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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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teszi, hogy a tehetséges orosz írók szét-
szóródtak a világ minden részébe s irá-
saikat megmérgezte a politika. Gorkij 
ezt a megállapítását általában az emig-
ráns írókra, tehát Krasznov Pavelre is 
vonatkoztatja. 

A politikai elfogultság vádja nem 
Gorkij fogalmazásában éri először az 
orosz emigráns irodalmat. Az inter-
nacionális «felvilágosodottság» kultúr-
snobjai nem tudják megbocsátani a 
hontalanul bujdosó orosz íróknak, hogy 
fel merték emelni szavukat hazájukért, 
hogy vissza merik kívánni a vörösorkán 
elsodorta társadalmi rendet, hogy nem 
tudnak szó nélkül átsiklani vérözönön, 
könnytengeren. Az ő szemükben bűnös 
elfogultság, tendenciózus politikum, 
hogy a puszta életüket külföldre mentő 
orosz írók mukkanni mernek népük, 
hazájuk vérbefojtott tradiciójáról, val-
lásáról és kultúrájáról. Természetesen 
ez a «politikum» nem objektiv és nem 
kellemes a szovjeturaknak és annak 
a féligvörös nemzetközi kultúrszellem-
nek, mely pénzében rejlő súlyával — 
sajnos — ma is irányító hatást gya-
korol Európa irodalmi életére. 

Ezért hallgatja agyon a «hivatalos 
irodalmi közvélemény» az orosz emig-
ráns írókat, ezért nem tar t ják szüksé-
gesnek az emigránsok komoly, figye-
lemreméltó irodalmát — sem nálunk, 
sem máshol — a közönséggel megismer-
tetni. Ezért tálalnak inkább az olvasók 
elé erotikát, kokotterkölcsöt, vagy a 
legjobb esetben Bettauer- és Kurz-
Mahler-féle limonádét egy hatalmas 
nép döbbenetes tragédiája helyett. 

Pedig — mondjuk ki bátran — az az 
irodalom, melynek oly munkásai van-
nak, mint Bunyin Iván, Kuprin Sán-
dor, Remizov, Andrej Bjelij, Krasznov 
Pável, Gippiusz Zinaida stb. művészi 
és kiadói szempontból egyaránt meg-
érdemelné a komoly érdeklődést. 

Az emigráns irodalomnak egyik leg-
értékesebb írói egyénisége Krasznov 
Pável volt kozák tábornok, de «Isten 
zsámolya» című regénye, melynek igazi 
és helyes címe a «Puszták amazonja», 
nem tartozik az író mélyebb munkái 
közé. Hogy mégis erre a regényre esett 
a fordító választása, annak oka — úgy 
látszik — az «Isten zsámolyá» -nak az 
az erénye, hogy már német nyelven is 
megjelent. Valószinűleg ez az, ami 
Krasznov többi, komolyabb veretű 
munkái fölé emelte a regényt a név-
telen fordító szemében. A fordításon 
meglátszik, hogy gyakorlott tollú, csi-
szolt stílusú íróember munkája, de 

ugyanekkor lehetetlen észre nem ven-
nünk, hogy a fordító a nevekkel és az 
eredetiben meghagyott orosz szavak-
kal nagyon mostohán bánik. Önkény-
telenül az orosz szavakat nehézkesen 
visszaadó német ortografiára kell gon-
dolnunk, mikor lépten-nyomon ilye-
nekre bukkanunk : Gerassim Karpovits 
az egyszerűbb és oroszosabb «Gerászim 
Kárpovics» helyett, vagy «Krassavtsik» 
a helyesebb «Kraszávcsik» (helyre-le-
gény) helyett, vagy épenséggel hely-
telenül «solotnik», «zolotnyik» (az orosz 
font 1/96 része) helyett. Ha a fordító 
az aprólékos részletekben nem lelki-
ismeretes, mit higgyünk a valóban ne-
hezen visszaadható részek fordításáról? 
Jó fordításhoz nem elég magyarul jól 
tudni, ismerni kell az orosz nyelvet is. 

Krasznov Pável ebben az egyéb mű-
veihez mérten rövid lélegzetű regényé-
ben a szibériai határőrségeken eltöltött 
éveinek emlékét, benyomásait örökíti 
meg egy kedves, pasztell-finomsággal 
megrajzolt szerelmi idill keretében. Az 
orosz-kinai határ őrségének magányt 
szerető, emberektől elszokott, derék 
parancsnoka váratlan vendéget kap 
egy Fanni nevű, árvaságra jutott leány-
rokona személyében. A bájos, fiús tem-
peramentumú leányka lényéből kisu-
gárzó nőiesség varázsa a határmenti 
szürke katonaéletbe egyszerre színt, 
otthonias melegséget visz. A fiatal Iván 
Pavlovics, ki eleinte nem nagyon örül 
a nyugalmas és megszokott életébe top-
panó, alig ismert leánynak, észrevét-
lenül beleszeret Fanniba. A leányka 
ébredező nőiessége és öntudatlan érzései 
veszedelmes, kalandos utazások és 
kincskeresések ábrándjai felé vonzzák 
Fannit. Egy arra tévedt előkelő és 
gazdag utazó már majdnem magával 
viszi a kalandos utazásokért rajongó 
fiatal amazont, de finom női ösztöne 
visszatartja őt a gyerekes, meggondo-
latlan lépéstől. A történet további folya-
mán Fanni a derék és férfias Iván Pav-
lovics mellett kiveszi részét az áhított 
veszedelmekből s végre ráeszmél, hogy 
a legszebb ábránd teljesülése : a szere-
lem boldogsága Iván Pavlovics oldalán 
várja őt. 

Ez nagyjából a regény meséje, ame-
lyet Krasznov igaz írói invencióval for-
mál valóságos életté, amelyben egész-
séges testű és lelkű, élő emberek küz-
denek a boldogságért. Ezt az egyszerű-
ségében is vonzó mesét a Khan-tengri 
hófödte hegységének hangulatos ter-
mészeti leírásai, a határszéli katonaélet 
realisztikus rajza és a titokzatos kinai 
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birodalom forrongó és fantasztikus ese-
ményeinek árnyképei teszik színessé és 
változatossá. A főhős alakjában ra-
gyogó portréját adja egy fejlődő és 
lassan kibontakozó nemes, fiatal női 
léleknek. Iván Pavlovics típusa a ko-
moly, becsületes orosz katonatisztnek, 
mellette több jól meglátott, életteljes 
epizódszemély sikerült rajzát kapjuk. 

Berényi László. 

Simon Lajos: Cserépvári történetek. 
(Budapest, 1927. A szerző sajátja.) 
Derűs, józan kedély írásai ezek. Tulaj-
donképen visszapillantások a szerző 
eddig elmult életébe. Ebben a vissza-
pillantásban alakok, életek, kisebb-
nagyobb események elevenülnek meg. 
Egyik-másik történetnek voltakép 
anekdótai magva van s e körül formá-
lódik a novellai igényű keret. Ilyen 
anekdótaszerű élményeket eredeti for-
májukban meghagyva találunk is a 
kötet végén. Mindvégig kellemes olvas-
mány s kifejezője a szerző nem min-
dennapi elképzelő és írókészségének. 

K. D. 

Bernát István : Tanulmányok az ag-
rárpolitika és a magyar agrármozgalom 
köréből. Budapest (Pátria), 1927. 8°. 
276 1. A jól végzett munka nyugodt 
önérzetével állapítja meg Bernát Ist-
ván, a kiváló agráríró, ebben a köny-
vében, hogy a magyar agrármozgalom 
legküzdelmesebb korszakán immár túl 
van. S kétségtelen, hogy ez nagy 
munkatársain : Károlyi Sándor grófon 
és Darányi Ignácon kívül — akik em-
lékének ajánlotta ezt a tanulmány-
kötetét — jelentékeny részben, talán 
elsősorban az ő érdeme. B. I . mindjárt 
pályája elején, midőn figyelme a gaz-
dasági élet problémái felé fordult, fel-
ismerte a mezőgazdaság nagy fontos-
ságát a nemzet gazdasági életében s 
meglátta egyben az akkor dívó egy-
oldalú merkantil felfogással szemben, 
a követendő helyes irányt is. A divatos 
áramlatok az agrár törekvésekkel el-
lentétesek voltak. «Sem erőm, sem re-
ménységem nem volt — írja —, hogy 
ezeken változtatni bírjak. Munkatár-
sakat sokáig kerestem . . . A helyzet 
nehezen és vontatva változott. Érezve, 
hogy az agrárérdekek azok, melyeknek, 
habár a legegyetemesebbek, legtöbb 
jogos okuk van a panaszra — ezeknek 
szolgálatába álltam. De nem feledtem, 
hogy jogosan csak a túlkapások ellen 
lehet harcolni. . . Harcunk csak a pa-
rasitizmus, az önző, erkölcsi értéket 

nem mutató, sőt a nemzeti haladás 
egyensúlyát veszélyeztető érdekcsopor-
tok, az úgynevezett merkantilizmus 
ellen folyt.» (275 1.) Több, mint három 
évtized telt el nehéz küzdelemben, de 
«a gazdasági aránytalanságok, a szo-
ciális igazságtalanságok enyhítésének 
lehetősége csak a nagy világkatasztrófa 
után nyílt meg igazán». S valóban, 
amint erre a folyamatra sok jeles szo-
ciológus rámutatott, a háború utáni 
gazdasági összeomlás következtében 
városnak, iparnak és kereskedelemnek 
megszünt az az aránytalanul nagy poli-
tikai befolyása és társadalmi jelentő-
sége, amely addig az egyoldalú mer-
kantil politika révén osztályrésze volt. 
A súlyos gazdasági és társadalmi pro-
blémák elé állított államnak el kellett 
ismernie a mezőgazdaság elsőrendű 
fontosságát s a föld népének társadal-
milag rendkívül értékes lelki tulajdon-
ságait : mindmegannyi igazságok, me-
lyeket B. J . közel négy évtized óta hir-
det, egy maga pótolva munkásságával 
azt a hatalmas irodalmat, mely nyugati 
országokban agrárkérdésekkel, a falu 
jelentőségével, a falusi élet szociológiá-
jával foglalkozik. 

E kötetben szerzőnk tizenhárom 
részben régibb, részben újabb keletű 
tanulmányát gyüjtötte össze. Megis-
mertet az agrárpolitika alapvető kér-
désével, nagy meggyőző erővel ír az 
elvárosiasodás, az egyoldalú merkantil 
politika gazdasági és társadalmi ve-
szélyeiről, több helyen szól a városi 
lakosság s a falusi nép közötti lelki kü-
lönbségekről, ismerteti a nyugati orszá-
gok agrárpolitikai törekvéseit és moz-
galmait, a magyar földbirtokreformot, 
szigorú kritikát mond az agrárkérdéssel 
boldogulni nem tudó szocializmusról, 
önálló tanulmányban számol be a bolse-
vizmus kudarcáról. Különösen értékes 
«Plinius és a latifundiumok» című érte-
kezése, nagybecsűek a liberalizmus által 
kisajátított s a városi lakosság érdekei-
nek megfelelőleg meghamisított demok-
ráciáról szóló fejtegetései stb. «A közel-
mult törekvései» c. fejezetben a magyar 
agrármozgalom történetét vázolja s vé-
gül a jövő feladatairól szól. Itt hangsú-
lyozza, hogy nem elég a termelés fo-
kozása, az agrárosztálynak politikai 
érvényesítésére is gondot kell fordí-
tania, nem rideg önzésből, hanem, mert 
az általa képviselt erkölcsi értékek 
nélkül Európa a végpusztulásba rohan. 
Az általános gazdasági politikának a 
nemzet egészét kell szem előtt tartania 
s nem szabad az egyoldalúság hibájába 
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