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templom ; Az én Ararátom ; Véremben 
dúlsz ; Azóta ; Apám. Nem minden 
igéret nélkül való verselő, de tisztu-
lásra, nagyobb igazságra s épebb rit-
musra kell törekednie. 

Szőnyi Sándor. 

A Szent István-Társulat regényei. 
(P. Pál Ödön : A bujdosó vagyon. — 
D. Jovanovich Lea S. M. : Nemcsak 
kenyérrel. — S. Bokor Malvin : Árpád-
vér. Budapest, 1926.) 

A Szent István-Társulatnak e külső 
alakjukra is előkelő diszű regényei 
tárgyi elgondolásra más-más életvilá-
got jelentenek, mégis összetartoznak 
a világszemléletnek ideális magasságú 
egysége révén. Van ebben az idealiz-
musban azonban elég sok reális elem 
is, hiszen a lelki elemzés és külső tör-
ténés erős és mély adatain át visz érvé-
nyesülésének útja. Ereje azonban nem 
ebben az egyensúlyban van, hanem 
abban a szellemben, amelyre rásegítette, 
fölemelte e regények mindegyikének 
dialektikáját, eseményalkotó belső el-
vét, mindenekfölött pedig a megoldá-
sok világnézeti módját, amely aztán 
el is döntötte a regények irányát — az 
erkölcsi optimizmus felé. 

Mindezt a világnézeti vonatkozta-
tást azonban a regényekben a tudatos 
művészi rend fegyelme és szándéka ér-
vényesíti. Igy tehát a legkevésbbé sem 
kell aggódnunk, hogy csak azért, mert 
lelkibb területről támadt a tárgy, a 
művészi alakítás elvesztette volna vele 
szemben a maga érvényességét, vagy 
— képességét. 

Pál Ödön regény-anyagának szelle-
mét erősíti, fokozza az idő : a forra-
dalomba való áthajlás pontja, mely-
ben az érvényre jut. A Rábcahelyi-
család nagy vagyonáról van szó, me-
lyet testvérei rovására Rábcahelyi 
László csak magának akar megszerezni. 
Hamis úton sikerül is ez neki, de mikor 
épen azon a ponton van, hogy szíve bol-
dogságát ezzel a vagyonnal akarja meg-
szerezni, erkölcsileg épen akkor omlik 
össze. Elveszett erkölcsi életét az ellen-
forradalomban feláldozott fiatalságá-
val próbálja kiengesztelni. A regény-
nek csak egy hibája van : a lelki sűrí-
tés és az események lepergetésének 
gyors, izgalmas tempója. Egyébként 
mint jellemalkotás és mint korjellem-
zés elsőrangú. Jólesik ebben a regény-
ben az, hogy minden elemzés ellenére 
is, kikerülünk benne az életbe s egy 
magasabb erkölcsi rend elvének érvé-
nyesítése, lelki igazsága mellett talál-

kozunk az élet nagy és mély hullám-
zásaival. A regény ezáltal önkéntele-
nül is nemcsak ábrázolása, hanem kri-
tikája és megfejtése is lesz egyúttal 
annak az időnek, amely fölvetette e 
regény keletkezésének lelkiszükségét 
s vele a regény problémáját. A pompás 
magyarság és" stílustisztaság, mellyel 
a regény írva van, csak teljesebbé teszi 
Pál Ödön munkájának amúgyis gaz-
dag értékét. 

Ugyancsak háborús lélekanyagból 
készült Jovanovich Lea regénye is. 
A munka főereje témalátó kiválósá-
gában emelkedik ki. A regény problé-
mája : egy orosz fogságba jutott s itt 
a bolsevizmus hatása alatt elromlott 
magyar orvosnak : Hajdú Pálnak lelki 
átalakulása egy ideálislelkű leány ha-
tása alatt. A megtisztulás folyamatá-
nak regényessége eleven és gazdag, 
lélektana pedig néha meglepően finom. 
Csak az a kár, hogy az események el-
osztása a regényben nem mindig egyem 
súlyozott, az elbeszélés menete ezért 
néha fölöslegesen van eseményekkel is, 
eszmélkedésekkel megterhelve. Amint 
a szerző kialakítja magában az esemé-
nyekkel szemben az elrendezés szabad-
ságának fegyelmét, meseképző, lélek-
elemző s amit különösen ki kell emelni: 
párbeszédszövő nagy képességeivel, stí-
lusának nemes gondjával még igen sok 
irodalmi érték megvalósítását igényel-
heti a maga számára. 

A történelem távoli magyar terüle-
tére visz bennünket S. Bokor Malvin 
regénye, mely I I I . Béla trónrajutásá-
nak történetét tartalmazza. A szerző 
minden során, az eseménysodrás egész 
módján érzik, hogy kitünő elbeszélő 
és író. Az érdekesség gondja talán a 
kelleténél egy kissé jobban is uralkodik 
a munkában, — a többi, főleg a törté-
nelmi szempontok elhalaványítására. 
Sok helyen szerettük volna, ha az ese-
mények belsőbb fordulatokban gazda-
gabban és azoktól elmélyítettebben 
fejlődtek volna ki. Ilymódon Mánuel 
bizánci császár és Béla kapcsolata ha-
talmas történelmi kilátásoktól kapott 
volna súlyt, szinte tragikai erőt, amely 
az egész regényt a történelmi regény 
megrázóbb magaslatára emelte volna, 
mint ameddig így jutott. Lehet, hogy a 
kiváló író nem is akart mást adni, mint 
amennyit nyujtott. Ebben az esetben 
a serdült ifjúság pompás történelmi 
színekben játszó regényt kapott ugyan, 
de akkor is kár, hogy a téma nem 
kapta meg azt a kifejtést, amely lehe-
tőségeiben benne volt. 
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A regények kiállítása választékos 
ízlésű, finom hatású. Brisits Frigyes. 

Világlexikon. (Második kiadás.) E 
lexikon első kiadásával az a bohózatba 
való eset történt, hogy maga a kiadó 
cég kobozta el. Kommunista szelleme 
ellen ugyanis sok panasz hangzott fel 
s a kiadó jónak látta a második kiadás 
alkalmával az elsőnek közkézen forgó 
«bűnjeleit» akkép tüntetni el, hogy a 
tulajdonosoktól visszavásárolta. Mon-
danom sem kell, hogy helyesen csele-
kedett. Még a Világlexikonéval azonos 
érzületű olvasó is soknak tarthatta azt 
a kedvezményt, melyben a lexikon 
egyes «nagy»-jai részesültek. Böhm Vil-
mos hadügyi népbiztost pl. 9 sor mél-
tatta, míg Böhm Károlyt, a neves filo-
zófust, csak 2 sor. Jászinak 29, Ágoston-
nak 12, Szamuellinek 13 sor jutott az 
«enciklopediában», mely igen mostohán 
bánt el azokkal a jelesekkel, kik nem a 
szovjet révén szereztek nemzetünknek 
hírt, nevet. Igaz, hogy ezzel szemben a 
Világlexikon első kiadása Pogány Jó-
zsef népbiztosról is megfeledkezett s e 
bűnös mulasztást csak a 2-ik kiadás 
tehette jóvá. Maliciózusok lennénk-e, 
ha azt kérdeznők: vajjon nem e hiány 
pótlása tette sürgőssé a második ki-
adást? 

A régi Világlexikonnak mégis volt 
egy előnye az új felett. Az első közölte 
a munkatársak névsorát s így — bár e 
névsor több homályos és ismeretlen 
nevet tartalmazott — a felelősségnek 
legalább látszatot igyekezett adni. 
A második kiadás sem a szerkesztőt, 
sem a munkatársakat nem tünteti fel. 

A szerkesztőség homályban maradá-
sáért bőven kárpótol a kiadó, aki »En-
ciklopédia Részvénytársaság» név alatt 
négyszer is bemutatkozik az olvasó-
nak : a könyv fedelén, a címlap két 
oldalán s az előszó alatt. Az előszó 
tájékoztat a lexikon szerkesztésének 
szempontjairól s így, aki ezt elolvassa, 
tisztában lehet magával a lexikonnal is. 

»A Világlexikon a mai ember és nem 
az örökkévalóság számára készül», 
mondja a Részvénytársaság előszava. 
A műnek ez egyik legbölcsebb mondása. 
Valóban : egyetlen lexikon sem készül 
a neandervölgyi ember számára, de az 
is igaz, hogy még nem volt a világon 
lexikon, mely oly hamar — egy év 
alatt — elavult volna, mint a Világ-
lexikon. 

«A szerkesztőség annál a kérdésnél, 
hogy miről és mennyit írjon, döntőnek 
a mai ember érdeklődését vette.» »Ép 

ezért mai embereknek és aktuális kér-
déseknek oly arányban juttatott he-
lyet a szerkesztőség, amily arányban 
érdeklik a jelenkort, tekintet nélkül az 
utókorra.» «Az, hogy valakinek a neve 
a Világlexikonban előfordul, még egy-
magában távolról sem jelent elismerést. 
Van a hírnek Herostratus-féle formája 
is.» 

Ezek hát a szerkesztés szempontjai. 
Az utolsó mondatban idézett Herostra-
tusról tudnivaló, hogy felgyujtotta 
Artemis templomát, csakhogy nevét 
megörökítse. A Világlexikon is megörö-
kíti Magyarország gyujtogatóit, tán az 
egy Haubrich kivételével, bár el kell 
ismerni, hogy az első kiadáshoz képest 
mérsékelten és óvatosan ír róluk. Az 
első kiadásban a népbiztosokon kívül 
a terroristák is felvonultak a megfelelő 
címszók alatt, úgyhogy a régi Világ-
lexikon abban különbözött más lexi-
konoktól, hogy míg ezekben a jeles em-
berek neve után a születési évszám 
volt olvasható: a Világlexikon nem 
egy kitünősége után a kivégeztetés 
gyászos dátuma állt. 

" De lássuk a szempontot, mely «a mai 
ember érdeklődését veszi döntőnek-
arra nézve, «hogy miről és mennyit ír-
jon». A Részvénytársaság felfogása sze-
rint a mai embert elsősorban a nemzet-
gyűlési képviselők és primadonnák 
(Fedák, Petráss Sári) érdeklik, mert 
ezeket fölösszámmal vette fel gyüjte-
ményébe. A sok jelentéktelen és isme-
retlen név itt néha azt a benyomást 
teszi, mintha valami telefonkönyvben 
lapoznánk, melyben a telefonszámokat 
születési évek helyettesítik. Hát még 
a sok szocialista író ! Lexikonunk ki-
tűnő szimattal nyomozta ki még a meg-
szállt területeken is a radikális világ-
nézletű írókat és költőket, de — rész-
vétünk érte ! — alig akad róluk mon-
danivalója. Csak itt-ott merészkedik a 
jellemzésig, mint pl. Dévény Jenő ese-
tében, kiről a következőket írja : 

«Dévény Jenő költő, bécsi emigráns. 
Az emigrációban lett poétává. Egy-
szerű, igaz, őszinte egyéniség, erősen a 
magyar földben, magyar tradíciókban 
gyökerezik. Kötetei: Bécsi erdő, Bécsi 
miniatűrök, Bécsi csöndes muzsika.» 

Hasonlítsuk össze a jellemzés e csön-
des muzsikáját a Reményik Sándorról 
írt hűvös ismertetéssel: 

»Reményik Sándor, 1890, író. Kolozs-
várott él. Verseket és esztétikai tanul-
mányokat írt. Kötetei : Fagyöngyök, 
Rilke-fordítások, Csak így, Vadvizek 
zúgása, A műhelyből, Versek». 
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