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ténetnek és művészettörténetnek. A 
második rész a „Magyar történet 
kézikönyve" lesz két kötetben, a leg-
modernebb magyar összefoglaló ma-
gyar történelem, amilyen tudomá-
nyunk mai álláspontján létrehozható. 

A Magyar Történettudomány 
Kézikönyvéből eddig három füzet 
jelent meg. Kornis Gyula „Történet-
filozófiá"-járól már olvasott egy ki-
tűnő bírálatot a Napkelet közönsége. 
A másik két füzet: Szentpétery Imre 
„Chronológiá"-ja és Áldásy Antal-
„Címertan"-a a mű tervének meg-
felelően röviden, de rendkívül vilá-
gosan ismertetik e segédtudományok 
történetét és körét. A szaktudósok 
számára készültek, de azért minden 
intelligens ember, kit családi hagyo-
mányai vagy érdeklődése a magyar 
mult fokozottabb megismerése felé 
vonzanak — s ilyen érdeklődő még 
elég van Magyarországon —, élve-
zettel olvashatja azokat, mert leköti 
a komoly, minden „szakhomály"-tól 
mentes előadásmód, ami a legbizto-
sabb jele annak, hogy biztosan ural-
kodnak tudományuk anyagán. 

Röviden ennyiben jellemezhetnők 
e vállalkozást tudományos szempont-
ból. s ez elégséges is lenne, ha nem 
tartanok más tekintetben gondolko-
dásra késztető jelenségnek. A törté-
nettudomány minden egyéb tudo-
mánynál lényegesen nagyobb mér-
tékben gyakorol befolyást egy nem-
zet erkölcsi habitusára. A magyar-
ságnál még különösen tekintetbe kell 
venni, hogy történeti érzéke igen 
nagy és elhatározóan fontos volt éle-
tére évszázadok óta; történeti tudata 
adott neki erőt államalkotó szerepé-
hez, s nagyon kívánatos lenne, ha e 
tudatot a ma nemzedéke is lelkébe 
zárná féltve őrzött érték gyanánt, 
mivel igen-igen nagy szüksége volna 
reá. A történeti tudatnak azonban 
helyes történeti megismerésen kell 
felépülnie, másként végzetes illuzióit 
táplálására vezet, s ebben az igaz-
ságban van megokolva a történet-
írás és a nemzet életének kölcsön-
hatása. A szabadságharc szerencsét-
len kimenetele után egy nagy törté-
netíró nemzedék és széleskörű, törté-
nelem iránt mélyen érdeklődő közön-
ség vallották a magyarságnak törté-
nete-adta jogát a független állami 
életre. A világháború megrázó élmé-
nyei és katasztrofális következmé-
nyei után, nagy erőfeszítések között, 
kialakulóban van újból egy nagyobb-

arányú történetírói munkásság, mely 
erkölcsi erőben, a nemzeti ideálok-
hoz való hűségben, a nagy elődöket 
veszi mintaképül, — de nincs meg az 
olvasóközönséggel a kellő lelki ösz-
szefüggése. Talán hibás ebben mind 
a két fél; a történetíró, mert elsősor-
ban a szakemberekre van tekintet-
tel, s elhanyagolja az előadás, a vilá-
gos gondolatkifejtés művészetét; a 
közönségben viszont nincs elég el-
mélyülés, nem tud felülemelkedni a 
felszínes napi „szenzáción", s er-
kölcsi alkata nem mindig elég erős 
ahhoz, hogy gyönyörködni tudjon az 
igazság hivalkodás nélküli szépsé-
gében. 

A magyar történettudomány a 
maga részéről becsületesen eleget 
tesz nemzet hivatásának; két nagy 
vállalkozása, „Magyarország újabb-
kori történetének forrásai" és a „Ma-
gyar történettudomány kézikönyve" 
nagyarányú erőkifejtések. Az már 
aztán a magyar közönség komolysá-
gának, lelki kulturáltságának mér-
tékétől függ. hogy kellőleg érdeklő-
dik-e e vállalkozások iránt. 

Miskolczy Gyula. 

Komáromi János: Zúg a fenyves. 
Ki ne ismerné olvasóink közül e 
regény hősnőjének: Mayer Terinek 
történetét? A hős viszontagságos 
érzelmi életét, a hősnő szenvedéseit 
s mindkét if jú szív hűségét? (Fiata-
lok számára találós kérdés lehetne: 
melyik szív volt hívebb a kettő kö-
zül?) Komáromi e regénybe belevitte 
emberi és írói egyénisége minden ro-
konszenves vonását. Kettő ezek közül 
is különösen megragadja az olvasót; 
az író páratlan lírai melegsége és 
gyöngédsége. Megszoktuk a szerző-
től, hogy elbeszélő műveiben is él-
mények sírnak fel, melyek nem meg-
figyelés emlékei, hanem érzések 
visszhangjai. E művében azonban 
uralkodóvá lesz a líra: érzésekkel 
van dolgunk, melyek születnek, fej-
lődnek. keresik egymáshoz az utat, 
míg végül külső és belső gátakon: 
háború okozta nehézségeken s kéte-
lyen és csalódáson diadalmaskodva 
egymásra találnak. Egy bájos kis 
költeményt élünk át, egyes verssza-
kaiban már-már az őszi elmúlás fáj-
dalmát érezzük, de aztán csak ki-
virágzik a mese fája s a végén nap-
sütésben fürdünk. S e napsugár 
nem pusztán a művészi érdek résén 
surrant be a regénybe, nemcsak 
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megalkuvás az olvasó ízlésével: szer-
zőnk optimizmus felé hajló életnéze-
tét is megcsillantja. Mintha azt mon-
daná: bármily súlyos az élet, akarni 
kell s legyőzzük nehézségeit. Igaz, 
a boldogságot legtöbbször csak meg-
koppasztva kapjuk meg, de végre is 
— kapunk belőle valamit. A bájos 
Mayer Teri csak egy házasság s egy 
gyermek után lehet Kálmáné (ezt 
a gyermeket szerzőnknek életétől 
kell megfosztania, hogy a multnak 
emléke se maradjon) valójában, lel-
kében azonban akkor is az övé volt, 
mikor férjhezmenetele miatt elsza-
kadt szerelmétől. S az olvasó az író-
nak ez igazságszolgáltatásában annál 
is inkább megnyugodhat, mert a hős 
határozatlanságát és erélytelenségét 
mégis csak büntetnie kellett valami-
vel. Aztán: a kis regényben a szere-
lem fészke zivatarban épül s hányan 
voltak, kiknek boldogságát a háború 
jobban megtépázta, mint hősünkét! 

Azt hiszem, ezzel rátapintottam 
írónk tulajdonképeni gondolatára. 
Nem csupán két szív szerelmi ver-
gődését akarta érdekes mesébe fog-
lalni, meg akarta villantani, hogy a 
nagy összeomlás ott is, ahol nem 
pusztíthatott megsemmisítő hatás-
sal, mikép rengette meg társadalmi 
életünk összes viszonyait. Ország és 
nemzet, társadalom és egyén, hit és 
erkölcs, állat és növény: mind a se-
besültek közé tartozott s mindegyik-
nek kimutatható a vérvesztesége. 
Boldog, akinek annyija maradt, 
hogy „rekonstruálhat". Kis regé-
nyünk hőse újult energiával foghat 
bele az építésbe s a könny, melyet 
sorsa az olvasó szemébe lopott, csak-
hamar felszárad, hogy helyén meg-
nyugvás tükröződjék. 

Komáromi regényének mintegy 
rendezője a háború. A regény alak-
jait ez a rendező hozza össze s rész-
ben ő is választja el. A fiatalok közül 
is kiérzik tevékenysége, lépten-nyo-
mon hallszik beavatkozása és pa-
rancsszava. Az író a háborúnak ezt 
a folyton résen levő mozgató erejét 
s életünkbe betolakodását szemlél-
teti, amint fájó életnyilvánulássá lesz 
hősei sorsában. De, mintegy hangu-
lati velejáróul, a háború történetét 
is vázolja azokban a lelkesedések-
ben és cécókban, melyek kezdetén 
tomboltak, a reménykedésekben és 
zuhanásokban, melyek szivárvá-
nyossá tették folyamát s végül a vad 
kavarodásban, melyet a vég fölidé-

zett. A háborúnak, hogy úgy mond-
jam: lélektani történetét érezteti; 
mintha azt mondaná: olvassátok ki 
ezt alakjaim váltakozó hangulatai-
ból és kényszerű tetteiből. Emlék-
szel-e olvasóm a fölvirágzott zászló-
aljakra, melyekben hetykén, kénye-
sen lépdeltél a „dicsőség" felé? Hová 
lettek azóta a virágok s hová a zász-
lóaljak? Hová a cigarettát kínáló 
szép leánykák az állomásokról! Ko-
máromi regényének egy-egy vonat-
kozásában, vagy futó sóhajtásában 
újra éled e piros napok varázsa s 
megelevenül további sorsod „halál-
hörgésen és siralmon" át eladdig a 
napig, míg minden — feketére válik. 
Az író ilyenkor nem emlékezik, ha-
nem lát, szemléletét égő érzések fű-
tik s előadása nyomán emlékeze-
tedben is felgyúl a mult s te is lá-
tod, hogy a háborúnak nem csak 
borzalmai voltak, de szépségei is. 

A regény e levegőjénél csak a 
benne lélekző alakok kötik le jobban 
az olvasó figyelmét. Igaz, ezek rész-
letesebb bemutatása a folyóirat ol-
vasóinak fölösleges. Elég lesz hát 
jelezni is, hogy újabb irodalmunk 
leányalakjai közt írónk hősnője a 
legrokonszenvesebbek egyike. Tiszta-
ság és hűség e leányka lelkivalója; 
bájos szemérem, if júság és kellem 
játsszák körül gyöngéd alakját, mely 
mint egy rég elhangzott szép tavasz 
emléke tűnik fel a képzeletnek. Be-
szédében, leveleiben és üzeneteiben 
mennyi érzés tüzel s mégis mennyi 
a szűzies tartózkodás. — A hősben, 
bár alapjában jó fiú. már van egy 
kis hányavetiség, legénykedő haj-
lam, fiatalos dac. Mintha az író — 
mutato nomine de te fabula narra-
tur — a maga ifjúságát s emlékeit 
is megszólaltatná e kis alak jellemé-
ben. Az előbbit lovagiassága és ke-
gyelete idealizálja, az utóbbin sze-
rénysége ra j t hagyja az önarckép 
apróbb szeplőit. Kár, hogy a regény 
e két alakja mögött a mellékálakok-
nak csak körvonalai látszanak s 
ezek éle is elmosódik. (Teri anyjáé 
és férjéé.) A kis önkéntes és Kálmán 
ezredese azonban pár vonással élet-
teljesen vázolt alakok. 

Külön ki kell emelnem a regény 
szerkezetét s az író lebilincselő el-
beszélő modorát. Komáromi biztos 
kézzel fogja egységbe meséjét. Bo-
nyolításánál érezni, hogy nem rög-
tönöz. a kanyargások, melyek a mese 
út já t teszik, jól kiszámítottak s me-
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séje tán azért is siet úgy, mert tudja, 
hogy tekervényes, nagy, de érdekes 
út ja van. E gyorsaságot és elevensé-
get technikai eszközök is segítik. A 
regény: formájában dialog, mely az 
író és alteregója közt foly le. Így a 
mű alakjába drámai és elbeszélő 
változatok, hangulatába pedig lírai 
motivumok vegyülnek. E különböző 
hatáselemek összeolvasztása színt és 
fordulatosságot ad elbeszélésének. 
Nem szavakon és mondatokon pom-
pázik tehát stílusának szépsége, mint 
némely újabb elbeszélőnké (afféle 
harmat-ragyogású és életű hideg 
csecse-becsék ezek a mese falevelén), 
hanem mélyebbről árad: az előadás 
modorából s a mondanivalóból. Az 
utóbbiban azonban, — mint említet-
tem — mégis a líráé a főszerep s 
ezért van, hogy Komáromi hősének 
lelki szerkezete nem lassan épül fel 
előttünk tömérdek apró vonásból, 
mint pl. egy realistáé, hanem — 
hipp-hopp — előtted terem, szíve 
a j t a ja tárva-nyitva, fölöslegessé tesz 
mindenféle lélektani röntgenezést. 

S ha mindehhez hozzátesszük, hogy 
a regény hősében van valami a 
„naturbursch" zamatából s a szerep-
kör szeretetreméltóságából, nem cso-
dáljuk, hogy e kis regény az olvasók 
oly széles rétegét hódította meg. 

Hartmann János. 

Az emberi elme. Az értelem. Dr. 
Ranschburg Páltól. Budapest, 1923. 
A Pantheon ismerettára. Akinek, 
mint e sorok írójának, alkalma van 
megfigyelni, hogy az utóbbi eszten-
dőkben — részben nemzetiségeink 
tömeges elvesztése, részben oktatás-
ügyünk tagadhatatlan háborús meg 
háborúutáni süllyedése miatt — 
mennyire hanyatlott a nyelvtudás 
az ú. n. intelligens körök ifjabb nem-
zedékénél, a szaktanulmányokat foly-
tató főiskolai ifjúságnál is, az tudja 
csak eléggé méltányolni, hogy mit 
jelent szegény megcsonkított hazánk-
nak egy-egy ú j és jó tudományos 
könyv. A kiváló külföldi művek for-
dítását, amennyiben gondos, lelkiis-
meretes, éppoly örömmel kell fogad-
nunk. mint a legújabb tudományos 
eredmények Önálló összefoglalását 
magyar nyelvem A kívülállók nem is 
sejthetik, hogy mennyire fenyegeti 
i f jabb generációinkat a teljes elma-
radás tudományos téren. Ez persze 
csak egy ok, egy másik minden tu-
dományos intézményünk teljes le-

romlása, elszegényedése, az anyagi 
eszközök teljes hiánya. Mindjárt 
e helyen rá kell mutatni arra 
a körülményre is, hogy noha a 
németek a legrettenetesebb gazda-
sági csapásokat voltak kénytelenek 
elviselni, az ő tudományos könyv-
kiadásuk még e szomorú, válságos 
időkben is úgyszólván bámulatosan 
föllendült viszont minálunk köztu-
domású az, hogy ilyen munkát ki-
adni ha nem is teljesen lehetetlen, 
de a legnehezebb feladatok közé tar-
tozik, pedig meggazdagodott kiadó-
vállalataink bizonyos hazafias ál-
dozatkészséggel is tartoznának e 
téren. Ez nemcsak közbevetett meg-
jegyzés itt, hanem nagyon aktuális 
panasz a fentjelzett derék munká-
val kapcsolatban. Aki ennek rossz 
papirosát, elég kisbetűs nyomását, 
igen értékes, de nem egészen jó ki-
állítású ábráit látja s amellett a be-
vezetésben a szerző hálás köszöne-
tét olvassa a kiadóvállalat áldozat-
készségeért, annak elszorul a szíve. 
Igazságtalanság lenne persze itt 
csak a kiadóra panaszkodni, a kö-
zönség is oka ennek. Magyarorszá-
gon a tudományos irodalomnak alig 
van vásárlója. Míg pl. Németor-
szágban a vaskos két kötetből álló 
híres Spengler-könyv az újnyoma-
tok egész sorát érte el a legrövidebb 
idő alatt, de nemcsak az ilyen fel-
kapott könyv, hanem súlyos tudo-
mányos munkák már megjelenésük 
után pár hónapra elfogynak s a 
lassan mozduló megrendelő a máso-
dik kiadást kénytelen megvárni, ad-
dig nálunk általában még a szép-
irodalmi könyveket is legfeljebb 
kölcsönkérik (és nem adják vissza), 
tudományos művet pedig lehetőleg 
szerzői tiszteletpéldányként gyüjte-
nek. A nagyközönségnek is lenne te-
hát egy és más kötelezettsége a tu-
dományos irodalommal szemben. 
Egy ilyen könyv, mint Ranschburg 
műve, a legrövidebb idő alatt má-
sodkiadásban is ki kellene hogy 
fogyjon és a kiadókat a sikernek 
arra kellene csábítania, hogy minél 
méltóbban állítsák ki. belső értéké-
hez egyengessék a külső megjele-
nését. 

A mindenkép jónevű, hosszú 
tudományos munkásságra visszate-
kintő tudós igazi odaadással, szere-
tettel, lelkesedéssel gyüjtötte itt 
össze 30 évi tanulmány, megfigye-
lés, kísérletezés eredményeit. A leg-
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