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események mozgatóerőit. Valószínű 
és elfogadható például Görgey híres, 
politikai természetű hadiparancsainak 
magyarázata, úgy a törvényes, mint a 
forradalmi szelleműeké ; hiszen nem 
későbbi idők theoriáinak visszavetíté-
sével igyekszik a szerző megérteni azo-
kat, hanem a pillanat és az egyéniség 
hatóerőinek emberi átérzésével. De 
hihetőleg nincs még minden forrás 
kimerítve, amely ezeket s a hozzájuk 
hasonló ellenmondásokat magukban 
hordozó pillanatoknak még érzékel-
hetőbb magyarázatát adja. 

Katona-szakember munkatársának 
eredményeit, logikus fejtegetéseit si-
kerülten olvasztja bele a szerző az 
életrajz és jellemrajz egységébe. A sza-
badságharc folyásáról ily közvetlen, a 
vezérek egyéniségével ily elevenen 
összekapcsolt áttekintést eddig még 
nem olvashattunk. 

A reális körülmények, cselekedetek 
és lelki erők kapcsolatának e követ-
kezetes felfedésében rejlik a mű nem 
mindennapi végső hatása az olvasóra. 
A katona s hős, az éles, csak ifjúsága 
tájékozatlansága folytán tévedő szel-
lem és jellem elevenen mozog előttünk 
harcok s nehéz elhatározások között, 
áthatva maga is a dolgok «bús szép-
ségétől», tragikus sorsa sejtelmétől. 

Kicsinyesnek tűnik tán fel ezek után 
megjegyzésünk arról, hogy a fogalma-
zás itt-ott mégis a siető munka hiá-
nyait is mutatja, növelve egyes sajtó-
hibák zavaró hatásával. Kár ezekért 
a jórészt technikai hibákért, amelyek 
inkább csak a különben általánosan 
gondos kidolgozással, elmélyedéssel 
biztos témavezetéssel való ellentétben 
tűnnek fel ; a remélhető újabb ki-
adásokban könnyen el lehet majd 
mindezt simítani. 

Kívánjuk, gyakori olvasmány le-
gyen e mű közönségünk kezében ; egy 
sok vihart látott magányos ércalak 
életrajza, amely talán a fém nemesebb 
csengésű pontjait érinti kereső kala-
pácsával, mint a vegyesöntetű része-

ket, de amelynek érdeme, hogy való-
ban tiszta értékekre találván, azokban 
gyönyörködtetni tud bennünket, jn. 

Kosáryné Réz Lola : Porszem a nap-
sugárban. (Singer és Wolfner, 1930.) 
Egy teljes emberélet ábrázolása min-
dig hálás regénytárgy : már eleve adva 
van benne bizonyos szomorkás han-
gulat. Ugyancsak rossz író legyen, aki 
ezt az önként kínálkozó hatást el 
tudja rontani. Minden megöregedés 
külön világkatasztrófa s tragikus lát-
vány, ahogy az ifjúság önfényű csilla-
gát kihűlt holdkráterek lepik el. Csak-
hogy mindig a hálás témákban rejlik a 
legtöbb veszély. Az átlagolvasónál 
könnyű velük sikert aratni, de a ma-
gasabb igény többnyire éppen ezekben 
marad kielégítetlenül, mert ahhoz már 
elsőrangú képesség kellene, hogy az 
író a kipróbált tárgy önkéntelen hatá-
sán túl a maga művészetének egyéni 
többletét is éreztetni tudja. 

Kosárynénak már voltak sikerei a 
kritika és a közönség előtt is. Biztosra 
vehetjük, hogy ha ilyen tárgyat vá-
laszt, ízlésesen, hatásosan fogja meg-
oldani. Mostani regényében a mai 
középosztály átlagos nőtípusának be-
mutatására vállalkozik. Asszonyi val-
lomásainak az olvasók nagy részére 
ma is megvan még a külön ingerük. 
Csakhogy az ő alkotásmódja távol áll 
a Tormay Cecile vagy Kaffka Margit 
alkuvástalan őszinteségétől. Történe-
tének mindig van több-kevesebb em-
beri érdekessége, de a művészet ma-
gasságaiba csak pillanatokig jut. 

Elindít egy csinos, ábrándokra hajló, 
meglehetősen tartalmatlanlelkű leányt 
attól a naptól, amikor deresedő bácsi-
jába szeret s türelmesen követi a 
polgári szokott életúton addig, míg 
unokája szemében fölcsillanni nem 
látja Eros első lángját. Erosét bizony, 
mert ez a könnyű istenke kétszer is 
beröppen saját magas személyében a 
regény lapjaira, hogy megindítsa és 
befejezze a cselekvényt, akár az epo-
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szokban dívott, mondjuk : Gyöngyösi 
István idején. S ha már idetévedt ez 
a XVII. századi név, mindjárt tovább 
is játszhatnám vele ; párhuzamba 
állíthatnám gáláns történeteivel Ko-
sáryné széthulló szerkezetét, részlet-
szépségeit, aggódó realizmusát, csak-
nem kizárólag a szerelem iránt érdek-
lődő távlattalanságát s még azt a 
csalhatatlan ösztönét is, hogy mindig 
eltalálja a nagyközönség szájaízét. De 
bizonyítna-e többet mindez annál az 
útszéli igazságnál, hogy az írói típusok 
ma sem mások, mint harmadfél szá-
zaddal ezelőtt? S méltányos volna-e 
az ilyen összevetés Gyöngyösihez, 
mert hiszen hol van Kosáryné síma, 
egyszerű stílusa az ő zenét, nyelvet 
újító eredetiségétől? S nem volna-e 
sértő Kosárynéra a köztudat előtt, 
melyben Gyöngyösi úgy él, mint va-
lami jobbfajta Tinódi? 

Hiszen a Porszem a Napsugárban 
teljesen modernigényű alkotás : egy 
bakfisszerelmeken átvergődött, nyárs-
polgár házasságba börtönzött asszony 
nyugtalankodik lapjain, még azon a 
kemény leckén is túl, mikor a körülte 
kerengő fiatalember a várt vallomás 
nagy percében leánya kezét kéri meg 
tőle. Ezt az alakot a hétköznapok kis 
gondjai, örömei teszik valószerűbbé. 
Jó mozzanata a gyermekkori szegény-
ség, a cselédház, amelyben rokoni 
irgalomból serdül s ahonnan feltörni 
méltóságos asszonnyá olyan teljesít-
mény neki, hogy mindvégig imponál 
vele önmagának, bizonyságául, hogy 
a lélek úgy hurcolja magán örökké a 
gyermekkori környezetet, mint csiga 
a házát. A regény részletei általában 
hűek, háztartási közelharcok a cselé-
dekkel, tompuló férj, gyermeknevelés, 
világháború távoli moraja, nyomorék 
gyermekének pusztulása s végül a 
némi elégtételt adó vezetőszerep a 
vidéki társadalomban. 

Az a legnagyobb hiba, hogy mikor 
a regény mesevezetése eltér a tényhez-
tapadó ábrázolástól, nem a költészet 

éterébe szárnyal föl, hanem a tömeg-
ízlésnek tesz engedményt. Hatásosra 
kerekített jeleneteiben, a sok jólvázolt 
alak sodrában olykor csaknem a tra-
gikum pereméig viszi hősnőjét, de 
hamar rájövünk, hogy itt mindig jóra 
fordul minden, még mielőtt nagyobb 
izgalmak esnének. Végeredményben 
langyos alkotás ez, langyos mélabúval, 
langyos alakokkal. Kár volt kritiku-
sainak chef d'oeuvre-öt emlegetni vele 
kapcsolatban. Az ilyesmi komoly vára-
kozást kelt, holott ebben az ízléses, 
szórakoztató regényben irodalom csak 
annyi van, amennyi éppen nélkülöz-
hetetlen. Juhász Géza. 

Uj Nippon. Imaoka Dzsuicsiro 
könyve. Díszesen kiállított, pompás 
illusztrációktól hemzsegő könyvet ho-
zott a könyvpiacra Imaoka Dzsuicsiro, 
a negyven japáni egyetem egyikének 
szociológiai professzora, aki már közel 
nyolc éve él hazánkban, megtanulta 
nyelvünket, megszeretett bennünket 
és a magyar és japáni nép barátságá-
nak kimélyítését tűzte ki életcéljául. 
Könyvével elsősorban azt a sok félre-
értést akarta eloszlatni, amely felü-
letes szemlélők útleírásaiból keletke-
zett és a japáni nép lelkiségét hamis 
színben tüntette fel, másodsorban pe-
dig meg akarta velünk ismertetni 
annak a háromezeréves multú Japán-
nak igaz lelkét, amely az utolsó hat-
van évben olyan óriási fejlődésen 
ment keresztül, hogy felülmulta euró-
pai tanítómestereit is. 

Imaoka igen szerencséstollú tolmá-
csolója hazája történetének és a tör-
ténelmi mult képeinek megrajzolásá-
nál, a hagyományok kialakulásánál, 
mindig a dolgok és történések leg-
lényegét érinti. Nippon népének élete 
és világa, szokásai, erkölcsei, egész 
pszichéje elevenen él ebben a könyv-
ben. Fokozatosan ismerjük meg ennek 
a népnek háromezeréves civilizációját, 
amely magába szívta a kínai, a dél-
szigeti, az indiai és az európai kultúrá-
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