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dalomtörténeteinkben is. Azok egyál-
talán nem ferdítik el az összkép általá-
ban helyes körvonalait. Külföldi szer-
zőről lévén szó, zabhegyezés lenne 
holmi apró-cseprő téves adatot helyre-
igazítanunk a magyar közönség előtt. 
E közönség számára inkább azt álla-
pítjuk meg, hogy külföldi szerzőnk 
egész odaadással igyekezett bennün-
ket elfogulatlanul megismerni s távol 
van tőle mind az a vállveregető jó-
indulat, mellyel itt járó idegenek oly 
olcsón fizetnek ki bennünket, mind 
pedig az a politikai célzatosság, mely 
anélkül is felületes ismereteket ráadá-
sul még meg is hamisít. Egy komoly 
szakember szól itt a maga honfitársai-
hoz mi rólunk, irodalmunkról úgy, 
olyan becsületes szándékával az igaz-
ság megértésének és tolmácsolásának, 
amilyet tudóstól, ki önmagát, s haza-
fitól, ki honfitársait nem akarja félre-
vezetni, méltán elvárhatunk. 

Egyébként, ha Siciliano tanulmányá-
ban s más, hasonló természetű munká-
latokban hiányt érzünk, annak magunk 
vagyunk az oka. Azok az irodalom-
történetek, amelyeket mi írunk, az 
idegennek legfeljebb adattárul szolgál-
hatnak ; európai viszonylatban is leg-
feljebb filológiai részletekről világosít-
hatják fel. Mindaddig, míg mi magunk, 
akik a részleteket is jól ismerjük, fel 
nem emelkedünk oly magasabb kilátó 
pontig, ahonnan a magunkét is a maga 
egészében más nemzeti irodalmak tár-
saként szemlélhetjük s azok egyetemes 
európai rendszerében minősíthetjük 
egyénileg : ne várjuk idegentől, hogy 
többet tudjon rólunk magunknál. Nem-
zeti érdekünk, hogy irodalmunkat be-
lülről, magunk számára megismerjük 
és tanítsuk ; de nemzeti érdekünk az 
is, hogy elfogulatlanul, kívülről, idegen 
szemmel nézve, európai viszonylatban 
is magunk mutassuk meg másnak az 
igazságot. Addig is örüljünk, ha a sze-
rencsés véletlen oly idegen irodalom-
tudósnak szolgáltat ki bennünket, aki 
sem hízelegni, sem bántani, csak meg-
érteni akar és tud. thj. 

Dénes Gizella : Csodálatos fazekas. 
(Regény.) Ez a három jelzés tájékoz-
tatja az olvasót Dénes Gizella könyvé-
nek címlapján. A szerző, amikor művé-
nek ezt a címet adta s regénynek ne-
vezte a közel kétszáz oldalas elbeszé-
lést, valószinűleg nem az olvasót akarta 
megtéveszteni, hanem csak önmagát. 
A vérszegény történetke, amely arról 
szól, hogy a majolikagyártás titkának 

véletlen felfedezésével miként veti meg 
alapjait egy ősi magyar család (Zsolnay, 
a regényben Oroszlay), a világhíres 
magyar majolikaiparnak, nem a törhe-
tetlen akaratnak, a munkának, a szor-
galomnak az apotézisa, nem regény 
egy nem mindennapi tehetség nagy-
szabású vállalkozásáról, küzdelmeiről, 
sikereiről és a teremtő géniusz diadalá-
ról, hanem mese — bonyodalom és fej-
lődés nélkül — a serdültebb ifjúságnak. 
Dénes Gizellában van írói közvetlen-
ség, stílusa, amikor fest, tiszta és vá-
lasztékos, ha egyéniség nélkül való is, 
a jellemzésre azonban nem ügyel. 
Alakjai semmiképen sem élnek, az a 
kevés, amit az író mond róluk, csak 
néhány halvány vonás, ők maguk nem 
gondolnak és nem tesznek semmi olyas-
mit, ami arcukat és lelküket tükrözné. 
Az elbeszélésben a regénynek csak a 
keretei vannak meg, a forma, a regény 
maga hiányzik. Egyetlen ötlet 170 ol-
dalon, anélkül, hogy a mag terebélyes 
fává növekednék — kevés. 

Dénes Gizella azok közé a nőírók 
közé tartozik, akiket noha van bennük 
hajlam és tehetség, csak a saját mérté-
kükkel lehet megmérni, mert az illuziót 
és az ábrándot összetévesztik az iro-
dalommal. Van képzeletük, egy-két 
meleg szavuk, a holt dolgokat jól lát-
ják, azokat az érzéseket és szenvedé-
lyeket azonban, amelyek az életet na-
gyítják, vagy nem ismerik, vagy nem 
akarják ismerni. Elfelejtik, hogy a kez-
detlegesség nem ártatlanság, egy érdek-
telen történet száraz elmondása nem 
költészet, a mesterségbeli készületlen-
ség nem egyszerűség s csak nagy mű-
vész vállalkozhatik arra, hogy mon-
danivaló hiányában is szórakoztatni 
próbáljon. Mindezt azért tartottuk 
szükségesnek megjegyezni, mert Dénes 
Gizella természetessége, közvetlensége, 
hite, abban amit csinál, gondossága és 
helyes érzéke, amellyel tárgyat választ, 
íróra vallanak, a saját érdekében cse-
lekszik tehát, ha a jövőben megkisérli, 
hogy a dolgok mélyére hatoljon, ne 
mozgást, hangot és szavakat, hanem 
életet, beszédet és lelket adjon. Minden 
alkotás annyit ér, mint amennyi lelket 
a teremtő lehel belé : enélkül a szobor 
csak agyag, a kép csak festék, az írás 
pedig a legjobb esetben kalligráfia. 

Bibó Lajos. 

Gr. Tisza István összes munkáinak 
újabb (4. sorozat. IV. ) kötete jelent 
meg, mely levelezését tartalmazza 1915 
júliustól 1916 júliusáig. Ugyanazon 
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acélos akaraterő s ugyanazon meleg 
szív szól e levelekből, mint amit már 
az előző kötetek anyagából ismerünk. 
Az újabb és újabban megjelenő kötetek 
hatása épen azért nagyszerű, mert 
megmutatják, hogy Tiszában nincs 
futó impulzus, kétkedő pillanat, nincs 
könnyen kimondott szó; reményt, 
veszélyt, dicsőséget és tragédiát min-
dig egészen átértve áll helyén. Követ-
kezetesség a változatosságokban, ke-
ménység a hajlékonyságban, ez az, 
ami minden levélsorozat után mind 
erősebben lebilincseli az embert. 

A külső politikában tovább viszi 
sokszor döntő súlyú szerepét. Románia 
állásfoglalása, Bulgária csatlakozása 
foglalkoztatja főként ez időszakban 
diplomáciánkat; Tisza a részletekben 
is érvényesíti szavát. Szerbia és Mon-
tenegró bekebelezésével szemben, a 
katonai párt és a német diplomácia 
ellenére, vétót mond. Nem akar a há-
ború után más monarchiát, mint 
olyant, amelynek minden tekintetben 
valóban fele a magyar. Mérsékelt béke-
célokat sürget; joga van erre — 
mondja — miután az első nehéz idők-
ben ő volt az, aki bátorított, kitartásra 
buzdított. 

Küzdenie kell a németeknek «sok-
szor kellemetlen modorú» kívánságai-
val szemben épúgy, mint szemben az 
osztrákok «gyermekes bizalmatlansá-
gával», amellyel minden magyar kez-
deményezést fogadnak. Ausztriával 
való viszonyunkat illetőleg határozot-
tabb hangon, nagyobb önérzettel nem 
is levelezhetett volna magyar minisz-
terelnök, mint azt Tisza tette s egy-
úttal meggyőzőbben sem, olymódon, 
mely elől csak hátrálni lehet anélkül, 
hogy sértő fullánkot hagyna maga 
után. A nemzet egész ereje nyomult 
itt előre Tisza lépéseiben. A címerkér-
dés szabályozásáról számos iratot hoz 
e kötet. Felszólalásokat magyar tiszt-
viselők egyenlő számú alkalmazása, 
a kitüntetések egyenlő szétosztása mel-
lett; többször, a legmagasabb helyekhez 
is címezve, a vezérkarban mutatkozó 
magyarellenes áramlatok ellen. Nem 
épen csak a forma kedvéért teszi ez t ; 
bizonytalanul hangzó válaszok után 
nem hagyja abba, újra és újra felele-
veníti a dolgot. Néha szinte derűt keltő, 
milyen ártatlan képpel, Tiszát észre-
vehetőleg igen respektálva, igyekeznek 
katonai körök menteni valamit az 
osztrák fölényből — mint pl. a jelvény-
kérdésben a felsőbb parancsnokságok 
zászlainál, a magyar színekre hivat-

kozva, a piros-fehér régi osztrák szí-
neket. 

E viszony szempontjából is érdeke-
sek az; Ausztria élelmezése ügyé-
ben folyt nehéz és hosszú vitáról szóló 
levelek. Oly kérdés, mely minden más-
nál erősebben alkalmas volt gyűlöl-
ködő viszályt kelteni. A «magyar fehér-
kenyér pletykáját» nem lehetett ki-
irtani, hiába magyarázta Tisza, hogy 
a katasztrofális rozstermés miatt kell 
fogyasztanunk fehér lisztünket. «Csak 
nem kívánják, hogy kátránnyal vagy 
tintával fessük azt feketére?» 

Benn az országban a termelés, az 
élelmezés biztosítása, a hadisegélyek 
ügye és a háborús állapottal összefüggő 
ezer más kérdés foglalkoztatja; a 
legapróbb ügy és egyén sem kicsiny 
előtte. Férfias üzenetek katonákhoz, 
majd saját birtokainak alkalmazottai-
hoz, érzelemmel, érzelmesség nélkül. 
Úr, aki parancsol és szeret. 

A szemlélet, mellyel az évezredek 
mulva is emlékezetes világesemények 
között ál l : Fenség. «Nyugodtan állít-
hatom, hogy senki sem élte át jobban 
egész lélekből ezt a háborút, mint én» — 
írja ; s undoknak nevezi a gondolatot, 
melybe szenvedés volt beletörődnie, 
hogy íróasztalánál kell töltenie az 
időt s nem a lövészárokban, együtt 
fiával és testvérével. Ez utóbbinak 
súlyos sebesülése élet-halál közt vívó-
dása hónapokig háttere közügyi gond-
jainak. 

Az emberi sohasem húzza le a 
földre, bár minden emberit meglát. 
A véres küzdelem mindig szent előtte. 
Felháborodik, amikor úgy sejti, hogy 
német hivatalos kéz is benn volt oláh 
államférfiak ellen állítólag tervezett 
merényletekben. Meggyalázza az ilyen 
dolog hőstetteinket. 

Egy rövid levele Móricz Zsigmond-
hoz, az egész igazat követeli az író tol-
lából, amikor az a magyar emberről 
ír. A művészet és az emberi élet közös, 
legmélyebb, örök, végső problémáját 
érzi át ezzel. Az egész igazat, melyben 
minden benne van, test és lélek, föld 
és örökkévalóság. Ezzel az egész át-
értéssel kísérte ő nemzete sorsát, dol-
gozott érte hatalmas művészettel. 

Államférfiúi koncepciójáról ítélni fog 
az utókor ; mint férfi nagy volt. Iratai-
nak olvasása nagyszerű iskolája lehet 
művelt közönségünknek. 

Az iratok jelentősége még hatalma-
sabban emelkednék ki, ha bővebb 
jegyzetek mutatnának rá az össze-
függésekre, a hátterekre. Igy gyakori 
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az olyan közlés, melynél mindezt csu-
pán csak sejteni lehet. Teljesen ki-
merítő magyarázatokra nem kellett 
volna törekedni, hiszen az ilyen fel-
adat évekkel halasztotta volna el a 
kiadvány megjelenését; de sok helyütt 
könnyű lett volna a csonkot, mit egy-
egy irat most jelent, tájékoztató meg-
jegyzésekkel kiegészíteni.Hajnal István. 

A Petőfi-Társaság ötven esztendeje 
1876—1926. A szerkesztésért felelős 
Sas Ede. A Petőfi-Társaság kiadása. 
Amikor a Petőfi-Társaság 1876-ban 
megalakult, Jókai Mór első elnöki meg-
nyitójában megemlékezett a Petőfi ál-
tal alakított Tízek Társaságáról, mely-
nek az volt a célja, hogy a fiatal írókat 
a folyóirat-szerkesztők és kiadók ön-
kényétől mentesítse. Hasonlóan hatá-
rozta meg Jókai is a Petőfi-Társaság 
célját : «A szépirodalmat, mint életpá-
lyát emancipálni és önállásra juttatni». 
Ezt a Társaság úgy gondolta elérni, 
hogy saját kiadásában jelenteti meg 
tagjainak műveit és saját folyóiratában 
ad nekik érvényesülési teret. A Társa-
ság a mult esztendőben ünnepelte meg 
ötvenéves fennállását és ennek emlé-
kére egy könyvet adott ki. Az emlék-
könyv bevezetőjében a Társaság tisz-
teletbeli elnöke, Herczeg Ferenc ezt 
írja : «A Petőfi-Társaság egyik legfon-
tosabb feladata, amelyet nagyszerű si-
kerrel végez : a Petőfi-kultusz ápolása». 
Ez a két elnöki kijelentés az ötven év 
két határmesgyéjén jellemző a Petőfi-
Társaság életének belső fejlődésére. A 
Társaság nagy irodalmi célokkal indult 
meg, melyeket nem tudott megvalósí-
tani. Folyóiratai (a «Petőfi-Társaság 
Lapja» és a «Koszorú») két, illetőleg há-
rom évfolyamot értek meg, évkönyvéből 
hat kötet jelent meg. A századforduló-
kor meginduló új magyar irodalom más, 
tőle idegen utakon kezdett fejlődni. Igy 
a Petőfi-név, mely a megalakuláskor 
csak világító szimbólum volt, mindin-
kább középponti céllá vált. A Társaság 
minden erejét a Petőfi-kultusz emelé-
sére irányította és ezen a téren kétség-
telenül jelentékeny eredményekre te-
kinthet vissza. Habár a Petőfi-iroda-
lom legnagyobb szabású termékei (mint 
Ferenczi Zoltán Petőfi-életrajza, Hor-
váth János Petőfi-könyve, a Havas- és 
Voinovich-féle Petőfi-kiadások) nem is 
az ő kiadásában jelent meg, megindí-
tott Petőfi-Könyvtár címen egy soroza-
tot, melynek harminc füzete között 
több jelentős munka akad. Kiadta a 
Petőfi-albumot és a Petőfi-almanachot. 

Megteremtette a Petőfi-házat és ha az 
ma nincs is az ő birtokában, a Petőfi-
múzeum anyagának összegyüjtése a 
Társaság fáradhatatlan buzgalmának 
köszönhető. A Társaság minden ünnep-
lésben jelentős részt vett, mely Petőfi 
nevének kultuszát szolgálta és különö-
sen nagy érdemei vannak a Petőfi-cen-
tennarium megrendezése körül. Teljes 
joggal írja Herczeg Ferenc: «Annyi 
bizonyos : hogy Perőfi alakja ma tiszta 
fényben és teljes nagyságban áll a nem-
zet és a külföld előtt, az túlnyomórész-
ben a Petőfi-Társaság évtizedes agitá-
ciójának eredménye». 

Az emlékkönyv részletesen hozza a 
nagygyűlések programmját, az elhang-
zott beszédek rövid ismertetésével, a 
Petőfi-centennarium eseményeit és Pe-
kár Gyula és Ferenczi Zoltán elnöki tag-
avató beszédeit. Keveset ír a Petőfi-
Társaság kiadványairól és félévszáza-
dos hatásáról, pedig irodalmi szempont-
ból ez kétségtelenül fontosabb, habár 
nehezebb is lett volna. Az emlékkönyv 
megérdemelte volna a gondosabb szer-
kesztést. Hemzseg a sajtóhibáktól, 
ami különösen évszámoknál megté-
vesztő és bántó. Farkas Gyula. 

Hatvany Lili : En garde! Kis gyere-
kek szeretnek színházat játszani. Bábui-
kat megnevezik, ide-oda tologatják és 
az esetlen mozgásokban csodálatos tör-
téneteket látnak. Hatvany Lili csillogó 
szemmel ül alakjai előtt, ügyeskedik, 
különféle címkéket akaszt rájuk és 
boldog iparkodással rángatja őket ; 
nagystílű emberek ezek, bizony! 

Carlo 25 éve tiporja a női szíveket. 
Nem ismer kíméletet és ellenállást, 
ragadozó. Természetesen érdekes em-
ber, tehát gőgös, egoista, nem szép, 
de őrjítőszemű, hidegen okos, amint 
azt Hatvany Lili buzgón előszámlálja. 
Kevésbbé természetesen ostoba, gyá-
moltalan, ügyetlen szájhős, aki sze-
relmi vallomásába véletlenül beleszövi 
régi kalandjait és folytonosan magya-
rázza meg magyaráztatja veszedelmes 
voltát, hogy elhigyjék neki; ilyennek 
sikerül a darabban. Ellenfele, a nagy 
nő, természetesen . . . (lásd mint fent) ; 
a darab persze itt is cáfolja az intenció-
kat. A nagy nő ostobaságokat beszél, 
midőn fölényes, jámbor, midőn játszik 
a férfi szerelmével és ellenszenves, ami-
dőn anya. Nagy párbajuk, a két első-
rendű vívó összecsapása pedig a való-
ságban bosszantóan együgyű. Mind-
egyik önmagáról beszél, szünetlenül, 
unalmasan, mégis nagyon vonzódnak 
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