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ség e geniejében. Wells pedáns, költőiet-
len, laposan pragmatikus, színvak ; egy 
iskolamester Voltaire. 

A tan í tó t néha (sajnos, ritkán) hát-
térbe szorítja az író Wells és ilyenkor 
kitűnik, hogy groteszk humorával jól 
ért szórakoztató történetek bonyolítá-
sához és az embereket is egészen jól 
t u d j a megfigyelni, ha nem akar ja fel-
világosítani őket. Előt tem fekvő regé-
nyében érettebben, határozot tabban ér-
vényesül ez a szándéktalan írói szán-
dék. Egy, magát a világ urának kép-
zelő szegény bolond viszontagságai kö-
rül érdekesen rajzol meg néhány mai 
intellektuel i f jú t hangos tehetetlen-
ségükben, köztük a legjobb Krisztina 
Albertát , felvilágosodott és mégis naiv 
lelkével, szavakbafuló, meddő életé-
vel, csenevész érzelmeivel. Az egész 
munkában kissé rezignált, erősebben 
ironikus hang az uralkodó, mintha egy 
tapasztal t ember t a r t ana szemlét éret-
len gondolatok felett. A furcsa csak 
az, hogy ezek az éretlen gondolatok 
Wells saját , mai napig is áhi ta t ta l 
vallott eszményei. 

* 

A francia irodalomnak a nagy forra-
dalom óta van egy különleges iránya : 
a tradicionalizmus. Egy évszázad vi-
harzó eseményei, világnézetváltozásai, 
stilusalakulásai között zavartalanul és 
töretlenül húzódik ez a gondolat nap-
jainkig, nemzedékről-nemzedékre meg-
ta lá l ja a maga kiváló képviselőit és 
saját sorsán igazolj a legjobban a folyto-
nosság jelentőségét. Néhány t isztán 
csengő alaphang, a család, vallás, föld, 
hagyományok kultusza hangzik elő a 
mindig változó és mégis egy meg-
nyilatkozásokból. A követői nem ret-
tennek vissza, hogy élődjeiket ismé-
tel jék ; t ud j ák , hogy hata lmasak az 
olyan eszmék, amelyek elbírják az is-
métlések teherpróbáját . És a gondolat, 
amit annyi egymás nyomába lépő gene-
ráció t a r t magasba, elszigeteltségében 
félelmeteserejű,anakronizmusávalegye-
dül szükséges modern, elvontságában 
a legtisztább művészi hatások kútfeje. 
Kezdettől fogva elméleti teremtőereje 
mellett, mely ú j történelmi, politikai, 
társadalomtudományi szempontokat 
formált , megvolt benne az artisztikus 
energia is és ez az idők folyamán csak 
fokozódott. Balzac regényeiben, Bonald 
elméleti munkáiban még nyersen, ide-
gesen, egy diadalmas i f jú koráramlat 
elleni harctól ziláltan jelentek meg a 
tradicionalist a elvek, hogy Bourget, 

Maurras műveiben tökéletesen felépí-
te t t rendszerekké, műalkotásokká nő-
jenek. Harci készségükből mit sem 
veszítettek ; csupán, mert ma a meg-
győződés intellektuális hangulatát át-
szövi és megerősíti az író fá jdalmas 
nosztalgiája irántuk, formailag és hatá-
sukban is művészivé vál tak. 

Érzelmi tradicionalizmus szólal meg 
Boylesve regényeiben. Őt nem az el-
vek, de az elvekhez ragaszkodók sorsa 
érdekli ; embereké, akiknek ösztönei, 
érzelmei, te t te i egy nagy kötelesség-
tudatban , eszmény előtt meghódolás-
ban gyökereznek. Nem a kimagasló 
intellektusok belső küzdelmét, mint 
Bourget, nem is egyes osztályok ön-
tudat lan hagyományhordozását (Mar-
cel Proust arisztokratái) figyeli meg, 
hanem a kisvárosok kis emberei között 
keresi meg a hősét. I t t találni még ma-
kacs erőfeszítést nemes rögeszmék meg-
valósítására, konok célratörést, amely 
különccé, mániákussá tesz valakit a 
világ szemében és amelynek kinevet-
tetés, meg nem értés vagy üldözés a 
juta lma. Hagyományoknak élni és ma-
kacsnak lenni egyet jelent következ-
ményében, a szenvedésben is. Cloque 
kisasszony feláldozta önmaga nyugal-
mát , húga boldogságát, hogy telje-
sedni lássa álmát és hatalmas bazilika 
emelkedjék városában, Toursban. Min-
den hiába ; a közömbös hívők, a meg-
alkuvók, a republikánus üzletemberek 
győzedelmeskednek, csúf, kicsiny, mo-
dern templom gyötri meg Gloque kis-
asszony halálrafáradt lelkét. 

A kisvárosi élet Boylesve-nél nem 
oly önzéstől eleven, mint Balzacnál, 
nem siváran nyomasztó, mint Flaubert 
le í rásában; csendesebb, minden t ra -
gédiái ellenére derültebb, hangulatos és 
megszépült, mint mosolygó öregasz-
szonyi arc. Az emberek nem jók, nem 
rosszak, inkább állhatatlanok és óva-
tosak. Az egy-két fanatikus rajongása 
elvész az apró mániák és apró érdekek 
tömegében. Senkit nem okolhatunk a 
bajokért , legfeljebb az örök emberi ter-
mészetet és a könyörtelenül haladó 
időt. Halász Gábor. 

G. Le Bon : Uj idők pszichológiája. 
Révai-kiadás. Fordí tot ta és bevezette : 
Dr. Strém Géza. 

Le Bon könyvének alapgondolata 
szerint a háborút nem Franciaország 
nyerte meg, hanem Anglia. Legalább 
is a háború óta angol hegemónia nehe-
zedik Európára. A könyv célja annak 
a módnak a megkeresése, amely Fran-
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ciaországot felszabadítja ez alól a nyo-
más alól. 

E módszer keresése közben Le Bon 
felhasználja a francia szociológia taní-
tásait és a sajá t tudományos munkás-
ságának eredményeit. Durkheim taní-
tása szerint a társadalmat morális erők 
vezetik, Le Bon ehhez hozzáteszi, hogy 
a társadalmakat vezető meggyőződé-
sek forrása mindig valamilyen miszti-
kus, észokokkal nem igazolható hit . 
Régebben a vallások voltak ilyen mo-
rális meggyőződések, ma a különböző 
politikai nézetek, mint az egyes nem-
zetek imperializmusa és a szocializ-
mus. 

Le Bon szerint a francia nép azért 
maradt alul az angolokkal szemben, 
mert a francia népet irányító morális 
tényezők nem feleltek meg az új idők 
pszichológiájának. A modern kor alap-
elve az egyéni kezdeményezés, a latin 
népek lelkialkata azonban az abszolut 
monarchizmus alatt formálódott meg, 
ezért a nép megszokta, hogy a kezde-
ményezést az államtól vár ja . Az egyéni 
kezdeményezésben bátor és tettrekész 
angol-szászok ezért szerezték meg ma-
guknak a hegemóniát. 

A probléma tehá t abban áll, hogy 
a francia nép pszichológiája nem egye-
zik modern életével. H a a francia nép 
élni akar, vagy a pszichológiáját kell 
átalakítania, vagy a modern szellemet. 
Le Bon az elsőt választja, ezért külö-
nösen az egyetemi oktatást akar ja 
megváltoztatni : az eddigi túlzásba 
vitt értelmi nevelés helyett az erköl-
csit, a jellemképzést hangsúlyozza. 

Az elég pontos és gördülékeny for-
dítás Strém Géza munkája . Ugyancsak 
Strém Géza í r ta a több tekinte tben 
különös bevezetést. Nehéz megérteni, 
hogy Le Bon nacionalista és a morális 
erőket hangsúlyozó könyve elé miért 
kellett pacifista és a történelmi mate-
rializmus eszmemenetét követő be-
vezetést írni. Az meg épen megoldha-
ta t lan problémának tűnik föl a jó-
hiszemű olvasó előtt, hogy miért kel-
lett ezt a pacifista bevezetést Le Bon 
felfogásával megegyezőnek fel tüntetni . 

Különös véleményt kelt az ember-
ben, amit a bevezető a 19. oldalon 
mond. Eszerint «el kell pusztulnunk», 
ha fel nem emelkedünk «egy békésebb, 
jobb társadalomba» ; a 39. oldalon 
pedig Le Bon «egy légiópacifistáról» 
beszélvén, így fo ly ta t j a ezt a gondo-
latot : «Ha még mindig meghallgatást 
találnának (a pacifisták), kétségbe kel-
lene esnünk a jövő felet t és bele kel-
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lene nyugodnunk egy reménytelen el-
korcsosulásba». 

Kétségesnek kell mondanunk Strém-
nek azt az állítását is, hogy Le Bon 
«Franciaország legkiválóbb élő szocioló-
gusa» (1.1.). Feledte, hogy Lévy-Bruhl, 
Fauconnet és Bouglé is élnek még, akik 
franciák is, meg szociológusok is? 

Fábián István. 

Ballai Károly : Magyar korcsmák és 
fogadók a XIII—XVIII. században. 
Bpest, 1927. VII . 144. 1. Figyelemre-
méltóan emeli ki a könyv a jelentős 
szerepet, melyet a bor- és sörárusítás 
v i t t régebben a magyar városok ház-
tar tásában, valamint azt az előkelő 
szerepet is, mely a vendéglősöknek a 
töröktől felszabadult Buda és Pest 
közigazgatásában és vezetésében ju-
to t t . Elég bő irodalmat használ, ha 
nem is ad ú j kuta táson alapuló ered-
ményeket. Élvezhető összefoglalása ez 
irodalomnak azonban nem sikerül t ; 
a nyers anyaggal nem t u d megbir-
kózni, szempontjait nem ér rá követ-
kezetesen kifejteni. Előadása sok he-
lyüt t pongyola, zavaros. Szakavatot t 
kezek többet és jobbat t u d t a k volna az 
eddig ismert anyagból is előteremteni, 
h a ú jabb kuta tásokra nem is lett volna 
idejük. A szerző láthatólag jára t lan a 
történetírás terén. A munka érdemes 
pártfogói, több fővárosi szállodatulaj-
donos, több eredményét lá t ták volna 
áldozatkészségüknek, ha megfelelő 
szakembert kerestek volna fel meg-
bízásukkal. —jn—. 

Lelkes Nándor József A multak 
avarján. Tóth Sándor rajzaival. Az 
Apostol nyomda kiadása. Budapest, 
1927. Foly ta tha tnánk a Buda Halálá-
val. É n ez avar t j á r tam, tünődve 
megálltam, Egy régi levélen ezt írva 
talál tam. Mert Lelkes könyve rövid, 
hangulatos elbeszélések, rajzok gyüj-
teménye, amelyeken mind a multak 
emléke borong. Ez ad nekik valami 
sajátságos bá j t , mert különben egy-
szerű, mindennapi történetek, melye-
ket mintha másut t már olvastunk 
volna. Legszívesebben a kuruc kor-
ban m u l a t : Bercsényi, Ocskai a lakja 
ötlik fel egy-egy régi várban, ősi kúrián 
időztekor. Ezeket a levendulaillatú, 
ódon felvidéki épületeket különösen 
kedvel i : minden zúgjuk, minden bú-
tordarabjuk t u d számára valamit mon-
dani. Lelkes szívből szereti a mul ta t 
s érzi a hagyomány erejét és fontos-
ságát. Nem arra törekszik, hogy le-

36 


	Napkelet_1927_06_560
	Napkelet_1927_06_561

