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okoz vihart Strickland kitörő zseniali-
tása. 

Ezt a vihart, Strickland szökését 
feleségétől és családjától, azonban 
nemcsak a kikívánkozó zsenialitás 
okozza, hanem az is, hogy nem úgy 
gondolkozik a szerelemről, mint a 
többi jól nevelt regényhős. Strickland 
számára a szerelem és a nő csak any-
nyit jelent, mint a primitív ember szá-
mára, csak érzékeinek kell, lelkét más 
gondolatok foglalják el. Szerinte 
«furcsa kis állatok az asszonyok. Bán-
hatik az ember velük úgy, mint a 
kutyával, ütheti őket, míg megfájdul 
a karja, mégis szeretik az embert. 
Persze az, hogy lelkük van, a keresz-
ténység legképtelenebb ábrándja.» 
Ezért találja meg végül boldogságát 
Tahitiben egy bennszülött nővel. 

Ha a regény művészi eszközeiben 
kevés meglepetést talál is az olvasó, 
a szerelemnek ez a felfogása valóban 
szenzációs. Körülbelül száz évvel ez-
előtt voltak rendkívüliek azok a regény-
hősök, akik csak a szerelemmel foglal-
koztak, de azzal aztán annál elkesere-
dettebben és korlátlanabbul. A férfiak 
is olyanformán írták le a szerelmet, 
mintha mind nők lettek volna : az 
volt az élet egyetlen célja, azért érde-
mes volt cserbenhagyni mindent és 
minél nagyobb ostobaságot követett 
el a regényhős, annál nemesebb lelkű-
nek és szimpatikusabbnak találta a 
regény szerzője és közönsége. A re-
gényhősnek ez a típusa csak abban 
változott, hogy a romanticizmus után 
realista, majd naturalista, legújabban 
pszichoanalitikus szemüveggel nézte a 
szerelmet, de amit nézett, csak a szere-
lem volt. 

E-dur és moll skálában véghezvitt 
szerelmi enyelgések után valóban 
üdítő jelenség Maugham Strickland-je, 
még így félvadnak ábrázolva is. Strick-
land túlzó nézeteit is meg lehet érteni, 
mert az egyik irányban való túlzást az 
ellenkező irányban hasonló mértékű 
kilengés szokta követni. Amennyire 

eltorzítja a valóságot Strickland fel-
fogása, ugyanannyira torzította el a 
vadul burjánzó szerelmi irodalom a 
másik irányban. Reméljük, hogy még 
néhány ilyen félvad férfit leíró regény 
megtisztítja fejünket a körülbelül 
száz év óta ráülepedő «rózsaszínű» 
ködtől és újra találkozunk a regények-
ben is normális emberekkel, akiket az 
egész élet fog érdekelni, nemcsak a 
gyengébb nem különben igen szim-
patikus képviselői. Fábián Isvtán. 

Dr. Merényi Oszkár : A magyar lélek 
története. Az irodalomtörténet alapján. 
Kaposvár, 1929. Szabó L. nyomdája 
és könyvkiadóvállalata. — Merényi 
Oszkár a mult évben adta ki «A magyar 
irodalom története» és «Magyarirodalom-
történeti olvasókönyv» c. könyveit s vele 
egy időben e 70 oldalas füzetet. 

A magyar lélek története nem más, 
mint a magyar irodalomban testet öltő 
magyar géniusz formáinak lélektani-
lag megokolt és logikailag egybeállí-
tott képsorozata, az ezeréves nemzeti 
ideálok, eszmék és eszmények irodalmi 
alkotásokban kikristályosodott meg-
jelenései. Merényi műve elején a leg-
jobb történeti munkák alapján a ma-
gyarság ősi tulajdonságait keresi, s 
Árpád és Szent István alakjaiban a 
szent és hazafi, a hódító vezér és állam-
alkotó tipikus, s a magyarság lelkében 
ezer éven át érvényesülő faji jellegét 
mutatja be. A magyarságra a keresz-
ténységen kívül a német és bizánci be-
folyás hatott legjobban, majd az An-
jouk révén a humanista és reneszánsz 
mozgalom termékenyítő hatása a leg-
szebb ígéreteket hozza; sajnos, a más-
félszázadig tartó török hódítás a ma-
gyar kultúrát a nyugati népek hala-
dása mögé taszítja. Szép képekben raj-
zolja meg a szerző a hitviták nyomán 
kifejlődő lelki elmélyedést, s a magyar 
trónért aggódó hazafiak munkásságát, 
majd a nemzeti létért folyó harcok 
idején az élni akaró magyarság kultu-
rális erőfeszítéseit, a kuruc költészet, 
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az udvari ember, a felvilágosodás, a 
néplélek, a deákos és németes iskola 
sokféle lendítő motivumain át a X I X . 
század diadalmas megnyilatkozásait. 

Ha Merényi útmutató vezetésével 
nézzük a magyar irodalom alkotásait, 
a magyar élet csodálatos útja nyílik 
meg előttünk. 

Hogy a szerző új ösvényen járó 
munkáját kellőkép értékelhessük, tud-
nunk kell, hogy ő annak a szellem-
történeti módszernek követője, amely 
iránynak legkiválóbb művelői a néme-
teknél Gundolf (Shakespeare u. d. 
deutsche Geist.), Cysarz (Literatur-
geschichte als Geistesgeschichte), 
Strich (Klassik u. Romantik). 

Nálunk Beöthy Zsolt : A magyar 
irodalom kis tükre című vázlattanul-
mánya talán ez irány előfutárja ; de 
míg Beöthy művét a Rákosi Jenőék 
30 milliós magyarságának mentalitá-
sához szabta s a Volga mentén ábrán-
dozó magyar lovas ősi jellemképeinek 
képzelt vonásait kereste az irodalom 
alkotásaiban, addig Merényi a való 
irodalmi eszmék és eszmények elénk 
vetítésében keresi feladatát. 

Ez a fűzet ebben a formában nagy 
segítségére lesz a magyar irodalmat 
és történetet előadó tanároknak, egy 
ízlésesebb, képekkel díszített új ki-
adásában pedig eszméitető olvasmá-
nya a művelt közönségnek s a magyar-
ság iránt érdeklődő külföldnek is. 

Bihari Ferenc. 

Színészeti könyvek.— 1. A Nemzeti 
Színház és Kamaraszínházának zseb-
könyve. Szerkeszti : Mészáros Sándor 
László igazgatósági titkár. 1930. Az 
ízléses kiállítású kötet címlapja «első 
évfolyam»-ot jelez. Voltakép «új fo-
lyam»-ról van szó, mert már jelent 
meg nyolc Nemzeti Színházi Zseb-
könyv, igaz hogy közülök az utolsó 
is épen — ötvenöt évvel ezelőtt, még 
Szigligeti Ede igazgatósága idején, 
Csepregi Lajos színházi titkár szer-
kesztésében, ki a rövid életű, de jó 

gondolatból támadt s azóta forrás-
értékűvé vált sorozatot nyomban a 
kiegyezés után indította meg. 

A Nemzeti Színház munkájának tü-
zetes megismerése és kritikai mérle-
gelése szempontjából forrásértékűnek 
igérkezik ez az új életre kelt vállalko-
zás is, mely mostani bemutatkozásá-
val azt a reményt kelti, hogy jó érzék-
kel megismert hivatását emelkedett 
felfogásban, komoly eszközökkel kí-
vánja szolgálni. Minden ilyen vállal-
kozásnak valójában kettős rendelte-
tése van. Az egyik a mult visszatük-
röztetése, egy-egy színházi évadnak 
minél részletesebb és többszempontú 
krónikája, benne nyilvántartott em-
léke minden színházi estnek, mely a 
függöny utolsó összecsapódásával 
ehhez a multhoz, a magyar színjátszás 
történetéhez elválaszthatatlanul hoz-
zátartozik. Másik rendeltetése pedig 
az, hogy e kimutatások, beszámoló 
áttekintések mellett olvasmányrészé-
ben a színházbajáró közönséget a 
munkatervben megnyilatkozó szellem, 
a színház önismerete és inspirációi fe-
lől is tájékoztassa. Az új Zsebkönyv 
egyelőre az első, színháztörténeti hiva-
tásának felel meg tökéletesebben, e 
tekintetben szinte semmi kívánni-
valónk nem marad, statisztikai része 
gonddal és körültekintéssel készült, 
belőle semmi feljegyzésre érdemes moz-
zanat nem hiányzik. Az önálló dolgo-
zatok is elég sok érdekeset nyujtanak, 
bár egyikük-másikuk kissé siető kéz-
zel van odavetve. Ilyen, a jövőnek is 
szóló kiadványban a szerzőknek csupa 
erősen átélt, végiggondolt és jól meg-
írt cikkel illenék helytállni magukért. 
Hevesi igazgatónak a Színházigazga-
tás-ról nyilván több az elvi és tapasz-
talati nézete, mint amennyit rövid, 
aforisztikus csevegésében elmond, bár 
örömest egyetértünk vezető gondola-
tával, mely szerint : «írót, színészt, 
közönséget egyaránt kézben tartani, 
összehangolni, mindegyikből a legjob-
bat megszerezni és megtartani, szá-
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