jelentései szerint tucatnyi különböző 
kül- és belháború a Balkánon, Lengyelországban és a Rajna vidékén. A Népszövetség 
fennállásának tíz éves fordulóját készül megülni. Az elnök a közelgő nagy esemény 
tiszteletére ebédet adott, amelyen rámutatott „a béke, az emberiesség és az igazság 
politikájának ragyogó eredményeire, a sok bonyodalom ellenére is‘‘. Luxemburg kép
viselője megtagadta részvételét az ünnepségen. Feltűnt Mme Traindedeynek, az 
alelnök nejének orgonaszín ruhája, egy Lebin-modell (Páris, 2, Hue de la Boetio). — 
A kopenhágai felsőbb statisztikai intézet megállapította, hogy amíg az 1914—18 kö
zötti világháború Európának elesettekben, a születések csökkenésében és a halálozá
sok emelkedésében 36 millió 750 ezer emberébe került, az 1924—26 évek alatt a 
nemzetközi és polgárháborúkban, elmaradt születésekben és a halálozások szaporu
latában (éhség, tömegjárványok, stb.) a veszteség 55 millió 600 ezer lélekre rúgott. 
— Velencéből cáfolják Gabriele D’Annunzio halálát. A nagy költő jól érzi magát 
és nemrég új ódát írt Macedónia annektálásának tiszteletére. Legközelebb egy hétre 
Görögországba szándékszik utazni. Lehetséges, hogy a sportünnepélyeken (rodlizás 
villanyos szánkókon stb.) is részt vesz. A Dante Társaság ez alkalomból zöld szarvas
bőr lovaglónadrágot és lant alakú ütőérmelegítőt ajánlott fel neki.

-Tens Boot, a D. E. Trust — Trust for the Destruction of Europe — (Társulat 
Európa Megsemmisítésére) kitalálója, alapítója és vezérigazgatója, Texel holland 
szigeten született, mint a tanulmányúton levő monacói herceg és egy keményített 
főkötős, barátságos szigetlakónő négy perces szórakozottságának gyümölcse. Apjától 
örökölte a szerencsejáték nemes szenvedélyét.
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A b é r tá n c o s*  E u r ó p a  so r s á n a k  ir á n y ító ja

Jens Boot gyermek- és serdűlőéveit menhelyeken s vándorcirkuszokban tölti. 
Mint hajóinas kerül először Amerikába. Tizenhét éves, amikor megismerkedik Can- 
nesban az ötvennyolc éves Miss Jozl-lal, a tehetséges festőnővel, aki a szép fiút 
modelnek szerződteti. Egy év múlva Jens bizonyos vegyi készítmények segítségével 
némileg sietteti a Miss halálát s a reá eső óriási örökséget egyetlen éjjel elrulettezi. 
TJj mesterség után nézve arra vállalkozik, hogy negyvenen felüli nőkkel tangót és 
bosztont táncoljon. Ezeknek a hölgyeknek testsúlya 80 és 100 kiló között váltakozik 
s mert Jens kitűnő táncos, tizenegyen közülük szindikátust alapítanak, amely Jens 
lábain korlátlanul rendelkezik. Fiatal nőkkel táncolnia tilos.

Nem áll, hogy Európa pusztulásának az a kosár az oka, amelyet a Tea-Star 
Mulatóban Mile Lucy Flamingo adott Jensnek, aki Lucy vörös hajpamacsától el
vakítva, dacolt a szindikátussal, önérdekkel és hagyománnyal és fizetett táncos létére 
táncra kérte a gazdag, gőgös leányt. Igaz, hogy Jens Boot elkeseredésében bosszút 
esküdött Európának, de ezzel legfeljebb csak siettette az amúgy is vesztébe rohanó 
világrész végzetét.

Jens Boot harmadosztályú jeggyel, 140 dollárral és poggyász nélkül vág neki 
újból Amerikának. A hajón utazott 148 „Mister“, akik összesen 12 milliárd dollár 
urai voltak s a hajótér háromnegyed részét vették igénybe. Táncoltak, vitorlás kosár
kákban utazgattak ide-oda, női boxversenyeket és szelídített kolibri-lövészetet ren
deztek, a jégpályává alakított alsó fedélzeten leányaik és fiaik bíbor- és smaragd- 
szín-nadrágokban korcsolyáztak. A felső fedélzeten szicíliai narancs és brazíliai aloé 
virult, maláji és libériái néger- és nizsnij-nowgorodi orosz zenekarok játszottak.

A hajó hátralevő egy negyedében 5670 utas helyezkedett el, akiknek együtt 
nem volt 100.000 dollárjuk, míg Mr. Jobs, az acélkirály az átkelésért, mór ízlésben 
tartott kajütjében, maga 150.000 dollárt fizetett. így csak igazságos volt, ha az 
5670 embernek kissé össze kellett zsúfolódnia.

T r ö sz t  E u ió p a  m e g s e m m is íté s é r e

Jens Boot Amerikába érve, megalapítja Európa elpusztítására irányuló tröszt
jét. A húsz milliárd dollár alaptőkén rendelkező társulat tagjai: Mr. Twiot, akinek 
indítóokait már ismerjük, Mr. Jobs, az acélkirály, akit az európai borotvapengék 
olcsósága bőszített fel és William Hardayle, a naftakirály fia. ö azért csatlakozott, 
mert nászútját a bűbájos Cate-tel olyan valódi sivatagban akarja tölteni, ahol nin
csenek oázisok és nincsenek Cook-hotelek. Amikor Boot beígéri neki, hogy ezt a száz- 
százalékos sivatagot öt éven belül Európa szívében szállítja neki, erre az időre 
■elhalasztja esküvőjét és csekket ad a még hiányzó hét milliárdról.

A D. E. tröszt — amely a Detroit Engeneering Trust álnév alá rejtőzött — 
Amerikában tizenhét szervezetet tartott fenn, amelyek viszont 314 európai üzemet 
irányítottak. Ezeknek több mint 18.760 alkalmazottjuk volt, köztük „királyok, köz- 
társasági elnökök, miniszterek, vállalati- és bankvezérek, vezérkari főnökök, az összes 
politikai pártok vezetői, kardinálisok, sőt még — gonosztevők is“. Mindezeknek fogal
muk sem volt a tröszt létezéséről és nem is sejtették, hogy cselekedeteikkel milyen 
célt szolgálnak, tekintve, hogy szervezeteik egészen más nevet viseltek. Boot csak a 
két betűhöz ragaszkodott. Ilyen volt a „Demokrata Emancipáció ligája“, a „Deutsch
land—England r. t.“, a „Decapitazione degli Ébrei“ stb. Senki sem látott a dolgok 
mélyébe. A filozófusok is csak az „intéző körök végzetes vakságáról“ dadogtak.

Európa megsemmisítésének robbantószálai a francia köztársasági elnök kezébe 
futnak össze és igy csak természetes, hogy először is Berlin és Németország kerül 
sorra. Óriási tankok hengerük le. Aztán végigvezet a regény egész Európán, ahol 
ói lám állam után esik áldozatul, összes lakóival együtt, repülőgépek bombáinak, mér
ges gázoknak, repülőgépekről leszórt járvány-bacillusoknak, mérgezett esőnek, be
csempészett álomkórnak, távolból irányított robbantásoknak. Angliával éhhalál végez
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és éppen a legfelsőbb körök vetemednek végső kínjukban emberevésre, míg a nép 
közül a különböző pártállású éhezők kéjjel gépfegyverzik le egymást. Közben dicsé
retes szerep jut a forradalomnak és a polgárháborúknak is. Vannak derék, előzékeny 
országok, amelyek nem várnak idegen beavatkozásra: udvariasan önmagukat fal
ják fel.

E u ró p a  v é g e

Franciaországgal az „Aphro‘‘ nevű titkos szer végez. Utóbb már 2000 négert 
importál az elnök, hogy ezek helyettesítsék az „Aphro“-tól hasznavehetetlenné lett 
francia férfiakat. Mindenesetre hozzájárult a végső pusztuláshoz egy derék polgár- 
háború, amelyben a felkelőket az elnök öccse vezette. Ez a két lelkes férfiú aztán 
egymás torkát harapta át. Páris lakosságának maradéka lemenekült a földalatti 
vasút folyosóiba. Itt reszkettek életükért, míg felettük a repülők halálthozó bombái
kat most már egymás ellen használták fel. Jens Boot búvárruhát öltött és egy jó, 
finom kis fúróval felszerelve leereszkedett a Szajna tükre alá. Röviddel azután csend 
borult a földalatti folyosókra: csak a Szajna hullámai mormoltak bennük komor 
halotti dalt.

Európa sivatag. Lakói közül akik megmaradtak, kivándoroltak a másik négy 
világrészbe. Boldogan, üdvözült mosollyal dolgoztak a szibériai ólombányákban, vagy 
őrzik Ausztrália legelőin a juhokat.

Jens Boot még egyszer bejárja a gyűlölt-imádott világrészt. Egy gótikus épület 
romjain, amely azelőtt igazságügyi palota volt, nőstény farkas tanyázik kölykeivel, 
a hajdani tőzsde lépcsőin hatalmas medve nyalta mancsait: de ők nem bántják 
a békés, jószándékú embert.

Fantasztikum, lehetetlenség, túlzás?.'.. Nem. Hja Ehrenburg nem is erőltette 
meg a fantáziáját. Csak céltudatosan ,-,csokorba“ foglalta, amit „a technika vívúiá- 
nyairól“, „a hadi felszerelések tökéletesítéséről“, „zseniális kutatók találmányai
ról“ s egyik-másik európai állam belpolitikai eseményeiről napról-napra a lapokban 
olvasunk.

Hja Ehrenburg szatírája ragyogó és ötletes, az egész könyv pokolian szellemes 
és ép ezért kegyetlen őszintesége mellett is élvezetes. Ez az író, akinek szarkazmusa 
borotvaéles, tud végtelenül gyengéd is lenni, tud elérzékenyülni, ha kijátszottakról, 
jogfosztottakról, ha gyermekről, állatról, ha növényekről van szó. Tájleírásai gyö
nyörűek. A nőket ellenben nem kíméli, ép oly könyörtelenül pellengérre állítja őket, 
mint a férfiakat, s ráadásul egyáltalán nem veszi őket komolyan. De azért meglátja 
bennük a nemesebb vonásokat: a hűséget, önzetlenséget is.

Szenes Tilda

Hat verseskönyv

fekszik itt előttünk. Hat — többé-kevésbbé 
— tehetséges költő akarja, hogy „látva- 
lássák“, megértsék és méltányolják. Ha
bán Mihály (Évszakok forgása. Kosmos 
kiadás, 1934. 43 oldal) szabadversekben, 
biblikus stílusban mondja el szép meglá
tásait. A modern Énekek Énekéül hat a 
lírája. — Magyar Kató (Asszonyok, vi
gyázzatok! II. kiadás, Csokonai-kiadás, 
1934, Budapest, 46 oldal), verseskönyvé
nek első kiadása néhány hét alatt elfo
gyott. A verseskönyvnél igazán ritka si
kert az indokolja, hogy finom, művészi 
készséggel játszik a lélekhurokon és az 
asszonyi érzések dús skáláját" maradékta

lanul adja vissza. — Bakos József (Ezüst 
malom. A szerző kiadása. 62 oldal) egy
szerű szavakkal ír a csendes falusi élmé
nyekről, kedves akvarel-portrékat fest a 
körülötte élő emberekről. — Gorái János 
(Sarlós magvető. Ék-könyvtár kiadása, 
Budapest, 1933. 31 oldal, és Nyárutó. Az 
író kiadása. Budapest, 1934. 30 oldal) lí
ráját nagy lendület hajtja, erős, kemény- 
kötésű költő, akinek szociális tendenciájú 
versei pompás vízesésként zuhognak, de 
szeme csak egy irányba néz: a proletáriá- 
tus felé. — Zabányi Lajos (Zsoltárom. 
Molnár-féle Nyomdai Müintézet T. t. Szek- 
szárd. 18 oldal) istenfélő, halkszavú lelké
nek tiszta sóhajtásait énekli csendes ver
seiben.



A cigányok költészete
A cigányok, Európa országútjainak e fáradhatatlan vándorai, akik a nyu

gati kultúra közepette, sőt e kultúra nivelláló hatásával szemben is makacsul meg
őrizték csodálatos szokásaikat, föltétlen szabadságukat és babonás titokzatosságu
kat, a 19. század romantikus költészetének egyik érdekes, színes elemévé lettek. 
Számtalan versben dicsérték ez időben a cigány-élet szabad szépségeit s a cigány
lányok dús bájait. De nagyon kevesen voltak, még e versek írói között is, akik tud
ták volna, hogy e népnek magának is van egy sejtelmes, fáradt, melankolikus, de 
értékes költészete.

Cigánynyelven Írott kis dalok jelentik ezt a költészetet, versek, amelyekben 
egy örökösen mozgásban levő, nyomorgó és félig-meddig hontalan nép panaszolja fel 
sorsát. Az élet kirugdaltjai szólalnak meg e versekben, akik életüket az országuta
kon és az országutak mentén húzódó árkokban élik le, s akiknek ha megöregszenek, 
nem marad egyebük mint „egy hegedű s egy koldusbot“. Igazi népköltészet ez, amely 
együtt születik a zenével, s az országutakon döcögő szekereken s a faluvégi vályog
házakban őrzik meg és adják tovább nemzedékről nemzedékre.

E költészet alaphangja • nagyon is pesszimista, s éppen ez a pesszimizmusa 
különbözteti meg minden más népköltészettől. Dermesztő sötétség és fárasztó me
lankólia nehezül ezen a költészeten. A derű teljesen hiányzik belőle, mert nagyritkán fel
villanó kesernyés és csípős humoruk inkább a kiábrándultságnak és a cinizmusnak, 
mintsem a derűnek hirdetője.

*
Hermann Antal, a cigányok művészetének és költészetének nagy ismerője 

több tanulmányban és cikkben foglalkozott a cigányok irodalmával s a cigányok 
meséivel. Folyóirata pedig, Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn, a cigányiroda
lom közlönye s a „Nemzetkö'zi cigány tudós társaság“ hivatalos értesítője lett. Az 
alant közölt versek és versrészletek is az ő gyűjtéséből valók.

* •
így dalol a vándor-cigány, aki húsz éve járja a világot, küzködve az ellensé

ges világgal és a könyörtelen elemekkel:

„Húsz év óta nincs hazám,
Hideg a tél, de fázom;
Meleg kemence körül 
Csak a gazdag ember ül.
Elek, mint kis egerek,
Itt nyaralok, ott telelek.
Éltem végén a halál 
Valahol csak megtalál.

Szerelmi költészetük egyedülálló. A boldog s a megelégedett, a vágyódó s a 
kielégíttetlen szerelmet alig éneklik meg. Szerelmes vers csak olyankor születik 
náluk, ha csalódás éri a szerelmest. Ilyenkor aztán szidalmazzák a hűtlen szeretőt. 
Átkokkal s rossz kívánságokkal vannak teli e „szerelmes versek.“ Egy szeretetre 
vágyó, de megbántott lélek lángolásának apró pernyéi ezek az átkok.

„Hogy az Isten verjen meg,
Atka vagy te lelkemnek,
Mert, hogy szemem meglátott,
Sínylem nyűgös varázsod.
Lábam tartod bilincsben 
Eszem kell, hogy veszitsem.i'



A vagy:

„Könnytől ázik az én kendőm, —
Verje meg az. én teremiöm;
Verje meg a. lelkét annak,
Ki az oka bánatomnak.
Aki karjaimba vágyott,
Ördög vessen annak ágyat,
Tüzes legyen bőre, bele,
Kígyó, béka. háljon vele.“

A legsikerültebbek azok a kis, négysoros versikéik, amelyekből fanyar, kiáb
rándult életszemléletük villan elő. Epigrammaszerű írások ezek, kesernyés humorral.

A SZERELMES ÖREGASSZONY 
Láng csap fel a hamvadt üszkön,
Hogy a széllel újra küzdjön.
Özvegyasszony ismét szeret,
Nem verte egy férj eleget.

A MEGVERT ASSZONY 
Félj a testem, megvertél,
Jaj véresre döngettél,
Mégis csak mást szeretek,
Lelkem meg nem verheted.

*
Külső formájukat illetően e versek bizony kezdetlegesek. Majdnem kivétel 

nélkül négy- vagy negyedfeles trocheusi sorok, minden strófaszerkezet nélkül, naiv 
rímekkel.

Mi a legjellemzőbb e költészetben? A természet tárgyai és jelenségei s az 
emberi életviszonyok közti kapcsolat tükröződése. Mert oly nép költészete ez, amely 
a 20. század kultúrája nomád életét éli. Oly nép költészete, amelynek számára a 
kultúra csak falusi tömlöcök formájában jelentkezik. Itt élnek közöttünk, de nífeg- 
közelíthetetlenebbek, mint messzi szigetek vad népei.

Forgács Antal

Márai Sándor: Bolhapiac
(Székely-Kovács Olga rajzaival. Pan<- 

iheon-kiadás. 271 oldal). Márai ragyogó 
írásmüvészete, egyéni szatírája, az a ké
pessége, amellyel a dolgok legmélyéig nyúl 
és bámulatos biztonsággal fogja meg a 
problémák lényegét, az a sajátos készsége, 
hogy könnyed fricskával úgy penderíti 
alakjait, hogy egyetlen szempillantással 
minden oldalról látjuk őket: szóval mind
az, ami őt a magyar irodalom büszkesé
gévé avatja, maradéktalanul érvényesül 
azokban a brilliáns novellákban, amelyek 
ezt p kötetet megtöltik. A legfinomabb 
nüanszokat élesíti ki szembeszökő kontú
rokká az élvezőről, a gigerliröl, a pedáns
ról, az ismerősről, a bajnokról, a szemé
remről, a diszkrécióról szóló írásaiban. 
Mikroszkópén keresztül mutat meg olyan 
embertípusokat — a katonát, a dobost, a

zsarolót, Corovicset, az orvost, — amelyek 
mellett, szabadszemmel rájuk nézve, ér
deklődés nélkül haladnánk el, de Márai 
nagyítóüvege alatt izgatott kíváncsiság
gal nézzük őket. Még mohóbb érdeklődés
sel figyeljük különös sajátságú figuráit: 
Vidalit, Szaikayt és a félbolond írót, a 
ronda nőt és Teddy-kutya gazdáját, akiket 
a maga utánozhatatlan módján tud von
zóvá tenni. Üti benyomásairól való beszá
molói, különösen Angliáról való impressziói, 
tömör, tökéletes meglátásaikkal ragadnak 
meg. De bármiről ír is, — a Tabánról, 
vagy gyerekkori stiklijeiről, a melegről 
vagy egy szerelmes párról, az ítélkezés 
apparátusáról vagy a taxiban való csóko 
lódzásról, — mindig. mindenről újat tud 
mondani, különleges charme-mal tálalja fel 
mondanivalóját és gondolkozni valót ád az 
embernek.



PRAE
(E gyszer i! m e g je g y z é se k  e g y  k o m p lik á lt  k ö n y v h ö z)

„Kezdetben vala az asszociáció. . így kezdődik annak a világnak teremtése, 
melynek istene Joyce és újonnan feltűnt magyar prófétája Szentkuthy Miklós, a 
Prae című könyv szerzője. Könyv? Igen: úgylátszik. Papírra nyomták és lapozható. 
Egyébként inkább eszünkbe juthat róla akár a Lánchíd, akár Belgium, mint „Az 
új földesúr“ vagy „A Gyurkovics fiuk“. A „Prae‘-ről már több kritikus megemlé
kezett. A legtöbben azonban csak fokozták e könyv körül keletkezett homályt. Nehéz 
is kritikát mondani róla. Hiszen minden kritika valamilyen külső vagy belső tör- 
vényhez való hasonlítás. Mihez hasonlítható a „Prae“, amely legtöbbször még önma
gára sem emlékeztet? Függetlenítsük azonban magunkat minden előítélettől és köb- 
gyököt vonva önmagunkból, lássunk neki alázatos lélekkel e könyvszerűség olvasásá
nak. Miről szól a „Prae“? Hogy valamilyen tájékozódást nyerjünk a káoszban, néz
zük meg a tárgymutatót. Itt azonban úgylátszik a szerző 15 oldalra komprimálta az 
egész kötetnyi zűrzavart. Egy kis ízelítő a tartalomból: „Hasonlat a kamaszvágyról. 
— Csók és intellektualitás régi és új viszony lehetőségei. — Modern építészet össze
függése akttal és halállal. — Idő és csönd kémiája a házakon. — Három irodalmi 
álkifejezésről: végtelen szójáték — szintézis, zenei motívum utánzás, túl balzaci típus- 
dömping. — Félhülye lánnyal alkonyi víz és ölelő fák között“.

De ne befolyásoljon bennünket még ez sem. Lássunk neki. Az olvasásnak van 
egy konszervativ módja: hogy az olvasó igyekszik a szavak mögött bizonyos értel
met keresni. Mint kiderült, ez a konszervativ nézet a „Prae“-ben túlélte magát. Las
san rájövünk, hogy e 650 hatalmas oldalra terjedő szó-infláció mögött hiába keres
sük az értelem aranyfedezetét. Az csak néha-néha bukkan fel, mint egy letűnt, világ 
félénk maradványa, és szinte nevetségesen naivnak hat ebben a keretben.

Ilyen könyvet megírni: szorgalom és tudás. Elolvasni: tehetség. Mégis: mi
lyen hangulatot kelt a szöveg? Mi az összbenyomása az olvasónak, ha már a részle
tekben nem tud feloldódni? Képzeljünk el egy hatalmas lexikont, amelyben technikai 
hiba folytán a nyomdász minden címszóhoz az utána következő címszó magyarázatát 
nyomja. De aztán amint tovább olvasunk, mintha ez az elírás mégis kiegyenlítődnék 
valahol. Felmerül itt természetesen a kérdés: nem lett volna egyszerűbb minden cím
szóhoz rögtön a megfelelő értelmet írni? Itt azonban már mutatkoznak bizonyos ár
nyalati különbségek, amelyek ezzel az eltolódással járnak és amelyekből minden ho
mályosságuk ellenére is nem egyszer valamilyen sajátságos, seha-nem-észlelt han
gulat árad.

Mi játszódhatott le a szerző agyában írás közben? Valószínűleg nem gondolt 
semmire, még arra sem, ami eszébe jutott, mert máris új ötlete támadt. A gondolat- 
társítás ad absurdum-vitele ez a grandiózus elírás. Képzeljünk el százezer fogalmat, 
szót, képet, szóképet, betűt, a maximumig permutálva, variálva és kombinálva. Oly 
magas fokig, amelyen túl már egyszerűsödnék a művelet és amelyet folytatva csak
hamar ismét eredeti egyszerű alkotórészeire esnék szét az egész, e kötetben foglalt, 
világ. Talán ekkor egy végtelenül egyszerű matematikai képletet kapnánk. Mint pl. 
2x2=4. Vagy valaki elénk állna, mélyen a szemünkbe nézne, és egy pohár vizet kérne. 
Ezzel a módszerre] a könyr kilenctizedrésze feleslegessé válnék. Szerzőnk viszont 
elvesztené az asszociáció-okozta perverz örömét. Hát a dolgok tényleg csak azért lé
teznek, hogy láttukra valami egészen más jusson eszünkbe?! A természet bölcsesége 
fölött lehet vitatkozni; annyi öncéluságot azonban senki nem tagadhat meg tőle, 
hogy p], a kengurut nem azért teremtette, hogy egy telefonszám jusson róla eszünkbe. 
Szentkuthy hasonlatai szintén a szabad asszociáció túlhajtásának eredményei. Min
déi'. mindenre emlékezteti. Legtöbbször arra, amihez egyáltalán nem hasonlít. Egy 
női csatt a váltókon lévő aláírásokra emlékezteti.

Ad-e szerzőnk valamilyen világnézetet? Igen: talán így látja a világot az, aki
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tíz háztetőn ül egyszerre. íme véleménye az igazságról: „Az igazság mindig poziti
vabb gyűrűket akar hurkolni önmaga köré, de abba a végzetes szórakozottságba esik, 
hogy nem veszi észre, hogy az ultra-definició nem koncentrikus köröket rak a téma 
köré..

Egy helyen így mentegetődzik: „Ha ennek az egész iratnak „Pi’ae“ a címe, 
szól-e hát arról, amiről akar? Nem. Meg sem közelíti önmagát.“ Ez mentség. A va
lódi, meg nem írt „Prae“ úgylátszik tényleg remekmű, miután megtisztult a realizá
lódott „Prae“ salakjától.

Bizonyos szempontból nézve (ha nem túlnagy korlátoltság a „Prae‘;-t egyál
talán bizonyos szempontból nézni!) ez a könyv mégis csak érdekes jelensége irodal
munknak. Ilyen differenciált mű csakis magasrendü kultúrközösségben jöhet létre. 
Ha közvetlenül nem is fog hatni, közvetett (negatív) hatása mégis lehet. Irodal
munk ó-konszervativ berkeiben kell, hogy némi vérkeringést idézzen elő egy ilyen 
mű, amely ennyire szakít még a forradalom tradícióival is.

Analitikai szempontból is sok érdekeset találhatunk a „Prae“-ben. Szentkuthy 
született analitikus. Hihetetlen könnyedséggel bontja atomokra még a legegyszerűbb 
dolgokat is. Ez már szinte az analízis analízise!

Vájjon eljön-e az idő, mikor az iskolásgyerekek részleteket fognak tanulni a 
„Prae“-bői? Nem tudni. Mindenesetre érdekes, még a mainál is jóval komplikáltabb 
világ lesz. Egyelőre azonban nem fenyegeti a népszerűség túlzott veszélye e művet.

Egy ember írta a „Prae“-t. Pontosan eggyel több, mint ahány olvasta.
Teles Péter

Bánffy Miklós: Megszámláltattál
(Révai kiadás, 1935. Két kötet, 370 és 

356 oldal.) A mai Erdély freskójának 
egyik legérdekesebb figurája Bánffy Mik
lós gróf, aki amikor levetkőzi magáról a 
közéletben szereplő vezért, a politikust, és 
az irodalom csendes refugiumába menekül, 
a Kisbán Miklós név mögé búvik legtöbb
ször. Csodálatosan sokoldalú tehetsége, 
amely festővé, rajzolóvá, drámaíróvá, ren
dezővé teszi, talán az írásaiban képes leg
inkább kifejezésre jutni, mert az írásban 
konglomerálódik legteljesebben megjelenítő
készsége, minden eszközbeli gátlás nélkül. 
Pompás novella-sorozatai és a Reggeltől- 
estig című regénye után most hatalmas 
epikus regényében, a Megszámláltattál- 
ban azt a témát dolgozza fel, amely legkö
zelebb áll hozzá, amelyet legjobban ismer: 
a háború előtti Erdélyt. Két fiatal arisz
tokrata fiú szerelmi regénye a könyv 
magva, de a mesénél sokkal fontosabb a 
miliő- és korrajz, amelyben maradéktala
nul rajzolja meg egyrészt az akkori Er
délynek, másrészt az egyidejű Magyaror
szágnak politikai, társadalmi és szociális 
képét. Kolozsvár és az erdélyi hegyekbeli 
kastélyok élete éppoly plasztikusan dom
borodik ki a regény során, mint a Tisza 
István figurája körül kikristályosodott 
magyar világ. Magyarország boldog béke
világának éposza ez a monumentális re
gény.

Choromanski, Michal: Orvosok és betegek
(Fordította: Sárközi György. Athenaeum- 

kiadás. 272 oldal. Ára 2.— P). A lengyel 
Akadémia nagydíját kapta meg ezzel a hal
latlanul érdekes regényével az úgyszólván 
ismeretlen író. Olyan ez a fülledt, furcsa 
írás, mintha deliriumban alkotta volna a 
szerzője. Egy rettenetesen viharos őszi hét 
alatt zajlik le a történés, amelynek során 
a betegesen féltékeny gyáros minden áron 
meg akarja tudni, megcsalja-e a felesége, 
ez az izgató kisvárosi démon. Az asszony 
— akinek már házassága előtt is számos 
szeretője volt — csakugyan megcsalja fér
jét a sebész-orvossal, de a férj minden 
bizonyíték ellenére sem hiszi el, hogy meg
csalták, mint ahogy a sebészt is sikerül 
megtévesztenie a mesterien színjátszó asz- 
szonynak. Valóság és irrealitás levegője 
keveredik ebben a láz-szagú, furcsa írás
ban, mint ahogy a normális és abnormális 
emberek is váltakoznak benne. Néhány 
mesterien megrajzolt figurája — a hulla- 
szagú, göthös kis szabó, epilepsziás gyer
mekeivel, a légiesen könnyed német tudós, 
az őrjöngő gyáros és az erotikumot pá
rolgó asszony — kísértetiesen elevenek, 
lélegzetfojtó az operációk izgalmas leírása 
és kitűnő az egész kórházi atmoszféra áb
rázolása. Érthető és indokolt, hogy ez a 
nagyon eredeti, egyéni hangú regény már 
egész sor külföldi kiadást ért meg.
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A karácsonyi könyvpiac uj ifjúsági könyvei
Az ifjúság ezidei karácsonyfája alá a 

Franklin Társulat, Cserépfalvi és az 
Athenaeum tették le elsőnek ajándékaikat. 
Boldog kacagással derültem végig Aszlányi 
Károlynak, a nagyon tehetséges humoris
tának ezúttal az ifjúsághoz szóló új köny
vét, a

„Kalandos vakációit

(Gergely Tibor rajzaival. Franklin Társu
lat kiadása, 122 oldal.) Minden nagyképűs
ködéstől és erőszakoltságtól mentes ez a 
könyv, ideális példája annak, hogyan kell 
az ifjúság számára írni.

Nagyon ügyes ötleten alapszik Török 
Sándornak az apróbb emberkék számára 
írott bájos könyve:

A felsült óriás és a kilenc csoda
(Lányi Imre rajzaival. Franklin Társulat 
kiadása. 135 oldal.) A tündérvilág óriása 
többezer éves alvás után felébred a mai 
világban és a modern technika csodáinak 
láttára annyira megrendül, hogy egészen 
összetöpörödik és végül rendes embernagy
ságúvá válik.

Gyallay Domokos a nagyobb gyerekek 
számára írta meg színesen és érdekfeszí
tően a 18. századforduló Erdélyének izgal
mas eseményeit: Thorockó bányászainak 
harcát az igazságukért és a székelyek küz
delmét a szabadságért. Könyvének címe: 

Vaskenyéren
(Történeti regény. Szigeti Imre rajzaival. 
Franklin Társulat kiadása. 163 oldal.)

Erich Kästner: Május 35
című elragadóan szellemes, fantasztikus 
históriája (Fordította: Fenyő László, Wal
ter Trier rajzaival. Franklin Társulat ki
adása. 89 oldal.) arról szól, hogyan lova
gol csodalován a kis Konrád és nagybá
csija egy csütörtök délután a Csendes 
Óceánhoz és vissza. Útközben keresztül
mennek Dorádón, ahol egyéb kényelmessé
gek mellett a tyúkok tükörtojást tojnak, 
sonkával körítve, összeakadnak a történe
lem híres figuráival, eljutnak a fordított 
világba, ahol a szülőket nevelik és a gyer
mekek viselik a hivatalokat, megcsodálják 
az automata-várost, amelyet gépek irányí
tanak, végül az egyenlítőn átlovagolva, el
érkeznek a Csendes Óceán tropikus vidé
kére, ahol ezer furcsa móka történik ve 
lük.

Charles Vildrac: A rózsaszín sziget
(Fordította: Máriássyné, Szemere Ka
tinka, Franklin Társulat kiadása. 133 ol
dal.) Igazi francia kedvességgel meséli el 
egy szegény kis párisi gyerek boldog útját 
a gyermekek paradicsomába és az ottani 
élményeit.

Űj kiadásban került a könyvpiacra gyer
mekkorunk legmeghatóbb olvasmánya, 
Florence Montgomery könyve: a

„Gyermekszív rejtelmei“
(Fordította: Baloghy Mária. Sipos Béla 
rajzaival. Athenaeum-kiadása. ló i oldal), 
amelynek gyöngéd, finom meséje minden 
gyermek szívét megfogja. Baloghy Mária 
»nemcsak mint fordító, hanem mint ki
tűnő gyermekpszihologus is szerepel az 
Athenaeum gyermekkönyveinek megválo- 
gatásánál.

Joy Francis : Heten az intézetben
(Fordította Nyireö Éva. Sipos Béla raj
zaival. Athenaeum kiadása, ló i oldal) 
címmel írta meg egy angol leányinternátus 
világát, az ötödikes „felsőbb leányok“ bá
jos kalandokkal fűszerezett életét. A köz
vetlen hangon megírt könyvből megismer
jük az angol fiatalságot és azt a légkört, 
amely a miénktől kissé különbözik, de azo
nos abban, hogy életkedv és melegség hat
ja át.

Az átlagos ifjúsági regényektől élesen 
üt el Hans Dominik rendkívül érdekes 
könyve:

A rikkancskirály
(Fordította: Kelen Ferenc. Sipos Béla raj
zaival. Athenaeum kiadás. 232 oldal), 
amelyben egy tizenkét éves kis rikkancs
gyereknek igazán amerikai méretű karri
erjét írta meg a szerző. Hallatlan izgal
mas élményeken keresztül valósítja meg 
álmát az életrevaló okos, csupa-szív és lé
lek John, akiből húsz éves korára millio
mos lesz.

Az idei gyerekkönyvpiacnak bizonyára 
egyik legnagyobb sikere lesznek

Háry János újabb kalandjai
(Irta Tamás István. Cserépfalvi-kiadás. 
57 o., számos képpel). A jókedvű, ötletes 
szövegen kívül valósággal szenzációsak 
Enyvvári Herbert mókás rajzai. A ma
gyar Walt Disney bujkál ebben a művész
ben.
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mpT U DO MÁN YO

G Y Ű  J T E  M E N Y
Olasz—magyar kulturhatások

Várady Imre dr., a római Magyar Intézet titkára, hatalmas művel lepte meg 
úgy a magyar, mint főként az olasz tudományos világot. Több mint 900 oldalnyi két 
vaskos kötetben feldolgozta az olasz irodalomnak Magyarország kultúrájára gyako
rolt kihatásait. (La letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. I. Storia. TI. 
Bibliográfia. 497-P412 oldal. Roma, 1933—34. Istituto per l’Europa Orientale kiadása. 
Ara 50 líra.)

Magyarországon természetesen eddig sem volt ismeretlen, hogy Róma kultúrája 
meglehetősen erős tényező volt szent István kora óta a magyar szellemiség kialaku 
lásában; bár aligha sejtettük, mennyire széleskörű és a mélységekig ható volt ez a 
befolyásolás. Itáliában viszont semmi esetre sem lehettek arról informálva — az 
osztrák-német szűrő gondoskodott ennek a ténynek az elkendőzéséről —, hogy a latin- 
olasz szellemiség milyen elhatározó erővel szívódott bele a dunamenti állam szellemi 
életébe. Várady Imre fáradtságos, nehéz munkája azzal a roppant hálás eredmény
nyel járt, hogy a magyar kultúra sokszögletű prizmájának egy fényes villanáséi íeltü 
letét derítette föl: egészen úi, az eddiginél sokkalta intenzívebb képet kapunk az 
olasz-magyar kultúrális ozmózisról.

Műve első fejezetében természetesen előkelő hely jut a velencei Sagredo-csaiácl- 
ból való szent Gellértnek, valamint a másik doge-ivadéknak: Orseolo Péternek. Ve
lence, a nagy kalmárváros politikája — e két egyén Magyarországra való küldésében 

nyilván az volt, hogy az iszlám térfoglalása óta Szírián keresztül megszakadt kelet
ázsiai Kereskedelmi kapcsolatait most már egy északibb útvonalon építse ki: ehez fel
tétlenül szüksége volt arra, hogy a közbeeső Magyarország velencei vezetés alatt áll
jon — akár az Arpádház félretolása árán is. Ezért nevelte Gellért püspök a trónörö
köst szüzességre a házasságban is, és ezért kerülhetett egy doge-ivadék — erőszakok 
arán — a magyar trónusra. — Érdekesek Várady megállapításai Kézai Simon króni
ka író olasz tanulmányairól, valamint a bolognai, vicenzai és padóvái magyar diák
életről.

Újabb erős indítékot kaptak az olasz-magyar kapcsolatok a nápolyi francia 
dinasztiának, az Anjouknak a pápa által a magyar trónusra való protezsálása állal. 
Drágán fizettük meg: a nápolyi Johanna megölte az urát, Endrét s ezért sokezer 
magyar vére omlott ki Itália földjén. (Lionardo kedvenc tanítványának, Szalainónak 
apja is ekkor került olasz földre.) Viszont cserébe igen sűrű olasz intellektuális hatást 
kaptunk, főleg a pécsi egyetemen keresztül. A Jókai-kódex az első magyar nyelvű em
léke az olasz irodalmi hatásoknak. Boccaccio is ekkor ismerkedett meg Róbert lőároly 
királyunk törvénytelen lányával, Aquinói Máriával, aki aztán „Fiammetta1 néven 
élete elhatározó szerelmévé lett.

Rendkívüli nagy jelentőségre jutottak nálunk az olasz humanisták főként Má
tyás király alatt. Janus Pannonius és az Academia Istropolitana egész gárdája szol
gált szűrőül. S e hatások csak még elsűrűsödtek az aragoniai Beatrixszel való házas
sága idején. A firenzei plátói akadémiának valóságos különítménye volt Buda, s az 
olasz kultúrának köszönhetjük e kor legjobb magyar történészét, valamint az első 
magyar filológust, Fortunatus Mátét is. Temesvári Pelbárt, Gyergyai Albert, Balassa 
Bálint, Zsámboki János olasz hatás alatt írnak s külön szerepe jut Machiavellinek az 
«rdélyi politikai iskola kialakulásában.
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Az ellenreformáció nálunk voltaképpen két szellemi irányzatnak: a spanyol
olasz jezsuitizmusnak és a germán reformációnak a páros viaskodása a magyarság- 
leikéért. Pázmány Péter, Zrínyi Miklós a letéteményesei a latin befolyásoknak.

Ezek a talián hatások utóbb sem szűnnek meg: felfedezni őket Mikes Kelemen 
leveleiben éppúgy, mint a leibnitzi bölcselet magyar exponenseiben, akik Edoardo Cor- 
sini római professzor iskolájából kerültek a 18. században haza. Metastasio szelleme 
él az iskoladrámáinkban, Goldonié a budai Turandot-előadásokban, Petrarcáé Kis
faludy Sándorban. A magyar romanticizmus vezéralakja, Vörösmarty, olasz impulzu
sokat kap s az Italiát járó magyar művészek erősen hatnak a magyar táblabíró-kor 
elmeiségére. 1850 után még jobban elmélyülnek e hatások Aranynál, Szász Károlynál, 
főként pedig a század vége felé a nagyérdemű Radó Antal műfordítói tevékenysége 
folytán. Amicis „Cuoréja“ a 80-as évek ifjúságának kedvenc olvasmánya nálunk, mint 
ahogy a felnőttek legsűrűbben Serao Matild könyveit fogyasztják. A 20. század ele
jén D'Annunzio ék Grazia Deledda törnek be; Kaposi József munkálkodása pedig a 
Dante-kultusz virágzását eredményezi; amelyhez aztán kisebb szentek kultusza is já
rul, mint pl. Fenyő Miksa érdekes Casanova-gyüjtése. A háború után egyrészt Guido 
da Verona és Pitigrilli, másrészt Pirandello és Papini az olasz hatás zászlóvivői, és 
Zambra Alajos professzor mellett az olasz egyetemi előadók kitűnő gárdája szolgálja 
az olasz eszmei expanziót.

Várady Imre monumentális tanulmányát szükségszerűen egészíti ki a doku
mentum-erejű bibliográfia, amely 6495 könyv-, tanulmány- és cikkeimet sorol fel a 
magyar irodalomból és napisajtóból, mint olyant, amely az olasz irodalomnak ma
gyar kisugárzását mutatja be. Ez a bibliográfia, főként azért, mert szerzője hosszú 
évek óta Rómában él s így nem követhette részletes figyelemmel a magyar sajtót, ter
mészetesen itt-ott hiányokat tüntet fel, amiket különben a szerző maga is eleve be
ismer. így például elkerülte a figyelmét, hogy a Világ napilap volt az első, amely 
nyomban a háború lezajlása után útat nyitott Ferrero nemzetközi súlyú publiciszti
kájának; ez a lap volt az, amelyen 1924 tavaszán Marinetti először szólalt meg a 
magyar publikum előtt s ahol a fascizmus szellemi vezérkara először tárta fel nem
zetközi vonatkozásban a maga kultúrpolitikáját.

Bizonyos sajnálkozással állapítjuk meg, hogy a szerzőnek nyilván a Literaturá- 
nak csupán egyes elvétett füzetei állottak rendelkezésére; mert máskülönben nem jut
tathatott volna olyan mostoha szerepet ennek a folyóiratnak, amely — ezt joggal 
szögezzük le — talán minden más magyar folyóiratnál bővebben foglalkozott az olasz 
szellemiség irodalmi lecsapódásával. Dokumentum kedvéért is, de talán azért is, mert 
nincs minden érdekesség hijján, ha egy folyóiratnak valamely körülhatárolt téren 
való munkásságát egyszer szervesen áttekintjük, összeállítottuk a következőkben a 
Literatura kilenc évfolyamának olasz vonatkozású anyagát. (Ahol nem szorítkoztunk 
a legszorosabban vett irodalmi cikkekre, hanem a kulturális kölcsönhatások egyéb 
területeit is bevontuk áttekintésünkbe.)

1926
Nemzetközi propagandisztikus intézet Fi

renzében, IV. 22.
Ulrico Hoepli, a legnagyobb olasz könyv

kiadó 80 éves, IV. 9.
Radó Antal: Ferrero, a regényíró, X. 37.
Widmar Antonio: Luigi Pirandello, II. 10.
A fascizmus feltalálója regényíró, X. 21.
Giovanni Papini, az extatikus. Ill 14,
Egy két emlék Gabriele D'Annunzióról (ró

mai levél), III. 8.
Zambra Alajos: A Fiorebti költőjének hét- 

évszázados jubileuma, III. 16.
Brocchi, Virgilio: Szívem szerint, III. 23.
Fanzini, Alfredo: Xantippe, II. 23.
Verona, Guido da: Yvelise, I. 22.

Zuccoli, Luciano: Kif Tebbi, IV. 24.
Huszti József: Platonista törekvések Má

tyás király udvarában, II. 30.
Agosti, Guido: Jegyzetek a mai olasz ze

néről, VIII. 34.
Olasz operák, X. 61.
Burgio pápai követ jelentései Magyaror

szágról, VIII. 30.
Croce, Benedetto, plágiummal vádolja 

Mussolinit, I. 13.
19 2 7
Pirandello műsora, 80.
Assisi szent Ferenc kis virágai, 58.
Rosadi: Jézus pőre, 90.
Croce, Benedetto, mint túsz Mussolini éle

téért, 8.
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A munka megszervezésének kongresszusa 
Rómában, 305.

Casella, Pietro, 295.
A ,,Bajazzók“ századik előadása, 367.
Száz év előtti Turandot-előadások Biidán, 

476.
Münster László: Zenei élet Bolognában a 

18. században, 472.
Banfi Florio: Donna Elisabetta, Mátyás 

király dajkája, 349.

1928
Banfi Florio: Pietro Aretino, 124. 
Casanova a Tabánban, 437.
Cavara, Ottelo: A légi utazó vezetője, 41. 
D'Annunzio új regényciklusa, 367. 
Donizetti, 391.
Cavour, a nagy realista, 243.
Mussolini regényt ír, 367.
Radó Antal: Az olasz irodalom egy éve, 

91.
Münster László: Wagner első itáliai ope

raelőadásai, 286. 
Bartolozzi-centenármm, 298. 
Petrarca-ünneg, 298.
A legjobb olasz regény díja, 298.
Puccini: Tosca, 468.
Emlékezés Dante Gabriel Rossettire, 166. 
Sabatini: Borgia Caesar élete, 353.
„A cár nem halt meg“ (tíz olasz író regé

nye) , 78.
Fiorentino, Giovanni, .441.
Vergani, Orio: Én szegény néger, 90. 
Verona, Guido da, 87. .
Busoni, Ferruccio, 35.
Fodor Erzsébet: D’Annunzio 30 millió lí

rája, 350.

1929
Supka Géza: A Nemi-tó titka, 1. 
Orsenigo, Cesare, Borromei Károlv élete.

25.
A leramo, Sibilla: Szeretek, tehát vagyok,

26.
Verona, Guido da: „Cléo“, 27.
A milánói Scala színházi múzeuma, 33. 
Borgese, A. G.: Rubé, 52.
Római könyvtári kongresszus, 65.
II. Viktor Emanuel numizmata, 66. 
Adorján György: Az olasz-magyar barát

sági szerződés, 104.
Parini, Giuseppe, 147.
JVavagero, Andrea, 147.
Bottai, Giuseppe: A munka alkotmánya 

177.
Velencei történettudományi kongresszus, 

187.
Milánói könyvnap, 196. r,
Sárváry Dezső: A vatikáni könyvtár, 261.

$78

Verona, Guido da: Senki földje, 326.
Miss Duncan D’Annunzióról, 352.
Caruso, 376.
Ciroce, Benedetto: Angelo Dúca, 460.

1 9 3 0  (a Lantos Magazin keretében)
Kállay Miklós: D’Annunzio, a Vittoriale 

lakója, 56.
Hajós Antal: A naptárreformok Julius 

Caesartól Mussoliniig, 74.
Supka Géza: Virgilius, a kétezeréves pa

rasztköltő, 116.
Sztrokay Kálmán: A Marsigli- centená

rium, 245.
Szabó Richárd: Az Örök Város, 643.
Hajós Antal: Marconi, 700.
Lionardo egyetlen bronzszobra Budapesten 

van, 824

1931
Banfi, Florio: Sponsus Marianus, 76. 
Vivanti, Annie: Circe, 109.
Croce, Benedetto, a gondolatszabadság 

utolsó mohikánja, 110.
Mantegazza, Paolo, centenáriuma, 218. 
Semper Viktor: Dante titka, 302.

1932
Pitigrilli, az olasz Karinthy, 400. 
Metastasio, a Habsburgok Szofoklesze, 

444.
Kürti György: Az ismeretlen Casanova, 

458.
Garibaldi, a regényíró, 477.
Fratellini, a becsületrendes bohóc, 660. 
Marinetti: Mafarka, il futurista, 695. 
Takács György: Az olasz adórendszer, 776. 
Balla Ignác: A Duce és a dolgozó új Itá

lia, 786.
Juhász Vilmos: Olaszország, 791.
Római jogügyi kongresszus (nov. 1.).

1933

A római egyetem rektora, III. „
A Rubicon neve, VI.
Fraccaroli, Arnaldo: Amerikai lányok, 115. 
Ariosto elmaradt magyarországi útja, 215. 
jKa/oeZ-akadémia Urbinóban, 220. 
Pitigrilli: Üt a szerelemhez, 226.
Saytan Magda: Ismeretlen Boigia-leve

lek, 273.
D’Annunzio anyjának sírja, 315.
Bolognai írókongresszus, 323.
Quadrivio folyóirat, 323.
Semper Viktor: Mazzini és Carlyle, 332. 
Lugiato, Luigi: I personaggi della Divina 

Comhiedia, 361.
Enciclopedia Italiana, 361.
Pitigrilli: Kokain, 373.



Az olasz kiadók külföldi propagandája, 
LXIV.

Ferrero, Guillelmo leánya, XLVII.
C'alabro, Paolo: Compendio di letteratura 

italiana, LI.

1934

Papini: Góg, 12.
Németh László: Ortega és Pirandello, III. 
Saytan Magda: Paganini, 44.'

Guido da Verona, a modem olasz iroda
lom Flaubert-je, 61.

Horatius, az arany középszer költője, 65. 
Verona, Guido da: Mindörökké, sohatöbbé!, 

XX.
Saytan Magda: Puccini szövegírói, G.iacosa 

és Illica, 93.
Az olasz könyvnap, XXX.
Marinetti tapsrekordja, XXX.
Olasz tudományos bibliográfia, XXX. 
Supka Géza: Dante Gabriel Rossetti, 133.

Teljes bibliográfia nincs, ezt jól tudjuk; és ismerjük a nehézségeket is, ame
lyekkel a Magyarországtól távol élő Váradynak meg kellett küzdenie bibliográfiája 
egybeállításánál. Ezért távol álljon tőlünk, hogy szemrehányást tegyünk neki az itt 
felsorakoztatott anyag elmaradásáért. De talán mégis hasznos munkát végeztünk ez
zel az összeállítással. S úgy, ahogy az érdemes szerző máris mellékelt a könyvéhez 
egy „Correzioni e aggiunte‘‘, című beakasztott fejezetet, talán az itt felsorolt anyag, 
valamint ama tény felemlítése számára is, hogy a Literatura állandóan közli az 
olasz könyvpiac újdonságait, juttathatna egy ilyen fejezetet, amely már a maga 
kerek egységében is élénk iskolapéldája a szerző által maga elé tűzött feladat egyik 
paradigmájának: az olasz kultúra kisugárzásának, amely — politikai divatoktól és 
irodalmi iskoláktól függetlenül — csakugyan mélységes és szívesen vett nyomokat 
hagyott a magyar szellemiség történetében.

Komáromi János : Zágon felé
(Révai-kiadás. 283 oldal). Rodostóról 

szól ez a hangulatos, színes, nagy felké
szültségre valló történelmi regény, amely
ben Komáromi János meleg szívvel énekli 
meg — új Mikes Kelemenként — a nagy 
'fejedelemnek és száműzött társainak ke
serű életét. Pompásan beleéli magát a kor 
és a miliő levegőjébe, finoman belevilágít 
a feltámadásban reménykedő, szerencsét
len, esett emberek leikébe. Az író szavai 
nyomán eleven, hús-vér emberek lesznek a 
történelemkönyv alakjai és a - történelmi 
tragikum mellett kibuggyannak az emberi 
tragikumok.

Aldington, Richard: Minden ember ellen
ség

(Fordította: Tábori Pál dr. Nova-kiadás. 
357 oldal. Ára: 3.60 P). Richard Alding
ton háborús írásaival szerezte meg magá
nak az angol közönség körében nagy nép
szerűségét, a hivatalos kritikusokat pedig 
éles szatírájával és férfias keménységével 
hódította meg. Első, magyar fordításban 
megjelent regényéből, a „Minden ember 
ellenség'’ bői nemrég készítettek filmet, 
amelyet rövidesen Budapesten is játszanak 
majd. Megindítván 'szép történetet ír 
meg Aldington ebben a regényében, amely
nek főhőse egy nagyon szimpátikus angol

fiú, akit az élet kegyetlensége elszakít at
tól a nőtől, akit szeret és aki súlyos meg
próbáltatások során tapasztalja azt a ke
gyetlen igazságot, hogy „minden ember 
ellenség“. Annál többet jelent aztán szá
mára, hogy újra megtalálja szerelmesét, 
aki kárpótolja minden szenvedéséért.

Ashby, R. C.: Bujócska a kastélyban
(,,Death in tiptoeil. Regény. Ford. Pálföldy 
Margit. Palladis kiadás. 176. Ára 50 fill.). 
Régi angol kastély, telve misztikummal. Az 
új tulajdonosok: egy új-gazdag házaspár, 
akik között nem éppen a legideálisabb 
egyetértés uralkodik. Vendégsereget hív
nak, ,s ezenkívül állandó vendégük a kas
télytulajdonos ősi családnak utolsó tagja, 
egy jókedvű fiatalember is. A társaság a 
délután unalmát bujócskával űzi el. A. ház 
asszonya egy távoleső, elhagyott torony
ban álló ládában bújik el, amelyet isme
retlen kéz nyomban rácsattant. Az asz- 
szony holttestére csak egy év múlva buk
kannak rá. Az egykori víg társaságnak 
persze minden tagja gyanús. Végül a volt 
kastélytulajdonos-fiuról derül ki a bűn
tény, akit — víg külső kedve ellenére — 
fojtott keserűség tölt el, hogy ősei birtoka 
idegen kézre került. Önmaga vet véget 
életének. *
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A rönesszansz szociológiája
Alfred von Martin, aki egy pompás kis szociológiái ismertetést írt a rönesz- 

szanszról, a müncheni egyetemen volt a történelem magántanára. Itt tett szert arra 
a nagyszabású ténytudásra, amely müvének alapja, és itt élte meg a valóban jelen
tékeny történész átalakulását és felemelkedését adatok és dokumentumok gyűjtőjé
ből a társas élet s a társadalmi haladás formai és kauzális problémáinak kutatójává, 
szociális törvényszerűségek meglátójává. Ma már a göttingai egyetem szociológiái 
tanszékének a tanára.

Martin dezilluzionálónak nevezi könyve lényegi kérdését, hogy minő faktorok 
alakították a rönesszansz kultúráját: a rönesszansz-ember sajátos gondolkodás- és 
érzésvilágát, amelyből az európai emberiség e büszke és bízó korszakának müvei és 
művészetei születtek. S a felelet, amelyet talál, valóban dezilluzionáló — de jó, mert 
felesleges illúzióktól szabadító: A rönesszansz-szép sem pattant ki Zeus agyából, a 
rönesszansz-művészet is hosszú társadalmi alakulás eredménye és koronája, s e tár
sadalmi alakulás kezdetei gazdaságiak.

,„Amikor a felvirágzó pénzüzlettel/1 olvassuk rögtön a bevezetésben, „a pol
gárság hatalommá s a szatócs nagykereskedővé lesz, megkezdődik a tradicionális 
társadalmi formáktól és nézetektől való elválás is.“ A polisz, vagyis az autark vá
rosegység perspektivájából — az új, pénzes cseregazdálkodás józanul számító realiz
musából alakul ki az a polgári világ, amely hadat üzen a régi hatalmak privilégiu
mainak és értéktáhlájának, hogy megalkossa az egyéni és aktiv embert, aki nem 
szent hagyományok elfogadója, hanem új igazságok keresője és új szépségek áhítója. 
Ez az új, a pénzes cseregazdálkodás realizmusán nevelődő rönesszansz-ember rom
bolja le az irracionális és földöntúli erőkbe vetett bénító hitet: „égi magasságból és 
kiszámíthatatlansággal“ semmi sem zavarja a tervszerű munkát. . .  s ez követel 
„egy új, primären ökonomikus tevékenységet“. Ez értékel át istent és istentisztele
tet is, amikor az istentisztelet látogatását afféle nobile officium-nak tekinti, amely 
ugyan megtisztelő, de a nap konszekvens kihasználásának (amint e kor egyik jel
lemző egyénisége, Caraccioli, írja) a legnagyobb kárára van . . .  s ez alkotja meg 
az új erényt, a rönesszansz hires és merész virtü-ját is, amely a bűnt is elfogadja, 
sőt csodálja, ha nagyvonalú egyéni aktivitás kifejezője.

A magyar Szemere Samu is hangsúlyozza kiváló, még 1917-ben megjelent 
„Giordano Bruno“-jában (a Tudományos Akadémia kiadása) : „A rönesszansz em
bereszményében alig van nyoma az erkölcsi elemnek . . .  Az olasz virtü nem jelentett 
erényt erkölcsi értelemben, hanem erőn és tehetségen, tehát a képzeletet megkapó 
s így esztétikai sajátságon alapuló derekasságot. Ennek morális jellegét legjobban 
az mutatja, hogy a sceleratezzával, a bűnösséggel nem találták összeférhetetlennek. 
Az erkölcsi megítélést általában másodrangunak, a kiváló emberrel szemben jogo
sultságát vesztett szempontnak tartották s a bűnt is a képzeletet izgató oldaláról 
nézték, mint művészi alkotást esztétikailag értékelték és élvezték.“

Az új pénzes cseregazdálkodás ökonomikus alapjain épült így Alfred von 
Martin szerint az az erős, emberben bízó és szépséget áhító realizmus, ami a 
rönesszansz . . .

Tehát „történelmi materializmus“? Igen, kétségtelenül, ha ez az oly sokszor 
használt és még többször félreértett elnevezés való értelme szerint a reális történe
lem- és társadalomszemlélet egy alapelvét jelenti. Mint történelmi materialista veti 
el Martin például Max Weber hires véleményét, hogy ideologikus, valláserkölcsi 
eszmék nagy mértékben előmozdították a nyugateurópai s így a rönesszansz-kapita- 
lizmus kialakulását: „Bizonyos — zárja le a vitát —, hogy a puritanizmus végül is 
elfogadta s a kegyelem állapotával egyezőnek minősítette a burzsoa-életvitelt. De ez 
sohasem felelt meg lényegének s csak a gazdasági viszonyok hatalma előtt való be- 
hódolás volt.“

Martin történelmi materialista. De mily alapossággal, mennyi elánnál, milyen 
mély pszichológiai tapintattal — milyen kiépített formájában kezeli a reális társa
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dalomnézésnek e roppant jelentőségű tételét, amely nélkül pozitív társadalomtudo
mány ma már nem lehetséges s amelyet sokan csak azért nem akarnak elismerni, 
mert hirdetői és legnagyobb alkalmazói között van Marx is.

Még csak egy rendkívül érdekes aperszüt:
Machiavellit, az II principe (a fejedelem) szerzőjét s a rönesszansz életér

zésnek és értékelésnek ez egyik legjellegzetesebb képviselőjét, a következőkép jel
lemzi a szerző:

„A 16. százéul Oswald Spenglere. Látja, hogy a polgári kultúra tavasza és 
nyara már a múlté, érzi, hogy oszlik s hogy a tél a küszöbön áll. Ez a tragikus 
körfutás — a felemelkedés és elhanyatlás ez örök reménytelensége — lesz aztán 
számára minden történet törvénye.“

E sorok is mutatják, amire Martin különben ismételten felhívja a figyelmet, 
hogy nagyvonalú és messzi távlatokra rávilágító írása vem csak egy elmúlt korszak 
társadalomtudományi jellemzése, hanem sok tekintetben felvilágosítást nyújt a je
lenre vonatkozólag is. Hort Dezső dr.

TUDÓS ÍRÁSOK
A Fővárosi Könyvtár III. Évkönyve (1933)
(1934. A székesfőváros kiadása. 220 ol

dal). Az eleven munkásságú Fővárosi 
Könyvtár új évkönyvéből örömmel látjuk, 
hogy a központnak és a fiókoknak könyv- 
állománya 1933 elején 436.449 kötet volt 
s az év folyamán 17.405 kötettel gyarapo
dott; 719 féle felnőtt- és 17 gyermekfolyó
irat járt az intézetnek. (Emeljük ki, hogy 
a Literatura minden más folyóiratnál toób 
példányban járt a különböző fiókokba.) 
Ezt az eredményt annak ellenére érte el 
a könyvtárvezetőség, hogy bevételei 11.260 
pengővel kevesebbek voltak az előirány
zottnál. 16.749 kölcsönző összesen 1,115.438 
kötettel vette a könyvtár szolgálatát 
igénybe. Az Évkönyv az adminisztratív 
jelentéseken kívül érdekes tanulmányt hoz 
Kelényi B. Ottó tollából az 1688—1708 
között budai impressziummal megjelent 
könyvekről. Három ilyen művet is
mertet, amelyek közül azonban való
színűleg egyik sem jelent meg tényleg Bu
dán, csupán fedőcímül használták ezek az 
egyébként is kuriózus könyvek a budai 
nyomda jelzést. Az Évkönyv bibliográfiái 
közül kiemelkedik az „aktuális nemzetpoli
tikai kérdések irodalma“ vitéz Homa Gyula 
és Witzmann Gyula Összeállításában.

Éhik Gyula dr.: Prémes állatok
(Ezüstróka, nyérc, nyest, szkunk, nut

ria, házinyúl tenyésztése. Népszerű Ter
mészettudományi Könyvtár, 17. kötet. 4-5 
képpel. 192 oldal). A prémesállatok te
nyésztése a háború utáni Németországban 
és Amerikában már egészen iparszerű mé
reteket öltött, míg nálunk még alig isme
retes Ezen a hiányon kíván ez a kitűnő 
kis kézikönyv segíteni, amely az ezüst

róka, az amerikai nyérc, a nyest, a szkunk, 
a nutria s főként a házinyúl megfelelő te
nyésztésére ád gyakorlati tanácsokat.

Szelényi Ödön dr.: Az ev. keresztyénség 
világnézete

(IV. kiadás. Sajtó alá rendezte Dr. H. 
Gaudy László. Bpest, 1935, Kókai Lajos 
kiadása. 39 oldal. Ára 1 P.) Szelényi
Ödönnek, a nagynevű evangélikus pedagó
gusnak ez az esszéje 1911-ben jelgpt meg 
első ízben. Majd egy negyedszázad perdült 
le azóta az idők orsóján: egy villanás csu
pán az 1900 éves keresztény világszemlé
let kialakulásában! Csakhogy e villanás 
alatt játszódott le a világháború is, 
amelynél súlyosabb próbát a „keresztény“ 
államok moralitása nem állott ki. „Ke
reszténység“ és „állam“ olyan merev kol- 
lizióba került ekkor egymással, hogy ezt 
a gátszakadást többé — legalább is világ- 
szemléletileg — áthidalni nem lehet. Ott, 
ahol a keresztény világszemlélet is, meg 
az állami erkölcs is becsületesen le akarja 
vonni a konszekvenciákat, ott többé nincs 
kiegyezés lehetősége: a fegyveres naciona
lizmuson felépülő modern állam elvileg 
szembenáll a kereszténység békés interna
cionalizmusával. Érdekes tehát Szelényi 
traktátusából éppen a háborúra vonatkozó 
axiómákat kiemelnünk. „Különbséget kell 
tenni háború és háború között; más beszá
mítás alá esik az önvédelmi és más a hó
dító háború“. Ez szépen hangzik, de hol 
akad olyan bolond kormány, amely ne „ön
védelminek“ hirdetné a maga háborúját?! 
Érzi ezt Szelényi is, s ezért lemondó szó- 
morúsággal fűzi hozzá: „Csakhogy ezt a 
különbséget sokszor igen nehéz megállapí
tani“. Ennyit mond és nem többet. Vájjon 
elegendő ez a melankolikus ténymegállapí
tás egy kemény, életformát parancsoló vi
lágszemlélet kijegecesítésére?!
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A M A G Y A R  I R O D A L O M MÚL T J A
Horvát István Magyar Irodalomtörténete
(,,Magyar Irodalmi R itk a s á g o k 28. sz. 

14-6 oldal, ára 1.50 P). Pap Károly egye
temi tanár gondozásában adta ki a debre
ceni ref. gimnázium és a Dóczy leánygim- 
názium ifjúsága az „álomkergető11 reform
kori magyar tudósnak, Horvát Istvánnak 
irodalomtörténeti előadásait. Horvát neve 
a magyar köztudatban még mindig csak 
fantasztikus és humoros szófejtéseiből is
meretes, amelyekkel Ádám apánk igazi 
nevét Gyulának, Káint Kajánnak, Ahura- 
rnazdát Örömosztónak, Ahrimánt Ármány
nak, Máneszt Manónak fordítgatta s naív, 
de megható hazafias lendületében az egész 
emberi kultúrát a magyar ősmuveltségből 
fakasztotta. Ezek a népetimologizáló fan
tazmagóriái — annak idején egyszerűen 
„horvátistvániádák‘< volt a csúfnevük — 
persze sokat ártottak tudósi hírnevének s 
szokás volt őt nehány rövid gúnyos szóval 
elintézni. Akik azonban mélyebben hatol
tak bele az ő munkálkodásába és az apró
lékosabb részletekben is figyelemmel kí
sérték kutatásait, azok bizonyíthatják, 
mennyi helytálló, egészen eredeti megálla
pítása volt ennek a tudósnak a magyar 
őstörténet és műveltségtörténelem körül, 
olyanok, amiknek helytálló voltára csak 
mostanában, Horvát születésének százöt
venedik évfordulója körül jön rá a szak- 
tudomány. Nagyon helyes volt tehát ezt az 
ö irodalomtörténetét kiadni, mert hiszen 
a magyar reformkorszak legnagyobbjai — 
Vörösmartytól a nagy politikusokig — az 
ő óráiról siettek ki az életbe, hogy meg
teremtsék az új, nagy tettekre készülő Ma
gyarország közhangulatát.

Demeter Alice: Tóth Árpád költészete
(Szeged, 1934. Magyar Irodalomtörténeti 

Intézet, 74 oldal). Sík Sándornak, a sze
gedi egyetem professzorának — talán az
ért, mert egyben költő is — meg volt és 
van az az erkölcsi bátorsága, hogy ex ca
thedra foglalkozzék a legmaibb magyar 
irodalom kérdéseivel és alakjaival. Bizo
nyára nagy elszántság kellett például 
hozzá, hogy a régi ,Nyugat körének poétáit 
egyetemi elismertetéshez segítse, pláne 
olyan időkben, amikor divattá vált ezt a 
magyar zapadniki-mozgalmat valahogy a 
politikai destrukció egyik ősforrásául oda
állítani. így aztán tanítványai körében is 
friss, modern szellem uralkodik: jórészük 
azonos a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol
légiumának és az ottani Agrársettlement- 
mozgalomnak fiatalságával, amely tudott 
becsületes világszemléletet magára kény-
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szeríteni azokban az években, amikor a 
„világszemlélet“ szó már önmagában is 
rossz bevezetőüül szolgált a szellemi élet
pályákhoz vezető előszobákban. — Sík Sán
dor tanítványa Demeter Alice, aki ebben 
a disszertációjában a sajnos oly korán el
hunyt impresszionista költő Tóth Árpád 
költészetét teszi vizsgálat tárgyává. A 
munkálat három részre tagolódik: 1. Tóth 
Árpád költői stílusa, 2. költészetének lí
rai tartalma, 3. költői fejlődése, — s ebben 
a tagolásban igen jellemző — s a költő 
értékelésére nézve szinte szimbolikus je
lentőségű —, hogy a stílus került első 
helyre, szemben a költeményeinek tartalmi 
elemeivel, mert Tóth Árpádnál, főként a 
világháború kitöréséig, csakugyan első sor
ban a forma dat esse rei. Csak a világégés 
nagy cezúrája óta, amikor ő is, mint min
den becsületesen gondolkozó költőtársa, a 
béke és a nemzetek testvérisége hirdetői 
közé áll be, csak azóta szállott le Tóth 
Árpád is ama bizonyos elefántcsonttorony
ból a szociális emberazonosság mélysé
geibe, akkor veszi észre, hogy az addig 
tisztán a maga kiváltságának tartott szen
vedés minden embernek és főként minden 
magyarnak közös sorsrésze. Most csendül 
föl leikéből „Az új Isten“ himnusza (ame
lyet kiadói igen jellemzően nem vettek fel 
verses köteteibe!), felötlik benne jobbágy- 
származásának emléke s ezzel eljut oda, 
ahol Ady és Juhász Gyula váltak a szén 
védő magyarságnak önmagukat marcan
goló prófétáivá. Demeter Alice kitűnő fel
érzéssel vázolja ezt a lelki átformálódást 
Tóth Árpádon keresztül egy egész gene
ráció életszemléletében.

Magyar reneszánsz írók
(„Magyar Irodalmi Ritkaságokí( 29. 

szám. 192 oldal. Ara 2 P). Vajthó László 
kitűnő sorozatának újabb értékes lánc
szeme ez a kötet, amelyben az V. kér. ál
lami. gimnázium ifjúsága, Kardos Tibor 
tanár szakavatott vezetése alatt a rönesz- 
szanszkor 16 magyar írójának 33 szemel
vényét gyűjtötte egybe úgy, hogy itt min
den műfaj — levél, röpirat, emlékirat, be
széd, történeti mű, anekdota, napló, föld
rajzi leírás, párbeszédes jelenet, értekezés, 
tragédiarész, széphistória — képviselve 
van, amelyekből megismerjük a rönesz- 
szansz felfog’ását hitről, államról, művelt
ségről, szerencséről, alkalomról, végzetről, 
háborúról és békéről, dicsőségről, halálról 
és szerelemről. Vitéz Jánostól Zrínyi Mik
lósig kapunk itt egységes antológiát a Má
tyás király körül kialakult magyar szel 
lemi élet értékeiről.



M A G Y A R  M E S T E R K E D E S
Ecsedi István dr.: Népies halászat a 

Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken
(A Déri-Múzeum kiadása. Debrecen, 

1934. 187 oldal, XIV. tábla és 78 kép). 
Herman Ottó nagy halászkönyvének em
léke súlyosodik minden olyan munkálatra, 
amely a magyar halászélet emlékeit dol
gozza fel. Ecsedi István múzeumigazgató 
páratlan empirikus tudását dicséri, ha 
mégis újat és érdekeset tud erről a témá
ról mondani. Mindenekelőtt azt az alapvető 
megállapítását emeljük ki, hogy a halá
szat az ősidőkben nem volt a magyaroknál 
általánosan elterjedve. A mai országterü
leten való halászattörténetet négy kor
szakra osztja a szerző. Az első a keresz
tény kor elejétől a 16. századig ta rt; jel
lemzője, hogy a halászat nagy része jogi
lag a papság kezén van. A második kor 
a 18. századig tart, és a halászat terén 
sülyedést hozott, mert a török az úr ná
lunk, márpedig a török nem eszik halat. A 
harmadik korszak a 19. század hatvanas 
éveiig tart: a halászat is a kezdődő in- 
dusztrializmus és tömegtáplálkozás jegyé
ben áll. A negyedik korszak máig tart és 
újra a sülyedés jelenségeit tünteti fel: a 
tiszai lápvidék lecsapolása megölte a halá
szatot. A szerző ezután részletesen leírja 
a halászás tízféle metódusát, a halászok 
életét, jellemét. Igen nagy szerepet visz 
életükben a vámpirról, a vízi szellemről 
szóló babona. Félnek a vízben élő vízi em
bertől, aki mindenkit a víz alá húz, akit 
csak el tud érni. Néhány jellemző halász
nótát is közöl kották kíséretében. Eredeti 
rajzai és fényképfelvételei csak fokozzák a 
mű tudományos értékét.

Kállai Ernő: Czóbel Béla
(Ars Hungarica 7. Bisztrai Farkas Fe

renc kiadása, Bpest, 1934.. 30 oldal, 33 kép
pel). Az „Ars Hungarica“ gyorsan nép
szerűvé vált sorozatában ezúttal az immár 
negyedszázad óta külföldön élő Czóbel 
Béla pikturájaval ismerkedünk meg. A 
festő 1883-ban született, 1902-ben a nagy
bányaiak közé került és Iványi-Grünwald 
tanítványai közé ment. De már egy év múlva 
Münchenbe, majd egy további esztendő 
múlva Párisba került. Itt hamarosan páL 
lyázatot nyer és a Matisse köré csoporto
suló „Les Fauvés“ csoport tagjává lesz. A 
háborút Hollandiában tölti, utána az in 
flációs Berlin idegőrületét éli végig s

1925 óta újra Párisban telepedett le. Művei 
— a különböző magángyűjteményeken ki 
vül — az amsterdami, budapesti, berlini, 
detroiti, párisi és stettini közgyűjtemé
nyekben vannak reprezentatív darabokkal 
képviselve. Háború előtti müvei közül csu
pán kettőt közöl Kállai tanulmánya s így 
az ő feltétlen hitelességű ítéletére kell ma
gunkat bíznunk, ha Nagybányán keresztül 
visszafelé Madarász Viktorig és Székely 
Bertalanig keresi Czóbel éltető hagyomá
nyait. A háború utáni Czóbelen azonban 
meglátszik a Nagy Cezúra, amely minden 
gondolkodó emberen rettenetes nyomot ha
gyott: mind erősebbé válik benne az ima
ginativ, a vizionárius elem. Nincs itt már 
szó sem naturalizmusról, sem pedig im
presszionizmusról: Czóbel elhatározott
döntéssel lép a metafizikum irányába. Ké
pei, még a portrék is, csak szimbólumai a 
valóságnak: inkább látomások, mintsem 
meglátások.

Nagy Zoltán : A magyar litográfia törté
nete a 19. században

(Doktori értekezés a budapesti egyetem 
Gerevich-katedráján. Budapest, 1934. 136 
oldal, 16 képpel). Bizonyára kevés doktori 
értekezés mondhatja el magáról, hogy meg
jelenése első percétől kezdve a nélkülöz
hetetlen kézikönyvek sorába tartozik. Már 
pedig ezt kell erről a könyvnek is beillő 
disszertációról mondanunk, éspedig főként 
a Literatura közönségének, a könyvszere
tőknek és könyvárusoknak szempontjából. 
A szerző igazi érdeme a magyar művészet- 
történet szempontjából nem is azokban a 
fejezetekben rejlik, amelyekben a magyar 
tábiabíró-kor kedvenc művészetének, a kő- 
rajznak magyar históriáját mondja el, bár 
itt is egészen alapvető felfedezései és gyűj
tései vannak; hanem inkább abban — a 
könyvnek jócskán a felét kitevő barát
szorgalmú — két fejezetben, amelyekben 
fel gyűjtötte egyrészt a Pest-Budát áhráT 
zoló rajzokat, másrészt pedig száraz, de 
hihetetlen fáradtsággal együtt járó munka 
árán „lexikont'1 szerkesztett a magyar és 
magyar-vonatkozású kőraj'zoló művészek
ről. Ez a könyv ú j: értéket teremtett a ma
gyar műgyűjtés terén: a kőrajzot emelte 
■ki eddigi hamupi|>őke-<sorsából s hisszük, 
hogy ezzeh tudatosította a bibliográfiának 
ezt az egyesek „ált^l rpár eddig is művelt, 
de a nagyobb összefüggésekbe még be nem 
állított ágazatát!
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A Z  A N Y A F Ö L D  F E L F E D E Z É S E
Bergman, Sten: A viharok hazájában
(A Magyar Földrajzi Társaság Könyv

tára. Franklin Társulat kiadása. 223 ol
dal, 73 fényképpel). Bergman, a svéd 
Ázsia-kutató, Ázsia északi vidékeinek leg
jobb ismerője, a svéd nemzeti múzeum 
megbízásából állatgyűjtő expedícióra ment 
1929-ben a Kurili-szigetekre, amely az 
ázsiai prokontinens egyik legveszedelme
sebb vidéke: teli zátonnyal és — hajóron
csokkal. Itt még meglehetős szűzi mivoltá
ban él az ajno-nép, amelynek szomatikus 
típusa tudvalevőleg teljesen elüt a mon
goloid népektől, s így a fölöttük uralkodó 
japániaktól is. Sok, hol mulatságos, hol 
életveszélyes kalandon kísérjük el a szer
zőt ebben az exotikus, színes világban.

Etherton, P. T .: A Mount Everest át- 
repülése

(Fordította Cholnoky Béla. Franklin 
Társulat kiadása. 26 A o. A3 képpel). A 
földfelfedezés történetének múltévi legna
gyobb 'szenzációja a Himalája átrepülése 
volt. Egy angol hölgy finanszírozta ezt a 
vállalkozást, amelynek végrehajtása ugyan 
csupán hat órát vett igénybe, de amelyre 
évekig készültek elő repülőgépgyárak, op
tikai műhelyek, műszerüzemek s persze 
nem utolsó sorban különböző tudományos 
intézetek. Az eredmény — így szóval el
mondva — szinte szegényesen hangzik: 
egy húsz kilométer hosszúságú, ember- 
nem-látta földsávot sikerült térképezni, 
éspedig a fényképező masina segítségével. 
De hogy ez sikerülhessen, elébb fel kellett 
találódnia az infravörös fényképező leme
zeknek, amelyekkel ködön és felhőn keresz
tül is teljes élességgel lehessen a sziklákat 
sok-sok kilométer távolságról felvenni; 
kellett hozzá néhány mindenre elszánt fia
tal ember, aki nem a nehézkes légsisak
kal, hanem egyszerű védőálarccal felsze
relve merészkedjék fel a 16.000 méteres 
magasságba. És persze kellett egy csomó 
bürokratikus nehézség legyőzése is, amely 
úgylátszik már Ázsia lelkét is végérvénye
sen hatalmába kerítette. így született meg 
Etherton expedíciója, amelynek izgatóan 
érdekes leírását John Buchan, az expedí
ció egyik résztvevője tollának köszönhet
jük.

Rapaics Raymund : A kenyér és táplálékot 
szolgáltató növényeink története

(Népszerű Természettudományi Könyv
tár, 16. sz. 193 oldal, A6 képpel. Ára 2 P.)
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Nemcsak a szakemberek, hanem a legszé 
lesebb olvasóközönség körében is emlékeze
tes még Rapaics dr. tavalyi könyvének 
nagy sikere; a magyar virágok kultúrhis- 
tóliáját írta meg abban a könyvben tu
dással, szívvel, a kuriózum és az esztéti 
kum iránt való bámulatos érzékkel. A do
log természetéből folyik, hogy a kenyér
ről ,szóló könyve kevésbé fordul az ember 
esztétikai érzékéhez; viszont annál erőseb
bek most a művelődés- és gazdaságtörté
neti szempontjai, amelyekkel pl. az em
beriség történetét a leves-, a kása- és a 
kenyér-korszakra osztja fel, aszerint, hogy 
az ősember csupán gyűjtögetve szerezte 
meg táplálékát s az így került gyökerek
ből, miegyébből főzte meg a maga híglevű 
ételét; később áttért a primitív növényter 
mesztésre: a cirok, a köles, a muhar, a 
rizs, a hajdina termelésére s ezekből őrolt 
magának pépszerű kásákat; végül került 
csak a sora a búza meg a többi kenyér
adó növény termelésének s ezzel kapcsolat
ban a liszt őrlésének és a sütésnek, amely 
már magasrendű kultúra jele. Ilyen finom 
megfigyelései százával akadnak Rapaics- 
nak ebben a könyvében is.

Vörös Márton dr.: A szerencsés expedíció 
(Hans W. Ahlmann kutató útja az 

északi jégvilágba. Budapest, 193A. Frank
lin Társulat kiadása. 1AA oldal, A1 képpel.) 
A könyv szerzője, a pécsi egyetem lektora, 
a hírneves sarki kutató Hans Ahlmannak 
volt tanítványa és munkatársa s így hiva
tott arra, hogy az 1934-iki svéd-norvég 
északsarki expedíciónak lefolyását és ered
ményeit szakavatott s amellett élvezetes 
tollal leírja. Ez az expedíció nem drámai 
részleteivel hat az olvasó idegeire — hi
szen szigorúan tudományos és nem roman
tikus célkitűzések lebegtek annak részvevői 
előtt — de még így is, mint egészen első
rangú sportteljesítmény izgatja az olvasó 
fantáziáját. S nem hiába nevezi a szerző 
„szerencsésnek'‘ ezt az expedíciót: egyetlen 
áldozata a kiöregedő szá.nhúzó kutya, Forr 
volt. Ezt a szerencsés eredményt azonban 
nem a vállalkozó kedv vagy a veszedelmek 
hiánya okozta, hanem az abszolút tudo
mányos, minden eshetőséggel számoló irá
nyítás, amelynek mesteri ábrázolása ennek 
ja kötetnek külön pedagógiai értéket is 
nyújt. Jelentős része a kötetnek az az 
összefoglalás, amelyben az Arktisz keleti 
részének felfedezésére irányuló különböző 
expedíciók történetét foglalja össze.



A magyar könyvpiac dec. 1—31-ig
Magyar és külföldi regények

Bacchelli, Riccardo: Szenvedélyes házas
ság. (Regény. Franklin Társ. 1934. 245 
o.) P 4,—

Baxter: A tigris. (Detektívregény. Palla
dis, 1934.) ktve P 1.—

Bethlen Margit grófnő: A nagy valami.
(Regény Athenaeum .Kb. 200 o.) P 4.— 

Bus Fekete László: Szerelemből elégtelen.
(Regény. Nova. 1934. kb. 350 o.) P 3.60 

Chambers: A titkos 13-as. (Detektívre
gény. Palladis. 1934.) P 1.—

Dilnot: Sátán őnagysága. (Detektívregény.
Palladis. 1934.) P —.50

Fábián Gyula: Különös háború. (Termé
szetrajzi regény. Egyet, nyomda. 1934.)

ktve P 3.80
Féja Géza: A mesélő falu. (Magyar mon

dák és népmesék gyűjt. Könyvbarátok 
kis könyvtára sorozat. Egyet, nyomda. 
1934.) ktve P 3.80

O’FlaherUf, Liam: Az aranyház. (Regény.
Franklin Társ. 1934. 344 o.) P 4.50 

Footner: Mr. Lawrence testőrei. (Detektív
regény. Palladis. 1934.) P —.50

Földes György: Bocskay angyalkái. (Re
gény. Káldor. 1934. kb. 250 o.) P 3.90 

Gide, André: A Vatikán pincéi. (Regény.
Franklin Társ. 1934. 240 o.) P 4.— 

Goodwin: Fokföldi menyasszony. (Detek
tívregény. Palladis. 1934.) P 1.—

Hatvány Lili bárónő: Egy jósnő és hét 
áldozat. (Kórképek. Káldor-kiad. 1934. 
kb. 250 o.) P 3.90

Kádár Endre: Önbüntetés. (Regény. Athe
naeum 1934. kb. 450 o.) P 4.80

Keréky Anna Mária— Vaszary Gábor: Egy 
férfi, aki nem akar. (Regény. Nova. 
1934. 224 o.) .P  2,—

Lulofs, Madelon: Gumi. (Regény. Pantheon 
1934. kb. 280 o.) fűzve P 1.50

Luzsicza Tihamér: A mosolygó szent. (Re
gény. Pantheon. 1934. 280 o.) P 3.80 

Marpicati, Arturo: Haditörvényszék. (Re
gény. Franklin Társ. 1934. 184 o.) P 3.— 

Maurois, André: A boldogság ösztöne.
(Regény. Athenaeum, kb. 250 o.) P 2.— 

Medveczky Bella: Eszter. (Regény. Nova. 
1934. 190 o.) fzve P 2,—

i ktve P 3.—
Mohácsy József: 1,004.772. (Regény. Ál

talános nyomda. 1934. 195 o.) P 2.90 
Móricz Zsigmond: Erdély. (Három re

gény: Tündérkert, A nagy fejedelem, A 
nap árnyéka. Athenaeum. 1934.) P 5.— 

Nagyiványi Zoltán: Az idegenlégiótól a 
szovjetunióig. (Napló jegyzetek. Révai. 
1934. 389 o.)

Oyen: A föld fia. (Detektívregény. Palla
dis. 1934.) P —.50

Patrick: Az áruló bridzsparti. (Detektív
regény. Palladis. 1934.) P —.50

Pirandello, Luigi: Mattia Pascal két élete.
(Regény. Franklin. 1934. 288 o.) P 4.C0 

Reymont: Parasztok. (Regény. Prop. kiad.
Dante, két kötet.) P 6.—

Révész: Esztergomi lélek. (Regény. Dante.
239 o. ktve P 5.—

Rudd; A fürdőszoba titka. (Detektívreg.
Athenaeum. 1934.) P —.96

Somogyi Gyula: Isten szőllőskertje. (Re
gény. Káldor. 1934. kb. 400 o.) P 4.80 

Szerb Antal: A Pendragon legenda. (Re
gény. Franklin Társ. 1934. 280 o.) P 4.— 

Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci vadász
kalandjai. (Regény. Franklin Társ. 1934. 
210 o.) P 3.20

Török Sándor: Szegény embert még az ág 
is húzza. (Regény. Franklin Társ. 1934. 
370 o.) P 5.60

Viereck-Eldridge: A bolygó zsidó önélet
rajza a második ezer esztendőn. (Re
gény. Káldor kiad. 1934, kb. 320 o.)

ktve P 4.80
Williams, Valentin: Köd. (Kalandos re

gény. Palladis. 1934.) P —.80'
•  Versek

Csapiár András: Nyár. (Versek. Kultúra. 
Pécs kiad. 48 o.)

Darvas János: Hegyország hangja. (Szlo
vák költők versei. Kazinczy kiadás. Bra
tislava. 1934.' Németh József biz. 61 o.)

P 1.60
Tóth Árpád: Összes költeményei. (Athe

naeum. 1934. 260 o.) P 5.—
Színmű

Tamási Áron: Énekes madár. (Székely 
népi játék. Kazinczy kiad. Bratislava. 
1934. Németh József biz. 96 o.) P 2.— 

Vallás
Saurat, Denis: A vallások története. (Cse

répfalvi. 1934. kb. 420 o.) ktve kb. P 8.— 
Tímár Kálmán: Árpád-házi Boldog Mar

git legendája. (Árpád rt. kiad. 1934. 
Studium biz. 47 oo.) P 1.50

Irodalomtörténelem
Greguss Ágost: írói arcképek. (Magy. Iro

dalmi Ritkaságok. 30. füzet, 256 o. 
Egyet, nyomda.) P 4.—

Horvát István: Magyar Irodalomtörté
nete. (Magy. írod. Ritkaságok, 28 füzet, 
146 ío. Egyet, nyomda.) P 1.50

Madách Imre levelezéséből. (Magyar Iro
dalmi Ritkaságok, 27. füzet, 142 o. 
Egyet, nyomda.) P 150
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Magyar reneszánsz írók. (Magyar írod. 
Ritkaságok, 29. füzet, 192 o. Egyet, 
nyomda.) P 2.—

Nobel-díjas írók antológiája. (Káldor kiad. 
1934. kb. 700 o.) ktve P 10.—

Művészet
Barát-Éber-Takáts: A művészet története. 

(Dante karácsonyi kiadás.) bőrkötésben
P 20.—

Barkó Jenő:' Az ösmagyar hadművészet 
fejlődése és hatása Nyugateurópára. 
(Danűbia rt. Pécs. 1934. Studium biz. 
162 o.) P 3.40

IIekler Antal: A magyar művészet törté
nete. (Egyet, nyomda. 1934. dúsan ill.)

ktve P 10.—
Föld ajz

Almásy László: Az ismeretlen Szahara. 
(Magyar Földrajzi Társ. Könyvtára. 
Franklin kiad. 1934. 216 o.) P 8.— 

Ether ton, P. T.: A Mount Everest átrpeű- 
lése. (Magyar Földr. Társ. Könyvtára. 
Franklin Társ. 1934. 262 o.) ktve P 9.— 

Houben, H. H .: A Déli Sark meghódítása. 
(Athenaeum. 1934. kb. 300 o. 16 műmell.)

P 4.80
Keöpe, Viktor: Cejlon az Edén szigete. 

(Magyar Földr. Társ. Könyvt. Franklin 
Társ. 1934. 189 o.) ktve P 6,—

Rexa Dezső—Somogyi Aladár: Tabán. 
(Egyet, nyomda 200 eredeti fényképpel. 
115 o. műmelléklettel.)* P 6.—

Vörös Márton: A szerencsés expedició. 
(Magyar Földr. Társ. Könyvt. Franklin 
Társ. 1934. 140 o.) ktve P 5.—

Ifjúsági iratok
Babay József.: Kis Pék Peti. (Singer és 

Wolfner. 1934.) ktve P 3.—
Babay József: Kis Pék Peti kincset talál.

(Singer és Wolfner. 1934.) ktve P 3.— 
Móra Ferenc: Öreg diófák alatt. (Révai 

1934.) vászonköt. P 2.40
Móra Ferenc: Az ezüstszavú harang. (Ré

vai kiad. 1934.) Albumalakú diszk. P 4.50 
Mühlbeck bácsi képes meséskönyve. (Sin

ger és Wolfner. 1934.) albumalak
ban P 3.—

Nem félünk a farkastól. (Három kis ma
lac. Palladis. 1934. 64 o. színes képek
kel.) ktve P 2.60

Niamessnyné Manaszy Margit: Három 
nyi gyerekek. (Singer és Wolfner. 1934.)

P 3.—
Niamassnyné Manaszy Margit: Három 

gyerek és a csacsi. (Singer és Wolfner. 
1934.) P 3.—

Sebök Zsigmondi: Utazunk Budapestre.
Singer és Wolfner. 1934.) ktve P- 6.— 

Tamás István: Háry János újabb kaland
jai. (Enywári Herbert színes rajzaival. 
Cserépfalvi kiad. 1935. 57 o.) P 4.80

Serdűltebbeknek
Juhász Andor: Halló, itt London. (Révai.

1934.) ktve P 4.50
Harsányi Zsolt: Madách. (Singer és Wolf

ner. 1934.) vászonkötésben P 6.—
Lányoknak

Harsányt Zsolt: Petőfi. (Singer és Wolf
ner.) vászonköt. P 6,—

Bibó Lajos: Mindhalálig. (Singer és Wolf
ner. 1934.) P 2,—

Bokor Malvin: Tessza naplója. (Singer és 
Wolfner. 1934.) P 2.—

Dénes Gizella: Jön a bajnok. (Singer és 
Wolfner. 1934.) P 3.—

Ego: Matrózruhások. (Singer és Wolfner.
1934.) P 2.—'

Kosáryné Réz Lola: Az óra. (Singer és 
Wolfner. 1934.) P 3,—

Kosáryné Réz Lola: Piroska az erdőben.
(Singer és Wolfner. 1934.) - P 2.—

Pálosy Éva: Mákvirág-klub. (Singer és 
Wolfner.) P 2.—

Tutsek Anna: Az utolsó Eörssy lány. (Sin
ger és Wolfner. 1934.) P 3.—

A gyakorlati élet
Otthonunk (kézimunka, divat, háztartási 

tanácsadó, gyakorlati útmutatás, fran
cia és angol nyelvoktatás. Singer és 
Wolfner. 1934. Sok képpel.) ktve P 6.— 

Perlaki Lajos: A ma életművészete. (Egye
temi nyomda. 1934.) fűzve tokban P 5.— 

Pedagógia
Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. 

Egyetemi Ped. Int. kiad. Szeged. Stu
dium biz. 1934. 179 o.) P 4.—

Sík Sándor: A cserkészet pedagógiája. 
(Magyar Cserkészvez. Könyve. Kókai 
biz. 1934. 262 o.) P 2.89

jog
Vicenti Gusztáv dr.—Borsodi Miklós: Vég

rehajtási eljárás. (Grill Károly kiad. 
1934. 1035. o.) P 20.—

M.edicina
Miskolczy Dezső dr.: A haladottabb kor 
öröklődő elmebetegségei. (Studium kiad. 
1934. 119 o.) P 4,—

Nyelvészet
Zambra Siema: Olasz szóföldrajzi tanul
mányok. (Budapesti Tudományegy. Ro
mani sztikai dolgozatok sorozata 6. sz.)

A szerkesztésért és kiadásért 
SUPKA GÉZA dr. felel.

A Literatura szerkesztősége és kiadóhivata la; VI Aradi 
ucca 10.1. Telefon: 236—86. Szerkesztőségi órák kedden  
és 'pénteken 11—1-ig. — A Literatura csekkszám a: 24926 
Az évi 24 szám előfizetése 10 pengő (14 Schilling. 80 Ke, 
400 lei, 130 dinár, 2 dollár.) — Aem kért kézira tokat 
nem őrzünk meg, így azokért felelősséget nem vállalunk  
— A Literatura közlem ényei csak a forrás pontos meg

jelölésével vehetők át.



Le- Fort, Gertrud — — — — 172 
Legitimizmus — — — — —' LVI 

Lektor — — — — — — — 231
F. Lengyel Angéla —- — — — 158
Lengyel Emil — — — — XXVI
Lenin — — aug. 15-i szám borítékján 
Lenk, Emil dr. — — — — — 104
Lenkei Henrik — — — — — 57
Lessing, G. E. — — — — XXXVI
Leszih Andor — — — — -— 96
Lewis, Sinclair — — — — XXXVII
Léda, XXVI, íebr. 1. sz. borítékján, 36 
Ligeti Lajos — — — — — 328
Liszt Ferenc — — — — LXXVII
Literatura — — — — — LXXX
—̂ olasz tárgyú cikkei — — — 377
— statisztikája — — — — LXV
— 100-ik száma — — — LXXVII
Litográfia, magyar — — — — 383
Lofting, Hugh — — — — — VII
Longston, Hughes — — — — 107
Lothar, Rudolf — — — — — LII
Lotr, Pierre — — — —LXXVIII
Lovag Sándor — — — — — 91
Lukács Emil — — — — — XVI
— Imre — — — — — — — 91
— László — — — — — 199
Luke, Allan — — — — — 268
Lulofs, Madelon — — — — 334

M

Mac Kay, Claude — — — — 1U8
Madarassy Beck Zsuzsa bárónő — 19
Madách imre — — 337, jún. 1-i 

szám birítékján
------ Ember tragédiája — — 6, 79
------ levelezése — — — — — 22
Magyar Kató — — — — — 370
Magyar írók halálokai — — — 10
— Könyvkereskedők és Könyv

kiadók Egyesülete, jan. 1. sz. 
borítékján

— szavak statisztikája — — — IX
Magyarok külföldön — — — 12
„Magyarosan“ folyóirat — — X 
Makkai Sándor — — — — — 132
Makó — — — — — — XL VII 
Malcomes Béla báró — — XXIV
Malibran asszony — — — — 188 
Malraux, André -— — — 238, XLVI
Mann, Thomas — — — — — 128
Marczali Henrik —• — —LXXXIII
Marek Antal dr. — — — — 303 
Margueritte, Victor — — — — 89
Mariay Ödön " ■— — — — — V
Marinetti — — — — 301, XXX
Markó Árpád — — — XXXMTI 
Markowitz, Augusta — — LXXXII
Maros Tamas — — — — —* 78
Maró thy Jenő — — — — — 109
Martin, Alfred von — — — — 380
Marx, Kari — — — — XXVII 
Mauriac, Francois — — — — 8
Maurois, André — — — — LXXI 
Málnási Ödön dr. — — — XXXIX 
Márai Sándor — — — 63, 152. 372 
Márkus Emilia — — — — XXII  
Márton Lajos dr. — — 16. LXXV
Máté Elek dr. -— — — —LXXXVT 
Medgyessy Ferenc — — — — 208
Megyery Sári — — — — — 168
MereskovszkíL Dimitrij .— — 239 
Metsanurk, Mait — — — — XIX 
Mészöly Gedeon — — — — 349 
Miklós .Jenő — — — — — IX
Mistral — — — — —r — • —- 58
Miszticizmus — — — -— — 31
Mód Aladár — — —. — — 256
Módi Mihály — — — — — 144
Moliére — — nov. i-i szám borítékján

. Mollinárv Gizella — — — — 95
Molnár Antal 286, 333
-  Ákos — — — — — — 198
— György — — — — — -X' 214

„Molnár és gyermeke“
szept. 15-i szám borítékján 

Montgomery, Florence — — — 375 
Moór Gyula — — — — LXXXVI1 
Móra Ferenc 49, 53, 171, 172, XXXIV
— — lidibuszai — —- —. — 97
— — Tömörkény emlékek — — 51
---------Társaság — — XXIX, XXXVIII
Morand, Paul — — — — — 41
Moravek Endre — — — — — LX
Mordaunt, Elinor — — — — L3 
Moskovics Adrienne — — — — 142 
Mosonyi Dezső dr. — — — — 320 
Muraközy Gyula — — — — 44
Müller Vilmos dr. — — — LXXXIV 
Münchhausen báró — — — — 42

N
Nagy Andor — — — — — 239
— Ignác — — — — — — 226
— Imre — — — — — — — 335
— Lajos — — — 16, 158, XLVIII
— László — — — — — XXXIX
— Méda —  — — — — XVII
— Rezsőné — — — — — — 231
S. Nagy L ász ló ----- -— — — 203, 216
Nagy Zoltán — — — — — 383
Naményi Ernő — — — — LXXXIV 
Napoleon — — — — — — 332
Nádas Sándor — — — — — 357
Nádass József — — — — — 90
Nemes Zoltán dr. — •— — — IX
Nemesfémipari Évkönyv — — 64
Newyorki közkönyvtár — — LXXXII 
Néger költők — — — — — 107
Nékám Lajos — — — — — I
Német emigráns-írók — — — 90
— irodalom, mai — — — — 331
— könyvpiac — — — — XXX
Németh Andor — — — — — 20
— Antal — — :— — — — 79
— László — — — — — 262, III
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DECEMBER ELEJÉN JELENIK MEG 

GENTHON ISTVÁN

AZ ÚJ MAGYAR 
FESTŐMŰVÉSZET 

TÖRTÉNETE

RENDELJE M EG  M O ST A
Kb. 300 oldalon, 86 egészoldalas mű- 
melléklettel, angol egészvászonba kötve.

MTERATURA
védőboritékkal, tokban 

Ára: H  pengő

1934=es évre szóló egészvászon
aranyozott „ A  M A G YA R S Z E M L E  K Ö N Y V EI“

BEKÖTÉSI TÁBLÁJÁT XI. kötete a 19. és 20. század hazai

Ára: P  L20
pikturójának első műtörténeti és kritikai 

nagy összefoglalása

He**t félünk a fatkasiól...
ÉNEKLI

„HÁROM KIS MALAC“

Walt Disney a „Miki egér“ világhírű megteremtője, 
millió és millió embert szórakoztatott, fölvidított a 
mozikban a „Három kis malac“ történetével, akik 
nem félnek a falánk, fekete farkastól. Most kiadta 
könyvben is ezt a bájos, kedves mesét, pompás 
képeket rajzolt a csengő-bongó versekhez és ta
nulságos szöveghez, hogy újra milliók és milliók 
gyönyörködjenek benne. Olyan díszes kivitelben 
és pazar kiállításban jelent meg ez a s z  in 
p o m p á s ,  t a r k a  könyv,  hogy féltett kincse és 
állandó ö r ö m e  l e s z  m i n d e n  g y e r m e k n e k .

PALLADIS KIADÁS AZ ÁRA P 2 60



P A N T H E O N  Ú J D O N S Á G O K
- - - - - - - - -  I  i i  » — ■  . . i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kassák Lajos: Egy ember élete
7. Károlyi-forradalom.
8. Kommün.

A legmonumentálisabb és legművészibb magyar 
önéletrajz két uj kötete. A háború utáni zavaros 

idők megrázó emberi dokumentuma.
Ára fűzve kötetenként P 2'50, egybekötve P 6'50

F euchtwanger: Acsunya hercegnő
A történelem legcsunyább asszonyának, az „ocs- 

mány hercegnőn :V‘ az élete.
Ára fűzve P 1 ‘50, kötve P 2'40

Stefan Zweig: Marie Antoinette
Uj, olcsó propaganda kiadás. Egy királynő és egy 

forrongó nép története.
Ára kötve P 3'80, bőrkötésben P 5'90

R É V A I  K A R Á C S O N Y I  Ú J D O N S Á G A I : !

Tormay Cecile: A túlsó parton iikfuS^km^oJlklSS-1»:
magában is teljes regény. Diszkötésben, ára P 5'60 *

Bánffy Miklós: M egszám lá ltad ... i ä Ä Ä t
regény. Két kötet, diszkötésben P 9‘60 ?

Komáromi János: Zágon felé em“ ecen,enánum {
Kartonkötésben, ára P 3‘60

Makkai Sándor: Sárga vihar r S S C a k ' All"! |
folytatása és befejezése. Két kötet, egészvészonkötésben P 9‘60

Nagyiványi Zoltán: Idegenlégiótól a Szovjetunióig j
Otthont, exisztenciát keres három világrészen át ennek a megkapó őszinteségül 4 
önéletleirásnak szerzője. Vászonkötésben, ára P 4’80, kartonkötésben, áraP3'60#

Erdős Renée: Szentgyörgyvára j
Egészvészonkötésben P 4 80

Móra Ferenc: Utazás a földalatti Magyarországon z
„Ez a legjava annak, amit életemben Írtam“ - mondotta róla Móra Ferenc. Kartonköíés, P 3'40 J

AZ ÉV IRODALMI ESEMÉNYE

N agy K a ro la : 0 9 0 6 - 1933) ITT VOLTÁN
Egy fiatalon elhunyt erdélyi Írónő naplója és oeuvreje.

312 oldal, egész vászonkötésben P 3 20 „N e m ze d é k é n e k  s o r s a  tu d a to so d ik  benne".
Epocha könyvkiadó, Budapest. (Benedek Marcell előszavából).

Egyesült Kő-, Könyvnyomda, Könyv- és Lapkiadó Rt. T.: 107-68,224-07. Fel.: Reiner Ödön
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