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rály tragikus halála s a «kisegítő és 
átmeneti jogrend» tartóssága követ-
keztében súlyos sebet kapott. 

Melyek azok az új érvek, amelyek-
nek hangoztatása a magyar politikai 
pártok és társadalmi osztályok a 
szerző által is jól megállapított —— 
közömbösségét legyőzhetik s a legi-
timizmusnak híveket szerezhetnek — 
az ifjúság körében? Pethő Sándor sze-
rint : 

A restaurált magyar királyság okul-
hat az újkor annyi restaurációjának 
kudarcán. Lépést fog hát tartani a 
korszellemmel (gyökeres társadalom-
politikai reformok) és képviselni fogja 
a nemzeti aspirációk maximumát (te-
rületi integritás). Az örökös mon-
archia megkíméli az országot az elnök-
választással járó s a mi viszonyaink 
között könnyen elképzelhető allam-
krizis folytonos megismétlődésétől. Az 
új Habsburg-királyság olyan nemzeti-
ségi politikát képviselhet, amely a 
hála és ragaszkodás régi érzelmeire 
építve, sikerrel hajthatná végre a 
Dunavölgy — amúgy is elkerülhetet-
len — integrálódási folyamatát. Ennek 
természetes eredménye volna, hogy a 
hatalmi súlypont Középeurópában a 
földrajzi, mértani és történelmi cen-
trumra csúszna vissza. Feltétele : a 
magyar állameszme és a Habsburg-
eszme kompromisszuma. A vázolt 
folyamat első lépése a magyar-osztrák 
gazdasági együttműködés, sőt szövet-
ség, amit a két ország gazdasági érde-
kei nemcsak lehetővé tesznek, de meg 
is követelnek. A nagyhatalmaknak is 
érdekük, de nekünk sem kevésbbé, egy 
az Anschluss által félelmes erejűvé 
növekedett Alldeutschland kialaku-
lásának a megakadályozása. 

Ezeket sorolja fel a szerző könyvé-
ben, mint a legitimizmus új, vagy 
megújított érveit. A módosított cél : 
a Budapesten és Bécsben egyszerre 
végrehajtandó restauráció. Más poli-
tikai világnézetből természetesen 
mindezeknek az ellenkezőjét is igen 

logikusan ki lehetne fejteni, a plánum-
nak éppen ilyen sok, vagy éppen 
ilyen kevés valószínűségével. Élénken 
emlékezetünkben van még Naumann 
Mitteleuropája. A jövőre vonatkozó 
tervekben bizonyára hiába keressük 
a tudományos igazság kritériumait s 
csak az lehet a kérdés : megvalósít-
hatók-e? Megvalósulnak-e? erre nézve 
csupán a jövő adhat feleletet. 

Mérey Ferenc. 

Tamási Áron : Helytelen világ. Er-
délyi Szépmíves Céh kiadása, Cluj-
Kolozsvár, 1931. Tamási írásművé-
szetének gvökerei az ősmese talajáig 
nyúlnak. Ő az egyedüli írónk, akinek 
munkáiban (a Címeresek kivételével) 
a mese keretébe öltöztetett népi kép-
zelet jelenik meg. Azonban ez a kép-
zelet nem jelent szertelenséget, a misz-
tikum előtérbenyomulását és az ala-
kok valóságontúli ábrázolását. Tamá-
sinál a novella felépítése részben vagy 
egészben realizálódik : s így a mesék 
emberfölötti erővel rendelkező alakjai 
a mindennek ellentmondó, a saját 
eszében bízó székely személyében je-
lennek meg. Ezek a székelyek első 
pillanatra az exotikum furcsaságával 
hatnak, elzárkózott, önmagukban ér-
dekes alakok, de ha közelebbről tekint-
jük őket, végeredményben minden 
tettük, tevékenységük és gondolkodá-
suk alapja túlnő a székelység és a 
transsylvánizmus keretén. 

Legtöbb írásának ott van a mély-
sége, ahol a falusi emberek, kocsisok, 
kőművesek az író segítségével kizök-
kennek a földi légkörből s angyalokkal, 
ördöggel, Szentpéterrel vagy magá-
val az Úristennel találkoznak. Ez a 
találkozás rendesen ellentétet vált ki, 
aminek segítségével Tamási a társa-
dalmi igazságtalanságok meglátására 
vezet. Ha írásaiban két ember kerül 
egymás mellé, ezek rögtön ütik, verik, 
szinte gyilkolják egymást, — de csak 
szavakkal (néha a bicska is előkerül). 
A legcsodálatosabb párbeszédet van 
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alkalmunk hallani. A hasonlatoknak, 
találó jelzőknek, a nyelv erejének egé-
szen különös és eddig ismeretlen vilá-
gába kerülünk. A legvakmerőbb drá-
mai feszültség ta r t ja össze a kérdése-
ket és feleleteket, amelyek rendesen 
különösízű humorral fejeződnek be. 
De e humor mögött a legsötétebb való-
ság huzódik meg és úgy érezzük, hogy 
nem más, mint egy különös formája 
a fájdalomnak. Ez meglepően bonta-
kozik elénk a Népszakértők című no-
vellában. It t Szent Pétert, az ördögöt 
a politikus, az író helyettesítik. Velük 
szemben ott van a leégett székely falu. 
De ahelyett, hogy siránkozó tömeget 
állítana elénk az író, egy hétköznapi 
székellyel ereszti beszélgetésbe az ura-
kat, kiknek előkelő gesztusait, nagy-
képű érdeklődését a legnagyobb nyu-
galommal és logikus gondolkodással 
tompítja le ez az egyszerű falusi. 

A novellákban a nép nagyszerű 
alkotóereje, eszmei gazdagsága, for-
málókedve nyilatkozik meg. Ezt azon-
ban nem a kollektív tömegek bemuta-
tásával vetíti elénk az író. Nála a min-
denkivel és mindennel szembenálló 
individuum jelentkezik, aki a problé-
mák megoldását csak önereje segít-
ségével reméli. Azonban egész érzés 
és gondolatvilágával, tetteivel olyan 
környezetben, illetve közösségben fog-
lal helyet, amelyik hozzá hasonló, 
azonos természettel és követelésekkel 
rendelkezik. S ezek az agyafurt széke-
lyek csak kicsinyített másai társadal-
muknak. Szándékuk keresztülvite-
lére a leghajmeresztőbb «mókákat» 
találják ki. Kalandos Nagy István 
tüzet rak maga alá a piacra hozott 
fával, hogy az összecsődült és sajnál-
kozó embereknek egy alkalmas pilla-
natban jó áron adja el. Ami idegen 
emberek számára tragédia és felfordí-
tott világ, az nékik végtelen kacagás, 
örömüknek kiteljesedése vagy éppen-
séggel kereseti lehetőség. Néha igen-
igen siratni valóak, de dühbe is tud-
nak hozni, annyira, hogy még ellenük 

is fordulunk. Turi Dani nagyotakarása 
és lendülete él bennük, de új színnel 
és perspektívákkal. Nem egyszer még 
elbukásuk is hasonlít ennek az eposzi 
hősnek tragédiájához. Az Okkersárga 
Ábrahámok, Énekes Ferencek és Csali 
Danikák mögött ott van a nép. Érez-
zük, hogy magasbatörő szimbólumok 
és raj tuk keresztül «Kicsiszékelyor-
szág» ád hírt magáról a többinek s 
belekapcsolódik a közös sorsba, a ki-
bontakozások felé mutató harcokba. 
Külön világot jelentenek számunkra az 
ősi mitologikus istenhittől kezdve a 
hétköznapi templomos miszticitásig 
s hogy ez olyan nagyszerű formában 
jelentkezik, Tamási Áron érdeme. 
Ezekben az írásokban már nagy letisz-
tulást látunk. A Lélekindulás és Szűz-
máriás királyfi szavakkal és képekkel 
túlzsúfolt mondatait (annakidején 
ezek bűvöltek el, de éreztük, hogy sok 
van bennük a gyermek torz látásából, 
amelyet érett szemlélet fog felváltani), 
sokkal dinamikusabb sorok váltják fel. 

Van a kötetben egy-két kisebb 
jelentőségű tárcanovella, sőt olyan 
írásokkal is találkozunk, amelyekben 
a szocializmus a hatáskeresés ked-
véért jelenik meg (Uri gesztus), de a 
Helytelen világ, Kivilágított fapiac, 
Rézangyal és a Rendes feltámadás naiv-
eposzba illő részleteivel mindenért 
kárpótol. 

A könyvet Kós Károlynak, a szin-
tetikus erdélyi művésznek ízléses fej-
lécei díszítik. Gunda Béla. 

Gyalókay Jenő : Az első orosz meg-
szállás és Erdély felszabadítása. Buda-
pest, 1931. A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása. A gróf Vigyázó-
vagyon lehetővé tette, hogy az Aka-
démia nagyobb lendülettel folytat-
hassa a világháború következtében 
ellankadt könyvkiadó tevékenységét. 
Helyesnek tar t juk a kiadásra kerülő 
művek kiválasztásának szempontjait 
is. Az egyes szaktudományok ered-
ményeit összefoglaló, tehát a művelt 




