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vészi hatásaival. A «Rajnavidéki örö-
mök» című novellában egy francia 
asszonyka és egy német férfi flirtjét 
látjuk," de szinte észrevétlenül ráveze-
tődünk a két nemzet temperamentumi 
különbségére. A »Gyermekek keresztes-
hadjárata», a kötet egyik legérdeke-
sebb darabja; a szovjet eszméit a 
gyerekpolitikusok, a tizennyolcéves 
világmegváltók már elterjesztették 
Európaszerte, midőn Franciaországban 
szembetalálják magukat a »szkepticiz-
musukban, józanságukban, fösvénysé-
gükben, önszigorukban megingathatat-
lan öregekkel», »akik esernyőcsapások-
kal védelmezték függetlenségüket» és 
akiken nem fogott elmélet, büntetés 
és rögeszme. A szovjet mindenható 
megbízottja, a fiatal agitátornő, meg-
tanul játszani egy öreg rentier-től, 
játszani, ami ismeretlen fogalom volt 
eddig számára. Az ötleteken és e frap-
páns bonyolításon felül ellenállhatat-
lan erővel emelkedik ki itt, mint az 
egész könyvben, a francia polgár arca, 
a francia lélek, amihez Morand a 
nemzetközi vegyes társaságba kíváncsi 
melegséggel mindig újra visszatér. 

Mario Puccini: Megváltó bűn. Ba-
bits Mihály meleghangú előszavában 
naturalistának nevezi őt, aki túlment 
a naturalizmus céljain, régi eszközök-
kel új eredmények felé törekszik Ez 
igaz is, bár a régi eszközök akadályoz-
zák nála a teljesen új eredményeket. 
Egy kis papnövedék indul el" a ki-
választottság felé, de útjában szünte-
lenül megakasztják a szeminaristák 
felismert gyarlóságai, kemény, makacs 
és hitetlen nagyanyjának piszkos üz-
letei, főkép pedig — s e meglepő észre-
vétel a regény alapeszméjét villantja 
elő : saját bűntelensége. A fiúra ólom-
súlyként hat nagyanyja jelleme, míg 
rá nem jön, hogy gyűlöli, halálát kí-
vánja és hogy ez a gyűlölködő rossz-
indulat fogja megnyitni számára a 
szabadulás útját. A nagyanya végül 
meghal, a fiú újjászületik ; a bűn meg-
váltotta őt a gyötrő kétségektől. Mert 
Puccini felfogása szerint, csak az lehet 
szentté, aki vétkezett és az isteni ke-
gyelem a bűnösöket keresi fel és vilá-
gosítja meg. Ezt a gondolatot szolgálja 
a végig ízlésesen, tompítottan, bár 
kissé egyhangúan vezetett történet. 
Ám az az érzésem, hogy a bonyodal-
mak valahogy elsikkadnak, mielőtt 
élesekké válnának, a válságokból hiány-
zik a feszültség, a kétségekből az aggo-
dalom fojtogatása. A téma rokonsága 
eszembe juttatja Estansié : L'em-

preinté című szép könyvét. Ott szintén 
egy fiatal lélek vergődik, akiből foko-
zatosan kihal a hit, de akit egyre job-
ban hatalmába kerít a hivatás ; érzi, 
hogy képtelen szabadulni. A szemi-
nárium élete különös hatalommá nö-
vekedik, szinte felszívja magába a 
fiatal f iút ; behatol minden érzésébe, 
megragadja minden gondolatát és a 
felnőtt sem tudja felejteni azt, amire 
a gyermek szeme felnyílott. Puccini 
regényéből hiányzik ez a hatalmas erő, 
Puccini sokkal inkább naturalista író, 
hogysem ne ragaszkodnék a romantikus 
schémához, ahol az egyetlen kiválasz-
tott éli a maga csodálatosan gazdag 
életét a sok színtelen, közönbös és ki-
csinyes ember között. A kis Corleoni 
egyedül áll lelki gyötrődéseivel, körü-
lötte a szemináriumban csak egyéni 
és nagyon is földi érdekek kielégítése, 
apró jóllakások folynak, csak az ő 
arca néz az ég felé. A kontraszt, bár-
milyen kézzelfogható jó eszköznek lát-
szik is, itt csak gyöngítette a hatást; 
a fakóvá vált szemináriumi világ el-
vesztette minden alakító befolyását 
e fiú lelkére. Az író szüntelenül utal 
erre a befolyásra, szeretné valóságossá 
tenni, ám a probléma kisiklik kezei kö-
zül. Látjuk, hogy a fiú szenved, de egy 
elhatározott szenvedést érzünk meg és 
hasztalan keressük szükségszerűségét. 

E. Didring : A világpók. Puccini 
könyvében a bonyodalom gyakran idő 
előtt szétbomlik, de csak a lelki bonyo-
dalmak. Mit szóljunk azonban egy 
olyan kalandregényhez, ahol az írónak 
háromszáz lapon keresztül minden ipar-
kodása ellenére sem sikerül valami bo-
nyodalomhoz hasonlót teremteni. A fő-
hős egy rögeszmét kezd üldözni, ami-
ről végig nem derül ki semmi jelentős, 
szörnyű veszélyeken megy keresztül, 
amiket csak nagy munkával tud ön-
maga felidézni, láthatatlan ellenségek 
fenyegetik minden különösebb ok nél-
kül, utazik, leleplez, harcol, bár egész 
nyugodtan is maradhatna. Állandó 
lázas izgalom, kalandos fűtöttség ural-
kodik elvben a regény lapjain, de az 
olvasó mindebből semmit sem vesz 
észre; ő csak unatkozik. Az »izgal-
mas» történetet egy belészőtt szerelmi 
história van hivatva enyhíteni, de az is 
egészen érdektelen. Furcsa, rossz munka. 
Miért fordították le? Halász Gábor. 

Magyar Irodalmi Lexikon. Mult de-
cemberi számunkban ismertettük ez 
értékes és gyakorlati hasznúnak igér-
kező lexikon első félkötetét. Azóta 
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második fele is megjelent s az egész 
mű egy testes kötetbe összefoglalva 
most már forgalomban van. A kö-
zönség körében némi zavart és félre-
értést okozott az a körülmény, hogy 
egy Irodalmi lexikon c. vállalat is forog 
a könyvpiacon ; sokan tanácstalanok 
voltak, egyiket a másik helyett vették 
meg, vagy egyiket sem mérték meg-
venni. A Napkelet közönségét ép ezért 
igyekeztünk felvilágosítani újévi füze-
tünkben ez utóbb említett lexikonról 
is, amely az egész világirodalmat fel-
öleli ugyan, de a magyarnak a rovására 
s amelyet már világnézeti fogantatása 
miatt sem ajánlhattunk olvasóinknak. 
Ványi Ferenc Magyar Irodalmi Lexiko-
nát azonban, mely a Studium kiadásá-
ban jelent meg, mostani teljességében 
megismerve, ismételten nyugodt lélek-
kel ajánlhatjuk tanulóknak, tanárok-
nak, iskoláknak, könyvtáraknak s min-
den művelt magyar embernek, aki 
megbízható felvilágosítást keres a mult 
és jelen magyar irodalmi dolgairól. 

E lexikon második felét egy kérdőív 
kíséretében kaptuk meg. Ilyen kérdőív 
bizonyára minden példányhoz mellé-
kelve van s arra való, hogy a lexikon 
használói közöljék a szerkesztővel észre-
vételeiket s kívánságaikat a könyv 
használhatóbbá tétele végett. Ezt az 
eljárást nagyon helyeseljük. A lexikon 
bizonyára több kiadást fog megérni 
s mindnyájunknak érdekünk, hogy min-
den kiadása jobb legyen a megelőző-
nél. Ennélfogva mi is épúgy, mint az 
első félkötet itteni ismertetője tette, 
a második kiadás számára jegyzünk fel 
némely észrevételeket. 

Felveendőknek gondolnók tehát a 
következő könyv- és költeménycímeket 
és kezdősorokat: Béla futása, Blick, 
Blumenlese (a Toldy-féle), Cimbalom 
(Szakái Lajosé), Dalfüzérke (K . Csapó 
Dánielé), Ethnographia (folyóirat), Fe-
kete szem éjszakája, Gábor diák, Gyi-
mesi vadvirágok, Handbuch (a Toldyé) ; 
Kalapom szememre vágom, Kájoni-
Kódex, Kutyakaparó, Levéltári Közle-
mények, Nagy Magyar Szatíra, Nem 
anyától lettél, Nyelvtörténeti Szótár, 
Ómagyar Máriasiralom (ennek még a 
szövegét is közölhetnék, hadd terjed-
jen az ismerete !), Petőfi-Múzeum, Pipa-
csok a búzában, Pipás kántor, Polgári 
Lexikon, Remény, Rückblick, Senki 
szigete, Siralmas Krónika, Süt a nap, 
Táj szótár, Vado mori (vagy : Elmegyek 
meghalni), Zirc emlékezete, Zrínyi dala, 
Zrínyi második éneke ; 

továbbá a következő tárgycímszó-

kat : Betlehemes játékok, Betyárro-
mantika, Daloskönyvek (vagy Kézira-
tos-, vagy Világi énékeskönyvek), Film-
dráma, Gáláns költészet, Hitviták, írás-
történet, Irodalmi ízlés, írói rend, Jan-
senizmus, Karácsonyi misztériumok, 
Korrektura (megfelelő gyakorlati kiok-
tatással), Kódex-irodalom, Középkori 
magyar irodalom, Középkori magyar 
vers, Középlatin versrendszer, Marinis-
mus, Nemzeti Színház (egész történeté-
vel együtt!) , Népiesség, Népnemzeti 
irány, Nyugat-Könyvtár, Olcsó Könyv-
tár, Olvasóközönség, Ősi nyolcas, Ős-
költészet, Pietizmus, Prosopopoeia, 
Próza-ritmus, Székelykérdés, Tájköl-
tészet, Tiszteletdíj (az írói díjazás némi 
történetével !), Vadrózsa-pör, Verstör-
ténet, Vagans-költészet,Vagans-ritmus; 

a következő idézeteket : Az ember-
faj sárkányfogvetemény ; Egy a lel-
kem ! Hull a levél a virágról ; Hunnia 
nyög letiporva, sírnak a bús magyarok ; 
Nincsen remény ! Rég veri már a ma-
gyart a teremtő ; 

a következő neveket : Arany Juliska, 
Arany Piroska, Barkóczy Ferenc (egri 
püspök), Bowring, Csapó Etelka, Csel-
kövi, Hajnal István, Huszti József, 
Kecskeméthy Csapó Dániel, Müller 
Godofréd, Rónay Jácint, Sági István, 
Szeder Fábián, Szentpétery Imre, Ud-
varhelyi Miklós (a színész). 

A lexikon sokoldalúságát már az 
első félkötet ismertetője kiemelte. Azt 
hisszük, a szerkesztő szívesen tovább-
fejleszti művét e tekintetben is, ha 
indokolt kívánságokat hall. Ebben a 
reményben vetjük fel a gondolatot: 
vajjon nem tartaná-e célszerűnek iro-
dalmi érdekű helynevek (Nagyszalonta, 
Margit-sziget, Hanva, Kiskőrös stb.) 
felvételét is a címszók közé, különösen 
pedig olyanokét, amelyek bizonyos 
értelemben irodalmi központok is vol-
tak valamikor (Debrecen, Komárom, 
Bécs stb.) ? Szép volna egy-egy ily 
helynév alatt megkapnunk az illető 
város magyar irodalmi múltjának a 
képét ; Budapest címszó alatt pedig 
nemcsak a magyar irodalmi centrali-
záció történetét, hanem a főváros iro-
dalmi szempontból nevezete emlékei-
nek, házainak stb. pontos megjelölé-
sét is. 

Hasznos volna bizonyos nevezete-
sebb fordítások felvétele is az illető 
idegen író neve alatt (Blumauer, Byron, 
Dante, Goethe, Horatius, Moliére, Ovi-
dius, Ossian, Vergilius), egyúttal meg-
rajzolható volna ily címszók alatt ez 
írók hatásának a története is. 



175 

Bizonyára köszönettel vennék e lexi-
kon forgatói, ha megtalálnák benne a 
régibb magyar költői nyelv ma már 
avult, antik elemeinek és vonatkozásai-
nak szótárszerű magyarázatát is. Ilye-
nek (csak Berzsenyi néhány remekét 
szedve meg futtában): Argus, Amarint, 
Arkádia,Bellerophon, Boreász, Caména, 
Geres, Ghloé, Chimaera, Gynthia, 
Cypria, Danaé, Dodona, Elysium, Eryn-
nis, Etésiák, Éván, Grácia, Helikon, 
Ilion, Kronos, Latmusz, Laurus, Les-
bos, Lethe, Nadir, Olymp, Orcus, Pán, 
Polyhymnia, Phoebus, Saturnus, Syba-
rita, Tellus, Tempe, Tibur, Tyndaridák, 
Urán, Zenith, Zephyr stb. 

Nem tartanám haszontalannak az 
egyes akadémiai és Kisfaludy-Társasági 
jutalmak (Ormódy Amélie-, Vojnits-, 
Teleki- stb.) nevének címszóbafogását 
sem. 

Nem látjuk elég világosan, miért 
nincs bibliografia némely címszó alatt; 
miért nincs pl. Vargha Gyuláról, mikor 
Kozma Andorról van? A lexikon szelle-
mével nagyon megegyeznék, ha min-
den oly esetben, mikor érdemes köny-
vészeti anyag áll rendelkezésünkre, 
közöltetnék is a java. Sokszor bátran 
mellőzni lehetne némely közlött biblio-
grafiai adalékot s ahelyett fontosabba-
kat felvenni. Gyöngyösi Istvánhoz 
Riedl Frigyes, Hajnóczy Józsefhez 
Eckhardt Sándor, a Haláltánc-énekek-
hez Kozáky István, az Iskolai drámák-
hoz Alszeghy Zsolt megfelelő munkája 
említendő lenne. Kecskeméti Vég Mi-
hály zsoltárfordításáról meg kellene 
említeni, hogy ebből lett Kodály Zoltán 
híres Psalmus hungaricus-a. A Halotti 
Beszéd bibliografiája említi ugyan 
László Vince tanulmányát, de ered-
ményeit a szövegben nem értékesíti. 
Pais Dezső munkái közt a legfigyelemre-
méltóbbak egyike : «B. Kemény Zsig-
mond és az irodalmi élet» minden-
esetre említendő volna ; Helyesírás cím-
szó alatt Dévai Ortographiája, Haj-
nóczy Ivánnál pedig ennek «Katona 
József Kecskemeten» c. munkája. 

A Gyulafehérvári töredékeket hibá-
san minősíti «első magyar verses pró-
bálkozásnak» a lexikon ; ha valóban 
vers volna is, akkor is korábbi az Ó-
magyar Máriasiralom. Irodalomtörté-
neti korszakolás sem Pápaynál van 
először ; van már Wallaszkynál is és 
közvetlenül Pápay előtt Révainál. »Szo-
morú a magyar nóta Háromszáz esz-
tendő óta» : ez az idézet a lexikon sze-
rint »Szülik József dalaiból» való ; Szu-

lik azonban még meg sem született, 
mikor Erdélyi János «Magyar leány az 
én rózsám» kezdetű dalában ez a híres 
két sor már olvasható volt. 

Végül egy sajtóhibát is hadd említ-
sek meg. »Irodalomtörténeti társulatok 
és folyóiratok» címen a Napkelet a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság folyó-
iratának van mondva ; tudvalevő, hogy 
azé a Társaságé az Irodalomtörténet c. 
folyóirat, a Napkelet pedig a Magyar 
Irodalmi Társaságé. 

Hatalmas munkájuk befejezése alkal-
mából nagy elismeréssel üdvözöljük a 
szerkesztőt és két munkatársát. J. J. 

A társadalomtudomány filozófiája. 
E címen Ottlik László mélyreható 
könyvet írt. (Budapest, 1926. A Magyar 
Filozófiai Társaság kiadása.) Érdekes 
ama megállapítása, hogy a társadalom-
tudomány eszméje a természetjog s a 
felvilágosodás gondolatvilágából szüle-
tett. Tüzetes elemezésnek veti alá 
Auguste Comte «szociológiáját» s eköz-
ben rámutat «a természeti törvények 
s az egyetemes fogalmak entropiájára. 
Ez abban áll, hogy mentől kevésbbé 
elvontak valamely tudomány fogalmai, 
annál kevésbbé általános az érvényök s 
annál kevésbbé alkalmasak arra, hogy 
a cselekvésben vezessenek bennünket. 
Szerző sem fogadja el Comte szocioló-
giáját s szöges ellentétben van minden 
naturalisztikus társadalomtudományi 
elmélettel is. De nem tekinti a szocio-
lógiát alkalmazott lélektannak sem, 
mert az utóbbi a normális lelkifolyama-
tokat vizsgálja, a társadalomtudomány 
pedig (mint általában a szellemi tudo-
mányok) a lelkifolyamatok jelentésével 
foglalkozik. A társadalomtudomány 
a szellemi értékek hatásának feltételeit 
nyomozza, miközben különösen a tekin-
tély jelenségeit kell vizsgálnia, lévén 
a társadalom oly hatalom, melynek 
ereje ép a tekintélyben alapszik. A tár-
sadalom fejlődésének csúcspontját a 
nemzet életében éri el. A nemzetek élete 
azáltal megy át az emberiség életébe, 
hogy egy nemzetkultúrája lesz a leg-
hatalmasabb, mely a többiekét irá-
nyítja. Ottlik könyvének e néhány 
gondolata is mutatja e mű rendkívül 
érdekes problematikáját. A szakkörö-
kön túl is hivatva van megértetni a 
társadalomtudomány sajátos termé-
szetét és hivatását. Mély filozófiai meg-
alapozottsága pedig alkalmassá teszi 
arra is, hogy a modern bölcselet gon-
dolatvilágába is betekintést nyujtson. 

Pauler Ákos. 


	Napkelet_1927_02_173
	Napkelet_1927_02_174
	Napkelet_1927_02_175

