V I L Á G S Z E M L E
A Pyreneusi félszigeten tovább folyik
a szervezettregresszió és a
szocializmus csatája, mely tükörképe kicsinyben annak az
állóharcnak,
melynek gigászi hadszintere az egész világ. A spanyol polgárháború és a
vele kapcsolatos események tanulságai
mindenképpen jelentsek.
Itt
csak azt ragadjuk ki, amely a céltudatos vezetés és szervezettség dönt
voltát igazolja. Ennek hiányát sinylik meg most Hispánia progressziv tömegei és ennek a révén lehetett az ostromlott Toledo (melyet e g y világháborús rohamzászlóalj három nap alatt foglalt volna el) felmentése a
szervezettregresszió világünnepe.
A történelem malma gyorsan röl! Az aranyblokk összeomlása ujból rávilágit a tkésrend egyenltlen fejldésének dönt fontosságára. Ez
a törvényszerűség látszik a nyugati, fejlett tkésrendi államok amaz erlködésén is, amit az egységes világpiac helyreálltása érdekében — oly reménytelenül — kifejtenek. Az aranyblokk fegyverletételének els áldozata
Németország lesz, melynek ipari termékei most még fokozottabb konkur
renciára találnak majd a külpiacakon. Németországnak is devalválnia kéne, de ez
aranytartalék hiányában — a korlátlan infláció megindulását jelentené, ami pedig a hitlerizmus végitélete volna. Igy a Harmadik
Birodalom a teljes autarchiára fanyalodik, melynek ellenrzését Göring
vette kezébe. Schacht ideje lejárt, a Birodalom teljesen a hadigazdálkodásra veti magát különböz ,Ersatzstöff'jaival és drákói korlátozásaival,
s mivel ilyen gazdálkodás hosszú ideig nem tartható fenn: a nagy kirobbanás órája közeleg. Ciano olasz külügyminiszter berlini látogatása ebbl
a szempontból értékelend. Tudni kell, hogy Itália pénzügyi helyzete is
igen sulyos és kölcsönt (az abessziniai befektetésekre i s ) csak politikai
engedmények árán kaphatna Párizstól — de nem Angliától. Igy az olasz
külügyér németországi tárgyalásai egy ujabb taktika megbeszélését célozzák, — az öthatalmi értekezlet elestéjén, mely amugysem kecsegtet
nagy sikerrel. Érzi ezt Belgium is, amely hirtelen szakitott a nemzetközi
békepaktumok és katonai szövetségek politikájával, hogy visszatérjen az
18311914es semlegességi állapothoz, mely korban önerejébl állt rt határain. Belgium még a látszatát is kerülni óhajtja annak, mintha az eljövend nagy világkonflagrációban már elre az egyik félnek kötelezné
el magát és pedig a birtokon belül állónak. Konkréte: az ujonnan felfegyverzett Németországról köztudomású, hogy franciaellenes katonai támadása Belgium testén át vezetne és ennek erkölcsi indokolását (ellenséges
szövetkezés) akarja Brüsszel már elre megingatni, miközben természetesen továbbra is fokozza katonai készüldéseit a szolgálati idnek 8ról
12 hónapra való emelésével és az erdrendszer kiépitésével. Lehetetlen
azonban meg nem látni, hogy a franciákkal való szoros együttműködés
feladásának belpolitikai okai is vannak. A szervezettregresszió uj kije
gecesedési pontja, a Rexmozgalom, Leon Degrelle vezetésével májusban
áttörte a régi pártkereteket, amikor egy csapásra 33 mandátummal vonult be a parlamentbe. A R e x hangos antibolsevista agitációja és
a
,bankszter'
(üzletes régi politikusok) leleplezése, úgy a polgárságban,
m i n t a kispolgárságban ers tábort tudott gyüjteni. Degrelle most a nemzetiségi ellentét kiaknázására vetette magát, mégpedig sikerrel. Van Se
veren flamand nemzetiszocialistáival és Sap ,Flamand Nemzeti Egyesülésével' szövetkezve, valamint a teljesen német zsoldban álló ,Dinaso'moz
galommal kooperálva, éket v e r t a régi nagy konzervativ pártszervezet, a
Katholikus Unió soraiba, mely a Rexagitáció hatása alatt felbomlott és

e g y flamand Katholieke Vlaansche Volkspartyra és e g y vallon Parti Ca
tholique
Socialra szakadt, melyeket már csak e g y laza pártkeret, a Ka
tholikus Blokk tart valahogy egybe. A rexisták és a flamandok a szervezettregresszió utjára léptek, Belgiumot két különnyelvű (csak Brüsz
szel maradna kétnyelvű) autonóm országrészre akarják bontani, hadat
üzennek a marxizmusnak és Németországgal rokonszenveznek. A társadalmi ellentétek kiélesedése, a koaliciós Van Zeeland kormány ingadozása, a szociáldemokrata párt bels ellentétei, mind a rexisták és szövetségeseik malmára hajtja a v i z e t és i g y érthet, ha a hivatalos külpolitika
nem hajlandó továbbra is vállalni a német határ fegyveres rének a szerepét. Ez meglehets konsternációt keltett Párizsban, de Londonban is,
hiszen a mai haditechnika fejlettsége mellett „ A n g l i a határai a Rajnánál
vannak." Angliának és Franciaországnak tehát szaporodnak a nehézségei a
kollektiv biztonság elve körül, másszóval Németország részére nyitva marad a keleti agresszió utja. Ez agresszióra
a Baltikum uj külpolitikai
orientációja is reményt ad. Esztországban Akel külügyminiszter politikája sem nélkülözi az oroszellenes izt, st a németbarátságot sem, ami most
a „balti báró' földesurakat letör parasztpárt teljhatalma idején meglep.
Az oroszellenes, de még jobban kihangsulyozott németbarát külpolitika
másik exponense az észtek testvérnemzete, Finnország. A lezajlott kormányváltozás ezt csak megersitette. Alkotmányszerűen
a
választási
gyzelmet arató szociáldemokráciának kellett volna az új kormányt megalakitani, de Svinhuvfud elnök, az 1918as ellenforradalom vezére megakadályozta, Igy az agrárpárti Kallio parlamenti elnök alakitott kisebbségi kabinettet. A belügyminiszter továbbra is a megszégyenitett Puhakka maradt, mig külügyminiszter az oroszellenes Holsti lett, aki már
1922ben oroszellenes baltiblokkot hozott össze Varsóben.
Holsti ujra
megkisérli a balti államok és Lengyelország antiszovjet: tömöritését, de
aligha sikerrel, mert a finn közvéleményben mindinkább
a skandináv
orientáció gondolata ersödik, mely egy skandináv blokktól várja semlegessége megóvását az eljövend háborúban.
Skandináviában lefolytak a norvég választások, melyek ugyan 69rl
71re emelték a szociáldemokrata mandátumok számát, de ez még nem
abszolut többsége a 150 tagu parlamentnek. Ám megersödtek a konzervativok is, amiben nagy része van Quisling rnagy volt hadügyminiszter
szervezettregressziót képvisel Nacionalje
Sammlingjának,
melynek
agitációjához
Knut Hamsun
is csatlakozott.
Norvégia,
minit az
egész Skandinávia is, alaposan profitál a fegyverkezési konjunkturából
és ez népszerűséget biztosit Nygaardsvold
munkáskormányának,
mely
több szociálpolitikai reformot hajtott végre.
A hadikészüldések konjunkturájára
vonatkozóan elegend a svéd A. B. GrängelsbergOxelösund,
A világ legnagyobb vasérctermeljének statisztikáját megnézni. Eszerint
az elmult háromnegyed évben 7.05 (tavaly 4.06) millió tonna vasércet exportált, melynek 70%a Németországba, 12%a Angliába ment. ( A m e l lett Németország saját vasérctermelése is 6 millió tonnára emelkedett, az
1932es 1.34 millió tonnát kitev mélypontról!) És Finnország is felépiti
a maga els ágyugyárát...
A hadsereg korszerű felszerelését vette programjába Rydz Smigly
is, ki most Pilsudski utódaként Lengyelország marsallja' lett.
Francia
pénzzel fognak fegyverkezni, kiépiteni Gdynia kikötjét
és a hozzávezet vasutakat, s motorizálni a közlekedési eszközöket. Ez utóbbi ugyan
még csak legkezdetén tart: az összes autók száma ma 36.243, ami nem is
egytizedét, teszi a Németországban 1935ben gyártottaknak. A fegyverkezés felfedi Lengyelország nyersanyagokban való rossz ellátását. A 24

fnyersanyagból csak tizzel rendelkezik és nagymennyiségű élelmiszert
is kénytelen behozni. Ezért ujult ervel hangzanak fel a gyarmatkövetelések. Fhangoztatója a „ T e n g e r i és Gyarmati L i g a " , élén Sosnovski hadseregfelügyelvel. — A Népszövetség gazdasági tanácsában hivatalosan is bejelentett gyarmatigényt a kivándorlás problémája is felszinen
tartja. Skladkovski miniszterelnök támogatja a cionisták zsidó kivándorlási mozgalmát is és szót emelt Cyprus zsidó kolonizációja mellett. A
fölösleges bels munkaer felszivását szolgálja a Junaki (levente) mozgalom, amit ujabban a hadügyminisztérium vett kezébe. A Junaki bulgár és német példákon épült munkahadsereg, melynek létszámát 12 ezerrl 100 ezerre emelik, hogy a 1820 éves munkanélkülieket utépitésre, f o lyószabályozásra, meliorációkra használják fel, testedzés és hazafias oktatás kiséretében. Persze ez alig oldhatja meg a munkanélküliség problémáját, melynek falusi szektorán kényszerparcellázásokkal akarnak segiteni. A Radzivil, Lubomirski, Potocki, Lanckoronski, Badeni feudális családoktól, valamint zsidó birtokosoktól elveend föld az els hiradásokkal szemben mindössze 27 ezer hektárt f o g kitenni, viszont a négyévesterv beruházási költségei 1937re e g y negyedével, 350 millió zlotyra emelkedik. Mindez a parasztság megnyerését célozza, melyért az egykori légionáriusok uj pártot, a Nemzetiállami tábort' is alakitották. Ám a parasztság a szociáldemokráciával nyilt szövetségben mereven szembenáll
a kormánnyal. Lodz és Mlava községtanácsi választásainál a szociáldemokraták n ag y gyzelmet arattak a kormány, valamint jobboldali ellenzéke, az antiszemita nacionáldemokraták felett. A bels politikai válsághoz küls is járul a francia szövetség feltámasztásával. A N é m e t országtól való elfordulást a piacot német árukkal elárasztó kereskedelmi egyezmény kritikája is elsegitette, valamint a Danzigban egyeduralomra tört nemzetiszociálista párt. Danzig népszövetségi lengyel felügyelete a Németországhoz való viszonyt még jobban elhűvösiti.
Lengyelország rendiállami berendezkedése nem akar elhaladni. Hasonló a helyzet Ausztriában is, ahol a Heimwehr két fejének, Starhem
bergnek ég Feynek viszályát Schuschnigg az egész kakastollas mozgalom likvidálására használta fel. Ez nem ment volna könnyen, ha a kancellár mögött nem áll 50.000 korszerűen felfegyverzett katona és a karhatalom. A Heimwehr és Schuschnigg ,Osztrák rohamraj'ai igy a ,Front
miliciába', a hadseregtartalékba olvasztódtak. Starhemberg pedig, csalódva, a legitimisták felé orientálódik, akiknek a nagygyűlésen Winter alpolgármester egész komoly formában vetette fel az ,egységfront' kiterjesztésének tervét egész az illegális marxista pártokig, melyek most az üzembizalmi választásokon fejtettek ki nagy tevékenységet.
Bomladozik a
rendi állam Bulgáriában is, ahol a Kiosszeivanov kormány nem meri az
igért választásokat lefolytatni, ami a cankovista minisztereket is ellenzékbe kergeti. A két munkáspárt, két baloldali polgári párt és parasztpárt blokkja u. i. szabad véleménynyilvánitás esetén elsöpörné a mai rendszert... Viszont a szomszédos Görögországban Metaxas generálist ép' a
korporációs állam kiépitése foglalkoztatja. A k i a görög viszonyokat ismeri, nem jósol hosszú életet e kisértetnek, melynek megszemlélésére
Göbbels német propagandaminiszter ugy látszik nagyon kiváncsi volt....
Hasonlóan bizakodó a portugál diktatura is, mióta a német és olasz
hadianyagtranszfer kereskedelmi országa lett. A madeirai felkelés, valamint az ,Albuquerque' és ,Dao' lázadása kissé meghökkentette ugyan
Oliveira Salazar kormányát, de a miniszterelnök a semlegességi vita kapcsán e g y lovassági hadgyakorlaton sietett kijelenteni ,hogy az Angliával
1703 resp. 1899 óta fennálló szövetségre támaszkodva országa nem fél

a bonyodalmaktól. Salazer e nyilatkozata, amit külügyminisztere, Monteiro is megtoldott, ujra rávilágit a háború veszélyére és pedig ennek alakjára, ahogy ezt a szervezettregresszió képzeli e l : a jobboldali és a baloldali világnézetek között. A katholikus diktátor e felfogását a pápa ismeretes antibolseviki szózata alátámasztotta.
A háború tehát a láthatáron sötétlik és e szempontból értékelend
Svájc 335 milliós hadikölcsöne, amit négyszeresen jegyeztek tul.
Mialatt Európa a háború felé sodródik, Amerika nem gyzi hangoztatni semleges voltát. Az U. S. A. elnökválasztási kampányán ugy a republikánus Landon, mint a demokrata Roosevelt az Európától való visz
szahuzódást ajánlja. A középnyugati Landon, kit a nagytke támogat,
Rooseveltet bolsevizmussal vádolja és némi igaza is van, amikor megállapitja, hogy a konjunktura nem Roosevelt következtében, hanem Roosev e l t ellenére jött el. Ezért azonban Roosevelt gyzelme a valószinű, ha
nem is az 1932es többséggel. t támogatja a szakszervezetek szakmai
(és nem csoportonkinti) szervezkedést folytató Lewisszárnya is. Ha R o osevelt gyz, akkor, mint hirlik feladja eddigi kisérletezéseit és a kompromisszumok kényelmes utjára lép. Ám a gazdasági válságon nem fog
tudni segiteni, miként a fegyverkezési részletkonjunktura sem tud, ha az
1932es és 10.34 millió tonnás mélypontról, 33.61 millió tonnára is emelte az
utolsó háromnegyed évben az U. S. A. nyersanyagtermelését. — Az U. S.
A.énál viharosabban folyt le Peru köztársasági elnöki választása, amin
a baloldal gyzött a jobboldalt képvisel Benavides elnök felett. A baloldali gyzelem mindjárt munkásfelkelést is váltott ki
Limában, amit
azonban levertek. Ugyancsak Hondurasban is leverték Morcos Baka felkelését Carias elnök ellen. — Az U. S. A. Panama kormányával kötött
csatornavédelmiszerzdés értelmében hozzáfogott az új védművek megalkotásához, melyek költsége évente 5 millió dollár, öt éven át.
Ugyancsak fegyverkezik az U. S. A. a Csendes Óceánon is, ahol Ha
way, Guam, Midway, Wake, Howland Backer, Johnston, Kingmans Reef
és PagoPago szigeteit ersiti meg és az Aljeutákon
és Fairbanksnál,
Alaskában hatalmas légi flottabázist rendez be, feleletül a japán titkos
erditési munkálatokra a Mariannák szigetein. Az Európában és a Közel
Keleten elfoglalt Anglia most úgy Japánhoz, mint az U. S. A.hoz jegyzéket intézett a washingtoni szerzdés 19. paragrafusában lev erditési
tilalom feltámasztása ügyében, de választ nem kapott.
Japán konokul megy tovább a fegyverkezés utján és a tábornokok
katonai diktaturával fenyegetik Hirota miniszterelnököt ellenkezés esetén. A vezérkar már csak a háborúban látja a menekülést a szorongatott
gazdasági helyzetbl, amit az aranyblokk megszűntét követ kereskedelmi
konkurrencia kiélesedése csak fokoz. Innen a Kinára kifejtett nyomás ersitése. A szervezettregresszió összeműködésének eklatáns példája Tucci
tokiói küldetése, mely az olaszjapán barátságot hivatott elmélyiteni, miután másfél év eltt Mussolini még élesen kelt ki Japán fehérvilágot fenyeget magatartása ellen. A háborús hangulatban Hirota kormánya az
autarchia elérésére tör, amit tesséklássék államositásokkal (  g y legujabban a villamosiparéval) köt egybe. A társadalmi feszültség nyomasztó,
a besugórendszer szinte tökéletes, sztrájkok napirenden.
Kuriozumképpen álljon itt, hogy a tokiói Shibuyanegyed örömlányai is sztrájkba állnak.
Japán a legkisebb ellenállási ponton támad: Kinában. Uj és uj követelésekkel áll el, amiket Nanking si ázsiai bölcsességgel szabotál. Igy
Japán Északon, ahol megvan a hatalma hozzá maga lát munkához. Ü g y nökei fellázitják BelsMongolia törzseit, melyek betörnek a kinai határ

tartományokba. Mialatt az északi kormányzókkal CsiangKaisek Hang
csauban tárgyal, ezek titokban szerzdést kötnek Japánnal egy 5 millió
yenes tkéjű légiforgalmi társaság megteremtésére. Japán siet, mert A n g lia forszirozza a kinai üzletet. Sir Frederic LeithRoss kedvez jelentésére
Anglia egy kb. 10 millió fontos árúkölcsönt szándékszik Kinának nyujtani, ami ingerültté teszi a Mikádó tanácsadóit. Viszont a Mennyei Birodalomban fokozódik a japánellenes hangulat; a bojkott az egész Délen
terjed. Mindennél jellemzbb, h o g y a volt mandzsuriai diktátor, Csang
Hszüliang, ki most Szinganfuból irányitja a hadműveleteket a N y u g a t 
Sensziben és KeletKanszuban operáló vörösseregek ellen, a Daily Herald
munkatársa eltt kijelentette, hogy még utóbbiakkal is hajlandó egységfrontra lépni a japánok ellen.
Október 10én volt negyedszázados évfordulója a kinai forradalom kitörésének. A polgári köztársaság nem sokra vitte a 25 év alatt, viszont
azzal vigasztalja magát, hogy a KözépBirodalma évszázadokban számol.
CsiangKailsek mindenesetre elrendelte november 12re a nemzetgyűlési
választásokat, mely a május 5.i alkotmány hivatott elfogadni. Az 1200
tagu nemzetgyűlésre, melyen az elszakitott Mandzsuria és Mongolia is
képviselve lesz, 665 képviselt a városok és kerületek, 380at a hivatások
és 155öt a hader választ. A jelöltek száma a képviselk tizszerese, amit
a kormány egyharmadra redukál és ezeket választják meg. Látható, h o g y
Csiang is érti a módját, hogy biztos többsége legyen...
A másik modernizálódó ázsiai nagyhatalom, Törökország az 1934ben
bejelentett ötéves tervbl eddig hét nagyüzemet épitett fel és most e t e r v
,2. ötéves tervvé' bvül. A szén, vas, réz és motorhajtó er biztositásán
kivül e terv a közlekedés fejlesztését és az ipari növények ( g y a p o t ) termesztését kivánja megoldani. K e m a l Atatürk és Néppártjának diktaturája
belpolitikailag a párt és államhatalom koordinációját, a centralizációt
és a vezeték nevek rendszeresitését, külpolitikailag a Szovjet Unio szövetségében az elázsiai mohamedán államok blokkjának kiépitését akarja megoldani a juliusban összeült uj parlament segitségével. Sziria önállóságának kihirdetésével kapcsolatban ers török elkeseredést szült az
Alexandrettei szandzsák autonómiájának elmaradása, amit pedig az 1921
és 1926os francia szerzdések kilátásba helyeztek. Aleppoban és Beyruth
ban véres zavargások is voltak ezzel kapcsolatban. Uj zavargások törtek
ki a palesztinai harcok kapcsán, Saint Jean de Acréban is. A palesztinai
nemzeti ellenállás azonban már megszűnt, miután az arab bizottság kérésénei Ibn Saud, Abdalah, Jahja és Gházi arab fejedelmek békeszózata a
tisztességes visszavonulásra lehetséget nyujtott. Ellenére azonban a b o j kott és sztrájk megszűntének egyes guerilla csapatok még csatáznak az
angolokkal. Az április 19.én elkezddött felkelést 28 angol, 80 zsidó és
204 arab életébe került s 142 angol, 220 zsidó és 890 arab sebesült meg. A
gazdasági károkról (közel 1 millió fát vágtak ki p l . ) nem is szólva. De
Anglia nem engedett, mert itt a Keletkapujában nem is engedhetett. És
a Times már most tiltakozik az ellen, hogy az arab uralkodók beavatkozása bármilyen precedensül is szolgálhasson majd a jövben...
Palesztinában tehát gyzött Anglia, de Egyiptomban még messze van
a nyugalmi helyzet elérésétl. A kapitulációk megszüntetése, ami e g y januári konferencia feladata lenne, nem f o g menni surlódások nélkül. Az
elzetes tárgyalásokat maga Makram Ebeid pasa külügyminiszter folytatja majd le Európában, amit Nahaz pasa már kontinentális utján elkészitett. A hazatér Nahaz kiegyezése ellen, bár diadalmámor fogadta,
máris szervezkedik A l i Aluba pasa vezetésével egy „ N e m z e t i
front' és
már fogadtatásánál összeverekedtek a nacionalista zöldingesek N a h a z

kékingeseivel. Mindenesetre pozitivum az egyiptomi csapatok ujra v a l ó
bevonulása Szudánba, Abd el Maguid Fuad pasa vezetésével. Más kérdés,
hogy a nyomorult fellahon valóban o l y nagy mértékben segite majd az
egyiptomi polgárság diadala.
Abessziniában most játszódik le a dráma végs felvonása. Az ess évszak elmultával megindultak Geroso tábornok motorizált osztagai és véres harcban elfoglalták Abarasszamhegyhátat, miáltal megnyilt az ut
Sidamo tartományba. A gorei kormány Ras Imru felbomlott seregmarad
ványaival Ugandába menekült. A N é g u s utolsó kormányának a halálos
döfést Dzsimma szultánjának felkelése adta meg, miként De Bono könyvébl is kitűnik, h o g y az olaszok gyors sikereiket pártütések szitásával
érték el a hadjárat folyamán. (D. F.)

SZEMLE
H A T V Á N Y L A J O S : A D Y K Ö R Ü L . (Különlenyomat a budapesti
szeptemberi számából.)

Szocializmus

Hatvany
Lajos hangja, a magyar birálatnak és publicisztikának ez a
csapongóan
szellemes, szenvedelmével perzsel, tüzével
értelemtisztitó
hang ujabban mármár csak legszemélyesebb ügyeiben csattan föl. Már
már csak Ady védelmében... Holott — ez a friss Adyapológia is bizonyitja
— Hatvany nemcsak kifejez erejében lombosodott s. kiállásában
izmosodott, de mondanivalója is ezer. Ahogy ebben a csöpp füzetben
Ady Féja Géza által kiadott hirlapi cikkeit nyeglén bráló Hevesi András felett jogos haragját elengedi s ahogy ez a
harag
elárad a
mai
magyar szellemiség egész bozótosán s a csinytev Hevesi lemérésén túl
a fölényes Adyba harapónak helytadó Babitson s a Babits
keze
közt
sorvadozó Nyugaton elveri a port, s ahogy a szük körű véletlenen a friss
magyar irodalom annyi baját, nyavalyáját kitapintja, — mindez
nemcsak tisztázásai miatt követeli a rámutatást, de azért a realista szemléletért és meggyzdésért is, mely ebben a
birálatfeletti
birálatban
oly
bátorsággal jelentkezik. A magyar irástudás eléggé fel nem róható bűnös fényüzése, hogy a magyar
szó
anyaországában
ma
Hatvanynak
nincs és nem lehet fóruma.
Következkben az oly szélesen hadakozó
kis füzet egyik gazdag szakaszát mutatjuk be olvsóinknak. (g.)
A fanyalgó recenzens cikkének egyik részletében, akarva, nem akarva, kénytelen elismerni, hogy A d y : „a tisztes szinvonalú polgár és kulturember
ösztönös iszonyával és felháborodásával követel emberi életet
a föld kiszipolyozott rabszolgáinak". Azaz, hogy A d y Endre sohasem
cselekedte azt, amit a nevére esküv mai, faluzgató szociológusok cselek"
szenek,  még a népért küzd publicisztikájában „sem csinált mitoszt és
a polgári kultura mindent elsodró tankját a népbl." E helyes és méltányos megállapitások után, ugyanez a cikk másik részletében mégis úgy
állitja be a költt, mint afféle „sokrétű, kevert, gyakran ellentmondó",
szóval, ha jól értjük az állitólag A d y t jellemz, valósággal elitél jelzket, — mint a Hevesiféle állhatatos és következetes „literary gentleman" szemében, nem megbizható és nem egészen komolyan veend, gyanus egyéniséget. Aminthogy Hevesi nem is csinál belle titkot, hogy 
Adyban látja a századel nem mindig világosan, de annál erteljesebben

