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Ilyenek allegorikus meséi s ebben az 
irányban indul regénytöredéke is. 
Másutt az író viszont az ellenkező vég-
letbe lendülve, az ízlésnek egészen 
kényes határterületeit érinti s hangja 
ilyenkor fülsértően disszonáns. («Tet-
tenérés».) Egy-két novellában egész-
séges középútra talál s ezek a novel-
lák a kötet legszerencsésebb darabjai. 
(«Macskakölykök», «Plasztika».) 

írásainak sok személyi vonatko-
zása nem szerencsés. Az a személyi 
varázs, amely Móra Ferenc saját ja 
volt, csak igen kevés íróembernek 
adatott . Az olvasónak már olyan a 
természete, hogy nem mindig érdekli, 
kék-e az író szeme, vagy barna s hogy 
történetesen tud-e spanyolul ; hanem 
jobb szeret bizonyos dolgokra a sorok 
között rájönni, s akkor is szívesebben 
keres lelki tartalmat. 

Vértes Lenke novelláiban érezhető 
nagy ingadozások minden esetre ke-
resést jelentenek s az írásokat érték 
szempontjából talán a legpontosab-
ban így foglalhatnánk össze : műhely-
tanulmányok. 

Berényi Zoltán ( Jó ember felébred.— 
Fórum Szépíró Ujság kiadása, 1934.) 
novelláiban többnyire a rendkívülit, 
a bizart keresi s ez a történeteknek 
mindig valami riport-ízt ad, ami az 
írásművek irodalmi értékét csökkenti. 
Általában téves az a felfogás, hogy a 
novellában feltétlenül rendkívüli do-
lognak kell történnie. A novella a 
valóság viszonyainak mesteri ábrá-
zolását tűzte ki célul. Szeretjük a tör-
ténetet elképzelni, igaznak felfogni. 
S anélkül, hogy az élet szürke fo-
tográfiáját akarnánk kapni, szeret-
jük, ha az eleve reálisnak indult tör-
ténet nem lendül túl a hihetőn, mert 
különben az írás hitele meginog. 

A kis kötetben egyébként érték-
ben igen különböző írások kerültek 
egymás mellé. Igen szerencsés «A 
vadorzók», egészen gyönge az «Esti 
kép.» 

Egyik versparódiája kitűnően kar-

rikirozza az új népies irány túlzóit. 
Ime : 

«Bánatvégű sej ! fokosom mokányra 
vetem . . . 

Három pandúr cikornyázza harmatos 
nevem. 

Nevet rám a Jézus Krisztus, öccse 
vagyok é n ; 

Ihaj, tyuhaj , lafatyáré, nótás, bús 
legény . . . !» 

A humor minden esetre szerencsés 
adomány, amit az író bizonnyal nem 
hagy majd kihasználatlanul. 

M. Juhász Margit. 

Schütz Antal : Isten a történelem-
ben. Szent István-Társulat kiadása. 

Ritkán eszmélt rá az emberiség 
lelkiismeretesebb része oly komolyan 
a történelemcsinálás kötelességtuda-
tára, mint ma, ritkán muta to t t oly 
hajlandóságot, hogy egyéni életét 
önzetlenül helyezze a történelmi hi-
vatás oltárára. Talán a közelmultban 
lejátszódott események véres tragi-
kuma s ezeknek utóhullámai, a szel-
lemi, államformai és gazdasági válsá-
gok intették magábaszállásra. Egy új 
világszakasz előcsarnokában tapo-
gatózva új történelmi formákat keres, 
változatlan és örök célok nélkül. Nem 
tud nekigyürkőzni a feladat megoldá-
sának, nincsenek történeti eszményei, 
nem érez személyes szövetséget és 
közösséget a történelmi multtal, mert 
nem nevelték arra, hogy érezzen. 

A történelmi eszmélés segít törté-
nelmet csinálni — mondja Schütz 
Antal. Könyvében u ta t nyit a törté-
nelem helyesebb látására és értelme-
zésére, rámuta t az örök célokra és 
eszményekre, melyek a történelmet 
vezették és mindig is vezetni fogják. 
Lefolyásában természetfölötti és 
egyénfölötti erők rejtőznek : egy ab-
szolút személyes Szellem gondolatai és 
parancsai. Mozzanataiban Értelem 
öntudatosul. A történelmi tapasztalás 
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visszavezet Istenhez, akinek művészi 
elgondolása szerint történnek a té-
nyek. Aki az Isten-eszme magaslatáról 
néz le a történelem tényhalmazára, 
nem értelmetlenséget lát benne, hanem 
logikát és szükségképiséget, a tragi-
kumok, háborúk, nyomorúságok és 
borzalmak mögött a büntető Alkotó 
arcának kemény arcvonásait. A tör-
ténelem mozgásának irányítója az 
Isten, a parancsai szerint élő ember-
közösség élete : történelem, azaz, az 
Ő igaz megnyilatkozása. Tehát meg-
van az örök Cél, mely felé indulnia 
kell az emberiségnek. A hívő tudja , 
hogy a történelmi jövő neki nem 
futurum, hanem imperativus ! Min-
denkinek bele kell kapcsolódnia a 
történelembe, képességei szerint vál-
lalnia kell a korból kiérzett új isteni 
parancs teljesítését. 

A tudományos munka nemcsak 
gondolat, hanem tet t , is s a te t t maga 
egy darab történelem. Schütz Antal 
könyve történelem, útmutatás , egyéni 
állásfoglalás, történetalakító tényezők 
tárháza. 

Th. G. 

Ártinger Imre : Egry József. Ars 
Hungarica. 2. kötet. Budapest, 1932. 

A nemrég megindult Ars Hunga-
rica c. művészeti könyvsorozat újabb 
köteteként Egry József festészete ke-
rült méltatásra. Egry a magyar fes-
tészet egyik legérdekesebb magá-
nosa. Ötven év körül jár, de alig tíz 
esztendeje talált önmagára. Sokáig 
rossz képeket festett, fiatalkorában 
Belgiumban és Párisban járt , ott 
Meunier és Millet babonázta meg, de 
nem lett igazi festővé. Most évek óta 
Badacsonytomajon lakik, úgyszól-

ván semmit sem tud európai és ma-
gyar művészeti fejlődésről és új ké-
peinek példaadó szerepével mégis erő-
sen belejátszott a mai magyar festé-
szet kialakulásába. 

Túlzás volna azt állítani, hogy 
alkotásaiban változatos. Valamennyi 
képe izgatott és patétikus vallomás 
a természet szépségéről, akár olajban, 
akár papíron, különös olajpasztell-
technikájában születik is meg. A fény-
nyel á t i ta tot t , átszellemült, elanyag-
talanodott és szilaj expressziókat 
«irdatlan érzelmi hév» fogja össze. 
Ennek a művészetnek se őse, se 
utóda, egészen külsőséges rokonság 
az, mely az angol Turner-rel össze-
fogja, azonkívül továbbfejleszthetet-
len. A részletekkel nem ér rá foglal-
kozni, képtelen az objektív nézésre. 
Taormina hegyláncai mögött a Bala-
tont pillantja meg, minden alakban 
önmagára ismer. Lázas művészet ez 
s muta t ja , hogy a szenvedély a maga 
elhagyatottságában is mily rendkí-
vüli tettekre képes. Egry különös, 
kuszált, pantheisztikus látomásai az 
új magyar festőművészet legsajáto-
sabb értékei közé tartoznak, egy ere-
deti festő csaknem azt lehet mondani, 
végzetesen eredeti alkotásai. 

Ártinger Imre, a kiváló műgyüjtő 
teljes képet formál nem mindennapi 
hőséről. A szerző első könyve ez, de 
a műgyüjtés és a műkritika láthatat-
lan hajszálcsövekkel való összekötte-
tését muta t ja , hogy gyakorlott, ki-
tünő szemű, biztos ítéletű író mutat-
kozik be vele, oly író, ki nemcsak 
ismertetni tud ja a mellékelt harminc-
három illusztrációt is, hanem mara-
dék nélkül megértetni is. 

Genthon István, 




