
667 

azzal, hogy «fegyveres erő a régi nagy 
Magyarországot nem fogja visszasze-
rezni soha». Lángoló buzgalommal so-
rolja fel a tetszetős elméleteket, ame-
lyeket az önzés legrútabb faja igazolá-
sainak mond, «amikor a hatalomvágy 
letiport népmilliók elnémult kétségbe-
esése felett a hazafiasság nemzetiszínű 
köntösében tetszeleg». És szinte két-
ségbeesetten kéri a fiatalokat, hogy ta-
nuljanak apáik sorsának tragikus ösz-
szeomlásából : Tanuljátok meg, hogy 
nem szabad utánoznotok ! 

Költői erővel megírt bevezetése 
után nagy felkészültséggel világítja 
meg a világháború okait, a monarchia 
helyzetét, belső és külső céljait, a nagy-
hatalmak aspirációit, a kisebbségi 
ügyet s a háború utáni magyar köz-
életet. Szinte szemünk előtt alakítja ki 
a békés haladás és a gyilkos féltékeny-
ség két frontját, amelyeknek harcától 
Európa jövője függ. Részletesen sorra 
veszi a revízió szószólóit. Rothermere 
lordtól az Elsass-Lothringer Zeitung 
cikkírójáig és humanisztikus lelkesség-
től átfűtött könyvét bizakodó opti-
mizmussal fejezi be. 

Ha nincs is sok remény arra, hogy 
okos gondolatait a nemzetek vezető 
politikusai megszívleljék, a magyar 
ifjúság sokat tanulhat belőlük. (—) 

Dr. Lósy—Schmidt Ede : Hatvani 
István élete és művei. I. rész. (A Deb-
receni Tisza István Tudományos Tár-
saság I. osztályának kiadványa.) 

Ez csak az első része annak a nagy 
szorgalommal összeállított kétkötetes 
műnek, amely tudós professzor Hat-
vani életével és munkáival foglalko-
zik. A 220 oldalas könyv a legnagyobb 
részletességgel számol be a kiváló tu-
dós életének minden fölkutatható lé-
péséről, fordulatáról, kül- és belföldi 
szerepléséről. Kora ifjúságától halá-
láig kíséri nagyszerű munkásságát és 
pompás portréját adja a kitűnő család-
apának, tanárnak, egyházi szónok-
nak, tudósnak és nagyhírű orvosnak 

egyaránt. Az ördöngösségéről szárnyra 
kelt mondákat is részletesen ismerteti. 
Régebbi életrajzírói ezeket a mondá-
kat Hatvani fizikai kísérleteiből szár-
maztatták. Lósy—Schmidt azonban 
Révész Imrére hivatkozik, aki már 
negyven évvel ezelőtt írott életrajzá-
ban említi, hogy az egész mondacso-
portozatot a szellemdús és élces Ka-
zinczy Sámuel költötte. De még ez 
sem valószínű, mert a szerző egy, a 
Kazinczyénál is régibb kéziratot talált 
kutatásai közben, és mind a kettőt 
másolatnak tartja. A Hatvani-mondák 
ugyanis számos másolatban forogtak 
a debreceni kollégium deákjai között 
közkézen. A szerzők nevei alkalma-
sint már akkor is ismeretlenek voltak, 
amikor ezek a mondák forgalomba ke-
rültek. Heinrich Gusztávnak is — 
amint írja — az a véleménye, hogy a 
Hatvaniról szóló varázstörténetek 
debreceni deákoknak, tanult és olva-
sott embereknek kis részben komoly, 
legnagyobbrészt azonban tréfás ötle-
tei s azoknak a néphez, mint szerző-
höz, semmi közük. 

A könyv függelékként Hatvani la-
tinnyelvű életrajzát közli. 

A mű második kötetében a szerző a 
nagyhírű professzor tudományos mun-
kásságát fogja méltatni. (ich) 

Remsey György : Az eszeveszettek. 
Mysterium 4 felvonásban. (Kiadja a 
Spirituális Művészek Szövetsége, Buda-
pest.) A szerző a könyvhöz meglepő és 
megdöbbentő előszót írt. Meglepő, 
mert szokatlan, hogy valaki munkájá-
nak vélt értékeit ennyire, szerénynek 
éppen nem nevezhető módon kom-
mentálja, meglepő, hogy eleve bizo-
nyos szimbolikus mélységeket akar a 
darabban az olvasóval felfedeztetni. 
És megdöbbentő, mennyi gyűlölettel 
nyilatkozik a darabját elutasító szín-
házakról s hogy ilyen kitételeket hasz-
nál előszavában : «A színház lealjaso-
dott . . . az eunuch irodalom . . .» Mind-
ezeket csak regisztrálom, cáfolásuk 
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túlságosan könnyű feladat, ha az em-
ber a visszautasított művet elolvassa. 
A négyfelvonásos drámát a szerző 
mysteriumnak nevezi. Kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy nem az. 
Ez a dráma a legszertelenebb natura-
lista munka, vagy inkább, más szem-
pontból nézve, a XIX. század eleji 
német rémdrámák édestestvére. 

A szerző egy elzüllött, tönkrement 
nemesi család életét tárja fel, amely-
ben a háború vihara, a vérszag vad-
állati ösztönöket szabadít fel. Simon, 
a főhős, az első felvonásban az orosz 
betörés hírére elhatározza, hogy he-
gyen épült házában menedéket nyujt 
családtagjainak, akik a hegy lábánál 
fekvő falucskában laknak. A terv 
feleségénél némi ellenzésre talál, hiszen 
nekik maguknak is menekülniük kel-
lene, mert a veszedelem éppúgy fenye-
get itt is. Az ellenkezés a férjet 
mégis szinte őrjöngő haragra lob-
bantja. Ehhez a közben kitörtő égi-
háború hatása is hozzájárul, úgy, 
hogy a gyönge idegzetű Simon teljes 
önkívületbe esik. 

A következő két felvonás a Simon 
álma. Az álom Simon hozzátartozói-
nak életét mutatja be a láz és az indu-
lat torzító tükrében. A szerző magyar 
életünk bűneit, a testvérharcot, a 
hazaszeretet hiányát akarja egy csa-
lád életén keresztül bemutatni. De 
nem ezt a nyers valóságot adja. Fel-
fokozza a valóságot a valószínűtlen-
ségig. Pedig «a látszatot igaz nélkül 
meg nem csinálhatod» s «győzz meg, 
hogy ami látszik, az való». A szerző 
azonban nem tud bennünket meg-
győzni. Amit ad, csaknem három fel-
vonáson keresztül, a veszekedések leg-
élesebb staccatója, kutyakorbáccsal, 
töltött fegyverrel fűszerezve, a mű-
vészi igazság teljes negligálásával. Az 
anya, az írónő, a «félreismert tehet-
ség», minden indok nélkül gyűlöli és 
halálra gyötri kisfiát, majd az ellenség 
martalékául hagyva, menekül. A férfi 
fegyvert fog öreg édesanyjára, kor-

báccsal a kutyaólba kergeti szolgáját 
stb. Az első jelenet megdöbbent, a 
második már feszélyez, a harmadik 
közömbössé tesz, a negyediket, bár-
mily vérfagyasztó, megmosolyogjuk. 
A helyzetet semmi sem menti. A szerző 
az alakokat megteremti s ezek életre 
kelve kiszabadulnak a kezei közül és 
féktelenül, őrjöngően durvák, kegyet-
lenek, aljasak. Van egy bizonyos határ, 
amelyen túl a jóízlés vétót kiált. Ezt 
a határt vérbeli művész megérzi. Egy-
két pregnáns jelenet hatott volna, de 
ez a staccató kifáraszt s főleg eltompít. 
Fény és árny teszi a képet plaszti-
kussá. Ha a szerző fokozni akarja a 
hatást, nyugvó pontok nélkül nem 
teheti. (A Margit-jelenet kevés, jelen-
téktelen.) Az életre keltett figurák 
felett uralkodnunk kell, különben úgy 
járunk, mint a Zauberlehrling. 

A negyedik felvonás a darab leg-
művészietlenebb része. Miután a szerző 
egy Shakespeare-i mozdulattal a har-
madik felvonás végén mindenkit holt-
nak nyilvánít s miután a színen több-
rendbeli gyilkosság és öngyilkosság 
történt, a negyedik felvonásban jön az 
a bizonyos happy end. Simon felébred. 
Semmi baj. Az első felvonásban, a 
valóságban kiutasított, a harmadik-
ban az álom által, de a színpad reali-
tásában lemészárolt családja megjele-
nik teljes békében és épségben. Csak a 
szereplők azonos volta mutatja, hogy 
ugyanazok a személyek, akiknek a 
karakterét mi az előző két felvonásban 
egészen másként ismertük meg s akik, 
bár nem tudhatnak Simon álmáról, 
úgylátszik, okultak belőle. De az ol-
vasó, a néző rá van szedve, mert nem 
tudja, kinek higyjen, ezeknek vagy 
amazoknak s hogy egyáltalában higy-
jen-e a darabban. 

A szerző elítélően nyilatkozik a 
megalkuvókról s íme, a dráma egész 
épületét feláldozza megalkuvásból, a 
happy end kedvéért. Sőt az a gyanunk, 
hogy a két középső felvonást is azért 
játszotta át álommá, hogy az utólag 



669 

hozzáfüggesztett s éppen nem mű-
vészi célt szolgáló negyedik felvonás-
ban ezt a jó véget biztosítsa. 

A dráma épülete tehát elhibázott. 
Mégis vannak értékei. Az írónak van 
karakterizáló ereje, fantáziája, van 
érzéke drámai feszültségek megterem-
tésére, ízes a nyelve. Ezeket az adott-
ságokat több ökonómiával és főleg 
több diszciplinával kellene használnia. 

J. M. 

Baktay Ervin : India. — India 
multja és jelene, vallásai, népélete, váro-

sai, tájai és műalkotásai. (141 képpel 
és 1 térképpel.) Singer és Wolfner. 
1932. — Baktay Ervin alapos nyelv-
tudományi és főleg vallástörténeti elő-
tanulmányokat végzett, aminőkre az 
utazóírók legkiválóbbjai közül is csak 
kevesen szánják rá magukat. A szerző 
már előkészületei közben rájött, hogy 
ez a szellemi fölfegyverzettség okvet-
lenül szükséges, ha többet akarunk 
látni Indiából, mint az eddig számta-
lanszor leírt és lefényképezett külső-
ségek fölszínes világát. «India a hin-
duké és a hindu világnézet ismerete 
nélkül a legértelmesebb ember is csak 
vakon ténfereg India fiai és alkotásai 
közt», — írja Baktay. 

Kiváló vonása a könyvnek az is, 
hogy európai elfogultságtól mentes. 
Ez nagy dolog, mert rendesen az el-
fogultság akadályoz meg abban, hogy 
más világnézeten fejlődött fajok kul-
túráját elismerjük. Pedig, hogy az 
exotikus kultúrák között is van érté-
kes, kivált India példája bizonyít-
hatja. Az ú. n. arab számjegyek volta-
képpen indus számjegyek s ezeket 
Indiában már akkor használták, ami-
kor a nomád arabok még írni s olvasni 
sem tudtak. A legrégibb, mintegy 
2000 esztendős, tudományosan fölépí-
tett orvostudományi rendszer bölcsője 
szintén India. Egyes följegyzések arra 
utalnak, hogy a régi hinduk a himlő-
ojtást is ismerték. Ősi, 2000 éves or-
vosi művek szerint egyes fertőző be-

tegségeket apró, szemmel nem látható 
élőlények okoznak. Ime, a baktériu-
mok fölismerésének, vagy legalább is 
megsejtésének első nyomai. 

De jóllehet az indiai életszövevény 
minden mozzanata iránt érdeklődő 
szerző itt-ott a természettudományok 
körébe eső kérdésekre is ki-kitér, leg-
főbb céljául mégis a társadalmi és val-
lási viszonyok leírását tűzte ki. Mint-
hogy mélyreható tájékozottságra töre-
kedett, ottlétekor valósággal beleélte 
magát a hinduizmus gondolat- és 
eszmevilágába. Nyelvismerete alap-
ján, s a bráhmanizmusban és budd-
hizmus kérdéseiben kimutatott jártas-
sága révén a legilletékesebb források-
ból olyan adatok birtokába jutott, 
aminőket idegen csak a legritkább 
esetben tud megszerezni. 

Szerzőnk az indiai élet színét-fo-
nákját alaposan megismerte, mert a 
maharádzsák udvarától a szegény fa-
lusi nép egyszerű otthonáig mindenütt 
megfordult ; a viseletet, szokásokat 
hozzáértő szemmel vizsgálta. Érdeke-
sen ismerteti a kasztrendszert. S jól-
lehet erről, mint India legjellemzőbb 
társadalmi rendszeréről az Indiával 
foglalkozó munkák mindegyike «ala-
pos» tájékoztatót szokott nyujtani, 
egészen bizonyos, hogy Baktay köny-
vének olvasója ezt a kérdést egészen 
más, s a valóságnak megfelelő világí-
tásban ismeri meg. Épp ilyen meglepő, 
amikép az iszlámnak India történeti 
fejlődésében való jelentős szerepét 
megvilágítja. A szerző fejtegetései 
alapján jól megértjük Anglia indiai 
térfoglalásának kulisszatitkait is. 

Külön nem is kell kiemelnünk,hogy 
a szerző mint vérbeli író, könyvének 
az időszerűség vonzóerejét is biztosí-
tani tudja. Kezdve azon, hogy a tria-
noni békeparancs embertelenségeit 
minden kinálkozó alkalommal, kivált 
angol társaságban szőnyegre hozta, — 
Gandhi mozgalmának jelentőségét is 
megismerte és megismertette. 

A díszesen kiállított könyv pompás 




