
E L V E K É S M Ű V E K 

N E O N A C I O N A L I Z M U S . 

Vegyük a nacionalizmust alapnak, öntsünk új tartalmat belé és erre 
építsük nemzetünk jövőjét — ez a vitatásra bocsátott gondolat. 

Ennek a gondolatnak két pillére van : egyik az, hogy államot csak 
nacionális alapon lehet szervezni; másik az, hogy a nemzetek haladásának 
vonalát tudatos agitációval irányítni lehet. 

A két pillér ereje kifogástalan. A köztudatba ugyan mélyen behatolt 
az a fölfogás, hogy a nemzeti gondolat csak az utolsó században, a «nemzeti álla-
mok kialakulásának korában» vált államalkotóerővé, de ez a fölfogás merőben 
téves. A német birodalom szilárd egységet valóban csak a XIX. században 
ért el, de közel ezer évre tekint vissza a birodalom, melynek árnyékkirályául 
sem választottak idegent soha. Olaszország azért nem valósíthatta meg az 
egységet korábban, mert az egymással egyensúlyban álló kis országok közül 
nem lehetett kiválasztani azt, amelyik az egész állam vezetésére képes. A magyar 
történetből azt látjuk, hogy államfenntartó mindig a magyar nemzet volt, 
melynek nacionális érzése lassan, de állandóan újabb-újabb tartalmat nyert. 
Árpád-kori krónikaíróink csak a magyar vitézségre büszkék. Anonymus még 
azt sem szégyenli, hogy a szittyák a sok háborúban elvadulva, emberhúst 
ettek és embervért ittak, neki az a fontos, hogy kemény nemzet volt az, melyet 
egy nemzet sem hódított meg, «most is megismerhetitek gyümölcseikről». 

A keresztény vallás megszilárdulása nem ölte ki a nemzeti érzést, csak 
szelídebbé tette tartalmát. Ájtatos zsolozsmát énekelt a nép : 

Boldogasszony anyánk, régi nagy patronánk, 
Nagy inségben lévén, így könyörgünk Hozzád : 
Magyarországról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról. 

És megjelenik a nagyváradi piac szobrában, megjelenik szerte az ország-
ban számos templom falán az új nemzeti ideál képe : Szent László, a keresztény 
magyar népet védelmező lovag. 

Nem gyöngíti a nemzeti érzés erejét a reformáció sem. Milotai Nyilas 
István a református vallást «magyar hit»-nek nevezi, hogy kedveltebbé tegye. 

A nemzeti ideál képe azóta is többször változott, de egy vonása mindig 
megmaradt, és ez az állandó vonás a magyar érzés. 

Államfenntartó erőnek tehát nyugodtan lehet a nemzeti érzést tekinteni: 
azt nem fogja az idők moha. 

Próbáljuk ki a másik pillért: a nemzet érzéseinek irányíthatóságát. 
A szellem hatóerejét a történetben ugyanaz az iskola tagadja, amelyik a nem-
zeti érzést nem tekinti valódi történeti erőnek : a történelmi materializmus 
iskolája. Ez azt tanítja, hogy az emberiség életét a gazdasági fejlődés irá-
nyítja, — a termelés módjának változása könyörtelenül megváltoztatja erköl-
cseinket, hitünket, és eltipor minden ellenállást. Eszerint céltalan az eszme-
hirdetés, ami a termelés átalakulása folytán átalakult gondolatvilágához tar-
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tozik, azt magától kitermeli a gazdasági élet, ami nem illik belé, az a túlhala-
dott tanítás magától omlik össze. 

És sajátságos dolog : ugyanaz az iskola, t. i. Marx iskolája, a modern 
szociálizmus, amely elméletben fölöslegesnek hirdet minden agitációt, a gya-
korlatban mestere az agitációnak. Tudományos és népszerű könyvekben, napi-
lapokban, folyóiratokban, különösen pedig plakátokon, főleg nagyobb izgal-
mak idején, pl. választások alkalmával a polgári társadalom hasonló agitációs 
eszközeit kiállításban, szellemességben messze fölülmúló fegyverekkel dolgozik. 
Elméleti állításuk tévességét a gyakorlatban maguk is elismerik, szilárd tehát 
a másik pillér is, a nemzet gondolkozásának irányítása nagyon is lehetséges. 

Ha a nemzet érzése és gondolkozása irányítható, akkor a célkitűzésre 
igyekezni kötelesség. Célt kitűzni pedig a meglevő bajok fölismerése alapján 
lehet, mint gyógyszert is diagnózis alapján rendelnek. 

A nemzet ereje a nép számában, vagyonosságában és műveltségében áll. 
A mi népünk számát két veszély is fenyegeti: a természetes szaporodás 

megtorpanása és az idegen fajokba olvadás. A nemzeti vagyonosodásnak útjá-
ban áll a szűkreszabott vámvonal. A műveltség terjesztését céltalannak mutatja 
a tanult osztálynyomora. 

Mivel a határ szűkreszabott voltán változtatni nem tudunk, különös 
tiszteletben kell részesítnünk azokat, akik súlyos viszonyok közt, veszélyes 
pontokon védelmezik a magyar népszám, magyar műveltség és magyar vagyon 
birtokállományát. Török Pál. 

Jegyzetek a nemzetszerelemről. 
A világtörténelem ismer olyan csodálatos lényeket, melyek nagyobb-

szabásúak, mint mindazok a létezők, melyekkel a természetrajz és az őslény-
tan megismertet bennünket. A természettudományos látású emberek ma 
már olykor kételkedni is szoktak létezésükben. Nem is csoda. Mert bár ők 
a világtörténelem cselekvő alanyai és legfőbb mozgatói — ha nem volnának, 
nem lenne világtörténelem — néha mégis úgy eltűnnek, hogy szinte nyomuk-
veszett. Ha legendák nem szólnának róluk és hősi mesék, talán ki is vesznének 
az emberek tudatából, emlékezetéből. Ezért van aztán, hogy mikor egyszer 
égdörgés és villámok között újra megjelennek a világtörténelem nagy tér-
ségein, az emberek milliói babonás áhitattal bámulnak föl rájuk, nézik és cso-
dálják, most már hisznek bennük, mert látják, tulajdon szemükkel látják újra, 
szívükben és elméjükben érzik, minden idegszáluk remeg az indulattól, a viha-
ros erővel föltámadt nagy, szenvedélyes szerelemtől. A gyermekek elhagyják 
értük a szülői házat, a hitves a hitvesi nyoszolyát, vagyont, vért áldoznak 
e nagy szerelemnek s boldogok, hogy áldozatot hozhatnak. 

A világtörténelem e mithikus lényei között talán a legnagyszerűbb és 
évszázadok során keresztül a legjelenvalóbb, a legláthatóbb volt mindig a 
magyar nemzet. 

Talán nincs még nép a világon, mely oly szoros, belső és állandó viszony-
ban állott volna a nemzettel, mint a magyar. És talán nincs még nép, melynek 
költészete a nemzetszerelmet jobban, sokoldalúbban kifejezte volna, mint 
a magyar. Ha a provencei dalköltészet arról híres, hogy a nő iránti szerelem 
volt állandó ihletője, úgy a magyar költő lelke meg évszázadok során a nemzet 
iránti olthatatlan szerelemmel volt csordultig tele. Hol ábrándos, merengő, 
hol fájdalmas, esengő, hol meg türelmetlenül lelkesülő volt ez a szerelem, de 
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mindig egyformán szenvedélyes, rajongó. Nem pusztán szeretet, több annál: 
szenvedély : szerelem. Költőink nagyon tudtak szeretni és nagyon gyűlölni. 
Imádták a nemzetet s imádatukba, szinte vallásos extázisukba gyakran gyű-
lölet vegyült. Gyűlölték egymást: a kálvinista énekmondók a pápistát, a 
pápisták a kálvinistát, a kuruc lantosok a labancot, a labanc kobzosok a kuru-
cot; gyűlölték az idegent: törököt, németet. Sokszor épen gyűlöletük fok-
mérője nemzetszerelmünknek. 

A XIX. század első felében e rajongó érzelemből kikopott a gyűlölet 
s valahogyan az egész érzelem megszelidült. Széchenyi István megtanította 
a költőket, hogy nem elég a nemzetet szeretni, tudni kell azt okosan szeretni. 
S azok a haldokló vezér : Kisfaludy ágyától apostolútra indultak s elmenvén, 
Széchenyi igéire tanították a népet: munkálni a nemzeti jövőt: a nemzetet 
tevő népelemek ethikai, gazdasági és kulturális egységét. S mindezt miért? 
Mert csak vagyonos és művelt nép, erkölcsi egységbe forrott nép tudja igazán 
megérteni és okosan szolgálni a nemzet nagy céljait, világtörténelmi hivatását. 
A szegénység, a műveletlenség nem tud fölemelkedni a nemzet tiszta szem-
léletéig, önzetlen szerelméig. 

Dehát minek is beszélek? Hiszen tudott dolgok ezek . . . Széchenyi után 
jön Kossuth a maga lobogó lángjával s felgyujtja Petőfi poétai fáklyáját. 
Szabadság, függetlenség, politikai egység ! Nem elég a gazdasági és kulturális 
egység, politikai egység is kell, hogy a nemzet népe közös érzelmekben össze-
forrva közös reményekkel, szándékkal és hittel nézzen, induljon a jövőbe 
a nemzeti lét ködbevesző útjain. 

S aztán . . . a nemzet útja csakugyan ködbeveszett; ködbe és vérbe. 
Jöt t Világos és Arad. S jött az a szomorú korszak, melyben minden egy ájult 
álomba alélt s melyről Jókai azt írta az Új földesúrban : De szép idők voltak, 
hála az égnek, hogy elmúltak. Ez évtizedek hosszú éjtszakájú napjaiban a ma-
gyar költő mindig a nemzet arcát nézi s a nemzet a költő arcába néz. Hol 
reménykedő, hol lelkesült, majd lázas, reményvesztetten bágyadt ez az arc, 
aszerint, amint a nemzet arca hol kiderül, hol beborul. A költő ott ül a nagy-
beteg nemzet ágya mellett, biztatja, vigasztalja s mesél a régi szép időkről, 
melyek talán még visszatérnek . . . bizonyosan. 

* * * 

Mikor hatvanhétben a kiegyezést törvénykönyvbe iktatták, a nemzeti 
láz egyszerre lelohadt s nagy megkönnyebbülés vett erőt a lelkeken. Az a hit 
hatalmasodott el: hála Isten, most már rendben van minden ! Úgy látszott: 
a nemzet élete biztosítva, jövő fejlődése lehetővé téve : aspirációi ki vannak 
elégítve, problémái meg vannak oldva. A visszanyert jogok örömére gyúlt 
tüzek fénye derűsnek mutatta a jelent, rózsásnak a jövőt. S a nagy fényben 
nem vették észre az emberek, hogy a nemzet hirtelen eltűnt. 

Máskor is eltűnt kis korig, így a szatmári békekötés után is (úgy látszik : 
nem szereti a kiegyezéseket, a kompromisszumokat), de eltűnése akkor aránylag 
rövid ideig tartott, de most valahogy súlyosabb volt, másként alakult a helyzet. 
Helyébe két hatalmas szereplő lépett, teljesen lekötve magának az érdeklődést. 
Az egyik volt a társadalom, a másik az állam. 

A társadalmi érdek lesz az uralkodó planéta, a társadalmi érdek pedig 
lényegében szemlélve : egyéni érdek, vagy legjobb esetben osztályérdek. Míg 
a nemzet történelmileg fejlődött, organikus egység, nagyszabású, öncélú sze-
mélyiség, melynek megvan a maga külön egyénisége, világtörténeti rendel-
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tetése, addig a társadalom csak az egyének atomizált, legföljebb osztályokba 
tömörült halmazát jelenti, melynek nincs külön személyisége s célja, csak az 
egyének, az osztályok szellemi és anyagi jóléte. 

Ez a társadalmi lét, ez a társadalmi érdek kezdi hatvanhét után meg-
ragadni az érdeklődést, az egész élet eltársadalmiasul. ami azt jelenti: a ma-
gánérdekek kiszorítják az emberek tudatából a nemzeti érdeket, a nemzeti 
érzelmeket: az önzés a nemzetszerelmet. Tulaj donképen nem volt csoda, hogy 
így történt. Oly hosszú, hosszú időn keresztül volt a magyar rabja e hatalmas 
szenvedélynek, nem csoda, ha kifáradt bele. «Az emberi lélek magas szárnya-
lása nem tarthat sokáig — mondja Pascal is — sokáig nem bírjuk ki ott fenn 
a magasban.» 

De nem lehet sokáig kibírni a porban se. A mult század hetvenes, nyolc-
vanas éveiben újra megpróbált repülni a magyar. Repülni a régi ideál felé, 
amelynek nevét legalább még nem felejtette el. De hogy a nemzet csak névben 
élt már s nem volt jelen közöttünk a maga nagyszerű erkölcsi, történelmi való-
ságában, mutatja az is, hogy micsoda tuzokszárnyalás volt ez a repülés. Kez-
denek újra a nemzetről beszélni, a nemzeti célokról okoskodni, de már nem 
látják, nem érzik közellétét, nem szerelmesek bele. A józan ész, a racionalizmus 
és az individualista, társadalmias gondolkodás lesz úrrá az elméken s mikor 
nemzetről beszélnek, összetévesztik azt a társadalommal vagy az állammal. 
Nemzet alatt hol az egymással kiegyenlített egyéni és osztályérdekek sum-
máját, hol a nemzet által annakidején megteremtett hatalmi és kormányzati 
mechanizmust: az államot értik. Azt hiszik, hogyha a mennél nagyobb tömeg 
ember minél teljesebb jólétét munkálják, a nemzetet szolgálják. Azt hiszik, 
hogyha az államgépezet tökéletesítésén fáradoznak, a nemzet sorsa foglalkoz-
tatja őket. Eszükbe se jut, hogy a nemzet világtörténeti személyiségének 
érdeke nem azonos az egyének összeségének, a társadalmi osztályoknak 
interesszéjével; hogy az állam csak egy jól vagy rosszul működő mechanizmus 
s csak eszköz arra, hogy a nemzet a maga világtörténeti egyéniségét kifejlessze 
és céljait megvalósíthassa. Politika és közvélemény egymást tévesztik meg. 
Nemzeti akciókról beszélnek s folyton hol a társadalomra, hol az államra, az 
egyéni és az állami érdekekre gondolnak. S mert az igazi nemzetépítő munka 
hiányzik, lassan-lassan kezd kikopni a lelkekből a nemzettel való szolidaritás 
érzelme és gondolata. Az állam népe van már meg csak, nem a nemzet népe. 
A nemzeti élet legfőbb eleven kapcsa : az ethikai egység gyengül és gyengül 
s az atomjaira bomlott közösséget jóformán csak az állami berendezés gépe-
zete tartja össze vasmarkaival, meg a társadalmi osztályok érdekkötelékei. 
Utilitarizmusba süllyed minden, nő az egoizmus, az anyagelvűség. Az emberek 
napról-napra élnek, dolgozgatnak, szórakoznak, vegetálnak. Nagy közös 
érzelmek nem zavarják, nem izgatják őket. A nemzet mithikus lényét nem 
látja, nem szereti, nem imádja senki, csak egy pár fantaszta álmodozó. 

Igy volt s hogy így volt, tisztán meglátszik az irodalom tükrében. A publi-
cisztika szavai még megtéveszthetnek, az irodalom nem. A Kiss Józsefék, 
Mikszáthék generációjának irodalmi tükrében jól megláthatjuk a kor igazi 
arcát. Teljesen hiányzik arról a nemzet, csak a társadalmat látjuk rajta. A nem-
zeti célok háttérbeszorulásával a társadalmi kérdések érdeklik az írót, figyel-
mét a mindennapos, reális élet világa ragadja meg s a patrióta, nacionalista 
érzések nyugtalanságát a magánélet vágyai és keserűségei váltják fel. A dráma, 
a regény, a líra tárgyat cserél, hangja más lesz, mindinkább eluralkodik benne 
az «általános emberi». Még a legnagyobbak, még Mikszáth sem tudnak a naciona-
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lista érzés és gondolat nagyszerű egyetemességéig fölemelkedni, a társadalmi 
osztályok ideológiájából kibontakozni. Míg Jókai nagy regényeiben az osztályok 
felett áll s folyton a nemzet arcát látja, ezt a szomorú, könnyes arcot, mely 
fátyolos szemével búfelejtő álmokat kért a nagy mesélőtől, addig pl. Mikszáth 
csak a tekintetes vármegye házának ambitusáról nézi a szürke magyar világot, 
pipázik, anekdotázik, humorizál, mint egy kedélyes alispán. Ez egész korszak 
irodalmára jellemzők Kiss Józsefnek magáról írt sorai: « . . . Mélázó honfibú 
lágy zengzete kongna — Bele nem cseng az én útszéli dalomba, — Akiknek 
nevére honfi szíve dobban —Az én árva nevem nincs az ő sorukban». 

De ne legyünk igazságtalanok. Hiszen e korban élt szegény Vajda János 
is s neki «volt a hazának egy-két éneke». Volt, de ki törődött Vajda János 
keserű magyar nacionalizmusával, ábrándozó nemzetszerelmével? «Nehéz 
felhő megkönnyezte, fülemile megsiratta, sötét erdő elgyászolta», de a nemzeti 
érzéseiben megfogyatkozott közönségnek nem volt köze a «magános különc 
sirámaihoz». Vajda János líráját kivéve, pedig az egész korszak úgynevezett 
hazafias lírája csak alkalmi ódák üres ropogása, nagy füstöt csapó fáklya, 
melyet a nemzeti kegyelet szokványos ünnepein meggyujtanak s a jövő tavasz 
márciusáig elraktároznak. 

De nem akarjuk vádolni a költőket, akik csak a kor hangulatát fejezték 
ki ; sem a kort, mely körülbelül a hatvanhetes kiegyezéstől a század végéig 
tart s abban az illuzióban ringatta magát, hogy a nemzeti létet semmiféle 
veszély nem fenyegeti. Azt hit ték: megtesznek mindent a nemzet érdekében. 
Megtévesztették őket a liberális doktrinák : menjen minden a maga útján. 
Kihült a nagy szenvedély szívükből s azt hitték : a nemzetet szeretik, mikor 
csak magukat szerették. 

A világháború előtti korszak és a világháború Magyarországából épúgy 
hiányzott az igazi nacionalizmus, mint az előző korszakból. Pedig sohse lett 
volna rá nagyobb szükség, mint akkor. Sohse lett volna nagyobb szükség 
a nemzeti érzületre, nemzeti egységre, összefogásra, elszánt akaratra, hogy 
«egy nemzetet megmentsünk az emberiségnek». 

Pedig a föld alól már haragos morajlás hallatszik, mintha a természet 
a maga intő jeleivel figyelmeztetne, hogy a magyar glóbus kérgén nagy vál-
tozások várhatók. Nyugat felől új szelek fújnak, rázzák, nyögetik a magyar 
fákat s a szürke magyar égen is föltűnik a szocializmus vörös csillaga. A nyers 
történelmi materializmus hódít, az internacionalizmus támadja a magyar 
multat, kigúnyolja a nemzeti hagyományokat, rombolja az ideálokat s han-
gosan hirdeti, hogy a fejlődés útját az érzelmektől felszabadított belátásnak, 
a raison purenak kell mutatnia. 

De az ország nagy közvéleménye továbbra is illuzióiba burkolózik s bár 
hallja a nagy lármát, úgy tesz, mint akinek nincsen féltenivalója. Tunya tétlen-
ségben várja a közeledő vihart. 

Magyarország olyan ebben az időben, mint egy mozdulatlanvízű Holt-
tenger, melyen álmos közönnyel úszik a régi Hajó, melyről már Virág Benedek 
énekelt. A Hajó úszik a holt vizen s a kormányosok bíznak benne, hogyha 
vihar jön, kiállja a vihart. Nem gondoltak rá, nem akartak rá gondolni, hogy 
néhány gerenda és egy csomó árbocrúd már újra megkorhadt az öreg bárkán, 
ki kell cserélni a gerendákat, az árbocrudakat, mert a tatarozás többé nem segít. 
S nem törődtek azzal sem, hogy a Hajó ereje az összetartó kapcsok gyengesége 
folytán meglazult. 

29* 
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A Hajó úszott fásult közönnyel s a tarajos hullámok nőttek, egyre nőttek. 
Egy élesszavú sirálymadár röpködött a rozoga bárka körül, vijjogva a fenye-
gető vészt. Kétségbeesve verdesett lankadó szárnyaival s minden szava egy 
vészes sikoly. Mintha életre akarná rázni az alvókat, hogy ébredjenek s ha van 
még bennük életerő, cselekedjenek. Mert az Idő már kezdi a nagy rostálást s 
jaj annak a hajósnépnek, aki kihull az Idő rostáján. De hasztalan volt minden 
vijjogó jajongása. Csak annyit ért vele, hogy a magyar álmok nagy álmodói 
elhessegették a csunya madarat. 

Nincs itt helye annak, hogy Ady költészetének nemzeti jellemével bőveb-
ben foglalkozzam. Csak annyit jegyzek meg, hogy e szomorú korszakban ő 
látta újra a nemzetet, a nemzet megjelent neki álmaiban s feldúlta éjtszakáit. 
Benne megvolt újra, égett, lobogott a szenvedélyes nemzetszerelem. Ő nem a 
márciusi ünnepek hivatalos programmjába beillesztett ódák hangján hazafias, 
hanem a Kölcseyek, Bajzák keserű, gyötrött, kétségbeesett magyarságával s 
Petőfi türelmetlen mementóival. Teljesen igaz, amit Riedl Frigyes mondott 
róla : «Nincs még egy olyan költőnk, aki annyit szenvedett volna a magyar 
tragikum miatt. Nincs magyar költő, aki a magyar nemzeti érzést az övénél 
művészibb formában, szuggesztívebb erővel tudta volna megszólaltatni». De 
az is igaz, amit Szekfü Gyula mond róla : «az illuziók jólszervezett őrei reáborí-
ták a magyartalanság égető Nessus ingét; — mert véres és fekete és szomorú 
magyarságra, nagy siratóra semmi szükségünk nem volt a katasztrófát jelző 
öntömjénezés korszakában». Mert jött, jött s már itt is volt a katasztrófa. 

* * * 

Nincs nagyobb hazugság annál, hogy a katasztrófát a túltengő magyar 
nacionalizmus okozta. Ép ellenkezőleg: az volt a baj, hogy hiányzott belőlünk 
a nacionalizmus. Hogy a háborúra ilyen összeomlás következhetett, hogy ilyen 
két forradalom nem provokálta a magyarság széles rétegeinek ellenállását, 
döntő bizonyíték arra, hogy valami halálos kábultság zsibbasztotta a nemzeti 
öntudatot. A forradalmak lángjánál világosodott ki, hogy a nemzetet védő és 
fenntartó erők mennyire erőtlenek, szervei mennyire szervezetlenek. — Nyakig 
süllyedtünk a társadalmi atomizmusba és az állam kultuszába. Még Tisza 
István, e nagy magyar államférfi is, folyton csak az államgéppel törődik, a 
parlamenti anarchiát igyekszik megszüntetni, ahelyett, hogy a nemzetet védő 
erőket organizálná. Tisza is csak államférfi és nem nemzetreformátor, mint 
Szekfü Gyula mondja róla a Három nemzedékben. Mikor aztán a nagy földindulás 
után államiságunk összetört, a romokon rá kellett ébrednünk a tragikus való-
ságra, hogy a nemzet nincs sehol. Ez volt a végcsapás. 

Azóta tíz hosszú esztendő telt el. Ez a tíz esztendő a nemzeti megújhodás, 
a nemzetté szerveződés jegyében és programmjával indult. De ha őszinték aka-
runk lenni önmagunkhoz, be kell vallanunk, hogy a nemzeti lelket nem sikerült 
teljesen felébreszteni. A nemzeti érzés még mindig félálomban alszik a tömegek 
szívében, a nemzeti öntudat nem eléggé tudatos az elmékben. A nemzeti célok 
csak egyesek szívét és elméjét hozzák lázas pezsgésbe, de ezeknek a keveseknek 
minden jóravaló buzgalma kevés volt arra, hogy a nagy tömegekben felgyujtsa 
a nemzetszerelem lángját. A világháború borzalmas vérvesztése, a sok társa-
dalmi baj és nyomorúság úgy elgyengítették a nemzet népét, hogy még mindig 
nincs benne elég erő ahhoz, hogy a nacionalista eszmények magasságáig szár-
nyalni tudjon. A náció sorsával való törődést fáradt közönnyel rábízzuk a 
politikusokra s mi magunk egyéni életünk gondjával-bajával vagyunk elfog-
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lalva. Nem bírunk a társadalmi atomizmusból kiszabadulni. A sokféle alakulat, 
mely az utóbbi tíz év alatt keletkezett, elenyésző kivétellel, mind csupa társa-
dalmi szervezet, az egyéni és osztálybajok javításán fáradozik. 

Az irodalomban, a költészetben megcsendült ugyan egy-két bátor, lelkes 
hang, de csak rövid, párnapos visszhangja támadt. S mintha az írók, a költők 
is elvesztették volna hitüket a nemzeti eszményekben. A legifjabb generációból 
már sokan ködös, páneurópai, szocialisztikus, kollektív álmokról álmodoznak. 
A nemzet nagyszabású erkölcsi, történelmi lényét nem látják, nem érzik. 
Ébresztő munkát, lelkes kezdeményt aligha várhatunk tőlük. Maguk a költők 
is ébresztésre szorulnak. 

* * * 

Hogy mi volna a teendő? Ha helyes volt a diagnózis, rátérhetünk az 
orvoslás módjának megbeszélésére is. 

Át kell festeni a magyar élet színeit nemzeti színűre, át kell hangolni a 
közlelket nemzeti szólamúra. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy a magyar-
ság szívében kigyulladjon a nemzetszerelem. 

Ezek azonban csak szavak s mi nem akarunk üres szavakat, frázisokat 
mondani. Arra kell felelnünk, hogyan lehet ezt az áthangolódást megcsinálni, 
előkészíteni. 

Tehát mindenekelőtt erőteljes nacionalista iskolapolitika és céltudatos 
szociál- és gazdaságpolitika kell. Az ifjúság lelkét kell átgyúrni egy idealisztikus, 
kollektív neveléssel, melynek vezércsillaga a nemzet. Bele kell szuggerálni az 
ifjúságba, hogy «az egyén nem pusztán önmagáért van, hanem az egyénfeletti, 
magát halhatatlannak akaró nemzetért», amint ezt Klebelsberg gróf mondta 
újévi körlevelében. Az eddigi, inkább individualisztikus nevelés helyébe tehát 
egy politikai célzatú nevelési eljárásnak kell jönnie. «Meg kell teremtenünk az 
irredentizmus pedagógiáját.» (Kornis.) 

Az iskolának ellensúlyoznia kell a mai társadalom utilitarisztikus-indi-
vidualista világnézetét s minél emelkedettebb lelkületűvé, testileg-lelkileg 
edzetté kell nevelni a magyar ifjúságot, hogy fogékony legyen a hatalmas 
indulatokra, a nagy szenvedélyekre, amilyen a nemzetszerelem, melynek az 
egész lelket be kell töltenie. Csak az tud igazán szeretni, aki ki tud lépni önma-
gából, aki át tudja magát adni teljesen valakinek, vagy valaminek. «Á szerelem 
egyetlenegy gondolathoz való hozzáfűződés» — mondja Pascal. Az ifjúság 
lelke még elég könnyen hajlítható, hogy hozzáfűzzük ahhoz az egyetlen gon-
dolathoz : minden érdeknél előbbrevaló a nemzet érdeke és ez érdek szolgálata. 

Persze, ezt az iskolapolitikai célt könnyű így papíron kitűzni, de óriási 
nehézségekbe ütközik a gyakorlatban megvalósítani. Megvalósítani egy tanári, 
tanítói karral, mely az élet ezer nehézségeivel küzd s maga is benne úszik abban 
az önző, ideálgyilkos levegőben, melyben az egész magyar társadalom él. 
Voltaképen az egész társadalom erkölcsi átnevelésre, lelki áthangolásra szo-
rulna. Lehet-e erről komolyan beszélni? De viszont lehet-e erről hallgatni? 
Lehet-e összetett kezekkel várni, hogy majd a közhangulat magától megvál-
tozik? 

Egy céltudatos gazdasági- és szociálpolitika kétségkívül sokat tehet ez 
irányban, ha gyógyítja a gazdasági bajokat, javítja az ellenállóképességet, 
csökkenti a gazdasági és osztály ellentéteket, kiküszöböli az érzelmi egységbe-
olvadás akadályait, egyszóval: ha előkészíti a lehetőségét annak, hogy az 
exisztenciális szükségletek ne húzzák le a lelkeket, ha szárnyalni akarnának. 
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Sokat tehet a publicisztika és még többet egy nagyszabású nacionalista 
politikai programm, mely állandóan foglalkoztatni és lelkesíteni tudja a köz-
véleményt ; mely nemcsak a józan értelemhez szól, hanem tud hatni a fantáziára 
is és megmozgatja az érzelmek világát. A magyar a lelkesülés népe. Módot kell 
adni rá, hogy lelkesülhessen, hogy oka és alkalma legyen a lelkesülésre. Fél-
század óta csak a multért és a jövőért lelkesülhetett a magyar, a jelenért soha. 
Most is ugyanaz a helyzet. Meg kell ragadnunk tehát az egyetlen lehetőséget és 
a közös nagy multra való állandó emlékeztetéssel s a jövőbe néző közös remé-
nyekkel, bátor tervekkel kell ébrentartani a lelkeket. Nem szabad hallgatni se 
a multról, se a jövőről. Mindig beszélni kell róla, a köztudatban kell tartani. 
Propagálni kell a nemzeti eszmét. Be kell vinni a nemzetet a közéletbe a maga 
élő valóságában, mint ahogy az új olasz alkotmány is bevitte és láthatóvá tette. 
A Carla del Lavoro első szakasza határozott szavakkal proklamálja : «Az olasz 
nemzet organizmus, amelynek erőben és tartamban magasabbrendű céljai, 
élete és cselekvési eszközei vannak, mint a nemzetet összetevő egyéneknek 
vagy csoportoknak. Erkölcsi, politikai és gazdasági egység, amely maradék 
nélkül a fasiszta államban válik valósággá». És e szavak nemcsak szavak. 
A fasiszta államrendben az olasz nemzet csakugyan élő valósággá, szabad 
szemmel látható erkölcsi lénnyé vált, melynek magasabbrendű céljaiért lehet 
lelkesedni, küzdeni és tűzbe menni. — Ime, Mussolini megmutatta, hogy egy 
társadalmi atomizmusba süllyedt nép lelkét hogyan lehet egy nagyszabású 
nacionalista programmal megtermékenyíteni. Nem kell egyéb hozzá, csak újra 
láthatóvá tenni a nemzetet, hogy higgyenek küldetéses voltában, hogy szeressék 
és rajongjanak érte. Dóczy Jenő. 

Ady—Hatvany levelezés. Két barát, 
a barátság minden civódó és megbékélő, 
taszító és simuló indulatával szívében, 
de alig érti egyikük is, mi értelme 
egymástkeresésüknek. Vágyódnak egy-
más után, de kölcsönös csöndes megegye-
zéssel és belenyugvással alig találkoz-
nak. «Egy évben négyszer-ötször éjtsza-
kába nyúló együttrajongások meg 
emberszólások, meg irodalmi vesetapo-
dások, ez volt a mi barátságunk» — 
mondja Hatvany a kötet bevezetésé-
ben. Ady igazán jól a Három holló-beli 
kompániában érezte magát és idegen-
kedett az irodalmároktól. A gondolat-
játékos Hatvanynak pedig az intellek-
tuális légkör volt az eleme, a szómámor, 
a véleményorgiák, az ötletek cikázásá-
nak nyugtalan kéje, a nuanceokban 
perverzen és terméketlenül gyönyör-
ködés. Ady társas életének háttere a 
Kocsma, ahol a borgőzös levegőben az 
ital, a nő, a politika, az élet egyformán 
fontos probléma és az irodalom csak 
egy — a mellékesebb — a többi között. 
Hatvany a Kávéház hőse, ahol az 
örökké újrakezdődő vitákban minden 
téma irodalmivá válik és a valóság 
csak könyveken át számít. Adyban min-
den költői önérzete mellett nagy adag 
volt a nemkönyv emberből és nagyon 

sok hajlandóság irodalommentes élet-
hez. Vihartverő egyénisége alapjában 
nyugalomra vágyott és bár harcra 
kényszerülve állta a harcot, lenézett 
minden handabandázást, jelszavas vak-
lármát, könnyű forradalmárkodást. 
Hatvanytól oly zokon vett Duk-Duk 
cikkében keserűen büszke öntudattal 
hirdeti: «Nincs közöm az úgynevezett 
magyar modernekhez s az én állítólagos 
irodalmi lázadásom nem is lázadás. 
Ravasz, kicsi emberek belémkapasz-
kodhatnak, mert türelmes vagyok és 
egy kicsit élhetetlen, de oka ennek sem 
vagyok. Melanéziában van egy duk-duk 
nevű társaság, afféle ősformájú szabad-
kőmívesség, ahol a vezér ritkán tudja 
meg, hogy ő a vezér. Talán ilyen vezér 
lehetek én ugyanakkor, mikor a régi 
hasonszőrű magyarokhoz való közös-
séget jobban érzem, mint ember valaha 
érezhette.» És betű szerint komolyan 
nem vehető, de hangulatával mélysé-
gesen jellemző felkiáltással végzi cikkét: 
«Én inkább akarnék központi főszolga-
bíró vagy alispán lenni Szilágy vár-
megyében, a vármegyémben, mint hír-
hedt költő». Hatvany szemrehányásaira 
így felel levelében : «Én védekezni és 
tiltakozni akartam az intellektuális 
taknyosok egyre növő és folyosódóbb 
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serege ellem. Két év mulva (1910-ben) 
is kísérti a gondolat, «új, utolsó Duk-
Duk-afférban» leszámolni Budapest 
szellemi sáskahadával. 1914-ben írt 
egyik levelében újra kijelenti : «Mint 
elképzelheted, habár csodálatosan, re-
flexesen, élnek még bennem a régi 
újságíró-kíváncsiságok, mennyire és 
még jobban eltávolodtam, akikhez 
igazán sohse tartoztam, a te íróbará-
taidtól». 

Hatvany csak irodalmi kategóriák-
ban tud gondolkozni és ha bosszantja 
őt is a sok apró nagyság nyüzsgése, 
csak az irodalom veszedelmét látja és 
nincs érzéke Ady aggodalmai, gyötrel-
mes valóságlátása iránt. Hatvany esz-
téta ; minden idegszálával élvezni tud 
egy-egy szép Ady-verset, finom kritikai 
megjegyzéseket tesz reájuk, de halá-
losan félreismeri Adyt magát. Mert a 
költő elkülönödő vágyában, szabadulni 
akarásában, fel-felhangzó bírálataiban 
nem hajlandó mást látni, mint szeszé-
lyes ötleteket, pillanatnyi érzelem-
kirobbanásokat, amikhez megfontolás-
nak, gondolkodásnak, világnézetnek 
semmi köze. «Mikor cikkedet annak 
idején elolvastam . . . azt gondoltam 
magamban, hogy lírikusok és tenoristák 
elmélkedései nem föltétlenül komolyan 
veendők.» A Duk-Duk cikk utáni köz-
vetlen felháborodás hangja szólal meg 
itt, de a lecsillapodott Hatvany ugyan-
így gondolkozott és Ady más elmélke-
déseiről is. Nem vette észre, hogy ben-
nük egy önálló, tudatosodó gondolat 
kétségbeesett erőfeszítéssel keresi a 
maga egyéni útját , a jobbról-balról 
kínált megoldásokkal szemben a maga 
megoldását, egy kialakulatlan, de min-
dent magába ölelni kívánó világszem-
lélet a maga megérlelődését és diadal-
mas beteljesedését. Nem ismerte fel — 
nem akarta? nem tudta? — az Ady-
faj ta intellektust, mert ő csak egyféle 
irodalmiságot és műveltséget tudott 
intellektuálisnak. Az ismertetőjegyek 
eltértek, ellenkeztek, de ő nem negációt, 
csak privációt látott. Eltépte a költőtől, 
akit nem lehet megmagyarázni, az 
embert, akin nincs mit magyarázni. 
Az elsőt csodálatos magasságba emelte 
és csodálatosan jelentéktelenné tette az 
utóbbit. A versek ismeretlen mélysé-
gekből törnek elő, Ady kívánságainak, 
zürzavaros eszméinek, bolond rögesz-
méinek, egész félművelt gondolkodásá-
nak szinte semmi köze rejtélyes szép-
ségükhöz. Ady-gondolat nincsen, csak 
Ady-ösztönök vannak. Hatvany — és 
ebben kritikustársai egyek voltak vele 

— a költőre kényszerítette és belevitte 
a köztudatba az egysíkú, primitív, 
nagyszerű érzelmeit öntudatlanul élő, 
szertelen, zabolátlan egyéniségképet, 
megtéve azt végzetesen, leküzdhetet-
lenül magyarnak. A «vad, teli magyar 
hang» volt fontos számára, nem a 
mondanivalók; szeme elsiklott Ady 
heroikus értelmi erőfeszítésein, ame-
lyekkel a maga életcélját, nemzete élet-
feladatát tisztázni akarta. 

Hatvany levelei jól megmutatják 
ezt a színvakságát. Egyformán kitűnik 
érzéktelensége a koncentráltságot, el-
mélyülést, könyvműveltséget, kompli-
káltságot ajánló tanácsaiból és taná-
csait visszaszívó, a költőlélek formátlan, 
ösztönös voltát szükségszerűnek valló 
megjegyzéseiből. Mert ízlése sem volt 
igazi ízlés. Kimondott ítéleteit nyom-
ban téveseknek, céltalanoknak érezte, 
(Ime egy tanácsadó levelének vége : 
«Mindez felesleges, talán nevetséges. 
A tehetség : fatalitás — a sok kritika 
nem használ.») Kölcsey bírálta Csoko-
nait, Kazinczy intette Berzsenyit egy 
magasabb, tisztultabb ízlés szellemében, 
de pillanatig sem érezték a kifogásolt 
hibákat elkerülhetetleneknek, nagy-
szerűen és mélyen igazaknak. Hatvany 
képzelt hiányokat kritizál, de nyomban 
fejet is hajt előttük. Utólagos jegyze-
tekben is mentegőzik, hogy alakítani 
próbálta az alakíthatatlant ; csak arra 
nem gondol, hogy nem a nyers anyag, 
hanem tudatos életformák állottak 
ellen az idegen beavatkozásnak. Hiába 
írta Ady öntudatos, bölcs levelében 
(1913 május) : «hidd el, hogy művelet-
len és koncentrálatlan voltam külön 
művészet és külön példája a koncent-
ráltságnak . . . Meglátod valamikor, 
hogy eszem is van s ezt nehéz meglátni 
másoknak, akik elhelyezkedő, törekvő 
képességben látják az eszességet». 

Hatvany vezérlő gondolathoz, biztos 
ízléshez le nem kötött lelkét megvisel-
ték a folytonos szellemi tornák. A gon-
dolatok frisseségükben érdeklik és mint 
únt szeretőket hagyja el a megszokot-
takat, de lassankint már az újak ízét 
sem érzi. Jó vitázni, de a viták egy-
szerre céltalanul, önmagukért peregnek; 
a szómámort szócsömör követi. «Hány-
szor fogok új emberkörben, új célokért, 
új jelszavakat üvöltve, új kávéházak 
asztalain dobolva, mást és mást élet-
célomul hirdetni.» Ennek a nyugtalan, 
százfelé szakadozott, önmagát utálkozó 
léleknek, kiszikkadt intelligenciának 
szüksége volt az ősegyszerűvé, meg-
nyugtatóvá érzett Adyra, de már ön-
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védelemből is lehetetlen volt számára 
a gondolkodó Ady elismerése. 

Adynak is szüksége volt Hatvanyra, 
okos, fölényes, sokszor lehűtő, kiábrán-
dító mondataira. Fürkésző újságíró-
ösztöne, folyóiratokat, újságokat bujó 
kíváncsisága Hatvanyban és társaiban 
természetes szövetségesekre talál t ; él-
vezni tudta bennük a mozgékonyságot, 
az új felé törekvést, annál inkább, mert 
másfelé csak stagnálást látott. Kezdet-
ben természetesnek találta, hogy 
azok, az okosabbak és műveltebbek 
dolgozzák ki az új eszméket, teremtsék 
az új gondolatokat és ő ezeket készen 
kapva, változtatás nélkül élje át vers-
termő hangulatokká. Csakhamar rá-
eszmélt azonban, hogy ő ugyan akar 
valamit szemben a nemakarókkal, de 
egészen mást és egészen másképen, 
mint fegyvertársai. Élete ettől kezdve 
tragikus küzdelem az először vállalt és 
súlyosan ránehezedő szerep ellen a 
magamegkülönböztetésért és a maga 
elveinek tudatosításáért. Rájött, meny-
nyire felette áll nemcsak úri büszkesé-
gével, de gondolatai súlyával is mind-
azoknak, akiket könnyedségük miatt 
oly magasrendűeknek képzelt. Nincsen 
gondolatmankókra szüksége, hiszen 
szédítő igazságok, döbbentő életlátás és 
megváltó célok egyedül benne erjednek. 
Biztató szavakat várt, megerősítését 
ingadozó hitének és úgy érezte, csodá-
kat tudna véghezvinni. De a túloldal 
néma maradt, a vak szívű, hideg 
szemű barátok» pedig értelmetlenül, 
kelletlenül nézték törekvéseit. Kétfelé 
harcolni nehéz volt és így meg-megtört 
lendülete. Csüggedő hangulataiban jól-
esett Hatvany szavait hallgatni, a 
mindig készen álló szavakat és bele-
menni a játékba, primitívvé válni, le-
mondani a kínzó gondolatokról, ön-
feledten gyönyörködni a költőnek szóló 
magasztalásokban. Ilyenkor bocsánat-
kérően szépítette, magyarázta táma-
dásait a gyanakvó Hatvanynak, hogy 
egyszerre megint kitörjön. Tehetetlen, 
visszhangtalan tusakodásai felőrölték 
erejét. Meg akarta mutatni magát, 
de senki sem volt rá kíváncsi és elvér-
zett egy gondolaton, amely senkinek 
sem kellett. Halász Gábor. 

Lakatos László: A jövő házassága. 
Regény. (Budapest, 1928. Athenaeum 
kiadása.) Míg a budapesti színműiro-
dalom termékei közül az elmult évtized-
ben számos darab eljutott a külföldre 
és odakint külsőségekben kétségtelenül 
jelentékeny, bár nem jelentős sikereket 

aratott, addig a budapesti prózairo-
dalom aligha dicsekedhetik hasonló 
sikerekkel. Hírlapírógárdánk prózai 
írásai csak ritkán lépték át határainkat 
s ha valamelyikük idegennyelvű út-
levelet váltott is, legtöbbnyire nyom-
talanul eltűnt a nyugati könyvpiacok 
óriási tengerében. De az exportregény 
ötlete, mint kiaknázásra váró és szinte 
önmagától kínálkozó lehetőség mégis 
állandóan foglalkoztatja azokat az íróin-
kat, akiknek köréből az exportszínmű 
diadalmas és jövedelmes útjára elin-
dult, mert hiszen ami az írásnak egyik 
módján jól sikerült, mért ne válna be 
végre egyszer a másikon is? 

Elsősorban ennek a törekvésnek 
eredménye látszik meg Lakatos László 
most megjelent könyvén, mely regény-
nek nevezi magát, úgynevezett sláger-
címet visel s így már önmagában is al-
kalmas arra, hogy érdeklődést keltsen. 
Az exporttörekvést pedig nemcsak a 
negyedik oldalon olvasható «copyright 
by stb.» megjelölés mutatja, hanem 
arra utal a könyv tartalma is. Ez a tar-
talom — téma és feldolgozás egyaránt 
— amaz írói fogásokhoz való igazodást 
árulja el, amelyeknek a világ könyv-
piacán a legutóbbi években a legna-
gyobb sikerük volt. Lakatos legfőképen 
Wellst tartotta szem előtt. Kiindulni a 
mai életből és aztán az elbeszélést hir-
telenében néhány párszáz esztendővel 
későbbi időkbe áttenni, közben keserű 
szatirával rámutatni életünk bajaira : 
régóta bevált irodalmi fogás, különösen 
ha az író sem a szatirával, sem egy 
szebb jövő áldásainak fitogtatásával 
nem fukarkodik. Wells jó egynéhány, 
költői szempontból jelentéktelen és 
reális jóslatnak is fogyatékos regénye 
ennek köszönhette világsikerét, hiszen 
utóvégre is méltán izgatja az olvasókat, 
hogy mi minden fog még bekövet-
kezni ezen a széles világon, ha ők ma-
guk már régen a föld alatt porladoznak. 
Természetesen kellemesen izgatja őket 
az is, ha valaki erkölcsi érzékenységü-
ket azzal csiklandozza, hogy a mai élet 
visszásságaira fölényt színlelve rámu-
tat és egy ezermestert megszégyenítő 
ügyességgel tüntet el az emberiség 
jövőjéből minden igazságtalanságot, 
minden korlátozottságot, minden ki-
csinyes előítéletet. Közben persze a 
számításokból elsikkad maga az ember, 
az ősgonosz, mert a jólnevelt külföldi 
utópiagyártó, akárcsak a XVIII. szá-
zad forradalmi franciái, azonnal kihir-
deti a korlátlan emberi boldogságot, 
mihelyt a mai élet úgynevezett kegyet-
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len elnyomóit eltakarította az útból. 
De mindegy : efféle írások ma kellenek 
a publikumnak, sikerük már eleve biz-
tosítottnak látszik. Ez nem is csoda, 
hiszen annyi sebből vérzünk, hogy még 
a legmerészebb kuruzsló is meghallga-
tásra talál. 

Lakatos azonban, aki eddigi írásai 
szerint sem mondható valami naivul 
bizakodó és hívő embernek, Wellstől 
csak az utópiaírás külsőségeit vette át 
s ezeket is eléggé ügyetlenül. De az 
erkölcsi megtisztulás érzelgős útján 
nem követte mesterét, hanem csak 
szatirát írt. A mai élet egy kis, töre-
dékes részének szatiráját és a jövő, 
melyet elénkbe tár, nem a megváltás 
országa, hanem a mai életből kiraga-
dott elfajzások mindent átölelő és el-
nyelő torz hatványozása. 

Egyik kedvelt témájából indult ki. 
A semmitevésben hentergő, társaság-
beli dísznőt rajzolja, akit silány és 
akarattalan férfirabszolgák alázatos 
serege rajong körül; a nőt, aki léha, 
ostoba, hazug, pazar, naplopó és végle-
tekig élvvágyó, aki meggondolás nélkül 
tartatja el magát többrendbeli férjei, 
imádói és kedvesei bamba seregétől. 
Igaz, hogy ez a típus ma valóban elő-
fordul. Sőt eléggé gyakori a nagyvárosi 
élet rothadásában, de az emberiség éle-
tében mégis csak egész jelentéktelen 
kisebbség. Ebből az elfajzásból Lakatos 
nagyon merész fantáziával a 2127. évre 
már általánosan érvényes életformát 
erőszakol. Ekkor már az egész világ 
lábainál hever az előbb súlyosan elítélt 
női típusnak : Lakatos szerint a nőnek 
úgy általában. Erre az általánossá vált 
mai helyzetre pazarolja aztán az író 
erőltetett gúnyjának nyilait. A kevés 
mondanivalót egy fölötte zavaros mese 
mezébe burkolja. A könyv hőse, egy 
fölényes társadalomszemlélettel foglal-
kozó jeles, fiatal író, a Lidón üdül, mint 
a XX. század kéjhajhászó, nagyvilági 
életének finom intellektusú megfigye-
lője, de természetesen élvezője is, aki 
undorodik ugyan a körülötte bugybo-
rékoló erkölcsi fertőtől, de mégis vígan 
és mohón fürdik benne. A Lidón persze 
szerelmi viszonyt kezd egy, az előbbi 
leírásnak mindenben megfelelő bájos 
nővel, akinek kívüle még négy «frakk» 
udvarol. Közben azonban, hogy holmi 
utópia lehessen a hatvanililiádából, el-
alszik és késői századokba röppen át, 
ahol merészen és épen olyan ügyetlenül 
másolja az efféle megszokott wellsiz-
mus puszta külsőségeit. De nemcsak 
ő maga röppen, hanem röpül ebben a 

világban minden. Harmincemeletes 
óriási szállodák, kórházak csakúgy re-
pülnek benne, mint az újszülött cse-
csemők is, minden repül, csak a minden-
képen iparkodó író képzelete nem tud 
szárnyra kelni. Ami Verne vagy Wells 
esetében vonzó és meglepő volt, a 
technikai képzelet újsága, meghök-
kentő ereje és valószerűsége, az Laka-
tosból teljesen hiányzik, sőt gyakran 
csak egyetlenegy lépés választja el a 
teljes nevetségességtől. Mintha paródiá-
ját akarta volna írni minden technikai 
utópiának. De persze ez esze ágában 
sem volt, sőt ellenkezően, mindenképen 
illuziót akart kelteni. És amilyen kez-
detleges és fogyatékos technikai elkép-
zelése, épen olyan primitív az a mód is, 
ahogyan magát a jövő emberét elkép-
zeli. A rengeteg szóbeszédből semmi, 
igazán reális, emberi dolog sem bonta-
kozik ki, csak egyetlenegy személy 
rajzolódik ki elénk, maga Lakatos 
László. Maga az író legfelső üveghango-
kon hegedülő szerelmi epekedésével, 
ha ugyan fülledt erotikáját szerelemnek 
lehet nevezni. Ez az erotika ugyanaz 
a visszafojtott, siránkozó vergődés, 
amellyel Lakatos már tizenhat évvel 
ezelőtt első regényében is oly bőségesen 
kacérkodott. Ugyanaz az erotika, mely 
állandóan meggátolja abban, hogy a 
mai társadalomnak valóban szatirikusa 
lehessen, amely semminemű világfel-
fogáshoz nem engedi eljutni és örökre 
hozzáláncolja a jelenségek külsőségei-
hez. Ebben a könyvben is az ismert 
Lakatos László áll elénk, aki merészen 
vájkál a múlt és a jelen, az élet és a 
művészet jelenségeiben, hogy némi 
perspektívához jusson, de csak a tor-
zító és homályos tükör torzképeihez 
ér el. 

Életismeretet hirdet és tulajdonít 
magának, holott úgylátszik csak az 
előbb ismertetett hitvány rétegeket 
ismeri és belőlük próbálja az embert 
megérteni és jövőjét megjósolni. Ám 
még ebben a torzított rajzban sincsen 
igazi alakítóereje. E regénynek neve-
zett, elnagyolt novellában alig van 
emberi keze, lába valakinek is. És aho-
gyan ezt a sok mindent és alapjában 
mégis nagyon keveset elmondja, abban 
sem valami nagyon mulatságos. 

Szellemesség? Ebből nagyon is és 
mégis majdnem semmi sincsen a furcsa 
elbeszélésben. A szellemesség, a művészi 
formába öltöztetett paradoxon, mely 
kényszerű és képszerű igazság erejével 
hat, a sánta igazság, mely mégis 
szárnyalni látszik, távol maradt ettől 
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a könyvtől. Az efféléhez szükséges éles-
látás és kiformáló erő nem tartoznak 
Lakatos erényei közé. Sóváran nyafogó, 
érzelgős erotikája, mely állandóan epe-
kedő hegedűszóval álmosítja el őt ma-
gát és épen úgy olvasóit is, minden 
meglepő állásfoglalást és megoldást ki-
zár. Pesti értelemben vett szellemesség 
azonban elég van Lakatos könyvében : 
kötekedés mindennel és mindenkivel, 
fölényeskedés igazi erő és kellő távlat 
nélkül. 

És a jövő házassága? kérdi az olvasó, 
aki végigküzdötte magát a könyv egy-
hangúságán. Ezzel a nagy problémával 
az író adós maradt. De ez a nehéz téma 
nem is volt lényeges. Lényeges csak 
egy vol t : szerelemről epedni és meg-
megcsiklandozni az olvasót, a lelki kis-
korúak nagy tömegét. Aztán ezer éve 
bevált közhelyeket írni, m in t : 

«A szeptember sehol sem olyan szép, 
mint a nápolyi öbölben : Capri, Sor-
rento? O dolce Napoli! Indulás! 
Gyerünk !» 

Igaza van : gyerünk a határokon 
túlra is ezzel a «copyright» regénnyel. 
Miért ne? Nem rosszabb és nem jobb, 
mint akárhány odakint már nagy sike-
rekkel fémjelzett Pesten írt export-
színdarab. Lemur. 

Terescsényi György : Délibáb. (Új 
versek 1928. Szeged.) Terescsényi a 
végtelenség költője. Érzi a földi élet 
végességét : innen melankóliája ; érzi 
a végtelenség fönségét : innen tavaszi 
himnuszai. Három szimbolum nőtt 
legjobban a szívéhez : a felhő, a sár-
kány, a napraforgó. Külön költemé-
nyekben ír róluk, de egyéb verseiben 
is felbukkannak, mint akiket legéde-
sebb testvéreinek tar t a világban. 
Nézi, mint gyűlnek tornyokká, mint 
foszlanak kék párává a felhők s úgy 
érzi, hogy lelke a Paradicsom határ-
talanságából került a föld börtönébe : 

Én fényben fogantam . . . 
És egykoron én is a Nap fia voltam. 

(Idegen.) 
Máshelyütt : 

Egy más világ, tán, a Paradicsom, 
Ahonnét engem kiűztek vakon. 

(Asszony.) 
Örök nosztalgiát érez az elhagyott 

ég után. Van egy himnusza : «Meszte-
lenség» a címe. A teste utált Nesszusz-
ing a lelkén, amely ki akar szabadulni 
«sötét odujából» s egyesülni a «maku-
látlan éggel». A halál után : 

az árva lélek megfürödve áll 
Színed előtt, ó, Örökkévaló, 
Mindenható, százszorszent Meztelen-

ség ! 

Élete olyan, mint a sárkányé : nagy 
szelek haj t ják az apró emberkék házai 
fölé. Szeme örökre a Napra szegezve : 
napraforgó Ő, aki inaszakadtáig for-
gatja fejét mindig a fény után. A költé-
szet? Felhő az égen : úszik, fénylik, 
eloszlik. 

Mint az életem, 
Nem veszi észre senki, senkisem. 
Legnagyobb öröme : hanyattfeküdni 

a smaragdmezőn s nézni az ég délibábos 
játékait. Minden verse vándormadár : 
«a túlsó partra átvonulóban». Érzi, 
hogy a mindenség kifejezéséhez a 
szavak hitvány eszközök : «velük bajos 
bejárnod a végtelent.» A halott pacsir-
tá t pajtásának hívja s így bocsátja el 
a másvilágra : 

vidd a szót, a hírt, a jót előre ! 
Ebbe a végtelenségszomjúságba ol-

vad a szerelem is : ennek az epedésnek 
egyik eleme. Az asszony is abból a 
titokzatos másik világból jön feléje s 
a szerelmet a túlvilági végzet sugallja. 
Az asszonyban nincs realisztikus vo-
nás : költőnk az Elérhetetlenhez ír 
szerelmi verset. Első szerelme egy 
angyalkép a Bibliából: ez az égi arc 
kíséri a sírig. Szerelmese a végtelenség 
tüköre : 

Édes mosolyában 
Égtek a felhők távol az égen. 
A határtalan égbolt rajongója lelké-

ben hordja az elmulás gondolatának 
melankóliáját. A földi dolgok véges-
sége fölötti őszies szomorúságot. Ott 
jár nyomában a Halál : mint örök 
menyasszonyáról ír róla verset. Fáj-
dalmasan érzi teste földhözkötöttsé-
gé t : 

nem hagylak el téged, 
Távolbalengő csillagok 
Sugárerdője éghet. 
Majd minden verse mögött ez a bá-

nat lebeg : esti tájait ez borítja ködbe, 
úgyhogy mindig valamelyes metafizi-
kai borzongást érzünk : Hullócsillagok, 
a Hold, a távol, «hol békekék és álom-
szürke lombok», a messzeségben kongó 
óra, az álmodó őszben táncoló szellő-
szűzek s éji szirének. A magyar tá ja t 
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néha Ady szemével nézi: néma csárda 
s lusta puszta : alszik, míg körülötte 
csodák születnek. De szereti földjét : 
Párizs fényében is meghatódva reá 
gondol. Fölmerül lelkében a Tisza képe: 
a Hold a vőlegény, a folyó a menyasz-
szonya s egy esti csókban találkoznak. 
Nem közvetlen szemléletről van szó : 
az emlék megszépítő varázsa emeli ki 
a tárgyat földrajzi megkötöttségéből 
s a költeményben egy «furcsa tájék, 
másvilág» tükröződik. Nem realista 
tájanalízis az ő természetköltészete : 
a magasból néz le a költő s a végtelen-
ség perspektívájából olyan a világ, 
mint a délibáb sejtelmes képei: együtt 
látja a hegyeket, mezőket, tengereket 
a végtelenség ölében, ahonnan «A min-
denség egyetlen örvény». Mennyire 
jellemző «Kriptabörtön» című Párizs-
ban kelt költeménye : a sok házat, 
kígyózó utcát távlatfojtónak érzi — 
csak a Notre-Dame bódítja meg, 
amely magasra nyujtja tornyait az 
Isten felé. 

Költőnk nem egyszer könnyes meg-
hatódással öleli magához a természe-
tet kisebb jelentkezéseiben is : szub-
tilis megfigyelései vannak, amelyeket 
melankolikussá tesz a kérdés : honnan 
jöttél? mi az értelmed? Finom verset 
ír a jégvirágról, e «másvilági rózsák-
ról». 

Ha a végtelennel kerülünk szembe : 
néha elszomorodunk, néha megmámo-
rosodunk a fönségétől. Ez utóbbi ér-
zés is ihleti a költőt: himnuszt zeng. 
Ilyen a «Magvető» című verse (a «Ta-
vasz» címűt már ismerik a Napkelet 
olvasói). Fönséges tavaszi látomás, 
telve erővel, tömör strófákban. Ime az 
utolsó : 

Süvít a nyíl és száll a dárda, 
A kelő nap küllőzi, hányja 
Az égre fel, 
Az ég keblén vergődve, sírva 
Általvert szívű kis pacsirta 
Énekel. 

A végtelen örömben és fönségben 
a kis síró madárka, mintegy a diadal-
mas erőnek vergődő áldozata : a gran-
diózusnak és melankolikusnak nagy-
szerű egyesülése. Láttató stílus : el-
mondhatjuk itt is — pár rövid sorban 
a végtelenség. Hallja a végtelenség 
«örök hárfáját, orgonáját», a zúgását, 
hahotázását. Áz idézett strófa viziója 
másutt is feltűnik : (Hajoljon a kék 
boltozat íve a szívemen át» — a vég-
telenség költője itt adja a legtömörebb 

jellemzést magáról. Terescsényi azt 
mondja «Nem vesz észre senkisem»: 
könyve megkívánja, hogy az olvasók 
ezt a kijelentést mielőbb megcáfolják. 

Szentkúthy Miklós. 

Lambrecht Kálmán: Az ősember 
elődei. (Az ősállatok.) Budapest, 1927. 
A Dante-kiadásban megjelent második 
könyvét «Az ősember elődei» címmel 
ruházta föl a szerző. Teljesen önké-
nyesen és hibásan úgy szabva meg az 
«elődei» fogalomkörét, hogy ebbe az 
ősember előtt élt ősállatok mindenike 
beletartozik. Lambrecht fölfogásának 
hibás mivolta és tarthatatlansága abból 
is kitűnik, hogy hiszen ős állatok nem 
csupán az ősemberek előtt, hanem 
velük együtt is éltek. Sőt mi több, az 
ősállatok túl is élték az ősembert. Gon-
doljunk csak a mammutra, óriás gimre, 
barlangi medvére és sok olyan állatra, 
amely a legkezdetlegesebb emberfajo-
kat évezredekkel túlélte. 

Könyve célját egyébként a 98—99. 
oldalakon fejti ki Lambrecht. Jelzi, 
hogy a «Kőzetek Naplójá»-ba csak itt-
ott kukkant be, a legérdekesebb feje-
zetekbe. «Bekukkantásait» sem réteg-
tani, illetőleg időrendi egymásutánban 
végzi, hanem a három főélettáj egyes 
életképeit veszi közelebbről szemügyre. 
Néhány sorral alább különben azt is 
bevallja, hogy még az így megszabott 
keretekhez sem ragaszkodik. Hiszen 
ilyen merev keretek — írja L. — csak 
képzeletünkben élnek, a valóságban 
nem.» 

Azt hiszem, itt minden olvasó jog-
gal vetheti föl a kérdést: vajjon az 
időrend is olyan keret lett volna, 
amely csak képzeletünkben van meg? 
S ha pedig ez a keret nem csupán kép-
zeleti, miért nem tartotta magát ehhez? 

L. újabb könyve tehát ősvilági élet-
képeket nyujt egyes, riportszerűen, 
könnyedén megírt fejezetekben. Ezek 
összefüggése annyira laza, hogy a könyv 
olvasását jóformán bármelyiknél kezd-
hetjük. S mindjárt itt azt is kiemel-
hetjük, hogy a könnyed tárgyalásmód 
határozott erőssége a könyvnek. 

Annál nagyobb kár, hogy a tudo-
mányos mivoltát több ízben hang-
súlyozó szerző minduntalan alul kerül 
abban a tusakodásban, amelyet másik 
énjével, a riporterrel vív. Állításom 
igazolására a kisebb-nagyobb botlások 
és sajnálatos elírások igen nagy gar-
madáját hozhatnám föl. 

Folyóiratunk irányára való tekin-
tettel azonban a tisztán tárgyi tévedé-
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sekre itt nem térek ki,* csupán azok-
ból sorolok föl néhányat, amelyek a 
szerző tagadhatatlan írói készségét is 
károsan befolyásolták. Mert hiszen 
nyilvánvaló, hogy egyetlen szerző sem 
írhat meg világosan, szabatosan olyan 
témát, amellyel maga sincs teljesen 
tisztában. 

Igy például L. nem foglalkozott elég 
alaposan a Wegener-féle «úsztatási 
elmélet»-tel. Ennek lett aztán követ-
kezménye egyrészt a szétfolyó s min-
den erőlködése ellenére sem meggyőző 
előadás, másfelől pedig az, hogy ennek 
a szerzőtől agyondicsért, egyébként 
pedig komolyan nem is tárgyalható 
elméletnek alkalmazására, illetőleg iga-
zolási kísérletére még csak nem is gon-
dolt, holott a beharangozás után az 
olvasó ezt méltán várhatta el tőle. 

Amikor pedig a tenger ősgerincesé-
vel kapcsolatban a szárazföldre való 
kilépés okát kutatja, ezeket mondja : 
. . . «Ne gondoljuk, hogy szűk lett szá-
mára az őstenger . . . Arra se gondol-
junk, hogy az őstengerben elszaporodó 
ellenségei űzték volna ki, vagy a szá-
razföldön kinálkozó búja növényi táp-
lálék és állati préda csábították volna 
a kontinensre. A szárazföld meghódí-
tása egyszerűen az optimális miliőhöz 
való egyre fokozódó alkalmazkodás 
eredménye volt». (133. 1.) Tartok tőle, 
hogy ez az egyszerűen odavetett «opti-
mális miliő» s az «egyre fokozódó alkal-
mazkodás» — ha lényegesen mást akar 
jelenteni, mint «kinálkozó búja növényi 
táplálékot», az ellenségektől való me-
nekülést és «állati prédát» — L. előadá-
sában egyszerűen érthetetlenné válik. 

S vajjon mit ért L. ezen a kitételén : 
«A danien idők mocsarait és tavait 
folyók öntötték el»? (170. 1.) És talán 
a következő sem sokkal érthetőbb : 
«A délen emelkedő hegyek rengeteg 
üledéket raktak le a Karroo medencé-
ben». (145. 1.) 

Hanem hogy L. néha mennyire mást 
ír, mint amit csakugyan írni szándé-
kozik, legjobban bizonyítja a követ-
kező hely : «Ha maga a kutató ős élet-
búvár nem ura a rajzónnak, az ecset-
nek, a gipsznek vagy márványnak — 
mint például Abel és Heilmann —, 
segítségül hívja a festőt és szobrászt...» 
(10. 1.) A valóság t. i. az, hogy Abel is, 
meg Heilmann is csakugyan ura az 

* Az ezek iránt érdeklődő olvasó figyel-
mét legyen szabad a Földrajzi Közlemények 
1927. évi, valamiut a Debreceni Szemle 1928. 
évi köteteiben megjelent birálataimra föl-
hivnom. 

ecsetnek és a rajzónnak s L. ezt akarta 
róluk kiemelni. Az sem érthető, miért 
használ ilyen fejezetcímet: «Egy elve-
szett csont története» (120. 1.), mikor 
végül is az sül ki, hogy itt nem egy, 
hanem ötvennél is több csont, vagyis 
a hátsó végtagok elveszéséről beszél. 
Nopcsáról azt írja, hogy «átdolgozta 
Brühl művét» (169. 1.), pedig csak 
áttanulmányozta, vagy mondjuk: át-
rágta. 

Nem találjuk magyarázatát annak 
sem, miért használja L. a földtani 
táblázatban (40. 1.) az «era», «periodus», 
«epocha» elnevezéseket? Talán azt hiszi, 
így érthetőbb? S miért írja így : «bo-
rostyánkővadászat» (267. 1.), mikor 
ez mindenképen halászat! S általá-
ban rosszul teszi L., hogy mindig azon 
töri a fejét, miképen mondhasson 
valami szokatlant, meghökkentőt. Ki-
rívó példája ennek az, amikor a «Ten-
daguru hegyének egeket ostromló ős-
gyíkjait» emlegeti. (9. 1.) 

Általában az ősember elődeinek meg-
világítását igérő népszerűsítő irányú 
könyvben túlzásnak kell minősítenünk 
egyes emlősök fogképleteinek részletes 
tárgyalását, meg a Fossilium Catalogus 
ősmadártani füzetének kivonatolását. 

A szorgalmas utánjárással megszer-
zett megfelelő illusztráló anyag közé 
kár volt a Nopcsa-féle, egészen kezdet-
leges rekonstrukciókísérleteket is föl-
venni. 

Egyébként pedig az illusztráló anyag 
egyenetlensége tükrözi vissza legföl-
tünőbben a földolgozás egyenetlensé-
geit is. Egy-egy elevenenmegírt s arány-
lag csak kisebb jelentőségű elírásokat 
tartalmazó fejezetet több, túlságosan 
elnagyolt követ. S ezenkívül mind-
végig nem kapunk választ arra az 
okvetlenül fölvetődő kérdésre : vajjon 
hogyan lehet az, hogy az emberi nem 
elődeiről egyetlen szó sem esik abban 
a vaskos könyvben, amelynek «Az ős-
ember elődei» a címe? Gaál István. 

Egri Viktor: Demeter megtérése. 
Regény. 203 1. L. Voggenreiter. Berlin, 
1927. — Kissé nehéz összefogni e re-
gény szétfolyó tartalmát. Az a törté-
net, mely később az egész regény gerin-
cévé nő, a könyv negyedrészén túl kez-
dődik. Az ilyen epikai kényelmet nem 
lehet egy kis regénynél megbocsátani. 
A kötet elején novellisztikus modor-
ban apró genreképeket kapunk a meg-
szállott Felvidék gazdasági és népéleté-
ből. El kell ismerni, hogy ezekben sok 
jó megfigyelésre mutató érzéket, szint 



461 

és lendületet találnuk. Itt-ott az is 
feltetszik, hogy e jelentéktelennek 
látszó jelenetek mögé a szerző a fel-
vidéki magyarságnak nem egy mai 
keserves problémáját rejti ; de mindig 
nagyon óvatosan, elkerülve minden 
konkrétumot és részletkérdést. Igy 
aztán elmarad a magyar faj sorsprob-
lémájának a regény konstitutiv felépí-
tésében való felhasználása. 

Egy felvidéki (szlovák?) fürésztelep 
keresztény intézőjének, Demeternek és 
egy zsidó bérlő leányának, Juditnak 
szerelmi históriájáról van szó. Ez a sze-
relem kissé egyoldalú és fanyar, zava-
ros, sőt érthetetlen. Főkép Judit részé-
ről. Persze így kérdés, hogy szerelem-
nek nevezhető-e az afféle misztikus 
nyavalygás, amit ez a zsidóleány a re-
gényben végigbizonytalankodik. Judit 
valóságos rébusz előttünk, ami elvégre 
nem nagy baj ránk nézve, de annál 
nagyobb szegény Demeternek, aki nem 
tud mire vergődni ezzel a pszicho-
analitikus rejtéllyel. Demeter ugyanis 
igazi mély érzéssel közeledik a leány 
felé. Judit azonban egyszer éretlen liba, 
kit nem lehet komolyan venni, máskor 
raffinált kurtizán, ki mosolyogva per-
geti ujjai körül a férfisorsokat. Ime a 
szende, mimózalelkű Jud i t : «Demeter 
egy kanyarulatnál erős mozdulattal 
magához vonta. Judit most komolyan 
megrémült és kiáltani akart. Irtózott 
ettől a brutális érintéstől; idegen és 
gyülöletes volt előtte ez a mindent-
felejtő férfi, aki sodró és súlyos moz-
dulattal ölelte magához». (100. 1.) És a 
szenvedélyes, forróvérű nő : «Gyülölte 
Demeter tapintatosságát, a gyengédsé-
gét és szelid ölelését; szerette volna, ha 
szerelme viharosabb erővel törne ki 
belőle és mindig újra magával ragadná, 
felszítaná szenvedélye ismeretlen tüzét 
és felragadná soha nem érzett magas-
ságokba». (127 1.) Judit tehát se a 
meleg, se a hideg Demeterrel nincs meg-
elégedve. Mi lesz most már ebből a 
sajátságos «szerelemből»? Judit rejté-
lyes okokból elfordul Demetertől, aztán 
még rejtélyesebb módon visszafordul, 
aztán ismét elfordul, megint vissza-
fordul, míg végre is a szerencsétlen 
Demeter meg nem unja ezt a beteg 
játékot, szakít vele és megtér ősei 
földjéhez. Ez lenne tehát Demeter 
megtérése. Mikor Demeter az első elvá-
láskor kétségbeesve könyörög hozzá és 
rimánkodva kérdi, hogy szereti-e, Ju-
dit így felel: «Nem tudom». Egészen 
nyugodtan, mintha azt mondaná : esik 
az eső. Ugyanez a Nemtudomka azon-

ban még újabb válás után is felkutatja 
Demetert, ki felé «szemei megtágult 
ölelkezéssel nyultak, miközben a vágy 
beléjük sütött». (197.1.) Hát talán mégis 
szeret, csak nem szabad szeretnie — 
a zsidó tradicióknál fogva. Mert effé-
lékről is szó van. Judit bátyja, a zsidó 
fajvédő elkeseredetten hadakozik e 
vegyesházasság létrejötte ellen — a 
magasabbrendű rassz tisztasága érdeké-
ben ; és Judit tán meghajol bátyja 
érvei előtt? Nem lehet tudni, mert ezt 
is diszkrét balladai homály takarja. 
Igy aztán a Judit-rejtély nyitjának ezt 
a kulcsát is elhajíthatjuk. 

Bizonyos, hogy Egrit nem igen ag-
gasztja a lélektani logikával követke-
zetesen keresztülvitt cselekvénykifej-
tés. E kötetével mintha azt akarná 
bizonyítani, hogy a háborút járt nem-
zedék roncslelkiségétől és a háború 
utáni kor komplikált idegzetű leányai-
tól nem lehet régi egyenes és primi-
tiv logikát várnunk. Nem is olvassuk 
a szerző fejére a konzervativ esztétikai 
lélektan gyulaipálos, kemény törvé-
nyeit. Elvégre sok minden történik az 
életben, amire hiába keresünk logikus 
magyarázatot. Mégis bosszankodva 
tesszük le ezt a kötetet, lehet, hogy 
azért, mert még nem idegződtünk hozzá 
a Judit-féle magasabbrendű intellek-
tusokhoz. 

A regény a maga egészében minden-
esetre kissé félresikerült alkotás. Ment-
ségéül szolgál a szerzőnek, hogy tud-
tunkkal ez első nagyobblélekzetű műve. 
Viszont néhány írói kvalitása: meg-
figyelés, magyaros előadás stb. ebből 
is megállapítható. Gál János. 

Mathes Nitsch: Die Kreuzbezeich-
neten. (Adolf Bonz & Comp., Stuttgart). 
Nitsch Mátyás régi mosonymegyei 
német család sarja, magyar földön szü-
letett, magyar iskolákat végzett, mégis 
német író lett, a mai «Burgenland» köl-
tője. írásainak jelentős része: versei, 

«Hans und Hani» című első regénye, 
valamint novellái, a kis magyar síkság-
nak, a Duna és a Fertő-tó között elte-
rülő «Heideboden»-nek a világát tük-
rözik, a «nyúlasok» szavajárását vissz-
hangozzák és művészi jelentőségükben 
nem maradnak mögötte a mai német 
irodalom termelésének. «Burgenland» 
méltáji lehet büszke első költőjére, akit 
még az elcsatolás előtt a zurányi kerü-
letben képviselőnek is megválasztott. 

Die Kreuzbezeichneten című legújabb 
regényében Nitsch nem szűkebb pát-
riájáról ír, hanem a történelmi multba 
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hajol vissza. Buda a színhelye ennek a 
regénynek, az 1686-ban fölszabadult 
Buda és első oldalain a vár megvételét 
rajzolja meg erős, hatásos színekkel. 
Egyébként is a szétdúlt, fölperzselt, 
kifosztott Budán fészket rakó német-
ség regénye ez a könyv. Magyar vonat-
kozás alig van benne, épen csak annyi, 
amennyi megsejteti az olvasóval, hogy 
abban az időben a magyarok, pártos-
kodásaik közepette, nem is hederítettek 
Budára. 

Günter Pundtsack, a regény főalakja, 
a bajor választófejedelem csapataival 
jön Budára, i t t ragad és lelkében a 
keresztes vitézek lelkessége fűti a nagy 
célt: Kelet felé néző hatalmas bástyát 
építeni itt a németségnek. Ő maga a 
német akarat, a német tisztesség, a 
német erő inkarnációja, kívüle azonban 
csak kevesen vannak tiszta szándék-
kal. A német városi tanács például 
galádul sáfárkodik ; tagjait megrésze-
gíti a hatalom, a pénz és elsikkadnak 
a bécsi segélyek, az adók, mindegyikük 
a maga zsebét tömi tele s az igazságot 
kereső és követelő Günternek ellensége 
lesz. 

A szerelem is nehéz helyzetbe sodorja 
Güntert. Előbb a soproni kovács lá-
nyába, majd meg Abdi pasának az 
ostrom után a kezébe került leányába 
szeret bele. Ez a leány eszköze lesz 
azoknak a földalatti ármánykodóknak, 
akik Budát ismét török kézre akarják 
juttatni, Günter viszont, szerelme nyilt-
sága folytán, a leány eszköze. Ilyen-
formán az érdeklődést egyre fokozó 
helyzetek állanak elő, titokzatosan 
ható epizódokkal fűszerezve, amelyeket 
a szerző vonzóan, mindvégig művészi 
eszközökkel épít ki. 

Günter sorsa a törökbarátok táma-
dása alkalmával telik be, amikor a pasa 
leányának árulása is nyilvánosságra 
kerül, őt meg egy ellenséges golyó 
teríti le. 

Filmszerűen pereg le az olvasó előtt 
a szövevényes mese, amely ezúttal 
épen sokrétűségével mintha háttérbe 
szorította volna azt a melegszavú köl-
tőt, akinek olyan ragyogóan egyéni és 
friss lehelletű lapjait olvashattuk a 
«Hans und Hani»-ban. Itt az esemé-
nyek gyors egymásrakövetkezése dik-
tálja a tempót s ezért csak elvétve 
ragyognak föl pompás leírásai és epi-
zódalakjainak — mindig az egyénre is 
jellemző — ötletes és fordulatos pár-
beszédei, amelyeknek korábbi írásai-
ban is mestere volt. 

A «Die Kreuzbezeichneten» igen ér-

demes munka, becsületes és komoly 
írói törekvések eredménye, amely csak 
öregbíteni fogja szerzője jó hírét. 

m—i—gy. 

Kacsó Sándor : Utoljára még meg-
kapaszkodunk. (Elbeszélések, Kolozs-
vár, Lyceum-könyvnyomda.) Boldog 
erdélyi írók, sóhajt fel a csonkamagyar-
országi író Kacsó könyve láttán ; ott 
még adnak ki elbeszélésköteteket és 
nem kiadói dogma, hogy a közönség 
elbeszéléseket könyvbe gyüjtve nem 
olvas. Huszonegy elbeszélése van Kacsó 
Sándornak e tizenkétíves kötetben, 
köztük olyan is, mely a Napkeletben 
jelent meg. Kacsó a falu székelységének 
az élettel vívott nehéz harcait tárja a 
többi magyar elé, hogy szeressék, segít-
sék, el ne felejtsék e magyar sziget-
népet. Magasrendű cél, hivatott ember 
szolgálja. 

Célkitűzésben és témában erős ez a 
székely író. Mondanivalóinak kifejté-
sében kevésbbé. Stílusa nemcsak szé-
kelykedésre törekszik, hanem valami 
különös keresettséget mutat. A széke-
lyeskedés mértékkel még nem volna 
baj, sőt erénye lehetne a könyvnek, túl-
zottan azonban már a megértés rová-
sára esik s ennek mégis csak az író 
vallja kárát. A különös keresettséget 
legjobb néhány idézeten bemutatnom : 

«Mégis úgy tetszett valahogy, hogy 
ez a nagyszombat erősen különbözik 
a többiektől, amiken keresztül futtában 
űzték a gondok. Ugy, hogy gondolko-
dásra megállani előttük nem jutott eszébe 
helyénvalónak tartani». (35—36. .) 

«Nyirkos és hideg, tapaszos földdel 
néz farkasszemet a megterhesült hom-
lok. Egymásért álló falak között még 
a legutolsó sugaras őszi nap levegője 
poshad az emberi test párájától, a tiká-
csoló gyermek nehéz lélegzetétől és 
az asszony naponkint felfakadó nedves 
fájdalmától.» (15. 1.) 

Ahol nem erőlteti ezt a stílust, 
például az Erő s a jóság egybekelnek 
című novellában, írói ereje vetekedik 
a legjobbakéval. Gyönyörűség olvasni 
az ilyen oldalait. Ebből a fajtából való 
a Vége lesz a nyárnak is, melyben egy 
családos tiszteletesnek szerelmét írja 
meg a tanítókisasszony iránt — a vén 
székely kúrátoron keresztül. Valami 
mély rokonság van Kacsó könyve meg 
Bibó Lajosnak A föld-je között; székely 
az egyik, alföldi a másik, a tövük 
azonban, a magyarságuk közös. Test-
vérek az ősi talajban, melyből művé-
szetük fakadt. Kilián Zoltán. 
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Lux Terka: A láthatatlan hajós. 
Egy csodálatosan szép és csodálatosan 
tehetséges lány története, akit a végzet -
drámak titokzatos légköre vesz körül; 
apja a különös, «uomo fatale»-borbély 
miatta lesz öngyilkos és a halott apa 
árnya mindörökre távoltartja egy-
mástól a leányt és szerelmét, a táncos 
molnárt. A lány, furcsán reménytelen 
szerelmét hordozni nem bírva, iszákos 
lesz és végül is öngyilkos, az átörökölt 
sors utóiéri. De semmi sincs ebben a 
regényben a mult század végének na-
turalista átöröklés-regényeiből, azok-
nak nagyképűségéből és unalmából. 
A regény nevek szerint Magyarorszá-
gon játszódik, de valójában egy asz-
szonyköltő szép mesevilágában, mely-
nek csak annyi köze van a valósághoz, 
mint Lagerlöf Svédországénak az igazi 
Svédországhoz. Sok szívvel, sok fan-
táziával megírt, szép könyv. b—l. 

Joó Tibor: Ady arca a történet-
philosophia megvilágításában. (A Beth-
len Gábor Kör kiadása, Szeged.) A sze-
gedi egyetemi ifjúság szellemi tájéko-
zódásáról tesz kedvező tanulságot ez a 
rokonszenves kis füzet. Ady Endréről 
ugyan kevés ujat tudunk meg, de az 
írónak Ady arcánál jóval fontosabb 
volt a történetphilosophia megvilágí-
tása. És ez a történetphilosophia na-
gyon szép: Joó Tibor meg van győződve, 
hogy a materializmus kora már lejárt, 
egy új idealizmus van születőben, mely 
az egész világ arcát át fogja alakítani 
és ennek az új idealizmusnak egyik 
előharcosa volt Ady Endre, aki a saját 
kárán, saját sorsán tanulta meg a XIX. 
századi eszmék teljes csődjét, saját ere-
jéből és saját tragédiája árán küzdötte 
át magát a múltból egy szebb jövőbe és 
ezért élete és költészete nagy példázat 
a kor fordodulóján, előre is, hátra is. 
Egy ici-picit talán túlbecsüli Ady törté-
nelmi, sőt világtörténelmi jelentőségét 
és kár, hogy magáról Ady lényéről oly 
keveset mond, hogy az egyéni kihullik 
a történetelmélet túlságosan széles 
hálószemei közt, — de általában na-
gyon egészséges és jövőt igérő szellem 
beszél ezekből a sorokból. b—l 

Kenedy Géza : Vándorlások délen. 
(Stádium-kiadás.) Gregorovius, Win-
ckelmann, Goethe után nehéz dolog 
Olaszországról írni, mondják a nagy 
tekintélyek hívei. Hanem azért min-
den európai kultúrnyelven sűrűn szü-
letnek efajta könyvek, bizonyságul 

arra, hogy szükség van rájuk. Kenedy 
Géza sem óhajt vetekedni klasszikus 
földek klasszikussá emelkedett leírói-
val. Célja szerényebb, az utazgató em-
ber szellemi felkészüléséhez óhajt esz-
közt adni. Azt vallja, hogy a meglá-
tásnak és megismerésnek nincsenek 
határai, ezért könyve a sokat olvasó 
embernek is hasznára válik utazáskor, 
sőt utazás nélküli érdeklődés eseté-
ben is. 

Rendszer nincs Kenedy munkájá-
ban. Padova. — Verona. — Brescia. — 
Szent Ferenc városa. — Hadrianus és 
villája. — Az Aetna és környéke. — 
Syracusa. — Akragas. — Segesta. — 
Tunisz és Karthago. — Olympia. — 
Delphi. Ezek a fejezetek címei, ami-
ből tüstént kitűnik, hogy több utazá-
son meglátott dolgoknak egybefoglalá-
sáról van szó, teljességre vagy rend-
szerességre való törekvés nélkül, ami 
a könyvet használhatóság szempontjá-
ból á hátsóbb sorokba szorítja. Az 
egyes fejezeteken hatalmas és lelki-
ismeretes olvasottságot érzünk, mely 
általában a kellemes riport hangjába 
oldódik fel és csak néhol agyonmagya-
rázó. Egy-egy fejezetbe (Syracusa, 
Hadrianus és villája) nagyon bele-
melegszik, ami szárazzá teszi a leírást 
és a világos áttekintést is zavarja. 
Túlontúl sok a történelem Syracusa, 
Akragas, Segesta fejezeteinél, ez félre-
vezeti az utazót és jóval többet vár 
aztán, mint amennyit ezek a helyek 
nyujtanak. Véletlenül csaknem Kenedy 
Géza útvonalán jártam 1927 tavaszán, 
nem is felkészületlenül; bizony sok 
egyebet is láttam, mai embernek 
valóbbat, amiről nem szól; viszont sok 
olyat nem, ami e könyvben megvan. 

Ezek azonban csak a Kenedy által 
romok szemlélete közben sűrűn emle-
getett «mai kor gyermekének» gyakor-
lati észrevételei. A könyvért hálát fog 
érezni sok csak magyarul tudó ember, 
aki mégis utazik; a Primavera Siciliana 
utazási akció kedvezményei egyre több 
utazgatót csábítanak le tőlünk is és 
ezek örömmel forgatják majd a Ván-
dorlások Délen-t, szegényes utazási iro-
dalmunk legújabb értékes kötetét, noha 
a romok szeretete és értékelése az 
újabb utazó nemzedéknél omladozó-
nak esett maga is. Kilián Zoltán. 

Mariancsics Szörényi Imre: Szinek. 
(Verseskönyv.) Hangja meleg, közvet-
len és üde, még nosztalgikus ernye-
dései is sikerültek, mint «A váltóőr» 
című versében : 
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« . . . Pedig utas szeretnék lenni én is ! 
Utas, komoly vagy könnyelmű, vidám. 
Napkergető vaskocsin elrohanni 
A boldogság után». 

A kikergetett, gazdátlan ebről szóló 
énekéből sok igaz, emberi részvét 
sugárzik : 
«Én Istenem, mily borzasztó tuda t : 
Egy szó, egy durva, csúnya mozdulat 
S miattuk hány ily eb, ily ember vész 

el» . . . 
Kicsit áthangszereli néhol Petőfit, 

például: 
«Nem gitárpengés, harsona kell most». 

Fantáziája sokrétegű; színes, válto-
zatos, epikai szélességbe öntött hazafias 
verseiben a balladai fölépítés, a mese-
szövés és az elgondolás eredeti. (Levél 
az öreg honvédhoz, Petőfi éve, A tüzér.) 
Vannak egészen magasbalendülő, igen 
szép sorai : 
«Egy harmatcsepp a nagyvilág, 
Egy harmatcsepp a szemem könnye»... 

Kár, hogy nem tudja folytatni ki-
áradó, fenséges költői zengzetekké, de 
verselni tud, rímtechnikája van, jól tud 
magyarul, általában színes, változatos, 
meleg könyv a Színek. Hibái könnyen 
levetkezhetők, értéke komoly és re-
ményteljes biztatást előlegez a követ-
kezőig. T—i. 

A. S. M. Hutchinson: Az asszony, 
aki pénzt keres. ( Athenaeum). A mai 
nőről — látszólag — már mindent meg-
írtak ; gúnnyal, jóakarattal, fölénye-
sen, lelkesen, vagy megvetőn, csak épen 
tárgyilagosan alig foglalkoztak vele. 
A «régi, jó idők» hívei csak a ruzst, meg 
a rövid hajat látják meg benne ; a régi 
asszonyi ideálnak pedig csak egy jel-
legzetes alakja van szemükben : jel-
vénye a főzőkanál, szentélye a konyha 
és egy-egy jó ebéd emlékéből glóriát 
fonnak a — kontya köré. A nő, mint 
anya, — ej ! hát ez annyira termé-
szetes dolog, hogy szót sem érdemel! 
Ezek a makacsul konzervatívok nem 
akarják meglátni a mai kor legérdeke-
sebb és — talán — legértékesebb pro-
duktumát : az öntudatos, dolgozó nőt, 
akivel érdemes, sőt kell foglalkozni. 
Komoly értelemben vett problémát 
csak az ilyen nő élete vethet fel és 
erről szól Hutchinson könyve. 

Szeretnék az író szavával élni: 
«Csodálatos» könyv! Elkezdjük ol-
vasni és belefelejtkezünk, már nem a 

lapot forgatjuk, — a napok telnek, az 
évek rohannak és együtt éljük Rozá-
liával mozgalmas, diadalmas, elhibá-
zott sorsát. 

Ott látjuk a mult asszonyait: Ro-
záliának az anyját, akinek «egész élete 
szakadatlan lemondás». A titokban flör-
tölő nővérek mellett a mellőzött, el-
keseredésében öngyilkossá lett leg-
idősebbnek az utolsó szava : «Sanyarú 
a nők sorsa itt a földön». A másik vég-
let : a gazdag, magamagát, vagyonát, 
jóságát szüntelenül dicsőítő nagynéni, 
akinek egyetlen életcélja, hogy dédel-
getett leányának férjet szerezzen. — 
A «csodálatos», «dicsőséges» apa évről-
évre fakuló alakja, a veszekedő fivé-
rek, a szegényes otthon tragikus leve-
gője, az intézeti élet tapasztalatai, 
mindezeknek a különböző irányú, de 
egyforma erejű összetevőknek az ere-
dője, hogy a legfiatalabb, zárkózott 
gyermekből az az egocentrikus, majd 
később egoisztikus Rozália fejlődjék, 
aki a maga egyéni érvényesülését min-
dennél többre értékeli és érte mindent 
feláldoz. Ez a logikus és természetes 
fejlődés csak akkor súlyosodik problé-
mává, mikor anyává lesz. A férje, akit 
talán épen erős és rendkívüli egyéni-
sége vonz, beleegyezik abba, hogy a 
házasságuk egyenlő értékű felek egyenlő 
jogú viszonya legyen. (Titkos reménye, 
hogy majd úgyis megváltoztatja a 
helyzetet a gyermek.) A «közkereseti 
házasság» kitűnően beválik. Az asz-
szony irodai elfoglaltsága mellett is 
meg tud felelni háziasszonyi kötelessé-
geinek. Jól szervezett háztartása, a 
távollétét bőven kiegyenlítő keresete 
s életerős lénye boldog otthonná tudja 
varázsolni férje számára a házukat. 
De mikor ezt az elvet a gyermekei ne-
velésénél is érvényesíti, őket fizetett 
nevelőnőre bízza és megelégszik azzal, 
hogy gyermekei számára csak az ün-
nepet jelentse — akkor lassankint meg-
inog és végül összeomlik a «Kártyaház», 
maga alá temet két ragyogó fiatal éle-
tet és mindannyiuk boldogságát. Az író 
nagyon szereti hősnőjét : megengedi 
neki, hogy elkésve bár, de valamennyit 
mégis jóvátehessen. Kis unokáját, el-
züllött fiának gyermekét, már ő maga 
neveli, mint nagyanya lesz igazi anya. 

Itt van a regény súlypontja : házi-
asszony, feleség lehet olyan asszony, aki 
pénzt keres, de anya nem ! Az anyaság 
egész embert követel. 

Az író nem szóval hirdeti ezt az igaz-
ságot : végigvezet Rozália életútján és 
olyan megrázó erővel tárja elénk, hogy 
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meg kell látnunk. Finom vonásokkal 
rajzolja embereit és fejleszti az esemé-
nyeket, a mellékalakoknak biztos kéz-
zel jellemzett egyénisége is elevenen 
válik ki a háttérből. Külsőségekkel nem 
törődik: azt sem tudjuk, a hősnő 
szőke-e vagy barna, nem ír le tájakat , 
szobákat, bútorokat, mégis érzékelteti 
az embereket, a környezetet, a hangu-
latot, a mult visszatérő emlékeit és a 
jövő előrevetett árnyékát. Mindent el-
mond, de minden fölöslegest elkerül. 
Lüktető stílusa állandóan fogvatartja 
az érdeklődést a tragikus befejezésig. 

R. Kozma Hona. 

Marcel Prevost: A barátom barát-
nője. (Légrády). Egy, zsidóból ortho-
dox orosz hitre tért ősöktől származó 
leányról van szó, aki, miután a bolse-
vizmus elől Norvégiába menekült és 
ot t orvosnak készült, egy napon tanár-
jának (ez a «barátom») első szerelmi 
vallomása után «derűs egykedvűséggel» 
odaadja magát. Époly derűs egykedvű-
séggel és meglepő nyíltsággal beszél 
erről a tényről a tanárnak rövid ideje 
megismert barátjával. Ám a tanár nem 
győzi magasztalni barátja előtt : «Nem 
közönséges lélek». «Nemes ércből való». 
«A legvitathatatlanabb erkölcsi és társa-
dalmi követelmények sem számítanak 
az ő szemében, ha vétkeznek az értelem 
ellen.» Az «értelem» ebben az esetben 
persze Őnagysága egyéni felfogása. Az 
ő «értelme» szerint : «ez már házasság 
és kívánja, hogy annyiban maradjon». 
Elképzelhető, hogy ekkora lelki nagy-
ságnak nem lehet ellenállni és a napló-
író csakhamar beleszeret a barátja 
barátnőjébe. Becsületes ember létére 
eltitkolja érzését és igyekszik elsza-
kadni az ifjú pártól. Néhány hónapi 
távollét csak erősíti szenvedélyét és a 
viszontlátáskor egyre több szépséget 
fedez föl szerelme tárgyában. Igy meg-
tudjuk tőle Zsófiáról, hogy «egyszerű», 
«barátságos», «diszkrét» és «szerény». 
«A lelke lakattal lezárt könyv». 

Ezek után mi sem természetesebb, 
mint hogy ez az egyszerű és barátsá-
gos hölgy diszkréten és szerényen el-
megy tartózkodó imádójának a laká-
sára, ott felnyitja a lezárt lakatot és 
«szemérmes őszinteséggel» tárja föl 
előtte eddigi életének minden intim 
titkát, (szigorúan lélektani alapon), mert 
most már őt szereti, most tudja már, 
mi az igazi szerelem, de, minthogy kö-
zös barátjuk már úgyis halálos beteg, 
csak várják meg szépen, amíg meghal. 
A naplóíró összetörve és megsemmisülve 

Napkelet 

marad vissza ennyi nemes érzés és lelki 
finomság megnyilatkozása után ! 

Az asszony, aki még nem kész orvos, 
de azért rákbeteg élettársának, az egye-
temi orvostanárnak (!) egyetlen kezelő 
orvosa, injectiós kezeléssel most már 
nemsokára «megmenti» betegét a hosz-
szas szenvedéstől és halála után rövide-
sen a másiknak a felesége lesz. Igazi, 
törvényes felesége. Igaz, hogy ezzel 
némileg koncessziót tesz, nagylelkű 
áldozatot hoz, de félünk, hogy ez nem 
volt hozzá «méltó», nem volt elég mo-
dern, értelmes és lelkifinom . . . Házas-
ságuknak részletekben gazdag leírása 
merőben hálószobai intimitások lélek-
kórtani fejtegetésekkel tarkított fel-
sorolása : sokat emlegetett lelkikap-
csolatnak nyomát se látjuk. Az érzéki 
szerelem elmultával semmi sem köti 
őket össze s az asszony otthagyja fér-
jét azzal a már évtizedek óta elavult 
Ohnet-reminiscenciával : «Elhagylak, 
mert szeretlek !» Nem tudjuk másként 
elképzelni, mint hogy az asszony any-
nyira modern volt, hogy sohasem ol-
vasta a Vasgyárost és egészen jóhisze-
műen mondta ezt. — A férje még több 
nagyszerű tulajdonságát is elárulja las-
san-lassan : hogy Zsófia mily «lelkiis-
meretes», «fennkölt», «szemérmes», «szű-
zies», «gyöngéd» stb. stb. — de nem 
tudja velünk elhitetni. Hiába mondja. 
Valamint hiába tiltakozik ismételten 
a betegesség, az érzékiség, a perverzi-
tás vádja ellen. Mi mégis — vagy talán 
épen ezért: qui s'excuse, s'accuse ! — 
azt hisszük, hogy az író itt csakugyan 
beteges, ideges érzésű embert akart jel-
lemezni a lélekelemzés módszerével és 
ezt a feladatot megdöbbentő realitás-
sal, kiforrott művészettel sikerült meg-
oldania. 

Ime, — a népfajok lelki adottsága, 
annak a szempontnak a szögéből nézve, 
amelyből korunk kérdéseivel foglalkoz-
nak. Az angol Hutchinsonnál a dolgozó 
nő és az anyaság összeütközése, — az 
otthon, a család, a gyermek szentsége ; 
— a francia írónál a társadalmi, erköl-
csi törvények megvetése, az érzéki és 
a szabadszerelem, psychoanalysis, freu-
dizmus — jelentik a Ma problémáit. 

R. Kozma Ilona. 

Lőrinczy György: A boldogság csá-
szára. Lőrinczy két év mulva ünnepli 
50 éves írói jubileumát : ebből az alka-
lomból 20 kötetes gyüjteményt válo-
gatnak össze eddigi műveiből: több 
mint 60 kötetből. Mit tartalmaz ez a 
terjedelmes oewre? Novellákat, szin-

30 
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cerizáló, emlékiratszerű feljegyzéseket 
19. sz.-i magyar írókról, nevezetes fér-
fiakról, tájhangulatokat, apró karcola-
tokat a vidéki és falusi életről, vadász-
emlékeket. Lőrinczy nem objektív al-
kotó : minduntalan saját érzései törnek 
elő, amelyek meggátolják az írót egy 
nagyobbarányú regénykompozició terv-
szerű kivitelében. Imádja a magyar 
földet és rajongással szereti a magyar 
embert. Anekdota-szerű kis elbeszélé-
sei csak ürügyek, hogy elmondhassa 
forró líraisággal teli vallomásait és 
költeményeit a Bükkről, a komáromi 
tájakról, az éjféli Balatonról. Rajon-
gásában idealizál: romantikus lelkese-
désében nem ereszkedik le a realisz-
tikus megfigyelésig — mindig tündéries 
varázsban, mint valami meseországot, 
mutat ja be a magyar földet. Ez a stílus 
ma már kissé idejétmulta, de Lőrinczy 
nem válik meg tőle : szerinte a jókaias 
romantikum talál legjobban a magyar 
lélekhez. Alakjait a szeretet elfogult-
ságával nézi: derék földművelők, ke-
délyes és becsületes tekintetesek és 
gyönyörű magyar lányok : pihegő fe-
hér keblecskével, nefelejts-szemekkel; 
arcukon a hajnal pírja vitázik a hóval 
s kik bájosan és szemérmesen mosolyog-
nak, ha egy úr megszólítja őket. Lő-
rinczy igyekszik még ma is erősen 
őrizni a Vas Gereben-stílust. Érzi, 
hogy egyedül áll könyveivel a mai iro-
dalomban. Félti Magyarországot Buda-
pesttől : félti a speciális magyar karak-
tert egy kozmopolita irányzatba való 
beleszürküléstől. Egyedülvalóságából 
magyarázható pesszimizmusa, fanyar 
rezignációja, mely lépten-nyomon ke-
serű szentenciákat csal ki tollából. 
Konzervatív : multőrzéssel szolgálja a 
jövőt. Legújabb műve nem reprezen-
tatív könyv : eltér eddigi témakörétől : 
fantazmagória. Egy öreg tengerész 
minden erejét és vagyonát arra fordí-
totta, hogy egy rejtett szigeten meg-
alkossa az egyedül csak a szépélvezés-
nek élő emberek ideális birodalmát, 
összegyüjti a világ mindenféle nemzet-
ségéből az erre érdemes embereket: 
százezer «narkozóf» él ideális boldog-
ságban a sziklafallal körülbástyázott 
szigeten. Az alapító császárt hoz népé-
nek Bulfore tengerészkapitány szemé-
lyében. Fantasztikus koronázási ün-
nepélyt rendeznek — de ugyanekkor 
megindul az 50 éves ország bomlása is. 
A szerelem, a hit, az üzlet, a kapzsiság 
és a pártszenvedély lesznek pusztulá-
sának okai. Az alapító kiábrándulva 
hal meg, a császár pedig a szerelemben 

leli fel boldogságát. A Szép birodalma 
szétzüllik. Milyen volt ez az ország s 
mi módon élvezték ott a szépet? A szi-
get a modern technika összes vívmá-
nyait élvezi : rádió, telefotoszkóp, vil-
lamos-repülőgép, autó, gyártelepek stb. 
állnak rendelkezésükre : szóval a leg-
raffináltabb gép civilizáció. S miben 
találják meg az esztétikumot? Passzív 
lírai merengésben, kolibri-seregekben, 
teátrális felvonulásokban, mesés kosz-
tüm-ünnepélyekben. Villáik, ékszereik, 
ruháik valamely eklektikus stílus sze-
rint készülnek : afféle dekoratív esz-
tétikai eszperantó ez : összekompi-
lálva régi korok és főleg keleti népek 
formakincséből. Ezen a szigeten együtt 
van New-York és Árkádia. Ezt az 
összeférhetetlenséget kifogásolhatjuk 
leginkább a műben. Folyton érezzük 
ezt a lélektani valószínűtlenséget, ame-
lyet nem menthet természetesen a 
«fantazmagória» műfaj jelzés sem : ak-
kumulátor és dinamó-telepek, autó és 
hidroplán-parkok — s ugyanakkor va-
lamelyezeregy éjtszaka regéitől inspirált 
esztétikai művallás, kék-lepkekultusz 
főpappal és ceremóniákkal és hozzá 
még a naiv eposzokra emlékeztető gyer-
mekes felfogású monarchikus szervezet. 
A mai ember utópiája nem ilyen a 
Szép országáról (sőt ki is nőtt már 
abból az egyoldalú esztétizmusból, 
amely ilyen ideális országokról ábrán-
dozik) : Lőrinczy ebben is a mult 
embere, a régebbi költő-típus : elfogadja 
a modern technika minden raffinériá-
ját, hogy annál többet áldozhasson 
theokritosi szép-ízlésének : holdfényes 
idillek, fehér selyemuniformis, búgó 
zene, örök mosoly. Röviden fejezve ki 
általános benyomásunkat : mintha Vas 
Gereben írt volna egy Wells-regényt. 

Szentkúthy Miklós 

A Szent István-Társulat új regény-
kiadásai. (Tarczai György: A budai 
gyár. Henry Bordeaux: Veszedelmes 
játék. Keller Pál: Titokzatos sziget.) 

Tarczai György könyve regényből 
(«A budai gyár») és novellákból («Fél-
mult időkből) áll. A regény Kuny 
Domonkosnak, a XVIII. század végén 
hozzánk szakadt hírneves fazekasnak 
küzdelmes életét és tragikus végét írja 
le. Magyar leányt vesz feleségül, bol-
dogan él vele, csak a gyermektelenség 
és a találmányának értékesítésével járó 
sok baj keseríti meg életét. Végül 
Bécsbe megy, ahol sikerrel nyélbeüt 
mindent, beáll a császári porcellán-
gyárba mesternek, míg idehaza gyára, 
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a «budai gyár» tönkremegy, ő maga 
pedig megbetegszik és meghal. 

A regénynek értékes a történeti 
levegője, korrajza s az a rajongó szere-
tet, mely művészettörténész írójából 
a régi patinás idők felé árad. Siklóssy 
László tanulmánya azonban, amelyből 
témáját merítette, bénítóan hat a 
művészi alakításra. Hiányzik a re-
gényből az alakító képzelet s a mű-
vészi igazságszolgáltatás. Ime : a gyá-
ros és felesége szorgalmas, munkás 
emberek és az egész regényen át csak 
csapások érik őket. A valóságban ez 
így lehet, de az irodalmi valóságban 
ez lehetetlen. 

A novellák között találunk néhány 
igen érdekes tárgyat, amelyeket nagy 
élvezettel olvasunk («Kleopatra cipel-
lője»). A legtöbben azonban a nemes, 
életbölcseség kelleténél erősebb, hang-
súlyozása az üdeség hátrányára van. 

Henry Bordeaux regénye («Vesze-
delmes játék») megvesztegetően finom 
tollal megírt, szellemes «játék». Egy 
svájci téli üdülőhelyre, ahol angol 
«társaságbeliek» a téli sport izgalmaival 
igyekeznek megfogyasztani testsúlyu-
kat és zsebüket, betoppan egy boszor-
kányosan csinos és ügyes francia tün-
dér : Claire Maur. A férfiak természete-
sen mind szerelmesek lesznek bele, a 
nők féltékenyek rá. Ő azonban, bár 
mestere a magasrendű pletykának, a 
festéknek és a rúzsnak, mégsem akarja 
angyali jó szívével megzavarni a sze-
relmi viszonyokat, hanem mindenkit 
visszaboronál a párjához. A végén 
megtudjuk, hogy ez a női Puck, akiben 
Bordeaux az új női ideált akarja meg-
rajzolni, voltaképen csalódott szerel-
mes : viszonya volt egy hatalmas, éle-
medettkorú angol államférfiúval. Mus-
grave lord, akiben a leány az angol 
világirodalom nagyságát imádta, azzal 
bontja fel a viszonyt, hogy ő — Fran-
ciaországot továbbra is szeretni fogja.. . 

A darab főerőssége a pompás stílus, 
melyet azonban a sok irodalmi remi-
niszcencia vontatottá tesz. Amese héza-
gos, a jellemzés vázlatos ; az alakok 
stilizáltak, Maur, a főalak mesterkélt. 
A darab erkölcsi világnézete léha, ami 
meglepő Bordeauxnál. 

A fordítás jó. 
Keller Pál, a németek kedvelt el-

beszélője, ebben a regényében is («Titok-

zatos sziget; «Die Insel der Einsamen») 
megmutatja kiváló regényírói tulaj-
donságait. 

Egy sokat csalódott gróf egyetlen 
leányával és háza népével egy elha-
gyott szigetre költözik, ahol leányát 
egészen «vadnak» neveli. Közben a 
szigetre vetődik egy fiatal főúr, aki 
visszahódítja szerelmével a leányt — 
a kultúrának. Közben egy nagy titok-
nak is a nyomára jön és ez az öreg 
grófot egész életére vezeklővé teszi és 
megnyeri az élet számára. 

A regény lebilincselő. De a fordítás 
nem eléggé gondos. 

Mindhárom regény ízléses, pompás 
köntösben jelent meg Jaschik Álmos 
művészi címrajzával. Szarka Géza. 

Zsögön Zoltán: Isten kezében. (Ver-
sek, Arad, a «Vasárnap» kiadása.) 
Zsögön Zoltán régi, érdemes székely 
poéta, akinek tizenöt év után most je-
lent meg második verskötete. Dacos, 
csiszolatlanságában és néhol egyenet-
lenségében is érdekes, vérbeli költészet. 
A költő azt vallja, hogy «ő égi szittya-
fény, nem tükröződik semmiben», tűz-
imádók sarjadéka», aki «önlelkét gyuj-
togatja». Mély, igazi férfibánat, őszinte 
izzó faj szeretet minden sora. Megtörte 
az élet, nehéz a sorsa, de megnyugszik, 
mert Isten kezében van. Hozzánk kö-
zelebb állanak csendesebb, halkabb 
lirai versei, mint az «Apró zuhanás», 
«Egy vén deák dala a zivatarok szá-
zadából», «Mea culpa», «Gúnyolt ke-
resztem», «Az apostol drága kincse» és 
mások. Ezekben több a műgond és za-
vartalanabb művészi hatást nyujtanak 

Mihály László. 

Takács György dr. : Csodaszép törté-
netek a görög regevilágból. (Athenaeum.) 
A görög mitológiát nem a legkönnyebb 
feladat serdülő gyermekek számára 
érdekes és vonzó formában feldol-
gozni. Takács György könyve szak-
szerűsége mellett is mindvégig színes 
és érdekes. A gyermek nem fogja le-
tenni a könyvet, míg végig nem olvasta 
és meglepően mély benyomásokat sze-
rez belőle a görög regevilág alakjairól. 
Még vonzóbbá teszik a könyvet az 
igazán szép kivitelű illusztrációk, mind 
klasszikus szoborművek és műemlékek 
reprodukciói. 
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