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nincs meggyőző ereje. Egységes hangu-
latnak és következetes meggyőződésnek 
kevés nyoma van a mű felépítésében. 
A magyarság reprezentatív alakjainak 
szembeállítása gyakran ép az ellenkező-
jét hirdeti annak, amit a szerző igazság-
ként akar feltüntetni. Ez természet-
szerűen következik abból a képtelen 
felfogásból, hogy mindig a megalkuvó 
magyar cselekedett jól. Ennek a 
mondva csinált igazságnak dramatikus 
megéreztetése csak történelemhamisí-
tás ú t j án volna lehetséges. Minthogy 
pedig erre a szerző maga sem hajlandó, 
összeomlik az az erőtlen látszatigazság, 
amely a belső szerkezet «alapja». 

A jellemek határozatlanságára és 
egyenetlenségére könnyű volna esetről-
esetre rámutatni . Elég fölemlíteni, 
hogy pl. Szent István idejében Ármány 
(Ajtony) büszke pogány alakja sokkal 
megnyerőbb, mint Kond megalkuvó 
viselkedése. Hasonlóképen a pozsonyi 
országgyűlésen is Ármány képviseli az 
igazi magyar álláspontot, míg az ellene 
fűzött naiv érvelés inkább csak frázi-
sok, mint érvek sorozata. Máshol meg 
Ármány szerepe nagyon is alárendelt. 

Az erőtlenség a szereplők jellemzé-
sében is megnyilvánul. Unalmasan 
deklamáló figurák, akiknek egyénisége 
hosszadalmas közjogi fejtegetésekben 
olvad semmivé. Petőfi alakja pl. szá-
nalmasan elszíntelenedik a szájába 
adott színszerűtlen deklamálás miatt . 
Gyönge invencióra vall az is, hogy 
Kossuth egy századossal szemben 
mintegy védekezésképen fejtegeti a 
Habsburg-detronizációt. 

Az egész mű vontatot t , élettelen 
alkotás. «Mentségéül» csupán az a 
körülmény szolgálhat, hogy a háború 
alatt készült és győzelem esetén el-
fogadható korszerű darab lehetett volna 
belőle a Habsburg-uralom dicsőitésére. 

Gulyás Sándor. 

Haynau és Paskievics. Szabadság-
harcunkról annyi emlékirat jelent meg, 
hogy az elkeseredett küzdelem lefo-
lyását meglehetős részletességgel lehe-
t e t t leírni már évtizedekkel ezelőtt is ; 
ha történetírásunk mégsem oldotta 
meg föladatát teljesen azzal a korral 
szemben, azt egyrészt az aktakiadvá-
nyok hiányának tula jdoní that juk. Csak 
dicsérhetjük azt a törekvést, amely 
ezen a hiányon igyekszik segíteni az 
egykorú hatóságok iratainak és a fő-
szereplők levelezésének közrebocsátá-
sával. Erre a munkára vállalkozott 
Steier Lajos, de kénytelenek vagyunk 

hozzátenni, hogy helyesen te t te volna, 
ha emellett meg is marad. A közölt 
iratok közt tudniillik sok érdekes van 
és maga Steier ismételten említi, hogy 
érdemes volna még ezt vagy amazt ki-
adni, de a két kötetnek csak csekély 
töredéke az eredeti irat, az ívek töme-
gét felületes és ellenmondásokkal teli 
szöveg foglalja el. Mivel Steier említi, 
hogy figyelemmel olvasta a kri t ikákat , 
csak Görgey személyével kapcsolatban 
teszek megjegyzéseket, mert a Nap-
keletben épen Görgeyvel kapcsolatban 
bi rá l ta to t t meg az előbbi kötet. 

Steier sa já t fölfedezéseként közli, 
hogy Görgey nem volt teljesen azonos 
fölfogáson a váci kiáltvánnyal, pedig 
a nála is idézett Görgey-féle emlékirat 
erről világosan szól: nem azért adta ki 
ő a kiál tványt , mintha lelkesedett 
volna a dinasztiáért, hanem azért, mert 
különben a magyar szabadság ügyét 
nyomban elhagyták volna a volt had-
seregbeli tisztek, akiknek működését 
Görgey méltán sokra t a r to t t a . Világo-
san nyilatkozik ugyanebben a kérdés-
ben az ápr. 14-i trónfosztó határozat 
megbeszélésénél : «a nevezett uralkodó-
családnak azon magatar tása követ-
keztében, mellyel a Jellasics által 
eleinte saját szakállára kezdett polgár-
háborúban Magyarország ellen foglalt 
pár tot , egy ilyféle országgyűlési hatá-
rozat sa já t nemzeti érzésemmel töké-
letesen megegyezett» . . . még a trón-
fosztó határozatot sem királyhűségből 
ellenezte, hanem azért, mivel végre-
haj tásához hiányzott az erő ! 

Steier súlyos megrovásban részesíti 
Görgeyt, amiért az első vágmelléki 
áttörési kisérlet kudarca után ugyan-
ott másodszor is t ámadot t . Eszerint a 
szerző fölött nyomtalanul zúgott végig 
a világháború, amelyben több fegyver-
tény (például a gorlicei áttörés) máso-
dik kísérletre sikerült. Enyhítő körül-
mény-e az, hogy véleményének több-
szöri ismétlése után szemrehányást 
tesz Görgeynek, hogy ugyanazon a 
helyen miért nem kísérelte meg har-
madszor a t á m a d á s t ! Nagy szenvedély-
lyel keresi Steier a szabadságharc bűn-
bak já t : hibás Görgey, mert központi 
hadműveleti irodát szervezett, hibás 
Kossuth, mert központi hadműveleti 
irodát nem szervezett, hibás a magyar 
kémszervezet, mert nem tudot t had-
vezetőségünk a Haynau seregének át-
csoportosításáról, mégis a hadvezető-
ség a hibásabb, mert mégis tudo t t a 
Haynau átcsoportosításáról stb. A 
bukás igazi oka mégis Duschek pénz-
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ügyminiszter. Igaz, hogy az első kötet 
szerint Görgey volt a ludas ujonc- és 
lőszerhiány miat t , de az nem fontos, 
Steier azóta teleírt 20 nyomta to t t ívet, 
könnyen elfelejthette, hogy mit mon-
dott azelőtt. Annyira bizonyítgatja 
Duschek árulását, hogy hajlandó va-
gyok igazat adni az osztrák hadbíró-
nak, aki Duscheket a magyar ügy pár-
tolása miat t ítélte bűnösnek. 

És ha az olvasó meg találná kérdezni 
tőlem, miért nem szólok a könyv címé-
ben jelzett Haynau—Paskievics ügyről, 
csak azt válaszolhatnám, hogy hiszen 
arról a könyv is szinte megfeledkezik ; 
mindössze második kötete végén van 
néhány erre vonatkozó irat . A címet 
mégis méltán vet te erről a munka, 
mert körülbelül ez a néhány levél ér 
benne legtöbbet : Haynau dühöngése 
és udvariaskodása, érintkezése tiszt-
társaival és az oroszokkal; ha a tá jé-
kozatlanságra valló magyarázatok el 
nem rontanák, ez a rész keserű élve-
zettel volna olvasható. Török Pál. 

Reményi József; Emberek, ne sír-
jatok. (4 kötet . Voggenreiter Verlag, 
Berlin 1927.) Az Amerikában élő fiatal 
író nevére akkor kezdtek figyelni i t thon, 
amikor 1922-ben megjelent első na-
gyobb műve, «Jó hinni» című kétkötetes 
regénye, Sa já t i f júkori fejlődését í r ja 
meg benne 15 éves korától 18-ig és en-
nek az élet- és lélekformáló, erjedő, 
belső harcokban gazdag időszaknak ké-
pét olyan pszihológiai éleslátással raj-
zolja meg, amilyenre a magyar regény-
irodalomban előtte alig találunk példát. 
Főhőse, Barth János, azonban nemcsak 
egyén, hanem képviselője is annak a 
nemzedéknek, mely közvetlenül a világ-
háború előtt hagyta el az iskola padjai t . 
Reményi regénye így egy nemzedék és 
egy végzetes kor szélesperspektivájú 
rajzává szélesedik. Míg a korábbi nem-
zedéknek, melyet férfikorában ért a 
világfelfordulás, központi problémája 
a szociális előrehaladás volt (legalább 
így lá t ta ezt meg Benedek Marcell 
«Vulkán» című regényében és kívüle töb-
ben mások e nemzedék írói között, akik 
aztán valóban vezetőszerepet is já t-
szottak a forradalomban !), addig ennek 
az ú j nemzedéknek főmozgatóereje, 
Reményi szerint, a szépség utáni vágy. 
A korán érett Bar th Jancsi már diák-
korában kiábrándul vallásból, szere-
lemből, szocializmusból, sőt a tudo-
mányból is, csak a szépségben való hite 
marad meg és ezzel a hittel lép az életbe. 
A regény i t t fejeződik be és ha a pro-

bléma kiélezését túlzottnak lá t juk is, 
némi belső igazságot nem tagadhatunk 
meg tőle. 

Foglalkoznunk kellett a «Jó hinni»-
vel, mert Reményinek most megjelent 
nagyterjedelmű regénye Barth János 
életpályájának további fejlődését adja. 
Ennek a t ragikuma tu la j donképen már 
az első regényben adva v o l t : mint rop-
pan össze ez a szépség után szomjúhozó 
nemzedék a világháború rettenetes évei-
ben, amikor kegyetlen kézzel i r tot tak 
ki körülöttünk és bennünk minden szép-
séget, mint bomlik meg lelki harmoniája, 
amikor neki magának is fegyverrel kell 
a rombolás szolgálatába lépni. Reményi-
Barth János kikerülte nemzedékének 
végzetét, közvetlenül a háború kitörése 
előtt kiment Amerikába és nem is tér t 
többé vissza. Új regénye így többé nem 
egy magyar nemzedék élettörténete, ha-
nem inkább lelkiségének története. 
Mert Bar th János Amerikában épen 
úgy nem talál ja meg helyét, mint har-
cos testvérei a véres frontokon: Amerika 
nem a szépség, hanem a dollár hazája. 

A regény a háborúutáni Amerikát 
vetíti elénk, mely pénzével uralkodik az 
egész világon. Barth János egy bankban 
szolgál mint lelkiismeretes hivatalnok, 
akinek semmi öröme sincs a munkájá-
ban. Egész erkölcsiségével és gondolat-
világával a régi világban gyökeredzik 
és idegen előtte az amerikai dollármorál, 
mely a puritánság köntöse alat t minden 
gazságot megengedhetőnek ta r t , ha 
jövedelmező. Ebben a világban a siker 
és a gazdagság a legfőbb erény és a 
szegénység vagy balsiker a legnagyobb 
bűn. Barth János i t t is a szépséget és a 
lelket keresi és meg is talál ja, mert erős 
az akarata. Megtalálja a négerek isten-
tiszteletén, magyar kivándorlók nyo-
mortanyáin, egynéhány emberben. De 
a való élet mégis mindig fejbekólintja 
és mindinkább kirívóbbá teszi magá-
nyosságát. Ez a magányosság űzi 
Bettyhez, szállásadóinak leányához. 
Bet ty tipikus amerikai leány. Szép a 
teste, de üres a lelke. Barth Jánosban 
azt a férfit lá t ja , aki őt anyagilag füg-
getlenné teszi és megszerzi számára a 
modern civilizáció minden kényelmét : 
rádiót, autót , ékszereket, szép ruhákat . 
Barth ösztönszerűen érzi, hogy Bet ty 
nem az ő asszonya, mert őt a testi sze-
relem egyedül nem elégíti ki, mégis 
diadalmaskodik lelke felett a vére és 
elveszi Bet ty t feleségül. Bettynek egye-
düli ambiciója, hogy férje mennél több 
pénzt keressen. Barth épen ekkor ve-
szíti el az állását,mert bankja beszünteti 
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