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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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külföldi osztályát. Bet ty szerelme is 
azonmód megszűnik, de Barth már nem 
tud tőle elszakadni. Elfogadja a cinikus 
magyar ügyvédnek, Kordának az aján-
latát , felcsap alkoholügynöknek. Mivel 
Amerikában szesztilalom van, az üzlet 
igen jó. Szállítja Kordának a rendelőket 
és ügyfelei között egyaránt vannak 
bírák, papok, bankárok, puri tán vén-
leányok stb. stb. A prohibiciós tör-
vény a farizeus Amerikának legsajá-
tabb törvénye. Barth János ügynöki 
ú t j án belelátunk az amerikai élet mély-
ségeibe, de megismerkedünk a kiván-
dorló magyarok legjellemzőbb tipusai-
val is : az egyleti elnökkel, a sarlatán 
orvossal, az éhező újságíróval, a kóbor 
szinésszel, a magyar rögröl elszakadt 
gyári munkással. Résztveszünk össze-
jöveteleiken, műkedvelői előadásaikon. 
Fájó élet ez, csak dickensi humor tudná 
bearanyozni vagy thackerayi irónia 
elfogadhatóvá tenni. Reményinek nincs 
humora, mindent tragikusan lát , min-
den fá j neki. Barth Jánost sem teszi 
boldoggá a pénz, sokkal inkább szenved 
a belső meghasonlás súlya alatt . Pedig 
Bet ty szerelme megint az övé. Hiszen 
vásárolt neki autót és kielégíti minden 
igényét. Barth kiábrándult , kijózano-
dott szemmel lá t ja őt és tud ja , hogy 
sohasem fogják egymást megérteni. El-
válnak egymástól. Barth számára ú j 
élet kezdődik. Egy elzüllött magyar 
mérnökkel való találkozása, aki meg-
mu ta t j a neki Budapesten tanuló leá-
nyának fényképét, felkelti benne a vá-
gyat az elhagyott haza iránt. Szakít 
Kordával, pénzzé teszi mindenét és 
hajóra száll. Hamburgban találkozik 
ú j ra Európával. Most már általunk is 
túlontúl jól ismert világot rajzol az 
író, mégis egészen újszerűen hatnak 
megfigyelései. Európa békés és gazdag 
volt amikor elhagyta, egészen meg-
változott, mikorára viszontlátja. Nem-
csak az anyagi helyzete változott meg, 
hanem a lelke is. Mi, akik ezt a fejlődést 
mint együttszenvedők éltük át, nem is 
érezzük már a változás nagyságát, 
Bar th János számára ez friss élmény. 
Európai látogatása épen arra az évre 
esik, amikor Németország és Magyar-
ország is legsúlyosabb gazdasági krízi-
sét élte át, amikor a nyomor hihetetlen 
fokra hágott és amikor pár dollárért 
mindent, még a lelkeket is meg lehetett 
vásárolni. Barth Jánost is a dollár 
nimbusza veszi körül, pedig ő két kéz-
zel szórja szét vagyonát, hogy minél 
több könnyet szárítson fel. Első ú t j a a 
cseh uralom alatt álló Pozsonyba vezeti 

I t t játszódott le if júkora, ez a «Jó 
hinni» Vidéki Városa. I t t nyugosznak 
szülei, i t t él még húga kis családjával. 
Egy születésnapi vacsorán alkalma 
nyílik megismerkedni a kisebbségi ma-
gyarral, Trianonnak ezzel a fájó pro-
duktumával , meglát ja a cseheknek 
gyáva potemkinberendezkedését és 
hiába keresi egykori i f jú-magát . Ú t j á t 
tovább fo ly ta t ja Budapestre. I t t is az a 
lázas vágy ha j t j a , hogy megismerje az 
ú j Magyarország lelki arcát. Fölkeresi 
az írók kávéházi társaságait , elmegy 
külvárosi lebujokba és az előkelők es-
télyeire. Pénze mindenütt megnyit ja 
számára az u ta t . Egyik kiábrándulás a 
másik után éri és sötét a kép, melyet a 
háborúutáni magyar társadalomról 
rajzol. Egy társaságban találkozik Sze-
gedy Anikóval, amerikai mérnökismerő-
sének orvostanhallgató leányával, aki 
egészen modern leány. Benne meg-
találni véli a soká keresett női ideált. 
Magyarország már sokkal idegenebb 
neki, mintsem hogy i t t élni tudna, visz-
szavágyódik Amerikába, mely pedig 
sohasem vált hazájává. Szegedy Anikó 
megszerzi az orvosi diplomát és vele 
megy Amerikába. Szerelmük a tengeri 
úton lángol fel emésztő szenvedélyes-
ségben. Anikó mégsem akar a felesége 
lenni, mert az a hite, hogy a házasság 
megöli a szerelmet. A regény esemény-
fonala most már gyorsan bonyolódik. 
Anikó hamarosan asszimilálódik az 
amerikai viszonyokhoz. Barth becsü-
letesen akar ja megkeresni a kenyerét, 
könyveket ír, angol órákat ad kiván-
dorlóknak. Számára nem a pénz a fon-
tos, hanem hogy másokon segítsen. 
Anikót azonban megejti a dollár va-
rázsa, elhagyja Barthot és a gazdag, 
aljas Kordának lesz a szeretője. Ennél 
nagyobb csapás Bar thot nem érhette 
volna, mégsem roppan össze alatta. 
Már minden emberi szenvedést végig 
szenvedett, mindent megért és mindent 
megbocsát. Megbékélt. Mindnyájan 
szenvedő emberek vagyunk, akárhol 
éljünk, akármilyen ruhába öltözköd-
jünk is. Sa já t lelki békéjét kívánja 
minden embernek és azért kiál t ja oda 
nekik : Emberek, ne sírjatok ! 

A regénynek főértéke a részleteiben 
van. Nem könnyű olvasmány. Egy-
ségében szétfolyó. Bar th János csupa 
érzés, akiben nincs semmi akarat . Csak 
érez és bölcselkedik, de sohasem tesz. 
Lelkében egy szépségekkel telí tett vi-
lágnak a képe él, melynek megvalósítá-
sát még csak meg sem kísérli. Annál 
fájóbban reagál minden külső benyo-
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másra. Benne tükröződik a mai visszás 
világ képe, Amerikától Európáig. 
Mondhatni, szintén típus, akárcsak a 
«Jó hinni» Barth Jánosa. Ebből a nem-
zedékből kiszívta az akaraterőt a világ-
háború és az a sok csalódás és kiábrán-
dulás, mely azután érte. Nem alkotó, 
hanem szenvedő nemzedék. Nem tör-
tető, hanem emberies. Reményi l írája 
(mert hiszen regénye is líra) rokon Mécs 
László lírájával. 

Tudomásunk szerint ez az első regény 
a magyar irodalomban, mely a külföldi 
magyarok életét rajzolja. Típusai élnek, 
ismerősökre találunk bennük, megérzik 
raj tuk, hogy az író élő modell után 
mintázta őket. Reményi nem fukarko-
dik a naturalisztikus életábrázoiásban, 
de elsősorban a pőrére vetkőztetet t 
lélek érdekli. Az erotikum nála sohasem 
öncélú, hanem szerves része az életnek. 
Világfelfogása nem kapcsolódik bele 
pozitív hitbe, hanem valami nagy-
vonalú, de épen azért szétfolyó vallása 
az emberiességnek. 

Sok ú ja t hoz, de legnehezebben mégis 
a nyelvével fog megbarátkozni a ma-
gyar olvasó. Ezen a téren modernjeink 
és modernkedőink után már nem sok 
meglepetés érhet bennünket, mégis 
Reményi stílusa egy modern írónk 
stílusával sem állítható párhuzamba. 
Rendkívül elvontan gondolkozik és a 
legegyszerűbb gondolatokat is ab-
sztrakt képekkel fejezi ki. Négy köteten 
át ez kissé fáraszt, bár tagadhatat lan, 
hogy nála ez nem keresettség, sem nem 
eredetieskedés, hanem írói egyéniségé-
nek folyománya. Jól ír magyarul, de 
azért megérzik stílusán, hogy már több 
mint egy évtizede külföldön él. Annál 
nagyobb öröm számunkra, hogy mégis 
meg tudot t maradni magyar írónak és 
ilyen értékes könyvvel ajándékozott 
meg bennünket, mint ez a regénye. 
Kiáltás ez hozzánk a tengerentúlról, 
hallgassuk megértéssel. i f . 

A magyar mult tarlójáról. Takáts 
Sándor rég ismert, de csaknem egyedül-
álló jelenség történetirodalmunkban : 
egy modern Froissart. Nagy irodalmi 
és levéltári anyag fölhasználásával dol-
gozik ugyan, mégsem végez a szónak 
hétköznapi értelmében vet t tudomá-
nyos munkát . Ri tkán foglalkozik a 
történet fölszínén mozgó eseményekkel, 
sőt a nevezetesebb történeti személyek 
is inkább epizódalakok nála, őt az egy-
szerű emberek érdeklik. Ezeket nem 
kell ünneplő ruhában pózba helyezni s 
az ebből eredő közvetlenség teszi őt 

hasonlóvá a végtelen bájosságú Froiss-
arthoz, az apró-cseprő ügyek rajza azt 
visz bele a történelembe, amit az ú. n. 
tudományos értekezésekben hiába ke-
resünk : életet. Hányszor mondták el 
napjainkban is, hogy például a világ-
háború történetét ma nem lehet meg-
írni, mert hiányzik hozzá a «történeti 
távlat». Bizonyos idő mulva meglesz a 
távlat , de nem lesz meg az élet eleven-
sége. Ez az elevenség van meg Takáts-
nál, az élet derűje árnyoldalak nélkül. 
És ezért kedves olvasmány minden 
m u n k á j a : nemcsak taní tás t , hanem 
élvezetet is nyuj tanak. Mindenki más-
nál mesterkélt volna a régies stílus, 
nála ez mitsem von le a párat lan köz-
vetlenségből. Nála az ismétlések is 
csak az alapjábanvéve mégis nehéz 
anyag könnyítését szolgálják : egy ked-
ves író, akinél erénnyé változik az is, 
ami másnál hiba volna, akinek művei-
ből számtalan szín és alak fog még re-
gényekbe kerülni. tpl. 

Bartucz Lajos : Honfoglaláskori ma-
gyar koponyák. Árpád magyarjainak 
tömegét a legalacsonyabb számítás is 
100.000-en felül teszi, a hiteles honfog-
laláskori koponyák száma messze a 
száz alat t m a r a d : nem merész gon-
dolat-e ilyen alapon kuta tn i a honfog-
lalók fajiságát? Bartucz megkisérelte, 
eredményei tökéletesen megegyeznek 
a történelem és a nyelvtudomány ered-
ményeivel. A férfiak és nők fa j i össze-
tétele eszerint nem teljesen azonos : 
valószínű magyarázatul szolgál a nő-
rablás. A gazdagabb sírokból török-
ta tá r jellegű koponyák kerültek k i : ez 
volt a vezetőréteg, míg a szegényebb 
nép volga-ugor fa j ta . A mai magyarság-
ból a Balaton környéki és göcseji ma-
gyarok koponyajelzője áll legközelebb 
a honfoglalókéhoz. A honfoglalók ala-
csonyabb termetűek voltak, mint a 
mai magyarság, ú j elemek bevándor-
lása magyarázza ezt a különbséget, de 
a magyarság ősi t ípusait jogosan keres-
he t jük a kisközepes termetű terüle-
teken. —L 

Ludwig Pastor. Negyven esztendeje 
annak, hogy Ludwig Pastornak a 
renaissance- és reformációkorabeli pá-
pák történetéről írott munkája első 
kötete elhagyta a sajtót . Az elmult 
negyven év alatt e mű világhírt szer-
zett írójának s halhatatlan nevet biz-
tosított emlékének a tudománytörté-
nelemben. A külső siker nemcsak az író 
személyét érte, de szinte szokatlan 
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