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Kádár Imre : Nászrepülés. Az Erdélyi 
Szépmíves Céh (Kolozsvár) tizennegye-
dik kiadványa ez a könyv, mely kiállítá-
sára nézve a legjobb német példányok-
kal felveszi a versenyt, papírban, il-
lusztrációban, tipográfiában egyaránt. 
Maga a mű szintén újszerű, friss re-
gényke. Újszerű volta abban áll, hogy 
megpróbálja értékesíteni korunk nagy, 
sokat vitatott és legproblématikusabb 
tudományos ujdonságának, a pszicho-
analizisnak eredményeit a tiszta iro-
dalom területén. A francia, német és 
angol irodalomban az ilyen kísérletek 
száma immár légió. Franz Werfel híres 
regénye óta (Nicht der Mörder, der Er-
mordete ist schuldig) tulaj donképen 
már nem is lehet szó náluk «analitikus 
regényekről», a pszichoanalizis mód-
szere bevonult a regényírás elengedhe-
tetlen technikai rekvizitumai közé; 
mint ilyennel él vele pl. Thomas Mann 
a Zauberberg szerelmi részleteiben. 
Épen ez a fenntartás nélküli recepció, 
amellyel az irodalom fogadta, bizo-
nyíthatja a pszichoanalizis vitális érté-
két. Si non é vero, é-ben trovato. 

A baj az, hogy Kádár Imre számára 
a pszichoanalizis nem módszert jelent, 
hanem valami nagy ujságot, amiről 
mindegyre beszélni kell. A regény ki-
tünően indul: Vági, az idegorvos sür-
gönyt kap, a sürgönyt elfelejti felbon-
tani, az elfelejtett sürgöny azonban to-
vább dolgozik benne, mígnem éjtszaka 
aztán fejfájás és szorongási érzetek közt 
kirobban a tudatba. Ezzel azonban 
a pszichoanalitikus módszer véget is 
ér. A továbbiakban a pszichoanalizis 
csak annyiban jelentkezik, hogy szere-
pel a regényben egy orvos, aki pszicho-
analitikus, ezt több ízben hangsúlyozza 
és hirdeti a pszichoanalizis fontosságát. 

Ami azonban az analitikus módszer 
felderítésére vagy legalább is akármi-
lyen regényírói pszichológia magyaráz-
gatásaira szorulna, az megmarad ősi 
és ügyetlen misztikájában : regényhős 
és regényhősnő végzetes szerelme. A hős 
egy zseniálisnak mondott férfiú, aki 
végig szeret egy zseniálisnak mondott 
hölgyet és viszont — mégsem lesznek 
egymáséi, holott ennek komoly aka-
dálya nincsen, csak a kötet legvégén, 
amikor a hős, elég váratlanul, meghal. 

Miért nem lesznek egymáséi? Mert 
ők a végzetes szerelmesek. Hisztériku-
san, strindbergesen, kétségbeesve kí-
nozzák egymást, megokolás nélkül. 
Nem mondom, hogy ilyesmi az életben 
ma már nincs (hisz annyi más és ke-
servesebb dolga van ma az embernek, 

különösen Magyarországon, nem is 
engedheti meg magának a luxust, hogy 
végzetes szerelmes legyen) — de az 
irodalomban mindenesetre van és igen 
nagy példák oktatták Kádár Imrét a 
végzetes szerelemre. Ady Endre Léda-
zsoltárai és Szabó Dezső Elsodort 
Faluja ; mindkét mű nyomasztóan ne-
hezül rá az erdélyi íróra. Csak azt ki-
fogásoljuk, hogy ha már érinti a pszi-
choanalizist, miért nem alkalmazza 
módszerét a végzetes szerelemre. Ez 
igazi regényhez méltó feladat lett 
volna : kimutatni a «kényszerszerelem» 
földalatti gyökereit, megmutatni, hogy 
a halálos szenvedély páthosza alatt 
mennyi szennyes, kisszerű és feltét-
lenül elkerülhető motivum lappang ; 
kigyógyítani regényhőseit és kigyógyí-
tani végre a regényirodalmat ebből a 
Halálvirág-romantikából, melyet Ady 
oly könnyeden dobott el magától, ki-
szolgált atti tüdjét, mikor magasabb 
körökbe lépett és boldogabb vizekre 
szállt az ének. Kádár beéri azzal, hogy 
az idegorvos figyelmezteti a hőst, mi-
lyen jó volna pszichoanalitikus kezelés 
alá vetni magát. Hős azonban nem 
hallgat rá, a dolog ennyiben is marad, 
a regényíró pedig továbbra is csodálat-
tal hajlik meg a végzetes szerelem ha-
zug romantikája előtt. Ez ennek a re-
génynek a legfőbb baja. 

Szép benne, ami nem végzetes és nem 
szerelem : a harctéri részlet, a gyermek-
kor, az idegorvos szimpatikus alakja 
és sok minden más. Aki irta, minden-
esetre jelentékeny ember. Szerb Antal. 

Az európai kultúra védelme. Ma 
Európaszerte divatban van Ázsia. 
Kezdve a német könyvkereskedők 
kirakatain, amelyek tele vannak a 
buddhizmusról, a kínai vallásalapító 
filozófusokról, vagy Gandhiról szóló 
munkákkal, a múzeumok japán, kínai 
és indiai gyüjteményein át a minden 
nyelvre lefordított Tagoréig és Kayser-
ling filozófiájáig, mindenhol nyoma 
van ennek az Ázsia felé irányuló érdek-
lődésnek. Ennek az érdeklődésnek azon-
ban van kritikai, értékelő tartalma is. 
Az ázsiai kultúrát magasabbrendűnek, 
követendő mintaképnek tar t ják. Ezzel 
a kérdéssel foglalkozik Henri Massis 
könyve : a «Défense de l'Occident» 
(A nyugat védelme), amely ez év ele-
jén jelent meg Párizsban (Librairie 
Plon). Massis a «Revue Universelle» 
egyik vezető egyénisége, amely folyó-
irat az új francia konzervativizmust 
hirdeti. Ez az új konzervativizmus 
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egyik oldaláról forradalmi, mert a mai 
állapotokkal nincs megelégedve és vál-
toztatni akar rajtuk, de helyükbe nem 
valamilyen kieszelt államrendszert akar 
megvalósítani, hanem a forradalmak 
előtti, vagy egy másik irány szerint a 
renaissance előtti monarchikus és ka-
tholikus Franciaországot. Ez irány szem-
pontjából vizsgálja Massis a fentemlí-
tett problémát. 

Massis szerint ez az Ázsia-divat 
összefügg a nyugati kultúra csődjének 
a gondolatával. Az a kiinduló pontja, 
hogy azért divatozik ma az ázsiai 
világnézet, mert az európait meggyen-
gültnek hirdetik és idegen forrásokból 
akarják megújítani. E gondolat ter-
jesztői elsősorban a németek és az 
oroszok. A németek közül különösen 
Spenglerrel és Kayserlinggel foglalko-
zik, az oroszoknál pedig a bolsevizmus 
ilyen irányú tevékenységét vizsgálja. 

Két kérdést vet fel ezután Massis : 
1. Mi a különbség a nyugati és keleti 
kultúra között? 2. A nyugati kultúra 
milyen elemeit veti el Kelet és mit akar 
a helyébe tenni? 

Az első kérdésre adott feleletében 
Massis nem mond újat, alapjában véve 
csak elismétli azt, amit eddig a francia 
és német szellem ellentétéről szoktak 
mondani, de általánosabb fogalmakkal, 
jobban elvonva. Massis szerint a nyu-
gateurópai kultúra a latin intellek-
tualizmus terméke. Legjellemzőbb 
mozzanatai a meghatározás és a preci-
zirozás, vagyis az értelem logikai meg-
nyilvánulásai. A nyugati élet alapja 
a személyiség, a tudatos én, amely 
mint elv azt jelenti, hogy mindenki 
felelős tetteiért, mert szabadakarattal 
irányítja sorsát. Ezért a nyugati ke-
resztény ember tevékeny, aki küzde-
lem útján üdvözül. A keresztény ember 
elvek szerint akar élni, szabályozza 
életét, megfékezi a saját természetét 
is, de a külső világgal is szemben áll, 
ellenségének tart ja. 

Az ázsiai, a keleti azonban a termé-
szettel él, mert az ázsiai pantheista 
szerint a természetben van az Isten, 
a nyugati keresztény dolgok fölött 
álló, személyes, teremtő Istennel szem-
ben. E pantheizmus következménye, 
hogy a keleti ember a természetben 
keresi a boldogságot, bele akar olvadni, 
nem küzdeni ellene. Ezért nem is ala-
kítja ki személyiségét és ennek magját, 
a tudatot, hanem átengedi magát az 
emberi lélek tudatalatti érzéseinek. 
Ugyancsak a pantheizmus következ-
ménye a miszticizmus, mely a világot 
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titkos és kiszámíthatatlan hatalmak 
megnyilvánulásának tart ja , amely az 
emberben is benne lakván, az egyénről 
minden felelősséget elhárít. E lélek-
állapot megnyilvánulása a mindennapi 
életben az európai aktivitás helyett a 
passzivitás, a küzdelemtől való irtózás, 
az életről való lemondás, a buddhista 
nirvána. 

Tehát végeredményben a nyugati 
kultúra monotheista, intellektuális és 
aktív, a keleti pedig pantheista, misz-
tikus és passzív. A nyugati kultúra mai 
helyzetét illetőleg Massis nézetei ellent-
mondóak. Egyszer azt mondja, hogy 
a nyugati kultúra válságát a németek 
találták ki, mert saját nemzeti ka-
tasztrófájukat belelátták az egész euró-
pai szellemi életbe, máskor meg azt 
mondja, hogy ez a válság valóban 
megnyilvánul korunk szkepszisében, 
amely minden filozófiai iskolából ki-
ábrándult, a XIX. század által felhal-
mozott nagy történeti kultúrában, 
amely téveteggé, bizonytalanná teszi 
a modern embert és a példák alapján 
saját kultúrájának pusztulására is kö-
vetkeztethet. Tagadhatatlan tény sze-
rinte, hogy ma a széthúzó erők érvé-
nyesülnek és az a veszedelem fenyeget, 
hogy Európa kisebb egységekbe tör-
delődik szét. Azt szokták mondani, 
hogy ez a széthullás a túlságba vitt 
eltávolodás a természettől, a mate-
rializmus eredménye. A gépekkel való 
életben, a túlzó nacionalizmusban, az 
állandó és mindenki ellen való harcban 
nyilvánul meg. Ezen úgy segíthetünk, 
hogy az ázsiai kultúrából merítünk 
békességet, küzdelemről való lemon-
dást, szellemiséget az európai mate-
rializmus helyett. 

Eddig a pontig Massis igazában csak 
összefoglalja a háború utáni népszerű 
történetfilozófia megállapításait. Elő-
adásában az az újság, hogy az egyes 
kultúrák középpontjába a vallást ál-
lítja, ami, különösen az európai kultúra 
magyarázatában, néhány termékeny 
szemponthoz jut tat ja . De a tulajdon-
képeni nagy gondolat, amit a könyv 
címe igér: a Nyugat védelme csak 
ilyen hosszú bevezetés (a könyvben is 
hosszú) után kerül elő. 

Massis szerint, ami az európai kul-
túrában rossz, a materializmus, a túl-
ságba vitt individualizmus nem a 
nyugati kultúra lényegéből folyik, ha-
nem idegen hatások eredménye. A nyu-
gati műveltség virágkora Massis sze-
rint, a XIII . század, Aquinói szent 
Tamás kora, a keresztény középkor, 
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amikor a latin szellem intellektualiz-
musa egységbe forrasztotta az egész 
keresztény világot, amikor szó sem 
volt materializmusról, hanem a lélek 
üdve (tehát nem az ázsiai misztikus 
«szellem») irányította az életet. De ezt 
az egységes világot megbontották az 
emberi ész ellen intézett támadások. 
A német reformáció és az utána követ-
kező filozófiai iskolák : Kant, Fichte, 
Schopenhauer, Nietzsche destruálták 
az észt és a germán individuális idealiz-
must ültették a középkori intellek-
tualizmus helyébe. 

A mai nyugati kultúra káros gyümöl-
cseit ez az idealizmus termelte és ennek 
a szellemi áramlatnak egyenes folyta-
tása az ázsiai filozófia terjesztése. 
Idézi Lenint, aki ebben a mondatban 
foglalta össze az európai ifjúság köré-
ben folytatandó bolsevista-propaganda 
munká já t : «á prendre par l'idealisme», 
«az idealizmuson keresztül fogjátok 
meg őket». Analizálja Kantot és a 
német filozófusokat és megkeresi elmé-
letükben azokat az elemeket, amelyek 
megegyeznek az ázsiai világszemlélet-
tel. (Különösen az emberi ész meg-
ismerőképességének kritikája.) Tehát 
Németországban Spengler és Kayser-
ling filozófiája nem új fordulat, hanem 
a német nép lelkében gyökerező refor-
máció óta fejlődő hagyomány folyta-
tása. A német, orosz és ázsiai szellem 
egységes alapon áll. Lényegük az 
emberi ész megismerő képességének 
kétségbevonása, a nyugati katholikus 
és latin intellektualizmus támadása. 
Ez a keleti világnézet a szétoldást, a 
bomlást, a chaoszt terjeszti, a nyugati 
katholicizmus pedig az egységbevonást, 
a központosítást, a rendet. 

De azért sem lehet Ázsiától tanulni, 
mert ez a kultúra magukat az ázsiaiakat 
sem tudta egységbe forrasztani. 

A bdhudzmus, a legnagyobb keleti 
vallás, nem tudta szilárd és mindenütt 
egyformán érvényes keretekbe szorí-
tani az embereket, lényegében pogány-
ság. A keleti kultúra belenyugvás a 
chaoszba. Ha tehát Európa szabadulni 
akar a mai csődből, nem Ázsiától kell 
tanulnia, hanem vissza kell térnie a 
hellén-latin kultúra hagyományaihoz, 
a katholicizmushoz, a XIII . századi 
középkorhoz. 

Massis gondolatokban gazdag, erős 
logikával és a meggyőződés lendületé-
vel írt könyvének ez a végső eredménye. 
Vannak állításai, amelyeket nehéz el-
hinni, még több van olyan, amelyik 
szinte kihívja a vitát, de nekünk, ma-

gyaroknak, akiket a német szomszéd-
ság hajlamossá tesz, hogy német szem-
üvegen keresztül nézzük az európai 
szellemi életet, szempontja új és az 
egész könyv meglepetésekben gazdag. 

Fábián István. 

Két új verskötet. Nyiri Szabolcs ; 
Soha. Arad, 1927. — A soha a szerző 
szerint azt jelenti, hogy őt már hiába 
hívják a távolok és a kék hegyek: 
«már nem érkezek soha, soha», hanem : 
«megyek, megyek» . Nyiri a témafelfo-
gásban még a Dayka-Kölcsey-féle isko-
lánál tart . Megénekli az évszakokat, 
a patakot, a tavat ama bizonyos szerel-
meseket ringató «csolnakkal», az estét, 
a csendet és a vihart, a szomorúságot. 
Míg azonban Kölcseyék költő-vénája 
az akkori időkhöz képest új és kifejező 
nyelven buggyant szét lágy ritmusaikba, 
addig Nyiri e tárgy-absztraktumainak 
nem tud szűkskálájú nyelvével szár-
nyat adni. Egy-egy sikerültebb strófát 
ugyan i t t is, ott is találunk, de egész 
vers nincs a kötetben. 

Bácsföldi: Szabad gályán. Újabb ver-
sek. Budapest, 1927. — Bácsföldi mé-
lyebb lelkületet mutat, a pusztán 
egyéni érdek szűk körén túlemelkedve, 
kozmikus kérdéseket is érint (Makro-
és mikrokosmos. — Honnan? . . . 
Hová?) ; igaz, hogy az ilyen nagy-
szabású témák teljes kiaknázásához 
nincs ereje. Tárgyköre is változato-
sabb : életsiratás, hitvesi szerelem, 
hazafiúi gondok, vallásos érzelmek. Ne-
mes életfelfogása és tisztult erkölcsi 
érzéke is rokonszenvet kelt. Van két-
három költeménye, melyben a művészi 
hatás szinte zavartalan pompában bon-
takozik ki. (Mim vagy nekem? — Ha 
igánk édes.) De különöskép a Gránicon 
túl-t kell kiemelnünk, amely néhány 
rövid strófában nem közönséges költői 
erővel érzékelteti a jelen magyarságá-
nak tragikus sorsát. 

Meglátszik a köteten, hogy a szerző 
haszonnal forgatta az új stílus-iskola 
mestereinek könyveit is, bár formai 
szempontból inkább konzervatívnak 
látszik. Egészben érdemes arra, hogy 
a folvtatását figyelemmel kísérjük. 

Gál János. 

P. N. Krasnov: Isten zsámolya. 
Légrády rt. kiadása. Gorkij Makszim, 
aki csak nemrég hagyta oda az íróival 
mostohán bánó szovjetállamot, «Az író 
hivatása — és korunk orosz irodalma» 
című essayjében azt a megállapítást 
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