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3. Ludwig Ganghofer : Haymo. (Der 
Klosterjäger.) Ford. Matza Albert. 
Ahogy Keller Szilézia életét és vidé-
keit, úgy m u t a t j a be Ganghofer a 
bajor hegyvidék népét és természeti 
szépségeit regényeiben és népdrámái-
ban. Noha Ganghofer Németországban 
ma egyike a legolvasottabb íróknak 
(1920-ban halt meg), a magyar olvasó-
közönség eddig csak egy regényét 
(Rachele Scarpa) és egy hosszabb elbe-
szélését (A zarándokút) olvashatta 
magyarul. Annál nagyobb örömmel 
vehetjük most egyik legnagyobb regé-
nyének, a Klosterjäger-nek fordítását. 
Ganghofer ugyanis azok közé tartozik, 
akit nemcsak érdeklődéssel lehet ol-
vasni, hanem lelki gazdagodással is. 
Sok van benne a mi Gárdonyinkból és 
Bársony Istvánunkból. Olyan mély 
léleklátó, mint amaz és olyan termé-
szetrajongó, mint emez, Hősei ruhá-
zatban szegények, de lélekben annál 
gazdagabbak. Még abban is Gárdo-
nyira emlékeztet, hogy Ganghofer is 
nagy szeretettel merült bele a közép-
kori keresztény lelkület elemzésébe és 
épen a Klosterjäger egyes jelenetei 
mintha csak az Isten rabjai-ból len-
nének kivágva. — Haymo kolostori 
vadásznak és a kis Gittlinek szerelmi 
története köré fonja az író e regényé-
ben mindazt a kisérő eseményt, kor-
rajzi és tájképi détail-vonást, melyek 
aztán együttesen plasztikus realitás-
sal és mégis a költőiség bájos hamvá-
val állí t ják elénk a XIV. századi dél-
bajor életnek legjellegzetesebb szeletét. 
Ganghoferban kétségkívül sok roman-
tikus és szentimentális vonás van, de 
mindez oly őszintén és oly természe-
tesen nyilatkozik meg, hogy sohasem 
válik mesterkéltté vagy émelyítővé. 
Haymo és Gittli sok szenvedését is 
bizonyára meg fogják könnyezni a 
gyengédebb szívű olvasók, de Istenem, 
nem boldog-e az, aki még a mai világ-
ban is tud sírni regényhősei sorsán? — 
Meg vagyunk győződve, hogy a Haymo 
újabb híveket fog szerezni Ganghofer-
nak a magyar olvasóközönség táborá-
ban. — Matza nagy szeretettel és mű-
vészi gonddal mélyedt el a fordítás 
hálátlan munkájába. Élvezetes, színes 
nyelven, magyaros ízzel tolmácsolja 
Ganghofer t ; csak a népieskedésben 
megy i t t -ot t túl a kellő határon az 
olvasók nagyobb része előtt érthetet-
len t á j szavak használatával és az ige-
idők képzésében olvasunk néhány fur-
csaságot, mint például : velem majd 
fog lehetni beszélni (233. 1.) stb. Bántó 

továbbá az «ám» folytonos előfordu-
lása, akár beleillik a mondatba, akár 
nem. Mindezek ellenére Matzától a 
fordítások terén még sok sikert várunk. 

4. Marion Crawford : Corleone. A for-
dító megnevezése nélkül ú jabb kiadás-
ban jelent meg Crawford-nak a kalan-
dorregényekkel több vonásban rokon-
ságot mutató sziciliai története. Fő-
értéke (mint Crawford nagyszámú re-
gényeinek általában) az érdekfeszítő 
meseszövés. Külső események ügyes 
pergetésével, nem a lelki és érzelmi 
világ tüzetesebb és művészibb rajzá-
val igyekszik hatni. Ezért inkább a 
dolgok felszínén mozog s keveset bibe-
lődik a mögöttük elrejtett motivumok-
kal. A Corleone magában véve annyira 
valószínűtlen történetet mond el, hogy 
néha maga az író is kénytelen efféle 
megjegyzéseket tenni : ez bizony a 
XIX . század végén csak Sziciliában 
tör ténhetet t meg, ahol 200 évvel há t -
rább vannak az emberek a lelki kultú-
rában, mint talán bárhol Európában, 
sőt a «vad Nyugaton», Amerikában . . . 
Mindazáltal fejcsóválva olvasunk her-
cegi rangú rablókról, akik még sa já t 
testvéreiket is rövid úton küldik a 
másvilágra. Crawford sokáig élt Olasz-
országban, jobban ismerheti az ottani 
viszonyokat, mint mi, de abban min-
denesetre tévedett , hogy e regény 
rémes és véres históriáját a XX. század 
küszöbére teszi. Csak a condottieré-k 
«romantikus» korába kellett volna he-
lyezni s mindjár t máskép festene az 
egész. E regény hőseinek nincs igazi, 
emberi problémájuk, nem szenvednek 
igazi szenvedést, sőt Saracinesca Or-
sino hercegnek épen az okoz gondot, 
hogy semmi gondja sincs, de mivel ő 
mégsem akar «beleragadni a hercegi 
hagyományok mézébe», hát elmegy 
Szicíliába és Crawford gondoskodik 
róla, hogy ot t bőven legyen a leghaj-
meresztőbb kalandokban része. — 
E regény kétségkívül nagyon elüt az 
előbbi háromtól nemcsak írásművé-
szeti szempontból, hanem ponyva-
szerű cselekvénye és kalandor-levegője 
tekintetében is. 

A Szent István-Társulat derék kul-
tú rmunká t végzett, hogy az előbbi 
értékes alkotásokat — és mindenek-
előtt Ganghofer nagyszabású regé-
nyét — a magyar olvasóközönség elé 
t á r t a . Gál János. 

Nagy József : Gondolkodók. A filo-
zófiai érdeklődésű olvasó bizonyosan 
nagy örömmel veszi kezébe e könyvet , 
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mely modern a szó legigazibb értelmé-
ben : problémái mai problémák, a filo-
zófusok, akiknek szellemi arcképeit 
bemuta t ja , korunk filozófusai, vagy 
olyanok, akiknek máig ér hatása. Ked-
vet, érdeklődést és gondolatokat keltő : 
leszáll az olvasóhoz, megsejteti vele a 
problémákban való érdekeltségét, meg-
fogja kiváncsiságát s magához emelve, 
eszmélésre és gondolkodásra készteti. 

Tizenhárom tanulmánya három szá-
zadot fog át. Az első fejezet Male-
branchenak, a tizenhetedik század nagy 
elmélkedőjének és metafizikusának, festi 
meg szelidvonású emberi arcképét. 
A tizennyolcadik századot három ta-
nulmány képviseli. Az egyik a fel-
világosodás legjellemzőbb és legnagyobb 
hatású ágának, a franciaországinak 
szellemi kialakulását rajzolja m e g ; 
gyökérzetükben is bemuta t ja a ter-
mészet, az ész és humanitás nagy esz-
méit, melyek mind a megelőző századok 
gyümölcsei, de ekkor érnek «mindenki 
számára lelki eledellé». A másik ket tő 
Kantról emlékezik meg születésének 
kétszázados fordulója kapcsán (1924) 
s D'Alembertnek, a nagy mathema-
tikusnak és az Encyclopaedia zseniális 
szerkesztőtársának szellemi arcképét 
adja . Nagy József D'Alembertben lá t ja 
a pozitivizmus a ty já t , ki a Nagy En-
cyclopaedia elé írt bevezetésével Des-
cartesot Concorcetvel és Comte Ágost-
tal köti össze. Talán nem tévedünk, ha 
D'Alembertnek a portrék közé ju tásá t 
épen ezzel az utóbbi tulajdonságával 
hozzuk kapcsolatba. A pozitivizmus 
gondolata egyik állandóbb kristályoso-
dási pont ja szerzőnk kutatásainak, ép 
úgy, mint az újkori filozófusok meta-
fizikai érdeklődésének nyomozása. Az 
előbbire i t t csak ez a fejezet utal (egyéb 
e kérdéssel kapcsolatos kutatásai t rész-
ben, A pozitivizmus kezdetei címen a 
Minerva muta t t a be, 1926. 10. sz.). 
Az utóbbi érdeklődési kört több tanul-
mány képviseli. Főként az a három, 
nagykoncepciójú szellemi arckép, mely 
Boutroux, Bergson és Keyserling alak-
j á t eleveníti meg előttünk. Ez a három 
fejezet tu la j donképen három meta-
fizikust mu ta t be, kik épen a Comte 
pozitivizmusával szemben meginduló 
ilyenirányú visszahatást képviselik leg-
jellegzetesebben. Az új metafizika meg-
születése Franciaországban Lachelier 
és Ravaisson nevéhez füződik. Bou-
troux az ő taní tványuk s életének tör-
téneti jelentőségét épen a pozitiviz-
must halálra sebző megállapításai adják 
s az a tény, hogy álláspontjával a berg-

soni metafizika előtt a legnagyobb mér-
tékben egyengette az u ta t . Bergsonban 
a dolgokkal való közvetlen érintkezés 
keresése : empirizmusa mellett megvan 
a rendkívül erős metafizikai haj lam is, 
mely kezdettől a pozitivistákkal ellen-
tétes tábor, a spirituálizmus felé vonja. 
Keyserling, legalább mai alakjában, 
«ízig-vérig metafizikus, akinek szemé-
ben az egész tapasztalati világ szim-
bó um s mögötte rejtőzik az igazi lényeg: 
a jelenségek értelme» ; életének céljául 
épen ennek a metafizikai értelemnek a 
megragadását és a megvalósítását tűzi 
ki. Kiegészíti s mintegy magyarázatok-
kal kíséri ezt a metafizikus-galériát a 
következő tanulmány, mely a meta-
fizikusok lélektanát világítja meg. Meg-
muta t ja , mennyire kiír thatatlan az 
emberben a világ egységébe s ennek az 
egységnek megismerhetőségébe vetet t 
hit s azt is, hogy mekkora kulturális 
jelentőséget képvisel élménye azzal, 
hogy «tartósan organizálja egész teo-
rétikus világunkat» s meggyőződéssé 
válva élteti az embereket és kul turákat . 
Ebből a metafizika irányába forduló 
alapérdeklődésből természetesen nem 
szabad arra következtetni, hogy az leg-
kevésbbé is megbontja a három portré-
ban a hűséges ábrázolás egyensúlyát. 
Nagy József nem az a filozófus, aki 
felett korlátlanul el tudna hatalmasodni 
egy -egy szempont, érdeklődési kör, 
irány vagy doktrína. Arcképfestő atti-
tüdjében is kitűnően lá t ja kitűzött cél-
ját . Elsősorban az egyének érdeklik, 
mint az eszmék termelői és hordozói s 
csak mellékesen a történelmi össze-
függések, melyek központjában alakja 
áll. Ennek köszönhetjük, hogy arc-
képei nem egysíkú, hanem az eredetit 
minden oldalról bemutató hűséges áb-
rázolások. Hogy elevenek és az egyéni-
séget szinte a szem nézésébe belerögzí-
tők, az módszerének eredménye: az 
eszmék csontvázáig analizálja hőseit s 
palet tájá a életművüknek összes szí-
neit kirakva, kezd az embert és gon-
dolkodót felépítő szintézishez. Bou-
troux, a gondolkozás méltóságának 
nemes alakja, az «őszintelelkű lánc-
szem», Bergson, a «teremtő fejlődés» 
gondolatának megalkotója, a modern, 
bergsoni és a francia lélek megtestesí-
tője, a taní tását magyarázó és rostáló 
tanulmánnyal együtt, Keyserling, a 
Proteus-lelkű, modern világmegváltó : 
elfeledhetetlen élményei maradnak az 
olvasónak. 

További fejezetei közül az Eötvös 
Józsefnek szentelt öt oldal (1913) meg-



270 

lep plaszticitásával és nagyvonalúságá-
val, a Faguetról szóló függetlenségével, 
igazságával és bensőséges, finom lirájá-
val. Egy kis tanulmánya a magyar 
filozófia két leginkább kiemelkedő alak-
já t is bemutat ja , Böhm Károlyt és 
Pauler Ákost, akikben a hazai bölcselet 
«először érte el az európai színvonalat». 
Filozófiájuk vázolásán kívül hatásukat 
is felméri. Böhm Károlyban lá t ja azt a 
filozófust, ki nálunk taní tványaival leg-
inkább meg tud ta éreztetni, hogy «a 
filozófia nemcsak tan , hanem ennél 
sokkal több : élő hit, eleven élet». 
Paulerben kiemeli, hogy «legtöbbet t e t t 
a mai magyar filozófia európai szín-
vonalának biztosítására» s nagy hatása 
révén leginkább hozzájárult a filozófiai 
érdeklődés kifejlesztéséhez. Zárófejeze-
tében kulturánk válságáról szólva, a 
filozófiában kifejezésre jutó világnéze-
tek alapján tekinti végig az egész 
európai kul túrát s a szellem mai vál-
ságát. Szemléje nem rezignációval vég-
ződik. Ki t ud ja vonni magát a «Nyugat 
alkonya» komor hatása alól (Spengler 
nagy művének irodalmunkban Thiene-
mann Tivadar adta alapos összefoglaló 
analizisét a Minerva 1922. évfolyamá-
ban) s a nyugati kultúra örök rendel-
tetésében való hittel rámuta t a derengő 
megújulásra. 

A részletkritika talán megjegyzése-
ket tehetne egy-egy megállapítására, 
v i ta thatná némely tételét, rámuta t -
ha tna az első fogalmazás egy-két (talán 
összesen két) elcsúszott szavára. Mindez 
alig változtatna a benyomáson, melyet 
ismertetésünk folyamán vázoltunk. 

Müller Lipót. 

Szederkényi Anna új könyvei. (Döcög 
a szekér. Az ismeretlen fiatalember.) 
Szederkényi Annának húsz év óta kö-
rülbelül húsz kötet regénye és novellája 
jelent meg s mindegyikben van komoly 
mondanivalója. Mint nőt főképen a nő 
lelke és élete érdékli s mindket tőt egész-
séges erkölcsi érzékkel és komoly el-
mélyedéssel vizsgálja, nem térve ki a 
nehezebb problémák elől sem. 

A Döcög a szekér humoros regény, 
melynek hőse Mátyásné, «a gazd-
asszonyok gyöngye», ki négy aggle-
génynek közös háztar tását vezeti pá-
ratlan szakértelemmel és önfeláldozás-
sal. A négy agglegény : a bíró, a költő, 
a nyugalomba vonult illatszerkeres-
kedő s a nehezen dadogó «néma úr» 
fura, pedáns és bogaras emberek, akik-
nek ellátásához rengeteg nagy béke-
tűrés kell. S ra j tuk kívül ott van még 

az asszony nyakán Mátyás úr, a fér j is, 
aki haszontalan, korhely fráter. Mind 
a négyen többé-kevésbbé gyöngéd ér-
zelmeket táplálnak a csinos és tisztes-
séges asszony iránt. A «szagkereskedő» 
felborítja ezt az idillikus egyensúlyt: 
nagy nehezen rábeszéli az asszonyt, 
hogy szökjék meg vele, váljék el léhütő 
urától s legyen az ő felesége. Mátyásné, 
aki békés családi élet és gyerek u tán 
vágyakozik, enged a csábító érveknek 
s t i tokban elutazik jövendő férjével. 
Az agglegények háztar tása ezalatt fene-
kestül felfordul Mátyásné csinos, de 
léha és lusta unokahugának kormány-
zása alatt. Kétségbeesésükben mind-
nyájan Mátyást okolják, hogy az ő 
haszontalansága kényszerítette felesé-
gét erre a ballépésre s Mátyás a bíró 
kíséretében és felügyelete alatt elmegy 
az asszonyért. Mátyásné, ki azóta ki-
ábrándult a szagkereskedőből s lelki-
ismeretével sem tudot t kibékülni, 
visszatér az egyébként ártat lan kirán-
dulásról, lemond ábrándjairól s ú j ra 
átveszi az egyeduralmat az agglegé-
nyek házában. A mesébe egy másik 
történetet is sző az író, egy meghason-
lott fiatal házaspárét, mely komolyabb, 
mint a főcselekmény a lélekrajzi meg-
figyelésekben gazdag. 

Szerkezete Mikszáthnak novellák-
ból regényekké nyu j to t t kompozicióira 
emlékeztet. Igen sovány mese, de 
annál több sikerült epizód. Mulatságos 
alakok és helyzetek, melyeket az író 
éles szemmel figyel meg s felsőbbséges 
humorral rajzol. Ez a humor teszi a 
magában véve könnyebb fajsúlyú tö r -
ténetet irodalmilag jelentőssé. 

Másik regénye, Az ismeretlen fiatal-
ember, jóval rövidebb és szerkezet dolgá-
ban koncentráltabb. Érdekes, újszerű 
milieut rajzol : a vidékről a fővárosba 
menekültek életét. Divéky tekintetes 
urék is szép falusi kuriájukból odake-
rültek a budai hegyek közé egy kis 
házba, hol vendéglőt nyitnak s a tekin-
tetes asszonynak és Sárika kisasszony-
nak ugyancsak meg kell markolniok a 
főzőkanalat. Még Józsi öccse, a tech-
nikus is kiszolgál, ha sokan vannak. 
Egy éjjel egy félholt f iatalembert ta-
lálnak az udvarukon, ki aztán ott ma-
rad náluk. Különös ember, nevét sem 
mondja meg, fásult, életunt. Sárikával 
azonban megszeretik egymást s a sokat 
hányódott , nyomorúságos életű fiatal-
ember megtört lelke lassan fölegyene-
sedik s megújult életkedvvel tekint a 
jövő elé. Kedves történet kedves ma-
gyar emberekről, mintha a budai 
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