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gyarság sorsa érinti, ott meghatni 
és lelkesíteni szívbemarkoló erővel 
képes. Milyen lélekre nehezedően 
árad ki a rodostói emigránsoknak 
reménytörtsége A bujdosókból, a 
nagy kuruc tragédiának ebből a 
fájdalmas epilógusából! Vagy hogy 
tud nemzeti keserűségének egész 
erejével lázítani a világháború 
győztesei ellen, a Baba-huban, eb-
ben a véres és maró szatirában! A 
lelke-hagyott fehér kultúra alko-
nyán megjelenik a fekete és a sárga 
ember, s már előre szövik terveiket 
a nyugati ember bukásának rövi-
des elkövetkezésére. Így tágul eb-
ben a kis drámában a magyar sors 
valósággal az Untergang des Abend-
landes művészi illusztrációjává. 

Éppen így a magyar forradalmak 
tanulságaiból fakadt a Két ember 
a bányában című drámai párbeszéd. 
Egy beomlott tárnában a világtól 
elszakítva és éhhalálra kárhoztatva 
két ember, a mérnök és a bánya-
munkás egymásra találnak, s a szel-
lemi és testi munkásnak egymástól 
való idegenkedése a halál közelsé-
gében emberi szeretetté forrósodik, 
s végül is egymással kezetfogva kö-
zös munkával utat törnek a nap-
világ felé. E bemutatásban az 
utóbbi évek magyar élményei mé-
lyülnek szociális értelművé. 

Sötét és tragikus tónusú a Vio-
lante és a bíró című. Ez az egész 
voltaképen egyetlen monológ. Csak 
a vádlott, a Fehmgericht bírája elé 
idézett bűnös Violante, beszél. Elő-
ször hazudik, majd a bírónak hang-
talan nézése, szinte hipnotizáló te-
kintete előtt összetörik, egyre töb-
bet vall be bűnéből, végül meg-
gyónja egész gonosztettét. Maga a 
gondolat ebben is igen drámai, de 
keresztülvitelén némi kis erősza-
koltság és csináltság érzik. 

E sötéthangú darabok mellett a 
derűs jókedv sem hiányzik a gyüj-
teményből. A rokokófinomságú Ho-
licsi Cupido, az ötletes Karolina és 
a kabarévidámságú Péter és Pál 
egykép sikerültek. Herczeg finom 
szatirája, fölényes gúnyorossága ra-
gyogóan érvényesül ezekben a vi-
dám apróságokban. Látása erősen 
leleplező. A pózról és nyegleségről, 
a gondosan kendőzött önzésről 
finom késsel tudja lefejteni a héjat, 
s amikor könnyed kése látszatra 
csak az epidermist hántotta le, meg-
lepve vesszük észre, hogy már mé-

lyebbre is boncolt. Karolinában egy 
sivárlelkű, érzéki nő jelleme úgy 
bontakozik ki előttünk, hogy maga 
a főszemély meg sem jelenik, csak 
a köréje fonódó eseményeken villog 
keresztül kacér egyénisége. A Ho-
licsi Cupidóban egy Párizst járt 
művészifjúnak megkótyagosodott és 
pózos lelke egy félórai élmény ha-
tása alatt csendesedik nyárspolgá-
rian igaz önmagává. Péter és Pál-
ban pedig agy eladósodott gavallér 
és hirtelen meggazdagott inasa cse-
rélnek életszerepet, a szolgából úr 
lesz, s az úrból szolga, a világrend 
legkisebb kára, a társadalmi szeiz-
mográf legparányibb megrendülése 
nélkül. 

És mindezek a megrendítő, vagy 
ötletes apróságok, ezek a feszesen 
megkomponált, mindig mértékre 
imbolygó kis színpadi alkotások a 
legelőkelőbb, a legnumerózusabb 
prózában jelennek meg. Ezek a 
mondatok lelkesek vagy cinikusak, 
szárnyalók vagy nyugalmasak, mo-
dernek, vagy archaizálok, engedel-
mesen simulva mindig a szituáció-
hoz, a couleur locale-hoz, s a beszélő 
egyéniségéhez. Drámaiságuk első-
rangú. Rövid fordulataik vágnak 
és szikráznak, mint a jól kifent 
acélkardok, s ezer mérföldre van-
nak attól, amit a színházak tájékán 
papirosnyelvnek neveznek. 

. . . Modern német kritikusok, külö-
nösen az expresszionizmus hívei, 
többször hangoztatják, hogy a köz-
vetlen jövőnek drámája az egyfel-
vonásos, vagy legalább is az a fajta 
színpadi mű, amely az egyfelvoná-
sosnak összeszorítottságát veszi 
mintaképül. Kétségtelen, hogy Her-
czeg Ferenc nem ez elméletek ha-
tása alatt írt ilyen kitűnő egyfelvo-
násosokat. De hogy e kis alkotásai 
olyan frappáns elevenséggel hatnak, 
abban bizonyosan része van annak 
az irodalmi ízlésiránynak is, amely 
megelégelte már a modern drámá-
nak lazább és széjjelterítettebb for-
máit, s a szoros kompozició, a sürí-
tett lényegesnek kiemelése, és az 
eseményeknek rohanvást menete 
iránt olyan követelő. 

Galamb Sándor. 

Székely István: Az apokalyptika 
a világirodalomban (Kiadja a Ma-
gyar Tudományos Akadémia.) 

Az apokalyptikus irodalomnak ma 
Európa-szerte legkiválóbb ismerője 
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és kutatója Székely István. Érthető 
tehát, hogy akadémiai székfoglaló-
jául is azt a téma-területet válasz-
totta, aamelyen kialakult egész tu-
dományos egyénisége s vele pályája. 
A magyar szellemi világ tájékozta-
tása szempontjából is igen hálás ez 
a kérdés, mert olyan vonatkozásokra 
és kapcsolatokra vet világosságot, 
amelyekről mind a művelt, mind 
pedig a tanult köztudatnak csak ha-
tározatlan avagy ködös fogalmai 
vannak. 

Székely István az apokalyptikát 
műfaj-történeti felfogással vizsgálja 
s a fejlődés összefoglaló formájával 
mutatja be történeti életének mene-
tét. Az apokalyptika lényegét abban 
látja, hogy: látomás-költemény vagy 
látomásdráma, mely tárgya szerint 
lehet világegyetemi vagy kozmikus, 
túlvilági és történelmi. Rendkívül 
értékesen és sikerülten fejtegeti az 
apokalyptikus irodalom kialakulá-
sának útját. A hatalmas és kényes 
természetű anyagon, mely át meg át 
van szőve vallástörténeti, néprajzi, 
természetbölcseleti, néplélektani szá-
lakkal, biztos világossággal vezeti 
végig témáját, még pedig úgy, hogy 
egyúttal rámutat arra is, milyen 
nagy gyüjtő- és ihlet-forma volt az 
apokalyptika az európai irodalom-
ban. Ez az utóbbi része Székely Ist-
ván munkájának nagyon termékeny 
indítást tartalmaz arra vonatkozó-
lag, hogy a kutatás e téma-áram-
körbe belekapcsolja a mi irodal-
munknak s egyúttal az általános 
irodalmi életnek vizionárius moti-
vumait s így felállítsa kapcsolatai-
nak egész rendszerével azt a typus-
műfajt, amely magasabb egységbe 
foglalja össze az irodalom egy-egy 
ilyen forma-irány-történetét. 

Székely István értekezése nemcsak 
tudás-anyagával, hanem kellemesen 
és vonzóan fejlett nyelvtisztaságával 
s eleven szempontjaival maradandó 
hatást biztosít magának. 

Brisits Frigyes. 

Réthei Prikkel Marián: A ma-
gyarság táncai. „Nyelv, ruha, szo-
kás" volt a XVIII . század végén az 
a hármas jelszó, melytől a magyar-
ság nemzeti voltának fennmaradá-
sát várta és remélte. Azóta a nyelv 
megfutotta teljes kifejlődésének fé-
nyes pályáját és klasszicitásban a 
világ első nyelveivel egy sorban áll. 
A másik kettő azonban egyre sor-

vadt s nemsokára egészen el is enyé-
szik a mindent egyformásító euró-
paiság árjában. A magyar ruha idő-
ről-időre kerül elő, mint tiltakozás 
az idegen, rendszerint politikai nyo-
más ellen; vagy mint dísz, nagy 
ünnepnapokon, hogy fényt, pompát 
mutasson. Különben pedig viseljük 
azt a nemzetközi, voltakép francia 
ruhát, mely Budapest. Kairo, Tokio 
és San-Francisco utcáin éppúgy 
otthonos, mint Párizs terein. Falun 
is egyre ritkul a magyaros ruha, ki-
vált a férfián; asszonyán még itt-ott 
gyönyörködteti a szemet a sárközi, 
mezőkövesdi színpompa, de már ezt 
is vagy rikítóvá teszi, vagy eltom-
pítja az üzleti vállalkozás s a gyár-
ipar. A város öli a falut, nemcsak 
ruhájában, de szokásaiban is. Ke-
resztelő, leánykérés, lakodalom, te-
metés. névnap, sátoros ünnep, bú-
csú, vásár — mind egyre színtelene-
dik. elveszti helyi zamatát; a tem-
plomból kiáradó hívek ma már szinte 
egyformák Egerben és Szekszárdon, 
Debrecenben és Szegeden. Mintha az 
ünnepnapok is uniformist öltenének 
egymásután. 

A nemzeti, ma már csak régi szo-
kások morzsáit menteni; ezt tűzte ki 
feladatául a Néprajzi Társaság. A 
népélet tárgyait a Néprajzi Múzeum 
őrzi; a néplélek hagyományait a 
Társaság folyóiratában és a címben 
jelzett kötettel meginduló sorozatom 
vállalatban örökíti meg. Részben 
ereklyéül, részben kincstárul, hogv 
a művészet — legszélesebb értelmé-
ben véve — újra meg újra merít-
hessen belőle s a hazai talajjal érint-
kezve, a mondai Antaeusként ellen 
állhasson a nemzetköziség Herkulese 
fojtó öleléseinek. 

Az első kötet a „Magyarság tán-
cai''-nak van szentelve. Írója ne-
gyedszázada gyüjtötte hozzá az 
anyagot s most tudományosan rend-
szerezve bocsátotta közzé a magyar-
ság emlékeit szerető olvasó közön-
ségnek. Történeti adatok, hitelei 
források, saját szemlélet — szöveg, 
kóta, egykorú képek és rajzok — szi-
gorú tudományosság és magát ked-
veitető, zamatos előadás teszik be-
csessé a nyomdailag is valóságosan 
fényes kiállítású könyvet. Alaposan 
elemzi a magyar néptáncot, amint 
régi hagyományokban tükröződik s 
még a közelmultban is tapasztal-
ható volt; követi fejlődését nemesi 
s paraszti változatában; korbeli és 
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