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Győzelem a halál felett. (Szűcs 
Ernő könyve.) 

A hit igazságai benső meggyőző-
déseken nyugosznak s megdönthe-
tetlen tény az, hogy a hívőnek ra-
cionális bizonyítékokra nincs szük-
sége e meggyőződések igazolására, 
viszont ilyen ellentett bizonyítékok 
soha nem rombolhatják szét hitét. 
Az is bizonyos, hogy ezen az úton 
hitetlenekre hitet kényszeríteni le-
hetetlen. A vallásos igazság termé-
szete e bensőséges volta miatt nem 
is közelíthető meg a rajta kívül ál-

lók számára. Ezért, egy ilyen kívül 
álló szempontból nézve, mindig a 
legnehezebb és legkockázatosabb 
feladatok egyike volt a vallásos 
igazságoknak logikai vagy termé-
szettudományi érvekkel való bizo-
nyítási törekvése. A meggyőző erő 
ugyanis sohasem a tudományos ér-
vekben, hanem a szembenálló lélek 
benső fogékonyságában rejlik s an-
nak hiányában hatástalanul pattan 
vissza. Még továbbmenve, maga a 
vallásos lélek is. közvetlenül és 
mélységesen birtokolt igazsága ér-
zetében bizonyos idegenkedést érez 
a racionális bizonyítással szemben, 
mintha az lefokozná inkább az ő 
igazságának evidenciáját, semhogy 
emelné. Így a természettudományos 
érvek alapjában véve nem rokon-
szenvesek sem a hitetlenek, sem a 
hívők előtt vallási kérdésekben. 
Szűcs Ernő könyve sem teheti a hi-
tetlent hívővé az örök élet nagy 
kérdésében, mert fejtegetései felté-
telezik a hitet az olvasóban s leg-
alább is azt a fogékonyságot igény-
lik benne, amelyet W. James „hinni 
akarásnak" nevezett. Azonban más-
felől az is bizonyos, hogy ez a könyv 
a hívő lelkeket nem fogja idegen-
kedő érzéssel lökni el magától. Mert 
ha a vallásos lélek nem is kedveli 
a túlságos bizonyítgatást, viszont 
épüléssel és örvendezve fogadja 
benső igazságának a tudomány te-
rületéről gyűjtött illusztrációit. 
Szűcs Ernő könyve azon a szeren-
csés módon sorakoztatja és hasz-
nálja fel a természettudományi 
adatokat, hogy azok beszédes és 
meglepő illusztrációivá lesznek a 
bibliai igazságoknak, nem annyira 
bizonyítva azokat az értelem előtt, 
mint inkább ráfelelve azokra szem-
léltető tények példáival. A vallásos 
lélek számára a természeti tények, 

törvények, példák átutaló hasonla-
tok, szimbolumok a lelki igazsá-
gokra. A természetben „tükör által" 
való tanítást lát a hívő lélek, nagy 
paraboláját az Isten országának. 
Neki nem kell bizonyítani a lélek 
örök életét és a halál irrealitását, 
vagy a bűn örök halálát, mert ő azt 
tudja, azonban gyarapodik és meg-
szilárdul a hite, ha ezeket a tudott 
igazságokat más, új, több oldalról, 
a tudomány, a művészet, a termé-
szet, a történelem szemléltető pél-
dáival világítják meg és újra ön-
tudatosítják benne. Szűcs Ernő 
könyvét erre a jótékony megvilá-
gításra és öntudatosításra tartom 
igen becses munkáló eszköznek. Ro-
bertson, a nagy angol igehirdető 
mondja, hogy a hitetlen embernek 
semmi sem képes bebizonyítani az 
örökélet és halhatatlanság realitá-
sát, de ha hívő lélek keres rá bizo-
nyítékokat, minden bizonyságtevővé 
válik számára s az egész mulandó 
természet a halhatatlan, örök élet-
ről zengő prédikációvá lesz ré-
szére. Szűcs Ernő hívő lélekkel for-
dult a természet tudományosan fel-
tárt titkai felé s íme, az a hango-
san beszélő, meglepő, diadalmas, 
vagy fájdalmas és félelmes doku-
mentumok egész tömegét ontotta 
elébe a lélek örökkévalóságáról és 
a bűn örök haláláról. Úgy ezeknek 
a dokumentumoknak kiválogatása 
és csoportosítása, mint a fejtegeté-
sek mélyen komoly, szívből szakadó, 
nemesen lebilincselő volta könyvét 
igazi jótéteménnyé teszik az emberi 
élet e legnagyobb kérdésében diadalt 
kereső, hitében mélyülni, erősödni 
kívánó lelkek számára. Sőt kétség-
telen, hogy tőle idegen lelkek is csak 
tisztelettel szemlélhetik a kis 
könyvben megnyilatkozó bámulatos 
tudást ós a segíteni akaró lélek oda-
adó munkájának nagy áldozatát, 
amellyel ezt a tudáskincset össze-
gyüjtötte s feldobta a hit és szere-
tet oltárára égő áldozatul, hogy az 
örök élet mennyei illata áradjon ki 
belőle szomorú világunk, halálszagú 
földünk virágtalan tarlóira. 

(Kolozsvár.) Makkai Sándor. 
Hét elbeszélő írónak egy-egy kö-

tete fekszik előttem. Nem szándé-
kos válogatás hozta őket össze, ha-
nem csak ahogy a szerkesztőhöz 
„beküldött könyvek" véletlen sora 
sodorta egymás mellé. Legtöbbjük 
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még ismeretlen név. Kettő vidéken 
jelent meg, egy meg a megszállt te-
rületekről vetődött ide. 

Kíváncsi voltam rájuk: vajjon a 
magyar elbeszélő-irodalom számára 
jelentenek-e valami kezdetes értéi-
keket. Vajjon a régi kitaposott ösvé-
nyeken járnak-e, vagy pedig új 
szemléletek, új formák felé törnek 
utat. Hogy javarészük ismeretlen 
író, az nem tesz semmit: mindegy, 
hogy elbeszélő irodalmunknak kik 
hoznak felfrissítést . 

Közülök Porkoláb Istvánnal 
(„Álló toronyóra, Pápa, 1924) köny-
nyen végezhetünk. Műve a magyar 
evangélikus egyháznak belső ba-
jait akarja novellisztikus formában 
elénk teregetni. Felekezeti dolgok-
nak feszegetése azonban csak nagy 
írónak kezében válhatik általános 
érdekűvé. Porkoláb Istvánnak van 
némi érzéke az apróbb megfigyelé-
sek művészi felhasználása iránt, de 
messze van attól, hogy nagy író le-
gyen, bárminő büszkén vallja is 
előljáró beszédében, hogy Berzse-
nyi Dániel neki „szegről-végről 
őse." Igaza volt a Szentgotthárdon 
megjelenő Harangszó című evangé-
likus hetilapnak (ezt is az előszó pa-
naszából tudjuk meg!), hogy Porko-
láb elbeszélésének közlését két foly-
tatás után abbahagyta. 

Fáy Ilona nevével többször talál-
koztunk a napilapok tárca-hasáb-
jain. Elbeszélések című gyüjtemé-
nyének (Stádium, Budapest, 1924) isi 
valamennyi darabja tárca-elbeszé-
lés. E formának művészibb kompo-
náló módja nincs teljesen hatalmá-
ban: néha azt érezzük, minthogyha 
egy-egy tárcája valami hosszabbra 
tervezett elbeszélésnek lenne vázla-
tossá nagyolt kidolgozása. Stílusá-
ban kevés a lendület és a szín; meg-
lehetősen prózai. Formában legjob-
ban megoldott, témában legkedve-
sebb a kötetnek A kis kosztosok cí-
mű darabja, amely egy vénleány-
nak életéből kap ki egy epizódot, s 
meghatóan mutatja be: mint tör ki 
e női lélekből az anyaság ösztöne, 
hogyan lesz támogatója, segítője 
két szegény kis elhanyagolt gyerek-
nek. 

Ifj. Bókay János Mi férfiak című 
(Budapest, évszám?) kötetének első 
darabja a hosszabb novella-formá-
val próbálkozik. Dicséretes vállal-
kozás, hiszen úgyis valósággal be-

lefulladunk már a rövid elbeszélé-
sek özönébe. E tárcakeretű aprósá-
gok uralma egyetlen európai iroda-
lomban sem olyan kizárólagos, mint 
minálunk, ahol e forma minden 
hosszabbnak induló elbeszélést a 
maga Prokrustes-ágyába kénysze-
rít. Igaz, hogy e rövid elbeszélés ki-
tűnő művész kezében nagyhatású 
lehet, de legtöbb esetben merő sab-
lonná válik. If j . Bókay János e kö-
tetének Mi férfiak című kezdő da-
rabja mintha a szélesebb ábrázolású 
novella formáját keresné. Sajnos 
azonban, az író sem elbeszélő kész-
ségben, sem lélekfestésben nem mu-
tat különösebb eredetiséget. A 
többi, rövidebb novella, mintha a 
már kissé avúlt naturalista ábrázolás 
sajátságait mutatná: az író szereti 
az aprólékos analízist, a pszichofizi-
kai — esetleg orvosi — megfigyelé-
seket, és néha bizonyos kiábrán-
dultságot szenveleg. 

Rácz Pál Furcsa emberek (1924) 
címen összegyüjtött elbeszélései az 
elszakított Ungvárt jelentek meg. 
Mindig örülünk, valahányszor a vé-
gek magyarságának irodalmi mű-
ködéséiről hallunk, mert új színeket 
és új hangokat várunk tőlük, — 
olyan új hangokat és színeket, ame-
lyeket a Budapesten olyan sokáig 
centralizált irodalom nem engedett 
kibontakozni. Rácz Pál elbeszéléseit 
is nagy kíváncsisággal és jóakarat-
tal vettük kezünkbe, de várakozá-
sunkat nem mindenben elégítette 
ki. Az író a rövid elbeszélő-formát 
igen jól kezeli, sőt e tizennégy el-
beszélés közül az egyik, A gonoszok 
című igazán kitűnő kompozició, a 
többiben azonban nem látunk 
ügyességnél egyebet. Az író „furcsa 
emberei" sem furcsák, inkább az 
utolsó húsz-harminc év irodalmából 
jól ismert szürkeségek. Talán egye-
dül A gyilkos c. elbeszélés próbál-
kozik bonyolultabb lelki problémá-
val. A kötet külsőségeit sem szeret-
jük. Mirevaló ez elbeszéléseket, me-
lyeket úgyis mindenki megért, egy 
végszóféle magyarázattal megsze-
rezni? Az író nagyon lebecsűlheti 
olvasóinak intelligenciáját, hogy ez 
egyszerű történeteket kommentár-
ral látja el. Az is egészen fölösle-
ges, hogy az író a kötet elejére a 
maga fotografiáját biggyeszti. Per-
sze ezek után csak természtesnek 
tartjuk, ha a fedőlapról azt is meg-
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tudjuk, hogy a műből „az író két-
száz példányt finom papiron ba-
rátai és pártfogói számára nyoma-
tott stb." 

Ősz Iván Mind egyformák című 
elbeszélés-kötete (1923) a „Nemzedé-
kek" kiadásában jelent meg Szom-
bathelyt. Az író kedvvel mélyíti 
apróbb szemléleteit világnézetté, de 
ez a világnézet kissé kiforratlan 
és egyensúlyozatlan. Igen hajlik 
mindent sötéten látni, legkivált a 
női lelket. Elbeszélő modora is 
egyenetlen: néhol igazán érdekkeltő 
tud lenni, máskor azonban kissé la-
pos. Nyelve azonban kiemelésre 
méltó. Kitűnően tud magyarul, s 
rövid, határozott mondatai bizonyos 
stílus-erőt mutatnak. Gyakori me-
rész újításai is mindig a nyelv szel-
lemében történnek. 

Ugyancsak Szombathelyt, a 
„Nemzedékek" kiadásában jelent 
meg Finta Sándornak Szenvedés 
című elbeszélés-gyüjteménye (1925). 
E hét író közül ő a legszimpatiku-
sabb tehetség. Formában nem hoz 
újat, de annyi melegség, annyi szív 
van benne, hogy valóságos üdülés 
olvasni ezeket az egyszerű, de egy-
szerűségükben is érdekes apróságo-
kat. Kis embereink apró sorsfordu-
latait olyan közvetlenséggel tudja 
bemutatni, hogy — bár hatásról 
nem akarunk beszélni — önkényte-
lenül is Gárdonyi Géza jut eszünk-
be. E kis kötet nyolc elbeszélése kö-
zül csak a két, bibliai hangot nem 
éppen szerencsével utánzó darabot 
érezzük kevésbbé sikerültnek, a 
többi hat azonban nagyon kedves 
olvasmány. Igen szeretnők, ha Finta 
Sándor nevével mentől többször 
találkoznánk. 

E hét elbeszélő között egy regény-
író is akadt: Rubint László, aki-
nek Orbán Pál lázadása című mun-
kája Budapesten jelent meg a B. I. 
Ny. R. T. kiadásában (1925). Meséje 
közvetlenül a, háború előtt játszódik 
s középpontjában egy enervált, ide-
ges, tettre képtelen fiatalember áll. 
Ezt az alakot Rubint László nem 
tudja érdekessé tenni. Sorsában, 
tetteiben, jellemében bizonyos csi-
náltság érzik: nem meggyőző és nem 
mindig valószerű. Hogy azonban az 
írónak emberábrázolásra van képes-
sége, az inkább regényének epizód-
alakjaiból tűnik ki: Fintor Mihály 

suszternek és Kadra János züllött 
tanárnak megrajzolása határozottan 
sikerült. Általában úgy látszik, 
hogy Rubint László talentuma 
a groteszk irányában mozog na-
gyobb biztossággal. Regényének 
formája elég különös: néhol nyu-
godt határozottsággal vezeti az el-
beszélést, máskor meg idegesen kap-
kod és pusztán apró jelenetszilánko-
kat dob egymás mellé. Ez a formai 
és tartalmi egyenetlenség a ki nem 
forrott tehetséget mutatja. 

E hét elbeszélő egyike sem hozott 
különösebben új értékeket. Mind-
amellett nem volt hiábavaló fárad-
ság velük foglalkozni, mert egy-
kettőnek tehetsége határozott ígére-
tet ad jövő fejlődésére. 

Galamb Sándor. 
Walter von Molo összegyüjtött 

munkái. (3 kötet. München, 1924). 
Molo (szül. 1880-ban, Sternbergben, 
Morvaországban) jelen gyüjtemé-
nyének két nagy regényével az élő 
német elbeszélők első sorában foglal 
helyet. 

„Der Schiller Roman" hálás tárgy-
nak nagyszabású földolgozása, 
Schiller szellemének fejlődését és 
győzelmét a nyelvnek páratlan ere-
jével érezteti. Fennkölt gondolatait 
az ember és a költészet hivatottsá-
gáról csak az adhatta vissza oly ele-
mi erővel, mint Molo, aki maga is 
átérzi és átéli azokat, amint az gon-
dolat-lírájának egyes részleteiből is 
világosan kivehető (Fugen des 
Seins"). Schillert valami belső, szint-
te démoni erő hajtja, hogy az em-
beriséget új stílusban, új formában 
a tökéletesedés felé segítse. Örökös 
belső forrongása csak harcot ismer. 
E harc annál hevesebb, mert érzi, 
hogy a sors csak rövid időt adott 
terveinek megvalósítására. Nagy 
erővel és finom érzékkel mondja el 
az író Schiller beszélgetéseit a vé-
ges és végtelen dolgokról, az életről 
(a halálról) és a művészetről. E 
belső harccal szemben ott áll Goethe 
költészete, mely napos, meleg, égkék 
szépségben születik meg. Schiller 
alakjának erős kidomborítása igen 
egységes szerkezetet ad a műnek. A 
vége ügyes csattanóban adja a nagy 
elme forrongó harcának győzelmét, 
mikor Németország legnagyobb 
színpadjain (Weimar, Leipzig, Ber-
lin) tomboló tüntetésben tör ki a tö-
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