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Egy uralkodó vonás van a műben, 
amely Széchenyinek legalább irodalmi 
műveivel szemben éles ellentétet mu-
tat, az előadásmód. Idetartozik a terv-
szerűség, az egység, a világos tagolás. 
Szekfű a tagolásban, például a korok 
beosztásában is újat ad, még több ujsá-
got nyujt a mű a nemzeti élet bonyo-
lult ságának érzékeltetésében. Regény-
szerű érdekessége dacára ezért mond-
hatják a szakemberek nehéz olvas-
mánynak ezt a kötetet is. Élvezheti a 
fölületes olvasó is, mélyebb szépségeibe 
csak figyelemmel lehet behatolni, 
amint csak figyelem árán lehet méltá-
nyolni a mellékelt térképek és képek 
kiválogatását és csoportosítását is. 

Ezek a képek és térképek élesek, 
mint Szekfű ítéletei. A képek élessége 
a rajzolókat és a nyomdatechnikát 
dicsérik ; Szekfű ítéleteit élessé az 
előadás tömörsége és itt-ott a szerző 
pesszimizmusa teszi. Szekfű a pesszi-
mizmusban is Széchenyi nyomaiban 
jár. Kövessük-e őket ebben? A vá-
laszt Szekfű szavaiból veszem : hin-
nünk kell Széchenyi elveinek diadalá-
ban. Gaál Sándor. 

Oravala Ágoston : A parasztpróféta. 
Életrajzi regény. Finn eredetiből for-
dította br. Podmaniczky Pál. A for 
dító kiadása. Sopron, 1932. Számos 
képpel és hangjegymelléklettel. 

A «biographie romancée» divata 
csak látszik újnak és fölkapottnak, de 
tulajdonképpen ősrégi. Őse minden-
fajta stilizált történetírás, legközelebbi 
atyjafia — mert témáit különös szere-
tettel veszi vallásos térről — a legenda. 
Formáló szempontja mindig kettős : 
egyszerre akar lenni — ha nem is 
mindig tudatosan — poézis és «igaz 
történet». Innen a kritika állandó za-
vara vele szemben : mert sem mint 
költői műalkotást, sem mint törté-
nelmi művet nem lehet kizárólagosan 
és igazságosan elbírálni. Legméltányo-
sabb és legtárgyszerűbb egyszerűen 
dokumentumnak, emberi és kordoku-

mentumnak nézni és mint ilyet érté-
kelni. Ezzel a nézőponttal lehetünk 
leginkább megbízható bemutatói s 
valamennyire bírái ennek a könyv-
nek is. 

Egy embert, egy népet és egy 
problémát dokumentál ez a könyv — 
mellőzésével az irodalmi «szenzációk» 
hangszereléséből a leghalványabb ár-
nyalatnak is, de igen őszintén és be-
csületesen s annak számára, aki türel-
mes és fogékony hallgatója tud lenni 
halk és meglehetősen egyhúrú előadá-
sának : igen megragadóan is. 

Az embert Ruotsalainen Pálnak 
hívták. Kívül belül különös koponyájú 
egyszerű finn paraszt volt. Sem az 
élete pályájában, sem az egyéniségé-
ben nincs semmi a «regényhős» nagy-
vonalúságából és sokrétűségéből. 
Külső élete küzködés a földdel, belső 
élete vívódás a saját emberi gyarlósá-
gaival. Mégis ez az ember volt el-
hivatva arra, hogy hozzá hasonló 
szürke, homályos, kicsiny paraszti 
életek ezreiben, de azután intelligens 
honfitársainak akkor még (a mult 
század első felében) nagyon vékony 
rétegében is fölragyogtassa a krisztusi 
élet elfeledett szépségeit s lélekölő kö-
zönybe tompult vagy határozatlanul 
keresgélő lelküknek útat mutasson az 
örökkévalóság felé. Mindezt Ruot-
salainen — aki semmi sem volt ke-
vésbbé, mint vallási virtuóz és angol-
szász típusú utcasarki prédikátor — 
egyszerűen azzal érte el, hogy az egész 
életét odatette ennek a két döntő bib-
liai szónak a megértésére: Bűn és 
Kegyelem. Amit ezekből megértett 
— halála órájáig egyre tisztuló és 
mélyülő megértéssel — azt igyekezett 
alkalmazni a maga küzdő, vergődő 
életére s egyszerű szavakkal, alázatos 
magától-értetődőséggel elmondotta se-
gítségül más küzdő és vergődő életek-
nek. Nem voltak misztikus élményei, 
nem ismerte egy merőben másfajta 
vallásosság istenmámorát, még csak 
szervező sem volt a szó szoros értei-
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mében, annál kevésbbé lett belőle 
szektaalapító : de azért mégis próféta 
volt, mert egy egész népet, a saját 
népét, oda tudta állítani az élő Isten 
színe elé — ítéletre és kegyelemre. 

Ennek a népnek, finn testvéreink-
nek, époly érdekes dokumentuma ez a 
könyv, mint az embernek magának. 
A csillogó tavak, végtelen, komor 
fenyveserdők, rövid nyarak és hosszú 
telek világából ugyanaz a paraszti arc 
néz alapjában reánk, akit a Duna és 
a Tisza rónáiról, Pannonia, a Felvidék 
és Erdély hegyvölgyeiből ismerünk: 
nehézkes és bizalmatlan, szűk, anya-
gias szemhatárú és a végletekig kon-
zervatív — de hihetetlenül dolgos és 
szívós, a szellemi fejlődésnek szuny-
nyadó, de csaknem határtalan lehető-
ségeivel, a jóra és rosszra egyaránt — 
lassan, de annál végzetesebben — fel-
gyujtható tömegszenvedély óriási ere-
jével, mindenekfölött pedig ösztönösen 
szent és olthatatlanul makacs szerel-
mével az ősi rögnek, amely számára 
a haza. Ennek ismerjük a magyar pa-
rasztot és ennek látjuk ebből a könyv-
ből a finn parasztot. De emezt látjuk 
még valami egyébnek is : örökkévaló-
ságszomjasnak, magas fokban szub-
limált vallásos vágyakkal elteltnek, 
személyes keresztyénségre törekvők-
nek. A vallás lelkisége és egyéniesü-
lése, a hagyományos hitnek személyes 
élményre gyúlása, az evangéliumnak a 
való életben gyakorlati megvalósítása 
a finn evangélikus paraszt számára 
reális szükséglet már vagy másfél-
század — az első nagy «ébredések» — 
óta, amíg a magyar katholikus és pro-
testáns parasztságban ennek a szük-
ségletnek ilyen erővel való érvénye-
sülését egész eddigi történeti léte fo-
lyamán nem lehet megfigyelni. A ma-
gyar köznép vallásosságának erős, 
mozdíthatatlan tradicionalizmusán 
még a reformáció sem változtatott, 
annál kevésbbé a legújabbkori szekta-
mozgalmak, melyek a magyar paraszti 
léleknek csak a felületét karcolták. 

És a probléma? A probléma, ame-
lyet ez a könyv felvet, éppen ebben 
áll : vannak-e hát különös vallásos 
hajlamú népek? Vagy amire képes az 
egyik, képes lesz rá a másik — kivált 
a fajrokon — is, csak egyszer meg kell 
találnia a maga prófétáját? Minden 
népnek meg kell-e egyszer keservesen 
vívódnia azzal a csontighatóan égető 
kérdéssel, amellyel a finn nép, Ruot-
salainen körül csoportosulva, meg-
vívódott : mit jelent az Evangélium 
a gyakorlatban, Krisztus az ekeszarva 
mögött, a kereszt a vásáron? És min-
den nép adhat-e rá olyan feleletet, 
amilyet a finn adott — az a nép, amely 
végső elemzésben még a miénkkel egy-
idős nemzeti ébredésének, nyelvi ön-
tudatosulásának, majd az 1918-iki 
megpróbáltatás vérfürdőjéből való dia-
dalmas kiemelkedésének s a moszkvai 
szfinksszel való bátor és nyugodt 
szembenézésének legmélyebb erkölcsi 
erőit is ennek a száz év előtti vallásos 
ébredésének köszöni? 

A könyv nem oldja meg ezt a prob-
lémát, de szelíden és elutasíthatat-
lanul feladja : elménkre és lelkiisme-
retünkre teszi. Nagyon jó, hogy mi-
nekünk, magyaroknak is odateszi, 
akik között régtől fogva — és minden 
vallásfelekezeti különbség nélkül -— 
a kereszténység és a közélet viszonyá-
nak egy egészen más képe és felfogása 
alakult ki, mint finn atyánkfiainál. 
Botorság volna azt mondani, hogy az 
övék az abszolút jó és a mienk az ab-
szolút rossz. De kötelességünk meg-
mondani, hogy a kettőnek összehason-
lításából minden gondolkozó magyar 
tanulhat — megint minden vallás-
felekezti különbség nélkül — akinek 
számára a «keresztény» szó több, mint 
puszta politikum. 

Ha az Oravala könyve tisztán tör-
ténelmi munka volna, nagyban hiá-
nyolnók benne a vallásos ébredési 
mozgalom szociológiai és gazdaság-
történeti hátterét, ami nélkül minden 
vallási és egyházi történetírás is lég-
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üres térben mozog. Ha pedig tisztán 
szépirodalmi mű volna, nem soroznók 
előnyei közé sem széthulló szerkesz-
tését, sem jellemző és ábrázoló kész-
letének soványságát, sem kevéssé öt-
letes és majdnem teljesen humortalan 
előadását. De, mert sem egyik, sem 
másik, vesszük annak, ami: ritka-
becsű és ránk, magyarokra különös 
jelentőségű dokumentumnak, amely-
nek pompás magyarságú tolmácsolá-
sáért, gondos, sokoldalú kommentá-
lásáért s ízléses köntösben való áldo-
zatkész kiadásáért a nagyszerű nyelv-
tehetségű és lobogó missziói hevületű 
fordítót minden elismerés megilleti. 

Révész Imre. 

Hat verseskönyv. 
Petri Mór: Magyar szonettek és 

egyéb versek. Budapest, 1933. A szerző 
kiadása. — Gyökössy Endre : Hiszek. 
Jubileumi verseskönyv, 1902—1932. 
Budapest, Singer és Wolfner kiad. — 
Sértő Kálmán : Falusi pillanat. Genius 
kiadása. — Losonezy Ádám : Látomás 
a garázsban. Budapest, 1933. A Vajda 
János Társaság kiadása. — Magasi 
Artur : A kristály és a kaméleon. Az 
Élet kiadása. — Szendrő József : Bravó 
Ézsau. Tersánszky J. Jenő előszavá-
val. A «Hangszóró» kiadása, 1933. 

Petri Mór, a költő, hetven éves. 
Kötetbe foglalt versei az élet őszének 
utolsó, nagy termékenységgel kibomló 
virágai. A szonettnek nálunk ő a leg-
szorgalmasabb művelője : egy-egy uj-
sághir, exotikum, esemény, sokszor 
csak eset, már szonett írására ihleti. 
Ebbe a kerek, zárt formába ácsolja 
bele a lélek friss benyomásait, nem 
mindig szerencsés reflexiókkal kísérve. 
Komor látásmódja bizonyos szónoki 
pózzal párosul. Az elmulás kegyetlen 
keserűsége borítja legtöbbször sötétbe 
verseit. Vigasztaló világosság alig vil-
lan e szonettekben. Triolettjeinek ügye 
sen feldobott szinfoltjai már tisztább, 
finomabb költői hangulatot teremte-
nek. Ihlete e rövid, nyolcsoros versek-

ben friss marad, nem fogy ki. Mozaik-
jaiból nagyobb kedvvel tudnánk össze-
állítani a költő szentimentálisan szo-
morú, de igaz arcát. Ez az arc csak 
akkor melegszik át, ha a maga problé-
máiról ír a költő. Hálás és nagyon is 
kimerített t émája : gyermekkorának 
emlékei. Itt csak szokványos hango-
kat üt meg. Hazafias lírája — a Lévay 
Józsefek, Tóth Kálmánok nyelvén — 
már nem tud átütő erejűt kitermelni. 
Közelebbi és egyszerűbb, erősebb és 
őszintébb kell. Egy emberi élet nagy 
kultúrája, tiszteletreméltó érzései és 
tiszta, végigvezetett, logikus gondo-
latai mögött olyan ember áll, aki ez-
után az elszállt élet után nyúl, mint 
galamb után, amelyet hasztalan pró-
bál kézre csalogatni. És ez a vágy az, 
ami verseit megszépíti. 

A gyermekek barátja, Gyökössy 
Endre is abba a költői iskolába járt 
még, ahová a szonettek írója tartozik. 
De egy lépéssel mégis messzebb lépett. 
Most, amikor harminc év termésének 
javát kezünkbe adja, három szem-
pontból is érdekes ez a kötet. Egy-
részt a lélek belső, egyéni fejlődése 
szempontjából, az ifjúság, a férfikor 
s az öregség első árnyain át. Másrészt, 
mert érdekes irodalmi korszakokat 
ível át ez a pálya a nemzeti klassziciz-
mus utolsó napjaitól Ady forradalmán 
át az új népiesség mesgyéjéig. A har-
madik nézőpontot a politikai háttér 
változó képei, a verőfényes béke bol-
dog kora, a világháború borzalmas 
tablója és a jelen reménytelen képei 
adják a megfigyelésre. A szerelem, a 
család meleg szeretete, barátság, ke-
nyérgondok, majd a mulandóság prob-
lémája a láncszemei a harminc év 
belső fejlődésének. Arany, Petőfi né-
piességének hagyományát jelzik dalai, 
ifjúkori szerelmes versei, aztán teret 
kap Ady erős egyéniségének szuggesz-
tív hatása. Sokszor éppen a szembe-
fordulásban (Hivogat Kelet) ott vib-
rálnak az új szóképek, új gondolat-
körök, merészebb villanások s mindaz 
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