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ban lépést tar tson a képzelet libegő 
rohanásával. Ez a két novella feled-
hetetlen benyomásokat hagy az olvasó-
ban. A másik kettő jóval gyöngébb. S az 
utolsó nagymértékben izléstelen is. Az 
egész Kuprin hírhedt bányájának miliő-
jét idézi föl s a novella tu la j donképen 
azért a kontraszt helyzetért íródott , 
amely a tulajdonos hirtelen halálával az 
örömházat gyászházzá vál toztat ja át, 
A téma, a régi romantika éles clair ob-
scurje a naturalizmus kedvelt légköré-
ben, nem méltó Werfelhez és megbontja 
az egész kötet egységét és hangulatát . 

Kállay Miklós. 

Mester János : Kelet nagy gondol-
kodói. Kul túra és Tudomány 59. 
Franklin-Társulat. 1927. 

Kelet gondolkodói, az ázsiai szellem 
problémái a mai Európát tagadhatat -
lanul érdeklik. Nem lehet ugyan azt 
mondani, hogy a gondolkozó emberek 
többsége Ázsiától várja a ká tyuba ju-
tott európai kul túra megmentését, de 
bizonyos, hogy Ázsia ma probléma. 
Állást foglalnak vagy mellette, vagy 
ellene, de senkit sem hagy közömbösen. 
A háború óta úgyszólván minden év 
meghozza a maga szenzációját ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban a nyugateuró-
pai nagy könyvcentrumokban. Majd 
a német Keyserling, majd a francia 
Massis könyve körül vannak hosszú 
viták. Örömmel kell üdvözölnünk ezt 
a könyvet, amely magyar részről is 
beleszól ebbe a vitatkozásba. 

Az Ázsia-problémát két szempontból 
lehet megvizsgálni. Vagy azokat az ele-
meket keresi ki valaki az ázsiai kultú-
rából, amelyek ma Európát érdeklik 
és a két kul túra viszonyát : lehetséges 
együtthaladását vagy ellentétét vizs-
gálja, vagy az ázsiai kul túrát önmagá-
ban akar ja megismerni. Az első szem-
pont az érdekesebb és könnyebb, mert 
nem kell a kuta tónak a szinte meg-
ismerhetetlen ázsiai műveltség útvesz-
tőivel foglalkoznia; a másik a nehezebb 
és kevésbbé divatos szempont, de min-
denesetre tudományosabb. A szerző ezt 
a második szempontot választja. Milye-
nek az eszközei erre a nehéz feladatra? 

Elsősorban a szerző nem ismeri azo-
kat a nyelveket, amelyeken a Kelet 
nagy gondolkodói megírták műveiket, 
tehát csak fordításokra és mások kuta-
tásaira szorítkozik. Azonban a fordítá-
sokat és a nagy Ázsia-irodalmat sem 
ismeri egészen. Az angolok közül egyet 
vagy ket tőt , a franciák közül (Velliot, 
Auguste Barth, René Grousset, Sylvain 

Lévy) egyet sem említ meg, majdnem 
kizárólagosan a német tudósok mun-
káira támaszkodik. Tehát eleve le kell 
tennünk arról a reményről, hogy eredeti 
kutatásokat találjunk nála, ami külön-
ben annak a népszerűsítő sorozatnak 
sem célja, amelyben a könyv megjelent. 
A bíráló csak azt keresheti, hogy mások 
kutatásaiból mit választ ki és hogyan 
foglalja össze a szerző. 

Mester János szerint a történelemre 
három tényező h a t : az egyetemes em-
beri (igazság szomjazása), a kultúr-
történeti és az egyéni. Áz egyéniség 
szerepét t a r t j a a legfontosabbnak a tör-
ténelemben. Ez meg is látszik könyvén, 
mert a nagy egyéniségekről szóló részek 
(Buddha, Konfucius) a legjobbak. Elő-
ször előadja életüket, aztán tanításu-
kat, végül értékeli őket. Buddha élete 
talán az egész könyv legjobban megírt 
része. Kiemeli a legfontosabb mozza-
natokat és azokat magyarázza meg. 
Az i lyenfajta ismertetéseknél ez a leg-
jobb eljárás : kevés jellemző elemet jól 
megmagyarázni. Buddhánál is, de külö-
nösen Konfuciusnál, biztos szemmel 
veszi észre azokat a jellemvonásokat, 
amelyek népükhöz kapcsolják őket. így 
ezeken a nagy egyéniségeken keresztül 
is megismerjük népük szellemét. (Külön 
fejezetekben is foglalkozik az egyes 
népek lelkével.) Az értékelésben a kü-
lönböző vallásrendszereket a keresz-
ténységgel veti össze és bebizonyítja 
— sajnos, ma ezt bizonyítani kell — 
hogy vallásunk tökéletesebb, mint az 
ázsiai rendszerek. 

E két jól megírt fejezet ismertetése 
azonban nem ad hű képet Mester János 
könyvéről. Lao-ceről és Zarathustráról 
szóló részei még valahogyan beleillenek 
ebbe a képbe, de a könyv eleje, amely 
a védák filozófiájáról szól, annyira elüt 
a többitől, mintha nem is ugyanaz az 
ember ír ta volna. Nem tud anyaga fölé 
kerekedni, túlságosan ragaszkodik 
hozzá. Az idézetek valósággal özön-
lenek. Alig magyaráz meg egyet, már 
jön a második meg harmadik. Az 
árnyalatokat és különbségeket nem vá-
lasztja el elég határozottan. Azt meg-
tudjuk , hogy a védák átalakulnak, de 
se szükségesnek nem lá t juk ezt az át-
alakulást, se arról nem kapunk fel-
világosítást, hogy mi ennek az átalaku-
lásnak az oka. Igy csak a védák homá-
lyosságáról és következetlenségéről ad 
híven érzékeltető képet. Igaz, hogy a 
keleti filozófia legnehezebb része a 
védák bölcselete. De aligha ez az egyet-
len oka e rész sikerületlen voltának 
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Mester Buddha taní tásának ismerte-
tése u tán kitér a buddhizmus törté-
netének megírása elől, pár odavetett 
mondat ta l intézi el. A védáknál pedig 
a történelmi folyamat leírása kikerül-
hetetlen. Valószinűnek t a r t j uk , hogy 
azért nem sikerült ez a rész és azért 
maradt el a másik, mert a szerzőnek 
nincs érzéke, tehetsége a történelmi 
folyamatok ábrázolására. A Buddháról 
és Konfuciusról szóló fejezet azért jó, 
mert csak egyéniséget kell ábrázolnia, 
ahol azonban történelmet kell adnia, 
tolla bizonytalan lesz. 

Egészben véve azonban látszik a 
könyvön, hogy lelkiismeretes munka 
eredménye, hogy minden leírt mon-
datot hosszas megfontolás előz meg. 
S mivel forrásai megbízhatóak (Olden-
berg, Daussen, Wilhelm), valamint a 
legújabb eredményeket is felhasználja 
(Fr. Wolff Avesta fordítása 1925. 
Krause) a német Ázsia-kutatás filozófiai 
részéről megbízható képet nyu j t . 

Fábián István. 

Magyar írók. (Pérely Imre rajzai.) 
Pérely Imre, a jónevű rajzolóművész 
rajzsorozatban akar ja bemuta tn i a ma-
gyar írókat. E sorozat első füzete nem-
régiben jelent meg Berény Imre kiadá-
sában, nagyon tetszetős, komoly kön-
tösben. 

A szerző azt mondja a kis rajzalbum 
előszavában, hogy műve megalkotá-
sára akkor kapot t kedvet, mikor Bara-
bás Miklós régi albumát lapozgatta, 
melyben a kiváló festőművész a negy-
venes és ötvenes évek művészvilágát 
m u t a t t a be. 

A rajzolótoll mestereinek kedves és 
hálás feladat is ez : megörökíteni az 
írótollat forgatók ismert fejeit. Furcsa, 
de úgy van valahogy, hogy az írás ne-
mes mesterségével foglalkozó emberek 
feje nagyon sokszor szinte kifejlődik 
tanulmányfej jé a rajzolóón és az ecset 
számára még olyankor is, mikor a fej 
egyébként nem valami jellegzetes, 
vagy különösen hangsúlyos. A gondol-
kodás, mikor mesterséggé válik, ép-
úgy nyomot hagy az ábrázaton, mint 
a kézmívesség a kezen. Talán Pérely 
Imre is sok szeretettel fordul a gondol-
kozás-megbarázdálta fejek felé. Ra j -

zolótollával nemcsak a lá to t t vonala-
kat igyekszik híven visszaadni, ha-
nem éreztetni akar ja azt az érzés- és 
hangulatvilágot is, amelyben modellje, 
az ábrázolt író él és alkot. Persze, ez 
a feladat nehezebb oldala, de Pérely 
sokszor ezzel is sikeresen birkózik meg. 
Kis portréi azonban mindig feltét-
lenül híven tükrözik vissza az arc-
vonalakat. Egyik-másik fejnél úgy 
érezzük, mintha több lendületre kel-
lett volna ragadnia a rajzolóművész 
tollát, de a rajzok nagyobb része hatá-
rozottan sikerült alkotás, beszédes, 
komoly munka, jellem-láttató erő nyil-
vánul meg bennük. Az első füzet öt-
venhárom rajzot foglal magában. Az 
irodalomkedvelő közönség bizonyára 
szívesen fogadja ezt a csinos kis al-
bumot, érdeklődve fogja elnézegetni a 
f inoman megrajzolt írófejeket. Pérely 
fo ly ta t ja a megkezdett sorozatot, mely 
időmultával érdekes emlékalbuma lesz 
majd a m a n a g y a r irodalmának. Myn. 

Ifj. Wlassics Gyula: Régi Fiók. 
(Genius). Ezt az igaz, szép és jó köny-
vet öröm végigolvasni. A kritika eddig 
nem mél ta t ta kellő figyelemre Wlassics 
Gyula költészetét, mely pedig kibírja az 
objektiv figyelem kereszttüzét is. Hi-
bát lan technikájú, kellemes zenéjű, 
mindvégig izléses költészet. Megragadó 
gondolatok (Magyar Sirám, «Én!», 
Tragikomédia), finom sejtések (Ki-
fosztva, Bánatvarázs, Emlékek), gyen-
géd s mégis férfias lélek vallomásai. 
(Lesben.) Legjobb versei : A jelen dala, 
Az Ur színe előtt, Hálám, Hat tyúdalok, 
Emberek a tengerparton, Az ég. Álta-
lában sikerültebbek a nagyobb versei. 
Sokrétű lélek, ki csak a sorok széles 
skáláján tud a maga egész valóságában 
kibontakozni. Strófái közt gyakran 
bukkanunk Ady-hatásokra, olykor olya-
nokra is, melyek nem szolgálták lirája 
gazdagodását. Elvontabb gondolatait 
is kristálytisztán, szinte franciás vilá-
gossággal t u d j a elénk tárni. Nincs 
benne semmi feltünően ú j , amit oly 
könnyű gyárilag előidézni, hogy kez-
dünk rá jönn i : semmi sincs távolabb az 
eredetiségtől, mint a póz. Az igaz költő 
lassan, de biztosan építi ki a maga vi-
lágát az emberek szívében. 

Marconnay Tibor. 
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