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BÚCSÚ HEKLER ANTALTÓL 
IRTA: PEFROVICS ELEK 

A Napkelet mélyen gyászolja Hekler Antalt, aki azóta, hogy 
a Magyar Irodalmi Társaság alelnökévé választotta, csodálatos lel-
kesedésével, lényének egész elsodró lendületével állt a folyóirat 
mellett. Harcolt érte, népszerűsítette, nagyértékű munkájával támo-
gatta. Őszintén és igazán vezette. Emlékét a legkegyeletesebben 
őrizzük meg s nem is találhattunk volna nagy egyéniségének jel-
lemzésre méltóbb szavakat, mint amelyeket Petrovics Elek mon-
dott el a barát mély meghatottságával ravatalánál. 

Nehéz búcsúzni tőled, s nekem különösen nehéz. Éveken át 
összekötött veled a munka, a hivatás és az érdeklődés közös-
sege. Fiatal voltál még, mikor útjaink találkoztak. Egyszerre 
léptünk a Szépművészeti Múzeum szolgálatába és mindennapi 
tanuja voltam ott lelkes munkádnak. Szent tűz lobogott benned, 
a munka vágya és öröme hevítette át lényedet, ifjúi energia, 
lázas tettvágy zakatolt bensődben. De ez a szent tűz nem csu-
pán az ifjúság lángolása volt, — egész életedre tellett belőle. 
Tovább lobogott akkor is, mikor — legbensőbb hajlamodat kö-
vetve — a múzeumi szolgálatot a tanári katedrával cserélted 
fel. Tanítványaid sokasága a tanu reá, hogy milyen lendülettel, 
odaadással, a sugalló erőnek milyen képességével szolgáltad 
hivatásodat. Megvolt benned a lelkek formálásának adománya, 
igazán szuggesztív egyéniség voltál: lelkes és lelkesítő, gyúlé-
kony és gyujtó, hívő és elhitető, munkában égő és másokat mun-
kára ösztönző. 

Irodalmi munkásságodban is megmutatkozott lényednek ez 
a lendülete. A tudományos fejtegetéseket is áthevítetted, elő-
adásodba színt és elevenséget vegyítettél. A classica-archaeoló-
giából indultál ki, s aki ebben mestered volt: Furtwänglertől 
hoztad magaddal a tudományos gondolkodás és módszer kitűnő 
felszerelését. Az antik művészet ismeretében a legjobbakkal 
vetekedtél. A görög-római arckép-szobrászatról szóló müved 
alapvető jelentőségű, a nemzetközi tudományos irodalomban is 
nagyra értékelt feldolgozása volt ennek a tárgynak. Ehhez a 
témakörhöz később is hü maradtál és csak nemrég történt, hogy 
az athéni és római gyüjteményekben végzett kutatásaid közben 
az antik világ kiváló alakjainak képmásait ismerted fel olyan 



214 

müvekben, amelyek észrevétlenül hevertek mindaddig, míg éles 
szemed fel nem fedezte őket. 

Az antik művészet szeretete egész pályádon elkísért, a 
görög szépség eszménye édes mosoly gyanánt vonult végig éle-
teden, s a művészeti ágak közül a leggörögebb: a szobrászat 
maradt mindvégig különös érdeklődésed tárgya. A plasztikai 
stílus problémáiról szóló munkádban mélyen merültél el a szob-
rászati alkotás törvényszerűségének vizsgálatába, és a két leg-
nagyobb szobrász: Pheidias és Michelangelo volt az, aki jel-
lemző képességednek és írói tehetségednek legteljesebb kifejté-
sére lelkesített. Főképen itt tűnt ki, mennyire értetted a színes, 
fordulatos, lüktető előadás művészetét, amely alapos tudomá-
nyos müvekben olyan ritkaság. 

Az antik művészet ismeretének szilárd talapzatára építetted 
fel a keresztény korok művészetének tanulmányát, igazolva azt, 
hogy „akinek szeme a görög művészet alkotásain nevelődött, az 
egyetlen más korszak emlékeivel szemben sem áll tanácstalanul”. 
Említsem-e, hogy milyen érdemeid vannak ebben a körben is, meny-
nyit tettél a magyar művészet emlékeinek teljesebb feltárása kö-
rül, milyen úttörő munkát végeztél a magyar művészettörténeti 
kutatás szervezésében és irányításában, a gróf Klebelsberg Kunó 
által kijelölt nyomon milyen nagy nyomatékkal terelted a fiatal 
nemzedékét a hazai barokk művészet emlékeinek felkutatása és 
feldolgozása felé és összefoglaló művészettörténeti munkáid-
dal, kitűnő előadói képességeddel mennyi szolgálatot tettél a 
művészeti ismeretek terjesztése és a közízlés fejlesztése körül. 
Csak annyit még, hogy neked köszönhettük az első idegen-
nyelvű rendszeres magyar művészettörténetet, s tőled vártuk 
ugyanennek tüzetesebb magyar átdolgozását. 

S mennyi egyebet vártunk még! Hiszen tele voltál ötlettel, 
tervekkel, munkakedved töretlen volt, szellemed ragyogóan 
friss és mindenre inkább látszottál késznek, mint az utolsó 
útra. De lelkednek lángja váratlanul kilobbant, s mi megren-
dülve állunk itt, hogy mielőtt földi alakod végleg eltűnnék sze-
münk elöl, még egyszer tanuságot tegyünk hálánkról, amelyet 
irántad a magyar kultúra kitűnő szolgálatáért érzünk, és sze-
retetünkről, amelyet barátságoddal annyira megérdemeltél. Isten 
veled ! 
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A San Remo-i irodalmi díj ma-
gyar győztese. 

A „győztes” (vagyis „vincitore 
del Premio di San Remo” — mint 
az ilyen díjosztásoknál az olasz 
lapok hagyományosan írják): Ba-
bits Mihály, a kiváló magyar köl-
tő. Ez a nagy kitüntetés, amely 
Babits Mihály személyében az 
egyetemes magyar irodalmat érte, 
nemcsak íróvilágunkban, hanem a 
művelt magyar olvasóközönség 
körében is őszinte örömet és meg-
elégedést keltett. 

A San Remo-i irodalmi díjat 
1934-ben alapította a fascista Olasz-
ország külföldi író olyan költői, 
kritikai, szépprózai vagy publi-
cisztikai művének a megjutalma-
zására, amely Itália történetével, 
kultúrájával foglalkozik és az 
olasz szellemet ismerteti meg ha-
zája közönségével. A díjra éven-
kint írják ki a pályázatokat, s az 
illető év végéig kell beküldeni a 
pályamunkákat, amelyekről a kö-
vetkező év elején dönt az olasz 
királyi akadémia kijelölt hattagú 
bizottsága. A díj 50.000 líra (kb. 
12—13 ezer pengő), amelyet ün-
nepiesen adnak át a győztesnek. 
Az idén harmadszor adták ki a 
San Remo-i díjat: tavaly Hans 
Carossa német, azelőtt Jiménez 
Caballero spanyol író kapta. A 
harmadik jutalmazott tehát ma-
gyar, ami újabb tanusága az olasz-
magyar barátságnak. 

Tudomásunk szerint Babits Mi-
hály nem pályázott a San Remo-i 
díjra: ő maga is meglepetéssel ér-
tesült Carlo Formichitől, az aka-
démiai bizottság vezetőjétől a dön-
tésről. Annál örvendetesebb ez, 
mert igazolja, hogy az olasz kul-
túra illetékes irányítói — minde-
nen felülemelkedve és közvetítők-

től mentesen — nyitott szemmel 
figyelik irodalmunk eseményeit, 
ki tudják válogatni és jól ismerik 
a szellemi értékeket. Politikumtól 
és más érdekektől nem befolyá-
solva ítélnek. Az idei San Remo-i 
díj sok mindenre élő cáfolat. Em-
lékszünk: bizonyos oldalon gyak-
ran aggodalmaskodtak, hogy az 
új imperium romanum szelleme 
károsan befolyásolja majd az olasz 
irodalmat és művészetet. A dia-
dalmasan megújult, friss latin lé-
lek, a Novecento remek építészeti 
és képzőművészeti alkotásai en-
nek ugyan éppen az ellenkezőjé-
ről tanuskodnak. Ami az irodal-
mat illeti, gyakran hallottam: nem 
éri el a rinascimento-beli, sőt még 
a mult századbeli vonalat sem. 
Még nem adott új Petrarcát, Tas-
sot, Leopardit, Carduccit — mé-
regetik másodpercmutatóval ke-
zükben a fascista irodalom tehet-
séges fiataljait. Erről lehetne vi-
tatkozni, azonban egy máris két-
ségtelenül tény: a kritikai vonal, 
a mérték, és az a mód, amely az 
ilyen döntésekben érvényesül, vál-
tozatlan maradt. S ez a fontos! 
Ime, a magyar irodalom kiemel-
kedő alakjának, Babits Mihálynak 
adták a jutalmat, aki költő volt 
és maradt mindig a szó legneme-
sebb értelmében. Adhatták volna 
másnak, Itáliát népszerűsítő szép 
külföldi munkának is, ők azonban 
megmaradtak a Dante-fordító ma-
gyar költő mellett. A hagyomá-
nyos latin szellem győzedelmes-
kedett ezúttal is. 

Az olasz lapok melegen méltat-
ják Babits írói érdemeit. Közlik 
az író rövid nyilatkozatát, élet-
rajzát, megemlítik, hogy hét nyel-
ven ír és beszél, rámutatnak arra, 
hogy remekbekészült Dante-fordí-
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tásáért kapta s ugyancsak most 
van sajtó alatt Dante-tanulmánya. 

Babits a „leghazafiasabb műfaj-
nak” nevezi a műfordítást. Dante, 
az „altissimo poeta” méltó tolmá-
csolása részéről magyarra való-
ban ilyen szolgálat. Hosszú volt 
az út Császár Ferenctől, Petőfi 
szigorú és elfogult kritikusától 
— aki az Inferno négy énekét le-
fordította magyarra — Babitsig. 
Szász Károly Dante-fordítása is 
értékes, szép alkotás, azonban Ba-
bits Divina Commedia-fordítása a 
mű minden részletébe behatoló, 
rejtett finomságait érzékeltető, 
időtálló veretű munka. Költői in-
tuició, magas műveltség, tudás, 
elmélyedés és tizenöt évi ernye-
detlen munka eredménye. Olyan 
klasszikus remek számunkra, mint 
amilyen eredetijében az — ola-
szoknak. Ennél szebben nem mél-
tathatjuk a San Remo-díjas Ba-
bits Mihályt! Mihály László 

Osztott szerelem. (Rudnóy Te-
réz regénye, Dante-kiadás,) 

A cím : «Osztott szerelem» s 
tetejébe az olcsó hatásra pá-
lyázó illusztráció, bizonyos aver-
ziót. kelt első pillanatban. Fo-
kozza ezt a rossz érzést még a 
teljesen ismeretlen név is. Új 
írónő felső könyve. De legyűrve 
ezt a nem is indokolatlanul je-
lentkezett ellenszenvet, olvasni 
kezdjük, s hamarosan készen is 
vagyunk azzal a megállapítás-
sal, amely a kezdetnél távol-
állott tőlünk : A regény jó , az 
írónő tehetséges. Az «Osztott 
szerelem» nem valami szok-
ványos házassági háromszög-
problémát tárgyal, hanem egy 
faluról felkerült paraszt cseléd 
sorsát, egymásra sokasodó esz-
tendeinek sivárságát mutatja 
meg. Ezt az állapotot egv férfi 

enyhíti, akihez nem köti több, 
mint a testi kötelék ; s egy gyer-
mek : az övé, aki távol van, s 
akiért szegényes keresetét ál-
dozza. A cseléd-regényeknek is 
megvan a maguk sablonos mód-
szerük, azonban itt a cselek-
mény szövésében, menetében, a 
helyzetek fordulásában és az 
alakok megrajzolásában mindig 
megnyilvánul az írónő eredeti-
sége anélkül, hogy erre különö-
sebben törekednék. A pesti cse-
lédszoba lúgszagú, áporodott 
levegője, kiskocsma, kültelki 
sikátorok és zúglakások aprólé-
kos és hű realitással meglátott 
világa tárul elénk. Furcsa figu-
rák, mint aminő például Sanyi, 
a vele való első találkozáskor 
ütődött, «szép lelkűnek» tetsző 
elzüllött műasztalos, akiről azt 
hisszük, hogy a züllés felé haj-
lását egyedül a veleszületett 
szépérzéke tartja egyensúlyban. 
Rokonszenvünk még jobban nő 
iránta amint — saját szavaiból 
— megtudjuk, hogy proletárok-
nak készít művészi faragású 
bútorokat, amelyre ő maga is 
reáfizet. Szinte lépre megyünk 
etekintetben, aminthogy bele-
szeretett Mari is, az első fiatal-
ságán túllevő, de még eléggé 
gusztusos cselédleány, mert a 
férfi pörköltet és sört fizetett 
neki a kocsmában, ahol először 
találkoztak, s nagylelkűen «nem 
kívánt semmit sem» érte, ellen-
kezőleg ő tömte meg a cseléd-
leány fejét holmi rosszul, fél-
művelten összeolvasott szocioló-
giai jelszavakkal. Kiderül, hogy 
az a bizonyos Sanyi nem is olyan 
önzetlen idealista. Marival bő-
ségesen visszafizetteti a kis-
kocsmai vacsorát. A leány nem-
csak önmagát adja oda neki, ha-
nem a háziaktól elcsent elemó-
zsiákkal is traktálja. Addig tart 
ez, amíg Sanyi, az eszmény össze 
nem találkozik egy közönséges 
utcai nővel s ez annyira megejti, 
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hogy miatta kiutasítja a jó , tiszta 
szappanszagú Marit, aki még 
bűnbe is keveredik miatta, lop, 
hogy segítsen a férfin, bár tudja, 
hogy a pénz nem neki, hanem a 
szeretőjének kell. Ez Mari tragé-
diájának egyik oldala. A másik : 
a gyermek, s talán ez az igazibb. 
Falubeli legénytől megesik s 
ikrei születnek. Az egyik gyer-
meket, hogy segítsen rajta — 
testvérnénje fogadja fiának, es-
küt véve tőle, hogy örökre le-
mond anyai jussáról vele szem-
ben. A másikat dajkaságba 
kényszerül adni s ennek nevel-
tetésére küldi minden garasát. 
Ő pedig éli a család s a gyermek-
nélküli nő, örömtelen, célnélküli 
életét, mert — és ez a regény 
alapgondolata — az asszonyi 
sors csak a gyermekért való ál-
dozat-vállalásban tud igazában 
kiteljesedni. Enélkül csonka és 
félresiklott. S éppen ezért igen 
fájdalmas reánézve, amikor fiát 
baleset folytán elveszíti. Anya 
és mégsem anya, mert a másik-
hoz, az élőhöz nincs joga többé. 
Mégis annyira elhatalmasodik 
rajta a gyermeke utáni vágy, 
hogy visszaköveteli, gyermek-
telen nénje azonban ragaszko-
dik a fiúhoz, megtagadja kérését 
és kiutasítja a házából. Feldúl-
tan, önmagával meghasonultan 
bolyong a faluban, még édes-
anyja házánál sem lel nyugodal-
mat, mert az öregasszony, aki-
nek ellenszenvét érezte, be-
vallja neki, azért gyűlöli, mert 
anyósának vonásait örökölte, s 
az anyósa volt az, aki az ő fiatal-
asszony életét tönkretette. Vé-
gül, hogy mégegyszer utoljára 
megláthassa fiát, nénje házába 
tér, ahol gyermek születik — a 
fiáé. Fia helyett az unoka az, aki 
kárpótolja szenvedéséért. Az 
írónő jó megfigyelő, a városi és a 
falusi környezet, az alakok plasz-
tikusak és élesen jellemzettek. 
A mondanivaló összefogásában 

tömör, nem terjengős, pár-
beszédeiben drámai feszültség 
robban. Friss, reális, bár egyes 
jelenetek, különösen a szerel-
miek megrajzolásában túlzottan 
is nyers és követi e tekintetben 
számos női írónál megszokott 
sémát,végeredményképpenazon-
ban nem ingatja meg ezzel a 
regény művészi egyensúlyát. Az 
érdes és imitt-amott elmarad-
ható verizmusért, egynémely ki-
sebb pongyolaságért s magyar-
talanságért azonban bőven kár-
pótol az írónőnek programosság 
nélküli, mégis bátor kiállása. 

M. Jánossy Margit 

Szabó Lőrinc: A szegény Villon 
tíz balladája. (Singer és Wolfner.) 

Szabó Lőrinc Villon-fordításai-
nak kötetét azzal végzi, hogy az 
új kiadással az átköltés címén 
történő Villon-hamisítások ellen 
akar fordulni. E, valószínűleg 
Faludy György „átköltéseire” 
célzó megjegyzés ellenére Szabó 
Lőrinc sem mutatja be Villont 
költői nagyságához méltóan. Szö-
veghűségben kétségtelenül jobb 
Faludynál (hisz Faludy „átköl-
téseinek” alig van valami közük 
az eredetihez), de költőileg ne-
hézkes, száraz, ízetlen s még min-
dig éppen elég felületességet és 
elnagyolást tartalmaz. 

Már a versek összeválogatása 
sem szerencsés. A versenyballada 
és az apró képek balladája inkább 
költői játékok, mintsem Villonra 
igazán jellemző lírai versek. Vi-
szont a Françoise Marthe-hoz, a 
Grosse Margot-hoz írt balladát és 
az anyja kérésére írt imát nem 
lett volna szabad elhagyni. 

Ami a fordítás szöveghűségét 
és szellemi átmentését illeti, egy 
eljövendő tökéletesebb fordítás ér-
dekében legyen szabad néhány ki-
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ragadott pontatlanságra „akadé-
mikusan, filozopteresen, kicsinye-
sen” rámutatnunk. 

A Ballada a párisi nőkről a leg-
formálisabb Villon-versek egyike. 
Ha mégis lefordításra érdemesíti 
valaki, illene megtartania a vers 
jellegzetességét, a középkorias 
felsorolást. Szabó Lőrinc a felso-
rolást mondatokra tördeli, az ere-
detiben versszakonkint van egy-
egy állítmány, ő kétsoronkint 
beletűz egyet. Mert a francia szö-
veg elég tömör, így persze kény-
telen kihagyni a felsorolás né-
hány tagját (közben a genovaia-
kat genfieknek fordítja) és két 
közbevetett, személyes fordulatot 
(a mes perilz, Ay je beaucoup de 
lieux compris?), amelyek pedig 
igen jellemzőek a versre. Ugyan-
itt a kövér heringárusnőkből „két 
ügyes kis nő” lesz. Itt a fordítás 
azért sem szerencsés, mert az 
egész önkényesen csinált mondat 
három sorban fér el, míg a villoni 
vers legjellemzőbb sajátsága, hogy 
nem szereti az enjambement-t, 
amelyet Szabó Lőrinc különben 
is igen gyakran használ. A fordí-
tás henye toldásainak egyébként 
fő hibája, hogy a versek ízetlenül 
csibészessé teszik, vagy feleslege-
sen modern képzetekkel rakják 
tele. „Szédítsd rútul a baleket..., 
Pogány murik..., A sok szajré..., 
Rút vénség alattomos átka . . . , Rü-
hes disznó . . . , Most rossz gebe va-
gyok . . . ” stb. mind olyan toldá-
sok, amelyeknek nemcsak az ere-
deti szövegben nincs megfelelő-
jük, de nem is annyira közömbös 
hangulatú szavak, hogy egy gon-
dos fordításban kitöltő pótléknak 
megmaradhassanak. A szép fegy-
verkovácsné panaszában a „mint 
tavasza idején, Tündér multba 

nézve, Huncut ördög incselkedése 
stb. szintén indokolatlan költőiesí-
tései a konkrétabb, keményebb 
szövegnek. „Hogy fáj a most, s a 
hajdanán” ez a modern időhatá-
rozó-főnéviesítés nem való közép-
kori vers fordításába. A börtön-
ből írt levélben sem helyes a 
„poétasereg . . . gáláns úri nép” 
fordítás, az eredeti szöveg csak 
énekesekről, dalnokokról, szerel-
meskedőkről beszél, kár a meg-
szólítottak szabályosan haladó tár-
sadalmi sorát megzavarni. 

Az igazi Villon - fordításnak 
egyébként ezeken a technikai hi-
bákon túl is ízesebbnek, olvasha-
tóbbnak kellene lennie. De ez az 
igazi Villon-fordítás, úgy látszik, 
még várat magára. 

Lóvass Gyula 

Cs. Szabó László: Fegyveres 
Európa. ( N y u g a t . ) 

Nálunk nem divat „válogatott 
lapokat” állítani össze prózaírók-
ból. Még úgynevezett breviáriu-
maink is tudós bevezetéssel kez-
dődnek és modorosan bölcs gon-
dolatfoszlányokkal folytatódnak. 
„Gyöngédség lapjai” — ezt a cí-
met adta egy francia író a maga 
anthologiájának. Nálunk a bre-
viárium-összeállító nemzetmentő 
tirádákat keres, az írók harsona-
ragadó pillanatait, a majdnem 
szüntelen magyar veszélyérzet idő-
szerű s nem egyszer túlmérete-
zett vészjeleit. Pedig mi marad 
meg az aggodalomban fogant szó-
noklatokból? Nem a valóságos, a 
politikai mondanivaló, nem a jós-
lat; ezeket csak a hasonló veszély 
idézheti érdekessé. Nem is az 
európai, vagy a magyar helyzet-
kép felmérése, ez csak pillanat-
nyilag vonzó, ha változik, elfe-
lejti mindenki, s csak évtizedek 
mulva lehet újra érdekes a ma-
gyar szellem történetét kutatók-
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nak. Még csak nem is a vádak, 
vagy a reménységek, hanem az 
emberi és erkölcsi magatartás 
szépsége és heve, csak ez marad-
hat meg, a tiszta irodalom, a tisz-
ta líra. 

Van Cs. Szabó genovai napló-
jának hét sora, hét szívenütő sor, 
a legszebb hét sor egy „Gyöngéd-
ség lapjai” számára: „Egy honta-
lanra gondolok, aki könnyen ma-
gam lehetnék. De én vigyáztam 
veszélyes ösztöneimre, testvér-
gyilkos dühvel fojtogattam őket. 
Érdemes volt? Fújj, szél, rázz, 
ahogy bírsz! Visszanézek a kö-
nyöklőre, egy elveszett ember, egy 
titkos dúvad sorsát kutatom. Vaj-
jon hamarább őszültem volna? 
Lenne mit ennem? Megvarrnák 
a szakadt ingem? És készülnék 
valahová? Valaki után? Utánad, 
rettentő szenvedély, akit sohasem 
mertem követni?” 

Közgazdászt, tudóst és szépírót 
szoktak rendre kielemezni Cs. 
Szabóból, s az egyikért hibáztatni 
a másikat. Fedezzük fel egyszer 
azt, aki legmaradandóbb közöt-
tük, akinek Cs. Szabó műve a 
legtöbbet köszönhet, a lírikust. 
Cs. Szabó minden könyvéből ki-
érezni a „litterátusi”, több, lírai 
magatartást. A Fegyveres Európa 
mindenről inkább beszél, mint a 
fegyverekről. Öt fejezet, kitekin-
tés Európa öt tája felé, de soha-
sem a fegyvereket keresi, hanem 
a kultúrát, a szellemet. Nem is a 
valóságról beszél (ki tud a való-
ságról beszélni? statisztika?), egy-
egy nemzet egy-egy város hely-
zetképét éli át, amilyennek sze-
retné. Nem reális tudósítást ad, 
hangulatképeket. Nem az adatok 
lényegesek, hanem érzelmi meg-
fogásuk. Még csak nem is a tárgy, 
hanem az előadás költői és várat-
lan fordulatai. Egy nép lelkének, 
költői és gondolkozói válságos, 
tragikus helyzeteinek önmagára 
forduló, mélyen azonosuló átélése, 
ez a legtöbb, a legmélyebb a 

Fegyveres Európában és ez líra, 
még ha Cs. Szabó tagadja is. És 
ez a fontos. Mert, a helyzetkép 
lehet hiányos, a jóslatokról pedig 
Jankovich Ferenc azt bizonygatja, 
hogy teljesültek, de az ellenkező-
jét legalább annyi meggyőződés-
sel hirdethetné. Még Cs. Szabó tu-
dása, elképesztő jólértesültsége is 
lírai utakat keres, nem lábjegy-
zetekbe zsúfolódik, hanem opálos 
és mégis határozott képekbe ol-
vad. Gondoljunk rá, hogy mondja 
el az irodalomtörténeti leckét a 
Milánóba érkező fiatal Stendhal-
ról. 

Ha líráról beszélünk, itt dicsér-
jük meg szigorúságát, mérsékle-
tét, szemérmét. A válságiroda-
lom jajgatásokra és nyögésekre 
csábít, kulisszahasogatásra, mind-
untalan széthányódó tagokra. Ben-
ne semmi sincs ebből. A nyiltan 
kimondott érzelem alig pár sor 
könyvében. De az érzelem beval-
lásának előkészítése, mint „Catul-
lus grottájánál”, fukar tömörsé-
gében is csodálatos. A július 7-iki 
napló útikönyv-adataiból, gúnyo-
lódásából, Rilke verséből, Win-
ckelmann anekdótájából különös, 
összetett szépségű költemény szü-
letik s emelkedő, epigrammatikus 
vége igen szép szerelmi vallomás 
latin-Európához. Rímek nélkül is 
költemény. Egyik legszebb da-
rabja annak a jegyzet- vagy váz-
lat-műfajnak, amely szigorú meg-
kötöttségében, szonettszerűen mű-
vészi zártságában az utolsó Cs. 
Szabó-könyvek legnagyobb ujsága 
s legszebb meglepetése. 

De aki műfajt alkot, azt mindig 
fenyegeti a modorosság veszélye. 
Az epigrammatikus kihegyezett-
ségben nehéz elkerülni a mecha-
nikusan hasonlító szerkesztést. 
Cs. Szabó érzékenységét, művészi 
öntudatát dicsér, hogy új könyve 
nem hozza vissza a Magyar Néző 
néha már prédikáló őrjáratait. 

Líráról és irodalmi technikáról 
kellett írni elsősorban Cs. Szabó 



220 

új könyve kapcsán. Az olvasó 
mást is találhat benne, igen meg-
bízható vezetőt az európai hely-
zet ismeretében. Mindenki tekint 
valamerre, ki ma Európáról be-
szél, mindenkinek vannak elfo-
gultságai. Cs. Szabónak is. De 
benne éppen azért bízhatunk, mert 
az ő elfogultsága a kultúra sze-
retete s mert ő farkasok között 
is az emberre s Európára néz. 

Lovass Gyula 

Gáspár Jenő: Szonáta. (Regény, 
Singer és Wolfner kiadása, Buda-
pest.) 

A fényes hangversenyterem pó-
diumán a zongora elefántcsont 
billentyűin felhangzik Beethoven 
csodálatos Holdvilág-szonátája, s 
ennek lenyűgöző dallamai két em-
beri sorsot indítanak el egymás 
felé. A zene nemcsak kiindulás, 
kezdet vagy keret, hanem elvá-
laszthatatlan finomsággal fonódik 
egybe a cselekménnyel, amely en-
nek változatai szerint alakul: az 
Adagiót követi a Grazioso köny-
nyed capricciókkal, pajkos scher-
zókkal, lelanyhuló fájdalmas de-
crescendóval, míg a harmadik té-
tel, a Finale elhozza a megnyug-
tató és az egymásra rátalálás bol-
dogságában felujjongó befejezést. 
Egy fiatal asszony, Gámán László-
né Kádár Márta (úgy szereti ma-
gát hivatni leánynevén) hallgatja 
a hangversenyen Donáth Gábor 
zongoraművész.t Hallgatja, s míg 
a fenséges dallamok szinte temp-
lomi áhitatot zsongítanak meg 
benne, felsajog életének csonka-
sága. Gazdag gyáros felesége, 
férje megunt, rossz és elviselhe-
tetlen vidéki környezetből szaba-
dította meg, ragaszkodik hozzá 
hűséggel, azonban nem bírja az 
asszony forró, odaadó szerelmével 

szeretni. Donáth Gábort fájdalmas 
és keserű csalódás teszi nőgyűlő-
lővé, művészetébe zárkózott, szo-
morú, magános emberré. Egymás-
sal találkozva (Kovács Péter, a 
neves zenekritikus, mindkettőjük 
jóismerőse hozza össze őket), 
ugyanaz az érzés lángol fel mind-
kettőjükben: az asszony is, a férfi 
is azt hiszi, rátalált arra, amitől 
az élet eddig megfosztotta. Az 
egyik eszményi férfit keresett, a 
másik eszményi asszonyt. Ez a 
mély és tiszta szerelem a szonáta 
dallamaival csapong, esik, erősö-
dik, hogy nyers törés szakítsa 
meg: Donáth Gábor becsületérzé-
sében nem akarja a házastársakat 
szétválasztani, azért külföldre tá-
vozik. A Finale: Kádár Márta 
férje meghal és hosszú eszténdők 
gyötrelmes várakozása után elvá-
laszthatatlanul egybeforr a két 
élet. Kovács Péter, a zenekritikus 
rezignáltan temeti el Kádár Márta 
iránt érzett eltitkolt szerelmét. 
Gáspár Jenő ízig-vérig a szív em-
bere, poéta, lírikus és művészi 
megépítésű regényében se tagadja 
meg magát: ennek őszinte, átfűlt 
líraisága nem válik a mű kárára, 
sőt eredeti és megfogó bájt is ad 
neki. Ennek ellentéte a cselek-
mény szaggatott, sebes tempójú 
drámaisága, s a kettőt biztosan, 
tökéletesen hangolja össze az író. 
Könnyed finomság, nemes grácia, 
mély lelkiábrázolás és gazdag ér-
zés-skála jellemzik eme alkotást, 
amelyben kiváltképen megnyilvá-
nulnak Gáspár írói jelességei. A 
könyvben olvashatjuk befejezésül 
a „Négy évszak” c. kis regényt, 
amely szintén el gyönyörködtet 
igaz moráljával, lekötő artisztiku-
mával, Mihály László 
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M. Croiset: A görög kultúra. 
(Fordította: Dr. R é v a y J ó z s e f . 
320 old. A t h e n a e u m . ) 

„Az európai kultúra története” 
című sorozat első köteteként je-
lent meg ez a kitűnő összefoglaló 
munka, mely a pozitivista tudo-
mány és kutatás legszebb emlé-
keit idézi fel bennünk. S méltán, 
mert alig van területe a régiség-
tudománynak, ahol annyiféle el-
mélet gyökeret ereszthet, mint 
éppen a görög művelődés törté-
nete. Európai kultúránk ez ősfor-
rását valójában az teszi oly von-
zóvá, hogy benne mindenfajta 
egyéni és közösségi kultúrtudat 
megtalálja kimeríthetetlen táplálé-
kát; oly roppant nagy, egész és 
tökéletes, hogy mindenkinek jut 
belőle. De éppen ezért volt szük-
ség egy komoly és pozitivista 
nyugalommal megírt összefoglaló 
műre, mely az alapokat láttatja 
ismét, ahonnan oly szívesen el-
kalandozunk. De Croiset mun-
kája amennyire higgadt és pro-
fesszori méltóságú, annyira jóin-
dulatúan közlékeny is azok irá-
nyában, akiknek ez a könyv elemi 
ismeretek megszerzése céljából 
kerül a kezébe. 

Croiset a görög történelemmel 
párhuzamosan ismerteti a vallás, 
s ami vele majdnem egy, a társa-
dalmi műveltség és az ú. n. görög 
gondolat: a filozófia, költészet és 
képzőművészet történetét. Csak a 
görög művelődés fénykorában vá-
lasztja el őket egymástól, hogy 
aztán a harmadik részben kövesse 
külön-külön útjokat, amerre új 
hazát keresni elindultak. Ez a 
módszer didaktikailag igen elő-
nyös, mert egyrészt összességé-
ben, másrészt a maguk elkülönült 
hatóerejükben is bemutatja a gö-
rög műveltség sokféle elágazását 
s ugyanakkor eltéphetetlen egy-
ségét. 

Csak dícséret illetheti ezt a vál-
lalkozást, mely egyszerre részel-
tet a komoly tudomány örömében 

és abban a ritka varázslatban, 
hogy amikor tanul belőle az em-
ber, már egy kicsit tárgya tudó-
sának is érezheti magát. 

Révay dr. fordítása pontos, szak-
avatott és kellemes. Füsi József 

Eugène N. Marais: A fehér han-
gya lelke. ( F r a n k l i n - T á r s u -
l a t k i a d á s a . ) 

A Franklin-Társulat népszerű 
természettudományi folyóiratának, 
a Búvárnak könyvsorozatában lá-
tott napvilágot Eugène N. Marais 
híres műve, a „Die Siel van die 
Mier” magyarul. Eugène N. Ma-
rais régi francia-búr telepes csa-
ládból származik. Angolul csak 
az iskolában tanult meg, de érde-
kes írói sorsa rákényszerítette, 
hogy megtanulja a Délafrikai 
Köztársaságok uniójában legin-
kább elterjedt irodalmi búr, az 
„afrikaans” nyelvet, amely a hol-
land, német és angol szókincs 
kedvelt keveréke. Volt ujságíró, 
orvos és ügyvéd, a természettu-
dományok is ellenállhatatlanul 
vonzották, de szakmabeli tudós 
sohasem lett, ettől elriasztotta az, 
hogy költőnek, novellistának szü-
letett. Könyve olvasásakor eszünk-
be jut Stefan Zweig grandiózus 
riportkönyve a mexikói vörös ter-
meszekről, amelyek sokkal vesze-
delmesebb és alaposabb pusztítást 
végeznek a meglátogatott terüle-
ten, mint az afrikai sáskák. Rö-
vid órák alatt felemésztik a ser-
téseket az ólban, a szárnyasok né-
pét a baromfiudvarban, a lakások 
fatárgyait, a kanárikat a kalitká-
ban és a menekülésből visszatérő 
telepesek csupán a puszta fala-
kat, az élőlényekből pedig csak 
a fehér csontvázakat találják. A 
vörös termeszek alapos munkát 
végeznek a pusztításban. A fehér 
termeszek konstruktívabb termé-
szetűek, az emberi településeket 
rendszerint elkerülik, így emberi 
szempontból rokonszenvesebbek. 
Marais, mint a fehér hangyák te-
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hetséges védőügyvédje, dithiram-
bikus csodálattal ír csodálatos ós 
rejtélyes szervezetükről, a ter-
meszbolyról, amelyeket az emberi 
szervezet hibátlan működéséhez 
hasonlít. A könyv címe is arra 
utal, hogy a fehér termesz boly-
állama tulajdonképen egy test, 
amelynek agyveleje, lelke és moz-
gatója a királynő, mindnyájuk 
anyja, de a termeszszervezet sok-
kal, de sokkal tökéletesebb, mint 
Maeterlinck-könyvében ismertetett 
hangya- vagy méhállam. A könyvvel 
kapcsolatban eszünkbe jut a méltat-
lanul oly korán elfeledett nagy ma-
gyar természettudós, dr. Horváth 
Géza is. Milyen szép volna, ha az ő 
megfigyelései is eljutottak volna 
ilyen érdekes könyvben a közön-
séghez, ha egy Marais-ja vagy 
Maeterlinck-je lehetett volna ő a 
szinte trópusi bujaságú vegetáció-
járól híres mehádiai völgynek, 
ahol megfigyeléseit végezte. Dr. 
Horváthot legalább annyira is-
merték a maga idejében az euró-
pai természettudósok, mint Ma-
rais-t manapság Délafrikában. 
. . . Egy nyári reggelen két, földön 
hasalástól, hulló gallytól szeny-
nyes ruhájú ember állt egymással 
szemben a mehádiai völgyben és 
bizalmatlanul méregette egymást. 
Végül megszólalt a szőke és ma-
gas: — Was suchen s'? Az ala-
csony, barna röviden válaszolt: 
— Wanzen! . . . — De hiszen akkor 
ön Horváth Géza! — nyujtotta 
örömmel jobbját Härder dr., a 
bonni egyetem tudós tanára. — 
Ilyen híre-neve volt a mi Ma-
rais-nknak az akkori tudósvilág-
ban, aki íme csak akkor jut hon-
fitársai eszébe, ha délafrikai ter-
meszek világáról olvasnak . . . 

Legény Elemér 

Gyuk Pál : Magyar ünnepes-
könyv. (Szombathely, 1939. 278 
(2) l. 

Elmélyedő és elmélkedésre kész-

tető gondolatok az egyházi év és 
a nemzet ünnepnapjaira. Szerzője 
pap és publicista, akinek művében 
jellegzetesen magyar módon forr-
nak egybe a vallásosság és nem-
zeti érzés vonásai. Nem akarunk 
ezen a helyen részletesebben fog-
lalkozni a könyv mély lelkiséget, 
őszinte szociális érzést, igaz ma-
gyar lelkesedést közlő tartalmával. 
Ebben a tekintetben bizonyára kellő 
méltatást fog találni megfelelő he-
lyen, itt csak a két utolsó érteke-
zésre akarjuk felhívni a figyelmet. 
Az egyik a „mikulás” ünnep ma-
gyaros megüléséről szól, másik pe-
dig egy érdekes népi kifejezésnek, 
a Kemenesalján (Hosszúpereszteg) 
otthonos kifejezésnek, az „Eb-
ijesztő pénteknek” adja magyaráza-
tát. Gy. szerint a húsvét előtti ti-
zedik napnak ez az elnevezése an-
nak a régi böjti szokásnak emléke, 
hogy ettől kezdve egészen húsvétig 
nem fogyasztottak húsételt a hívek; 
maga a szó pedig népies tréfálko-
zás, hogy a böjt csak a kutyákat 
ijeszti meg, az ember szívesen vál-
lalja. Dr. Csapodi Csaba 

Natter-Nád Miksa: Virágoskönyv. 
E borzalmas tél végére úgy kö-

szöntött ránk derűs borítékával ez 
a könyv, mint maga a tavasz. Nagy 
köze is van a tavaszhoz, mert két-
száz, nagyobbára ismert és kedvelt 
szobai és kerti növényünk történe-
tét és leírását foglalja magában. 
Ezek a leírások oly érdekesek, 
hogy úgy olvassuk őket, mint egy-
egy pompásan megírt riportot Nagy 
alaposságra és tudományos fölké-
szültségre vall e szép és kedvelt 
virágok története és nem egyhez 
hozzáfűzte a kitűnő szerző a virág 
körül keletkezett mondákat és ba-
bonás szokásokat, továbbá azt is. 
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miként kuruzsoltak egyikkel-másik-
kal és ma miként használja föl a 
gyógyszerészet a bennük rejlő 
gyógyszeranyagot. De megtudjuk 
azt is, honnan került valamely vi-
rág hazánkba és ki hozta be távoli 
világrészekről, sokszor élete koc-
káztatásával. Foglalkozik ez a 
könyv azzal a munkával is, amit a 
virágkedvelő kertészek és növény-
nemesítők végeztek azért, hogy né-
mely szerény és egyszerű virágból 
valamely ma megcsodált nagyszerű-
séget állítsanak elő. Szakkönyvünk, 
amely a virágok ültetésével és ápo-
lásával foglalkozik, van már né-
hány magyar nyelven, de ilyen, a 
növény élettörténetével ennyire kö-
rültekintően és élvezetes formában 
foglalkozó könyvünk nincsen és 
ezért remélhető, hogy a virágked-
velők, akiket ezernyi kérdés érde-
kel, amely virágaikat közelebb hoz-
hatja életükhöz, szívesen fogadják 
a Virágos Könyv-et és ezáltal 
hozzásegítik a szerzőt ahhoz, hogy 
megírja azoknak a virágoknak az 
élettörténetét is, amelyek e könyv-
ből természetszerűen hiányoznak 
és amely munkával teljessé teheti 
művét. M. Gy. 

Sir James Jeans: Zene és ter-
mészettudomány. ( Franklin-Társu-
lat kiadása. 

A fizikának a hangjelenségek ter-
mészetével foglalkozó fejezete, a 
hangtan (akusztika) ma már — 
különösen Helmholtz alapvető mun-
kájának megjelenése óta — alapo-
san és sokoldalúan kiépített tudo-
mányág, amelynek eredményeiről 
nemcsak a zenei technikusnak, ha-
nem minden gondolkodó zenésznek 
is tudomást illik vennie. Hiszen 
olyan nagy gyakorlati fontosságú 
problémákról is esik itt szó, mint 

amilyenek például a hegedű-, vagy 
a zongorahang összetétele, a zenei 
„felhangok” elemzése, a skálarend-
szerek fejlődése, a teremakusztika 
stb. kérdései. Mindezekre a kérdé-
sekre és még egész sor más, in-
kább elméleti jellegű problémára 
(például a levegőrezgés rendszere, 
vagy a konszonancia elmélete) vi-
lágos és képekkel, ábrákkal nagy-
szerűen szemléltetett választ ka-
punk a híres angol természettudós-
nak ebben a könyvében, amely az 
1938-ban megjelent németnyelvű ki-
adás után most már magyar nyel-
ven is hozzáférhető Szabolcsi Bence 
gondos, megbízható fordításában. — 
Jeans munkája szigorúan termé-
szettudományi-fizikai beállítású ; 
így szigorúan véve nem is a zene 
magyarázatával foglalkozik (mert 
hiszen ez felfogásunk szerint már 
primitív fokon is mélyen beleve-
zetne a lélektan területére), hanem 
inkább a zenei alapjelenségeknek, 
a zene akusztikai elemeinek ma-
gyarázatát adja. Ahol mellékesen 
mégis ilyen zenei területre merész-
kedik — mint például a zene ere-
detének vagy éppenséggel jövő fej-
lődésének kérdésében —, ott felfo-
gását kissé merev evolúciós-poziti-
vista szemlélet jellemzi, amelyet nem 
minden esetben fogunk maradékta-
lanul magunkévá tehetni. Ezek a 
fejtegetések azonban aránylag ke-
vés helyet foglalnak el a könyv 
gazdag ismeretanyagában; a szerző 
nagyrészben szigorúan megmarad 
a fizikai hangtan területén; itt az-
tán tökéletesen otthon van és meg-
állapításai, közlései megdönthetet-
len érvényűek. Különösen ezek a 
fejezetek azok, amelyek miatt az 
értékes könyv anyagát minden gon-
dolkodó zenésznek ismernie kellene. 

Bartha Dénes 


