
L E V E L E K

P Á R IS I L E V É L . A francia for
radalom a Bibliothèque Nationaleban. 
Ugyanabban a teremben, a Galerie 
Mazarine-ban, ahol a múlt esztendő
ben X IV . Lajos századának kiállítása 
kapott helyet, az idén két sor forra
dalmi zászló rejti Romanelli klasszikus 
mennyezetképeit. Az eleven boltozat 
csupa színnel és borzongással tölti be 
a galériát, ahol pár napra újraéledt egy 
egész kor lelkülete, e kor legfőbb hősei
nek s szereplőinek emlékeivel. Mindjárt 
az első üvegszekrényekben ott látjuk 
a Forradalom előjátékát : Rousseau 
Vallomásainak szabályos vonású kéz
iratát, aztán a Contrat Socialnak (Am 
sterdam, 1762.) s Diderot és D ’Alem- 
bert Encyclopédiejának (Páris, 1751—  
1780, 35 kötet) legelső, ritka kiadásait, 
a Figaro házasságának, s a bordeaux-i és 
párisi parlamentek határozatainak 
(1787— 88.) kézirataival. A  Forradalom  
történetét, vajúdó kezdeteitől fogva 
egészen Bonaparte felléptéig, a köny
vek, tervrajzok, oklevelek, metszetek 
és kéziratok egész garmadája illusz
trálja, amelyek közt az utolsó Napoléon 
brumaire-i határozata (1799). E  meg
szabott kereteken belül a kor minden 
megnyilvánulását hatalmas emlék
anyag magyarázza, legnagyobbrészt a 
könyvtárnak s részben más gyűjtemé
nyeknek kincseiből : felvonulnak az 
emberek, a gyűlések és a katonai ese
mények ; az emigráció, a polgárháború, 
a Forradalom vidéki és külföldi követ
kezményei ; a vallási, a társadalmi, a 
tudományos és iskolai intézmények ; 
az irodalom, ’ a muzsika, a művészetek 
és a sajtó ; s legvégül a kor erkölcsei.

Valamennyi osztály között talán a 
sajtóé a legérdekesebb. Azt a 605 ú j
ságot, amelyeket 1789 és 90 között 
nyomtak, majdnem teljesen elpusztí
tották, mint értéktelen vagy kellemet
len papírokat ; épp ezért a »Nationale« 
majdnem hiánytalan gyűjteménye pá
ratlan értéket" képvisel. Itt látjuk a 
» Journal de Paris«-t, a «Moniteur Uni- 
versel«-t, a «Journal des débats et 
decrets«-t, amely ma is megjelenik 
«Journal des débats politiques et lit- 
téraires« néven ; itt van Marat hírhedt 
«L ’Ami du peuple»-je (Anatole France 
egykori tulajdona) s Desmoulins «Vieux 
€ordelier«-je, —  Prudhomme, Hebert,

Choderlos de Laclos (a «Liaisons Dan- 
gereuses« szerzője) s más korbeli híres
ségek orgánumaival egyetemben. Az 
illusztrált könyvek közül (amelyeknek 
E. Dacier külön tanulmányt is szen
telt, a «Gaulois artistique« 1928. január
21-i számában) itt találjuk Desmoulins- 
nek metszetekkel díszített «Révolutions 
de France et de Brabant«-ját, a for
radalmi törvényszéknek mindennél rit
kább «Bulletin«-jét, Prudhomme-nak a 
«Forradalom bűneirők, Nougaret-nak 
a párizsi börtönökről szóló s képekkel 
és metszetekkel díszített müveit, sőt 
Goethe önéletírásának első, Cotta-nál 
megjelent kiadását (1822). ahol, Valmy 
előestéjén, ezt írja a német költő : 
«E helytől és e naptól fogva új korszak 
kezdődik a világtörténetben s elmond
hatom, hogy : ott voltam«.

Sok mindent kéne említenem e kiállí
tás ritkaságai közül ; hadd nevezzem 
meg futtában André Chénier verseinek 
kéziratát; Condorcet s Saint-Just kézi
ratait, az utóbbit egy newyorki magán- 
gyűjteményből ; a legelső «Salon libre«- 
nek 1791-beli katalógusát, a nemzet- 
gyűlés rendeletére a Louvre-ban ki
állított műtermékekről ; Salamon Gess- 
ner műveit francia fordításban és met
szetekkel (1786— 93) ; La  Fontaine 
illusztrált kiadásait, a hírneves Didot- 
nyomdából ; s Milton «Elveszett Para
dicsom inak kétnyelvű s színes metsze
tekkel ékes kiadását (1792). E  kor 
könyvkötései ritkák, viszont művészi 
értékük is kevés.

Ami a metszeteket illeti, ezek nagy
jában folytatják még a X V II I .  szá
zad művészetét : Moreau-ban és De- 
bucourt-ban még kevés a forradalmi 
vonás. David-nak néhány képe és rajza 
közül hadd említsem meg «Marat meg
gyilkolását», amely a bruxelles-i képtár 
tulajdona, »Marie-Antoinette-ot a vér
padra menet», amelyet David mint 
szemtanú rajzolt, s Desmoulins-nek 
arcképét. A  Forradalom igazi művészei, 
Daumier és Courbet, csak később, az 
új század derekán munkálkodnak.

(Páris.) André Fevret.

A  SZLO VENSZK Ó I M A G Y A R  K U L 
T Ú R Á R Ó L . Ravasz László, a nagy- 
tudományú és ékestollú református 
püspök, akit családi hagyományai
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és kolozsvári működésének szálai ma 
is Erdélyhez, annak magyarságához, 
az erdélyi magyar irodalomhoz és 
művelődéshez kötnek, a Könyvbarátok  
Lapja második számában Irodalmi 
schisma címen megjelent tanulmányát 
ezekkel az aranyszavakkal fejezi be : 
»A magyar nyelv csak egy irodalmat 
bír el ; két irodalom két lelket terem
tene. A  kétlelkű nemzedékeknek pedig 
egy lelkűk sincs.«

Amit Ravasz László az erdélyi 
irodalomról mondott, az a szlovenszkói 
magyar irodalomra és általában az 
egész magyar kultúrára is vonatkozik. 
A  világháború után bekövetkezett 
nagy nemzeti katasztrófa új feladatok 
elé állította az anyaországban és az 
utódállamokban élő magyarságot egy
aránt és mivel nincsen szerencsétlenség, 
amely valami jót is ne hozna magával, 
nemzetünk politikai szétdarabolása kul
túrális téren a megszámlálhatlan hát
rány mellett azzal az egy előnnyel is 
járt, hogy Budapestnek minden tehet
séget fölszívó és saját képére formáló 
bűvereje meggyengült, mellette Kolozs
vár, Nagyvárad, Pozsony, Kassa és 
Szabadka az eddiginél nagyobb szerep
hez jutott és új, friss színekkel, értékek
kel és tehetségekkel gazdagítja a ma
gyar művelődés kincsesházát. Igen 
nagy baj támadna azonban abból, ha 
a kultúrális határzár, amely az anya
ország és az utódállamok magyarságát 
immár majdnem egy évtized óta el
választja egymástól, sokáig fönn
maradna és a legutóbbi évek folyamán 
kialakult decentralizáció, amely —  
ismétlem —  sok előnyt is rejt magában, 
öncéllá, vagy amint Ravasz László 
magát kifejezi : autarkiává válnék és 
az eleddig egységes magyar lelket két, 
három, sőt négy lélekké bontaná szét.

Metternich és a Szent Szövetség korára 
emlékeztető rendszabályokkal akarják 
az utódállamok kormányai megakadá
lyozni, hogy az elcsatolt magyarság 
egymással és az anyaországban maradt 
fajtestvéreivel a szellemi kapcsolatot 
fenntarthassa. Ma is érvényben vannak 
azok a nyolc-kilenc évvel ezelőtt ki
adott rendeletek, amelyek szerint a 
Magyarországon 1918 után megjelent 
könyvek csak igen szigorú előzetes 
cenzúra után árusíthatók az utód
államok könyvesboltjaiban, sőt még 
az újságok közül is csak egy-két olyan 
lapot engednek be, amelynek iránya 
politikai törekvéseiket nem keresztezi.

Ezektől az intézkedésektől azonban 
nem féltem a magyar kultúra egységét. 
A  korszellem, amely nemzetközi szer
vezetet létesített a nemzetek szellemi 
együttműködésének kimélyítése céljá
ból, nem fogja sokáig tűrni ezeket a 
korlátozásokat és le fogja dönteni a 
kínai falat, amely a kulturális érint
kezést meg akarja akadályozni. A  világ 
közvéleménye előbb-utóbb rá fogja 
kényszeríteni a prágai, bukaresti és 
belgrádi kormányokat, hogy, miután 
kereskedelmi szerződéseket kötöttek 
Magyarországgal és megnyitották a 
határokat az ott termelt áruk előtt, 
most már engedjék be a szellemi ter
melés produktumait is és ne állítsanak 
vámsorompókat a kultúrális értékek 
kicserélése elé.

Végzetes szerencsétlenség volna azon
ban, ha maga a magyarság tágítaná ki 
a válaszfalat, amelyet a békeszerződés 
az új politikai határok megvonása 
által a nemzet egyes részei közé épített 
és az új viszonyokba érzelmileg is 
annyira beleélné magát, hogy meg
feledkeznék a lelki egység fenntartá
sáról. A  magyar nemzet ősi erényével : 
a törvénytisztelettel, amelyet mi az 
új viszonyok között is állandóan hir
detünk és amellett az utódállamokkal 
szemben is kötelezőnek ismerünk el 
magunkra nézve, nem áll ugyanis 
ellentétben az a másik alapelvünk, 
hogy a magyar kultúra egy és oszt
hatatlan s azt semmiféle új ország
határ és a világ semminő hatalma szét 
nem szakíthatja. Politikailag földara
boltak és ennek kényszerű következ
ményeit mi le is vonjuk, de azt az 
egyet nem tilthatja meg nekünk senki, 
hogy a szellem határok közé nem 
szorítható birodalmában mi magyarok 
egynek ne érezzük magunkat más 
államokban élő magyar testvéreinkkel. 
Miként a különböző egyházak híveit 
a közös hit, a közös vallás, úgy kötik 
össze a különféle nemzetek tagjait a 
közös nyelv, a közös történelem, a 
közös hagyomány, a közös tőről sar
jadt művelődés, egy szóval : a nemzeti 
kultúrközösség, és ahogy példának 
okáért a katholikus egyház híveitől 
senki sem veszi rossz néven, hogy 
állampolgári kötelességeik teljesítésén 
kívül egyházuknak és látható fejének 
is engedelmeskednek, éppen olyan ter
mészetes az is, hogy az ugyanahhoz a 
nemzethez tartozó egyének az állami 
közösségen túl nemzetüknek is hű fiai
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akarnak maradni. A  nemzetiségi kér
dés megoldása a modern fölfogás sze
rint csak úgy képzelhető el, ha a nem
zetiségi állam a nemzeti érzést az 
egyén éppen olyan benső ügyének 
tekinti, mint a vallási meggyőződést, 
és a lelkiismeret szabadságának nagy 
elvét a nemzeti érzelemmel szemben 
is elfogadja és alkalmazza.

A  magyarságot csak akkor fenyeget
heti az a veszély, hogy lelki és kultu
rális egysége darabokra törik, ha ma
gunk is úgy akarjuk. Az angol és az 
amerikai irodalom és kultúra azért 
vált el egymástól, mert az Óceánon 
innen és az Óceánon túl élő angol
szászok az amerikai szabadságharc 
után tudva és akarva adták föl az 
addigi nemzeti közösséget. Lengyel- 
ország felett ellenben másfél évszázadig 
három idegen nép uralkodott és a 
lengyel irodalom és kultúra mégis egy
séges maradt mindvégig. Mickiewicz 
és Sienkievic művei Galíciában és 
Posenben éppen úgy közkincsei voltak 
a lengyel nemzetnek, mint a kongresz- 
szusi Lengyelországban. Egy pilla
natig sem akarok kételkedni abban, 
hogy akad :a magyar író és magyar 
tudós, művész, vagy bármiféle magyar 
kultúrtényező, aki a nemzet szellemi 
egységét fel akarná áldozni és a mai 
decentralizációt autarkiává, öncéllá 
akarná tenni.

Más kérdés persze, hogy az egy lélek 
akarása tettekben is megnyilvánul-e. 
H a visszapillantunk az elmúlt évekre, 
alig néhány oly jelenséget veszünk 
észre, amely arra vall, hogy a magyar
ság széttört darabjai kultúrális téren 
ezentúl is együtt akarnak működni. 
Néhány irodalmi előadás, egypár hang
verseny, egy-két könyv talán az egye
düli aktívum, amit e téren elkönyvel
hetünk. Még odáig sem jutottunk el, 
hogy az erdélyi magyar írók eljöttek 
volna hozzánk Szlovenszkóba és a 
mieink viszonozták volna látogatásu
kat. A  budapesti irodalom izmosabb 
tehetségei közül csupán Szabó Dezsőt és 
Móricz Zsigmondot láttuk itten. Mécs 
Lászlónak évekkel ezelőtt Budapesten 
rendezett szerzői estjén kívül csupán 
Győry Dezsőnek, Sziklay Ferencnek és 
Darkó Istvánnak csak nemrégiben a 
Zeneakadémiában lefolyt bemutatko- 
kozása és egy ifjúsági csoportnak az a 
terve, hogy a magyarság egységesen 
áldozzon Ady Endre emlékének, mu
tatja, hogy Budapest is kívánja az

utódállamokbeli magyarsággal való 
együttműködést. Kétségtelen, hogy 
ennek a szomorú helyzetnek okai nagy 
részben nem bennünk keresendők, ha
nem a viszonyokban, amelyek sokszor 
az irredentizmus vádjába keverik bele 
a politikával semmi összefüggésben 
nem álló kultúrális, sőt társadalmi 
érintkezést is, másfelől azonban bizo
nyos, hogy nekünk is többet lehetett és 
kellett volna tennünk a háború után 
oly váratlanul megszakadt szellemi 
érintkezés újrafölvétele érdekében.

Magyar tudományos intézmények 
hálózata épül ki Berlintől Rómáig, 
Bécstől Londonig egész Nyugat-Euró- 
pában. Minderre föltétlenül szükség 
van, mert csak ilymódon kapcsolódha- 
tik bele a magyar kultúra az európai 
művelődés áramába, csak így veheti 
át az emberi szellem fejlődésének leg
újabb eredményeit és mutathatja meg 
a világnak, hogy a magyarság a leg
nagyobb megpróbáltatások között is 
értékes munkát végez a kultúra minden 
ágában. Ámde ennél ezerszer fon
tosabb az, hogy az utódállamokban 
élő magyarság tudja azt, mit alkot az 
anyaország és hogy viszont a csonka- 
magyarországi magyarság is lássa, hogy 
a trianoni határokon túl is szervesen 
tovább fejlődik a magyar kultúra. 
Minden könyv, minden folyóirat, min
den szó, amely ezt a célt szolgálja, 
érték az egyetemes nemzeti közösség 
szempontjából. Ennek a munkának 
a jegyében üdvözöltük mi, utód
államokbeli magyarok is a legnagyobb 
örömmel a Könyvbarátok Lapja meg
indulását. Remélni szeretnők, hogy e 
példát mások is követni fogják és 
mindazok az intézmények, amelyeknek 
feladata a magyar kultúra politika- 
mentes ápolása, mindent el fognak 
követni, hogy az új határokon innen 
és túl élő magyarság között a szellemi 
kapcsolat minél szorosabb és bensősé
gesebb legyen.

(Prága.) Flachbarth Ernő.

N Y O M D A T Ö R T É N E T I K IÁ L L Í 
TÁS K O M Á R O M B A N . A  Jókai Egye
sület húsvét ünnepén múzeumának és 
könyvtárának gazdag gyűjteményeiből 
nyomdatörténeti kiállítást rendezett, 
amely a város kultúrális fejlődésének 
grafikonját tárta a közönség elé. Ko
márom a magyar alkotmányos korszak 
beköszöntéséig egynyomdájú város volt 
és csak 1867 után működik benne több
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könyvnyomda. Első könyvnyomtató 
műhelyét a debreceni Töltési István 
alapította a X V II. század végén, aki 
Németalföld nyomdáiban tanulta mes
terségét. Töltési kezdte el a Komáromi 
Kalendárium kiadását, mely egy idő
ben elterjedés és népszerűség tekinte
tében elhomályosította a Brever Sá- 
muel-féle lőcsei kalendáriumot is. En
nek a kalendáriumnak 1700. évtől 
1849. évig terjedő időből összegyűjtött 
ritka évfolyamait láttuk a kiállításon ; 
jó része néhai Szinnyei József gyűjte
ményéből került Komáromba. Áz ed
dig ismert legrégibb naptár 1708. év
ből való, e sorok írója egyik csonka pél
dányban felfedezte az 1700. évi pél
dányt és ebből kétségtelenné vált, hogy 
Töltési nyomdája már a X V II . század 
végén működésben volt. Ez 1730 körül 
megszűnt s a század közepén a Schmid- 
féle nyomda működik rövid időn ke
resztül. Az állandó könyvnyonitató te
vékenység a X V II I .  század végén in
dul meg, amikor Péczely József megte
remti a Komáromi Tudós Társaságot. 
Péczely, aki Voltaire-rel levelez és mű
veit fordítja, ezeket a győri Streibig- 
nyomdában nyomtatja, de 1789-ben a 
pozsonyi Weber Péter Simon alapít fió
kot Komáromban, amely hatalmas 
munkákat nyomtat, köztük Péczely 
tudományos folyóiratát : a Mindenes 
Gyűjteményt. Weber nyomdáját Wein- 
müller Bálint veszi át és a család kezén 
marad 1848-ig, amikor azt a Siegler 
Testvérek vezetik tovább. 1867-ben 
Merkl Alajos kis gyorssajtója nyitja 
meg a többi nyomdák sorát, utána kö
vetkezik a Spitzer Sándor, Grósz Sán
dor, Schönwald Tivadar, Hacker Ri- 
kárd, Rónai Frigyes, Freisinger Mór, a 
Jókai könyvnyomda s a Virradat 
nyomda. Az 1790— 1890 közt megje
lent könyvnyomdái termékek közül a 
Jókai Egyesület kiállította a nevezete
sebb hivatalos nyomtatványokat, az 
első (1848) és az 1861. évi választások 
plakátjait, felhívásait, a társadalmi és 
kereskedelmi életnek ma már művelt
ségtörténeti becsű nyomtatványait (régi 
hangversenyek, üzleti körlevelek, meg
hívók stb.), külön csoportba foglalta 
Klapkának, a vár hős védőjének napi
parancsait, amelyekről egy darab ma
gyar történet tekintett a kiállítás láto
gatóira. Nagy értéket képviselnek az 
1832. évtől kezdve összegyűjtött ko
máromi színlapok, végül a Komárom
ban megjelent időszaki és alkalmi la

poknak, valamint az itt nyomtatott 
folyóiratoknak egy-egy példányát lát
tuk, amelyek két hatalmas falat borí
tottak el. Komáromi fa- és rézmetsze
tek, ritkaságok és egzotikus (japán, tö 
rök, délszláv) nyomdatermékek és az 
amerikai magyar lapoknak egy-egy 
példánya keltett még a kiállítás nyom
tatványai közt nagyobb érdeklődést.

A  könyvek közül az 1789— 1848-ig 
felsorakozik a komáromi nyomda min
den híresebb terméke, köztük biblio
gráfiai ritkaságok is. Péczely József, 
Iliéi János, Döme Károly, Baróti Szabó 
Dávid könyvein kívül gróf Gvadányi 
József és a komáromi poetissa : Fábián 
Juliánná verses levelezése, az abban a 
korban nagyobb hírnevű történeti mun
kák (Broughton és Maizonnet históriai 
több kötetes lexikonai) fordításai és 
más tudományos könyvek látnak nap
világot a komáromi könyvsajtó révén. 
A  forradalom után visszaesést látunk ; 
Beöthy László »pesti arszlán« híres 
Puncs-kötetein kívül számbavehetőbb 
könyv alig jelenik meg. 1880 után 
azonban ismét sok könyvet termelnek 
a komáromi nyomdák, ekkor már a 
helyi sajtó is a felvirágzás útjára lép és 
azóta a könyvek százait állítják elő a 
komáromi nyomdák, amelyeknek néhány 
szebb termékét szintén láttuk a kiállítás 
üvegszekrényeiben. 1918 után a komá
romi nyomdákban a szlovenszkói magyar 
irodalomnak számos terméke jelent 
meg s a kiállítás ezeket is bemutatta.

(Komárom.) Alapy Gyula.

E R D É L Y I  L E V É L . Az erdélyi iro
dalmi érdeklődés most főként a nemrég 
megindult irodalmi folyóiratra, az Er
délyi Helikonin irányul. Ennek meg
indulásával az erdélyi irodalmi életnek 
régi vágya teljesült be.

Közvetlenül az imperium-változás 
után több próbálkozás történt az er
délyi magyar folyóirat problémájának  
megoldására. Kolozsvárott indult meg 
az Erdélyi Szemle, amely 1920-ban a 
Minerva r.-t. birtokába ment át és 
nevet változtatva Pásztortűz címmel 
él tovább. Ugyancsak Kolozsvárott 
jelent meg pár éven át a Napkelet, 
amely sok tekintetben szemben állt az 
akkori Pászortűzzel. Közvetlenül az 
imper um-változás utáni években pró- 
bálkozottMarosvásárhelyt Osváth K ál
mán a Zord Idővel és ennek megszűnése 
után a Kalauzzal. Váradon két folyó
irat jelent meg, előbb szemben állva,



majd később eggyéolvadva : a Magyar 
Szó és a Tavasz. Hosszabb-rövidebb 
ideig megvolt a maga irodalmi folyó
irata Aradnak és Temesvárnak is. De 
ezek a folyóiratok egy vagy más tekin
tetben mind rabjai voltak a forradal
mak utáni szellemi harcoknak, annak a 
kaotikus lelkiállapotnak, amely a négy
éves háborút és a trianoni békét kö
vette. Megosztották az irodalmi ter
melést is, az olvasó közönséget is. 
Ennek természetesen a folyóiratok 
számára szellemi, de főként anyagi 
csőd lett a következménye. Még a há
ború előtti magyar kultúr-élet se na
gyon bírta el az irodalmi elkülönülést, 
hogyan bírta volna el az az alig két 
millió erdélyi magyar, amint váratlanul 
el kellett szakadnia és magára *maradt. 
Ez a magáramaradottság nemcsak lelki 
volt, hanem anyagi is. Az erdélyi iroda
lom helyzete az imperium-változás né
hány első évében az volt, hogy egy kis 
réteg, szinte csak maguk az írók, ol
vasó közönség nélkül formálták és 
vitték éveken át égő fáklyaként előre. 
Addig, amíg az erdélyi olvasó is, külö
nös eltolódások, az anyagi létben való 
mélyrehullások, érdekes utakon való 
új élet-megalapozások után, valameny- 
nyire legalább nyugalmi pontra jutott. 
Ekkor már írókat talált, valóban az ő 
íróit, és irodalmi életet, amelyhez csak 
ő hiányzott. De éppen erre az idő
pontra állt be a sok szép folyóirat
próbálkozás és kudarc után a reakció. 
A  sok irodalmi folyóiratból egyedül 
a Pásztortűz maradt, ez is régi jellegét 
vesztve, eltolódva zárt irányba és szű- 
kebb szellemi területre, ott lebegve 
valahol szerkesztési elgondolásában is 
az irodalmi folyóirat és a családi lap 
között. Az első évek nekifutó szép 
lendülete bágyadva ejtette el a gyeplőt.

Az 1926 nyarán Vécsen baráti talál
kozóra gyűlt írók legfontosabb felada
tukként jelölték meg egy reprezen
táns erdélyi magyar irodalmi folyóirat 
megteremtését. Ez a folyóirat hosszas 
vajúdás, szellemi és anyagi lehetőségek 
találgatása után végre most 1928 máju
sában megindult az Erdélyi Szépmíves 
Céh kiadásában, Kisbán Miklós és 
Áprily Lajos szerkesztésében. Ennek 
a folyóiratnak a bölcsője mellett el 
kellett csendesedni azoknak az irányok 
és világnézetek érdekében vívott csa
táknak is, amelyek sokáig szétszórták 
mind az írókat, mind az olvasókat. 
Talán annak a sokat vitatott, sok szó

val kerülgetett «erdélyi lélek»-nek ez 
volt az első megnyilvánulása. Mert 
azok a kis irodalmi csaták és világ
nézeti viaskodások nem voltak «erdé
lyiek». Ezek csupán erdélyi vissz
hangjai voltak a határon átzengő 
csatazajnak. Kívülről bepattanó szik
rák szították.

így az erdélyi irodalom igazában a 
vécsi találkozóval és az Erdélyi Helikon 
megindulásával lépett önálló tényező
ként az egyetemes magyar irodalom  
életébe. Furcsa volna kimondani is, 
hogy ez az irodalom nem nemzeti, 
hogy lelki elvágyakozás a magyar iro
dalmi hagyományoktól, vagy hogy 
éppen szakadás és külön világ építése. 
Csakhogy ennek az irodalomnak nem
zeti volta más kísérete ugyanannak a 
dalnak. A  magyarországi magyar talán 
a könnyeitől, fájdalma szabadon ömlő 
patakjának partjáról nem látja azt a 
pódiumot, ahonnan felszáll ma az 
erdélyi szó. Itt nemzeti érzésén is felül 
kell kerekednie az írónak, hogy meg
komponálja* az ember dallamát ». Hiszen 
mellére ma a felette uralkodó nép 
friss, mámoros nacionalizmusa hull. 
Neki olyan törvényeket is kell alkot
nia, amelyek a nacionalizmusok felett 
is törvények. Az erdélyi magyarság 
kisebbségi sorsban él ma, eltekintve 
attól, hogy kollektív színeiben is min
dig volt megkülönböztető vonása. H i
szen történelmi élete alatt más törvé
nyei, más tradíciói és külön történelmi 
élményei is voltak. De az ezek nyo
mán kiáradó szellem az egyetemes 
magyarság részére kincseket termelt, a 
magyar lélek arcát szépítette. Akik  
ma ettől félnek, azokban nem a ma
gyar faj lelke fél. Az erdélyi magyar 
sokkal nehezebben feledkezhetik meg 
ma magyarságáról, mint a magyar- 
országi magyar. S ha meg is próbálna 
feledkezni róla, az élet minden perce 
figyelmezteti rá.

Az Erdélyi Helikon első számának 
tartalma körülbelül mutatja már a 
szerkesztő elgondolását. Az erdélyi 
irodalomról szóló cikkeken, elmefutta
tásokon, magyar novellákon, regényen 
és verseken kívül tanulmányt közöl 
az orosz misztika és az európai szellem 
harcáról, Marcel Proust-nak egy no
velláját, egy ismertető tanulmányt 
Hauptmann új eposzáról, állandó be
számolót kezd a magyarországi ma
gyar irodalom terméséről ; s foglal
kozni fog a román irodalom és az
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erdélyi szász irodalom nevezetesebb 
megnyilvánulásaival. Szemszögét tehát 
nem egy irodalmi irány határozza meg 
és tereli egy útirányba. Inkább valami 
szabad körülnézés a célja, világfigyelő 
tetőn szeretne állni, azonkívül, hogy 
a különböző egyéniségű erdélyi magyar 
írók fóruma.

A  magyarországi írók ma még 
nagyjából két táborban élnek, nem is 
tudva sokszor egymás teljesítményei
ről. Az erdélyi irodalom lelki háttere 
mintegy összekapcsolja a kettőt.Ahogy 
távolról néz, látja mind a kettőt, hol

örvendő, hol ítélő szemmel. Lehet, 
hogy ezzel majd két barátot vagy két 
ellenséget szerez magának. De győzni 
fog, mert az anyagi, külső életében 
porba hullt erdélyi magyar nép szép 
lelki fölemelkedése volt.

Remélni kell tehát, hogy az erdélyi 
irodalmi élet ma előtérben álló ese
ménye, az Erdélyi Helikon megindu
lása, nem tiszavirág jelensége az egye
temes magyar kultúréletnek, hanem  
új gazdagító színe, örök életrevaló
ságának szép bizonysága.

(Kolozsvár.) Kovács László.

K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K
A Z  ORSZÁGOS S ZÉ C H É N Y I-  

K Ö N Y V T Á R  T ÍZ  É V I S ZE R ZE M É 
N Y E I  A  N E M Z E T I M Ú ZE U M  K I 
Á L L ÍT Á S Á N . A  sajtó, Rákosi Jenő 
vezércikkével az élén a legnagyobb el
ismeréssel fogadta a Nemzeti Múzeum
nak nyár elején megnyílt kiállítását. 
S a tudományos és hivatalos világ, 
valamint a nagyközönség minden rétege 
szokatlan, széleskörű érdeklődésével 
teljes mértékben szentesítette a sajtó
nak elsőül jött elismerését. Mindehhez 
a méltányláshoz társult még a Buda
pesten tartott nemzetközi kongreszu- 
sok alkalmából és egyébként itt járt 
külföldi szakemberek s egyszerű világ
járó érdeklődők elismerése.

Az utóbbi években itthon vagy a 
külföldön rendezett kiállítások jobbára 
szépművészeti vagy iparművészeti 
anyagukkal hatottak. A  legnagyobb 
sikereket azonban rendszerint a nem
zetközi kiállítások aratják. Múzeu
munknak ez a kiállítása kilenc terem
ben a történeti osztályok —  könyvtár, 
régészeti-, történeti-, érem-, néprajzi 
gyűjtemények —  utolsó tíz évi gyara
podásának válogatott anyagát mutatja 
be. És ez a gyarapodás mind a magyar 
föld, a magyar lélek termése vagy  
legalább is a magyar földdel és a magyar 
lélekkel van valaminemű szoros kap
csolatban. S legnagyobb részében a 
magyar múltat tárja elénk. Nyilván
való tehát az általános siker oka, 
ennek a kiállításnak vonzóereje : a 
magyar múlt és a mindeneket átjáró 
nemzeti lélek varázsa, ami ezen a kiállí
táson szerteáradt annyira, amint ez ed

dig egyetlenegy kiállításunkon sem tör
tént az utóbbi években. Ez a kettő, a 
magyar múlt és a nemzeti lélek, fogott 
meg idegent és nem idegent, s tudóst 
és egyszerű érdeklődőt egyaránt, egy
forma erővel.

A  magyar múltnak és a nemzeti 
léleknek eddig is, kezdettől legelső 
otthona volt a Nemzeti Múzeum. Ez 
a kiállítás azonban ennél a régi hiva
tásnál is többet mutat fel. Nagysze
rűen rávezet arra a mindennél fonto
sabb kapcsolatra, amelyet a megannyi 
követelményt támasztó és annyi min
denre figyelmeztető forrongó" élettel 
szemben be kell töltenie legelső sorban 
is a nemzet Múzeumának, különösen 
mai elesettségünkben, amikor minden 
intézménynek minden egyes darab
jával nemcsak múzeális célt és 
nemcsak a múltat kell szolgálnia, 
hanem a nemzeti lélek minden 
érintést felfogó erősítésével a nem
zet jövőjét is. Ennek a célnak a tudata 
világosan benne van a Múzeumnak 
utóbbi években történt egész nagy
szerű újjászervezésében, és ezt a célt 
parancsolja nemcsak a megváltozott 
új idők szelleme, hanem az irányítás
nak dr. Hóman Bálint főigazgató veze
tése mellett történő nem kevésbbé 
nagyszerű állandó előtörése, amelyért 
minden múzeum-barátnak és minden 
magyar embernek csak lelkesednie kell. 
S hogy ezt a célt megérti a r agy
közönség is, kitűnik abból a fényes 
névsorból, amely a kiállítás katalógu
sának a végén bemutatja az utolsó 
tíz év adományozóit. Biztató, lelke


