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nyos képéhez; jelvényük a turul és ha 
nyelvüket akarja jellemezni az í ró: 
nyelvemléktárízű régiséget kapunk. 
Nem újdonság az ilyesmi : van benne 
valami a jókaias romantikus hagyo-
mányból, úgyszintén a székely monda-
fantáziából. Ez a két elem frissül fel 
az új exotizmus raffináltabb eszközei-
nek segítségével. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a legtöbb hasonló tárgyú regény 
érzékies lomhasága és effeminált lírája 
helyett e könyvben férfias tűz lobog. 
Van ugyan bőven a túlzott ornamenti-
kából (éneklő gyémántok, aranylila-
ténypászták és aranybarna füttyök, 
fűzmadarak és b borvitorlák, csillag-
sugáron szálló Lami Kundala stb. stb.): 
de ezek a barbár tarkaságú hasonlatok 
nem hosszadalmas «festések», hanem 
rakétaszerűek. Az expresszionizmussal 
kacérkodó stílnek valami dobpergés-
szerű, dinamikus hatása van : a távirat-
szerű fojtott és szakadozott párbeszé-
dek drámai élénksége, a rövid monda-
tok szakadatlan sora, a «mint»-nélküli 
kategorikus, állítmánytalan hasonlatok 
és metaforák, jelzőből és főnévből álló 
csonka mondatok halmozása, az állít-
mány mondatélrevetése : bizonyos bal-
ladás pátoszt idéz elő. Rohanó st lus : 
fut, mint a tűz a meggyujtott kanócon. 
Szinte imponál ez a kifulladásnélküli 
vágtatás s ha egyenként kevésbbé vol-
nának is rokonszenvesek e túldekoratív 
stílus képei : így egymásraszorítva a 
szűk mondatok záporában, bizonyos 
tömeghatásra számíthatnak. Kár, hogy 
gyakran zavarja meg az egységes hatást 
modern szavai alkalmazása : szom-
nambulizmus, pantomim, akt, orna-
mentika, naivság, exotikus, rádió, elek-
tromos kondenzátor stb. Ilyenkor 
érezzük az író intellektuális fölényét 
a történettel szemben s vége az 
őseposzi naivságnak. Kizökkent az 
illuzióból a szakkönyvszerű geológi-
zálás is, fölöslegesek a patetikus mora-
lizáló betétek, a befejező kijelentés 
(«Atlantisz sorsára jutsz Európa ») 
apokaliptikus nagyképűségével együtt. 
Szívesen vettük volna, ha látjuk az 
aranvkapus város életét : ehelyett egy 
képekben gazdag általános leírást ka-
punk, afféle madártávlati revűt. 

Igazi rakétakönyv. 
Szentkúthy Miklós. 

Kisbán Miklós : Reggeltől — estig. 
Regény. A chiemseei fürdő sétányán 
mindennap végigsétál két szép, karcsú, 
őszhajú öregasszony. Mindenki tiszte-
lettel tér ki útjokból s köszönti őket. 

«A Mester özvegye, a Mester sógor-
nője» — suttogják mögöttük. Ez az a 
két asszony, kik a Mestert meleg szere-
tettel vették körül és hittek benne, 
mikor még senki sem hitt, szolgálták 
az üldöztetés napjaiban, ápolták bor-
zalmas betegségében és halála után ki-
küzdötték zenéjének: az új zenének 
világdiadalát. Példái ők, — így mondta 
mindenki, ki történetüket ösmerte, — 
a testvéri szeretetnek, az egymás iránti 
végnélküli hűségnek, az alázatos, ra-
jongó szolgálásnak.» Mária és Magdolna 
ikertestvérek voltak, egy gazdag ban-
kár leányai. Mária Walter mesternek 
felesége lett s itt éltek tóparti villá-
jukban. Magdolna Ralph Stahlberg 
tengerésztiszthez ment férjhez, ki Zep-
pelin munkatársa volt. Két fiók szüle-
tett, kik ma már felnőtt férfiak s a 
tengeren túl vállaltak állást. Apjuk 
halála után Walteren elmebaj tört ki. 
Nagy operáját: a Tengert, halála nap-
ján játszották először, Drezdában viha-
ros sikerrel. Ralph lezuhant a léghajó-
ról s meghalt. A két nő azóta csak a 
Mester emlékének s művészi elismer-
tetésének élt. A háború anyagilag 
tönkretette őket, de a Mesternek azóta 
világhírűvé vált művei szépen jöve-
delmeznek ; ebből élnek s együtt inté-
zik a művek kiadásával és előadásával 
járó üzleti ügyeket. «És nemcsak a 
Mester szavának fénye övezte őket 
körül, de a testvéri összetartozás em-
beri glóriája is.» 

Ez a bevezetés. A szerző megvonja 
a mese néhány körvonalát s csak 
ezután kezdi a regényt, mely feltárja 
a két testvér látszólag tiszta és nemes 
élete csendes tragédiáit, melyekről raj-
tuk kívül senki sem tud, s feltárja, 
hogy derűs nyugalmuk tulaj donképen 
folytonos háborgás, a multak emlékei-
vel való szakadatlan küszködés. 

Waltert mind a ketten szerették, 
Magdolna jobban, egész lelkéből, de 
a művészt érzéki szerelme Máriához 
vonzotta. Házasságuk azonban nem 
volt boldog. Máriában férje lobogó 
érzékisége ellenszenvet keltett s ők 
lassan elidegenedtek egymástól. A Mes-
ter valódi munkatársa Magdolna ma-
radt, aki kottáit másolta s zenéjét 
igazán megértette. Magdolna Ralphot, 
a hatalmas izomzatú, de naiv és egy-
szerű lelkű sportembert lenézte, de 
mikor észrevette, hogy Mária bele-
szeret, elvétette magát vele, hogy Wal-
ter családi életét szenny ne érje. Ön-
feláldozása azonban hiábavaló volt, 
Ralphot és Máriát szenvedélyük mégis 
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egymás karjába sodorta. Viszonyuk-
nak a Mester szellemi összeroppanása 
vetett véget. Mária kötelességének 
tudatára ébredve, valóságos anyai sze-
retettel ápolta a nagy beteget. A becsü-
letes, egyenes lelkű Ralph pedig, mikor 
egy viharos éjtszakán még egyszer fel-
lángolt bűnös szenvedélyük, az ön-
vádtól és szégyentől gyötörve, ön-
gyilkossá lett. 

A történet egyes erotikus részleteinek 
rikítóbb színeit letompítja a tragikusan 
komor hangulat. Az előadás szeszélye-
sen nyugtalan. A két testvér a jelen 
sivár életét éli, apatikusan őröli napi 
teendőit, de minden a multra emlé-
kezteti őket : egy szoba, egy érkező 
sürgöny, egy facsoport, egy ösvény, 
egy tárgy egyszerre a multnak egy-egy 
képét idézik emlékezetükbe hallucina-
tórikus élénkséggel. Igy gördül le előt-
tünk a mult szomorú története, hol 
a Mária, hol a Magdolna lelkében fel-
újuló képek sorozataként. Ez az elő-
adásmód, mely az emlékezet reflektor-
fényével világítja meg néhány percre 
a mult egy-egy pontját, nem alkalmas 
a jellemek nagyvonalúan egységes 
ábrázolására és nem egyszer a mester-
kéltség hatását kelti épen úgy, mint 
a történet öt részének címe : reggel, 
dél, délután, este, éjjel. 

A kis regény bővelkedik színes le-
írásokban, melyekkel a szerző meg-
festi az események hát terét ; bővel-
kedik finom lélekrajzi részletekben, 
melyek között szinte a legszebbek: 
a két testvér sajátszerű, titkos versen-
gése, a Walter zeneművei keltette han-
gulatok, a művész őrültsége. — Nem 
ment némi valószínűtlenségtől és hatás-
kereséstől, de egészben véve irodalmi 
értékű s igen érdekes olvasmány. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül az író 
túlzott erdélyieskedŐ modorát, mellyel 
kellemesen folyamatos stílusát tar-
kítja. Ilyenek: harmincéves kellett 
legyen, bolonddá kell tartsuk, munka-
képes kell maradjon, vagy a többször 
előforduló gárgya szó, melyről a «Táj-
szótár»-ból tudja meg az ember, hogy 
kerítés-félét jelent. Mire valók ezek 
a Chiemsee partján? 

A könyv, melyet az Erdélyi Szép-
míves Céh adott ki, nova antiqua 
betűivel s Kós Károly, erdélyi festő 
finom rajzaival, tetszetős és ízléses. 

Szinnyei Ferenc. 

Nagy József: A modern gondolkodás. 
Hol van az emberi szellem történetében 
az a mély bevágás, amelytől nyugodt 

lelkiismerettel számíthatjuk a modern 
gondolkodás kezdetét. A szűk látókörű 
pozitívizmus a technicizmus kifejlődé-
sében látta a megújulást és régibb 
korokban mást sem értékeit, mint 
önmaga előfutárait. A tizennyolcadik 
század saját elveiben látta a modern-
ség kezdetét és végét. A romantika a 
középkort érezte legközelebbi elődjé-
nek, merész íveléssel hajolva át a 
közbeeső időkön. Történészek és böl-
cselők szorgalmas munkával iparkod-
tak a köztudatot helyesbíteni, ponto-
sabbra rajzolni. Csak épen egymásközt 
nem tudtak megegyezni és így mind-
két tudományág tekintélyének hódolva 
kénytelenek vagyunk egyformán Des-
cartesban és az olasz renaisszanceban 
látni a kezdet kezdetét. Ma ugyan 
mindkettőnek a nagy újságát kétségbe-
vonják új bölcselők és új történetírók, 
kimutatva a középkorba ágyazódásu-
kat, de egyelőre, mint határkövek, 
még mindig jó szolgálatot tesznek. 

Nagy József is tekintélyes német 
tanuk alapján a renaissance városivá 
fejlődő kultúrájában ismeri fel a mo-
dern társadalom és modern szellem 
alapját. Az újkor elején a polgárság 
jut egyre jelentősebb szerephez és 
világnézetében gyökeresen eltér a feu-
dális társadalom vezető rétegeitől: 
a nemességtől és papságtól. Az embe-
rek egészen indokolatlanul s a régebbi 
generációnak teljesen érthetetlen mó-
don mást és másképen akarnak, mert 
más értékeket vallanak, mint elődeik. 
Nagy József ezt az erőszakos változást 
Scheler tetszetős elméletével magya-
rázza ; a polgárság ressentimentjávai 
az arisztokrata életstílussal szemben. 
Azt hiszem azonban, e magyarázat 
nem kielégítő. Valójában az új gene-
rációk nem «mást és másképen» akar-
tak, mint elődjeik, hanem épen ugyan-
azt, szolgai másolással, külsőségek el-
lesésével és tartalmi tehetetlenséggel. 
Változtattak, de azáltal, hogy meg-
tartani akartak és rontottak. A re-
naissance polgáremberére még teljesen 
rásúlyosodott az előkelő mintakép és 
a helyzet a századok folyamán alig 
változott. A tizennyolcadik század vé-
gén a francia polgárság, amelynek 
vagyoni, társadalmi hatalma és önér-
zete hallatlan mértékben megnöveke-
dett, forradalomra már készen állott. 
Ugyanakkor azonban minden életnyil-
vánulásában és ami még fontosabb, 
ízlésében és gondolkodásában az arisz-
tokraták szerint igazodott. Világnéze-
tét fentről nyerte, csak ösztönei voltak 
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