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s benne talán legkiválóbb annak a sze-
lid leánynak, Rózának a képe, kit szinte 
az áhi tat glóriájával felékesítve látunk 
tovatünni az önmegtagadás, a jóság és 
erény áldozataként. «Az igazi költő 
(mondja tovább ugyanaz a novellaalak, 
kit már fentebb idéztem) nem a léha lel-
kek mulat ta tója , hanem még tréfáiban 
is az élet fenkölt magyarázója s mély 
részvétű vigasztalója.» Fenkölt élet-
szemlélet s mély emberi részvét e vi-
gasztalan, e tragikus történetben is az 
«igazi költőre» vall. Horváth János. 

Lambrecht Kálmán : Az ősember. Sok 
olvasónk már címénél fogva veszedel-
mesnek ítéli ezt a könyvet. A boríték-
lap képzeleti ősemberalakja nem na-
gyon hivogató. Inkább «betörő típus», 
mint ősember, nem állatias és épen 
ezért visszataszító. A szövegben is 
elmaradhatott volna egy-két kép, mely 
arra vall, hogy pornografia már a kő-
korszakban is volt. De ezek talán 
figyelmeztetők arra nézve, hogy nem 
érett korú vagy műveltségű egyének 
kezébe ez a könyv nem való. 

Tar ta lma azonban olyan ú j világot 
elevenít meg, amelyről a magyar olvasó-
nak fogalma sem volt a legújabb időkig. 
Száz év óta, mialat t a nagy vi ta folyt, 
116 olyan csontmaradványt fedeztek 
föl a kutatók, amely ősembertől vagy 
emberszerű ősmajomtól származott. 
Ha hozzátesszük azokat a telepeket, 
ahol csak szerszámok, falfestmények 
vagy egyéb maradványok voltak, bát-
ran elmondhatjuk, hogy ehhez fogható 
haladást e téren csak egy emberöltő-
vel ezelőtt álmodni sem mertünk volna. 

A tömérdek részletadat azonban csak 
úgy válik a közönség számára is élve-
zetes olvasmánnyá, ha a leíró a toll-
nak is mestere. Bátran mondhat juk , 
hogy szépirodalom az, amit ú jabban 
a népszerűsítő természetbúvároknak 
egy kis magyar gárdája termel, hogy 
a regényektől megcsömörlött közönsé-
get ú j területre vezesse, a szórakozás 
vágyát a művelődés szolgálatába sze-
gődtesse. Ennek az új , tanító szép-
irodalomnak Lambrecht Kálmán ma 
egyik vezére. Mióta mesterének, Her-
man Ottónknak életrajzával első sike-
rét arat ta , több jó cikkét olvastuk már. 
Hermanban a magyar tudomány ős-
emberét állította elibénk. Most ős-
emberében azt az élő, küzködő elődöt, 
akit Herman lá tot t meg először hazai 
földön, mikor az első miskolci kő-
szakócában sejtelmesen belelátott ős-
mul tunk csodavilágába. 

Jáva , Délafrika, az eolithrétegek, 
Neandervölgy, Heidelberg, Piltdown, 
Monaco, Cromagnon leletei és a magyar-
országi telepek mind eleven, mozgó 
alakokká sorakoznak szemünk előtt, 
l á t juk az ősember küzdelmét az egy-
korú állatvilággal és nemes művészi 
kísérleteit, amelyek ezt az állat életet 
számunkra képekben megőrizték. 

Szilády Zoltán. 

Uj Auróra. Irodalmi Almanach. 
Szerkesztették dr. Jankovich Marcell 
és Tamás Lajos. Pozsony, 1927. A fel-
vidéki magyarságnak az elszakítás ki-
lencedik évében sincs még irodalmi 
folyóirata, annál vigasztalóbb, hogy 
az Új Auróra immár hatodik eszten-
deje minden újévkor pontosan meg-
jelen és maga köré gyüjti a Felvidék 
legjobb íróit. Ez a legújabb kötet belső 
értékben és külső kiállításban méltón 
sorakozik az első öt kötet mellé, mind-
össze megalapítójának és öt éven át 
szerkesztőjének neve került le a cím-
lapról, pedig Dobai János nélkül az Űj 
Aurórát már szinte el sem tud tuk kép-
zelni. Ez a szerkesztőváltozás kisebb-
ségi magyar tragédiát takar és ezért 
nem lehet közömbösen elsiklanunk fe-
lette. Dobai János kilenc küzdelmes 
éven át fáradozott , hogy eleven életet 
vigyen a tespedő felvidéki magyar 
kulturéletbe, hogy egybegyüjtse a ma-
gyar nemzeti szellem kulturmunkásait . 
Most végre — úgy látszik — sikerült 
elnémítani, de önfeláldozó munkássága 
nem volt hiábavaló. Az ú j szerkesztők 
az ő leghűbb munkatársai közül kerül-
tek ki s ez a legjobb biztosíték arra, 
hogy az Új Auróra a jövőben is az ő 
szellemét fogja képviselni. Az alma-
nach többi munkatársaiban is alig van 
változás, csupa régi, jólismert név. Évi 
termésük javát bocsátották rendelke-
zésre. Többen közülük, mint Mécs 
László, Tamás Lajos, Ölvedi László, 
folyóiratunknak is munkatársai , má-
soknak a közelmultban megjelent kö-
teteit részletesen ismertettük. Igy Rácz 
Pál, Darkó István, Sziklay Ferenc, Ta-
más Mihály regényeit Jankovics Mar-
cell novellás kötetét. Ez az évről-évre 
visszatérő névsor biztató jelenség. Mu-
ta t j a , hogy Felvidéken immár kialakult 
egy céltudatos írói gárda és végleg eltünt 
a kísérletező dillettánsok serege. Elő-
nyös változás az ú j kötetben, hogy 
részletes beszámolót kapunk a fel-
vidéki kulturális egyesületek műkö-
déséről és így mélyebb betekintést nyer-
hetünk a Felvidék magyar életébe, 



267 

mint ezt eddig tisztán novellák és ver-
sek alapján módunkban volt megtenni. 
Ebből a szempontból örömmel üdvö-
zöljük Falchbarth Ernő dr. cikkét is a 
felvidéki magyarság kulturális prob-
lémáiról. Ahol a problémákat ilyen vilá-
gosan lá t ják , ott nem kell aggódnunk, 
meg fogják találni a módjá t a megoldá-
suknak is. A szerkesztők a kötetet Rá-
kóczi Ferenc emlékének ajánlották. f. 

Regény- és elbeszélés-fordítások. (Ste-
phaneum.) 1. Anna Freiin von Krane : 
A jó Isten hegedőse. Csak nemrég for-
dult az egész keresztény világ figyelme 
az assisi csodálatos szent, a «jó Isten 
szegénykéje» felé, halálának 700 éves 
fordulója alkalmával. Igy A. Fr. von 
Krane elbeszélése bizonyos aktuali tást 
nyert, minthogy célja Szent Ferenc 
bűvös hatásának költői keretben való 
bemutatása. Gyöngédtelenség lenne, 
ha e műnek rideg esztétikai szempon-
tok szerint mérnők meg értékét. Ám, 
ha úgy tekint jük , mint egyik késői 
fodrát azon hatalmas szellemi hullám-
zásnak, melyet Bernardone Francesco 
rendkívüli egyénisége hasí tot t bele a 
X I I I . század emberének lelkiségébe, 
akkor félre kell tennünk a köznapok 
embereinek lélektanát és logikáját, a 
költészeti realitás és irrealitás kánon-
j á t és csak azt tehet jük, hogy képze-
letben a «jó Isten hegedősei» közé állva 
magunk is álmélkodva csüngünk e 
testbe öltözött csodán. 

Mert mi történik ebben az elbeszé-
lésben? Külső vonásokban valami ha-
sonló a mi Abafi Olivérünk sorsához. 
Csak i t t magasabb erkölcsi szintről 
indul el a hős és — természetesen — 
magasabbra is ju t el, mint Abafi. Scifi 
Orlandóban minden tulajdonság meg-
van, mi a világ szemében egy lovagnak 
csak díszére válhatik : fiatalság, szép-
ség, erő, bátorság, ügyesség, sőt kö-
nyörület a szegények iránt is. Ám 
hiányzik az isteni dolgoknak minde-
nek fölött való szeretete, a lelki alázat 
és a világi hiúságok megvetése. Pedig 
szíve bálványa, a földi alakba költö-
zött Isotta angyal épen ezeket keresi 
benne. Messer Orlandónak tehát az 
Assisi hatása alat t be kell állnia a «jó 
Isten hegedősei» sorába, hogy Isotta 
szívét megnyerje. De ezt nem pusztán 
szerelmi érdekből teszi, hanem szent 
örömmel is. Igy a vágya beteljesül. — 
Amint látszik, a történet igen egy-
szerű és a tekintélyes terjedelem mel-

l ett is (139 1.) minden különösebb bo-
nyobalom nélkül megy végbe. Az el-

beszélés főértékét azokban a meleg és 
igazi költői lirizmussal megírt részek-
ben lá t juk, melyek Szent Ferenc bű-
vös hatását festik emberekre, álla-
tokra és virágokra egyaránt. A for-
dító világos egyszerűséggel, minden 
sajátosabb stilizálás nélkül végezte 
munkájá t . 

2. Paul Kel ler : Menekülés önma-
gunktól. Keller írói egyénisége két ro-
konszenves vonást m u t a t : tiszta hu-
morával egészséges örömet, hazájának, 
szülőföldjének megható szeretetével pe-
dig meleg érzelmeket fakaszt az olvasó 
szívében. A magyar olvasóközönség 
már ismeri a Hágár fiá-ból. A Mene-
külés önmagunktól az író egyéni-
ségének egyik alapvonását fejezi ki : 
a modern városi ideg-élet nem hoz 
boldogságot az embernek, ezt egy-
szerűbb, természetesebb környezetben, 
szabad levegőn, napsütésben és — leg-
alább részben — testi munkában kell 
keresnünk: rousseau-i gondolat eny-
hébb és modernebb formában. Fő-
hősével, az orvossal és Stefenson ame-
rikai naf ta- és olaj királlyal megala-
p í t t a t j a a Ferien vom Ich nevezetű ke-
dély- és ideggyógyító, valamint izom-
fejlesztő paraszt-telepet. Ám az orvos 
i t t nem folyadékokat, porokat és pilu-
lákat ír a receptekre, hanem trágya-
hordást, krumpíihámozást , fűkaszá-
lást stb. Persze az előkelőbb «betegek» 
eleinte huzódoznak ettől az eredeti 
gyógyulási módszertől, de aztán any-
nyira megszeretik, hogy sírva hagyják 
ot t a telepet. Ez a sok tekintetben 
bizarr helyzet aztán kitünő alkalmat 
nyu j t arra, hogy Keller derűs humora 
gazdagon bugyoghasson szét az egész 
intézet minden lakójára. Érdeklődé-
sünket csak fokozza fordulatos mese-
szövése és teljesen megnyer bennün-
ket az a nemes alaphangulat, mely egy 
igen mélyen érző, meleg szívre muta t : 
segítsünk szenvedő embertársainkon ! 
Ábrándkép az egész, de kellemesen 
hat . — A nagyjában helytálló fordí-
tásban hellyel-közzel a kényes stílus-
érzéket sértő magyartalanságokat és 
pongyolaságot ta lál tunk. Ime néhány 
példa a számos közül : Tintoretto . . . 
sok középszerűt, sőt hanyagot létesített. 
(75. 1.) Szembeültünk egymással és 
hatalmas füstfellegeket létesítettünk 
(246. 1.) Igen jól veszi ki magát. (80. 1.) 
Igy néz ki a tehénistálló. (114. 1.) 
Furcsa szórend : Jó doktor urunkat 
így megcsalni rongyos ezer tallérért, 
melyet most Ignáctól, aki voltakép 
Stefenzon volt, kap ! (246. 1.) stb. 
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