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Boldog, mert emberibb le t t az író sze-
rint ; emberibb, mert nem tesz kü-
lönbséget jó és rossz, erény és bűn 
között, nem kötik többé értéktelen 
külsőségek ; emberibb, mert ha tá r ta -
lan részvétével felolvadt embertársai-
ban. És nem érzi egy percig sem, hogy 
a mélyben ugyanazokkal a «hiábavaló» 
korlátokkal találkozott , amelyek ellen 
ő lázadozik, hogy ugyanaz az osztály-
öntudat , az egybetartozók, egyszőrűek 
természetes érzése mozgat ta a vasár-
napozó munkáscsaládot, ma jd a csa-
vargókat , mint őt magát és társai t , 
hogy az idegeneknek, betolakodóknak 
könyörtelen kirekesztése érvényesül a 
társadalom legmagasabb és legalacso-
nyabb rétegeiben is. És hogy ködös 
humanizmusa épolyan értelmetlen, 
mint az a suta gesztus, amellyel fel-
t ámadásá t kíséri: a hajnal i utcán két 
kézzel szórja szét a pénzét. Stefan 
Zweig emberibb embere szétfolyóbb, 
színtelenebb és együgyűbb, mint a régi 
volt. Halász Gábor. 

Keyserling Hermann gróf: Uj világ 
születése. Keyserling gróf munkássága 
nem bölcseletet akar adni, hanem böl-
cseséget. Ezért meglehetős következe-
tességgel szakít a filozófiai tudományok 
problematikájával (bár terminológiáju-
ka t nem küszöböli ki) és ehelyett az 
eleven élet ál tal adódó, életbevágó 
kérdésekre igyekszik megfelelni. Bizo-
nyos fokig tehá t a népszerű filozófia 
reakciója a szaktudományra. «Kétség-
telen — mondj a Nagy József szép beve-
zetésében — hogy van benne valami 
primitívség, az erő primitívsége, mely 
annyira idegen minden theoriától». Hogy 
valóban az erő primitívsége-e, kérdéses. 
Primitívsége túlságosan tudatos, túl-
ságosan sokat hallgat el, semhogy nyu-
godtan hihetne benne az ember. 

A könyv ta r ta lma racionális jóslat. 
Megállapítja a mai Európa életének 
quintessentiáját , az előzményeket, me-
lyek folytán ilyen lett , amilyen, és a 
várható fejlődést. A jövőt oly kételyt 
nem ismerő határozottsággal rajzolja, 
hogy az embernek okvetlenül a szerző-
arisztokrata parancsoláshoz szokott 
származására kell gondolnia. «Az én 
próféciáim — mondja — nem vélekedé-
sek arról, ami esetleg máskép is lehet, 
hanem anticipációk a már ma törté-
neti valóságok pszichológiailag szük-
ségszerű következményeinek mérlege-
léséből. Minden önálló részekből álló 
eleven egészben szükségszerűen ugyan-
azok a folyamatok mennek végbe, mint 

az egyesben, mert kollektív és egyes 
lélek teljesen analóg dolgok». 

Ez a jóslatműfaj , mely az utóbbi-
évtizedben olyannyira felvirágzott a 
német irodalomban, tu la j donképen nem 
is olyan nehéz mesterség. Moliére köny-
nyű mesterségnek mondja az orvosét, 
mert a halot tak nem emelnek vádat . 
A jós még szerencsésebb helyzetben 
van : a jövendőt senkisem revideál-
ha t j a . 

Az egész modern jóslat tudomány 
azon az analógián alapul, melyet még 
Herder vont a kul túra és az organikus 
szervezet között . H a a kul túra való-
ban olyan, mint az organikus szer-
vezet, akkor az egyes szimptomákból 
az egész konstitució állapotára vissza 
lehet következtetni. Meg lehet jósolni 
továbbá azokat a változásokat, me-
lyeket az organikus szervezetnél vas-
törvényeknek ismertünk meg : a szü-
letés és az elmulás bekövetkezését. 

A «józan ész» ösztönszerűleg húzó-
dozik ezektől a következtetésektől. 
Mert érzi a fenekén rejlő nagy logikai 
bo t l á s t : a jósok összevetik az ana-
lógiát az identitással. Lehet, hogy a 
kul túra szerkezete és sorsa nagyon 
hasonlít az organikus szervezethez ; 
lehet, hogy a kollektív és az egyes 
lélek olyan hasonló dolgok, mint ami-
lyeneknek Keyserling l á t j a őket — de 
ugyanakkor nagyon különböznek is 
egymástól. Ezért hiányzik minden tu -
dományos jóslásból a meggyőző erő. 

Egyébként Keyserling gróf rózsás 
színekben l á t j a a jövőt. A régi kul túra 
romjain egy. gyökerében ú j ku l túra 
fog kinőni a Teremtő Megismerés, a 
szellem, a gondolkodás, az «átvihető», 
tehát a nem-érzelmi lelki t a r ta lmak 
jegyében, mely ú j kul túra minden 
eddiginél nagyobb és boldogabb lesz. 
De ennek az ú j kul turának szörnyű 
nagy ára van. Előbb az ú j embertípus-
nak, a «soffőrtípusnak», mely az orosz 
szovjetben valósít ja meg politikai ál-
mait és a jazzbandben művészeti aka-
rását, el kell pusztítania mindent, ami 
tradicionális, ami érzelmi, ami «átvihe-
tetlen»: évezredek kul turá ja fölött 
tabula rasát kell csinálnia, hogy valami 
ú j létrejöhessen. 

Keyserling optimizmusa végered-
ményben igen lesujtó, bántó, kedvet-
szegő. És ez annál furcsább, mert 
hiszen ő nemcsak igazságokat akar 
leszögezni, hanem elsősorban irányí-
tani és nevelni akar. 

A művet Nagy József fölényesen 
objektív bevezetése előzi meg. A for-
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dítás Juhász Andor alapos, komoly 
munká ja . Szerb Antal. 

Nagy Miklós versei és egyéb verses-
kötetek. Nagy Miklós «Keselyűk a mo-
hácsi mezőn» c. verseskönyve egy ne-
meslelkű, mélyérzésű, világos értelmű és 
egészséges humorú, tehetséges költő ro-
konszenves bemutatkozását jelenti. Köl-
teményeinek olvasása közben egyszerre 
megejt bennünket formáinak művészi 
könnyedségével, gondolatainak és érzé-
seinek kristályos tisztaságával s egyéni-
ségének lépten-nyomon megnyilatkozó 
kedves egyszerűségével. 

Gyüjteményének első ciklusa: «Ma-
gyarok beszélgetnek». Ebben megkapó 
erővel mutatkozik meg a magyarság 
jellembeli t ragikuma, a széthúzás á tka 
és az egymásban való hibakeresés bűne. 
Egyik-másik darabja (pl. «Két magyar 
nemesek») sikerült szatíra minden bántó 
él nélkül. Kitetszik belőlük, hogy a 
költő mélyen együtt érez azzal a nép-
pel, amelyiknek gyarlóságait sem t u d j a 
szó nélkül hagyni. 

A második csoport címe : «Kissé ma-
gunknak». Ebben csendül meg leg-
hallhatóbban szelid lírai hangja, mi-
dőn szubjektív hangulatairól és érzé-
seiről ad számot. Eredeti , szép gondo-
lat nyer tetszetős kifejezést a «Hernyó-
bűvölő»-ben, de még hatásosabb a maga 
epigrammatikus rövidségében «Büszke-
ségem». Az «Elrejtett ember»-ben is a 
költőre ismerünk, aki verseinek lomb-
árnya mögé rejtőzik. Az ismertetés 
szempontjából helyén való idéznünk 
«Új zümmögés» c. versének utolsó sza-
kaszát : 

Amit írok, az is csak ósdi 
Avult rímek, már elsírt gondok: 
Ősvágy nyakán kopott kolompok. 
De zümmögése mégis csak új , 
Akármit mondok. 

Nem kevésbbé kedves és különösen 
hangulatos verseket foglal magában az 
«Apám pipája» c. ciklus, amelyben fi-
nom realizmussal és meleg szívvel meg-
írt genre- és életképek váltakoznak. 
A művészi kompozició csak fokozza a 
könnyed és változatos formák ritmikus 
hatását , amely soha sincs ellentétben 
a téma hangulatával . Tökéletes forma-
művészet és hangulategység jellemzi 
pl. «A hitoktató» c. hangulatos élet-
képet, valamint «Gazduram miséjé»-t 
a maga természetes, kedves humorá-
val. Ugyanennek a sorozatnak egyik 
ékessége «A fészek szélén», amely igen 

szép önarcképe és önigazolása a pap-
költőnek. 

«Az én fa lum» c. csoportot a jóság, 
szépség és tisztaság áramló, üde poézisa 
jellemzi. A költő szeretete még az álla-
tokra is kiárad s életszerető szimpátiája 
művészi módon nyilvánul. («Tanyai 
istállóban.») A leíró költészetnek való-
ságos kis remeke : «Hangok a tanyai 
alkonyban», amely finom kis miniatür-
képekből egyberótt eleven, színes kör-
kép. A maga nemében pompásan sike-
rült «Kurjantás a faluban», amely igen 
jóízű, ta lpraeset t pillanatfölvétel s 
mint ilyen, epigrammatikus hatású, ki-
tűnő jellemzése a hetyke magyar le-
génynek. 

Hazafias versei adják a «Kérdez a 
kuruc» ciklust. Ebben a költő megértő, 
békés lelkületének szerető hangja mér-
sékli t iszta ítéletének megállapításait. 
Ezér t nem visszatetsző, mikor a kuruc 
ős szájába ilyen szavakat á d : 

Hát komám, kis komám, csenevész kis 
unokám, 

Voltak itt és lesznek is tán, de nincsenek 
magyarok. 

Mélységes f a j szeretet árad minden 
sorából, nemcsak akkor, midőn rámu-
t a t a magyar tragédiának egy-egy okára 
vagy jelenségére, hanem akkor is, mi-
dőn rezignáltan humoros képét ra j -
zolja a szomorú jelennek. Általában 
komoly, férfias, elbúsult és mégis föl-
emelő f a j szeretet tüze fű t i hazafias köl-
tészetét. 

A «Sajgó szobrok» gyüjteményét mű-
vészi plaszticitás és életszerűség jel-
lemzi. Különösen szép «A kódex-
másoló® a maga klasszikus-pogány re-
miniscenciáival. Megkapó erővel mu-
t a t j a meg a költő a maga sorsát is 
«A művész» torzójában, amit az élet 
formál könyörtelen vésőjével, amíg a 
költő a maga alakjai t szeretettel h ív ja 
életre. Ezt a szép önjellemzést egészíti 
ki a gyüjtemény utolsó ciklusa, melynek 
címe : «Megint egy bús magyar». Be-
fejezésül R. M. Rilke néhány versének 
sikerült fordí tását kapjuk. 

Nagy Miklós költészetének hangja 
és formája modern, témaforrása egyéni 
erővel teljes, férfias mély érzés. Gondo-
latai komoly szépségükkel és újszerű-
ségükkel ha tnak . Személyes élményei 
és motivumai finom ízléssel ta lálnak 
költői formát . Kiváló erényei : emel-
kedett , nemes életfelfogása, mély tűzű , 
de nem lamentáló irredentizmusa-
Nyelve tősgyökeres, zamatosan magyar. 
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