
razon viszik el bőrüket. A cselek-
ménnyel kapcsolatba hozott exoti-
kumban, egy kiirtásra ítélt faj sor-
sában, a regény befejezése a mi sor-
sunk szimbólumát láttatja. „Vajjon 
Európának nem a magyar-e az az 
üldözött és pusztulásra szánt népe? 
És vajjon sejtik-e Európa nem szláv 
népei, hogy mily veszedelmet rejt 
magában a mi pusztulásunkat elő-
idéző közönyük?" 

Mint látható, ez ifjúsági mű na-
gyon is időszerű célzattal készült s 
tekintve, hogy érdekesen van írva, 
bizonyára szíves fogadtatásra talál. 
Ha nem egészen így történik, an-
nak oka a May Károlytól származó 
indítékoknak a regény technikai fo-
gásai közé való beiktatása. Lehet 
ugyan, hogy az if júság egy részé-
nek nem lesz kifogása ez eljárás el-
len, de valószínű, hogy akadnak 
majd olyanok is, akik szerint zavar-
talanabb lenne az élvezet, ha az ol-
vasó nem kényszerülne oly kombi-
nált képzeleti munkára, aminő elől 
itt nem térhet ki. Aztán az sem bi-
zonyos, hogy minden i f jú olvasó 
éppen e munka előtt olvasta Win-
netou-t. Már pedig ha nem ismeri, 
akkor a szóbanforgó regény érdek-
keltésének egyik tényezője hatásta-
lan lesz ránézve. 

Velezdi Mihály. 

Az élmény embere. Amikor dr. 
Makkai Sándort, az erdélyi refor-
mátus egyházkerület püspökhelyet-
tes-főjegyzőjét ú j könyve megjele-
nése alkalmából az élmény emberé-
nek nevezem, mindenekelőtt rá kell 
mutatnom arra, hogy mit értek itt 
és vele kapcsolatban élményen. 
Közönségesen azt értjük élményen, 
ha a lélek a vele vonatkozásba 
jutó világnak nemcsak felszínén 
marad, hanem elmerül, elmélyed a 
tárgyakba, eseményekbe, helyzetek-
be, s azokat valamiképen magába 
olvasztja, saját organikus részévé 
teszi. Ilyen értelemben beszélhetünk 
a lélek különböző funkciói szerint 
tudományos, művészi, erkölcsi, val-
lásos élményekről s a gyakorlati, 
mindennapi élet ezer színes, válto-
zatos, ragyogó vagy sötét élményé-
ről. Az élmény szerűség foka mindig 
attól függ, milyen mélyen tud alá-
bocsátkozni a lélek a maga tár-
gyába s mekkora erővel tudja meg-
ragadni, sajátjává tenni azt. Éle-
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tünk mozzanatai közül aránylag 
kevés válik valóban élménnyé. El-
fut előttünk az élet filmje, de a ké-
pek sorozatából aránylag kevés vé-
sődik belénk. S ami bevésődik, ab-
ból sem sokat vetítenek ki az al-
kotás síkjába a befogadó lélek pro-
duktiv erői. Az élményt tapasztaló 
lélek, de főkép az élményt kivetítő 
alkotó szellem pedig tragikus való-
ságként kénytelen érezni, hogy mi-
nél mélyebben merül alá élményébe, 
annál feneketlenebbül örvénylik 
alatta az élmény tengere. Makkai 
Sándort azonban nemcsak ebben az 
értelemben nevezzem az élmény em-
berének. Ebben az értelemben sok-
kal több élő és alkotó szellemmel 
van közössége az ő szellemének. Ami 
ránézve különösen jellemző, s erős 
egyéniségének gerincét jelenti, az 
ama sajátság, hogy az ő élménye 
rendesen valamilyen egyetemes él-
mény. Nemcsak mélyen éli át a dol-
gokat, hanem minden élménye kö-
zépponti magvában, a fogantatás 
mozzanatában e gazdag lélek ösz-
szes funkciói egyszerre és elválaszt-
hatatlan egységben vannak jelen. 
Ott van az értelem elemző és bon-
coló ereje, ott vannak a képzelet és 
a hit szintetikus, építő hatalmas-
ságai, ott van az erkölcsi érzület 
nemessége, mely a cselekvés mezeje 
felé fordítja az akaratot, ezt a vak 
titánt, kit minden erő szolgálatába 
kényszeríthet. A funkciók ez ere-
deti egysége és együtt jelenvaló-
sága eredményezi Makkai bámula-
tos sokoldalúságát, amelynek meg-
győző bizonyítéka legújabb könyve 
is: „Zörgessetek és megnyittatik 
néktek." Lélektani és esztétikai ta-
nulmányok, előadások a modern 
ember sokféle problémáiról, kriti-
kák erdélyi írókról, művészekről 
teszik változatossá e könyvet a szo-
rosabban építő jellegű, prédikációs 
részen kívül. Jól jegyezzük meg 
azoniban — és itt van Makkainak 
egy másik értékes sajátsága —, a 
lelki funkciók bonthatatlan egysége 
csak az egyetemes élmény legelső 
mozzanatára, a fogantatásra, a ge-
nezisre nézve áll. Amint az élmény 
kivetül az alkotás síkjába: az lesz 
belőle, aminek az adott cél szerint 
éppen lennie kell: tiszta tudomány, 
tiszta hitvallás, tiszta elmélkedés, 
vagy tiszta művészet, s az eredeti 
élmény egyetemes voltának csak 
egy finom reflexe játszik mindeze-
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ken. Makkai hihetetlen élességgel 
és szigorúsággal határolja el egy-
mástól sokoldalú működésének kü-
lönböző területeit s választja ki az 
elérendő célhoz a megfelelő eszkö-
zöket. Talán éppen azért cselekszi 
ezt, mert élménye egyetemességével 
nagyon is tisztában van. Mikor a 
lélek tudatalatti mélységeiről be-
szélve, a freudizmus világnézeti 
kritikáját adja, mikor illuzió, szug-
geszció és vallás viszonyáról érte-
kezik, mikor az esztétikum lénye-
gét, „a Szépség hazáját" kutat ja — 
bár mindezt a keresztyén eszményi-
ség magas, végső szempontjából 
teszi —, módszerén, stílusáni nyoma 
sem érzik prédikációs, vagy mora-
lizáló tendenciáknak. Viszont pré-
dikációiba lehetőleg nem kever sem 
racionális, sem esztétikai elemeket. 
A művészi elem inkább írásainak 
tömör és világosan tagolt struktu-
rális jellegében rejlik. Művészetét, 
mely önálló szépirodalmi alkotások-
ban is megnyilvánul, s melynek ki-
vételes hatalmát hitem szerint ezután 
fogja még csak teljességében meg-
ismerni a magyar irodalom — mű-
vészetét megőrzi a „Szép" saját, kü-
lön birodalma számára, ahol az tel-
jes joggal és korlátlanul érvénye-
sülhet. Ami munkásságának külön-
böző területeit mégis összekapcsol-
ja: a keresztyén idealizmus, min-
denesetre lelkének középponti napja, 
egyetemes élményének tartalmi vo-
nása. E nagy állócsillag körül ke-
ringenek szellemének bolygócsilla-
gai. Valamennyin ott ragyog ennek 
a győzedelmes Napnak egy sejtel-
mes reflexe, de azért minden boly-
gónak saját, külön fénye és színe 
is van. 

Keresztyén jellegű idealizmusa 
Makkai Sándort semmiképen sem 
gátolja abban, hogy mélységesen 
modern lélek legyen, hogy átérezze 
és önmaga vívódásaiban újra meg 
újra fájdalmasan tapasztalja a mi 
új lelkünk minden keserves kompli-
káltságát, de a jobbért, a nagy-
vonalú egyszerűségért tusakodó vá-
gyakozását is. Szíve érzékeny, el-
méje fogékony még a tőle távolabb 
álló szellemi irányokkal szemben 
is, amennyiben azok valóban szelle-
miek, s a maga egy, igaz Istenét 
imádva, szeretettel és tisztelettel 
tud nézni ismeretlen és idegen iste-
neket is, ha azok valóban istenek. 
Csak a durva bálványimádás, a sö-

tét érzékiség s „a gonosz cselekede-
tekben gyönyörködő értelem" nem 
talál irgalomra ilyenkor tőrré he-
gyezett tolla előtt. 

Könyvét az ú j erdélyi magyar 
irodalom szempontjából különösen 
jelentőssé teszik azok az ismerteté-
sek és kritikák, melyeket a mi 
íróinkról, művészeinkről írt. Nem 
azt köszönjük neki, hogy az érték-
skála milyen magas fokára helye-
zett egyikünket-másikunkat. Kicsi-
nyes és ránk nézve szomorúan jel-
lemző hála volna ez. Azt köszönjük, 
hogy olyan mélyen, megdöbbentően 
megértette a lelkünket, lehatolt leg-
rejtettebb rétegeinkbe, önmagunk 
előtt is homályba hulló szférákba s 
tudatossá tette számunkra lénye-
günket, utunkat, célunkat és esz-
ményeinket. Tette ezt az intuició-
nak olyan erejével, amelyre csak 
művész képes, és az analizisnek 
olyan szabatosságával, amelyre a 
művész egyoldalúsága képtelen. És 
tette azzal az erdélyi lélekkel, amely 
egyedül hivatott Erdély lelkét a 
maga teljességében felfogni és tük-
rözni. 

Szomorúan tekintve annyi drága, 
értékes, eltávozott erdélyi magyar 
után, — mi arra kérjük a velünk 
rendelkező Hatalmasságot: tar tsa 
meg itt közöttünk ezt a gazdag és 
nemes szellemet, s kötözze hozzánk 
a sorsközösség s a szeretet olyan 
erős láncával, hogy azt semmi külső 
hatalom el ne szakíthassa soha. 

Reményik Sándor. 

Egy új Bourget-fordítás. („Állo-
másról-állomásra." Szent István-
Társulat.) 

A modern szerelem pszichológusa 
s a XIX. század lelki betegségei-
nek tudós kutatója ebben a regé-
nyében túlnyomórészt moralistává 
lesz. Azelőtt jórészt csak konstatált 
Bourget. Felfedezte százada legna-
gyobb betegségét: a pesszimizmust. 
Majd tovább ment. Megállapította, 
hogy a századvégi francia letargia 
kórokozó anyaga a forradalmi ideo-
lógia. S a pszichológus most or-
vossá lesz: keresi az eszközöket, 
hogyan lehetne kigyógyítani a ké-
telytől s a forradalmi eszméktől 
megbénult francia közszellemet. 

A L'étape-ban, melynek magyar 
fordítója az „Állomásról-állomásra" 
címet adta, utat mutat a gyógyu-


	Napkelet_1925_04_379
	Napkelet_1925_04_380



