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N Y Í R Ő JÓZSEF: MADÉFALVI VESZEDELEM 
(Regény. — Révai-kiadás. 1939.) 

Az Úrnak 1763-ik esztendejében Mária Terézia, Ausztria 
császára és Magyarország stb. királya legszentebb akaratával 
elhatározni méltóztatott, hogy a székelységnek az ősi alkotmány-
ban gyökerező jogait felfüggeszti s e konok népet korszerű intéz-
kedésekkel mélyebben beolvasztani iparkodik a monarchia nagy 
és szükségképen egységes ötvözetébe. A császári és királyi ren-
delkezések főként a sajátos önkormányzat, az adózási rendszer 
és a katonáskodás megváltoztatására vonatkoztak. A tervbe-
vett «Landmiliz»-nek az lett volna a feladata, hogy a tatár be-
törések és a pestis behurcolása ellen megvédelmezze ezt az ország-
részt. Ezekben a császári és királyi intézkedésekben egy végze-
tesen tragikus mag rejtőzött. Végrehajtásukat ugyanis a királyné 
a szebeni Bruckenthal báró tartományi kormányzóra s Buccow 
Adolf lovassági tábornok, főhadparancsnokra bízta. Már pedig 
ezek az urak s Nagyszeben szász és «császárhű» népe nem annyira 
a jószomszédi sorsközösség tudatával iparkodott közeledni, mint 
inkább valami vad és robbanásra váró erbfeind-i indulattal öklét 
rázta a csiki és háromszéki havasok felé. A birodalmi gondolat 
a germán glóbusznak ezt a messze keletre kivetett szigetét első-
rangú államalkotó tényezővé emelte a magyar és román nép-
csoportok fölé. Elérkezett az ideje, hogy a nyakas székely, aki 
eddig úrnak, nemesnek s valamikép uralkodó fajtának képzelte 
magát, a kormányzottak, sőt kolonizáltak rendjébe süllyedjen 
vissza. A szászok évszázados «elnyomottsági komplexuma» máról-
holnapra elillant a lelkekből s helyébe a győztesek gőgje terpesz-
kedett el. A szász ujjongott, de a magyari urak szemét beárnyé-
kolta a szorongás és az aggodalom : íme, a székely nép elérkezett 
útja végére, ahol már csak a golgota és a halál várakozik reá. 

A császári és királyi rendeletek értelmében haladéktalanul 
katonai bizottságok rajzottak ki a székely földre, hogy a népet 
«sor alá vegyék». Azonban hamarosan tapasztalniok kellett, hogy 
ez a makacs s «ázsiai» törvényeihez és hagyományaihoz érthetet-
lenül ragaszkodó népcsoport nem tiszteli a császári kívánságokat 
s a végtelenségig ellenáll. A főhadparancsnokság most megkísérli 
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az erőszak alkalmazását. Sajnos, ez sem hozza meg a várt ered-
ményt. Erre Buccow generális gyökeresen változtat a stratégiá-
ján. Ügynökei szétszivárognak a székely falvakban s a szociális 
agitátor képében megbontani igyekeznek a nemzeti egységet. 
A jobbágyot és a kisnemest a felsőbb rendek ellen izgatják. Sze-
retnék megforgatni ezt a népet az osztályforradalom és a polgár-
háború véres nyársán, hogy puhára süljön. Fellobbantják a tár-
sadalmi ellentétek lángját, de ennél a rosszindulatú tűznél a 
maguk kis pecsenyéjét óhajtanák megpirítani. Ez a módszer 
sem válik be. A helyi jelentőségű zendülések és összecsapások 
aránylag igen szerény zsákmányt hajtanak a császáriak aszta-
lára. Buccow úr reguláris seregébe csak a kivertek és csavargók 
esküsznek fel s ezeket is nehéz arannyal kell tömni. De a tábor-
nok nem fukarkodik az anyagi áldozatokkal: végre is, neki Bécs 
felé mindenképen eredményeket kell felmutatnia. S egy tábor-
noki pálya zökkenőin sokszor bizonyos látszateredmények is át-
lendítenek. 

Fájdalom, a bécsi udvar nem méltányolta kellőkép Buccow 
Adolf meddő erőfeszítéseit a «az ország belső állapotának meg-
vizsgálására» Siskovitz báró altábornagyot küldi sürgősen Er-
délybe. A birodalmi kormányok az ilyen kudarcokat mindig a 
megbízott tábornokok és államférfiak rovására könyvelik e l : 
az ő felfogásukban a nép ú. n. «elhanyagolható tényező». Csak-
hogy ez a véres huzavona az új főparancsnok tiszteletére sem 
szűnik meg. Idegen tisztek vezénylete alatt söpredék zsoldosok 
sáskaserege lepi el Erdélyt. Az egyik tiszt huszonöt botot ítél 
valamelyik székelyre. «Én nemes ember vagyok !» tiltakozik a 
szorongatott góbé. «Úgy? Akkor ötvenet kap.» Ilyen megoldások 
természetesen nem lehetnek alkalmasok a faji és társadalmi 
feszültségek levezetésére. Ellenkezőleg ! a különnemű pólusok — 
a leydeni palackokhoz hasonlóan — mind fojtóbb és viharzóbb 
villamosságot sűrítenek fel magukban s már csak az alkalom 
hiányzik, hogy cikázva, zúgva és sisteregve kilobbanjon a gyujtó 
szikra. A székely falvak férfinépsége elhagyja otthonát s a vigasz-
talan télben erdők és barlangok mélyén búvik meg. Carato al-
ezredes csapatai körülgyűrűzik a «lázadó» Mádéfalvát s a der-
medt éjszakában ágyútüzet zúdítanak a fegyvertelen és mitsem 
sejtő községre. «Az orvul megtámadott nép a rémülettől sikol-
tani se tud, csak menekül.» «Újabb ágyúgolyók örvénylenek a 
házakból kiomló nép közé és véres sorokat vágnak, szeszélye-
sen átütik a házfalakat és benn fáradtan körülfutják a szobát, 
mintha menedéket keresnének az ágy alatt.» 
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A mádéfalvi Szent Bertalan-éjszaka megtörte a székelyek 
ellenállását. Aki menekülni tud, Moldovába hordja az irháját 
és csángó lesz. Most már gyorsan, akadály nélkül megy a kato-
nai összeírás és a felesketés. Buccow generális elégedetten dör-
zsölte tenyerét. A gyűlölt Erdély a lábainál hevert. S megindul 
a büntető eljárás a «lázadás» résztvevői ellen. «A foglyokat a kora 
reggeli órákban húzták ki a szeredai vár börtöneiből.» «Olyanok 
voltak a szerencsétlenek, mintha nedves sírokból a hajuknál 
fogva rántották volna ki őket. Görhedt hátuk tompán kongott 
a katonák bíztató ütéseitől. A hideg, koratavaszi levegő meg-
részegítette az elgyengült testeket és kóválygó fejjel, hunyo-
rogva, valószínűtlen mozdulatokkal kínozták előre magukat.» 
«Valaki kitalálta a nevüket: Buccow báránykái.» 

A világháborúutáni magyar történelmi regény nemes hiva-
tást töltött be. A vérző és csonka ország ihletett íróí bíztatást 
és vigasztalást keresnek multunk ítéletes éjszakáiban és derűs 
nappalaiban. A tatárdúlás és a mohácsi vész fekete évei Tormay, 
Kodolányi, Gulácsy nagy regényeit hívják életre. Erdély két 
dicsőséges fejedelme, Bethlen Gábor és Báthory István pedig 
Móricz és Kállay tollán keresztül válik e tébolygó nemzet vezérlő 
lángoszlopává. Ez a mostani erdélyi regény nem «Erdély arany-
korába» ereszti gyökereit. Történelmi regény, de inkább történe-
lem, mint regény. Olyan ember munkája, aki regényíró-voltát 
történetírás közben sem tagadhatja meg. Úgy képzeljük, Nyirő 
a mádéfalvi tragédia «történetéhez» fogott, de a költő kezében 
a tanulmány regénnyé sikerült. A költő így ír történelmet. S csak 
a költő látja így az eseményeket: bonyolultságukban is egysége-
sen, aprólékosan és mégis egyetemes távlatból. Fájdalmas és 
döbbenetes könyv. Ezek a lélektelen zsoldos-generálisok úgy 
osztozkodnak egy kis nép életén, mint a bibliabeli katonák a 
Megfeszített köntösén. A magyar, a székely űzött vad a saját 
hazájában. Hogy nyomorult életét mentse, a hegyekbe, erdőkbe 
és a határon túl kell futnia. Félelmetesen időszerű írás. Ezt az 
«időszerűséget» a művész seholsem erőszakolja. Ám a «bölcsnek 
elég» a tények egyszerű rögzítése és az események csoportosítása. 
Nagyszebenben, a Grosser Ringen remegnek az ablakok a tömeg 
«Heil! Heil» kiáltásaitól s a csiki hegyek apró kunyhóiban szo-
rongó székely szemek figyelik a vészes és fojtott éjszakát. «Mi 
lösz velünk?» 

Ha igaz az, hogy a magyar történelmi regénynek hivatása 
és küldetése van, akkor Nyirő József regénye kétszeresen igaz 
k ö n y v . Szakáts László 
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Sík Sándor: Pázmány. Az 
ember és az író. Szent István-
Társulat kiadása. 

Sík Sándort elsősorban 
lírikusnak ismeri a közvélemény, 
aztán néhány igényes drámáját 
is számon tartják. Akik köze-
lebbről látják, tudják, hogy 
mint nevelő is a legjobbak közé 
tartozik : ismeri annak a titkát, 
hogyan kell hozzáférkőzni a fia-
tal lélekhez. Időnkint azonban 
megjelenik egy tanulmánya, tu-
dományos könyve is, amely 
komoly megvitatást, érdekes 
gondolatokat idéz fel. 

Most jelent meg egy tekin-
télyes könyve Pázmányról a 
Szent István-Társulat kiadásá-
ban. Ujabban a Szent István-
Társulat izlésesen és gondosan 
adja ki könyveit. Sík Sándor 
Pázmányát is a nemes egyszerű-
ség jellemzi. 

Sík Sándor eddigi munkás-
sága három sarok körül f o rog : 
katolikum, magyarság, iroda-
lom. Ebben a könyvében is leg-
érdekesebb mondanivalói e há-
rom pont köré sűrűsödnek. 

Az előszóban különbséget 
tesz a hitviták kora és saját fel-
fogása közöt t : «Pázmány a val-
lási harcok korának embere, 
egyházi és politikai küzdelmek 
vezére, írásainak tekintélyes ré-
sze hitbeli vitatkozás. Megha-
misítanám emberi és érói képét, 
ha megvilágító és bizonyító 
szöveganyagomból kihagynám 
a vitairatokat, köztük legna-
gyobb művét, a Kalauzt. De 

ha ezt nem teszem, óhatatlan, 
hogy olyan szövegek is bele ne 
kerüljenek az idézetekbe (és ter-
mészetesen ellenkező értelem-
ben is : a helyenként idézett 
protestáns szemelvényekbe is), 
amelyek érzékenységeket sért-
hetnének, ha mai író tollából 
származnának. De történelmet 
irok: kort, harcot, embert olyan-
nak kell festenem, amilyenek 
voltak. Nincs jogom símának 
tüntetni fel azt, ami természet-
től érdes. A X V I I . és X V I I I . 
század hitharcosai kemény ma-
gyarok és kemény keresztények». 
Természetes, hogy ilyen szán-
dékok sem tudják elfojtani Sík 
Sándor egyéniségét. Jó pap és 
meggyőződéses katolikus, tehát 
nem lehet olyan tárgyilagos, 
mint valamilyen közömbös vi-
lági. Látszik rajta, hogy a tudo-
mány fegyelmét vállalta, de 
meggyőződése itt is, ott is ki-
ütközik. Nem tudnék konkrét 
példákat felhozni, de egy-egy 
mellékmondat, hasonlat, a sza-
vak hangsúlya elárulja, hogy 
olyan ember írta a könyvet, 
akinek a hite szilárd, vallásos-
sága uralkodik egyéniségében. 

A másik sarok magyarsága. 
Sík Sándor mélyen ember és 
művelt, csiszolt lélek. Nem sa-
ját magyarságát hangoztatja 
tehát, sőt még a tárgyból 
áramló indításokat sem hasz-
nálja fel lírai ömlengésekre, 
amihez neki az elismert költő-
nek mentsége és joga lenne. 
A tárgyba merül el és ott keresi 
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meg a magyar vonásokat. Az 
életrajzban rámutat azokra a 
szálakra, amelyek Pázmányt 
élete végéig szűkebb hazájához, 
Biharhoz fűzik. Az egyházfő 
munkájában különösen mér-
sékletét emeli ki is, ami éle-
tének főcélja v o l t : « . . . más 
országok reformációjával és 
ellenreformációjával összeha-
sonlítva a magyar ellenrefor-
máció az ő idejében erősen szel-
lemi és viszonylag igen szelíd 
képet mutat. A fegyveres erő-
szakot, amely külföldön minden 
részről oly nagy szerepet játszik, 
Pázmány érsek nem ismeri. 
A trentói előírások mellett ter-
mészetesen része volt ebben a 
szellemies irányzatban egyéni 
hajlamának és izlésének, része 
kétségen kívül a magyar poli-
tikai helyzetnek is, amely a 
fejedelmi hatalmat nem engedte 
korlátlanul érvényesülni. De ta-
lán szabad némi részt tulajdo-
nítanunk a Pázmány egyéni-
ségében megnyilatkozó ösztö-
nös magyar józanságnak és 
mérsékletnek is. Annál is na-
gyobb jogunk van ezt feltenni, 
mert éppen azon a ponton, ahol 
az egyébbként bensőségesre és 
szellemiekre hajló Pázmány az 
erőszakhoz nyul, ezt félreérthe-
tetlenül magyar megokolással, 
a magyar jogérzetre és a kor 
magyar jogtudatára támasz-
kodva teszi.» 

Ugyanígy rámutat Pázmány 
politikájának magyar elemeire. 
Közismert nyilatkozatát, mely-

ben a független Erdély szüksé-
gességét hangoztatja (gallérunk 
alá pökik az német), kritikailag 
megvizsgálja, de Hóman Bálint-
hoz csatlakozik: «akár használta 
ezeket a kifejezéseket, akár nem, 
gondolatmenetét híven adja 
vissza ez a feljegyzés». 

Emberi egyéniségét is mér-
téktartással jellemzi, akár a 
nagy urat, akár a vallásos férfit 
figyeli meg : «Távol van tőle a 
kor nagyjaira olyannyira jel-
lemző illuzió-kergetés, erején 
felüliekről való álmodozás, de 
távol a század nagy szentjeinek 
miszticizmusa is. A Báthory 
Gáborok, Eszterházyak poli-
tikai ábrándozásaival, de a Sz. 
Terézek és istenes Sz. Jánosok 
szédítő misztikájával, vagy akár 
a Bornemissza Péterek kísértet-
látó idegességével szemben is 
Pázmány maga a józanság. 
A magyar paraszt megzavar-
hatatlan valóságérzetének, nyu-
galmas okosságának, önkorlá-
tozó világos látásának édes test-
vére ez a magatartás. Van 
benne valami falusias, földízű, 
a gazdaember eszejárására em-
lékeztető». 

Amikor stílusát elemzi és 
egymásután hámozza le a sko-
lasztikus és barokk elemeket, a 
magot a szemléletességben, a 
valóságból vett képekben ta-
lálja meg, amelyet már Sylves-
ter János is a magyar stílus leg-
jellemzőbb tulajdonságának tar-
tott, és amelyet népdalainkban, 
közmondásainkban is megtalá-
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lunk. «Azt hiszem — írja Sík 
Sándor — nem elég azt mondani 
hogy Pázmány stílusa szemléle-
tes. Ennyire uralkodó tulajdon-
ságot nem lehet csak tudatos 
elhatározásból, okos hatásszán-
dékból magyarázni. . . Akár-
milyen különösnek látszik is ez 
a hivatásos skolasztikus, aki 
éveket élt át az aristotelesi 
metafizika és a szenttamási 
spekuláció elvont világában, ez 
a vérbeli és szakbeli bölcselő, 
aki hatalmas köteteket töltött 
meg érzékietlen, nemcsakhogy 
elképzelhetetlen, de a nem szak-
ember számára még gondolat-
ban is alig követhető absztrakt 
gondolatmenetekkel: valójában 
nem elvontan, hanem eide-
tikusan, képekben látja meg a 
va l óságo t . . . Ha szabad így 
mondani, az ő számára a való-
ság nem fogalmakból, hanem 
fogalmi határozottsággal meg-
látott és rendezett, de fris-
sen és elevenen érzékelt képek-
ből áll. Innen van, hogy amit 
mond, az majdnem mindig lát-
ható, szinte tapintható, hogy 
valósággal az érzékeken át épít 
utat az értelemhez. A láttatás 
ereje, ez Pázmány stílusának 
nemcsak legszembetűnőbb, de 
talán legmélyebbről jövő tulaj-
donsága is.» 

A szokásosnál kissé hosszab-
ban ismertettem Sík Sándor 
könyvének azokat a részeit, 
amelyekben Pázmány magyar-
ságával foglalkozik, mert ezen 
a téren ad legtöbb újat. Eddig 

is emlegették Pázmány zamatos 
magyar nyelvét, magyar politi-
káját, de nem mondták meg, 
miért tartják magyarnak ezt a 
nyelvet, a politikát, hogyan 
függ össze egyéniségével, tanul-
mányaival. Sík Sándor óva-
tosan — ahogy az emberi lélek 
finom anyagával, az irodalom-
mal bánni kell — kifejti a nagy-
műveltségű Pázmányból a sok 
tanulmány és hatás alatt meg-
buvó kemény réteget, amit már 
nem lehet semmi mással magya-
rázni, ami eredeti, magyar. 

A harmadik csomópontja 
Sík Sándor fejtegetéseinek az 
irodalom. Nyitott lélekkel jár 
a világban, érzékenyen veszi fel 
a különböző hullámokat, ame-
lyeket az irodalmi érdeklődés 
változó szele hajt. Mutatja ezt 
az is, hogy Pázmány magyar-
sága iránt mennyire érdeklő-
dött, amikor szellemi életünk 
is mindinkább fokozódó elmé-
lyedéssel foglalkozik hasonló 
kérdésekkel. Ugyanígy kielégíti 
azok kívácsiságát is, akik szel-
lem-, vagy stílustörténeti szem-
pontból érdeklődnek az iroda-
lom iránt. Megismerkedünk az 
ellenreformáció gondolatvilágá-
val, a jezsuita neveléssel és harci 
módszerekkel, a barokk stílus lé-
nyegével és külsőségeivel. 

Ezenkívül, jobban mondva 
ezen felül különösen az ember 
érdekli. Módszerek változhat-
nak, de az irodalom legfonto-
tosabb és legállandóbb ténye-
zője mindig az ember, egyéni-
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ség volt és lesz. Sík Sándor min-
den alkalmat megragad, hogy 
közelebb férkőzzék hozzá. 
Ugyanilyen lelkiismeretes gond-
dal merül el azoknak a ténye-
zőknek a kutatásában, amelyek 
esztétikai élvezetet adnak az 
olvasónak. Igen érdekes és tanul-
ságos, amit Pázmány stílusáról 
ad elő. A könyv legjobb lapjai 
ezek. Ritkán, de itt-ott előfor-
dul, hogy ez a gondosság túl-
zásba is viszi, mint a szerető 
édesanyát, aki túldiszíti gyer-
mekei karácsonyfáját. Mester-
kéltnek érzi az olvasó, amikor 
Pázmány ritmikus prózájának 
elemzése után alexandrinusokat 
és Balassa-strófát stb. hüvelyez 
ki a szövegből. 

Találó, amit Pázmány pró-
zájának történeti helyzetéről 
mond. Finom megkülönböz-
tetései, példái, magyarázatai 
mindenki számára tanulságosak 
aki a magyar stílus történetével 
törődik. Igaza van, amikor az 
előzők tudálékosságáról, lati-
nosságáról, nehézkességéről be-
szél. Csak egy mondat hiányzik, 
amely önként következik a Sík 
Sándor által említett példákból 
is : az előzők prózáját a sok 
mellékmondat nehezítette és 
idegenítette el. Pázmányt azért 
érezzük magyarabbnak, mert 
inkább mellérendelő szerkeze-
zetekbe osztja mondanivalóját. 

* 

A mai kritikai viszonyok 
között, amikor olyan könyveket 

magasztalnak egekig, amelyek-
ben alig van valami gondolat, és 
a szerző nem dadog állandóan, 
talán nem okos eljárás, hogy az 
ilyen valóban jó könyvekről is, 
mint Sík Sándor Pázmánya, 
józan hangon itt-ott bírálva ír 
az ember, azonban nemcsak a 
nemesség kötelez, hanem a jó 
könyv is arra készteti a bírálót, 
hogy igyekezzék vele egy szín-
vonalra emelkedni. 

Fábián István 

Áprily Lajos: A láthatatlan 
írás. (Versek, Révai-kiadás.) 

A legújabb Áprily-versek, a 
régebbi kötetek válogatott leg-
szebb darabjai s végül kínai 
műfordítások: ez a hármas 
tagozódása a reprezentáns és 
impozáns költeményes kötet-
nek, amelyből klasszikus tökéle-
tességgel alakul ki a kiváló 
poéta költői arcéle. Ez az írói 
profil egyébként már csaknem a 
meginduláskor készen állott. 
Annak idején az «Erdélyi 
Szemlé»-ben, majd a «Pásztor-
tűz»-ben megjelent első Áprily-
versek már biztos és a formában 
fölényesen bravúros költőt mu-
tattak be. S az erdélyi irodalmi 
köztudatban akkor kialakult 
költői triászban Reményik Sán-
dor biblikus fenségű filozofikus 
gondolati lírája, Tompa László 
lefojtott erejű, komoran mo-
rajló és jellegzetesen székely 
költészete mellett Áprily Lajos 
poézise adta meg a harmadik 
alapvető színt Erdély lírájában. 

Napkelet II. 11 
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Különösen mint parnassienekre 
emlékeztető zárt formaművészt 
értékelték. Az Áprily-versek 
finom zeneiségükkel rögtön és 
elfelejthetetlenül belopták ma-
gukat az emlékezetbe s húsz év 
után úgy köszönti őket az ol-
vasó e kötetben, mint kedves 
régi ismerősöket. Ritmusuk, 
dallamuk időtállóan zeng. 

Egy költőnek a beléje került 
isteni szikrán kívül származása, 
öröklött családi tulajdonságai 
és művelődésének iránya hatá-
rozzák meg együttesen a karak-
terét. Áprily Lajos erdélyi költő 
és Budapesten is megmaradt 
annak. Ez az erdélyiség nem-
csak amolyan felszínes táj-jelleg 
nem adhatja meg ezt rövidebb-
hosszabb ideig való ottartóz-
kodás, hanem csupán évszáza-
dokra visszatekintő atavizmus. 
Az eltávozás nem szakítja ketté 
a szülőföldhöz kötöző gyökér-
szálakat, s ő t ! Még jobban fel-
fokozza az egyénben az oda-
tartozás tudatát. Áprilyt Buda-
pesten is elsősorban Erdély han-
golja és ezt izeni neki haza a 
könyv címversében : «Az erdőn 
túl valaha így neveztek — A köd 
mögött akkor is így idéztek és 
kerestek? Én a neved mindig 
halkabban ejtem, elhallgatom s 
tán nemsokára tengerszembe 
rejtem. Pedig tudom : te vagy a 
Hang, a Hívás, szívó Delej s 
szemembe sajgó Láthatatlan 
Irás». S ugyanebben tovább így 
ír ja : «Más benned él, foghat, 
taposhat, únhat. Kút vagy nekem, 

s vágyat buzoghatsz, fogyhatatlan 
újat. Patakjaid bennem el nem 
apadnak, mélységeid mélységeim-
ben kinccsel felfakadnak. Vad-
méheid a rétemen toroznak, ha-
vasaid nárciszaim csokrában illa-
toznak:». Áprily Lajos mindig 
otthon jár : Brassóban, Kolozs-
várt vagy Enyeden, ódon köve-
ken koccan meg a lába, vagy az 
erdőben, havasok között pisz-
trángos patak táján barangol, 
s a sűrűben mozgó vad nesze 
veri fel a csendet. Erdélyiségét 
az összeomláskor a zűrzavaros 
világ felett álló tetőnek, költői-
piadesztálnak érezte, s ezen áll 
ma is. Verseinek alapvetése 
onnan, a Királyhágón túlról 
való. Ritka formaművészete 
őseitől öröklődött. Egyik költe-
ményében emlegeti a «karmes-
ter ős»-t, de ez csak versei zenei-
ségére vonatkozik. Mert azok 
körültekintő gonddal és haj szál-
pontossággal való cizelláltsága 
nemes fényből való, nehéz faj-
súlyú ötvösmunkára emlékez-
tet. Áprilyban munkálkodnak a 
«karmester ősön» kívül az ötvös-
ősök is. Hiszen ő is tanusítja ezt 
veretes, ékes szóval : «Forma 
van a versem egyszerű sorában : 
Ötvös volt az ősöm Brassó 
városában. Kalapácsolt, vésett 
kohó-szikra mellett, ezüst ám-
polnákat, Úrvacsora-kelyhet. 
Kupák aranyércét képpel ki-
faragta, drágakövet plántált 
finom foglalatba». Másik helyütt 
pedig a századok előtti Brassó, 
az ősi Corona városa integet 
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neki. S otthon érzi magát benne: 
«A templomból az ős dísszel ki-
lép: a városbíró. Centumvir-
kíséret. Túl zeng a Cenk s a fény-
ben átölel a háromszázesztendős 
mélyű élet. Riasztott lelkem vassal 
vértezem, többet nem játszom 
majd a csacska rímmel. Mint 
aurifaber, mint argentifex ércet 
formálok ötvös őseimmel». Ime, a 
kései unoka vallomása szerint 
is folytatója az egykori arany-
fabrikálóknak, ezüstmívesek-
nek, de a láthatatlan üllőn ő 
nem királyi nemesércet, hanem 
még ennél is csodálatosabb 
anyagot : szavakat kalapál, for-
máz örökéletűvé. Ezért ötvös-
remekek elsősorban Áprily La-
jos költeményei és ezért nem 
lehet nála iskolás értelmezéssel 
úgynevezett költői fejlődésről 
beszélni. Külső tekintetben, a 
formát értve, ma is szinte 
ugyanaz mint kezdetben, csak 
még jobban magába mélyedt, 
visszavonult költői magányos-
ságába és verseinek verete tom-
pább, nehezebbfényű lett. 

Szíve és a vére erdélyi, s a 
versnek szó szoros értelmében 
mesteri munkálója, a lelke pedig 
görög. Ő is, mint más magyar 
költő, amint virág a nap felé, 
úgy hajolt a Nyugat felé. Áp-
rilyt elbűvöli a latin kultúra, de 
nem állapodik meg annak a 
praktikumot és a nagyvonalú-
ságot érvényesítő voltánál, ha-
nem tovább megy az ősibb, 
eredő : Hellas felé. A hellén 
kultúra könnyed bája, aprólé-

kosságokat is érvényesítő művé-
szete jobban megfelel lelki al-
katának. Olympost és Hymet-
tost álmodik Erdélybe, szelíden 
terjengő, kékes áldozati füstöt, 
ezüstszín olajfákat, békésen 
legelésző juhnyájakat. A holt 
Ady körüli versengés illiási 
képet idéz fel a lelkében : a 
görögök és a trójaiak bősz, vé-
res tusáját Patroklos holtteste 
birtokáért. Az övéiért való aggó-
dásában Laokoon árnyéka ko-
morlott fel előtte a háttérből. 
Az évszakok változásában, ta-
vasznak a télen való felülkere-
kedését úgy látja, mint meg-
újuló Marathont : «A perzsa 
Tél hadát rohamra gyúlva ott 
lenn legyőzte a görög Tavasz». 
S a marathoni diadal hírvivőjé-
nek ujjongása zeng ki a vers 
végén : «Győzelem !» A római 
imperátorok triumfusaiban sem 
a töméntelen aranykincset, sem 
a rabszolgákat, hanem a kelet-
ről hozott néhány cseresznyetőt 
ünnepli mint maradandót, to-
vábbélőt. Humanista, aki a hu-
manizmus igaz nagyjait tanul-
mányozva ösztönösen odatért 
az ösvényen fokozatosan vissza-
felé haladva az ősforráshoz : a 
görög kultúrához. 

Ezek az adottságai Áprily 
Lajos költészetének s egyben azt 
is megmagyarázzák : miért nem 
jutott nagyobb népszerűségre, s 
miért nem vált divatosan kor-
szerűvé. Igazi költő azonban 
még egy kollektivizmusra hajló 
korban is kétes dicsőségnek véli 

11* 
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a népszerűséget, s azzal pedig, 
hogy mindent sub specie aeterni-
tatis néz, felszabadítja magát és 
alkotásait az egymás legázoló 
percek nyűgéből. A magában 
rejlő szépséget pedig nem oszto-
gatja mindenkinek, hanem csak 
a kiválasztottak ünnepnapjaira 
tartogatja. Igy lesz munkája 
példaadás és a szép mindenkori 
ünnepe. Az eredeti anyaghoz 
egyöntetűen illeszkednek Ts'ai 
Yen, a II. században élő kínai 
költőnő versei, amelyeket Mar-
gouilès francia fordításából ülte-
tett át Áprily magyarra hűség-
gel az eredetihez és pompás 
formaművészettel. 

Mihály László 

Rónay György : Modern fran-
cia líra. (Vigilia kiadás). 

Kosztolányi Modern költők-
je óta Rónay György könyve 
az első komoly vállalkozás a 
modern francia költészet be-
mutatására. Aki végigfutja a 
kötet névmutatóját, beláthatja, 
hogy régen tartozunk már ma-
gunknak ezekkel a fordítások-
kal. Claudet 71 éves, Valéry 68, 
Apollinaire meghalt, Supervielle 
55 éves, Cocteau 47, Rónay 
könyve a háború körüli gene-
ráció költészetének válogatott 
darabjait gyüjti össze. Kiérett 
és megnemesedett verseket. 
A korszak, amelynek gyü-
mölcsei, tán múlóban van, de 
tanításai és művészi értékei 
még Franciaországban sem 
hatottak igazán, átértésüket, 

népszerűségüket csak a mától 
vagy a holnaptól várhatják. 
Lehet, hogy van újabb költé-
szet Franciaországban, de a 
komoly, értékes modern költé-
szetet még mindig ezek, a 
Rónay fordította versek kép-
viselik. Annál inkább nálunk. 
A francia költészet izmusait 
nálunk is végigpróbáltok, de 
annak, ami igazán mély és iga-
zán költészet, nehezen akad 
utánzója. A fantaizizmus, a da-
daizmus, a sürrealizmus odakint 
is elmúlt (s csak helyeselhető, 
hogy André Breton vagy Tristan 
Tzara kimaradt Rónay köteté-
ből), de Apollinaire, Cocteau 
megmaradtak s nem tudni, új-
ságuk, frisseségük, merészségük 
meglepőbb-e, vagy költői érté-
kük ? Akár újítást, «technikát», 
akár mélységet, van mit tanulni 
tőlük. 

Gyüjteményét Rónay nem 
költők, vagy időrend szerint 
rendezi, újszerű ciklusokat al-
kot a hasonló tárgyú versekből. 
A kötet így változatosabb, moz-
galmasabb lesz. A ciklusok belső 
ritmusa jó, tartalmi művészi 
fokozatosságuk is az elrendező 
kezét dicséri. Még a legkevésbbé 
szerencsés ciklus a Franciák 
Háborúja is meglepő, a nehéz 
és elcsépelt tárgykörben is tu-
dott művészi darabokat válasz-
tani. 

A költők és a versek össze-
válogatása különben is szeren-
csés. Péguyt sajnáljuk legfel-
jebb és Valéryből szerettünk 
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volna többet. A fordítások köny-
nyűek és finomak. Nem kicsiny-
lendő alkalmazkodási készsége, 
átélőképessége van annak, ski 
annyira ellentétes jellegű verse-
ket ennyi hűséggel és biztonság-
gal fordít. Valéry öntudatos, 
racionális költészetét, Apolli-
naire vizionarista verseit, Super-
vielle áradását, egyik másik 
Carco vers könnyedségét, han-
gulatát visszaadni, nagy feladat. 
Hányszor kell hangot váltani, 
hányszor kell ritmust változ-
tatni ! A versek tanuskodnak 
róla, hogy Rónay meg tud fe-
lelni ilyen feladatnak. Apolli-
naire néhány rövid verse, Rónay 
fordításában életünk ritka vers-
élménye marad. 

A kötetet Eckhardt Sándor 
finom ajánlása vezeti be. 

Lovass Gyula 

A természet világa 
(A csillagos ég. — A légkör) 

A Természettudományi Tár-
sulat nem ünnepelhette meg 
méltóbban százéves fennállá-
sát, mint így, hogy többköte-
tes díszműben, pompás képek-
kel, tudósaink javának tollá-
ból áttekintést kívánt nyuj-
tani a mai természettudomány-
ról, újabb eredményeiről és 
helyzetéről. «A csillagos ég» és 
«A légkör» címen az első két 
kötet már meg is jelent. 

«A csillagos ég»-et Wodetzky 
József egyetemi tanár szerkesz-
tette s rajta kívül Detre László, 

Lassovszky Károly, Móra Ká-
roly és Tolmár Gyula írták. 
Aki még nem tudná, ebből a 
kötetből értesülni fog arról, 
hogy a csillagászati világkép, 
amióta az iskolát elhagyta, 
alapvető módon megváltozott. 
A naprendszer hasonlóságára 
elképzelt világegyetem emel-
lett az újabb, modern világkép 
mellett olyan naiv, mint az 
ókori geocentrikus rendszer a 
Newton-Galilei u n i v e r z u m a 
mellett. A fizikai felfogás forra-
dalma, egy sereg felfedezés, 
nagyszerű műszerek egész se-
rege csaknem minden asztro-
nómiai fogalom gyökeres át-
alakításához vezetett. De a leg-
fontosabbak nem ezek a külső 
tényezők. Egész világérzésünk 
megváltozott. Ez a világérzés 
lenyomja bélyegét a lélektan-
ban, az élettanban, a filozó-
fiában, a társadalmi berendez-
kedésben, a technikában és a 
világegyetemről való felfogá-
sunkban is. Newtonnak való-
színűleg igaza van, amikor azt 
mond ja : «az eredmény már 
megvan — csak a bizonyítás 
kell hozzá». Először van meg 
az érzés, az átélés, a kép — 
azt lehetne mondani: a mítosz. 
Aztán ebben az irányban el-
kezdenek kutatni, nézni, ke-
resni, számolni. És megtalál-
ják azt, amit akartak, amit 
láttak. Megtalálták a bizonyító 
eljárást az eredményhez. A ma 
emberének egyik legalapvetőbb 
világélménye: a dinamizmus. 
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Ebből az élményből nézve a 
világegyetem sem maradhatott 
olyan statikus, mint amilyen-
nek a mult században elkép-
zelték. Az univerzumban min-
den mozog és él. A modern 
asztronómia bebizonyítja, hogy 
alapvető élményünk helyes. A 
változás talán Poincaré-vel kez-
dődött és a francia critique de 
la science iskolájában tökéle-
tesedett, kiterjedt, megalkotta 
a relativitás elvét és elért Ed-
dingtonig, akinek «expanding 
universe»-je a mai dinamiszti-
kus világérzés nagyszerű kife-
jezése. Olyan világrendszer-el-
gondolás lépett érvénybe, amely 
az előbbinél mérhetetlenül éret-
tebb, nem is szólva arról, hogy : 
szebb. Ma a világegyetem egy-
ségei nem a naprendszerek, ha-
nem az úgynevezett tejútrend-
szerek, amelyeknek tényezői 
nem békés, óraműszerűen ke-
ringő csillagok, hanem napok-
ból, üstökösökből, ködökből, 
kozmikus porból összetett ra-
gadó, örvényszerűen kavargó 
elemek. Nem kell szakember-
nek lenni ahhoz, hogy az em-
ber a kozmikus tejútrendszerek 
nagyszerűségét lássa és értse. 
A mű nem is készült szakem-
bereknek. Minden normálisan 
művelt ember fel tudja fogni : 
a mai tudomány milyen tények 
alapján hogyan gondolja el a 
világegyetemet itt körülöttünk. 
És ami különös elégtételt ke l t : 
a magyar tudósok nem esnek 
az olcsó népszerűsítés hibájába. 

Elvégre ha van olyan asztro-
nómiai kifejezés, amit valaki 
nem ért — nézze meg a termé-
szettudományi lexikonban. A 
tudóst nem szabad megzavarni 
azzal, hogy nemzetközien el-
fogadott, találó és jó kifejezé-
seket lapos közhelyekké for-
dítson vagy oldjon fel, csak 
azért, hogy megértse valaki, 
aki lusta egy kicsit gondolkozni. 

«A légkör» kötetét Réthly An-
tal szerkesztette és a szerkesz-
tőn kívül Aujeszky László, 
Bacsó Nándor és Tóth Géza 
írták. A légkörtudomány, nem 
úgy, mint az asztronómia, 
amely a legrégibb, egyike a 
legújabb tudományoknak. Kü-
lönösen ebben a formájában. 
A légkört valószínűleg egészen 
komolyan csak akkor kezdtük 
megismerni, amikor beléptünk, 
belementünk és megtapasztal-
tuk. A repülés tudása tette az 
embert a légkör ismerőjévé. S 
ezzel egyszerre valósággá lett 
az a gondolat, amit Taine csak 
mint elméleti tényezőt alkal-
mazott : az időjárás (klíma) és 
az ember hallatlanul mély kap-
csolata és viszonya. Hogy a 
klíma a környezet lényeges té-
nyezője, azt történészek, föld-
rajztudósok, de még orvosok 
és etnológusok is már régen 
tudták. Most kifejlődött az idő-
járás tudománya. Húsz kitűnő 
fejezetben pontról pontra vilá-
gosság derül mindarra, ami szá-
munkra a légkörben fontos le-
het : a levegőóceán természet-
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rajza ez : az áramlatok (szelek), 
az esők, a hang- és fénytüne-
mények, az időjáráskutatás esz-
közei, jelenségei, az időjóslás 
— mindez csupa olyan rész, 
amelynek tudatában egészen 
más szemmel nézi azt, ami oly 
fontos : milyen idő lesz. Még 
húsz éve primitív, egy kicsit 
komikus meteorológiai jelentés 
a mai életnek fontos alakítója 
lett. Akkor inkább szórakoz-
tató volt, ma komoly informá-
ció, amelynek tévedési lehető-
sége máris egészen kicsiny és 
még egyre csökken. 

Hamvas Béla 

Mezőssy Mária: «Tűztánc». 
(Révai-kiadás.) 

Az élmény varázsa és frisses-
sége lebeg minden során. Mohón 
olvassa az ember, mintha va-
lami rejtelmes földrészre tenne 
kalandos utazást, pedig csak a 
gömöri és nógrádi dombok közé 
rejtett kis magyar faluba kap 
belépőt, de olyan gazdagon 
ajándékozót, hogy végére érve 
alázatos hálával mondja : szép 
volt, élmény volt, a szívemig 
eltalált. 

A határon túli kis faluba, 
ahol a csehek az urak, egy ros-
kadozó iskolába — mivel más 
pályázó nincs, — hát egy ok-
levélnélküli, fiatal özvegyasz-
szony kap tanításra engedélyt. 
A városból jön az ismeretlen 
faluba, tele jószándékkal, na-
gyotakarás lázával, segítésre ké-
szen. Lelkes magyarságával 

tartja együtt a gyerekeket, sőt 
a felnőtt leányok és legények 
szívét is meghódítja a magyar 
verssel, magyar kultúrával. De 
az öregek már nehezebben haj-
lanak, idegenkedve nézik a «ta-
nétónéasszonyt» és babonás kor-
látoltságukkal sokszor megne-
hezítik jóakaratú munkássá-
gát. A városból hirtelen falura 
csöppent fiatalasszony küzdel-
me a földdel, szokásokkal, em-
berekkel, föltámadt szerelem-
mel, — tulaj donképen csak 
ennyi a tartalma a könyvnek. 
Mégis, sokkal, sokkal több 
ennél! 

Egészen különös, varázsos 
mázt ad a magyar paraszt jó -
ízű, tájszólásos beszéde. Mintha 
virágosra, hímesre festett tálak 
és korsók vakítanának a sötét 
sorok között, úgy bukik elő a 
különös összetételű, megcserélt 
értelmű táj szavak színes hal-
maza. Néha vissza kell térni 
hozzá, újra elolvasni, hogy mit 
is mondott ilyen ékes magyar-
sággal a falubéli paraszt, de ez 
csak olyan kíváncsi ámulás, ami 
csöppet sem fárasztó, mintha a 
vásári, cifra cserép portékához 
lépnénk vissza, hogy mit is fes-
tett rá a falusi művész, ami nem 
tűnt föl az első látásra. Nekem 
nem tette nehézkessé az olva-
sást — mint ellene vetették töb-
ben, — sőt egészen különös za-
matot, bájt adott a történet-
nek, nélküle az egész könyv 
nem volna az, ami. Új, eleven 
szavak kergetőznek pontos meg-
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figyeléssel. Mikor a kurátorné a 
beteg tanítónőnek egy köcsög 
tejet visz, így köszönti furcsán 
éneklő szavaival: «Eén gyö-
nyörő Jedusom, im mineő szo-
moró dolog-e, hogy a tanétóné-
asszony maználkogyik. Meg-
ismer-e má lelkem? Mari va-
gyok, a kurátorné, egy hete 
már, hogy betegen ringőzzük». 

Az egész falu élete elvonul 
előttünk, mint valami pompás, 
színes film és mögötte szenved-
nek és csöndesen izznak a szí-
vek. A református pap emberi, 
pompás alakja, a papné aláza-
tos, munkás hozzátörődése, a 
cseh jegyző találó figurája, az 
alkalmazkodó magyarok fájdal-
mas kínlódása érzéseikkel, — 
élők mind és felejthetetlenek. 
Nagyszerűen megfogott paraszti 
alak «Zsuzsó nene», a falu plety-
kás vénasszonya, aki annyi fáj-
dalmat okoz a tanítónőnek, 
szinte megelevenedik : «Kis rést 
nyit az ajtón s hosszú «penecilus» 
képét tolja előre. Szemei kidül-
lednek árkából, szája csak egy 
vonal, mint megfeketedett re-
pedés a cserépkorsón, arca sárga 
és horpadásaiban beleesnek a 
petróleumlámpa árnyai. — Jaó 
astvét! No szeginy, csak nem 
ijedt tán meg. Hajstzen nem 
vagyok én mátoha, se kobolló 
lélek.» 

Milyen szép a szombat dél-
után leírása, amikor Varga Es-
tók János városi mintára ké-
szült háza került tető alá, ahová 
titkolt szerelmét, a «tanétóné-

asszonyt» szeretné hazavinni 
feleségnek: «A fiatal gazda 
zsebredugott kézzel gyönyör-
ködve nézi, a kiskertből rózsa-
bimbót szakít, mikor a mester 
nem veszi észre , beépíti a háza 
falába». De Anna-Mária nem őt, 
hanem a szomszéd község taní-
tóját szereti, akinek azonban 
nem elég erős a szerelme. Nem 
meri vállalni a szegénységet, a 
föld, mezők és szántók szerete-
tére hivatkozva nem tud elsza-
kadni a faluból, inkább lemond 
szerelméről és egy gazdag pa-
rasztleányt vesz el feleségül. Itt 
érezni egy kis törést a regény-
ben, mert ez a lépés nincsen 
eléggé megokolva és a tanító 
alakja és jelleme is kicsit elmo-
sódott. De ez nem von le sem-
mit a könyv értékéből, amit 
adni akart, egy darab életet a 
faluból és saját megszenvedett 
sorsából, az maradéktalanul si-
került Mezőssy Máriának, aki-
nek új és hirtelen föltűnt nevét 
szeretettel köszöntjük. 

Nagy Méda 

Schütz Antal: Eueharisztia. 
(Budapest, Szent István-Társu-
tat. 1938. 359 l.) 

Rafael Disputájának elem-
zése adja meg Schütz Antal 
könyvének bevezetőjét. Aki az 
Oltáriszentség tudományába 
akar behatolni, annak nem elég 
elmélyedni a rávonatkozó hit-
tételekbe, nem elég az ész és a 
hit évszázados harcait megjele-
nítenie, hanem azzal az ihlettel 
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kell hozzáközelítenie, mely a 
szillogizmust faragó skolasz-
tikus szívéből tüzes himnuszo-
kat fakaszt, az ész disputáját az 
áhítat imádó leborulására kész-
teti. Az Eucharisztiával való 
foglalkozásnak mértékét Szent 
Tamás szabja meg : Quantum 
potes, tantum aude ! Ahogy 
bírod, akként merjed ! 

Bízvást állíthatjuk, hogy 
senki ma nem bírta volna úgy, 
mint Schütz. (Bizonyságul szol-
gál a kongresszusi irodalom az 
Oltáriszentségről.) Ez az ő 
szakmája és hivatottságát, a 
nagy szentség dogmatikájába 
való behatolását már évtizedek-
kel ezelőtt bebizonyította. Eh-
hez a munkához azonban nem-
csak a dogmatikus kellett; az 
az érzésem, hogy ezt Schütz se 
bírta volna így megírni, ha nem 
lett volna oly közeli érintkezés-
ben a fehérvári nagy adorátor-
nak, Prohászkának, szellemé-
vel. 

Az Oltáriszentség dogmati-
káját megfogalmazni, igazság-
tartalmát kidolgozni a hittudós 
dolga. Bár a dogmatika sem vég-
leg lezárt tudomány még azo-
kon a területeken sem, melye-
ken — , mint az Eucharisztia 
esetében — a középkor hit-
tudománya a fogalomtisztázás 
nagy művét elvégezte és a 
trienti zsinat a dogmát világo-
san körvonalazta, az Eucha-
risztia dogmatikájának meg-
írásához ma mégsem kell külö-
nösebb merészség. Igaz, hogy a 

dogma története az ősegyház-
ban is, a középkorban is sok 
megvilágító adattal bővü l t ; 
igaz, hogy a mai anyagelmélet a 
dogma kifejezésénél használt 
arisztoteleszi fogalmak jelenté-
sét új tartalommal tölti meg, és 
ezért ma nem elég Szent Tamás 
Eucharisztia-tanát egyszerűen 
átírni mai nyelvre. A régi pro-
blémák új állásfoglalást kíván-
nak az Eucharisztia áldozat-
jellegének kifejtésénél is. 

Schütz könyve beleágyazza a 
régi tanba az új szempontokat, 
eredményeket, megoldja a mai 
ember számára a dogma ellen 
felmerülő történelmi, szöveg-
elemzési, bölcseleti nehézsége-
ket. Az áldozatelméletben figye-
lembe veszi a vallástörténet mai 
eredményeit és ez megkönnyíti 
számára a szentmise áldozat-
jellegének megóvását a «tárgyi 
lerontás» tételének elejtése mel-
lett is. Kár, hogy a szentmise-
áldozat magyarázatának közép-
pontjába nem állítja bele az 
emlékáldozatnak a szentírásból 
is, az «anamnesis», «memoria» 
liturgia-történeti szerepéből is, 
a szavak egykorú jelentéséből is 
kielemezhető fogalmát. Ezzel 
lemond oly szempontról, mely 
legjobban eligazíthatta volna a 
régi és mai áldozatelméletek út-
vesztőjében. Schütz könyve 
mint tudományos munka is nagy 
érték, magyar hittudományi 
irodalmunknak büszkesége. 

Igazi érdeme azonban nem-
csak az, hogy megírta, ahogy a 
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tudomány mai álláspontján job-
ban alig lehetett volna ; hanem 
hogy merte úgy megírni, hogy 
munkájának egyes fejezetei 
prózában írt himnuszok az 
Eucharisztia dicséretére («Vé-
gig való szeretet — Mindenható 
szeretet — Immanuel — Isten-
szövetség»), munkája pedig a 
maga egészében az eucharisz-
tikus lelkiéletnek erősítője, táp-
lálója. Ez a lelkiélet megtalálja 
benne a megalapozott tudást, a 
hit világának sokirányú össze-
függéseit, az üdvrend benső 
mozgalmasságát, a térdrekész-
tető áhítatot, a szentségimádás 
égi lendületét. 

Kühár Flóris O. S. B. 
Hevesi András: Irén. (Cserép-

falvi). Hevesi regényéről szá-
mot adni annyit jelent, mint 
az olvasó nevében megszólal-
tatni azt a rosszkedvű, maka-
csul szótlan barátot, akit az író-
főhős egy hosszú éjjelen keresz-
tül odaköt a kávéházi asztalhoz, 
hogy szenvedélyes őszinteséggel 
kiteregesse előtte nagy szerelmi 
élményének belső bonyodalmait, 
apró intimitásait — és akiről 
nem tudjuk, szívesen hallgatja-e 
a nagy lelki kiáradást, vagy 
talán kissé szenved is az eléje-
tárt lelki meztelenségektől s ta-
lán szeretne már lenyugodni a 
békés érzések világában. El-
mehetne — mondja az iró ; s 
mégis marad, mert a vegyes 
érzelmek között, amelyeket ez a 
lelki kitárulkozás kelt benne, ott 
lappang a szinte cinkosi kíván-
csiság, hogy ennek a különös 
szerelemnek és a benne fő-
szerepet játszó, még különösebb 
nőnek bizarr történetét meg-
hallgassa. Igy érez az olvasó is. 

A modern magyar regény in-
tellektuális, pesties ízű változa-
tában, amely elég élesen elkülö-
nül a másik főriánytól, a ma-
gyar föld és nép problémáiból 
kisarjadó népi regénytől, Hevesi 
regényének ujsága az a merész-
ség, hogy úgyszólván minden 
esemény-bonyodalom nélkül, 
csupán egy rövid szerelemnek 
belső, lelki «lefolyását» írja meg 
kétszázötven lapon, mindössze 
két szereplővel. Ezt eddig csak 
a francia lélektani regény merte 
megkísérelni, amely érezhetőleg 
ihlette Hevesit is. Ez a téma 
már megszabja a regény for-
máját és kifejezési eszközeit is : 
az intimitást és élményszerű-
séget szuggeráló elsőszemélyű 
«vallomást», — ezt a hosszú mo-
nológot, amelyet az író tele-
tűzdel műveltségének és né-
zeteinek intellektuális törmelé-
keivel. Ez a vallomás szándéko-
san, megfontoltan őszinte, van 
benne valami leleplező káröröm 
és irónia mindkét szereplőre 
nézve ; ez más regényeiben is 
jellemző vonása Hevesinek. Egy 
pillanatra sem igyekszik külön-
választani önmagát a regény fő-
hősétől. Ő az, aki a regény elejé-
nek vallomása szerint szomjazza 
a «nagy élményt», hogy írói 
életének döntő irányt szabjon 
és egy regényre való élmény-
anyagot merítsen belőle. A külső 
történésben nem túlságosan gaz-
dag szerelem történetét aztán 
kevés epikai elemmel mondja el, 
a való életből nyersen átültetve, 
minden szépítgetés vagy bonyo-
lultabbá, irodalmiasan érdekessé 
tévő gondoskodás nélkül, csupán 
a lelki elemzéssel bonyolítva a 
túlegyszerű történetet. 

Nem is a történet az érdekes, 
hanem a regény tulajdonképeni 
tárgya és ihletője : Irén, ez a 
bizarr nőalak, akiben az in-
tellektuális nőtípus gúnyos, de 
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nagyszerű karikatúráját adja az 
író, beleállítva a regény főhősé-
nek áhítatos, együgyű szerel-
mébe. Irén a tudós és földöntúli 
intellektuel és az érzéki, élni-
vágyó, lobogóéletű nőtípus, az 
olvadó lágyság és a férfibolon-
dító szeszély keveréke, de min-
denképen nagyszabású és izgal-
mas nőalak, amilyen még nem-
igen akadt a magyar regényben. 
A férfihős hol naivul rajongó 
szerelemmel, hol a csalódás iró-
niájával vagy a boldogtalanság 
keserű mérgével röpködi körül, 
mint a lepke a veszedelmes gyer-
tyafényt, s ő maga is kutatva váj-
kál Irén lelkében, hogy szét-
elemezze igazi valóját. Hol baj-
noknőnek, a szenvedély gyors-
úszónőjének, az érzés csodálatos 
trapézművésznőjének, az élvezet 
atlétájának mondja, hol raga-
dozómadárnak, mely nagy, egye-
nes ívben repül az életen ke-
resztül, hol kalandornőnek mu-
tatja, aki sorozatokban állítja 
elő a férfiak boldogságát, míg 
végül a regény végén azt sejteti, 
hogy Irén egyszerűen beteg lélek 
akin nem is lehet segíteni. 

Irén változatlanul kiismerhe-
tetlen, sokrétű személyiségének 
szugesztív rajzára mindenesetre 
jó alkalmat ad a regény egyet-
len témája, Irén és a férfihős 
szerelme, amely földöntúli bol-
dogsággal kezdődik, míg meg 
nem rontja Irénnek a maga 
nemzeti és szociális «küldetésé-
ről» szóló misztifikációs meséje, 
amellyel egyre távolibb korlá-
tok közé szorítja a főhős sze-
relmét. Végül kiderül, hogy az 
egészből semmi sem igaz. Irén a 
regény egyre burleszkesebbé váló 
vége felé kötéltáncosként to-
vábblobog férfikézről férfikézre, 
a főhős pedig termékeny boldog-
talanságba esik. A regény ebből 
a boldogtalanságból születik, meg 
az írónak abból a nem is taga-

dott vágyából, hogy a nyilvá-
nos leleplezéssel bosszút álljon 
Irénen. 

Azok a gyorsan változó ve-
gyes érzelmek, amelyek az írót 
elfogják elbeszélése közben, át-
ragadnak az olvasóra is, az el-
ismerő csodálattól és érdeklő-
déstől egészen némi visszás ér-
zésig, amely a regény egyes túl-
ságosan őszinte és szándékosan 
prózai részleteit és hasonlatait 
kíséri. A regény azonban ettől 
nem lesz kevésbbé érdekessé. Az 
író maga is megjegyzi a valóság-
ihlette történet előtt : «Milyen 
furcsa műfajba tartozik ez a 
történet! Van benne szerelmi 
líra, van benne kémromantika és 
van benne bohózati cselszövény 
is», másutt meg azt mondja, 
hogy «ez a történet jobbra-balra 
tántorog, vargabetűket csinál, 
dülöng, mint a részegember» . . . 
Az író a papír-irodalomságot lát-
hatóan feláldozza a valóságnak, 
a való élet szeszélyes játékának, 
s ebben nem lehet vitatkozni 
vele. A nyers életközelségnek 
és a sok finom lelki elemzésnek 
lélektani értéke is van — Hevesi 
bevallottan lélektani regényt 
akar írni — és valóban eléri 
azt az írói küldetést, hogy «egy 
milliméterrel kitágítsa az embe-
rek önismeretét». A végén némi 
életfilozófia leszűrésével is el-
mélyíti a regényt: az élet célja 
nem a boldogság, hanem a ta-
pasztalás, — azok a mellékter-
mékek, amelyeket a boldogság 
hiú kergetése közben szerzünk. 

Hevesit éppen eredeti és új-
szerű írói vonásai rokonítják 
más eredeti íróinkkal. Nőalakjai-
ban van valami Vaszary Gábor 
szeszélyes pszichológiájából, de 
írói egyéniségben leginkább 
Máraival rokon, sajátos mono-
lógszerű előadásmódjuk is ha-
sonlít, csakhogy Hevesi az in-
tellektuális finomságú stílust a 
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leghétköznapibb szavak és ki-
fejezések argotjával keveri. 
Márai fanyarabb, Vaszary még 
komolyabb regényeiben is köny-
nyebb fajsúlyú író nálánál. Saj-
nos, az olyan expresszionista ízű 
regényforma, amilyent Hevesi 
eddigi regényei mutatnak, éppen 
a jó regény egyik legfontosabb 
elemét, a kerek felépítést rob-
bantja szét. Ebben azonban ez 
az új regénye máris nagy jó-
zanodást mutat párizsi regényé-
hez képest. 

Az «Irén» főértéke egy ér-
dekes, új nőalaknak bevezetése 
a magyar regénybe. A regény 
így is — vagy éppen ezért — 
ínyencmű. Az olvasók közül 
többen fogják elviselhetetlennek 
tartani, mint amennyien zavar-
talan élvezettel jó regénynek 
találják ; de az utóbbiak, az 
ínyencek és connaisseurök szá-
mára annál élvezetesebb lelki 
és irodalmi csemege lesz. 

Makay Gusztáv 

Lehel Ferenc: Történelem esz-
tétika. ( Neobarbarizmus.) 

Több művészettörténeti és 
bölcseleti munka szerzője, Lehel 
Ferenc, ezután kiadandó nagy 
művének (Az ösztön filozófiája) 
mindjárt bevezetőül az utolsó 
részével, a teljes munka függelé-
kével lép a közönség elé. Meg is 
magyarázza, hogy miért. «A tel-
jes mű . . . trialista mindenség-
szemlélet, amelyben az anyag és 
ész mellett élesen domborodik ki 
az ösztön szerepe a világ alakí-
tása körül : az ásványi növény-
állati, végül emberi életben . . . 
A függelékben pedig az emberi-
ség történetén, társadalmi, gaz-
dasági, vallási idomulásán muta-
tom ki az ösztön kormányzását — 
azt, hogy mindezeknél az ember 
nem az érdekét, nem eszét kö-
veti, hanem esztétikai gerjedel-
métől hagyja magát vezetni. 

A koordináció, szubordináció, 
illetve reciprocitás időszakosan 
váltakozó esztétikai rendje sze-
rint lelkesedik, szeret és gyűlöl 
az elfogult emberiség, lenézve 
multját és lenézve jövőjétől . . . 
Tekintve az általános köznem-
érdeklődést, mely ma épp leg-
kevésbbé filozófiára kíváncsi, 
egyetlen kiadó sem vállalja mun-
kámat . . . s minthogy a függe-
lék az, mi sokhelyütt aktuális 
tartalmával mégis fölhívhatja 
a nagyközönség figyelmét, azt 
választottam első füzetéül.» 

Ebben a néhány kiragadott 
bevezető mondatban körülbelül 
benne is van a mű lényege. Abból 
indulva ki, hogy az emberiség 
társadalmi, gazdasági, erkölcsi 
formái a művészet fejlődésének 
sémái szerint idomulnak, hár-
mas, az egyes korszakokon belül 
ugyanúgy ismétlődő primitív-
klasszikus barokk fejlődéstrendet 
állít fel. Mai életünkre vonatkoz-
tatva kimutatja, hogy a nyugati 
művelődés XVII I . sz. eleji fény-
kora után, a következő századon 
át a művészi ábrázolás fokozato-
san egyszerűsödött, egész a 
X X . század elejének archaizáló, 
neoprimitív torzításáig, ami — 
ha a torzítás nem is, de az ar-
chaizálás egész biztosan — a 
haldoklás jele. Ugyanígy : a 
rendi társadalmat összetörő nagy 
forradalom után, a X I X . század 
individualista-liberalizmusa a 
legősibb primitív társadalmi 
forma archaisztikus visszatérése 
volt ; ma pedig, a szerző sze-
rint, nyakig benne vagyunk a 
barbárságban, a süllyedés fel-
tartóztathatatlan, «szédítő se-
bességgel csúszunk lefelé». (Bar-
barizmus a teremtőképesség álta-
lános elsorvadása . . . a nagy tö-
meg közömbössége, valóságos iszo-
nya a művelődés iránt . . .) Sze-
rencsére, mindez nem tart so-
káig, új klasszikus kor követke-
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zik : a sötétség eloszlása után az 
individualizmus primitív formája 
bizonyára az egész vonalon eltűnik 
az életből, ahol a konstruktív nem-
zeti sílus rendezkedik be hosszas 
tartamra. 

A szerző hangsúlyozottan ke-
rüli a politikát, csupán a fogal-
mak tisztázására törekszik. Pri-
mitív szerinte az anyagelvűség, az 
individualizmus, a magántulaj-
don szentsége és minden demok-
ratikus egyenlőségre-törekvés ; 
jelenlegi neoprimitív tendencia 
az egységes, homogén fajhoz 
való visszatérés, amelyből a 
közeledő klasszikus ízlés-irány-
zat törvényszerűleg az össze-
tettebb, megszervezettebb, hete-
rogén nemzeti formára fog át-
térni. A közeljövő a nemzeti szo-
cializmusé. Szerző következte-
tése szerint azonban ezt, mivel a 
fajok a történelemben stílformá-
juk sorrendjében jutnak szerep-
hez vagy vonulnak a háttérbe, 
nem a német, hanem a klasszikus 
olasz nép fogja megvalósítani. 
A közeljövő az olaszoké. A né-
meteké a későbbi barokk-korszak. 
A legfelsőbb fok pedig, az ideális 
világállam, a kölcsönösségen ala-
puló nemzetköziség, ahol a sza-
badságot az alkalmazkodás, a 
jóságot a megalkuvás, a magán-
tulajdont a kommunista közös-
ség helyettesíti: az érett barokk 
kora, ahol az anyag-értelem-
érzelem hármasságából a leg-
utóbbi a domináns ; a vallásos-
misztikus rajongás, stílustorzítás 
a legmagasabb szellemiség ön-
magában gyönyörködő teljes-
sége. S még ezután? — kérdez-
nénk, de erre már a szerző nem 
felel, csupán annyit vél biztosan 
tudni, hogy a fejlődésnek ezen 
a fokán a kör bezárul s újabb 
primitív kor már nem követke-
zik. A politika nyelvére for-
dítva : a demokráciának egyszer 
s mindenkorra bealkonyodott. 

Mindez szép volna, csak az 
hiányzik, hogy igaz is legyen — 
mondja ő maga egy helyen vala-
mire. De ha az exakt tudomá-
nyokban szabad itt-ott tévedni, 
mért ne tévedhetne a történe-
lemtudós? — kérdezi. A multból 
következtet a jövőre . . . ez min-
denesetre jogos ; lehet, hogy 
helyes is. Ám ismerni kellene az 
egész multat: a hármas barokk-kör 
háromszor hármas ismétlődése 
előtt is, az ősi kezdettől, hogy 
elláthassunk a kör utáni esetle-
ges újabb körbe is . . . 

A felvázolt körön belül azon-
ban rengeteg kérdést vet fel az 
író, sokra nagy készültséggel 
felel is : a forradalmak, vallások, 
erkölcsök esztétikája, gazdaság-
esztétika, minden esztétika. 
Szellemes, itt-ott túlságosan is ; 
kevesebb több lenne belőle . . . 
Végül az a gyanúnk támad, hogy 
semmiben se hisz ; hisz szerinte 
az igazságszerető ember is csupán 
a klasszikus kor tünete, eszté-
tikai forma, s a fejlettebb barokk-
ember, szenzuális szemléletében 
kielégülve, nem fogja többé a 
dolgok mögöttes értelmét ke-
resni. (Misztikus vallásos haj-
lama is csak művészi szépség-
keresés lesz !) 

Új klasszikus kor hajnalán 
mégis mi, mai lelkek, inkább 
eszmei, igazságszomjazó, mint 
gyönyörködtető megszállottsá-
gunkban, valami mást akarunk. 
S azt feleljük : Az író téved. 
Az igazságkeresés ösztöne min-
den korban, minden emberben 
megvolt, mert nélküle nincs 
alkotás, nincs élet. A korok sze-
rint változó ízlés legfeljebb a 
módszert jelöli meg, ahogyan 
keresni illik : legközelebb, ön-
magunkban, vagy legtávolabb, 
Istennél. Vagy együtt, egyszerre 
a jövő vallásaként megjósolt 
pantheizmusban. Az író téved-
het. Nem baj, de higyjen vala-
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miben. Az igazságot, ha nem 
tudja, hol rejtőzködik, ne ta-
gadja meg. Ő azonban, jellegze-
tes nihilizmusában, kétségtelenül 
értékes szellemi poggyászával, 
túlhangosan ered neki, könnye-
dén ide-oda cikázik s végül a 
semmibe lép. Az eszmecsere ér-
dekes, vezetőnek azonban meg-
bízhatóbb az olyan, aki kisebb 
garral, szépen kézen fog . . . és 
nem az orrunknál fogva vezet. 

M. Gy. 

Rosamond Lehmann: Titok-
zatos felelet. (Athenaeum.) 

A német hangzású név angol 
írónőt takar, akit — hála Isten-
nek — semmiféle reklám nem 
előzött meg. (Ma már úgy va-
gyunk vele, hogy a felduzzasz-
tott reklám magának a reklám-
nak a csődjét is jelenti és óva-
tossá tesz bennünket, akár száj-
vízről, akár filmről, akár könyv-
ről van szó. A megfizetett di-
csérő kritika is egyik faja a rek-
lámnak és valljuk be, a legcsú-
nyább, legalávalóbb fajtája. 
Élelmesség ! — nevet szemedbe 
az, aki írja és a jól kamatozó 
élelmesség hasznából saját autó-
járól nézi le azokat, akik még 
hisznek a művészet, az erkölcs, a 
hit tisztaságában és hisznek 
ennek a tisztaságnak a győzel-
mében.) 

Angol fiatalemberek — fiúk 
és leányok — életét vázolja ez a 
regény és azt a ködöt, azt a rej-
telmet tárja elénk, amely a 
tizennyolc és huszonnégy év kö-
zötti fiatalok lelkében kavarog. 
Valami csodálatos és színes köd 
a fiatalok belső élete és merőben 
ellentétesnek látszik külső, való 
világukkal. És mégis egybe-
tartozik vele, szorosan és kike-
rülhetetlenül, mert csak így adja 
ki azokat a típusokat, akik az 
életnek ebben a második kamasz-
korában vágyaikkal és válsá-

gaikkal küszködnek, de azért 
hűségesen elvégzik munkájukat, 
feladatukat. 

Egyrészről a tizennyolc éves 
Judith a hőse ennek a regény-
nek, másrészről a szomszéd ház-
ban lakó öt unokatestvér, akikbe 
Judith sorban beleszeret. Vidéki 
angol házakról van szó, kerttel, 
folyóval és olyan anyagi háttér-
rel, hogy az öt unokatestvér — 
noha szó esik arról, hogy Judith-
hoz képest szegények — a regény 
folyamán szinte állandóan Lon-
don és Páris között cikázik, ezzel 
is megmutatva : mennyire más 
az angol középosztály szegény-
sége, mint a mienk. 

Judith első szerelme Charlie, 
az unokafivérek legidősebbje. 
Charlie azonban Mariellát — 
ötük közül az egyetlen leányt — 
veszi feleségül, amikor a harc-
térre megy és földi élete ott be is 
fejeződik. Mariella szép, hűvös 
és ostoba teremtésként szerepel. 
Érzelmi életéről még a közelé-
ben álló unokafivéreknek sincs 
sejtelme. Mégis a regény folya-
mán teljes és hibátlan rajz kere-
kedik róla, és ez a portré nem is 
érdektelen. A megmaradt három 
fiú arcképe és lelki összetettsége 
annál komplikáltabb. A legidő-
sebb most Julian, huszonnégy 
éves, filozófikus elme, muzsikus, 
bogaras, asztmájára panaszkodó; 
Roddy huszonegy éves zárko-
zott különc, Martin húsz éves, 
enni, kuktálkodni szerető. Talán 
ő a legszimpatikusabb és a leg-
szánalomraméltóbb. Külső élete 
csupa tevékenység és életmohó-
ság, Judithoz való halálos sze-
relme azonban szerény és halk, 
talán azért, mert már a kora 
gyerekkorból eredt. Amikor ez a 
szerelem beteljesedhetne és Ju-
dith beleegyezik kettejük el-
jegyzésébe, akkor már vége is 
van : Martin egy csónakszeren-
csétlenség áldozata lesz. 
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Judith csupán valami két-
ségbeesett érzelmi kisiklásban 
egyezett bele Martinnal való 
eljegyzésükbe, mert ő meg 
Roddyba szerelmes. Meg is vallja 
ezt Roddynak, sőt meg is kéri 
Roddy kezét, Roddy azonban — 
noha megszánja Judithot — 
menekül a nők elől, érzékeivel 
kísérletezik és Judithot is vissza-
utasítja. Marad még Julian, 
Charlie cinikussá vált testvér-
bátyja. Őt Judith ábrándítja ki. 
A barátságok kinőttek a gyerek-
kor varázsos világából és ezzel 
meg is romlottak, mert nem foly-
tatódhatnak tisztaságukban és 
színlelni, hazudni egy egész éle-
ten át nem lehet. 

Az érzelmeknek ebben a zűr-
zavarában egyedül az író jár 
tiszta fejjel és csodálatosan fi-
nom tollal rajzolja meg a lelkek 
eltévelyedését, Judithot pedig 
mesteri módon emeli ki a szöve-
vények hínárjából, hogy tisztán 
és a csalódásoktól megerősödöt-
ten, talán megnemesedetten is, 
indítsa most már az Élet ko-
moly útjára. A táj- és környezet-
rajzok is ép olyan lehelletfino-
mak, mint az alakok belső életé-
nek virtuóz föltérképezése. És 
maga a regény mindvégig izgal-
mas és művészi olvasmány is. 
Talán csak a Judith egyetemi 
éveinek mellékalakjainál jegyez-
hetnők meg, hogy némileg a mér-
leg kiegyensúlyozásáért kerültek 
a keretbe. Jennifer szerelmé-
nek első lobogása még törvény-
szerűnek is mondható az ilyen 
helyen, ahol leányok tömegesen 
élnek együtt, de már Geraldine 
szerepe — talán Roddy női ellen-
lábasát akarta megrajzolni az 
író? — ha a regény szerkezete 
szempontjából nem is hibás, 
megcsinálása bizony kissé kény-
szeredett. Bár azt is el kell is-
mernünk tárgyilagosan, hogy az 
ilyen kisiklott szenvedélyek 

megírása már ízlés szempontjá-
ból is nagy feladatot ró az íróra. 

M. Gy. 

Lin Yutang: Mi kínaiak. (For-
ditotta Benedek Marcell. Révai 
kiadás.) 

Először a porcellánt fedeztük 
fel, még kétszáz évvel ezelőtt. 
Aztán a selymet, aztán a mesé-
ket. A romantikusoknak is ez 
volt Kelet : a mesés, a pompás 
és a finom. A szellem lassan 
jött, Schopenhauer volt az első, 
aki mélyebbről fogta fel. Aztán 
Max Müller az oxfordi egyetem 
tanára lefordíttatta Kelet Szent 
Könyveit ötvenegynéhány kö-
tetben. A jelen század elején 
franciák, németek és olaszok 
tudatosan hozták át Laotse, 
Buddha tanításait. Ma Jung, a 
lélekbúvár keleti yogára építi 
módszerét, Evola, az olasz kul-
túrfilozófus a világválság meg-
oldását az ősi árják törvényének 
megújításától teszi függővé, a 
francia Granet remek könyvet 
ír Őskínáról, Keyserling darm-
stadti iskolája azt mondja, hogy 
Kelet nélkül az európai ember 
megújulása lehetetlen. 

Számunkra a keleti szellem 
térfoglalása különösen jelentős. 
Magyarország a nyugati gondol-
kozásban sohasem találta meg 
önmagát. Most, hogy India, 
Kína, Japán szellem egész Eu-
rópa számára megnyilt és kö-
vetelmény lett, megismertük 
nem a porcellánt, a selymet és 
a mesét, hanem az életrendet, 
a gondolkozást, a gyakorlatot, 
vérmérsékletet és a bölcseséget, 
— felismerhetjük velük az eu-
rópainál rokonabb világszem-
léletet. Ezért jelent sokat Lin 
Yutang könyve ma és itt nálunk 
Magyarországon. 

Lin Yutang világpolgár : 
Amerikában él, angolul ír, a 
fehér ember számára és sok 
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tekintetben a fehér ember élet-
formái között. Ez a könyve is, 
de különösen a másik, a sok-
kalta jobb, mélyebb és szebb 
(The importance of living) a 
kínai és európai-amerikai szel-
lem egysége. Annak, aki Keletet 
igazi valóságában meg akarja 
ismerni, csak első lépcső. De jó 
lépcső. Mert Lin Yutang valódi 
ember. Nem szenveleg, nem 
nagyzol, nem hazudik, nincs 
semmi pátosza, nem túloz és 
nem csinál propagandát. Ezen 
a modern világpolgáron keresz-
tül valószinűleg sokan fognak 
belépni Kínai ősibb és magasabb 
rendű világba : Liedsi, Laotse, 
Kungtse szellemébe. 

A «Mi kínaiak» üde, őszinte, 
meleg és kedves könyv, annyira, 
hogy ma Kínáról ez a kétség-
telenül legjobb. Nem any-
nyira nagyobbigényű fejezetei-
ben, mint, amilyen a népről, 
vagy az irodalomról. Ehhez a 
szerző nem elég súlyos. Inkább 
ott igazi, ahol kifejti az arany 
középszer tanát, az otthon kul-
tuszát és beszél a kínai konyhá-
ról. Azt mondja «aki azt hiszi, 
hogy a kínai civilizáció szellemi, 
— egyszerűen hazudik». Ez Lin 
Yutang. Pompás dolgokat ír az 
ételekről, a ruhákról, szokások-
ról és a teáról. De számára a 
kínai civilizáció nem szellemi. 
Mert a szellemet nem nála kell 
keresni. A könyv nagy előnye, 
hogy sokat idéz és fordít kínai 
szerzőkből, régiekből is. Húsz 
sorban sokszor lappang egy kis 
remekmű. 

Hamvas Béla 

Kelemen Pál: Istenek csata-
tere. (A Földrajzi Társaság könyv-
tára. Franklin kiadás.) 

A kolumbuszi idők előtti 
Amerika iránt való érdeklődés 
természete nem olyan, mint az, 
amely a négerek, vagy a déli 

tengerek népei iránt ébredt. 
Ez utóbbiakban mindig van a 
kiváncsiság mellett valami le-
ereszkedés. Bárhogyan is álljon 
a dolog a négerekkel vagy a 
pápuákkal vagy a malájokkal, 
kétségtelen, hogy itt úgyneve-
zett primitívekről, az európai 
népeknél kezdetlegesebbekről 
van szó. Amerikában nem. Ki 
tudja, egy elsüllyedt földrész a 
Csendes Óceánon, vagy Gond-
vánaföld, vagy talán éppen At-
lantisz, több ezer évvel a tör-
téneti tudat felébredése előtt 
összeköthette a nagy Eurázia 
és Amerika szárazföldjeit. Mert 
semmi sem olyan biztos, hogy 
az amerikai és az Ővilág nagyon 
magas kultúrái között van ro-
konság. Lehetetlen nem felis-
merni az őskínai, az asszír-
babiloni, az egyiptomi, a mexi-
coi és yucatani maya épületek 
hasonlóságát. Lehetetlen nem 
látni, hogy a perui és észak-
kínai kultúrák valamiképen ösz-
szefüggenek. Lehetetlen nem lát-
ni, hogy a kambodzsai (dél-
ázsiai) és a perui cserépedények-
ben van valami kézzelfoghatóan 
közös. De az indián kultúra 
legalább tízezer éve önállóan 
fejlődik ; és az indián kultúra 
két csúcspontja : az inka és az 
azték-maya, a nagy euráziai kul-
túrákkal legalább is egyenrangú 
éspedig mindenben : ízlésben, 
államrendben, építészetben, szer-
vezettségben, az emberi faj szép-
ségében és a szellem fejlett-
ségében. Ma az indián kultúrák 
újjászületésük kezdetén állanak. 
Mondják, hogy a mexikói, perui 
és bolíviai kreolok, még a spa-
nyolok is megtagadják európai 
eredetűket és indián hagyo-
mányokra esküsznek. Éppen 
ezért egészen kitűnő gondolat 
volt a Földrajzi Társaság ré-
széről, hogy olyan modern út-
leírást adott ki, amely az embert 
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a legújabb idők Mexikó-járói 
tájékoztatja, de bevezeti az 
indián kultúrába is. Hiszen a 
mai mexikói ember, ahogy egy 
angol í r ja : feel like Aztecs 
and Tlaxcalans, think like Spa-
niards, — úgy érez, mint egy 
azték vagy taxcalan és úgy 
gondolkozik, mint egy spanyol. 
Hiszen kilenctized részben in-
dián vér és csak egy tized 
részben spanyol. Kelemen Pál 
könyvének az a nagy előnye, 
hogy kivételes szerencsével kap-
csolja össze úti benyomásait 
archeológiai, művészeti és tör-
téneti ismereteivel. Mialatt az 
ember a könyvet elolvassa, nem-
csak a modern országról nyer 
képet, hanem megtudja azt is, 
hogyan foglalták el annak ide-
jén a spanyolok ezt a földet, 
megismeri a művészi emlékeket, 
az indián civilizációt, Mexikó 
régi és új szellemét. 

Hamvas Béla 

Mesterházy Jenő: A budavári 
koronázó fő-templom és altemp-
loma. 

Mesterházy Jenő lassanként 
Budapest egyik legalaposabb és 
művészettörténeti szempontból 
legavatottabb ismertetőjévé vált 
az olvasó nagyközönség és a 
rádiót hallgató magyarság előtt. 
Kutatásainak időnként érdekes 
foglalatát adja egy-egy munká-
jában, melyhez igen ügyes ere-
deti képeket is mellékel. Ilyen 
tanulmány a budavári koronázó-
főtemplomról és altemplomáról 
szóló legutóbb megjelent műve 
is. A magyarországi csúcsíves 
templomok között a kassai után 
kétségtelenül a várbeli koronázó-
főtemplom vagy népszerűbb ne-
vén Mátyás-templom a legpom-
pázatosabb. A tanulmány elején 
Mesterházy párhuzamot von a 
kölni dóm meg a Mátyás-temp-
lom között és kedves szülőföld-

szeretettel a mi templomunknak 
ad elsőséget, mert ez már 1470-
ben, Mátyás király idejében el-
készült, vagyis jóval a kölni dóm 
tornyainak multszázadi meg-
építése előtt. Azt is a Mátyás-
templom javára írja, hogy ma-
gaslaton épült, ami kétségtele-
nül nagy előnye. A kölni dóm 
szédületes méretei persze nem 
foghatók a Mátyás-templomé-
hoz. Domja nélkül Köln meg-
lehetősen érdektelen város volna, 
míg a Mátyás-templom Buda-
pest világszerte elismert fekvése 
és temérdek gyönyörű épülete 
mellett is számottevő. A várat a 
templom nélkül el sem tudjuk 
képzelni és így nagyon csodál-
kozunk azon a megállapításon, 
hogy a tatárjárás előtti időkben 
a budai várhegyen még semmi-
féle település nem volt, ami azt 
jelenti, hogy a Mátyás-templom 
nem eredhet 1015-ből, mint 
sokan tudni vélik. Egy 1255-i 
oklevél mégcsak mint építendő-
ről beszél a német lovagok temp-
lomáról, mely őse a mai koro-
názó főtemplomnak. Ezt a temp-
lomot építgették később tovább 
és különösen Mátyás királynak 
volt szívügye a szépítése. Ebben 
a templomban tartotta esküvő-
jét is. Később igen változatos 
sorsa volt a Mátyás-templom-
nak, míg mai remek formáját 
elérte. Ezt a sorsot Mesterházy 
temérdek adattal írja meg. Ada-
tai olyan élvezetesen vannak 
csoportosítva, hogy mindvégig 
lekötik az embert és valóban 
színes, kellemesen tájékoztató 
történetet adnak. Szinte elámul 
az ember azon, hogy mennyi 
érdekesség, mennyi nagy ma-
gyar név, mennyi esemény fűző-
dik a Mátyás-templomhoz, mi 
minden volt benne az idők fo-
lyamán. Tisztázódik az a kérdés 
is, h o g y III. Béla király és hit-
vese nem a budavári koronázó-
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főtemplomban volt eredetileg 
eltemetve, hanem Székesfehér-
várott az odavaló koronázó-
főtemplom padozata alatt. Rész-
letesen leírja Mesterházy a Schu-
lek Frigyes által végrehajtott 
átalakítást, mely a szerző véle-
ménye szerint alig őrzött meg 
valamit a százados templomból. 
Mindez, amit itt hamarjában 
elmondtunk, csak ízelítőnek ki-
kikapott részlet. Világot vet az 
ilyen tartalmi bemutató az ilyen 
monográfiácskák hasznára és 
mind az egyetemes magyar mű-
velődés, mind a fővárostörténet 
szempontjából való értékére. 
Kívánatos, hogy az ilyenféle 
Mesterházy-füzetek egész soro-
zattá szaporodjanak. 

— lián. 
Kálnoky László: Az árnyak 

kertje. (Versek. Magyar Élet-
kiadás.) 

Akinek ma Baudelaire a mes-
tere, annak lehet nehéz az útja, 
de töretlen kell legyen a hite és 
ereje s mélyen a lélekben fakadó 
a rokonságra. Nem a baude-
laire-i különcségekre gondolunk, 
nem az élet élménnyé alakításá-
nak módjára, hanem a kifeje-
zésre. Kálnoky még nem egészen 
kiforrott. A csodagyerekek soha-
sem lesznek egészen emberré és a 
kiforrott fiatal költők soha egé-
szen és igazán költőkké. Termé-
szetes hát, hogy Kálnoky néhol 
az élmény alakításában, téma-
keresésben válik baudelaire-ivé, 
s csak ez a néhány hely az, ahol 
elveszti önmagát. Vannak dol-
gok, amikből lehet tanulni, de 
amiket nem lehet eltanulni. 
Kálnokynak nincs is szüksége rá. 
Őt a kifejezésbeli rokonság vitte 
Baudelairehez : mélyremerülő 
színek iránti érzékenység, a szé-
les áradású festői kedv, a plasz-
tikus képek szeretete. Őszintén 
és igazán az ember csak azt 
szereti, ami őbenne is megvan. 

Az ilyenfajta kifejezés tehet-
sége van meg Kálnokynak. Hall-
gassuk meg őt ott, ahol ezzel a 
kifejezés-formával dolgozik. — 

. . Egy púpos éji őr gyujtott gáz-
lángokat. — A korcsmaasztalon 
kopott kártyák hevertek — s láttam 
egy öreget, hogy borba mártogat — 
négyszögletű lepényt s fogatlan 
ajkkal majszol — s gyertyáját 
fújja az örvénylő levegő. 

De ez magában is baude-
laire-i forma. Kálnoky nem hasz-
nálja sokat. A szavakban való 
fürdőző kedvét kielégíti, de ruga-
nyos lendületét nem. Fürgébb, 
merészebb ritmus viszi a legtöbb 
verset, — de plasztikus kifejezé-
sét megőrzi. Az ősz «egy henyélő 
lanyha úr», aki nemsokára bóbis-
kolni fog — és — Szivarhamuja 
földre hull, — tátott szájjal ásít, 
mivel — nem látják és különben 
is — már nem törődik senkivel. 

És hogyan szétzavarodik a 
kép, ahol ideges, inkább han-
gulati, impressziós megjelenítést 
akar ! Ugyanaz az ősz : — Az 
égben csata van ; ólomgolyók — 
görögnek, távolról morajlanak, — 
sötét a táj ; az eső lába lóg. — 
Szinte nem ugyanaz a költő. 
Kálnokynál az enjambement 
nem verselésbeli ravaszkodás, 
nem is a verseinek van rá szük-
sége, hanem neki magának. Kál-
noky ereje ott mutatkozik meg 
igazán, ahol gyorsfutamú, hosszú 
mondatokban fejezi ki magát. 
Egyik szonettjében a régi ked-
vestől búcsúzik ; hangulata nem 
szomorú, inkább fanyar. A plasz-
tikus kifejezés nem a zenével, 
nem a hangulat jeleinek lerög-
zítésével ért el hatást. A hangu-
lat okának megérzékítésére van 
szüksége. A hangulat oka : a holt 
szerelem. Szemlélhető kép kell és 
ebben Kálnoky gazdag. 

És milyen finom, lágy villa-
nású kép. Maga a holt szerelem. 
. . . minden szonett leólmozott ko-
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porsó, — amelyben holtan fekszik 
már az emlék. — Szívem, mely 
egyre azt dobogta, Rád vár — 
s közönyt és hallgatást kapott 
cserébe, — Számodra most is 
nyitva, de ne nézz be, — hisz oda-
bent nem ég a régi láng már. 

Néhány versében megkísérli 
a zenei hatásra fektetni a súlyt : 
slágerszerűségbe téved. Azok-
ban a versekben, ahol a hangula-
tot közvetlen akarja megra-
gadni, nem a meglátott reali-
tásra, hanem lebegő fantázia-
képekre épít, messze elmarad 
önmaga mögött. 

A fiatal költők általában haj-
lamosak, hogy túlbeszéljék 
témájukat, sőt magukat is. Az 
élmény még nem rajzolódik éle-
sen ki, a kifejezés nem elég csi-
szolt, hogy finoman, zaj nélkül 
simuljon az élményhez. Kál-
nokynál komplikáltabb az eset. 
Nem egészen, legalább is nem 
minden esetben ebbe a hibába 
esik. A képeket nem az egyszerű 
kifejezés díszítésére, hanem fel-
erősítésére használja. Beszélő-
kedve nem az élménnyel való 
birkózásból ered, de Kálnoky 
egy olyan képességéből, melyet 
nem is lírikusnál, hanem az el-
beszélőknél szoktunk értékelni : 
a fordulatos mesemondás tehet-
sége. Nemcsak életképeiben és 
leíróverseiben rejt el egy-egy 
mese-részletet, de tisztán han-
gulati verseiben is, szinte ma-
gyarázatul, hogy miért került 
ilyen vagy olyan érzelmi álla-
potba. Az esemény elmondásá-
val festi meg az élményt és erő-
síti fel a kísérő érzelmeket. Mód-
szere ebben nem tisztán a 
lírikusé, inkább a lírai képességű 
elbeszélőé. 

De a kötet teljes egészében 

egy tehetséges, friss erejű költőé, 
aki magábanhordja az élet és 
világot kifejezni vágyó szavak 
lendületét és ritmusát ; egy 
költőé, aki az árnyak kertjének 
pusztuló lelkei között is színes 
álmokra bomlik. Hegedüs Zoltán 

Szivós Donát: Diáklelkigya-
korlatok. (Szent István-Társu-
lat.) A legnehezebb feladat a 
kamaszkor zárt, érzékeny lelki-
világához úgy közel kerülni, 
hogy megnyíljanak a makacsul 
csak önmagukat figyelő kis lel-
kek és meghallgassák a nagyok 
figyelmeztető hangját, amellyel 
bármilyen szeretettel próbálnak 
közeledni, mégis mindig messzi-
nek és idegennek éreznek. SZÍVÓS 
Donát megtalálta azt a hangot, 
amely letöri ezeket a zárakat és 
olyan közel tud kerülni a fiú 
szívekhez, mint talán előtte még 
senki. Érdekes példáira, találó, 
apró történeteire fölfigyelnek a 
szemek, s ezekből a könnyed és 
mégis olyan mély tartalmú idé-
zetekből kiindulva aztán már le 
is fogja a csapongó lelkeket a 
maga számára, hogy megértesse 
velük a magasabb lelkivilág 
követelését. A «diadalmas na-
gyotakarás» tiszta szándékainak 
útmutatása ez a könyv, amelyet 
minden diák kezébe kellene adni, 
szinte azt mondhatnám, hogy 
megsokszorosítva, laponkint 
szétszórni, hogy minden szív 
nemesedjen és minden akarat 
izmosodjon tiszta célú sorain. 

Ilyen könyvekre és ilyen em-
bernevelő lelkekre nagy-nagy 
szükség van, különösen ma, hogy 
a sporteszmény mellett tündök-
lőbb legyen az Isteneszmény és 
nyugodtabb, tisztább minden 
f iúarc. Nagy Méda 
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