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szokban dívott, mondjuk : Gyöngyösi 
István idején. S ha már idetévedt ez 
a XVII. századi név, mindjárt tovább 
is játszhatnám vele ; párhuzamba 
állíthatnám gáláns történeteivel Ko-
sáryné széthulló szerkezetét, részlet-
szépségeit, aggódó realizmusát, csak-
nem kizárólag a szerelem iránt érdek-
lődő távlattalanságát s még azt a 
csalhatatlan ösztönét is, hogy mindig 
eltalálja a nagyközönség szájaízét. De 
bizonyítna-e többet mindez annál az 
útszéli igazságnál, hogy az írói típusok 
ma sem mások, mint harmadfél szá-
zaddal ezelőtt? S méltányos volna-e 
az ilyen összevetés Gyöngyösihez, 
mert hiszen hol van Kosáryné síma, 
egyszerű stílusa az ő zenét, nyelvet 
újító eredetiségétől? S nem volna-e 
sértő Kosárynéra a köztudat előtt, 
melyben Gyöngyösi úgy él, mint va-
lami jobbfajta Tinódi? 

Hiszen a Porszem a Napsugárban 
teljesen modernigényű alkotás : egy 
bakfisszerelmeken átvergődött, nyárs-
polgár házasságba börtönzött asszony 
nyugtalankodik lapjain, még azon a 
kemény leckén is túl, mikor a körülte 
kerengő fiatalember a várt vallomás 
nagy percében leánya kezét kéri meg 
tőle. Ezt az alakot a hétköznapok kis 
gondjai, örömei teszik valószerűbbé. 
Jó mozzanata a gyermekkori szegény-
ség, a cselédház, amelyben rokoni 
irgalomból serdül s ahonnan feltörni 
méltóságos asszonnyá olyan teljesít-
mény neki, hogy mindvégig imponál 
vele önmagának, bizonyságául, hogy 
a lélek úgy hurcolja magán örökké a 
gyermekkori környezetet, mint csiga 
a házát. A regény részletei általában 
hűek, háztartási közelharcok a cselé-
dekkel, tompuló férj, gyermeknevelés, 
világháború távoli moraja, nyomorék 
gyermekének pusztulása s végül a 
némi elégtételt adó vezetőszerep a 
vidéki társadalomban. 

Az a legnagyobb hiba, hogy mikor 
a regény mesevezetése eltér a tényhez-
tapadó ábrázolástól, nem a költészet 

éterébe szárnyal föl, hanem a tömeg-
ízlésnek tesz engedményt. Hatásosra 
kerekített jeleneteiben, a sok jólvázolt 
alak sodrában olykor csaknem a tra-
gikum pereméig viszi hősnőjét, de 
hamar rájövünk, hogy itt mindig jóra 
fordul minden, még mielőtt nagyobb 
izgalmak esnének. Végeredményben 
langyos alkotás ez, langyos mélabúval, 
langyos alakokkal. Kár volt kritiku-
sainak chef d'oeuvre-öt emlegetni vele 
kapcsolatban. Az ilyesmi komoly vára-
kozást kelt, holott ebben az ízléses, 
szórakoztató regényben irodalom csak 
annyi van, amennyi éppen nélkülöz-
hetetlen. Juhász Géza. 

Uj Nippon. Imaoka Dzsuicsiro 
könyve. Díszesen kiállított, pompás 
illusztrációktól hemzsegő könyvet ho-
zott a könyvpiacra Imaoka Dzsuicsiro, 
a negyven japáni egyetem egyikének 
szociológiai professzora, aki már közel 
nyolc éve él hazánkban, megtanulta 
nyelvünket, megszeretett bennünket 
és a magyar és japáni nép barátságá-
nak kimélyítését tűzte ki életcéljául. 
Könyvével elsősorban azt a sok félre-
értést akarta eloszlatni, amely felü-
letes szemlélők útleírásaiból keletke-
zett és a japáni nép lelkiségét hamis 
színben tüntette fel, másodsorban pe-
dig meg akarta velünk ismertetni 
annak a háromezeréves multú Japán-
nak igaz lelkét, amely az utolsó hat-
van évben olyan óriási fejlődésen 
ment keresztül, hogy felülmulta euró-
pai tanítómestereit is. 

Imaoka igen szerencséstollú tolmá-
csolója hazája történetének és a tör-
ténelmi mult képeinek megrajzolásá-
nál, a hagyományok kialakulásánál, 
mindig a dolgok és történések leg-
lényegét érinti. Nippon népének élete 
és világa, szokásai, erkölcsei, egész 
pszichéje elevenen él ebben a könyv-
ben. Fokozatosan ismerjük meg ennek 
a népnek háromezeréves civilizációját, 
amely magába szívta a kínai, a dél-
szigeti, az indiai és az európai kultúrá-
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kat és felolvasztván azokat, a nemzeti 
japáni kultúrával és etikával harmo-
nizálta. Igy változott, fejlődött Japán, 
és megmaradt mégis Japánnak. 

A feudalizmus bukása, a restauráció 
(1867—1868) óta folyamatban levő 
óriási haladás természetszerűen bom-
lasztó csirákat is termelt ki, amelyek 
itt-ott kikezdték a faji egyéniség ősi 
erejét. Egy helyütt azt írja erről : 
«A japáni restauráció óta . . . a nép 
gondolkodási módja is meglehetősen 
eleurópaiasodott : materialisztikussá 
és individualisztikussá vált. Ez hozta 
magával azt a jelenséget is, hogy a 
japáni hagyományos szokások : az 
ősök tisztelete, a hagyomány tisz-
telete, a családi név fenntartása, az 
öröklött vagyon megőrzése stb. — 
sajnos — lassankint szintén vesztenek 
eredeti erősségükből». 

A tea-ceremónia és a virágdíszíté-
sek bölcseletének leírásával kapcsolat-
ban is hasonlókat olvashatunk : «Ezek 
a szokások azonban mostanában, saj-
nos, fokozatosan kihalnak az új ja-
pániak közt és helyüket a tudomá-
nyok, de különösen a társadalmi kér-
dések iránti érdeklődés foglalja el». 

«A nyugati civilizáció megtámadta 
a japáni tradiciókat» című fejezetben 
már világosabban ütközik ki a faj 
egyéniségét, az ősi tulajdonságokat 
és erőt féltő aggodalma. «Újabban a 
japáni ifjúság körében, a szociális kér-
dések iránt való érdeklődés térhódí-
tása következtében — sajnos — szép 
hagyományaink lassankint kimennek 
a divatból. Még egyszer hangsúlyo-
zom, hogy sajnos, mert a virágok 
szeretete összeköti az embereket a 
természettel . . . Ezt pedig marxi teó-
riákkal nem lehet . . . Sajnos, a japáni 
ifjúság elfordul a virágoktól és a 
teóriák iránt érdeklődik. A nyugat 
civilizációjáért — ha nem vigyá-
zunk — nagy árat kell még fizetnünk. 
A gépek fejében — lelki kultúránkat 
és nyugalmunkat szedi majd el a 
civilizált nyugat.» 

Aggodalma annál komolyabbnak 
látszik, mert hiszen Musakódzi-Szane-
aczu író kommunista községet alapí-
tot t eszmetársaival és ez már közel 
két évtizede fennáll. Továbbá, hasonló 
szervezetek nagyszámban keletkeztek 
Japánban, különösen a világháború 
óta. Igy hát Imaokának azon állításai, 
amelyeket Spengler hanyatlási elmé-
letével szembeszögez és Japánt az 
örökélet dicsfényével sugározzák kö-
rül, magyarázatukat inkább a jó 
hazafi bizakodásában lelik, aki rendít-
hetetlenül néz hazája s népe jövőjébe 
és azt mondja : «Minden jel azt mu-
tat ja , hogy Japán a keleti és nyugati 
kultúrák egybeolvasztása révén egy 
új civilizáció megteremtésére törek-
szik . . . Háromezer év tanusága biztat 
engem, hogy vakon higyjek a siker-
ben». 

Az érdekesnél érdekesebb részletek-
kel zsúfolt könyv anyagáról nehéz 
pontosan beszámolni. Néhány idézet 
talán jobban megvilágítja a két turáni 
nép közötti különbségeket és azt, 
milyennek lát bennünket a sok ezer 
kilométerről ideszakadt rokon. 

Január 8-án van a hagyományos 
újévi költészet udvari összejövetele. 
Ezt maga a császár vezeti. A költe-
mény tárgyát a császár határozza meg 
a vendégek számára. (Ehhez meg kell 
jegyezni, hogy Japánban az ötéves 
gyerektől kezdve mindenki versel. A kö-
tetben közölt versek azonban csak 
ennek az elburjánzó dilettántizmus-
nak a kicsendülései.) 

A japáni nem látja magát sárgának, 
ha nem beteg. Nekünk, japániaknak, 
sem látszik fehérnek az európai bőr . . . 
A germánfajú ember arcbőre nem fehér, 
hanem szokatlan színe miatt inkább 
romlott húsra emlékeztet. 

Japánban a szerelmet szégyenletes 
dolognak tartják. Úri társaságban nem 
illik szerelemről beszélni. Aki ezt meg-
tenné, azt rossz ízlésűnek tartanák. 
Nem szokás Japánban egy férfinek 
a nő szerelme után esengeni vagy 
udvarolni, mert a férfi az erősebb nem-
hez tartozik. 

Japáni megítélés szerint az Európá-
ban uralkodó női divat ott megbotrán-
koztatóan és megdöbbentően hatna, 
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mert ott — a melegebb éghajlat elle-
nére — a legmelegebb nyári napokon 
is, a nők két-három hosszú ruhát 
öltenek egymásra. Ezért — a japáni 
orvosok szerint — a japáni nők bőre 
sokkal finomabb, mint az európai nőké. 
Az egyiké selymes, a másiké pedig 
érdes, olyan, mint a liba bőre. 

Japánban a szalonban önarcképet 
vagy saját szobrot kiállítani nem szo-
kás. Ezt önhittségnek tekintik, ha az 
illető nem államférfi. 

A japáni házról azt mondják Európá-
ban, hogy egyszerű, alacsony oszlo-
pokon nyugvó kunyhó, amelyet bam-
buszhajtásból és papírból építenek. 
Talán azt gondolják, hogy a japániak 
a kutyakunyhóban laknak. Hogy összes 
tárgyait a vendégek előtt kiállítva, 
gesztussal, mimikával és teljes tudásá-
val — néha többel, mint amennyi 
van — másokat befolyásolni igyekez-
nek az emberek — ez az európai mód. 
Különösen a zsidóknál dívik ez ! Az 
európaiakból hiányzik a szerénység 
erénye és az egyszerűség szeretete . . . 

A japáni lakásról és életszokásról 
némely európai útleíró azt írja : «a bú-
tor nélküli, rideg japáni szoba, amely-
ben a civilizált európai képtelen helyet 
foglalni, mert rögtön összehúzza a 
görcs a lábikráját a majomnak való 
kuporgó helyzetben». Ez a szép mondat 
a japánit elég jól kifigurázza : milyen 
közel áll a japáni élet a majoméhoz ! 
De hogy a saját magáéról, az európai 
életről mit gondolnak mások, ezt nem 
tudják. Milyen boldog a civilizált em-
ber ! Nem tudom, melyik áll közelebb 
a majomhoz, az európai vagy a japáni? 
Lehet, hogy mind a kettő a majomtól 
származik. 

Japánban az olyan helyet, ahol cipő-
vel járnak az emberek és ahol kutyák 
is tartózkodnak, nem tekintik szobá-
nak, hanem udvarnak. 

Európai tartózkodásom első éve, 
különösen nyáron, csaknem elviselhe-
tetlen volt. Ennek oka nem a rossz 
berendezés, sem a szokatlan ételek, 
hanem az európai lakás volt, amely 
hasonló a börtönhöz, ahol nincs sem 
elég napfény, sem friss levegő, sem a 
szemeimet gyönyörködtető zöldnö-
vény . . . 

Ezeket az idézeteket még sokáig 
lehetne folytatni, mert ízlés, szokás, 
erkölcs tekintetében sok eltérést és 
sok kifogást sorol föl Imaoka. De 
azért ez a könyv mégis csak a magyar-
japáni barátság jegyében született és 

a nyolc év óta itt élő japán tudós 
nemcsak a könyvbe írt meleg szavak-
kal tesz tanuságot irántunk való sze-
retetéről, de e szavak mögött ott él 
már egész multunk története, egész 
jelenünk szenvedése, minden vágyunk 
és minden igazságunk, látása, érzés-
világa a hosszú évek alatt a mienkhez 
idomult s ma már ő sem tudja elkép-
zelni Magyarországot a Kárpátok nél-
kül. 

Imaoka most egy új könyvön dol-
gozik. Az lesz a címe : A távol Kelet 
nyugati előőrse : Magyarország. Eb-
ben itteni tapasztalatairól fog beszá-
molni a japáni közönségnek. Adja 
Isten, hogy ez a könyve sok olyan jó 
barátot szerezzen nekünk, mint ő. (— ) 

Ybl Ervin : Toscana szobrászata a 
quattrocentóban. (Budapest, Lampel 
R. könyvkereskedése, 1930. 2 kötet. 
544 old. 236 ábrával.) Félszázad óta 
korunk művészi ízlése s ezzel kap-
csolatban a művészettörténet problé-
makeresésének iránya sok változáson 
ment keresztül, a XV. századi olasz 
művészet azonban mindig az érdeklő-
dés egyik gyujtópontját jelentette. 
A modern ember lélektanához tar-
tozik, hogy inkább vonzódik a kelet-
kezésben lévőhöz, mint a beteljese-
detthez s ennek következtében a cin-
quecento delelőjénél jobban érdekli 
az előző századnak általában kifor-
ratlanabb, de fáradhatatlanul kutató, 
formáért és kifejezésért küzdő, paza-
rul változatos, őserejű tavasza. Wil-
helm Bodenak, a nagy német múzeum-
szervezőnek és műtörténésznek gyüjtő 
és feldolgozó munkásságából ezért 
szólt oly hatalmas rész a quattrocento 
szobrászatának. Az ő nyomán a köz-
és magánygyüjteményeknek Európa-
és Amerikaszerte meginduló szédítő 
versenye is épen a quattrocento alko-
tásai iránt hallatlanul felfokozta a 
keresletet, még közelebb hozva így 
ennek a századnak szellemét és forma-
világát a mai ember lelkéhez. 
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