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zsidó nemzeti eszmének rajongóját 
festi, aki népét a római zsarnokság alól 
felszabadítani törekszik. Jézushoz is 
azért csatlakozik, mert látja, hogy 
milyen nagy hatása van a népre s azt 
hiszi, hogy a felkelés élére fog állani s 
mint Messiás, mint új zsidó király, 
összetöri majd a szolgaság láncait. 
Megborzad arra a gondolatra, hogy a 
Mesternek békés céljai vannak. 

Nekem az álmok Messiása nem kell I 
Nekem király kell, hatalmas, erős, 
Aki a népért síkra száll s kiküzdi 
Jogát a trónhoz, vagy dicsőn kimúl. 

De amikor azt látja, hogy Jézus nem 
akar erőszakot s olyan királynak te-
kinti magát, akinek országa nem e 
világból való, a fanatikus ember vak 
következetességével rá akarja kény-
szeríteni mesterére ezt a szerepet. 

Nincs más út, csak az erőszak. 
Zsarnoksággal szorítni rá a Mestert, 
Hogy a zsarnokság ellen síkra szálljon ; 
Békót veretni mind a két kezére, 
Hogy összetörje a nehéz bilincset. 

Ezért árulja el Jézust és ezért fogatja 
el. Csalódása azonban kettős : egyfelől 
a Messiás még így sem nyúl fegyverhez, 
másfelől pedig nemzete is alacsonynak, 
gyávának mutatkozik a nagy cél kivi-
telére. Júdás kétségbeesésében fel-
akasztja magát. 

Hogy e szomorújátéknak tragikai 
alapja erős, hogy az a főellentét, mely 
körül a drámai mondanivaló forog — 
nevezetesen a szeretet béketűrése és 
a nemzeti eszme fegyvertragadó lel-
kesedésének szembeállítása nagy érde-
kességű — az kétségtelen. 

Kár azonban, hogy e tragikai esz-
mének kifejezése nem sikerült. Az 
író nem ismerős eléggé a drámai for-
mával és sok technikai fogyatkozás 
rontja darabja hatását. így, hogy csak 
egy legyen megemlítve, a bonyodalom 
megindítása nagyon is epikus s' a darab 
csak a második felvonás vége felé kap 
elindító lökést. Ennél a fogyatkozás-
nál azonban még nagyobb hiba is van. 
A felvetett problémát, ezt a súlyos és 
érdekes tragikai ellentétet, kár volt 
olyan kicsinyes intrikával fűteni és 
kirobbantani, mint aminőt Simon fari-
zeus visz végbe Júdás felesége iránt 
való szerelme miatt. Ez a banális 
eszköz semmiképen sem méltó e tragé-
dia nagyjelentőségű mondanivalójához. 

Reméljük, hogy Nikodémusz Károly 
fog ennél még sikerültebb színdarabot 
is írni. Ehhez azonban az kell, hogy a 
drámaírás műhelytitkait jobban meg-
tanulja, és az, hogy iparkodjék meg-
szabadulni olyan kicsinyes fogások 
használatától, melyek már évtizedek-
kel ezelőtt elavultak. (Hallgatózás, 
álöltözet, «félre»-szólás stb.) 

Mi, maradék Magyarország olvasói 
érdeklődéssel fogjuk^ kísérni Nikodé-
musz Károly további munkásságát. 
Nemcsak azért, mert minden olyan 
irodalmi megmozdulásnak örülünk, 
mely az elszakított magyarság kultúr-
erejet mutatja, hanem azért is, mert a 
szerzőnek tehetsége igen rokonszenves. 

G. S. 

líj. Könyves Tóth Kálmán : Furu-
lyaszó. Egy kanász megszeret egy 
leányt, de éz ellöki magától. Bújában 
világgá megy a finomlelkű disznó-
pásztor és híres szobrásszá képzi magát. 
Mikor évek multán visszamegy falu-
jába és az ő furulya-szava után vágyódó 
régi szerelmese most már szívesen 
lenne az övé, visszaadja a hajdan 
büszke leánynak a kölcsönt és most ő 
löki el magától. 

«Néha jó visszamenekülni a roman-
tikába)) — írja mottóul a szerző. Csak-
hogy a romantikus történetet is, való-
szerűen kell megcsinálni. A Furulyaszó 
szerzője ezt nem tudja. Mikor egy kis 
valószerűségre volna szüksége, vagy a 
szimbolizmus fátyolát lebegteti, vagy 
a romantika léggömbjére ültet bennün-
ket ; mikor pedig romantikus elpihen-
tetésre volna szükség, akkor a kanász 
disznait röfögteti. Ha egy műfaji 
«minden»-t akart adni a szerző, akkor 
megoldotta feladatát, mert művében 
van regény, dráma, költészet, roman-
tika, naturalizmus, expresszionizmus, 
— csak épen művészi egvség hiányzik 
belőle. 

A könyvet a Magyar írás adta ki 
Ízléses köntösben. —og. 

Hartók György: Kant. Az erdélyi 
«Űt» kiadásában jelent meg Bartók 
György, a szegedi egyetem filozófia 
tanárának Kant-könyve, amely — 
amint az előszóból megtudjuk — egy 
nagyobb monografia rövidített, nép-
szerű kiadása. Bartók lelkes kantianus, 
mesterének tanításait már több kiváló 
értekezésben ismertette, most össze-
függő előadásban tekinti át a gondol-
kozó fejlődését. Gondosan elemzi a 
kritikai korszakot, különös szerencsé-
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vei a praktikus ész kritikáját. Könyve 
különösen kezdőknek nagyon ajánla-
tos : jó áttekintésben, elfogulatlan elő-
adásban ismerkedhetnek itt meg Kant 
bölcseletével. A sokszor homályos gon-
dolatok kitűnő értelmezéssel jelennek 
meg Bartók munkájában. 

Legyen szabad a mü egészére néhány 
megjegyzést tennünk. A bevezetés túí-
sommásan intézi el a racionalista és 
empirikus irányzat ismertetését és 
Kant szerepét is ez irányok összefogá-
sában. Gyümölcsözőbb lett volna 
részletesen megismertetni azokat az 
elveket, melyeket Kant belőlük 
vett át, melyeket ő kétségbevonha-
tatlanoknak tartott. Kant probléma-
látása az egyes kérdéseknek benne 
végbemenő tudatosítása is érthetőbbé 
válik számunkra, ha látjuk, milyen 
szerepet töltöttek be ezek a kérdések 
az akkori filozófiai köztudatban. Kant 
esetében a legtöbb kommentáló haj-
landó abba a tévedésbe esni. hogy a 
XIX. századi utódokon és epigonokon 
át tekinti a bölcselőt, elmulasztva be-
illeszteni őt a XVIII. századvég sajá-
tos világnézetébe. Egészen más és 
egészen újszerű problémák merülnek 
fel pedig, ha például a felvilágosodás 
szempontjából tekintem a kanti 
bölcselet evolúcióját. A szabadságról 
szóló tan, az autonóm ész gondolata 
is racionalista elődök munkájának 
betetőzése. A túlzottan éles korszak-
bevágás mindig káros hatású ; Kantot 
sem szabad elődeitől teljesen elszakí-
tani és benne úgyszólván csak a post-
kantianus irányok megindítóját látni. 

Más és természetesen pusztán elvi 
ellenvetés, hogy a bírálat szava az 
egész értekezésben alig szólal meg. 
Bartók professzor mindenben Kant 
hívének vallja magát. A kanti tanítá-
sokat igyekszik megszabadítani a pszi-
chologikus magyarázat törekvésektől, 
kiemeli ismeretelméleti jelentőségüket, 
tiltakozik az a priori elvek szubjektív 
felfogása, valamint ama nézet ellen, 

• mintha az elme Kant szerint a valósá-
got megszerkesztené, — szóval szere-
tettel és hittel a kantianizmus objektív 
igazolására törekszik, ellenvetés, kétel-
kedés eszébe sem jut. A legmodernebb 
bölcseleti irányok a metafizika meg-
újulásától és nem ismeretelméleti prob-
lémák kutatásától, részben a kanti 
bölcselet legyűrésétől remélik a filo-
zófia újjászületését ; egyrészt tomisz-
tikus alapon (Maritain), másrészt a 
logikai idealizmus (Pauler) oldaláról 
egyre sűrűbben bírálják a kritikai 

idealizmus tételeit. Legalább cáfolatok 
alakjában szerettünk volna kitéréseket 
a ma erősödő, ellenkező meggyőző-
désekre is. Halász Gábor. 

Victor Gabriella : A pataki vár 
gyöngye. Ifjúsági regény Lorántfy Zsu-
zsánna leánykorából. 

Lorántfy Zsuzsánna gyermekkorá-
ról, fejlődéséről keveset tud a törté-
nelem s csak Rákóczi Györgygyei való 
házassága után lép ki az erdeklődés 
színterére, hogy aztán vallásossága és 
kulturális tevékenysége miatt a törté-
nelem lapjai is fenntartsák nevét. 
Vonzó és határozottan irodalmi fel-
adat volt tehát utólag, mintegy vissza-
következtetve a későbbi tényekből, 
megalkotni annak a fejlődésnek a 
képét, melynek csak eredményei isme-
retesek. Victor Gabriella teljesen tuda-
tában volt feladatának és illő komoly-
sággal látott megoldásához. Erről maga 
is számot ad abban az Utóirat-ban, 
«mely nem tartozik már az ifjúsági 
regényhez». Forgatta a későbbi Lo-
rántfy Zsuzsánna levelezését, saját-
kezű munkáit (Mózes és a próféták), 
tanulmányozta a környezetet, melyből 
a leányiélek összetevődött : az embere-
ket, akikkel érintkezett, a politikai, 
egyházi eseményeket, melyek jellemét, 
gondolatvilágát'kialakították. E pozi-
tivebb adatokon túl azonban a szabad 
kombinációhoz is kellett nem egyszer 
folyamodnia, de ezt is mindig igen óva-
tosan cselekedte, mintha számot kel-
lene később adnia róla, elsősorban 
mindenesetre saját írói lelkiismereté-
nek. így például Zsuzsánna korai nagy 
komolyságát és mély lelki életét anyjá-
nak, Borbála asszonynak betegeskedé-
sével és kora halálával okolta meg. 
Még a teljesen költött alakokhoz is 
(Orsolya néni, Szabó István) keresett 
és talált valamelyes történelmi alapot, 
«epikai hitelt». 

A kis regény vonzó rajzát adja a 
protestáns nagyasszony gyermekkori 
fejlődésének egészen férjhezmeneteléig. 
Nevelő, főképen vallási irányban nevelő 
olvasmánynak szánta szerzője s így 
kiválóan ezekre a mozzanatokra he-
lyezte a súlyt, habár így megszükítette 
is olvasóközönségét, mely eszerint in-
kább csak a protestáns ifjúságra szőrit -
kozhatik. A katholikusok a jezsuiták-
ról adott rajz s a babonás öreg Juhász 
alakjában igen kedvezőtlenül vannak 
bemutatva; igaz, hogy a történelmi 
Zsuzsannának is elég baja volt a 
jezsuitákkal. E fejlődésrajzban leg-




