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vésztől valók. Különállóan is mesterien 
nagyértékű rajzok, amelyek imponáló 
egyszerűségükkel, áhítatos nemessé-
gükkel egyszerre magukra kényszerí-
tenek minden figyelmet. Tiszta, le-
szűrődött művészettel, mély átgondolt-
sággal fogja egybe a konturokba foglalt 
felületeket és rajzaiból annyi f inom 
bá j sugározza a biblia legendáinak 
mélységes hangulatát , hogy szinte ne-
hezünkre esik tőlük elszakadni és a 
szövegíró többször mél ta to t t , infantilis 
érzékenységű l í rája fölé hajolni. Ezek a 
sokszor részletekben elszivárgó sirá-
mok néha valamely időbeli távolságot 
is megéreztetnek velünk, amelyet sze-
rencsésen ellensúlyoz a ra jzok tömör 
kompoziciója. Keleti Ar thur ezút tal 
kivételesen nagyértékű i l lusztrátort 
kapott l i tániás énekeihez és Molnár C. 
Pál rajzai valósággal kivetülései annak 
az ihletteljes rajongásnak, amely a 
költő lelkében élt, amikor könyvét el-
gondolta. 

A díszes és nagyértékű könyvről, 
amelyre költő és rajzoló egyképen 
büszke lehet, a legrészletesebb leírással 
sem lehetne kellő fogalmat adni. Szere-
tet tel a jánl juk a szép könyvek bará ta i -
nak figyelmébe. m—i—gy. 

A magyar kultúra válságos évei 
1918—1927. ( I r ta : Olay Ferenc. Báró 
Perényi Zsigmond előszavával. K iad ja 
a Magyar Nemzeti Szövetség. Bpest, 
1927. 337 1.) A megszállott területek 
magyarságának művelődési életéről, az 
egyházak, közoktatás és szinészet 
helyzetéről, emlékműveink és közgyüj-
teményeink sorsáról, ál talában a szel-
lemi élet háború előtti és mai állapota 
közti különbségről igen eltérő és nehe-
zen ellenőrizhető hirek vol tak eddig 
forgalomban. De ha a források szerint 
más és más vál tozat tal szolgáltak is 
e hirek, abban megegyeztek, hogy mind 
elszomorító, lesujtó képet n y u j t o t t a k 
elszakított testvéreink kulturális küz-
delmeiről. 

A jóideig bizonytalan hitelűnek látszó 
adatok megrendítő igazolást nyernek 
a címben írt, sok utánjárással ké-
szült, ki tünő könyvben, mely a leg-
különbözőbb szempontok szerint vizs-
gálva a kérdést, okiratszerűleg bizo-
nyí t j a azt a szörnyű méltatlanságot, 
mely — a trianoni «béke» címén — 
Csonka-Magyarország határain tú l lakó 
véreinket érte. Nem a leigázottak el-
fogultnak tetsző, bár kétségtelenül jo-
gosult panaszai, hanem külföldiek tá r -
gyilagos megállapításai s eredeti 

fényképfelvételek, sőt a ha ta lma t gya-
korló hatóságok iratai szemléltetik i t t 
a véres valóságot, melynek borzalmai 
minden képzeletet felülmúlnak. 

Az immár teljes bizonyosság erejé-
vel ha tó tények mindenki t meggyőz-
hetnek arról, hogy valóban i t t az ideje 
a ret tenetes helyzet orvoslásának. Erre 
azonban csak akkor lehet némi kilátás, 
ha az ú. n. «győztes» ha ta lmak köz-
véleménye is tudomást szerez a t a r t -
ha ta t lan állapotokról. Olay Ferenc 
alapos könyve rengeteg ada táva l és 
sokatmondó képanyagával igen hatá-
sosan mozdí thatná elő ezt a célt. Széles 
körben való elterjedése már azért is 
kívánatos, hogy az így befolyó jöve-
delemből az idegen nyelvű fordítások 
minél előbb napvilágot láthassanak. 
A szép kiállítású, százhatvanöt képet 
is tar ta lmazó kötet ára tíz pengő s 
megrendelhető a Magyar Nemzeti Szö-
vetség könyvkiadóosztályánál. Bpest, 
V. ker., Géza-utca 4. sz. K. Gy. 

Sehöpflin Aladár : Balatoni tragédia. 
(Regény. Franklin-Társulat .) Másfél 
esztendeje egy újságírónak arra a kér-
désére, hogy minő irodalmi tervek 
foglalkoztat ják, Schöpflin többek közt 
ezeket felel te : «Nagyobb munkám? 
Már van. Egy kész regény, körülbelül 
tíz ív ter jedelmű, most legalább, amíg 
csak kéziratban van, nagyon szeretem, 
legjobb dolgaim egyikének ta r tom. 
Tragikus szerelmi tör ténet , t isztán 
lélektani alapon : a társadalmi há t té r 
csak épen annyi, amennyi elkerül-
hetetlen. Egy asszony lelki arcképe, 
aki elesik a sa já t szenvedélye elleni 
hasztalan küzdelemben». 

Ez a kis regény most került az olva-
sók kezébe. Hősnője, kinek «lelki arc-
képét» kapjuk, Nyéky Elza, Bertalan 
Gyula ügyvéd felesége, szabályos pol-
gársorsban élő, «csak háztartásbeli» 
asszony. Lélekre valamivel előkelőbb, 
idegek dolgában jóval érzékenyebb 
megszokott környezeténél, fér je ren-
des társaságánál. Szinte egész lényét 
betölti ez az izgékony idegélet, mely 
végigkíséri «nagy szenvedély» u tán 
sóvárgó, önmaga előtt is t uda t t a l an 
alapösztönének egész fejlődését — a 
megsemmisülésig. Ez elsodró ösztön 
ébredését a véletlen idézi e lő : az 
asszony életébe benyomul a végzetes 
férfi, kiben minden nő a szerelmi fel-
sőség megtestesülését gyaní t ja , az t 
sejti benne Elza is, holot t valójában 
a f é r f i maga sem egyéb kielégíthetetlen 
vágyak áldozatánál. Elzánknak va jmi 
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kevés szerencséje van a maga Lohen-
grinjével : csalódik a szerelmi szen-
vedélynek már küszöbén, el is bukik 
ezen a küszöbön, anélkül, hogy az 
igazi szenvedély-szentélyébe csak be is 
léphetett volna, de életét örökre meg-
mérgezte, a régi világába visszavezető 
hidat felégette maga u t á n : a cél-
ta lanná ron to t t életből a halálba 
menekül. 

Elza lelkének analit ikus ra jza a re-
gény legnagyobb erőssége, igazán szólva 
talán egyetlen értéke. Ebben a ra jzban 
diadalát üli Schöpflin legigazabb költői 
ereje : a lélek redőibe való f inom be-
hatolás, az idegek já tékának apróra 
megfigyelése s diszkrét előadású, elő-
kelő egyszerűségű megmutatása . Hős-
nőjében a «sodródó lélek» egy érdekes 
vál tozatá t ragadja meg és t á r j a fel, 
érett írói tudással és biztossággal. Re-
gényének kivált első felében, az asz-
szonyt egyre jobban nyugtalaní tó s 
végül egészen lenyűgöző szenvedély 
ra jzában Schöpflin ta lán a legkülönbet 
érte el eddigi szépírói pályáján. Ez t 
a szakaszt Schöpflin, a költő, bízvást 
benyu j tha t j a a krit ikus Schöpflinnek : 
állja a kr i t ikát , még a magasigényűt is. 

De a regény egésze mégsem eléggé 
meggyőző. Mi ennek az oka? Főleg az, 
hogy Elzának nincs egyenrangú játék-
társa : Bélteky, a női szívek félel-
metes orzója, elnagyolt álak, súlya 
csak addig van, míg ismeretlenül iz-
ga t ja Elza képzelmét s amíg mások 
beszélnek róla : mikor a balatonfüredi 
részben előtérbe lép, elhalványul, 
mintegy nem képes helytállni a renom-
mée-jáért . I t t ba j , hogy Schöpflin 
belőle is csak annyi t vázolt fel, «ameny-
nyi elkerülhetetlen», sőt igazában még 
annyi t sem. Ez az alak inkább csak 
az író agyából él, semmint a múzsa 
sugalmából. Az egymás kar jába kár-
hoz ta to t t emberpárnak dialógusaiban 
nincs valódi vérkeringés, sem a vágy, 
sem az idegenkedés szava nem kap 
erősebb drámai re l iefet : érdeklődé-
sünk épen ot t lanyhul, ahol ragadta tn ia 
kellene a tragikai kifejlés felé. Schöpflin 
nem a páthosz embere, de ha tragédia 
felé tör t , regénye magaslatán mégis 
csak szorosabbra kellett volna fognia 
a szálakat, miket az elbeszélés első 
felében f inoman megvont, de azután 
erőteljes, merész koncentrálás helyett 
rendre szabadjára hagyot t . Két nő-
alak, mindket tő Elza bizalmasa : a 
zsidó primadonna, Romhányi Elvira, 
meg a ferde vonzalmú szenvedélyes 
gentry-barátnő, Vezekényiné, volna 

h iva tva a tragikai fordulókon erősebb 
lökést adni Elza «sodródás»-ának, ezek 
á l lhatnának afféle balatoni «jég-
törők»-ül, miken a háborgó asszony-
iélek átcsap, csakhogy ezek a barát-
nők is inkább csak az író elgondolásá-
ban élnek, semmint a regény saját 
levegőjében : minden újszerűségük 
mellett is alapjában hideg észproduk-
tumok. Elza t ragédiája voltakép fizioló-
giai szerencsétlenség, idegrendszerének 
balsikerű teherpróbája , de tragédia 
csak akkor, ha minden «szomorú végű» 
elbeszélés az. Tragédia a Bovaryné 
sorsa, de nem az az Elzáé. 

Az a szeretet, miről Schöpflin em-
lí tet t újságnyilatkozatában beszélt, 
mindenesetre megérzik munká ján : úgy-
szólván minden részletén odaadó gond-
dal dolgozott, de a részletek közül 
elszabadult azok magasabb foglalata : 
a «tisztán lélektani alapon» nyugvó s 
könyörtelenül beteljesülő tragédia. 

Hogy a könyv olvasmánynak élve-
zetes, hogy írói berendezése nemesen 
tiszta, hangja pedig okos és úri ízlésű : 
mondanom is felesleges. Ennek a hang-
nak csak hellyel-közzel van némi — 
kritikusi mellékzöngéje. «Maga is velem 
jöjjön a szerelem dimenzióiba» — 
mondja egy helyüt t Elzának Bélteky. — 
«Mindez az apró-cseprő vesződség és 
gond . . . most mint valami koncentrált 
l idércnyomás nehezedett rá» (Elzára). 
(Elza) «ezzel a nyugodt kordialitással 
olyan atmoszférát teremtet t , amelyben 
Kiss t aná r kezdte nem jól érezni ma-
gát.» Mindez egy kissé «műszavas» 
regényírás, erősen emlékeztet arra, 
midőn Schöpflin nem a maga regé-
nyének alakjairól beszél, hanem a má-
séiról — bírálói minőségben. 

Rédey Tivadar. 

Hollós István dr. : Búcsúm a sárga 
háztól. A sárga ház az elmegyógyinté-
zet, amelynek falaihoz egy csomó 
romant ikus színezetű, közkeletű kép-
zet tapad , amilyenek az épelmével 
őrültek közé zárt gazdag örökös, a 
brutális ápoló, a kényszerzubbony, a 
dühöngők cellája és egyebek. Hollós 
Is tván dr. könyvében elmondja, hogy 
min t a legtöbb ilyen közkeletű fogalom, 
amely a tömegek olcsó romant ikát 
követelő vágyainak megfelelően ala-
kul t ki, ezek a képzetek is tévesek, 
hazugok és egyúttal károsak is. Az 
egészséges ember rácsok és falak mögé 
zár ja a beteget és úgy bámul be rá 
a fal repedésein át, mint valami vesze-
delmes vadállatra, amelyet féken kell 
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