
B ÍR Á LA TO K
A N A T O L E  F R A N C E  ÉS K R IT I 

K U S A , JE AN -JAC Q U ES . Anatole 
France, mikor Vie de Jeanne d’Arc-ján 
dolgozni kezdett, titkárul szerződtetett 
egy Jean-Jacques Brousson nevű, egé
szen fiatal embert, akinek a feladata 
az volt, hogy a Bibliothèque Nationale- 
ban keresse össze mindazt, amire 
Anatole Francénak műve megírásához 
szüksége volt. Ez a J. J. Brousson 
nemrég arra a kérdésre, hogy miért 
gyűlöli még sírjában is azt a nagy 
embert, aki sohase bántott senkit és 
neki hét évig munkát adott, azt felelte, 
hogy : Anatole Francé őt éhbérért dol
goztatta, havonta száz frankot fizetett 
neki. Hogy meg tudjon élni, nem 
kevesebb, mint kilenc mellékkeresettel 
kellett segítenie magán : fordításokat 
vállalt, levonatokat javítgatott, ero
tikus novellákat költött, cikkeket írt 
lexikonoknak, francia leckéket adott 
idegeneknek, disszertációkat szerkesz
tett vizsgálat előtt álló tanulók szá
mára, levelezője volt egy belga újság
nak, antiklerikális kirohanásokkal lá
tott el egy párizsi lapot, sőt nyolc 
hónapig —  Anatole France ajánlása 
révén —  hivatalos munkát is kapott 
a szépművészeti minisztériumtól. Lia 
mindezt el tudta végezni, az a munka, 
amellyel Anatole France terhelte meg, 
nem lehetett sok ; és a titkárság, ha 
sok szabad időt hagyott neki, nem 
járhatott annyi fizetéssel, mint ha az 
egész napját lefoglalta volna. Aztán 
a kilencszázas évek elején száz frank 
még annyi pénz volt, amennyiből sok 
fiatalembernek meg kellett élnie, tisz
tességesen. De J. J. Brousson elmondja 
azt is, hogy ebben az időben hazulról 
évente kétezer frankot kapott és hogy 
ez a kis hazai pénz «támogatta Jeanne 
d'Arc-ot.« Szép, hogy nem azt mondja : 
«kitartotta». Ebben a nyilatkozatban 
benne van az egész J. J. Brousson.

Hogy mártiromsága Anatole France 
oldalán nem lehetett nagy, nyilván
való abból is, hogy sohase jutott eszébe

otthagyni állását. Azt mondja, annyira 
utálta a könyvtárban végzett munká
ját és Anatole France társaságát, aki 
Szent Pál helyett Boccacciót és 
Brantőme-ot idézgette előtte, hogy 
néha szeretett volna az apacsok közé 
menekülni. H a  így volt és ha kizsák- 
mánvoltnak érezte magát, miért 
maradt Anatole France mellett hét 
esztendeig '? Hiszen anyai öröksége és 
mellékkeresetei lehetővé tették volna, 
hogy lemondjon állásáról. Miért áldozta 
fel magát, mikor ennek csak úgy lett 
volna értelme, ha szereti a munkáját, 
vagy mindent legyőző ragaszkodást 
érez az iránt a nagy ember iránt, akinek 
a társaságához már hozzászokott ? 
Nem így volt és mégsem állott odább. 
Az összeköttetésnek nem ő, hanem 
Anatole France vetett véget, várat
lanul, Buenos-Ayresben, ahová a költő 
felolvasni ment és Broussont is magá
val vitte. A  szakítás úgy történt, hogy 
Anatole France átadta Broussonnak 
a hazautazáshoz szükséges jegyeket, 
zsebpénzzel is ellátta, de kijelentette, 
hogy többé nem kér a munkájából ; 
aztán tovább utazott Montevideoba, 
Brousson pedig, akinek nem kellett a 
francia konzul segítségéhez folyamod
nia, visszatért Párizsba.

Hogy mi adott okot a hirtelen sza
kításra, erről Anatole France sohase 
beszélt. Brousson se mondja el vilá
gosan, de abból, amit erről a kérdésről 
elejt, olvasója kétféle föltevést hámoz
hat ki. A  költő, aki akkor már túl volt 
a hatvanadik évén, a hajón nagyon 
összebarátkozott egy színésznővel. 
Brousson megvallja, hogy nem titkolta 
el Anatole France előtt, miképpen 
vélekedik erről a hölgyről és a vele 
való barátkozásról : a hölgyet olyan 
szóval jellemezte, amely majömszerűen 
szemérmetlen és majömszerűen csúnya 
nőt jelent, aztán atyailag figyelmez
tette az öregurat, hogy ezt a barátko- 
zását sokan szégyenletesnek találhat
ják. Az ilyen beavatkozást a lég



kevesebb ember szereti, kivált, ha a 
megintett öreg, a tanácsadó pedig 
fiatal ; és el lehet képzelni, hogy Anatole 
Francénak ennyi is tökéletesen elég 
lehetett arra, hogy örökre lemondjon 
titkárjának intelmeiről. De történt 
más valami is. Kiderült, hogy Anatole 
France komornyikja, gazdája tudtán 
kívül, bizalmas értesítéseket küldözget 
Párizsba, kenyéradója öreg barátnő
jének arról, hogy a Mester mit csinál és 
kikkel érintkezik. Meglehet, Anatole 
Francé azzal gyanúsította titkárját, 
hogy ez a tudósítások társszerzője. 
Gondolt-e erre, senki se tudhatja. 
Csak az bizonyos, hogy Anatole France 
Buenos-Ayresben megelégelte Brousson 
szereplését.

Ez után Anatole France csak kétszer 
látta egykori titkárját. Ennek Paul 
Gsell jelenlétében azt beszélte valaki, 
hogy Anatole France őt egy könyv 
meg egy rajz eltulajdonításával vá
dolja. Gsell azt tanácsolta neki, kérjen 
a Mestertől találkozót és kérdezze 
meg tőle, igaz-e ez. Anatole France 
teljesítette Brousson kérését és ki
jelentette neki, hogy soha senki előtt 
se tett ilyen nyilatkozatot. Később 
Gsellnek is mondta, hogy ez nem igaz. 
Akkor Brousson beérte ezzel és »hálá- 
ból« azért, hogy a Mester megjelent a 
kért találkozón, látogatást tett nála 
a nyárilakásán.

H a  tehát Brousson megfogadta, hogy 
elbocsáttatásáért bosszút fog állani, 
erre még az a mentsége sincs, hogy 
felháborította az igazságtalan vád  
vagy gyanúsítás. Pedig megfogadta. 
Jégre tette a haragját, sokáig várt a 
bosszúállásával, ennek a legkönnyebb 
és leghasznosabb módját választotta, 
de köszönetét kifejező látogatása után 
se tett le arról a tervéről, hogy alaposan 
le fogja csepülni Anatole France-ot, 
amikor ez majd meghal. Hallgatott és 
írt ; megírta azt a könyvet, amelynek 
címe : Anatole France papucsban. De 
nem adta ki mindjárt, amikor el
készült vele ; ő is, kiadója is, aki 
rögtön felismerte ennek a munkának 
a vásári értékét, türelmesen várt addig, 
amíg a nagy író meghal. A  számítás 
jó volt. Az élő Anatole Francé meg
cáfolhatta volna a kitalált dolgokat 
és szellemi felsőbbségével tönkresilá- 
nyíthatta volna a pamflet egész hatá
sát ; de a halott nem üthet vissza. 
Anatole France nem sietett meghalni, 
de Brousson győzte türelemmel ; és

minthogy a legegészségesebb ember 
életének is halál a vége, Anatole 
France temetése napján a hosszú le
járatra dolgozó kiadó pincéjéből elő
került a régóta kinyomtatott könyv 
sokezer példánya. Akiket Anatole 
Francé világnézete minden írásától 
elidegenített, —  akiket bántott, hogy 
a Le crime de Sylvestre Bonnard szer
zőjét életének utolsó évtizedében sokan 
a legnagyobb élő írónak mondták, —  
akiket valaha megbírált és nem ked
vezően, —  akiket minden botrány 
érdekel, —- akiket a nagyság sért és 
boldogok, ha arról olvashatnak, hogy 
a nagy ember is csak ember : mind
annyian jubiláltak ; szemben a gyász- 
szertartáson elhangzott beszédek szín- 
telenségével, a pamflet arrogáns, tisz
teletlenül komázó hangja élénknek, 
élcelődése elmésségnek tűnt fel ; és 
mindjárt találkoztak, akik fölfedezték, 
hogy Brousson tulajdonképpen szol
gálatot tett az irodalomtörténetnek, - 
mert az irodalmi előkelőségek igazi 
arcát csak azokból az intimitásokból 
lehet megismerni, amelyeket egy 
hozzájok közel álló jegyzett fel. A  
könyv sokezer példányát elkapkod
ták ; minthogy Anatole Francénak 
legalább a nevét mindenki ismerte, a 
«Senki se nagy ember a komornyikja 
előtt« olyan sikert ért el, amilyet még 
soha.

Ez a siker fejébe szállt Brousson- 
nak. Büszkévé tette, hogy ő volt az 
első, aki megcsípte a halottat és elhitte, 
hogy az ő személye most már minden
kit érdekel. Azokban a lapokban, 
amelyeknél valami összeköttetése volt, 
számtalan cikket helyezett el, amelyek 
mind csak az ő pamfletjéről szóltak. 
Felmagasztalta azokat, akik szatirikus 
tehetségnek találták és válogatott go
rombaságokkal támadott meg másokat, 
akik könyvén megütköztek. De lassan
ként észre kellett vennie, hogy mindez 
nem érdekel mást, csak azokat, akiket 
aposztrofált, így vagy amúgy. Ekkor 
újra előrántotta a halottat és könyvet 
írt arról a buenos-ayresi útról —  
Itinéraire de Paris à Buenos-Ayres —  
amelyről^ már egyedül kellett vissza
térnie. Ú jra  kilihegte dühét, amelyet 
tizenhét évig konzervált és egyszer 
már gyümölcsöztetett. Voltak, akik 
ezt már soknak találták.

H a a pamfletíró meg akarja tépázni 
valakinek a dicsőségét, a főkérdés az, 
hogy mindig igazat mond-e. Mert,
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ha mindig igazat mond, akármennyire 
indiszkrét és akármennyire rosszaka
ratú, még menthető. Brousson azon
ban nem éri be azzal, hogy tetszése 
szerint magyarázza félre mindazt, amit 
félre lehet magyarázni ; Brousson ki
talál és költ. Claude Aveline három  
példával bizonyítja rá, hogy akárhány
szor tudatosan nem mond igazat. Első 
könyvében, az Anatole France en 
pantoufles-ban elmeséli, hogy amikor 
a  vidékről jövet, egy ajánlólevéllel 
kereste fel Anatole France-ot, a küszö
bön annyira elvesztette a bátorságát, 
hogy visszafordult, összetépte az ajánló
levelet és ennek darabkáit, mint meg
annyi pillangót, szétszórta a szélbe. 
Pedig ez az ajánlólevél ma is megvan 
France egy barátjánál —  Aveline közli 
a  szövegét —  a megilletődött Brous
son tehát nem téphette el. Második 
könyvében egy levelet közöl, amelyet 
akkor írt France-nak, a Matin levél
papirosán, amikor már ennél az újság
nál dolgozott. Ebben a levélben a 
következőket írta volna : 1 . Nemcsak 
hogy nem dézsmálta meg Anatole 
France könyveit, hanem —  mert ab
ban a korban volt, amikor az ember 
még szívesebben ad, mint kap —  
drágán vásárolt és olcsón átengedett 
ritkaságokkal gazdagította Anatole 
France könyvtárát, olyankor is, ami
kor aztán vacsora nélkül kellett le
feküdnie. 2. Talán nem is elorzott 
könyvekről, hanem elorzott kéziratok
ról van szó, például a Sur la pierre 
blanche egyes helyeiről, a Jeanne d’ Arc 
egyik-másik fejezetéről, a L ’Ile des 
Pingouins bizonyos részeiről és erről 
vagy arról a novelláról ? (Am i nyil
ván azt akarja mondani, hogy a fel
sorolt dolgoknak az igazi szerzője ő, 
J. J. Brousson.) 3. Hogy ezentúl nem 
fogja betenni a lábát France-nak a 
lakásába. Ez a Matin levélpapirosán 
írt levél is megvan, csakhogy nem azt 
tartalmazza, amit Brousson közöl, ha
nem, hogy mennyire felizgult, mikor 
megtudta, hogy az őt rágalmazó állí
tást annak az embernek tulajdonítják, 
akit ő mélyen tisztel, és tisztában 
szeretne lenni azzal, hogy ez igaz-e. 
Aveline közli az egész szöveget. De 
van még egy harmadik bizonyítéka 
is. Brousson elbeszéli, mennyire bosz- 
szankodott és siránkozott France, ami
kor barátnője megígérte Proustnak, 
hogy könyvéhez a Mester előszót fog 
írni. Elbeszéli azt is, hogy France ez

alkalommal miket mondott Proust- 
ról. De mindenki meggyőződhetik róla, 
hogy Proust első könyve, Les Plaisirs 
et les Jours, France előszavával, 1896- 
ban jelent meg és Brousson, saját 
állítása szerint, csak 1902. júniusában 
ismerkedett meg France-szal.

Nem kell hozzá elveszettnek hitt 
levelek előkerülése, se olyan könyv, 
amelynek megjelenési ideje megcáfolja 
Brousson előadását, hogy az olvasó 
észrevehesse, mennyire gyönge oldala 
Broussonnak az igazságszeretet és a 
szavahihetőség. A  szemtanú minden 
részletre kiterjedő figyelmességével és 
a bohózatíró hatáskeresésével írja le 
Anatole Francé hazaérkezését. Hogy  
öreg barátnője a pályaudvar perronján 
várta és France, mikor ezt a vasúti 
kocsiból észrevette, hogyan bujt el 
»a pad alá«, hogyan kellett'a vasutasok
nak a kocsiszakaszból kituszkolniok, 
aztán hogyan szánta el magát arra, 
hogy karjára fűzve új barátnőjét, úgy 
tegyen, mintha nem látná a régit, aíki 
majdnem meghalt a fájdalomtól. A  
költés hevében és abban a nagy igye
kezetében, hogy Anatole Frànce-ot 
komikus alaknak tüntesse fel, elfelejti, 
amit előbb elmondott, hogy ő ekkor 
már nem volt France-szal és mindezt 
nem láthatta.

Másutt arról beszél, hogy France 
teljesen közönbössé vált öreg édes
anyja iránt és ezt meg is vallotta 
annak, aki akkor még titkárja volt. A  Le 
Livre de mon ami-nak melyik olvasója 
hiheti el ezt ? Mintha az, hogy mit 
érzett France az édesanyja iránt, nem 
világlanék ki az írásaiból. De, úgy
látszik, ezek nagy részét Brousson 
nem ismeri.

Aki nem mond igazat, annak le
gyen jó emlékezete. Brousson azt 
mondja, hogy a Sur la pierre blanche 
kefelevonatait ő javítgatta ki, sőt azt 
is, hogy ennek a könyvnek »egyes 
helyeit« ő maga írta. Mégis azt meséli, 
hogy France, minthogy minden iro
dalmi nagyságra féltékenykedett, sok
szor ócsárolgatta Renant és meg
tagadott tőle minden kritikai érzéket. 
Olyan nyilatkozatokat tulajdonít Fran
cénak Renanról, amelyek jobban hason
lítanak a szemináriumból szentség
törés miatt kicsapott J. J. Brousson 
észjárására, mint arra a France-ra, aki 
Renanról mindig tisztelettel és csodá
lattal ír. H a  Brousson nem olvasta, 
mit ír France Renanról —  több helyen
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—  a La Vie littéraire-ben és ha nem 
olvasta azt a beszédet sem, amelyet 
France Renan tréguier-i szobrának 
leleplezése alkalmával tartott, ezt még 
meg lehet érteni ; de a Sur la pierre 
blanche-ot, ha nem is írhatta, minden
esetre olvashatta, csak elfelejtette. 
P au l Souday azt írja erről : Brousson 
azt mondatja Anatole France-szal, 
hogy a Sur la pierre blanche egy helyén 
Gallio »előre látja a keresztény szekta 
jövő nagyságát és azt, hogy új nemze
tek meg fogják fosztani Rómát hege- 
móniájátók. Teljességgel lehetetlen, 
hogy Anatole France ezt mondta 
volna, mert ő ismerte a saját munká
ját, tehát tudta, hogy az ő Galliója 
egyrészt hitt a római birodalom örökké
valóságában, másrészt ez a prokonzul 
nem vette komolyan Szent Pált és 
egyátalán nem látta előre a keresztény
ség jövőjét . . . Ez a részlet is eléggé 
megvilágítja, mi mindent téveszt össze 
Brousson, és hogy nem lehet elhinni 
sem azt, amit Anatole France-ról mond, 
sem azt, amit elmondat vele. És aki 
a kezébe veszi a Sur la pierre blanche-ot, 
rögtön észreveheti, hogy Paul Souday 
mond igazat, és nem Jean-Jacques 
Brousson.

Paul Souday részletező kritikával 
mutatja ki, hogy Brousson irodalmi is
meretei nagyon fogyatékosak és hogy 
sok mindent nem tanult meg —  mind 
e mai napig —  amit a szemináriumban 
már tudnia kellett volna. Ezt mellékes
nek találhatja az, akit csak Anatole 
Francé érdekel és nem egykori író
deákja. Brousson, mikor irodalmi téve
déseit France-nak kölcsönözgeti, el
árulja, hogy költ, mert nyilvánvaló, 
hogy ez a nagy ember, akit az írásaiból 
ismerünk és akinek nagy műveltségét, 
sokat tudását s a legkülönbözőbb dol
gokról való kivételes tájékozottságát 
még Brousson se tagadhatja le, nem 
mondhatott sok olyan dolgot, amelyet 
Brousson idéz. De a fődolog mégis 
csak az, hogy ez az igen kevéssé szava
hihető, elfogult és rosszakaratú kriti
kus milyen képet fest arról a nagy író
ról, akinek hét évig a közelében élt.

Nem fontos, hogy nem tartja nagy 
írónak ; az ő irodalmi vélekedése min
ket nem érdekel. A  fontos az, hogy 
egyrészt szívtelen, rideglelkű ember
nek, másrészt gyöngeségekkel teli, 
komikus alaknak akarja feltüntetni. 
De minthogy ezt a két dolgot egy
szerre bizonyítgatja, sok ellentmondást

halmoz össze, és ezekből még az ő 
rosszakaratú előadásán át is kivilág
lik, hogy nem olyan ember volt, ami
lyennek ő szeretné feltüntetni, hanem 
olyan, amilyennek a műveiből ismer
jük. Brousson komikusnak találja, 
hogy eltűrte házsártos öreg cselédjé
nek apró szeszélyeit, ami megérteti 
velünk, miért tűrte meg Broussont 
hét évig maga mellett. Komikusnak 
találja, hogy elment vacsorálni egy 
igen szegény öreg hölgyhöz, és nem 
veszi észre France-nak azt a kedves
ségét, hogy örömöt akart szerezni a 
szegény teremtésnek. Komikusnak ta
lálja, hogy nem fogadott minisztereket 
és hercegnéket, akiknek a társasága 
fárasztotta volna, de ugyanakkor so
káig értekezett egy rongyos ruhájú 
öreg bukinistával, aki arról beszélt 
vele, ami érdekelte. Nem látja meg 
ebben a természetességet és azt, hogy 
France sohase hajbókolt az előtt a 
rang előtt, amely Broussonban olyan 
nagy tiszteletet gerjeszt. Komikusnak 
találja, hogy nem lázadt fel, hanem 
bosszankodva bár, de mégis teljesí
tette, amit öreg barátnője az ő nevé
ben könnyelműen megígért. Képtelen 
megérteni, hogy France azzal szem
ben, akihez régi szeretet és hála fűzte, 
elnéző lehetett ; ebben ő csak akarat- 
talanságot, gvöngeséget, meghunyász- 
kodást lát. Viszont rideglelkűséget, kép
mutatást és más effélét olvas ki abból, 
hogy France —  a nagy emberbarát !... 
a jó szocialista ! . . .  —  nem volt el
ragadtatva attól, hogy munkásküldött
ség akarja fölkeresni, azért, hogy frázi
sokat halljon tőle, noha semmit se gyű
lölt annyira, mint a frázist.

Bizonyára France-nak is voltak gyön- 
geségei, mint mindenkinek. De ha öreg
korában is vonzotta az asszonyiság, ez 
csak azt bizonyítja, hogy egészséges tes
tében egészséges lélek lakott és nagy 
volt benne a vitalitás. Kritikájában  
nem egyszer tévedett ; Victor Hugó
val, Flaubert-rel és Leconte de Lisle- 
lel szemben cserbenhagyta ítélőereje. 
De senki se hitetheti el elfogulatlan 
olvasóival azt, hogy nem kereste volna 
mindig az igazságot ; vagy azt, hogy 
féltékenység és irigység vezette volna 
tollát. Mindig kész volt jóvátenni, ha 
belátta, hogy vétett. Zoláról, Ábel 
Hermant-ról (a Le Cavalier Miserey 
megjelenése alkalmával) elhamarkodot
tan ítélt, de nem képzelhető fényesebb 
elégtétel, mint az a gyászbeszéd, ame
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lyet ő tartott Zola sírja mellett és nagy 
kocsiutat tett meg, bár betegeskedett, 
hogy Ábel Hermant-ra szavazhasson, 
mikor ez az Akadémiába jelöltette 
magát.

Azokon a cselédpletykaszerű anek
dotákon, amelyeket Brousson hordott 
össze, keresztüllátszik az, hogy Ana
tole France —  akármit mondat vele 
Brousson —  az a sohase számító, min
den szép iránt érdeklődő, igazság
szerető, szándékosan senkit se bántó, 
rendkívül jó ember volt, akinek első 
munkáiból ismerjük. Keresztüllátszik, 
mert ha Brousson sok olyan mondást 
fog rá Anatole France-ra, amely nem 
volna ehhez a nagy íróhoz méltó, akár
milyen leplezhetetlen rosszakarattal és 
akármilyen folytonos ferdítéssel dol
gozik, mikor arra kerül a sor, hogy 
tényeket mondjon el, kénytelen a gya- 
nusítgatásra szorítkozni. És olvasójá
nak hamar észre kell vennie, hogy ez a 
kritikust játszó pamfletíró, akárkiről és 
akármiről van szó, csak rosszat tud 
mondani ; mindent befeketít maga 
körül, mint a tintahal. Aki elolvassa, 
hogy mit ír arról a gazdag bíróról, aki 
Buenos-Ayresben Anatole France-t és 
vele Broussont is vendégül látta, an
nak azt kell gondolnia, hogy ez az em
ber az Anatole France-szal való szakí
tás után Broussont talán kilökette az 
inasaival. Vagy ki hiheti el, hogy a 
France-szal utazó színtársulat tagjai, 
hölgyek és urak, köztük a Comédie 
Française több sociétaire-je, ennél a 
gazdag úrnál, mikor lakomán jelentek 
meg nála, olyan gyanúsan viselkedtek, 
hogy eltávozásuk után a házigazda 
megszámlálta az ezüstneműjét ? És 
még sok ilyesmi. Jaj annak a nőnek, 
aki a tollára kerül ! Ez az egykori pap
növendék, aki annak idején (Paul Gsell 
szerint) a feszületet se tartotta tiszte
letben, nem ismer könyörületet.

Az Ilinéraire-en még olyanok is meg
ütköztek, akik Brousson első botrányán 
csak nevetni tudtak. De ezt a pamflet- 
írót kielégíti, hogy ismét sok könyvet 
adott el, ha nem is annyit, mint az első 
alkalommal. Azzal hivalkodik, hogy ez 
a piaci siker igazat ad neki és kijelenti, 
hogy nem törődik azzal, ha támadják. 
De azért szorgalmasan vagdossa a vas
tag gorombaságokat azok fejéhez, akik 
megbírálják, ellenben felmagasztal min
den vidéki újságírót, aki könyvét pár 
sorban reklámozta. És a Vient de 
paraître-ben hónapról-hónapra, a Les

Nouvelles Littéraires-ben pedig hétről- 
hétre fáradhatatlanul Írogatja azokat 
a furcsa cikkeket, amelyek hol ennek, 
hol amannak a könyvnek ürügyével 
mindig csak arról szólnak, hogy Ana
tole France milyen kicsi és J. J. Brous
son milyen nagy, vagy arról, hogy 
mennyire törpék azok, akik »Anatole«-t 
védelmezni merték és milyen nagy író
X. Y ., aki az Itinéraire-t annak idején 
különös hévvel dícsérgette. talán nem 
minden tekintet nélkül arra, hogy szí
ves viszonzást csak az élőtől várhat. 
Mindebből arra lehet következtetni, 
hogy Brousson —  mert más munkái
nak, amelyek nem France-ról szóltak, 
ma sincs sikere és a színdarabját se 
akarják előadni —  most egy har
madik könyvet készít France-ról és 
aztán még ki tudja hányat. Ú gy  lát
szik, elhatározta, hogy élete fogytáig 
el fogja tartatni magát a gyűlölt ha
lottal.

•Elismerem. —  írta nemrég —  hogy 
Anatole Francé műveltebb volt, mint 
én. De én tudok %'alamit, amit ő nem 
tud : azt, hogy ő már meghalt.» Nyil
ván azt is tudja, hogy vannak élő
lények, amelyek a sírok mélyében is 
megtalálják azt, amivel létüket fen- 
tarthatják.

Árt-e Anatole France emlékezetének 
ez az ellenségeskedés, amely az élővel 
szemben soha meg se mukkant, de 
most folyton csipkedi a halottat? Erre 
a kérdésre az Annales-bán Paul Souday 
felel meg, aki megtudta, hogy Anatole 
France műveiből évente hatszázezer 
kötetet adnak el, most is, négy évvel 
a halála után, noha Anatole France 
nyolcvanéves korában halt meg és éle
tének utolsó évtizedében már keveset 
írt. Ambrus Zoltán.

H A R S Á N Y  I K Á L M Á N  ÖSSZE- 
G VÜJTÖ TT  M U N K Á I. I— IV. (Győző 
Andor kiadása, Budapest, 1928.)

A  viola di bordone-ról, erről a furcsa, 
régi hangszerről, amelynek «a  nyaka 
lant, a törzse viola», mondja Harsányi 
Kálmán egyik szonettjében :
. . . nem kedvelt, nehéz.
Több kelleténél. S mert több, mint egész : 
A  fölöslege bántó, idegen . . .
De bűvös kobzul ez jutott nekem.

Lírikusban, a művész mellett, még 
alig szólalt meg ilyen mélyreható, el
fogulatlan önelemzéssel a kritikus, 
szinte felmentve a vele foglalkozót
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minden bírálat alól. Ez a különös, 
egyszerre szerény és gőgös férfi-vers, 
mint objektív tükör, kifejező plasz- 
ticitással mutatja fel Harsányinak, a 
költőnek, a művésznek és a kritikusnak 
lelki portréját. Nem kell hát azzal 
fáradnom, hogy én próbáljam meg
rajzolni. Elég a tükör hármas-képét 
szemügyre venni s egyszerűen fel
sorolni a belőle kiütköző, jellemző 
vonásokat. Adva van itt ő maga, sorsa, 
hatása, egész jelentősége. Sohase érez
tem intenzívebben, mennyire gyónás 
a költészet, mint ennél a megrendítően 
őszinte, teljes felszabadulást zengető 
versnél, amelyben egy igaz és igazi 
költő «ül pártatlan ítélőszéket önmaga 
fölött».

Látom, hallom ezt a hangszert. Ritka 
és nemes zeneszerszám. Magányos mu
zsikára való, nem kíván, sőt nem is 
tűr zenekari kíséretet. Szellemes kon
strukciójában az ősi, pogány lant és 
a modern, keresztény mélyhegedű ar- 
tisztikus formái egyesülnek, valami 
vonzó furcsasággal. Bonyolult érzelmi 
és értelmi húrozatán «akkordot kézzel 
kell belőle tépni», míg «dalhullámot 
vonó sodor tova». Megszólaltató ja csak 
avatott mester lehet. Kulturált mű
vész, aki azonban kulturáltsága elle
nére sem szakadt el a természet ösztö
neitől. Ünnepi hangszere ünnepélyes. 
Hétköznapokra nem érez fel, ám a 
költői áhitat vasárnapjain annál tisz
tább hangot ad, a pátosz dómjában. 
«Másnak, hol sok, hol kevés», a költőnek 
éppen elég, alkalmas, fölöslegében sem 
fölösleges s bár «vonója szokatlan, 
felényi», a művész mindig egész meló
diákat csal ki belőle, akadályokat ked
velő és legyőző virtuozitásával. Milyen 
tökéletes szimbólum ez a tizennégy- 
soros vers. Milyen hiánytalan jelkép : 
magának Harsányi Kálmánnak fotog
ráfiája. Nehézséget, félszegséget emle
gető szavai még a kritikusnak ön- 
kontrólról tanúskodó, fanyarjózan vo
nását is odaredőzik szája szegletébe. 
A  becsületes kritikusét, aki önmagával 
szemben sem tud más lenni, mint 
őszinte, bátor és igazságos, egészen 
a kíméletlenségig. Kevés költőnek sike
rült egyetlen versben ilyen teljesen és 
egységesen kifejezni hármas lélek-alka- 
tát, amely együttvéve az emberben 
summázódik.

A  költő : spirituális költő. Benső 
szemlélődésre, filozófiai elmélyülésre 
hajló. Születés és halál között a lét

minden rezdülésére felneszei, de a 
jelentéktelennek tetsző momentumot 
mindig kozmikus perspektívába ál
lítja. Titkok a témái. Ezért van hangjá
ban is valami titokzatos. Kiválasztot
takhoz, beavatottakhoz szóló. Töme
geknél többre tartja egyesek meg
hitt szellemi kapcsolatát. Azokét, akik 
vele együtt hisznek a lélek tökéletese
désének, salaktól való megtisztulásá
nak, felemelkedésének lehetőségében, 
sőt céljában és rendeltetésében. Idea
lista. S csalódásokra valló, melan- 
cholikus alaptónusa ellenére is, opti
mista. Nincs kétségbeesése, amelyet ne 
enyhítene a remény felvillanása, a 
békítő harmóniába törekvő feloldódás. 
Talán mert lénye legmélyén muzsikus
adottságok bujkálnak. Ezek hűsítik 
romantikus hevületeit s minden szer
telenségtől óva fegyelmezik, hiszen az 
igazi muzsikus matematikával dolgo
zik, amely épúgy jelent korlátlan sza
badságot, mint predesztinációnál kény
szerűbb megkötöttséget. Ám  ezen “a 
ponton a költő már a művésszel érint
kezik.

A  művész : festői, képalakító. Nem  
túlságosan színes, inkább plasztikus. 
Markáns rajzú és gyengéd, finom tona- 
lítású. Természete szerint nagyvonalú, 
lendületes. Példa rá az Ellák, a magyar 
tragikumnak ez a megrázó drámai ki
fejezése. De mintha a gótika csipkéi, 
stilizáló díszei, sűrű tagolásai végze
tesen megejtették volna : legtöbb
ször pompázatos részletekbe mélyed. 
Freskó-festő hajlamokkal miniatűröket 
alkot, akár zajló, lelkű, drámai hőse, 
Páter Benedek. És ez a belső ellentét, 
amely kiegyenlítődést keres, különös, 
nyugtalanító hullámzást visz művésze
tébe. Azt hiszem, versben, regényben, 
drámában új forma kreálására lenne 
szüksége ahhoz, hogy a maga elé tűzött 
ideált a kielégülés és hatás teljessé
géig megvalósítsa. Harsányi azonban 
beéri azzal, hogy mint mestere a meg
levő formáknak, új, egyéni, modern 
mondanivalóit —  sokszor csodálatos 
bravúrral, szinte önmaga művészi erő
feszítésében gyönyörködve —  rég le
zárt, klasszikussá érett mintákba önti. 
Forradalmi lázadozásait megfékezi ele
ven tradició-tisztelete, az a nemes 
forma-konzervatívizmus, amely egye
nes ágon köti Aranyhoz. Viszont, nem 
utolsó sorban, ennek köszönheti hal
latlan tömörségét s a szűkszavúság 
szuggesztív erejét.
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tott részek közt általánosabb egységbe 
fogó, szintetikus, benső összefüggések 
után kutat. Vérbeli kritikus. S talán 
nem tévedek, mikor azt mondom : 
a kritikusi hajlam Harsányi tehetségé
nek domináló vonása. Az az illúziók
tól ment, ellenőrző józanság, amely az 
eszmét többre tartja mindennél a vilá
gon, mert magát a világ lényegét látja 
benne. Még akkor is, amikor érzéseinek 
lírikus hangulatába feledkezik. És 
most nemcsak kifejezetten kritikai 
írásaira gondolok, (Színházi esték), ha
nem az idézett versen túl, elsősorban 
bölcselmi elemekkel szaturált nagy 
regényére, a Kristálynézőkre. Mint 
Kemény, a szív forróságát ő is a bíráló 
ész hűvösségén szűri át. Benső munká
jához külső segítséget kap flaubertien 
gondos, szavakat kényesen válogató 
stílus-művészetétől. Versei javarészén 
ugyancsak észrevehető ez az objektív, 
önmaga fölé való kerekedés, amelynek 
árulkodó jele a tiszta, acélosan zárt 
kompozíció s a félszínek hibátlan 
egybehangolása. Ide vág olthatatlan 
betűszomjúsága is, amellyel széles 
skálájú európai műveltségét, nyelvi, 
esztétikai, és természettudományos kul
túráját megszerezte. Kevés ilyen 
művelt írónk van. Ú jabb  műfordítóink 
sorában pedig a legelsők között áll. 
(A z  élet álom, Othello, Pelléas és M éli- 
sande.)

Kritikáiban az irodalom és mű
vészet ideális szeretete vezeti meg
vesztegethetetlen tollát. Néhány mo
dern színészünk alakítását maradandó 
értékű szereptanulmányai őrzik.

A  költő, a művész és a kritikus 
azonban korántsem tagolódik szét ilyen 
elhatároltan Harsányi Kálmánban. E l
lenkezőleg, komplikált egységbe fonó
dik. Úgy, ahogy azt a Viola di bordone 
jellemzően mutatja. A  drámaíró leg
főbb erőssége a lírikus, a regényíróé 
a kritikus, míg a bírálót a költő fantá
ziája támogatja ítéleteinek kiformálá
sában. Egyik a másiknak nem béní
tó ja, de magasba lendítő je.

Összegyűjtött művei, amelyek pályá
jának huszonötödik évfordulóján jelen
tek meg, egy gazdag, sokrétű, előkelő 
talentumot reprezentálnak. S ami talán 
mindennél több : mögöttük egy igaz, 
tiszta, nagy ember, egy meleg szív s 
egy fényes elme állandó jelenlétét 
érzi az olvasó.

Kárpáti Aurél

S Z IB É R IA I G A R N IZ O N . Marko- 
vies Radiontól. Ez a kétkötetes nagy 
könyv, mely nagy benyomást tett 
írókra és olvasókra egyaránt, Kolozs
várott jelent meg először s a szerző az 
Erdélyben el nem adott példányokat 
felhozta Budapestre, ahol hamarosan 
elkeltek s a Géniusz most második 
kiadásban adja a könyvet a közönség 
kezére. Szerzője, kinek neve eddig is
meretlen volt az irodalomban, úgy 
tudom, Szatmáron él. A  háborúban 
katona volt, majd hadifogoly s élmé- 
nyieből írta meg könyvét, mely a hadi
fogság élethű és apró részletekig menő 
teljességű természetrajza.

Szerzője szerint «kollektív riportre- 
gény». Ez az elnevezés éppen nem találó. 
Ez a könyv éppoly kevéssé riport, mint 
regény, inkább mémoire : a hadifogság
ban folyó életnek emlékekből, tények
ből, apró részletekből való, szemmel- 
láthatólag pontosságra és hitelességre 
törekvő rekonstruálása. Az elbeszélés 
főszemélye, aki nincs néven meg
nevezve, mindig csak harmadik sze
mélyben szerepel s bátran azonosít
ható az íróval, végigcsinálta a hadi
fogságot a kárpáti harcok idején tör
tént fogságbaeséstől a kommunista 
forradalom alatti szabadulásig, ez idő 
latt átélte a hadifogoly-sors minden
féle fázisát a transzport-vonaton, az 
előázsiai első táboron, az Ázsián át 
való lassú továbbutazáson át egész a 
keletázsiai táborig, ahol a hadifogoly
élet, azt lehet mondani, konszolidáló
dik, állandó formát ölt és mindenféle 
berendezéseket hoz létre az egyesek 
életének szabályozására s az egész 
tömeg életének könnyebbé tételére, 
majd onnan az egyre jobban züllő 
orosz közállapotok válságaitól fenye
getve, vissza keletről nyu gátra, hazafelé. 
Ezernyi apró részlet, emberek —  min
dig mások —  nagy tömege nyüzsög 
benne, a tömegből minduntalan ki
villan egy arc : egy jellemző arcvonás, 
egy szó, egy-egy alakról egész kis jel
lemrajzot kapunk valami történetke 
vagy anekdota formájában, tájak sza
ladnak el előttünk, hegyek, síkok, 
tavak, falvak, udvarok, ami belőlük 
a szállítóvonatról látható, kis drámák 
játszódnak le, melyeknek legtöbb- 
nyire nincs befejezésük. Az ember ol
vassa, olvassa és lapról-lapra erősebb 
benne a meggyőződés, hogy valóságot 
olvas, minden, ami a lapokon elébe tű
nik, megtörtént dolog, feltétlenül hiteles.
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tűnő megfigyelés műve ez. Ezenkívül 
egészen szokatlan valóság-érzésé. Ennyi 
tömérdek apró részletet így megőrizni, 
minden részlet jellemző, megannyi 
illusztrációja a hadifogságnak, egy se 
hamis, egy se szakad el összefüggés 
nélkül a többitől, mind szerkezetileg 
beleillik a roppant mozaikba ! És mind 
egy és ugyanazon pontra mutat : az 
emberi alkalmazkodó képességre, amely 
az abnormális viszonyok közé kerülve 
igyekszik megőrizni annyit, amennyit 
lehet, a normális életformákból, ame
lyek közé egykor vissza fog térni, a 
többiben hozzáidomul a kényszerűség
hez. A  táborban tisztek élnek, a többi 
világtól nem tudnak jóformán semmit. 
Ide is elhozták otthoni nézeteiket, el
fogultságaikat, hiúságaikat, vetélkedé
seiket, rangkülönbségeiket, az aktív és 
a tartalékos tisztek közötti súrlódásai
kat, vigyáznak magukra és ellenőrzik 
egymást, hogy hazatérve számot ad
hassanak felettes hatóságaiknak, ügyel
nek a tiszti rang becsületére, világért 
se végeznének tiszthez méltatlan dol
got, pl. testimunkát, párbaj-affaireket 
csinálnak, melyek jegyzőkönyvek soka
ságát termelik, mert a fegyveres mér
kőzést el kell halasztani hazatérés 
utánra. Amíg a cári uralom tart, nagy 
nélkülözéseik nincsenek, inkább a rab
ság érzése, a honvágy, az otthoni csa
lád utáni sóvárgás, az összezsúfoltság, 
a nő nélküli élet gyötri őket, mint fizi
kai szenvedés. Rövidesen egész kis tár
sadalmat építenek ki maguknak. Min
denütt, már a transzport-vonaton akad 
közöttük egy szervező, aki valamiféle 
jogcímen magához ragadja a vezetést, 
szabályokat állapít meg, híveket gyűjt 
maga köré, akikre támaszkodva fegye
lemben tartja a renitenseket, a tömeget 
egységgé foglalja össze, amely kifelé is, 
az orosz hatóságokkal szemben, fel tud 
lépni. A  fogolytáborban már részletekig 
kidolgozott szervezet uralkodik, az itt
honi társadalmi berendezkedés mintái 
szerint, a különböző társadalmi rétegek 
fölött egy uralkodó csoporttal, amely 
valóságos kormány módjára intézke
dik, bizonyos alkotmányos szabályok 
szerint, melyeket, mint mindenütt, az 
uralkodó csoport érdekei szerint kezel
nek. Részben megismétlődik itt az 
emberiség nagy társadalmi fejlődése, 
mely szervezett tömeggé teszi az embe
rek"  ̂ sokaságát. Közigazgatási intéz
kedések jönnek létre, bírósági és rendőr

ség alakul, az orosz parancsnoksággal 
való érintkezést valóságos kis diplomá
ciai testület intézi, közoktatás is van, 
nyelvtanfolyamok, egyetemi kurzusok 
alakulnak. Aztán létrejön a színház, 
amely új színt, új izgalmat hoz az 
életbe, a női szerepeket játszó férfiak 
révén új abnormitásokat is. Az élet 
folytatódik és formákat keres magának, 
hogy szaporítsa a maga lehetőségeit. 
Aztán jön a forradalom, megbontja 
előbb Oroszország életét és aztán csak
hamar a hadifogolytáborok szervezetét 
is. Elindulnak nyugat felé, de útközben 
meg kell állniok egy másik fogolytábor
ban. Itt újra be kell rendezkedni, vége 
az aránylag könnyű életnek, mert a 
kommunisták nem fizetik a szabály- 
szerű tartásdíjat, mindenkinek magá
nak kell gondoskodni magáról. S ekkor 
új élet indul meg : mindenkinek dol
gozni kell, válogatás nélkül, ki amit 
tud. Üzleti vállalatok létesülnek, me
lyek egész csapat embert foglalkoztat
nak, hirtelen lett kapitalisták szervezik 
őket, egykori tisztek mesterségeket ta
nulnak, testi munkára, sokszor elég 
alantas teendőkre is fanyalodnak, keres
kedők lesznek az arra való hadifoglyok
ból, kocsmák, bárok, kártyabarlangok 
nyílnak, a fogolytábor szinte egy furcsa 
üzleti város nyüzsgő képét kelti fel. 
Ez az átalakulás nagyon érdekesen van 
elmondva s a könyvnek legelevenebb, 
legmozgalmasabb része. Aztán jön, de 
egész röviden, a hazatérés a forradalom  
lázában vergődő Oroszországon át.

Mindezekben a dolgokban az író 
nem használ egyetlenegy frázist sem. 
Látszólag egészen tárgyilagosan akar 
mindent elmondani, semmi mást, mint 
megtörtént tényeket. Mégsem szárazon 
regisztráló, először, mert a tényeket 
teljes elevenséggel és szemléletesség
gel állítja szemünk elé, másodszor, 
mert az elmondás módjában mindig 
érezteti —- kimondatlanul —  a maga 
kritikáját. Ú gy  kerül a háborúba és 
hadifogságba, mint akinek útközben 
nyílik a szeme. Addig a konvencionális 
kategóriák szerint gondolkodott, most 
egyszerre látóvá lesz és meglátja a 
valóságot. Mintha a nagy élmények 
tanították volna meg gondolkozni, egy 
gondolattalanúl, vagyis a minden
ember gondolataiban eltöltött fél-élet 
után. S amint egyszer lát, a szeme külö
nösen csillan meg : feltámad benne az 
irónia. Előadása majd mindig diszkrétül, 
nem tolakodóan ironikus ; megérti az



293
embereket és dolgaikat, de mindig 
kissé távol áll tőlük. Nem a köz
hangulat embere, magában áll, a 
saját egyéni álláspontján. Zsurnaliszta- 
természet : benne van az események
ben, foglalkozik velük, de nem azono
sítja magát velük s nem ölti fel a 
tömeg szellemi uniformisát. Szempont
jai, ítéletmértékei is a zsurnalisztáéi. 
Ezt érezte alighanem, mikor riport- 
regénynek nevezte el a munkáját.

Elbeszélő módja a végsőkig közvet
len. Úgy ír, ahogy a pesti újságírók 
beszélnek, az utca nyelve minduntalan 
bele-beleelegyedik írott beszédébe. Ez 
sokszor bosszantja azt az olvasót, aki 
nem ezzel a nyelvvel él, aki ragasz
kodik ahhoz a véleményéhez, hogy az 
írónak a művelt emberek nyelvén kell 
írni. Schôpflin Aladár.

N O É  B Á R K Á J A . Surányi Miklós 
regénye. 8r. 269 1. Budapest, 1928. 
Singer és Wolfner kiadása. Surányi 
Miklós regénye a művészetnek igen 
nemes eszközeivel és sok szépségével 
azt a szeretetet példázza, amely öl. 
Végső hatásául az élet rendjébe való 
belenyugvást kelt, de pesszimizmus 
árad belőle, mely folyton arra esz
méltet, hogy boldogtalanság az egész 
élet, a természet kegyetlen, az ember 
pedig, ez az ügyefogyott és gyámol
talan teremtés, éppen a legnagyobb 
szeretettel teszi tönkre legjobban a 
másiknak az életét.

A  regény a szülői szeretetet mutatja 
be ebben a vészthozó, tragikus túl- 
tengésében. «Nagy bajokat tud okozni 
a gonoszság, még nagyobbakat az 
ostobaság, de a legnagyobb katasz
trófák forrása az eszeveszett szere
tet», —  mondja a regény egyik szerep
lője. Az élet különféle köreiben mutat 
rá az író ennek a szeretetnek egy-egy 
áldozatára : a szegény temetőcsősz
elnyomorodott fiában, a bohém muzsi
kus mostohaleányában, kit öngyilkos
ságba kerget atyjának iránta táplált 
tragikus szenvedélye, de főként két 
főrangú család sarjában.

Egy orosz hercegnek egyszerű szár
mazású feleségével környezete elhiteti, 
hogy, ha nem Íratja törvénytelen szár
mazásúnak fiát, veszedelembe sodorja 
férjét is, fiát is. Az esztelen szeretet 
ráviszi a ballépésre s ezt többé nem 
tudja jóvátenni. Ilyenforma eset tör
ténik egy máramarosi magyar iparbáró 
-családjában is. A  báró legszebb férfi

korában váratlanul elhal, úgyhogy fele
ségének nem volt sem ideje, sem módja 
közölni vele azt az örömhírt, ami után 
legjobban sóvárgott, mert csak özvegy
sége előestéjén lett anyává. A  báróné, 
Berta, apja lángeszű, rideg üzletember, 
aki gyűlöli az embereket, de lányát «a 
tébolyig és a bűnig imádja*. Abban a 
helyzetben óriási szerencsétlenségnek 
érzi, hogy leánya anya, mert a vég
rendeletben minden az asszonyé, de 
ha a gyermek megszületik, zár alá 
kerül a roppant vagyon s idegenek 
kezén elsorvad és elpusztul minden. 
Őrjöngő apai szeretetében gonosztevővé 
válik, korrigálni akarja a természet ön
kényét. Előbb arra akarja rábeszélni 
leányát, hogy a gyermek ne szülessen 
meg, majd leányának tudta nélkül tör
vénytelennek Íratja a fiút.

A  két családot az író Nizzában hozza 
össze. A  hercegné s fia szerencsétlen, 
tétova életében Berta a reá s fiára váró 
szörnyű jövőt látja. Fia sorsáért remeg, 
mikor látja, mily tébolyult tehetetlen
séggel tékozolja életét az ifjú herceg 
a kártya és az alkohol mámorában 
s a hercegné azzal mentegeti, hogy 
«a  baj nem idegrendszerében van, 
hanem körülményeiben». Atyja má
niákus ridegségében mindenkit bele 
akar sodorni a bűn felelősségébe : 
Bertát hozzáadja a fiatal herceghez, 
abban a reményben, hogy ez majd 
fiává fogadja a báróné gyermekét. 
Lassanként így három kétségbeesett, 
önző és kegyetlen szülői szeretet fonó
dik egymásba : a hercegnéé, Bertáé s 
atyjáé.

Az ifjú pár abba a tékozló pazarság- 
gal berendezett kastélyba költözik, 
melyet a hercegné a mohácsi szigeten 
építtetett. Afféle Noé bárkájának 
szánta, melybe beleférjen mindenki, 
akit szeret, s amely teljesen elzárja 
őket a világtól. De Noé bárkáját el
önti a vízözön, a boldogtalanság ára
data. Az esztelen szülői szeretet katasz
trófába taszította áldozatait. A  her
ceget züllésbe s gyógyíthatatlan ideg
bajba sodorja lehetetlen helyzete, mely
ben felesége a maga fiának jövőjét 
látja, s a herceg panaszai úgy hullanak 
szívére, mintha fia panaszait hallaná. 
Az öregek elhalnak, a házastársak el
idegenednek egymástól. Rettenetes sors 
a hercegnéé. «Van ura, de nincs. Van  
gyermeke, de azt nem viheti a világ 
szeme elé. Van rengeteg pénze, de egy 
boldog, nyugodt pillanata sincs». Végül
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a világháború vízözönje borítja el a 
regény egész világát s összetöri Noé 
bárkáját is.

A  regény legfőbb jelessége a lélek- 
rajz finom, gondos és következetes 
vezetése. Minden moralizálás nélkül, 
a világrend kegyetlen törvénye gya
nánt, meggyőzően érezteti, hogy amint 
a végzetes szülői szeretet elkövette az 
első ballépést s megindult az érzel
meken átgázoló hajsza a pénzért, a 
vagyon megmentéséért, nincs többé 
megállás, míg rombadőlt életek s meg
tört szívek nem jelzik a harc végét. 
Az elvakult érzések tusáját a sorsnak 
kegyetlenül ironikus kacaja zárja be 
a szívtelenül számító ember életműve 
fölött : úgy teljesült minden, ahogy 
akarta s ezzel boldogtalanságba dön
tötte azt, akinek javáért elvakultan 
csatázott a sorssal.

Egész gazdagsággal érvényesül a 
regényben Surányi Miklós jellemző 
vonzalma idegeneknek a magyarság
ban való érzelmi elhelyezkedése iránt. 
A  regény Pécsett indul s fejeződik be, 
a jó öreg romantikus városnak egy kis 
kocsmájában. Mindenfelől összeverő
dött társaság gyűl ott össze, nagyobb
részt idegen tengerek hajótöröttjei, de 
a város történelmi levegője magya
rokká formálja őket s abban a tragikus 
borúban, melyet a világháború tereget 
ki az emberiség fölé, szívükből sóhajt
ják el: «A z egész világon nincs ilyen 
derék nép. Szerencsétlenek, de becsü
letesek. Itt jóság és emberszeretet 
honol».

Megkapó erő van a báró temetésének 
leírásában. Az idegen származású, vas- 
erélyével munkát és jólétet fakasztó 
gyárosnak alakja mintegy jelképpé tel
jesedik ki, szimbólumává annak az 
erőnek, mely a barbár határok szélére 
magyar uraságot, életet és kultúrát 
vitt s ott most elpihent a fehér hegyek 
ormán, de sírboltjának fái úgy állnak 
a határon, mint a katona a vártán. 
Oh, nagyobb vonatkozásokban is föl
veri ez a kép lelkűnkben a fájdalmas 
tűnődést : «Meghalt a nagyúr, aki a 
havasok közé lopta az égi tűz melegét, 
a munka melegét, a pénz és a kenyér 
melegét, a szerelem és a család mele
gét . . . Vájjon kialusznak-e a tüzek 
a konyhákban, az erdők mélyén s az 
oltárok előtt az örökmécsesekben ?» 
Vájjon végképp elpihent-e a magyar 
úr a fehér hegyek ormán ?

Kéky Lajos.

A Z  É R Z E T E K  E LEM ZÉSE . E. 
Mach műve magyarul, fordította Erdős 
Lajos. Filozófiai írók Tára, U j sorozat, 
6 . kötet. Franklin-Társulat kiadása,
1927. Machnak ez a műve 1885-ben 
jelent meg először, azóta németül 
számos kiadást ért, lefordították né
hány nyelvre, most magyarra is. Ennek 
a könyvnek tehát meglehetős nagy 
múltja van, sokat foglalkoztak vele, 
sok vitára adott alkalmat s ezért föl 
lehet tételezni, hogy akik magyarul 
való közreadását elhatározták, vala
melyes tartozást véltek vele leróni 
a Mach-féle filozófia iránt. Hogy a  
könyv magyarul megjelent, valahogy 
még meg lehet érteni, bár a mi néze
tünk szerint szükség éppen nem volt rá. 
Sehogy se lehet azonban megérteni, 
hogy miért éppen a Filozófiai írók 
Tárában jelent meg —  sok nagy 
filozófus műve helyett. Hogy kerül 
Saul a próféták közé? Mach jelen
tőségét a természettudomány terén 
itt még érinteni se akarjuk. Lehet, 
hogy van akkora, mint néhányan vélik, 
lehet, hogy kisebb, s ez a mi nézetünk, 
de ez most nem tartozik ide. Most 
arról van szó, hogy Machot filozófus
ként tálalják föl a magyar közönségnek, 
holott ha az utolsó ötven év filozófia- 
története nem dicsekedhetik is nagy 
alkotásokkal, a csöndes, alapos és 
következetes munka az ismeretelmélet 
és tudományelmélet terén tisztázta a 
kérdéseket annyira, hogy a világosan 
felismerhető határok tiszteletben tar
tását joggal megkövetelje. Aki előtt 
csak pillanatig is kétséges, hogy Mach 
hová tartozik, arról föl kell tételeznünk, 
hogy a filozófia-elméleti vizsgálódá
sokat és eredményeiket nem ismeri. 
A  Mach-féle filozófia nem esik belül a 
filozófia mégolyán tágan megvont hatá
rain, azon elegendő oknál fogva, hogy
—  Mach-féle filozófia nincsen. Mach
nak, a természettudósnak vannak elmé
leti föltevései, melyek használhatósá
gáról dönteni a természettudósok hiva
tása ; minden elméletet, csak azért, 
mert elmélet, filozófiával azonosítani, 
ad absurdum vinne s az elnevezések 
terén olyan önkényeskedésre, melynek 
bábeli zavarában nem értenők meg 
egymást többé. Még azon a címen se 
lehet Machot a filozófiába becsempészni, 
hogy ha ő maga nem volt filozófus, 
netán termékenyítő hatással volt a 
filozófiára, amire volt már eset nem is 
egy. Ezt a hatást kellene tehát min
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denekelőtt megmutatni —  ha volna 
rá mód. De hát amikor ennek minden 
ellene mond, s amikor maga Mach is 
számtalanszor hangoztatja, hogy ő 
nem filozófus, miért nem hagyják meg 
annak, ami, s ami lenni akar?

Annál különösebb ez, mikor a fordító 
maga is nyilván megmondja előszavá
ban, mindjárt az első sorban : «Mach- 
féle filozófia tulajdonképpen nem léte
zik . . . Ernst Mach nem akar filozófus 
lenn i. . . Benne van a X IX . század 
természettudományának a filozófiától 
való irtózata . . .  Ő természettudós s 
az is akar maradni . . .« Ezek után 
már csak arról lehetne vitázni, hogy a 
«természettudományi világnézlet fon
tossága és jogosultsága^ mire a fordító 
hivatkozik, még mindig jogosít-e arra, 
ami itt szándékoltatik, hogy t. i. vele 
a «gondolkozást a dogmatizmus békói- 
tól« megszabadítsák —  vagy pedig for
dítva és ellenkezőleg, a filozófiára 
háramlott a súlyos föladat, hogy a 
«természettudományi világnézleteti a 
«dogmatizmus békóitól« megszabadítsa. 
Aki azonban ismeri a természettudo
mányi világnézlet« mai helyzetét (nem 
természettudományról van itt szó, 
hanem világnézetről), az jól tudja, 
hogy e kérdés már eldőlt s hogy az 
ú. n. «természettudományi világnézlet« 
dogmatizmusán ma már semmi sem 
segíthet, még a filozófia sem. Mert 
amint kiszabadítja a «dogmatizmus 
békóiból«, a «természettudományi világ- 
nézlet« maga is nyomban megszűnik.

A  filozófiának ma már nincsenek 
dogmatikus békói. Vannak ugyan békói, 
de azok nem a dogmatizmuséi, hanem 
olyanok, amilyeneket mindig fog hor
dozni, amíg filozófia lesz a világon. 
Lazítani, tágítani őket, tudni, ismerni 
őket, s bennük szabadabban mozogni, 
a magára eszmélt filozófiai spekuláció 
hivatása. Ebben az örökös szabadság- 
harcában pedig a Mach-féle elmélet 
nem nyújthat neki semmiféle segít
séget. H a a kísérleti lélektan, mely 
szintén természettudományi diszciplína, 
a maga területén hasznát tudja venni 
a Mach-féle hipotézisnek (az érzetek 
fölfogója és földolgozójaként tételezett 
«lélek» maga sem más, mint érzetek 
kombinációja), ő dolga ; a filozófián 
nem segít, mert nem ez érdekli, nem 
ez az ő problémája. A  filozófia kér
dései sokkal, de sokkal előbb és más 
síkon vetődnek föl (t. i. előbb a sor
rendben).

A  filozófus számára éppen a dogma- 
tizmusnak mértéktelensége a meg
lepő, meiy a Mach-féle elméletben —  
nem lappang, hanem kiált. Nem a 
dogmatizmus a meglepő —  ezt meg
szokta — , hanem ez a vaskossága. 
Csak a született nemfilozófus tud  
ilyen szent ártatlansággal, mint ön
ként érthetőkről, beszelni dolgokról, 
melyek mindenike egy-egy nagy kér
dés : »A tárgy, a test, az anyag semmi 
más, mint az elemeknek, színeknek, 
hangoknak stb. összefüggése, nem léte
zik az ú. n. jegyeken kívül.» (De mi az 
»tárgy«, »test«, »anyag<, *elemek«, »ösz- 
szefüggés«, «létezik* ?) A 'em  az ,én‘ 
az elsődleges jelenség, hanem az elemek 
(érzetek).« (De mi az: telsődlegesc,
mi az : »jelenségs?) A  végtelenségig 
lehetne folytatni. Ahány szó, annyi 
kérdés. Mert ahány szó, annyi fogalom. 
S az a kérdés : honnan vesszük a 
fogalmakat, milyen jogcímen hasz
náljuk őket, mi a jelentésük, mi az 
érvényük?

A  Filozófiai írók Tára nagy érde
meket szerzett a filozófiai műveltség 
terjesztése terén. H a folytatni akarja 
e fontos hivatását, vissza kell térnie 
az igazi filozófia kultuszához az ilyen 
nem is kétes értékű kísérletezések 
helyett. Hiszen még nem fogytunk 
ki a java anyagból. Inkább csak 
néhány itcével merítettünk belőle.

A  fordítás lehet hogy hű az eredeti
hez, de nem hű a magyar nyelv szelle
méhez. Mach sokkal jobb író, mint 
amilyennek itt látszik. Fülep Lajos.

BESZÁM OLÓM . írta Batthyány Tiva
dar gróf. Szerző kiadása. 2 köt. Bpest, 
1928. «Könyvem nem történelmi könyv, 
mert csak azt írom meg, ami velem 
történt, amit én cselekedtem, vagy  
amiről közvetlen tudomást szereztem. 
Még így is az adatok nagy tömege gyűlt 
össze. Hiszem, hogy a hivatott történet
író, aki ennek a gyászos korszaknak 
történetét megírja, az adatok egyiké
nek vagy másikának hasznát fogja 
venni.« «Nevemet mocsoktalanul örö
költem a tisztes elődök hosszú sorozatá
tól ; nekik, az ő emléküknek tartozom 
azzal, hogy ezt a nevet éppen oly tisz
tán és mocsoktalanul hagyjam mara- 
dékimra.«

»Mi tűrés-tagadás, nevemet, szemé
lyemet az utolsó évtized folyamán 
példátlanul sok gyalázkodás érte.« Ez 
a »beszámoló« igazi szülőoka. Éppen
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nem akarjuk a »qui s’excuse, s’accuse-t« 
erre az esetre alkalmazni. Viszont, mint 
minden igaz histórikus, hálásak va
gyunk minden új, megbízható és lé
nyeges adatért.

De a beállítás ellen legyen szabad 
mindjárt az elején kifogást tennem. 
Az első fejezet külpolitikánkról szól. 
Abban el van mondva, hogy az egész 
hivatalos Magyarország a német-olasz- 
román szövetséghez fűzte a béke és a 
nagyhatalmi állás fenntartásának biztos 
reményét. Megvallom magam is, noha 
párthoz sohasem tartoztam, ebben 
egyetértettem a nagy többséggel. Ezzel 
szemben a függetlenségi párt egy ár
nyalata aggodalommal nézte a német 
szövetséget. Felfogásuk abban csúcso
sodott ki, hogy a német szövetséggel 
az a veszedelem járt, hogy esetleg 
olyan háborús viszályba keveredünk 
miatta, melyhez lényegileg semmi kö
zünk. így majd német-francia háború 
esetén az óriás orosz birodalommal 
és annak szatelleseivel leszünk kény
telenek az élet-halál harcot megvívni.

Szóról-szóra idéztem. De hát elfelejti 
a szerző, hogy 1879-ben azért jött létre 
az osztrák-magyar-német szövetség, 
hogy a várható és fenyegető orosz táma
dással szemben megállhassunk. Ne fe
ledjük : Németország 1876-ig »torony- 
magas« barátságban állott a cárral. 
A  berlini szerződés, melyen Bismarck 
mint becsületes alkusz működött, véget 
vetett a barátságnak. De már azelőtt 
is, mikor a cár felszólította Bismarck 
herceget, hogy együtt támadják meg 
a monarchiát, a kancellár erre nem 
volt kapható.

Mivel pedig a muszkára nézve a 
török kérdés, szabatosabban szólva, 
a tengerszorosokon való szabad átkelés 
állott mindig elsősorban, világos, hogy 
ennek megakadályozása sokkal inkább 
osztrák-magyar, mint német érdek. 
A  német szövetség azért jött létre, 
hogy Ausztria-Magyarország meg
maradhasson nagyhatalomnak. Viszont 
a cárnak kilátást kellett nyújtani arra, 
hogy a «felszabadított Bulgária* az ő be
folyása körébe tartozzék, mert mégsem 
lehetett kívánni, hogy Oroszországnak 
e nagy és költséges háborúból semmi, 
még morális haszna se legyen. E  fel
fogás ellen gróf Andrássy Gyula még 
Bismarckkal szemben is kikelt, noha a 
német viszont nemcsak Boszniát, ha
nem még Szerbiát is a mi érdekkörünkbe 
tartozónak ismerte és ismertette el.

Levonhatjuk a következtetést a 
tényekből. A  mi szövetségünk védelmi 
volt Oroszország támadásával szem
ben. így hát semmi ok nem volt arra, 
hogy Franciaországgal gyűljön meg a 
bajunk. Az olasz segítségért fordult hoz
zánk Franciaország ellen.Mi bizony nem 
igen kértünk belőle, már csak azért 
sem, mert örökké valami birtokszerzés
sel járt az össze. Mégis befogadta 
Bismarck csak azért, hogy »ne harapjon 
a monarchia lábikrájában, mikor had
ban áll Oroszországgal. Mivel pedig Bis
marck mindent megtett Oroszország 
megbékítésére, Németországnak pedig 
éppen nem volt szándéka Európában 
hódításokra szert tenni : a béke biz
tosítottnak látszott, amint hogy 1879- 
től 1914-ig, legalább a nagyhatalmakat 
illetőleg, háborítatlan maradt.

Azt sem szabad feledni, hogy még 
1879-ben Salisbury mint nagy ered
ményt üdvözölte a német-osztrák- 
magyar szövetséget. Anglia tényleg 
benne volt, mert Olaszországgal és a 
monarchiával együtt kötelezettséget 
vállalt a Balkánon a status quo fenn
tartására, másszóval Oroszország kizá
rására.

Tehát minekünk, de bátran mond
hatjuk egész Európának békéjét bizto
sította az orosz ellen ez a Justhéktól 
annyira gyűlölt szövetség. Tehát az a 
furcsa helyzet támadt, hogy ők az 
óriás Oroszországtól féltükben —  
Franciaországgal, mely az oroszt pén
zével tartotta, óhajtottak volna szö
vetkezni. Ennyire az irredentát még
sem szabad vinni, hogy a haláltól fél
tünkben öngyilkosságot kövessünk el. 
Mert a némettől elszakadni és a muszka 
kegyelmére bízni magunkat —  öngyil
kosság lett volna.

Belügyekben lehetnek ellentétek, 
akár személyesek, mi, fájdalom, nálunk 
elég gyakori, akár elviek. De oly hely
zetben, minő a mienk, a külügyi politi
kában is ellenzékeskedni —  az fegyel
mezett nemzetnél nem fordulhat elő. 
Vagy oda jussunk, hogy az egyik pártot 
az egyik nagyhatalom tartja pénzzel, 
a másikat meg más ?

Abban, hogy a német flotta, II. V il
mos külön kegyeltje, veszedelmet hoz
hatott reánk, egyetértünk. De abban, 
hogy a német minket Románia ked- 
■véért el akarjon veszteni —- nem. 
Nem szólok II. Vilmosnak 1897 őszén 
nálunk, Budapesten elmondott beszé
déről.De Magyarország gyöngítése vagy
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éppen megsemmisítése a német érdek
nek éppen nem felelt volna meg. 
A  szerző bevallhatja, hogy a Naumann- 
féle theoriákat egyikünk se vette komo
lyan —  de a német kormány leg- 
kevésbbé.

Fegyverkezni pedig kötelességünk 
volt, nem a német kedvéért, hanem 
hogy megmaradhassunk. Nem a német 
állott az orosz útjában, hanem mi. 
Ezért bűnnek és szörnyű politikai hibá
nak tartottam az obstrukciót, mely fegy
verkezésünket megakasztotta. Ebben  
pedig a gróf úrnak is volt része. Ennek 
a hibás beállításnak tehát igen káros 
volt a következése. Most is sínylődünk 
miatta.

A  belügyeket illetőleg Batthyány 
gróf talán túlságos súlyt vet a választó
jog kérdésére. Az összeomlás nem azon 
múlt. Hisz maga mondja (I. kötet 
147. lap), hogy a szocialisták és a 
demokraták nem oly radikális választó
joggal is meg voltak elégedve.

Mit bűnül ró fel : az erdélyi határok 
védelmének elmulasztását, teljesen osz
tom nézetét. De ha elolvassa Tisza 
levelezését, látni fogja, minő folytonos 
és mélyreható súrlódások következtek 
egymás után kormányunk és a fő
parancsnokság közt. Mert Conrad, a 
táborkar főnöke, még mikor Orosz
országban működött is, félszemével 
mindig az előtte —  igaz ok nélkül —  
elsősorban álló olasz front felé ka
csintott.

A  munka címe : «Beszámolóim és
a címnek megfelelően mégis az író 
személye és munkája a lényeg. Két
ségtelen tisztafejű, nagy szervezőtehet- 
séggel és népjóléti kérdésekben sok 
jóakarattal dicsekedhető férfiú. Mint 
belügyminiszter is megállja a helyét. 
Csak Károlyihoz való viszonyát nem 
értem. H a az a háború alatt is pacifista 
húrokat penget és minden szélsőségre 
hajló, minek csatlakozik hozzá ? Meg
mondja : azért, hogy mérsékelje. Már 
pedig az ilyen tapasztalt politikusnak 
tudnia kell, hogy zivataros időkben 
mindig a szélső elemek ragadják ma
gukhoz a vezetést. Ilyenkor jobb félre
állni. Ezt megtette, de már későn ; 
mégis csak minisztere volt egy ideig 
a népköztársaságnak.

Vele tán keményebben bántak el, 
mint másokkal, kik ugyanazt tették. 
Valami különös élvezete lehetett abban 
az összeállításban, mely a s>Politikai és 
társadalmi előkelőségek állásfoglalása*

cím alatt a második kötetben nem 
kevesebb, mint 142 lapot foglal el. 
A  püspöki karon kezdve lajstromában 
ott szerepel József főherceg, Andrássy 
Gyula gróf, Apponyi Albert gróf,Bánffy 
Miklós gróf. P. Bangha Béla S. J., 
Batthyány Lajos gróf és társai, Bleyer 
Jakab, kinek német propagandája 
ellen erősen kikelt. Csáky Imre gróf, 
Darányi Ignác dr., Friedrich István, 
Zilahi Kiss Jenő, Hadik János gróf, 
Haller István, Hazai Samu báró, 
Huszár Károly, Milotay István. Nagy
atádi Szabó Istvánra külön megjegy
zést tesz. «Megvallom, sokszor és jó- 
ízűt nevettem magamban, amidőn en
gem, az októbrista kormányzat leg
mérsékeltebb hathetes miniszterét és 
velem együtt Lovászy Mártont szid
tak és szapultak, amidőn lehazaárulóz- 
tak bennünket, de ugyanakkor a radi
kális októbrista Nagyatádi Szabó Ist
vánt, a keresztény kurzusnak immár 
vezérférfiát, magasztalták, ünnepel
ték. Még mulatságosabb volt, amikor 
miniszterelnökök és szakminiszterek, 
a nemzetgyűlés miniszteri székein, 
ugyancsak vaskos epithetonokat szór
tak az októbrista kormányférfiak ellen 
és látnom kellett, hogy a dörgedel
mes antioktobrista miniszter-szónok 
mellett ott gunnyasztanak a vörös 
bársonyszékekben Nagyatádi Szabó 
István és Mayer János volt októbrista 
miniszter urak.í

» Avagy talán az az októbrista, aki« 
behódolt az új kormányzati politiká
nak —  a keresztény kurzusnak —  meg
tisztult bűneitől és hazafivá vedlett 
át ? Erre a kérdésre józan, értelmes 
választ nem kaptam.«

Hasonló elbírálásban részesült Pro- 
hászka Ottokár dr., Sigray Antal gróf, 
Szterényi József báró, Tomcsányi Vil
mos Pál, Túri Béla, Vass József dr., 
W olff Károly, de legerősebben W in- 
dischgrátz hercegre jár a rúd.

Érdekes azoknak névsora is, kik 
1918. november, december hóban vol
tak tagjai a függetlenségi és 48-as, 
vagyis az akkori kormánypártnak : 
Ángyán Béla dr., Bogya János dr.. 
Dréhr Imre, Földes Béla, Friedrich 
István, Borbély-Maczky Emil, Platthy 
György, Pröhle Vilmos, Timon Ákos. 
Még érdekesebb azoknak listája, kik 
a mai napon radikálissá vedlett radi
kális pártba léptek be—  1919. január
20-a van : Dréhr Imre, gróf Festetics 
Sándor, Ripka Ferenc, Raffav Sándor,

3
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a belvárosi radikális Károlyi párt al- 
elnöke.

A  nagy francia forradalom után egy 
könyv jelent meg a girouettekről. Úgy  
látszik, a szélkakas nálunk is nemcsak 
csikorog, hanem hódít is.

Még csak két megjegyzés. Az első 
az, hogy szerény véleményem szerint 
a szerző kissé könnyen végez a Habs- 
burg-Lotharingiai ház jogaival. H a  
a tudós jogprofesszorok olyan egy
szerűen oldották meg a kérdést, csak 
azt bizonyítja, hogy bizony —  girou- 
ettek voltak. Annyira, hogy nem egy 
köztük a másik szélsőségbe esett.

A  másik egy személyes értesülésem, 
mely azonban érdekelheti Batthyány 
grófot. Ő és pártja azért is hajoltak 
Károlyihoz, mert azt hitték, hogy ő még 
legalkalmasabb aránylag kedvező béke 
szerzésére. Megkértem egy francia bará
tomat, ki azt mondta, hogy akár W e- 
kerle, akár Tisza nagyobb előzékeny
ségre számíthat, mondja ezt meg a K á
rolyi pártjának. Elment, visszajött, nem 
végzett semmit. ítélete róluk az volt, 
»que la patrie se perde, seulement que 
nous ayons raison.« (Akár vesszen a 
haza, csak nekünk legyen igazunk.)

Nyilvános, kiváló állásban levő fér
fiú mindig ki van téve félreértésnek, 
gyűlölködésnek, irigységnek. Nálunk  
bizony nem egyszer kívántak rino- 
cerosbőrt. De aki komolyan dolgozott, 
jóhiszeműen e szegény hazáért, ne a 
kaszinóban keressen elégtételt, hanem 
saját keblében.

A  két kötetben foglalt adatok pedig 
kétségtelenül gazdagítják ismeretün
ket a korról és embereiről egyaránt.

Marczali Henrik.

HAM UESŐ . P . Gulácsy Irén regénye. 
8r. 207 1. Budapest. Singer és Wolfner 
kiad. Gulácsy Irén írói pályája, mely 
a Fekete vőlegényekben oly meglepő 
emelkedést mutat, részint osztály
ellentétekből sarjadó s Szabó Dezső 
és Móricz Zsigmond erős hatására valló 
regényekkel (Förgeteg, Hamueső), ré
szint Tömörkény István modorában 
írt népies életképekkel és rajzokkal 
indult meg. H a  ezek közül a nagy 
regényéhez vivő lépcsőfokot kellene 
megjelölni, ezt a Hamueső ben találnék 
meg.

A  Hamueső talán az első erdélyi re
gény, mely a kisebbségi magyar sorsot 
nagy bátorsággal, a maga megdöbbentő 
valóságában rajzolja. Kiízzik belőle a

jelennek minden keserűsége és szégyene 
s a jövőnek minden gyötrő aggodalma 
és vészes Ígérete. Cselekvénye egy ro
mán megszállás alá került magyar falu
ban, a hajdú-telepes lakosságú Csákán- 
faluban történik, melyet a magyar 
világban az egymástól ridegen elzár
kózó alvégre és felvégre különített a 
hit kérdése. Az új állapot se békíti 
össze őket, de visszavonulnak ottho
naikba, begombolkoznak s úgy vár
ják elálltát a sűrű hamuesőnek, mely 
a nagy világégés után szakadt az 
emberiségre s melyben senki se láthat 
tisztán.

A  falu nagy válsága voltakép egy 
ember sorsába van összesűrítve, egy 
embert ráz meg és tör össze : Vihar
fúvó Bass Menyhértet. Atyját kiközö
sítette a falu magából, mert kálvinista 
létére pápista leányt vett el feleségül. 
Ővele sem érintkezik senki, pedig ha
tártalan nagyravágyás él benne s 
vérig sérti, hogy családja elesett a 
bíróságtól, mit nemzedékeken át viselt. 
Az új bírói család leányát szereti el, 
hogy támogatót szerezzen bennük vagy 
megalázza őket. De hasztalan minden erő
feszítése. Elvakult becsvágya és bosszú- 
szomja végül arra viszi, hogy elfogadja 
az új uralomtól a bíróságot. De nem 
ér célt, mert megvetéssel fordul el tőle 
mindenki, sőt maga is egyre jobban 
megundorodik önmagától, amint egyre 
jobban belesodródik az új urak förtel
mes tivornyáiba s lelki rothadása után 
megkezdődik a testi is : vérbajt kap 
egy bukaresti dámától. Vergődése a 
hínárban nagy erővel van éreztetve : 
az első becstelen lépés után még azokkal 
a lépéseivel is, melyekkel menekülni 
szeretne a lápból, egyre mélyebben 
süllyed a szennybe, a hínár egyre fojto- 
gatóbban gubancolódik köréje ; el
veszti barátait, családját, vagyonát és 
becsületét s testben-lélekben össze
omolva a mestergerendán végzi életét. 
Halálában is elfordul tőle mindenki, 
csak fia adja meg neki a végső tisztes
séget. A  fiú már az új magyar nemze
déket képviseli, amely okos szám
vetéssel meg tud alkudni a változott 
viszonyokkal, nem száll szembe konok 
makacssággal szülőföldjének új uraival, 
de közelebb se lép hozzájuk, csak 
annyira, hogy ne űzhessék el földjéről. 
Ott született s ott is akar meghalni.

A  regény a magyar falunak szomorú
an megváltozott életéből sok érdekesen 
rajzolt figurát mutat be : küzdő, szén
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védő, dacos, hallgatag vagy a balkáni 
erkölcsöket gyorsan elsajátító magya
rokat és kitünően vázolt típusokban 
a föld új urait. Maga a hős erősen 
emlékeztet Móricz Zsigmond és Szabó 
Dezső parasztjaira. Rajzával az írónő 
mindenáron a vad és zabolátlan erő 
képzetét akarja kelteni : nagyon dühös 
mozdulatai vannak s mindig vérben 
forgó szemével és mindig lármás szá
jával is ölni szeretne. Nemcsak alak
jainak rajzában, hanem kifejezéseiben 
is érezzük az erőnek itt-ott már mo
doros keresését. A  «frenézis» csak mód
jával és helyén alkalmazva erő.

A  könyv egyébként egyike a leg- 
eszméltetőbb, mélyen látó könyvek
nek. Szerzője nem elégszik meg a 
szépíró feladatának megoldásával, ha
nem szinte a történetbölcselő elmélye
désével világít rá az erdélyi magyar
ság sorsára. Ez a világosság ennek a 
sorsnak nemcsak aggasztó mozzana
taira esik, hanem vigasztaló jelenségeire 
is. A  középosztálynak ott maradt tag
jait megőrli a megszállók embertelen 
nyomása. Hasztalan magol románul a 
szegény öreg tanítónő Avram  Jankuról, 
«a nagy ideálistáról», betelik rajta, 
amit az elcsapott öreg jegyző megjósol : 
«Ez a szekér minket föl nem vesz. Le- 
tiporja, aki nem ül benne. Ezt úgy 
hajtják». Ezeket a szegény embereket 
halálba kergetik, de a paraszt megveti 
lábát földjén s megőrzi magában azo
kat az erőket is, melyekből majd új 
kultúra sarjadhat. Az erdélyi történet
nek nagy igazsága ez, mely a paraszt
ság faji elzárkozottságában a magyar 
jövőnek nagy erejét és vigasztalását 
hirdeti. Nem hiszékeny és naív opti
mizmus ez az írónő részéről. Nem  
húny szemet a fölött sem, hogy a 
parasztság is »belevigasztalódik» az új 
helyzetbe, a falut is megmételyezi az 
új uralom a bűn százféle titkával, 
Bukarest balkáni mulató világának 
minden szennyével. («Bitanggá fajzik) 
a falu is, feneketlen szenny, erkölcsi és 
testi métely, korrupció, rablás és el
viselhetetlen sarcolás szakad a tiszta 
magyar falura, de mindezen győzedel
meskedni fog az, ami megtartotta 
viszontagságai közt Erdélyt. A  regény 
egy biztató, szép képpel végződik : a 
tragikus borulat alatt vergődő falu felé 
áttündöklik «a hóban szeplőtlenné ha- 
vazkodott, fagyban keménnyé állott, 
tavaszváró Erdély».

Kéky Lajos.

L E G E N D A E  SANCTI R EG IS  STE- 
P H A N I. Szent István király legendái. 
A  legrégibb kézirat alapján az Ernst- 
kódex hasonmásával közrebocsátotta, 
fordította és magyarázta Varjú Elemér. 
Budapest, 1928. Singer és Wolfner ki
adás. Ennek a munkának a megjele
nésében nem kis része van a Könyv- 
barátok Lapjának. \arjú  Elemér tanul
mányával, amely a legendák kiadásá
ban bővebb formában jelent meg, indult 
meg a Könyvbarátok Lapja. Ez a 
munka a Könyvbarátok Lapjának kü
lön büszkesége. Épp ezért nem illik 
dicsérnünk e hasábokon. És ezt csupán 
azért sajnáljuk, hogy nem mondhatjuk 
el mindazon jelzők kíséretében, amik 
ide kívánkoznának : ennél áldozatosabb 
munka hosszú évek óta nem jelent 
meg. A  közrebocsátó, fordító és tanul
mányt író Varjú Elemér, a felfedező 
Ernst Lajos, a kiadó Singer-WTolfner, 
sőt a nyomda, az Athenaeum is, egy
forma erővel fogott össze, hogy tudo
mányos színvonalra és külső kiállításra 
egyaránt napjainknak egyik legkomo
lyabb és legszebb könyvét adja ki. 
A  tökéletes hasonmásban kiadott szö
veg, a teljes tudományos felkészültség, 
amely elénk hozza eredetiben és fordí
tásban s magyarázza és ismerteti első 
királyunk legendáinak legrégibb kéz
iratát, egyformán kell, hogy imponál
jon könyvbarátnak, tudósnak és nagy- 
közönségnek. \ arjú Elemér kimutatja 
tanulmányában, hogy a hosszú időn át 
egyedül használt, Hartvik püspök által 
szerkesztett Szent István-legenda meg
rendelésre készült compilatio, amely 
műfaj nem volt, íme, egészen ismeretlen 
már történelemírásunk kezdetén sem. S 
az ilyen megrendelésre készült munka 
mindig éppen a nagyokat, szenteket éri 
elsősorban, hívják azokat István király
nak, Rákóczinak vagy Kossuthnak. 
A  legendák szentek, és az Ernst Lajos 
által felfedezett és Varjú Elemértől 
ismertetett e kódex éppen az igazi Szent 
István-legendák hitelét állítja vissza. 
E  legendákból egy új Szent István lép 
elénk. Zord, fenséges uralkodó, aki 
vidoran virraszt, a szegények fazekaiba 
titkon alamizsnát töltöget, megbocsát 
és kegyetlen, tévedéseiben is nagy, aki 
meghagyja aszkétának nevelt fiának, 
hogy kövesse elődei példáját, akik pedig 
pogányok voltak. Ma, amikor legna
gyobb szükségünk van az igazat igaz
nak látni, amikor tévelygünk hitben, 
tudományban, amikor a szavak ködétől
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nem látunk sem előre, sem hátra és 
csak tétlenül várjuk az új, nagy, mo
dern szent Istvánt : ez a könyv úgy is 
mint a tudománynak és a könyvkiadás
nak nemes hódolata az első nagy ma
gyar szent ember előtt : a legjobbkor 
jött. Kár, hogy a tanulmány nem jelent 
meg valamely idegen nyelven is. A  stí
lusos pergamenkötés iniciáléja és betűi
nek rajza is Varjú Elemér munkája.

Sikabonyi Antal.

A  B E R Z S E N Y I-D IN A S Z T IA . Irta 
Ambrus Zoltán. Budapest, Révai Test
vérek, 1928. Vannak írók, akiket sohase 
lehet elégszer fölfedezni : nemcsak írói 
jellemük ösztönös tartózkodása s nem
csak írásmódjuknak meg nem alkuvó 
minősége miatt, hanem mert tehetsé
gük mélyén csupa oly imponderabiliát 
lelünk, amit érzünk, élvezünk, esetleg 
úgy-ahogy körülírunk, de aminek át
tetsző és áthatolhatatlan titkát mindig 
újra s élőiről kell felkutatnunk. Mindez 
tán senkire se illik jobban, mint a 
Midás király szerzőjére, aki —  míg 
más koszorústól kap belőle —  levelet 
se sokat látott a földiektől földieknek 
nyújtott borostyánból, holott tán ő 
példázza nálunk leghívebben az írás
nak tudását, tanulmányát és tisztele
tét. Ma már senki se kétkedik Ambrus 
gazdag alkotóerejében, amely a spon- 
tánságnak és a fegyelemnek oly ritka 
s oly választékos harmóniája ; min
denki szívesen méltányolja póztalan és 
pátosztalan humanizmusát, amely nem
csak az irodalom, hanem az ember 
szeretetét is átkarolja; s mindegyre 
többen magasztalják bámulatos mű
veltségét, amely szinte kizárólag a 
franciákból táplálkozik, de nem divat
ból és nem egyoldalúságból, hanem 
mert, mint hasonló ízlésű és nevelt- 
ségű kortársai, a francia irodalom leg
felsőbb rétegében látja az európai hu
manizmus folytatását. . . Viszont ki 
merné elemezni Ambrus nyelvét, hang
ját, stílusát, ezt a bőven patakzó, 
tiszta és fegyelmezett áradást, amely
nek remek tagoltsága már-már érzéki 
gyönyörűség, s amelyhez képest min
den más stílus modorosnak, hangosnak, 
idegesnek, cifraságosnak, vagy nagyon 
is zsúfoltnak, vagy nagyon is szegé
nyesnek, vagy nagyon is finomkodó
nak, vagy nagyon is faragatlannak 
tetszik ? Ma, mikor nem is a leg
rosszabbak a magyar stílus ideálját 
a fűszerezett szavak és képek egy-

másrahalmozásában látják, valóságos 
üdülés az az elegáns egyszerűség, amely 
Ambrus minden művét s mindenegy 
sorát átitatja s amelynek révén min
den kis )>krónikája« igazi írásművé 
magasodik. Itt kéne tán keresni az 
ambrusi stílusművészet nyitját : a mon
datok lélekzetének abban a puritán 
nemességében, amely semmi álságot, 
semmi kertelést nem ismer s amelynek, 
olykor, még az elfogultság és a zsém- 
besség is valami durcás bájt kölcsönöz ; 
abban a kissé kiábrándult s mélyen- 
érzett úriságban, amely, tán Eötvös 
és Kemény óta, a művelt magyar író 
hagyománya ; és végül a műgondnak 
abban az állandó lüktetésében, amely 
a legkisebb mondatközben s még az 
írásjelekben is érezhető —  s az ambrusi 
pontosvessző külön tanulmányt érde
melne—  s amely az írás művészénél 
egyet jelent az írás felelősségével. . .  
Ugyanezek a vonások Ambrus legújabb 
könyvében, a párbeszédes tollrajzokból 
álló Berzsenyi-dinasztiában is föllelhe- 
tők, amely a békebeli két Berzsenyi- 
sorozatnak háború utáni folytatása. 
Valaha ezek a rajzok, a régi Hét ha
sábjain, pillangózó jókedvükkel, eleven 
aktualitásukkal, fura figuráikkal s —  
főleg a második sorozatban —  vígjá
téki magasságú lendületükkel új mű
fajt és új témakört jelentettek, s akik, 
mint Herczeg, Molnár és mások, erre 
a területre is kirándultak, úgyszólván 
kivétel nélkül Ambrus csapásán indul
tak . . . Berzsenyiék, mint akárhányan, 
egy kissé megfakultak a háború óta : 
a báróné rég meghalt, a leányok, úgy- 
ahogy, férjhezmentek, elhíztak s épp 
hogy csak meg nem okosodtak, a 
régi fényes társasélet tétova lézen
géssé ritkult, —  s az öregúr, akinek 
sem veje, sem unokái nem szereznek 
különösebb örömet, kissé mellőzve, 
tétlenül s még a főrendiházból is ki
maradva, csupa olyan másodrendű kor- 
tünettel bíbelődik, amik mindennél job
ban bizonyítják sajátos elszigeteltségét. 
Mindez s főkép az a párhuzam, amely 
a régi s a mai élet közt kínálkozik, 
bizonyos könnyű árnyékot vet még a 
legvidámabb lápokra is, amit mintha 
csak növelne a szereplők torzsága, a 
hang bohózatossága s a szatíra vehe
menciája. Viszont mily pompás életkép 
a báró házi szerkesztőjének, e sokgyer
mekes aposztatának, s titkár-kereszt- 
fiának, e zsidóból lett katolikusnak 
párbeszéde, —  ez a két furcsa pária
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egy harmadik szeszélyeinek szolgálatá
ban, akihez a függésnek, a szokásnak 
és a ragaszkodásnak oly groteszkül 
emberi szálai fűzik őket ! Mennyi gyil
kos csúfolódás Glóriának, az erotikus 
költőnőnek arcképében, aki oly szendén 
evezget a botrány és a pornográfia 
partjai közt, mert hisz «az irodalom
ban épp az a szép, hogy semmi köze 
a magánéletünkhöz!» S micsoda mély 
idealizmus a két Berzsenyi-unokának, 
Magdának és Tibornak szerelmében, 
amely oly friss hévvel tud utat törni, 
a korai cinizmus és a tilos olvasmányok 
ellenére 1 És erről az íróról mondják, 
hogy már elmúlt hatvanéves?

Gyérgyai Albert.

S Z E D E R K É N Y I A N N A  ÖSSZE
G YŰ JTÖ TT  M U N K Á I. Több mint 
húsz esztendei írói munkásság legki
válóbb termékeit mutatja be ez a hat 
kötet könyv, amely kilenc regényt és 
két drámát foglal magában. Megjele
nésük idejében sok szó esett ezekről a 
könyvekről. Egyik-másik akkor, mikor 
megjelent, meleg fogadtatásra talált. 
Most, tíz-tizenöt esztendő múltán, sem 
mondhat egyebet a kritikus, mint azt, 
amit Szederkényi Anna első bírálói 
mondtak : hogy aki ezeket a köny
veket írta, erős és bátor írói tehetség. 
Élesszemű, vakmerően őszinte és olykor 
szinte kíméletlenül nyers. De éppen 
mert őszinte, mert minden írásán az 
élmény forrósága érzik s mert minden 
nehéz asszonyi élet mögött, amelyet 
megírt, az ő szíve vergődik, megbocsát
juk neki ezt a kíméletlen őszinte
séget. Szederkényi Annát elsősorban 
a nő érdekli. Valamennyi írásának fő
alakja : a szenvedő nő, úgy ahogy a 
maga sorsában átélte és ahogyan asz- 
szonytársai sorsában látta őt. A  régi 
Szederkényi nem volt optimista író. 
Azért mondjuk, hogy a régi, mert a 
mai Szederkényi Anna már az. Aki a 
Koszorús Judit történetét megírta, az 
még nem hitt a szerelem mindenható
ságában, sőt nem hitt a szeretet, a 
gyöngédség, az otthon megváltó, föl
emelő, megtisztító erejében sem. Az 
asszony meg a fészek írója már hisz. 
Az írónak ebből a legújabb könyvé
ből szuggesztív erővel sugárzik a leg- 
derültebb optimizmus. Áligha téve
dünk, ha azt hisszük, hogy Szeder
kényi Anna ma már nem tudná meg
írni Koszorús Judit vigasztalanul sivár 
sorsát. Vagy ha megírná, másképpen

fejezné be. Mindnyájan emlékezünk még 
Koszorús Juditra, az Amíg egy asszony 
eljut odáig hősére, arra a költői lelkű 
fiatal leányra, aki rajongó szerelemből 
megy feleségül egy költőhöz.

Találóan írta akkoriban valamelyik 
kritikus, hogy ez a regény a banalitá
sok tragikuma. Nem történik semmi, 
csak a hétköznapok szürke pora rászáll 
a magasb atörő vágyakra, s krajcáros, 
szégyenletes, megalázó gondok meg
fojtják két egymáshoz amúgy sem illő 
ember poétikusan indult szerelmét. 
Elfáradnak, elfásulnak s végül halálos 
ellenségként fordulnak szembe egy
mással, s nincs más vágyuk, mint az, 
hogy minél nagyobb fájdalmat okozza
nak egymásnak.

A  hétköznapok szürkesége, mint ve
zérmotívum, Szederkényi Annának egy 
másik regényében is fölzendül. De míg 
Koszorús Judit történetében mélyen 
lehangol az az egyhangú szürkeség, 
amely kegyetlenül ráfekszik a legszebb 
emberi érzésekre, a legragyogóbb ifjú
ságra, a legszínesebb álmokra is, addig 
a másik regényével ( A  Maria Annun- 
ziata-villában) éppen azt akarja bizo
nyítani az író, hogy sem nagyon szen
vedni, sem nagyon örülni nem érdemes, 
mert minden ünnepre hétköznapok 
következnek : békés, nyugodt, unal
mas, áldott hétköznapok. Az egyik 
regényben fellázít a hétköznapok örök 
törvénye, a másikban megnyugtat. 
A  szerelemnek valószínűtlenül szép, 
mámoros és őrült, mindenről meg
feledkező vasárnap-estéin rettenetes 
arra gondolni, hogy holnap hétfő lesz 
megint. De keserű csalódások átvir
rasztott éjszakáin, haldokló kedve
seink ágya mellett remegve, jóvá
tehetetlennek tetsző, végzetes mulasz
tásokon zokogva : jó arra gondol
ni, hogy odakint az életben mások 
eseménytelen hétköznapokat élnek s 
hogy csak idő kérdése, mikor zök
kenünk mi is megint vissza a hétköz
napokba.

E  mély és egyszerű történetek finom 
szálai befelé nyúlnak és bent, a lelkek 
mélyén szövődnek egyéni tragikummá. 
Telve vannak kitűnő megfigyelésekkel 
és a nőnek önmagáról elárult vallo
másaival, amelyeknek bátor, őszinte 
hangja Kaffka Margitot juttatja 
eszünkbe. Valóságos tükörképek ezek 
a regények. A  ma asszonyának az élet
tel és a szerelemmel való minden 
kapcsolatát eleven színekkel festik
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elénk s egyszersmind szinte megdöb
bentően éles rajzai a magyar kisváros 
életének.

Mikor Szederkényi Anna a Lángok —  
tüzek-et megírta : meglehetősen új volt 
még nálunk az a szabadságra vágyó 
leánytípus, amelyet ő ebben a regényé
ben rajzol. A  Lángok —  tüzek tulajdon
képpen irányregény, s a feminizmus 
és a konzervatív nőiesség harcát festi. 
Fölemelő és megbékítő megoldása a 
problémának, hogy Judit csalódottan, 
megtörten, kiábrándultán mégis csak 
visszamenekül a régi életébe : a szülői 
házba, amelyet megtagadott. Most 
már nem vágyik harcolni. Boldog, 
hogy meghúzódhatik a tűzhely mellett. 
Ebben a regényben már Az asszony 
meg a fészek írója, nem is írója : har
cosa szólal meg.

Szederkényi Anna valamennyi írásá
ban mély és színes gyermekkori élmé
nyek tükröződnek. A  »Hót-Tisza« kör
nyékének alakjai, ahogyan dajkája 
mesélt, vagy ahogyan a fonókában 
hallott mesélni róluk, fel-felbukkan
nak és kitűnő hátteret, levegőt, milieut 
adnak. Volt, aki Gogol és Gorkij hatá
sát vélte fölfedezni a Kisács Zsuzsi, 
Vidróczki, Öreg Áron, Krajnyák-féle 
>árnyalakokom, ahogyan Szederkényi 
Anna nevezi őket. Pedig Szederkényi 
Anna anélkül, hogy népieskedő akarna 
lenni : mindig tősgyökeres magyar tud  
maradni. Éppen ez a legnagyobb 
érdeme.

Ott van például Öreg Áron, aki egy 
hosszú házaséleten keresztül mind
annyiszor rovást vágott a lóca jobb
felébe, valahányszor úgy találta, hogy 
a felesége nem illik őhozzá, s a lóca 
balfelébe, valahányszor úgy találta, 
hogy ő az, aki nem illik a feleségéhez. 
Gyűlt, gyűlt a sok rovás és Öreg Áron 
soha nem szólt egy szót sem és a fele
sége csak életük őszén tudta meg, hogy 
mit jelent az a sok apró vonás a lóca 
karfáján. Öreg Áron plasztikusan meg
rajzolt példája az előkelő gondolkozású, 
befelé élő, kevésbeszédű, némán tűrő 
magyar embernek. A  padlás meg a ha
lál Kisács Zsuzsijával együtt ők ketten 
Szederkényi Anna legsikerültebb alak
jai közé tartoznak. Kár, hogy az a kö
tet, amelyben ez a két elbeszélés van, 
nincs benne a gyűjteményben, amely 
ízléses köntösben, hófehér famentes 
papíron, aranyozott ballonkötésben ke
rül forgalomba.

Ruzitska Mária.

A  M A G Y A R  IR O D A LM I N É P IE S 
SÉG  F A L U D IT Ó L  PETŐ FIIG . Hor
váth Jánostól. A  M. Tud. Akadémia 
Könyvkiadó Vállalata. 8-r. 390 1. Buda
pest, 1927. A  magyar népies áramlat 
történeti jelentőségét igen szépen fejte
geti könyve záró fejezetében Horváth 
János s fejtegetéseinek eredményét 
ebbe a mondatba foglalja össze : »Azt a 
nemzeti politikumot, mely mintegy 
száz éven át, öntudatlanul vagy nyíl
tan, irányította a magyarság modern 
átalakulását, a népiesség képezte át íz- 
lési formává a nemzeti irodalom érett 
korszaka számára.« Ennek a nemzeti 
élet minden körére kiterjedő eszme- 
áramlatnak csak az irodalommal kap
csolatos mozgalmait vizsgálja a szerző 
s ebben a szűkebb körben is csak a ma
gyar műdal fejlődését jelöli meg főtár
gyául.

A  népiesség irodalmunkra nézve még 
talán fokozottabb jelentőségű, mint a 
többiekre, mert, mint a könyv szerzője 
megállapítja, sálig van a modern euró
pai irodalmakban nemzeti klassziciz
mus, mely a naiv népiből oly sokat s 
oly mélyről merített volna, mint a 
miénk.« Ennek ellenére is a magyar iro
dalmi népiességre vonatkozólag csak 
többé-kevésbbé hézagos részletmunkák 
állanak rendelkezésünkre, az egységes 
nagy mozgalom története hiányzik. Ezt 
a hiányt pótolja s ennek a feladatnak 
nehezebbik felét oldja meg Horváth 
Jánosnak terjedelemben is nagyarányú 
könyve, mely a legrégibb nyomoktól a 
magyar népiesnek klasszikus költé
szetté nemesedéséig, Petőfiig terjed. 
Munkája tehát voltakép nagy appará- 
tusú kiszélesítése kitűnő Petőfi-könyve 
azon vizsgálatainak, melyek Petőfi köl
tészetének népies előzményeit állítot
ták össze.

Főtémája az, hogy miként érvénye
sül és fejlődik nálunk az áttekintett év
század alatt a népiesség a költői gya
korlatban s vezető gondolata a mozga
lom kritikai értékelésében, hogy azok
nak a költőknek törekvése volt művészi 
tekintetben legértékesebb, kik a népies 
formát önmaguk kifejezésére használ
ták fel, nem pedig azoké, kik, mintegy 
szerepjátszó módon, leszálltak a nép
hez, hogy annak leikéből szólaltassanak 
meg valamit. A  tételt nemcsak az eddi
ginél gazdagabb anyagkészlettel meg
világítva s a népies áramlatnak mint 
történetileg egységes nagy egésznek 
belső rendjébe beiktatva oldja meg a
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könyv, hanem sok olyan fogalmat és 
elvet is tisztáz, melyek bizonyos mér
tékig határozatlanul élnek a közhasz
nálatban s módosítja egyes költők érté
kelését e folyamatban, Kisfaludy K á
roly és Czuczor népdalainak fontossá
gát lejjebb szállítja, viszont Kölcsey- 
nek és Vörösmartynak nagyobb jelen
tőséget tulajdonít az eddigi értékelés
nél.

Horváth János könyve azok közé a 
valóban tartalmas könyvek közé tar
tozik, melyek nemcsak témájukat fej
tik ki lelkiismeretes alapossággal, ha
nem rávilágítanak azokra az ösvé
nyekre is, melyek beletorkollanak az 
író útjába. Biztos kézzel fejti föl azt az 
egész téma-komplexumot, melyből a 
magáét kiválasztotta, de nem vágja el 
önkényesen összeszövődéseiket, hanem 
tárgyalása egész folyamán figyelemmel 
van témájának kapcsolataira. Kiter
jeszkedik a népiesség elméletének fej
lődésére, verselési technikánknak a né
piesség terjeszkedésével fölmerülő je
lenségeire, a népköltési termékek gyűj
tésének egyre tudatosabbá és eredmé
nyesebbé váló munkájára s a népiesség
nek az irodalommal mesgyés területe
ken (zene, tánc, stb.) történt térhódí
tására. Művelt elme, éles szem, biztos 
ítélet, elmélyedő alaposság s mélyre- 
látó intuíció a vezetői vizsgálódásában, 
mely minden pedanteria nélkül a leg
szigorúbb módszerességgel halad ered
ményei felé. Sőt magával viszi olvasóit 
is, mert a könyv abban is utal szerzőjé
ben a kitűnő tanárra, hogy olvasóját 
megtanítja —  olvasni. Nem elégszik 
meg eredményeinek közlésével, hanem 
belevon munkájába, vele együtt kell 
olvasnunk az elemzett költői alkotáso
kat s eredményei szinte közös munkánk 
eredményei gyanánt világosodnak meg 
előttünk. Biz "ez nem a kényelmesebbik 
út ; sokszor fogós munka, de tagadha
tatlanul gyönyörködtető és eszméltető. 
S hozzá még kitünően össze tudja 
egyeztetni a szerző a részletekbe lelki- 
ismeretes és türelmes filológiai munká
val való elmélyedést szempontjának az 
egész könyvet egységbe fogó szigorú 
következetességével s nagyarányúságá- 
val.

Amily kiváló a szerző módszere, épp
oly szabatos, a lényeget biztosan ki
emelő s megvilágító előadása is. Hor
váth János könyve bizonyság legnem
zetibb tudományunknak magas szín
vonala mellett. Kéky Lajos.

E M IL E  H E N R IO T  : Aricie Brun. 
Paris, 1927, Librairie Pion. Nem is
meretlen név, bizonnyal, sem a francia 
irodalom magyarországi kedvelői, sem 
pedig e folyóirat állandó olvasói előtt, 
s talán emlékeznek is még egy-két 
elmefuttatására a könyvkedvelésről, 
amelynek otthon, Párisban, egyik leg
szakavatottabb szószólója. Talán épp 
a bibliofilia, a könyv magasabbrendű 
szeretete fogja egybe Henriot egész 
változatos és vonzó tevékenységét. Ez 
a jeles literátor ugyanis azt az írófajtát 
képviseli, amely a könyvben találja 
az élet legszebb értékét s ez elvet nem
csak a külső könyvkultúra hirdetésével 
példázza, hanem, mindenekelőtt, azzal 
a hol csak kíváncsi, hol majdnem áhí- 
tatos irodalomtisztelettel, amely az 
állandó olvasást, a nagy írók nagy 
műveinek s akár apró bogarainak kul
tuszát («Stendhaliana»), s az elfeledt, 
a félreismert, a másodrangú műveknek 
—• a «hátulsó polc könyveinek» (»Les 
Livres du Second Rayom ) —  gyöngéd 
leporolgatását csakis olyankor "hagyja 
abba, mikor, a nagy példák nyomán s az 
írás meghatott gyönyörűségével, ön
álló alkotásokba mélyedhet. Az ily írók 
minden irodalomnak szerény, de jelen
tékeny díszei : bennük érik tudatossá 
egész népük szellemisége, ők mutatnak 
a ma és a tegnap legelevenebb kap
csaira, s ők formálják, olykor csak kis 
szigetként, azt a bizonyos' atmoszférát, 
amely nélkül sem nagy írók, sem nagy 
művek nem élhetnek. Henriot minden 
kis tanulmányát, —  amelyek előbb s leg
nagyobbrészt a Temps irodalmi króni
kái gyanánt, majd pedig, két sorozatba 
gyűjtve, könyvalakban jelentek meg 
(»Livres et portraits*) —  műveltség, 
ízlés, fegyelmezettség s főképp az az 
érzékenység jellemzi, amely nélkül a 
könyvkedvelés puszta és pedáns eru- 
dició, amely magában legfeljebb csak 
rokonszenves műkedvelésre képes, de 
amely, ha van honnan merítnie, Is
tennek egyik leggazdagabb adománya.

Regényei ugyancsak a nagy meste
rek ismeretét, a múltban vagy fél- 
multban való önfeledt elmerülést s 
azoknak a tájaknak és sorsoknak szere- 
tetét tükrözik, amelyeket, ha messzi
ről s ha akár egy percre is, a történet 
vagy az irodalom fuvallata is meg
érintett. Legnépszerűbb ilyen könyve, 
amely ezelőtt pár évvel a francia Aka
démia regény díj át is elnyerte, Aricie 
Brun, a »polgári erényeknek« s a »haj-
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dani erkölcsöknek* elégiája, —  mind 
hangjánál, mind témájánál fogva a 
magyar olvasót is érdekelné. Ez is, 
mint a ma divatos »nagy« regények, 
egy családnak keretén belül több 
nemzedék életét fűzi egybe, nászokkal 
és temetésekkel, bukásokkal és fel
lendülésekkel, hol egyéni szeszélytől 
függő, hol kor és környezetokozta kis 
drámákkal, amelyeket az író hangula
tos tájképekkel " s a vidéki figurák 
egész képtárával övez, —  a háttérben 
Bordeaux-val, a Restaurációtól a világ
háborúig, s itt-ott, a sorsok, divatok 
és generációk ritmusában, azzal az 
alig hallható és állandó kísérő-muzsiká- 
val, amely mindennél jobban érezteti 
az Idő szörnyű és monoton hullám
zását s amelynek tiszta megszólal
tatása csak vérbeli íróknak sikerül. 
A  »hősnő«, a jó Aricie, a »dinasztia« 
alapítójának, egy parasztból vállal
kozóvá vedlett polgárnak unokája, s 
akinek Racine-ból vett neve az író 
gyöngéd iróniája tán, —  előttünk őszül 
vénleánnyá, rövidke menyasszonysága, 
elsietett önfeláldozása s örökös hamu- 
pipőkesége után, hogy aztán a rokon
ságban, az öregek ápolásában, a kicsi
nyek dédelgetésében, a szegények támo
gatásában s a távoliak számontartá
sában lelje azt a vigaszt, amelyre, hit, 
szabadság vagy erő híjján, úgylátszik 
minden léleknek szüksége van. Az ily 
sorsok s az ily családi képek, amelyek 
első pillanatra a fajtának, a közösség
nek, a hagyománynak hősköltemé
nyei, alapjában vádiratok a szűk Tér, a 
múló Idő, a véges földi kötelékek, a 
hiúságos «győzelmek» s a hiábavaló 
«áldozatok» ellen, —  s Aricie s az 
Aricie-k életének sivárságát itt-ott, 
épp a könyv legszebb lapjain, Henriot 
minden művészete s emberszeretete 
sem enyhítheti. Gyergyai Albert.

M A G Y A R  PO R S ZE M E K  Jankovics 
Marcelltől. Pozsony, 1928. Concordia 
könyvnyomda. —  Jankovics Marcell 
multévben kiadott elbeszélés-köteté
vel szokatlan nagy sikert aratott. 
Neve azóta a külföldre is eljutott, 
mert nagy német lapokban is jelentek 
meg elbeszéléseinek fordításai. Rövid 
egymásutánban ez a második elbeszélő 
kötete Jankovicsnak, mely már címé
ben is kifejezi a könyv tartalmát és 
lényegét.

A  Magyar porszemekben is vezető 
motívum a mi földünknek rajongó

szeretete, mely egy magyarságtól izzó 
lélek szűrőjén keresztül művészi for
mában, az előadás könnyedségével és 
folyamatosságával ezt a könyvét is 
kellemes olvasmánnyá teszi. Téma
köre elég változatos ; szívesen idő
zik a magyar faluban, melynek is
meri a lelkét, látó szemmel figyeli 
életének lüktetését és történéseit. 
Egyes elbeszélései (pl. Az ítélet) úgy hat
nak ránk, mint egy nagyobb epikai 
műnek művészi gonddal megrajzolt 
részletei. De akár a magyar földön 
élnek alakjai, akár a világháború 
forgatagába kalauzol : felzeng a sorok 
közül a faját szerető, balsorsát meg
könnyező, örömét megosztó lírikusnak 
himnusza. És ez a himnusz a magyar 
faj jövőjét hirdeti. Nincsen olyan el
beszélése, amelyben a magyarnak vala
mely tulajdonságát, jellemvonását, 
életrevalóságát vagy nemzeti múltjá
hoz tapadó hagyományát ne hirdetné. 
Több novellájában külföldi témákhoz 
nyúl, s mindegyikben érdekes mesék 
változatosságával és újszerűségével lép 
elénk. Legszebb darabjai mindenesetre 
azok, amelyekben a világháborút át
élt magyarságnak elesettségét rajzolja 
meg. A  könyvet verse vezeti be (M a 
gyar porszemek), melytől címét is vette 
és ugyancsak vers fejezi be (Áldás). 
A  könyvet a pozsonyi Concordia 
nyomda méltó köntösben állította elő.

Alapy Gyula.

L Ő R IN C Z Y  G Y Ö R G Y  Ú J A B B  M Ü 
V E I. Szobrok az éjszakában. 1918—
1928. 8r. 175 1. A  boldogság császárja. 
Fantazmagória. 8r. 183 1. Gereblyém 
alól. 2. kiadás, 8r. 159 1. A  rétek lelke. 
2. kiadás. 8r. 160 1. Az özvegy falu. 
2. kiadás. 8r. 160 1. Mind az öt kötet 
Budapest, Singer és Wolfner. —  
Lőrinczy György a magyar föld s a 
magyar faj rajongója. Egész írói mun
kásságát ez a szenvedélyes érzés hatja 
át. Könnyen hangolódó lélek, munkás 
múlt áll mögötte s ennek az öt évtize
des múltnak egész írói és közművelő
dési tevékenysége hűséges vallástétel 
magyarsága mellett s egyetlen forró 
vallomás a magyar géniusz előtt. Akár  
magyar embereket rajzol, akár magyar 
tájakon szálldos képzelete, akár a ma
gyar múltba bujdosik vissza borongó 
emlékezése : szívét elönti ez a szenve
délyes szeretet s visszafojthatatlanul 
árad belőle a faját eszményítő lelke
sedés, a dacos keserűség fajának mos
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toha sorsa miatt s az átkozódó harag 
fajának ellenségei ellen.

Leikéhez nagyon jól illik a vissza
emlékezésnek az a formája, mely egy- 
egy hírlapi tárca keretében helyez 
koszorút egy-egy kiváló embernek, jó 
magyarnak vagy hű barátnak frissen 
hantolt sírjára. A  még sajgó fájdalom  
indokolja ez emlékezések megindult 
líraiságát, a kegyelet szárnyat ad az 
eszményítő képzeletnek. Csupa ilyen 
tárcákból áll legutóbbi kötete, mely
nek jellemző címe Szobrok az éjszaká
ban. A  közelmúlt magyarjait rajzolja 
bennük, kik a magyar kiválóság szob
raiként ragyognak a nagy magyar 
éjszakában, -—  »a magyar fajlélek ideá
lis típusait«, kikben » minden magyar 
és minden szép«. A  mélázás alkonyati 
óráiban idézgeti maga elé múltjának 
kedves emlékeit, a szemünk láttára el
múló nemzedéknek jellemzetes alakjait.

A  könyv tartalma változatos ; az 
író áhítatos csodálatának tárgyai vagy  
baráti szívének drága emlékei, orszá
gos nagyságok, egy-egy megye kis
királyai s egy-egy szűkebb kör vezér- 
egyéniségei : államférfiak, írók, mű
vészek, derék tanítók, különcségükben 
is rokonszenvesen eredeti alakok s a 
nép egyszerű fiai vonulnak el előttünk 
a megindult emlékezésnek, a kegye
letnek és szeretetnek színeivel festett 
arcképekben. Egy egész eredeti világ 
ez s a mienknél hasonlíthatatlanul 
szebb és jobb világ, melynek tova- 
tüntét, embereiben való lehanyatlá
sát nem nézhetjük mély megindulás 
nélkül s fájdalmas igazsággal neheze
dik szívünkre a szerző sóhaja : «Min
den régesrégen volt, ami jó, ami szép, 
ami kedves*.

A  sírba hanyatlott alakok élén e 
szép kor »Bayard imperator«-ja, Fe
renc József halad, utána részleteseb
ben megfestett képekben Andrássy 
Gyula, Csáky Albin, Tisza István, az 
írók közül Beöthy Zsolt és Bársony 
István s mellettük és utánuk még 
hosszú sor az író gyermek- és ifjú
korából, majd országos nevű kiváló
ságok, kik az író komáromi és nyitrai 
életének adtak nemes és mély tartal
mat barátságukkal s végül, csak a sor
ban, de nem az író rokonszenvében 
utolsókul, egyszerű emberek, kikben 
a magyar nép eszességét, jóságát és 
becsületességét magasztalja. E  világ
nak nemcsak alakjait eleveníti meg, 
hanem patriarchális, szíves társadalmi

életét s vidám és hangos mulatozásait 
is. Amily szeretettel szól fajtájáról, 
oly keserűséggel tölti el ennek átkos 
idegenimádata s oly feneketlen gyűlö
lettel gondol ennek minden ellensé
gére. A  könyvet olvasva, lelkünk meg
telik azzal az érzéssel, amelyre a költő 
hívja olvasóját : «Ékesen szóló kegye
lettel hajtsuk meg a gyászfátyolos 
magyar lobogót* a könyvben felidé
zett nemes emlékek előtt.

Lőrinczynek teljesen a magyar föld
höz tapadó írói munkásságától egészen 
elütőnek látszik A boldogság császárja 
című regénye, melyet a szerző fantaz
magóriának mond. Szinte természetes
nek érezzük, hogy az írónak fájóan 
érzékeny lelke elzordonult világunk- ' 
ból az álmok és képzelgések világába 
menekül s bizonyára ilyen elkalando
zásnak terméke ez a regény.

Egy Nordery nevű öreg tengerész 
a Szépség birodalmát alapítja meg 
egy szigeten, melyet a tengerről nézve 
kopár hegyek zárnak el, de belsejében 
ott ragyog a természetnek minden 
szépsége s az alkotó emberi szellemnek 
minden remekműve. Százezer embert 
gyűjt itt össze »az álmok kalandora«, 
a világ minden emberfajtájából a leg
szebbeket. Narkozófáknak nevezi őket 
a szerző, a Szépség lelki narkózisában 
álmodozó bölcseknek, kik csak dalol
nak, mosolyognak és szeretnek. Kor
mányzásukból három «zavaró, bom
lasztó eleim ki van zárva : a szerelem, 
hit és üzlet. Az alapító császárt is ad 
népének egy derék tengerész-kapitány 
személyében, de ép ezzel hívja ki biro
dalma végzetét, mert a császár egy 
szép argentínai parasztleány képét 
hordja szívében s szerelmet ébreszt 
maga iránt az alapító leányában.
A  szerelem után a hit és az üzlet is 
betör a birodalomba s ezzel ennek 
züllése megindul. Az alapító elveszti 
hatalmát a természetnek leigázott 
erői fölött s ezek megölik. Az alattvalók 
pártokra szakadnak s összerombolják 
vagy elrabolják Szépországnak minden 
kincsét. A  császár elmenekül s a szere
lemben keresi és találja fel boldog
ságát.

Az író a tőle elképzelt világot úgy 
emlegeti, hogy »az emberi fantázia 
nagyszerűen megvalósult műve . . .  a 
realizált, a megvalósított Utópia«. Egy  
modern paradicsom ez, melyben »ki- 
fogyhatatlan a dal, az álom, a virág 
és korláttalan a szerelem« s melyben
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a legszélesebb körű alkalmazáshoz jut
nak a technika legmodernebb vívmá
nyai. Az ókori pásztorköltemények s 
a technika világát nehéz összeegyez
tetni. Kissé ködös az egészet sugalló 
gondolat is : »Az ember fogalmának 
két véglete van : Nordery és a tömeg. 
Az egyik mindent hisz, a másik sem
mit sem. Az álmok királya alkot és 
föláldozza magát, hogy a többinek 
legyen mit rabolni és rombolni«. A  re
gény végén egyébként mintha lebonto
gatná a szerző a fantasztikum leplét 
s életbölcseleti igazságra akarna vilá
gítani : az álomvilág nem nyújthatja 
sem az igazi szépséget, sem az igazi 
boldogságot, mert ez csak a cselekvő 
élet s az önzetlen szerelem jutalma.

Nem ez Lőrinczy György igazi világa. 
Az ő számára a Szépség birodalma a 
magyar föld, képzelete ezen van otthon. 
Munkásságának legjavát azok a köte
tei nyújtják, melyek most második 
kiadásban jelentek meg, tartalmuk
ban jelentékeny változtatásokkal : Ge- 
reblyém alól, A  rétek lelke s Az özvegy 
falu, melyet Beöthy Zsolt »a világ
háború magyar falusi elégiájá«-nak 
nevezett. Ezekben élesen megfigyelő 
szemnek s szerető szívnek összhang- 
zatos munkája szólaltatja meg a ma
gyar lélek érzelmeit és hangulatait s 
festegeti a magyar föld szépségeit.

Kéky Lajos.

A  N E M Z E T I M Ú ZE U M  SZÉ C H É 
N Y I  K Ö N Y V T Á R Á N A K  IL L U M I-  
N Á L T  K É Z IR A T A I. Hoffmann Edith- 
iől. Budapest, 1928. A  Nemzeti Mú
zeum Széchényi könyvtárának kia
dása. 8° 138 1. és 30 oldal kép. Széles 
látókörű és finom Ízlésű műtörténet
írónk, Hoffmann Edith, középkori mi- 
niaturfestészetünkkel évek óta fog
lalkozó tanulmányainak igen értékes 
és szélesebb körök érdeklődésére is 
ugyancsak méltó gyümölcse ez a könyv. 
A  Nemzeti Múzeum idevágó anyagá
nak kritikai meghatározása, miniatu- 
rás kódexeinek eredetük szerint való 
csoportosítása és jellemzése kapcsán 
eddigszinte páratlan biztonsággal hatá
rolja körül a Magyarországon készült 
miniaturás emlékeket s az ezekben ér
vényesülő külföldi hatások és eredeti 
vonások kiemelésével érdekes képet 
rajzol középkori miniatúra-festészetünk 
iskoláiról s főleg a múzeumi anyag kap
csán meghatározható mestereink mű
ködéséről. Egyéb gyűjteményeinkben

és külföldön található analógiák bele- 
vonásával értékes tanulmányát szinte 
középkori képírásunk legérdekesebb 
fejezetének történetévé kerekíti ki s 
ennek keretében nem egy téves meg
határozást igazít helyre, nem egy mes
tert jellemez az eddigi kísérleteknél 
határozottabban. A  Gyulafehérvárott 
őrzött esztergomi missale mesteréről, 
Istvánfia Henrik csukárdi plébánosról 
kimutatja, hogy kéziratának csak kez
dőbetűit és lap széli díszítéseit festette. 
Ezek 1377-ben készültek; a Kálváriát 
ábrázoló híres kánon-kép viszont száz 
évvel későbbi időből való. Nyilván  
osztrák műtörténetírók pazarul illusz
trált s nagyszámmal megjelent tanul
mányainak hatása alatt Márton mes
tert, Zsigmond királyunk miniatorát 
Hevesyvel ellentétben osztráknak 
tartja s Ausztria hatásának kelleténél 
nagyobb jelentőséget tulajdonít X V . 
századbeli művészetünkben. A  könyv 
legragyogóbb részlete Mátyás király 
budai miniatűr műhelyének s az ebben 
kialakult magyar miniatűr-iskolának 
a méltatása, amelynek egyik kiváló 
képviselője János madocsai apát volt. 
Balogh Jolán ugyan újabban kétséget 
kizáró módon megállapította, hogy 
János apát milánói származású domi
nikánus volt, ez azonban Hoffmann 
Edithnek a magyar művészettörténe
lem szempontjából érdekes megállapítá
sait még értékesebbekké teszi. Nyilván
való ugyanis ezekből, hogy bár János 
apát, à milánói miniatura-festészet 
kiváló képviselője mint kész mester 
került hozzánk, számolnia kellett a 
budai udvar ízlésével s úgy látszik a 
budai képírók hatása alól sem von
hatta ki magát. Díváid Kornél.

M I A  B Ö LC SE LE T ?  A  gondolkodás 
történetének kézikönyve. Irta Takács 
Menyhért. L. Voggenreiter Verlag, Ber
lin, 1927. —  Ha igaz, hogy in magnis et 
voluisse sat est, nyilván csak ott igaz, 
ahol nemcsak a tárgy nagy, melyre a 
vállalkozás irányul, hanem nagy maga 
az akarat is. Nos, e könyv tárgya —  a 
filozófia története a görög gondolkodás 
kezdeteitől napjainkig —  nagy, ször
nyen nagy ; mellette az akarat oly ki
csiny, hogy már alig nevezhető akarat
nak. Mert mindennek van valamely 
alsó határa : az akaratnak is, mely va
lahol megszűnik akarat lenni ; a lehető
ségnek is, mely valahol megszűnik le
hetőség lenni. A  filozófia történetét 130



oldalon megírni akarni, ez már nem 
akarat ; és ez már nem lehetőség. Ez 
már olyan lehetetlenség, amilyenre 
semilyen akarat se vállalkozhat. Ez 
már alatta van a megvalósítás lehető
ségének. Ez nem a lehetőség határán 
fölül járó, nagyságában imponáló aka
rat ; ez a lehetőség határán alul ma
radó, a lehetőséget meg se próbáló jám
bor szándék. A  filozófia története csak 
úgy férhet el 130 oldalon, hogy meg
szűnik a filozófia története lenni. Illető
leg, helyesebben, hogy el se kezd az 
lenni. Hogy el se akar kezdeni az lenni. 
Amint el akarna kezdeni, nagyobb be
tevő falat papirosért kiáltana," Ami itt 
lenni akar, az más. Apológia. Az egy
házi filozófia mellett, a nem-egyhá'zi 
filozófia ellen. De még ennek is túl- 
kevés. Kevesebb az elégnél. És túl- 
gyenge. Gyengébb az alignál. Amit tá
mad, annak nem tud ártani ; amit véd, 
annak nem tud használni. Mind a ket
tőhöz nagyobb tudás, erő és akarat, 
azonkívül több oldal szükséges.

Fülep Lajos.

IF JÚ SÁ G I IRO DALO M . Thomas 
Mann írja valahol, a Buddenbrooksban: 
«Itt-ott odamentek a kis Hannohoz, 
megveregették a hátát és azzal az iro
nikusan túlzott bámulattal nézték vé
gig az ajándékait, amelyekkel a fel
nőttek szokták megcsodálni a gyermek 
kincseit. Csak Christian bácsiban nem 
volt egy szikra sem ebből a felnőtt
gőgből. 0  semmivel sem örült kevésbbé 
a babaszínháznak, mint Hanno.»

Ez a szó : «felnőtt-gőg», sokszor az 
eszembe jut. «Erwachsenenhochmut», 
mondja Thomas Mann. Megvan ben
nünk, nemcsak a gyermekekkel szem
ben, hanem egymással szemben is, ha 
valamit jobban tudunk (vagy legalább 
is úgy képzeljük, hogy jobban tudjuk), 
mint a másik. Nem tudunk úgy le
ereszkedni azokhoz, akiket egy vagy 
más dologban magunkhoz mérten gyer
meknek gondolunk, nem tudunk le
ereszkedni hozzájuk a nélkül, hogy ők 
észre ne vennék, hogy mi leereszked
tünk és hogy ez a leereszkedés nekünk 
nehezünkre esett. Hány ilyen kis 
Hanno lehet körülöttünk, akinek fáj 
a mi felnőtt-gőgünk.

Ez az «Erwachsenenhochmut» jut 
eszembe, valahányszor rosszul megírt 
ifjúsági könyvet, száraz tankönyvet, 
szeretet és fantázia nélkül megszer
kesztett gyermekjátékot látok.

És most is ez az Erwachsenenhoch
mut jut eszembe, mikor a Singer és 
Wolfner ifjúsági könyveit lapozgatom. 
De most csak azért, mert ezekben a 
könyvekben, hála Istennek, semmi 
nyomát nem találom a felnőtt-gőgnek.

Akik ezeket a könyveket írták, raj
zolták, festették, díszítették, bekötöt
ték, kiadták : azok leereszkedés nélkül 
szeretik a gyermeket. Tudásuk, tehet
ségük, művészetük, szeretetük, fan
táziájuk legjavát adták oda, hogy a 
gyermeknek örömet szerezzenek.Együtt 
éreznek vele, tisztában vannak azzal, 
hogy mi érdekli őt, hogy mit szeret, 
minek örül, mi foglalkoztatja a fan
táziáját. S gondosan vigyáznak rá, 
hogy a fantáziája ne terelődjék hely
telen irányba.

A  tizenkét könyv közül, ami itt van 
az íróasztalomon, egyetlenegy sem viszi 
a gyermeket a mesék hajdani világába. 
Kivéve talán a Kicsik képeskönyvét, 
meg A  királyfi játékait, egyikben sincs 
szó tündérekről, királyleányokról, ka
csalábon forgó várról, tüzokádó sár
kányról, vasorrú bábáról. A  mai gyer
meket nem a tüzokádó sárkány ér
dekli, hanem a rádió. Nem a táltos- 
paripán lovagoló herceg, hanem Nobile 
tábornok. Nem a kacsalábon forgó vár, 
hanem az autó. Nem a libapásztor, ha
nem a soffőr.

Muki és Bubu : a frakkos elefánt 
meg a matrózsapkás majom kalandos 
útja az őserdőből a garázsig vezet. A  
kincskereső kis ködmön a való élet rögös 
útján bukdácsolva viszi kis gazdáját 
és a kincs, amelyet megtalál, nem 
drágakő, nem arany, nem földi gazdag
ság, hanem : a szeretet.

A  mesebeli királykisasszonyok he
lyett pedig, akiket hét derékaljon ke
resztül nyomott egyetlen szem zöld
borsó s akik aranyos trónusuk elérhetet
len magasságában bosszús arccal ker
gették el a leánynéző királyfiak, her
cegek, grófok sokaságát : a mesebeli 
világszép hercegkisasszonyok helyett 
pedig egyszerű Annák, Máriák, Évikék 
szerepelnek ezekben a könyvekben. 
Nem királykisasszonyok, hanem az élet 
névtelen kis közkatonái, akik a két 
kezük munkájával, becsületes kis szí
vük törhetetlen hitével mégis kiküzdik 
a boldogságot. A  régi meséből ez az 
egy maradt meg : a jó, amely győz és 
a rossz, amely megbűnhödik.

Külső megjelenés tekintetében A  
királyfi játékai és a Kicsik képeskönyve
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a legszebb. Mindkettőt ifjabb Gaál 
Mózes írta. E  legnagyobb típusú betűk
kel nyomott, száz meg száz rajzzal, 
színes képpel díszített könyveknek ott 
a helyük a világirodalom legszebb gyer
mekkönyvei mellett. Kőszegi Bella, aki 
a képeket rajzolta és festette : a gyer
mekeiket teljesen megértő művész.

A  többi tíz könyv a következő : 
Benedek Elek : Mária, ifj. Gaál Mózes : 
Muki és Bubu kalandjai, Gaál Mózes : 
Anna, Móra Ferenc : Csili-Csali Csala- 
vári Csalavér és Kincskereső kis köd- 
mön, Baloghné Hajós Terézia : Harc 
az életért, Rákosi Jenő : Kis Kelemen 
története, Tutsek Anna : Évike föl jegy
zései, Tábori Piroska : Aranyszív.

E könyveket túlnyomó részben Mühl- 
beck kedves, ötletes rajzai díszítik. De 
nem kevesebb dicséretre méltók Pólya 
Tibor és Andor Lóránd képei is.

Ruzitska Mária.

A Z  Ő SEM BER  E L Ő D E I (Az Ős
állatok), Lambrecht Kálmántól. Dante 
kiadás, Budapest, 1927. Lambrecht 
művében a legszerencsésebb össz
hangban találjuk meg a népszerű
sítő tudományos munka követel
ményeit. A  szerző nemcsak kutató 
szakember, hanem egyben szépíró is, 
reális alapokon nyugvó történelmi 
regényt nyújt : az Élet Történetének 
nagy regényét. Fejlődés, tökéletesedés, 
hanyatlás, harc, győzelem és elbukás 
elevenednek meg előttünk az Ősélet
történet kőzetekbe vájt vagy tenge
rekből napfényre került lapjain. És 
Lambrecht játszva tanítja meg a laikust 
arra, hogyan kell olvasnia ezeket a 
régi okiratokat. U j, ősi nyelvet tanu
lunk meg ebben a munkában, az Élet 
fenséges aranykorából, amikor nem 
szavakkal írtak, hanem nagyszabású 
események képszerű rögzítése útján.

Lambrecht munkája merőben új 
terméke a magyar irodalomnak : az 
első magyarnyelvű ősélettudományi 
(palaeobiológiaf) könyv. Az ősélet- 
tudomány a kihalt, illetőleg a leszár
mazás, az evolúció folyamán más alakot 
öltött élőlények alaktanával és életé
vel foglalkozik, és minden szervezeti 
sajátosságnak, minden eseménynek 
okát kutatja. Megállapítja az átalakulás 
nagy törvényeit, megmagyarázza az 
alkalmazkodás mikéntjét, rávilágít a 
fejlődés meg a pusztulás mozzanataira. 
És így megismerjük saját, emberi fej
lődésünk tényezőit is, és tisztán látjuk

azt a helyet, amelyet a természetben 
elfoglalunk.

Lambrecht az új palaeontológiai 
irány szolgálatában áll, a földtörténeti 
múlt szerves maradványaiban nem 
pusztán »kövületet« lát és keres, ha
nem élőlényeket, s így lényegileg ugyan
azzal a methodikával dolgozik, mint 
a jelenkor szervezeteivel foglalkozó 
életbúvár. Alapos irodalmi ismeretei 
vannak, az olvasó minden tekintetben 
modern ismereti anyaghoz jut.

A  mű elején ismerteti az ősélet - 
tudomány történetét, az ókortól 
kezdve napjainkig, különös figyelmet 
szentel a magyar kutatóknak, és rövid 
néhány oldal keretén belül a palaeon- 
tológia fantasztikus, regékkel teleszőtt 
korszakából a helyes megismerés, a 
gyakorlati (geológiai vonatkozású) 
alkalmazás, és végül a legmodernebb 
fiziológiai és egyben oknyomozó kor
szakba vezet. Majd áttér a szárazföl
dek kialakulásának történetére, mert 
a Föld történetének ismerete nélküL 
nem érthetjük meg a rajta kialakult és 
annak felépítésétől függő Élet titkait 
sem. Lambrecht a szárazföldek kiala
kulására a We^ener-féle eltolódási elmé
letet fogadja el, amely szerint a konti
nensek eredetileg összefüggő rögöt 
alkottak, s a földkérget felépítő 
könnyebb és felszínesen elhelyezkedett 
kőzeteknek a mélyebben levő és súlyo
sabb kőzetek hátán, a Föld forgásából 
következő tova csúszás a eredményeként 
szakadtak szét mai alakjukra.

A  következő fejezetekben a szerző 
a főélettájak különböző sajátságai 
szerint különböző alkalmazkodásokat 
ismerteti, vagyis a vízi, a különféle 
szárazföldi és a légi életmódot élő 
alakok keletkezésének történetét tár
gyalja. Mindenütt a környezetből, 
illetőleg a környezetnek az élőlényekre 
mozgás-mechanikai tekintetben * gya
korolt hatásából indul ki. Egyben 
eleven képet rajzol bizonyos ismertebb 
palaeontológiai lelőhelyek egykori 
állatéletéről. Lambrecht ilyenkor sem 
mozdulatlanokká merevedett tárgyak
nak veszi a fossziliákat, hanem mozgó, 
küszködő lényeket vezet az olvasó elé.

Minden modern természetbúvár —  
általános jelentőségű problémáin kí
vül —  valamelyik kutatási ágban 
specializálódik. Az anyag óriási terje
delme mellett ez nem is lehet ma már 
másképen. Lambrecht ebben a minő
ségében palaeo-ornithológus, mégpedig
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egyike a legelsőknek. És ez meglátszik 
ezen a művén is. Különösen szépek 
és értékesek azok a részek, amelyekben 
a szerző a madártípus származásiam 
kialakulásával, a repülés eredetének 
kérdésével, az ősvilági madarakkal, a 
repülőképesség elveszítésével és a tör
téneti időkben kihalt madáralakokkal 
foglalkozik. Tárgyszeretete és fölé
nyes jártassága e téren jól érvénye
sül, s a szakember is sokat tanulhat 
itt tőle.

A  könyv egészének kedvező hatását 
nem érinti egypár tévedése s némely 
következetlensége sem. K i kell emel
nem azt is, hogy a munka kiállítása 
és illusztrációs anyaga egészen első
rendű és méltán sorakozik az e téren 
oly magas színvonalat elért angol 
irodalmi termékek mellé. Előadás
módja mindvégig könnyed, élénk, mű
vészi, valósággal festi az életképeket. 
Ez megbecsülhetetlenné teszi munká
ját a laikus szemében, de az életbúvár 
is megtalálja az őt érdeklő adatokat, 
a legújabb kutatások eredményeit és 
így el kell viselnie a színes köntöst, 
amelybe a szerző mondanivalóját öltöz
tette, meg kell bocsátania Lambrecht- 
nek, hogy -—  tud írni 1

Báró Fejérváry Géza Gyula.

A Z  ORSZÁGOS S ZÉ P M Ű V É S ZE T I  
M Ú ZE U M  É V K Ö N Y V E I. IV. kötet. 
1927. Szerkeszti Petrovics Elek. Kiadja  
az Országos Szépművészeti Múzeum. 
230 oldal, folio, számos szövegképpel. 
A  közönség általában keveset tud 
arról a nagy tudományos munkáról, 
amely a múzeumok falai között folyik. 
E  tudományos munka műhelyébe a 
nagy múzeumok rendszeresen meg
jelenő évkönyvein át tekinthetünk be. 
Az Országos Szépművészeti Múzeum 
immár negyedik ízben adja közkézre 
évkönyvét a múzeumhoz méltó szép 
formába öltöztetett tartalommal. Â  
közel 15 íves kötetben a múzeum 
minden osztálya szóhoz jut, sőt ezen
felül szót kap a magyar építészet- 
történeti kutatás egyik mestere is : 
Divald Kornél. A  nagyszabású tanul
mányok sorát Hekler Antal nyitja 
meg Bellerophon és Pegasos című érte
kezésével, melyben a múzeumnak a 
római Villa Carpagnából származó egyik 
reliefjét állítja be az antik szobrászat 
hatalmas keretébe. A  muzeális munka- 
módszerekre, a nemzetközi intellek
tuális együttműködésre felette jelleg

zetes a második tanulmány, melyet 
a múzeum néhány korai olasz képéről 
írt a hírneves párisi művészettörténet- 
író : Oswald Sirén. Ezután következik 
Divald Kornél dolgozata az eperjesi 
Szent Miklós templomról. Rendkívül 
érdekes keretekben bontakozik ki e 
cikkből egy középkori magyar város 
életének képe —  a reánk maradt levél
tári adatok révén. Igen kevés azok
nak a magyar épületeknek a száma, 
melyeknek építéstörténete oly alapos
sággal volna megírható, mint ezé a 
templomé. Ugyancsak a magyar közép
kori műtörténet körébe vág "Hoffmann 
Edit dr. cikke Henrik csukárdi plébá
nos miniátorról, felderítvén a magyar 
miniátorok történetének nem egy fe
lette érdekes részletét és összefüggését 
a külfölddel. Hasonló alapvető kuta
tás Balogh Jolán dr. tanulmánya az 
olasz földön működő Nanni Unghero- 
ról. A  szerző bejelenti, hogy a legköze
lebbi jövőben több Olaszországban 
működött magyar művész munkás
ságáról fog még számot adni ; kívána
tos volna, hogy később mindaz, amit 
ezen a téren ma már tudunk, egy 
összefoglaló kötetben lásson napvilá
got. (Schoen Arnold, Horváth Henrik 
és Kapossy dr. hasonló munkásságára 
gondolunk.) A  sort a grafikai osztály 
két jellegzetes közleménye zárja be : 
Hoffmann Edit dr. a budapesti mú
zeum néhány olasz rajzáról értekezik, 
Pigler Andor dr. pedig a X V II I .  szá
zadbeli osztrák piktorok rajzait ismer
teti. Felette érdekesek és fontosak 
ezek a tanulmányok, mert legfőbb 
igyekezetük az, hogy rajzainknak 
összefüggését bizonyos nagy festői al
kotásokkal kimutassák, azoknak hova
tartozását megvilágítsák, mert ezáltal 
belső értékük növekszik, másfelől pedig 
egyes művészek alkotásának útjára 
vetnek meglepő fényt. A  könyvet a 
múzeum igazgatóságának beszámolója 
zárja be az 1924— 1926. évről. E  jelen
tés felette fontos, mert ebből értesü
lünk, mely értékek azok, amelyekkel 
a múzeum gyarapodott, mely irány
ban fejlődhetett s melyek a tervei a 
jövőre nézve, melyek legsürgetőbb 
szükségletei. Meghatódottsággal olvas
suk, hogy a múzeum barátai mikép
pen ünnepelték Petrovics Elek főigaz
gatóságának tízéves fordulóját : egy 
Sandro Botticelli körébe tartozó Ke
resztelő Szent Jánost ábrázoló kép 
megvételével.
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Aki a hatalmas kötetet átlapozza, 

mindenesetre azzal az érzéssel fogja 
azt letenni, hogy nagyszabású komoly 
munka folyik a Szépművészeti Mú
zeum falai között.

Az évkönyv megjelenési formája 
minden tekintetben megüti a mérté
ket s bátran versenyre kelhet a kül
földi nagy múzeumok hasonló kiad
ványaival. De az elkövetkezendő évek 
programmjába talán fel kellene venni, 
a nagy külföldi évkönyvek mintájára, 
a múzeum főműveinek fokozatos be
mutatását az elképzelhető legjobb re
produkciós eljárások segítségével. Ez 
különösen fontos volna múzeumunk
nak megismertetésére a külfölddel.

Bierbauer Virgil.

A  N E M Z E T I S Z ÍN H Á Z  M E G N Y I
T Á S Á N A K  T Ö R T É N E T E . Pest-Pilis- 
Solt-Kiskún vármegye megbízásából 
írta Rexa Dezső. A  vármegye kiadása. 
4r. 99 1. Bpest, 1927. A  Nemzeti Szín
ház megnyitásának kilencvenedik év
fordulóját Pest vármegye a magyar 
színészet múltjában osztályrészéül ju 
tott előkelő szerepéhez méltó módon 
s dicső hagyományai szellemében ünne
pelte meg. Levéltárosával, Rexa Dezső
vel megíratta Pest vármegye és a nem
zeti játékszín címen annak a kap
csolatnak történetét, mely oly áldá
sos volt a magyar színészet ügyére 
s oly fényes emléke művelődésünk tör
ténetének.

Ennek a több kötetre tervezett 
munkának első része gyanánt jelent 
meg a vármegye áldozatkészségéből 
A Nemzeti Színház megnyitásának tör
ténete. Egészében a könyv a vármegyei 
levéltár becses színészettörténeti anya
gának publikációja, nem rendszeres 
feldolgozásban, hanem rövidebb újság
cikkek keretébe szőve be, ami több 
ismétlést vont maga után. Élénk ké
pek vonulnak el előttünk az akkori 
színházi életről, a színház építésére 
irányuló tervezgetésekről, mozgalmak
ról és adományokról, Földváry alispán 
erélyéről és áldozatkészségéről s a szín
ház első nagy művészgárdájának ki
válóságairól.

Nagyon sok érdekes és megindító 
adatot nyújt a könyv arról a hősi küz
delemről, mely közönyön és rosszindu
laton diadalmoskodva, végül is meg
teremtette a Nemzeti Színházat. Érté
kes a könyv illusztrációs anyaga is, a 
régi Pestnek s a színháznak számos

kedves képével, kéziratokkal s arc
képekkel az első nagy magyar színész
nemzedékről és Vörösmarty ünnepi 
játéka, az Árpád, ébredése első kiadásá
nak hasonmásával. A  könyv szép 
kiállítása az Egyetemi nyomda ízléses 
és gondos munkája. Kéky Lajos.

F R A N Z  SC H U BER T . 1828— 1928. 
A  Fővárosi Nyilvános Könyvtár ün
nepi kiadványa. Budapest, 1928. Szinte 
páratlan az a helyes érzék, amivel a 
modern élet követelményeit és a mo
dern könyvtár feladatait összeegyez
teti a Fővárosi Könyvtár. A  Könyv
barátok Lapja 3. számában méltattuk 
Dürer-kiadványát. Most pedig a nagy 
zeneköltő halálának századik évfor
dulója alkalmából igen szép kiállítású 
füzetben kiadta a Fővárosi Könyvtár 
Schubert-bibliográfiáját. És ez a ki
advány nem kevesebb dicséretet érde
mel, mint a Dürer-bibliográfia, s mint 
a Fővárosi Könyvtárnak Enyvvári Jenő 
igazgató kiváló vezetése mellett kifej
tett ezirányú egész munkássága. A  
bibliográfia két részre oszlik. I. Schu
bert és a magyarok, II. a külföldi 
Schubert-irodalom. Az első csoportban 
külön-külön vannak felsorolva : Schu
bert magyaros témájú művei, a magya
roknak ajánlott Schubert - művek, 
magyar költőknek Schubert által meg
zenésített művei, a magyar Schubert - 
bibliográfia, és végül Schubert zene
müvei. amint magyar hangversenyeken 
előadták őket, a halálát követő első öt
ven évben. A  második rész külön adja az 
életrajzokat, méltatásokat, emlékeket,, 
külön Schubert levelezését, különa zené
jét, és külön felsorolás mutatja be Schu
bert szerepétaszépirodalomban. Minden 
tétel mellett ott van a könyvtár jelzete, 
ami megkönnyíti a bibliográfia hasz
nálhatóságát. S a magyar szöveget 
mindenütt kíséri annak német fordí
tása, ami lehetővé teszi a kiadványnak 
külföldi elterjedését is. Ez a Schubert- 
bibliográfia is nemcsak nagy könyvtári, 
hanem nagy nemzeti munka is. Min
dennél jobban mutatja kifelé könyv
tárainknak és így egyben kultúrális 
életünknek színvonalát, már csak ama 
kötelékek révén is, amelyekkel bele
kapcsolódtunk a külföldi kultúrális, 
ezúttal zenei életbe. Ez a Schubert- 
bibliográfia is, amelynek megbecsült 
helye lesz a külföldi ünnepi kiadványok 
sorában, mindennél jobban szól mel
lettünk. Sikabonyi Antal„


