
370 
hamar elfárasztják. Annyi bizonyos, 
hogy nem tartozik a könnyed el-
beszélők közé s az olvasónak türe-
lemre van szüksége, hogy egy-egy 
bőbeszédű, nyelvi különösségeket s 
etnográfiai vonatkozásokat halmozó 
novelláját kellő figyelemmel olvassa 
végig. 

Hogy a novellák nem könnyű ol-
vasmányok, abban nyelvének is 
része van. Annyi székely tájszót 
használ, hogy pl. olvasóink számára 
a legtöbb novellát „magyarra" kel-
lene fordítani. Igaz, a nyelvjárás 
itt stílusos, nemcsak az író székely, 
a novellák éghajlata, termőföldje, 
levegője, alakjai is székelyek. Ennyi 
tájszó azonban megérdemelte volna, 
hogy Nyirő egy kis szótárt csatol-
jon kötetéhez, már csak azért is, 
mert sok zengő szava joggal pályá-
zik a köznyelv oklevelére. Nyirő 
provincializmusa bizonyára nagy 
örömet okoz a magyar nyelvésznek, 
esztétikai hatásában mégis minuszt 
jelent. De nyelve tájszók nélkül is 
gazdag. Hatalmas szóbősége, azt 
hiszem, felülmulja valamennyi élő 
írónk szókincsét. Az író ennek nem-
csak tudatában van; mintha kissé 
fitogtatná is gazdagságát. Némely 
novellája valóságos szókiállítás. Sze-
relmes a szavakba, az eredeti, sokat-
mondó, döngő szólamokba, színes 
metaforákba. Sokat „szavall", mon-
daná a székely. Mindez szép, sőt 
gyönyörű is néha, de valami itt még 
sincs rendjén. Egyszerre, egy idő-
ben és ihletben, egy műfajban ter-
melni ki az embernek magából a 
nyelvművészt, lírai költőt, novellis-
tát, etnográfust: talán mégis sok 
egy kissé. Ismét igazat kell adnom 
Nyirőnek abban, amit a székely fék-
telenségről mondott. Be igaznak ta-
lálom azt az érzésemet is, hogy a 
féktelenség mögött nagy erő rejlik: 
éles szem, eleven költői ér, a képze-
let plasztikusan formáló ereje és 
páratlan nyelvanyag. Hiszem, hogy 
tehetsége művészi továbbfejlődésé-
ben, szertelenségeit lehántva, épp oly 
büszkesége lehet a székelységnek, 
amilyen büszke ő székely voltára. 
Az Olttól indulva is be lehet futni a 
— „nagy Óceánba". 

Szombati-Szabó István: Életem. 
Lavinák éneke. (Kolozsvár.) A költő-
nek e két kötettel immár hatra sza-
porodtak verseskönyvei. Egyik mű-
vét: Japán költők c. műfordításait 

ez évi első számunk említette elisme-
réssel. Előttem levő eredeti versei 
Szombati-Szabót forrongó tehetség-
nek mutatják, kit különböző iro-
dalmi hatások áramai ragadtak hol 
egyik, hol másik irányban. Szerelmi 
versei egy elég nyers érzéki szere-
lem visszhangjai; egyéb költeményei 
pesszimista ízű reflexiók. lelki-
világa sivár, gyötrelmes és vigasz-
talan, de azt hiszem, hogy e világ 
mégis csak inkább futó hangula-
tokon épül, mint kiformált élet-
nézeten. Pesszimizmusa néha nem is 
hat őszintén, mert a költő rajta-
érhető, hogy vagy Ady. vagy más 
költő pózát affektálja. E modor az 
ótestamentum buján halmozott ké-
peit utánozza, de költőnk képeiből 
hiányzik a frisseség, a kellő rátapin-
tás és szemléletesség. Emellett gon-
dolatai néha nem közvetlen szemlé-
letből, vagy érzésekből kelnek, ha-
nem rímekből születnek (sötét eb — 
sötétebb; estikék — esti-kék; vagy: 
Milyen riadtan szalad a patak ... 
Kitől fut, vagy ki ellen az atak?). Az 
ilyen rímjátékok okozzák, hogy a 
sikerültebb versekben is találkoznak 
selejtes versszakok, melyek nem 
egyebek, mint a képzelet szavaktól 
rángatott szökellései. 

E fogyatkozások kétségkívül fel-
tűnőek az oly költőnél, ki hatodik 
kötetével lép elénk. Vagy tán épp 
azért természetesek? A gyorsköltők 
rendesen pongyolák szoktak lenni. 
Szombati-Szabótól mindenesetre el-
várhatjuk, hogy közelebbi kötetével 
nem siet annyira. Addig tehetsége 
tán a lélek nemesebb hangulataiban 
s tisztább fölhevüléseiben is meg 
fog nyilatkozni Ezt meg nemcsak 
mi, de Erdély magyarsága is joggal 
várhatja el tőle, mert nincs visszá-
sabb, mint mikor a költőpapban a 
költő a paptól messze távozik. 

Hartmann János. 

A Hopp Ferenc Keletázsiai Művé-
szeti Múzeum értékes gyarapodása. 
Hazánk legfiatalabb múzeuma, az: 
Andrássy-úti Hopp-múzeum, kétévi 
fennállása óta a magyar mecená-
soktól már több értékes műkincset 
kapott ajándékba. A legbőkezűbb 
ajándékozó kétségen kívül idegenbe 
szakadt hazánkfia, Schwaiger Imre. 
Több mint negyedszázada került 
Schwaiger Szegedről Angliába, ahol 
szorgos munkájával, széleskörű is-
mereteivel lassacskán mind a keres-
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kedelmi, mind a tudományos és tár-
sadalmi világban előkelő állást ví-
vott ki magának: a távol Kelet leg-
számottevőbb műkereskedője, az in-
diai miniatur-festészet egyik leghi-
vatottabb ismerője, háza Delhii-ben 
pedig minden neves India-látogató 
találkozóhelye. Az angol király, 
nemkülönben az angol trónörökös 
legutóbbi ottléte alkalmával szintén 
megfordultak hajlékában. 

A Hopp-múzeum létesítésekor egy 
körülbelül 2000 angol font értékű 
adománnyal sietett a magyar kul-
tura iránti adóját leróni Schwaiger, 
de ugyanekkor azt is megígérte, 
hogy rövidesen újabb adakozással 
fogja ajándékát kiegészíteni. A nyár 
folyamán rövidebb ideig Londonban 
tartózkodott, ahová is a keletázsiai 
múzeum igazgatóját, felvinci Takács 
Zoltánt meghívta a műtárgyak át-
vételére. Takács nemrég tért vissza 
Londonból az adományozó testvére, 
Schwaiger táblabíró kíséretében, a 
kapott műkincsekkel. Az adomány 
páratlanul bőkezű, művészi értéke 
szinte fölbecsülhetetlen, a mi szem-
pontunkból meg egyenesen hézag-
pótló. Takács igazgató az egyes da-
rabokat tüzetesen meghatározta és 
azok ma a múzeum legértékesebb 
darabjai közé számítandók. 

A gyarapodás unikumszámba 
menő darabja két kínai terrakotta 
sírszobrocska (egy fiúgyermek és 
egy öreg férfi képmása) az Urunk 
születése előtti évszázadból. Ezek a 
szakirodalomban még föl nem dol-
gozott sírszobrocskák nemcsak mű-
vészeti, de művelődéstörténeti szem-
pontból is felette becses emlékek, 
mert mind az ábrázolás, mind az 
alakokon található ékítmény stílu-
sából jól szemlélhető az őskínai és 
japáni művészet szoros kapcsolata, 
illetve az előbbinek emerre gyako-
rolt hatása. Más szóval a távolke-
leti művészet közös eredetének 
nagyszerű példái. 

A sajátos kínai ékítményes felfo-
gás kiváló példája egy ugyancsak 
sírban lelt, körülbelül ezeréves jade 
(nefrit) szimbolikus korong. 

A Chin-korszak (Kr. e. III. sz.) 
művészetét egy érdekes motivumok-
kal díszített bronz harangocska 
képviseli, míg a későbbi bronzmű-
vészetet egy Ming-korszakbeli (Kr. 

XIV. sz.) Buddha-szobor. A régi 
kínai festészetről három nagyszerű 
kép tesz tanubizonyságot. A Ming-
korszakbeli Pien-shou-min festő 

Kwan-yin istennőt, a gyermekek 
védőjét ábrázoló, keresett egyszerű-
séggel csodás sokatmondó, kiváló 
művészi megértéssel és készséggel 
festett szines képe, Chia-ching X V I . 
századbeli festő egy kacsacsoportot 
ábrázoló tusképe, amely a kínai tus-
technika káprázatos ecsetkezelésé-
nek és a kínai művészet alapját ké-
pező „yin" és „yang" (pozitiv és ne-
gativ elem) csupa-kompozició iskola-
példája és végül Kang-hsi-korszak 
(XVII—XVIII. sz.) Kai-chi nevű 
művészének finoman felfogott és 
megrajzolt, kiránduló hölgyeket áb-
rázoló képe. 

A távol kelet egyszerű és kere-
sett formakincséről egy IX. század-
beli koreai tükör (fehér) bronz-
csésze ad fogalmat. 

A tibeti művészet virágkorából, a 
XVII . századbeli kolostori művé-
szet idejéből származnak a sokfejű, 
karú és lábú Yamantaka alvilági 
isten aranyozott bronzszobra és 
egy gondosan megmintázott Buddha 
és Bodhisattwákkal gazdagon dí-
szített lámasisak. 

A buddhisztikus művészet közép-
korának eszményi darabja egy XV. 
századi, vörös homokkőből faragott 
sziámi Buddha-fej. 

India művészetét egy Gandhara 
Bodhisattwán (Kr. u. II. sz.) kívül 
egy újabbkori aranyozott és színe-
zett Buddha-szobrocska és három 
miniatür demonstrálja. A miniatü-
rök ketteje a XVII . századból való 
(egy kifejezésteljes, leheletfinom, 
üde kép: egy uralkodó és palota-
hölgye, és egy fűzfa által árnyékolt 
költőnő), míg a harmadik már ala-
pos európai hatás alatt készült, te-
hát újabbkori. 

Egy sziámi ezüst Buddha-szob-
rocska, egy indiai táncosnő kissé 
súlyos bokadísze, jókarban levő sző-
nyeg- és szövetdarabok a XV— 
XVII. századból egészítik ki a feje-
delmi adományozást. — A szövet-
darabok között van India legneve-
zetesebb építészeti emléke, az agra-i 
Tadzs-mahal építőjének, Dzsehan 
nagy-mogulnak (1628—58) turbánjá-
ból egy állítólagos darabka is. 

A felsorolt műtárgyak, melyek 
hozzávetőleges értéke legkevesebb 
2000 font (háromnegyed milliárd ko-
rona!), nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a közönség áttekinthető 
és megközelítőleg helyes képet 
nyerjen a távol kelet művészetéről. 

Kívánatos volna azonban a ma-
gyar művelődés szempontjából, hogy 
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Schwaiger Imre nemes példája kö-
vetésre találjon. A mecénás különö-
sen ma tölt be fontos szerepet, ami-
kor az állam pénzügyi viszonyai 
csaknem kizárják a tudományok és 
művészetek támogatását. 

Székely Miklós. 

Sztambul és a törökök kultúr-
programmja. A török hadsereg leg-
utóbbi honmentő győzelme óta, a 
detronizálás, a kalifátus és az Osz-
man-ház kiutasításának tényei után 
megszoktuk, hogy a török köztársa-
ság feltűnő elhatározásokkal lepje 
meg a világot. A sajtó inkább a po-
litikai jelentőségű változásokról szá-
mol be, pedig a belső életben végbe-
menő újítások hangtalanságuk da-
cára hasonlókép rendkívüli fontos-
sággal bírnak. 

Sztambult, a régi fővárost új életre 
kell ébreszteni. A háború alatt egész 
városrészek égtek le ebben a nagy 
favárosban — állítólag tizennyolc-
ezer ház — és hevernek ma is rom-
jaikban. A város beépített területét 
óriási foltok szaggatják meg, a tü-
zek pusztította területen alig maradt 
épen egy téglafal, a szilárd alapzatú 
építmények néhány emléke. A hívői-
ket elvesztett mecsetek egy része 
még áll, de mináretjeiket megpas-
kolta az eső, kupolájuk tetejét fel-
verte a gyom. Életet csalogatni a 
romok helyére egy jómódú nagy-
hatalomnak is nehéz anyagi gondot 
okozna; a szegény Törökország alig 
pár napja ratifikált békéjében a fon-
tosabb pontok rendbehozásával fo-
gott a nagy munkához. 

A szultánok egykori városának az 
új kormányrendszerben nélkülöznie 
kell a világi dinasztia és egyházfő 
és egy központi kormány székelésé-
vel együtt járó pompát és pénzbősé-
get. A nagymultú báb-áli szürke 
falai között szerény írnokok az isz-
tamboli vilajet apró ügyeivel baj-
lódnak s a pénteki nap hagyományos 
színességéből csak a kalmárváros 
pihenésvágya maradt meg. A keres-
kedelem és a kisipar él, élteti a vá-
rost, sőt fekvésének ügyes felhasz-
nálásával egyéb előnyei elvesztése 
dacára is visszaszerezheti hajdani 
jómódját. 

A kereskedelmen kívül még egy 
tér van, melyen a köztársasági kor-
mány Sztambul vezető szerepét nem 
akarja elvitatni, nevezetesen a tudo-
mányos életben. Törökországnak egy-

előre csak Sztambulban van egye-
teme. Színvonalával a török sajtó, 
sőt az egyetem tanárai sincsenek 
megelégedve, s ezért alig hihető, 
hogy szellemi erők hiányában egy 
mégannyira áldozatkész kormány is 
újabb egyetemet akarna felállítani. 
A kijavítható régi középületek, meg 
a gazdátlanná vált paloták és lét-
alapjukat vesztett udvari hivatalok 
helyiségei külsőségben hosszú időre 
biztosítják Sztambul előnyeit bár-
mely favorizált várossal szemben. 
Emellett lehetetlen észre nem venni 
a sztambuli egyetem fejlődési törek-
véseit. Tanárai között nemcsak agi-
lis, de befolyásos egyének is vannak, 
kik az egyetem terveihez a központi 
kormány hozzájárulását meg tudják 
szerezni. A karok összműködésének 
elősegítése végett az orvosi kart Üsz-
kudárból áthozzák a Bajazidba, mert 
a távolság a központi vezetésen kívül 
a klinikák orvosi ellátásában és a 
klinikai oktatásban is kellemetlenül 
érezhető volt. Az orvosi kar az új 
tanévben már a Bajazidban, a volt 
hadügyminisztérium szomszédságá-
ban kezdi meg működését. Szintén 
itt, az egyetem központi épületének 
közelében, a kádik egykori medre-
széjében (medreszet ül kuzat) kap 
kedves otthont az átszervezett egye-
temi könyvtár. Az eddigi egyetemi 
könyvtár kisebb volt, semhogy ren-
deltetésének meg tudott volna fe-
lelni. Vásárláson kívül a sztambuli 
vakf-könyvtárak (egyházi alapítvá-
nyok) összevonásával akarják a hiá-
nyokat pótolni és bizonyos, hogy a 
többnyire apró (alig egy-két ezer 
kötettel rendelkező) vakf-könyvtárak 
egyesítésével egyes tárgyak — mint 
a teológia, egyházi és világi történe-
lem, illetőleg segédtudományai, az 
irodalomtörténet és a nyelvészet 
egyes részei — nagyon értékes 
könyvanyaghoz jutnak, melyen a 
terület parlag volta miatt ezernyi 
nagyszerű munkaalkalom kínálko-
zik. Az egyetem másrészt szellemi 
kapcsolatba igyekszik jutni a nyu-
gati kultúrintézményekkel, könyve-
ket és — a mult tapasztalatainak fel-
használásával — tanárokat keres. 

Ezek a nagy anyagi áldozatokkal 
járó újítások részben külsőségek. 
Sokkal fontosabb és merészebb az a 
törekvés, mely az eszmék fölfogásá-
ban igyekszik változást előidézni. 
A haladás legnagyobb ellenségét 
minden török reformkormány az 
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