
E L V E K É S M Ű V E K 

E r d é l y i p r o b l é m á k . 
(Vita két könyv körül.) 

I . 
Kós Károly : Erdély. 

Kultúrtörténeti vázlat. Genius-kiadás. Budapest, 1933. 

«Munkásságának középponti problémája az erdélyi magyarság szer-
vezése és az erdélyiség tudatosítása. Erdély című kultúhistóriai vázlatnak 
nevezett munkája határozottan ezt az eszmét szolgálja. Históriai, művelődés-
történeti és művésztetörténeti anyagával a régi Erdélyre hivatkozva találja 
meg a mai Erdélyiség gyökerét» — így szól Erdély szellemi életének össze-
foglalása Kós Károlyról, a szerkesztőről, a szervezőről, az íróról és politi-
kusról. 

Könyvét «kultúrtörténeti vázlatnak» nevezi, pedig semmiképpen nem 
a történet indító rúgója az első. Tulajdonképpen Erdély kultúrájának önálló 
jelenéhez rajzolja meg a megfelelő multat. Annak a kultúrmunkának, amely-
nek ma már egy zárt, külön erdélyi irodalmat sikerül eredményül mutatnia, 
egyik irányítója, munkása, sokszor mindenese : Kós Károly próbálja meg-
határozni az alapokat, amikre Erdély mai irodalma — ha eleinte öntudat-
lanul is — épült. A kultúrtörténeti vázlat eredménye a transzilvánizmus 
igazolása, aminthogy a célja is az volt. 

«Lehet-e, van-e egyáltalában erdélyi kultúra és ha van, mi okból kellett 
lennie?» . . . az okok, amit Kós Károly felsorakoztat a külön erdélyi lélek és 
külön erdélyi kultúra létezése mellett inkább körülmények. Az erdélyi ter-
mészet, Erdély geografiája játszik nagy szerepet a könyv bizonyítékai között, 
pedig a hegyvidéki és alföldi ember teremtette kultúra különbözősége még 
nem bizonyítja, hogy az egyik kultúrája egyedülálló, különvaló, nem pro-
vinicális, hanem külön-nemzeti. Külön erdélyi építészetről beszél, ami alatt 
nagyobbrészt csak népi építészetet lehet érteni. Martinuzzit, mint egy külön-
váló erdélyi politikus-ideált állítja a szemünk elé. Mert az erdélyi magyarság 
mai kultúrája valóban nagyszerű eredményeket termett, mert az erdélyi ön-
tudat magaépítette lovagvárában magát tudja tervezőnek és építőnek, az még 
nem bizonyítja, hogy nem gyökerezik ugyanannyira a magyar kultúrába, 
amennyire sokszor a magyar kultúra a nyugati hatásokba. És mindenesetre 
jobban fűződik a magyar vagy akár a francia kultúrához az «erdélyiség» is, 
mint akár a mellette élő szászhoz vagy románhoz — legalább az irodalomban. 
Építészetben másképpen áll a dolog, hiszen ott a nemzeti jelleget valóban 
a regionális jelleg adja meg. Közös körülmények azonos védekezést teremte-
nek a ház alakjában és azonos forma legtöbbnyire egymáshoz közelálló díszí-
téseket követel. De ahogy az igazi építészet illeszkedik a földrajzi környe-
zethez, a valódi irodalom a nyelvben találja meg a maga környezetét, földjét, 
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alapját és nagyon kevéssé abban, ami nem anyaga, hanem témája, a geo-
grafiai környezetében. Közös építészetet lehet egy tájegységre építeni, közös 
kultúrát, közös irodalmat már valamivel kevésbbé. 

Kós Károly könyve az erdélyi írás minden ízével és zamatával, az írás-
tudó minden formakészségével bizonyítja a transzilvanizmus igazságát. De 
kevésbbé bebizonyítani több lett volna. A zárt földrajzi egység, mint legfőbb 
kultúralkotó, államalkotó tényező és mint egy nemzetiség fölötti nemzeti lélek 
kialakító alapja, nagyon kevésnek látszik. Mert nemcsak környezet kell a 
kultúrához vagy művészethez, hanem szem is. És a látás, mindig megha-
tározóbb, mint a látvány. 

A földrajzi egységnek és a belőle következő történetnek nyelvfeletti és 
fajfeletti erős összetartó erejében, sajnos, nem tudok fenntartás nélkül hinni. 
Kós Károly Erdélyről írott könyve egy benemfejezett következtetés. Előz-
ményei: a régi erdélyi fejedelemség és a mai erdélyi irodalom, — konkluziója 
pedig . . . Kós nem mondja ki a konkluziót, de ki legyen igaz király hágón-
inneni magyar, aki nyugodt lélekkel merje rámondani a maga «Transylva-
nia vult» . . .-ját. Szabó Zoltán. 

Kós bizonyítja a különváló erdélyi kultúra létezését. Fenti cikkében Szabó 
Zoltán a bizonyítás kiindulását, a földrajzi szempontot nem fogadja el támpont-
nak. Ha az Erdély szerzője egyedül a geografiai különvalósággal támogatná az 
önálló erdélyi kultúra létezését, minden bizonnyal igaza volna ennek a kri-
tikai szempontnak. De korántsem így van. A földrajzi szempont csak prin-
cípiuma a bizonyítások sorának. Hivatkozom Kós szavaira: « . . . idézem 
Erdély multját, az egyetlen döntő bizonyítékot e súlyos vitában». Tehát nem 
Erdély geográfiáját idézi, hanem a földrajzi különállás kapcsán létrejött 
erdélyi történelmet, mely aztán gazdaságilag is egyéniséggé predesztinálta ezt 
a földet, egészen a megvalósult unió idejéig. E földrajzi helyzet kapcsán 
létrejött történelmi, társadalmi és gazdasági helyzet lett aztán az alapja az 
erdélyi öntudatnak, a transzilvanizmusnak. Ez a különálló Erdélyt valló 
öntudat mindenestől kifejlődött. Idézhetnék példát a XIX. századeleji magyar-
országi (tehát nem erdélyi) írók munkáiból, mely bizonyítja, hogy Erdély 
önálló államiságának tudata mennyire benne volt az egész magyar köztudat-
ban. S az erdélyiek mentalitásában megmaradt az unió megvalósítása után is. 
Ebben az önálló Erdélyben létrejött kultúra nem kapcsolódik a magyarhoz. 
Hisz az a műveltség, amely Erdélyben a virágkor idején kifejlődött, Magyar-
országot megkerülve jutott a Királyhágón túlra. Hisz hogyis hozhatta volna 
Descartes filozófiáját a törökdúlt anyaországból Apácai, mikor a későbbi 
Bolyaiak is Jénába és Göttingába kellett, hogy menjenek matematikai rend-
szerük alapjaiért. 

Mondhatnák erre — igen, de ez a magasabb, a tudományos kultúra, 
amely csak a kevesek kiváltsága volt. Más a helyzet a közösségi, a népi 
műveltségnél. It t azonban még nyilvánvalóbb támpontok vannak Szabó fel-
fogásának cáfolására. Három különböző fajú és gyökereiben ellentétes mű-
veltségű nép lakik együtt Erdélyben. Ez a három nép a hosszú együttlakás 
alatt szükségszerűen cserélte ki kultúrjavait. Nem is csak a képzőművészetük 
öltött hasonló jelleget, hanem minden bizonnyal kiterjedt a népi viseletre, 
szokásokra és zenéjükre is. Sőt egyes népi rétegek földrajzi érintkezésének 
határmesgyéjén, ahol a kétnyelvűség általános, cserélődött folklórkincsük is. 
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De mindez nem is kétséges. Arról azonban szó sincs, hogy ez a három nép 
sok százados együttlakásban uniformizálódott volna. Kós sem mondja ezt, 
sőt ellenkezőleg így í r : «Erdély földjén egyik nép és egyik kultúra sem tudta 
és nem is akarta a másikat a maga képére átformálni . . . Ellenben a három 
együttélő kultúra tudattalanul állandó és soha meg nem szűnő törekvése volt, 
hogy faji természetének megtartásával olyan közösségeket vegyen magára, melyek 
különválóságaik ellenére is lipusosan erdélyivé tegyék». S ezenfelül mind a három 
népnek megvolt a maga külön törekvése : a nyugati kultúrák átültetése 
Erdélybe. Ahogy az Apácaiak, a Bolyaiak és Kőrösi-Csomák nyugati kul-
túrát vittek az erdélyi magyarságnak, ugyanígy fenntartották a nyugateurópai 
kontaktust a szászok és az erdélyi románság, midőn műveltségük késve, de 
kifejlődött, nyugati szellemet ültet a románlakta erdélyi területekre, jóval 
megelőzve a regáti románság nyugatfelé tekintését. 

Ezeken az alapokon épül fel Kós Károly felfogása, amelyeket igazol-
nak a szaktörténetírás tényei. Szekfü Gyula is — az Erdély első kiadását 
bírálva — csupán pár kiigazító megjegyzést tett , amelyek .az elgondolás 
lényegén nem változtatnak. Azonban felületes volna csupán Kós felfogásá-
nak minősíteni ezt a munkát, ő csak tudományos szintézist adott arról, ami 
az erdélyi gyökerű magyarság szellemében benne van, s ami a Trianon után 
újraéledt erdélyi magyar szellemnek is indítóerejű meghatározója lett, alap-
jává vállva a lendületes irodalmi életnek. 

Szeged. Tolnai Gábor. 

II. 
Tolnai Gábor : Erdély magyar irodalmi élete. 

Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadása. Szeged, 1933. 

Tolnai Gábor most megjelent könyvében ügyesen mutat rá az erdélyi 
és a magyarországi irodalom folytonosságára. Miután megállapítja, hogy 
az új erdélyi irodalomnak semmiféle szerves kapcsolata nincs a Trianont 
megelőző idők vidéki próbálkozásaival, arra az eredményre jut, hogy 
«az új erdélyieknek a modern magyar irodalom ízlés- és látásvilága adta 
az indítást». Ezt a momentumot azonban nem tárgyalja eléggé vilá-
gosan. Egyhelyt azt állítja, hogy az erdélyiek a modern magyaroktól 
«örökölték» látásmódjukat. Azt azonban rögtön hozzáteszi, hogy a tehet-
ségesebbek ezt az ízlés- és látásmódot gyökeresen elerdélyesítették. Máshol 
«szellemtörténeti összefüggésnek» fogja föl ezt a jelenséget. 

Az összefüggés megállapítása kétségtelenül helyes. A megfogalmazás, 
a megszorítások ellenére is féreértésekre adhat alkalmat. Az az ízlés- és 
látásmód, amely a modern magyar irodalomban megnyilatkozott, az egész 
magyarság uralkodó ízlés- és látásmódja volt. Ezt az erdélyiek nem «örököl-
hették», mert eleve megvolt bennük. Hiszen, amint azt Tolnai maga is kimu-
tatja, nagyobbára kortársai voltak a vezető magyar íróknak. Ez a látásmód 
visszanyúlik a háborúelőttre. Közbejött külső és belső körülmények dön-
tötték el, hogy Pesten és Erdélyben más és másféleképpen jutott kifejezésre 
ez az azonos látásmód. 

A munka egyik alapvető elve tehát az összefüggés megállapítása. A másik 
a transzilvanizmus szerepe a további fejlődésben. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
a trianonutáni állapotok következtében föléledt transzilván gondolat for-
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máló ereje hozta létre azoknak a különbségeknek nagyrészét, amelyek az 
erdélyi irodalmat elválasztják a hasonló talajból táplálkozó magyarországitól. 
Ez Tolnai könyvéből is kitünik, bár a problémát ilyen formában nem veti föl. 

A sokat bolygatott transzilvanizmussal szemben kissé elfogódott. Hivat-
kozik a transzilvanizmusra vonatkozó különféle megállapításokra, de nem 
tud összefogó képet rajzolni belőlük s egyéni véleménye sincs a tárgyról. 
Végeredménye mindössze annyi, hogy van transzilvanizmus, van erdélyi ön-
tudat s hogy Erdélyben liberálisabb a gondolkodásmód, mint az anya-
országban. Ezért aztán, ha a továbbiakban föl is merül a transzilvanizmus, 
mint hatóerő, az olvasónak mindig magának kell megalkotnia a transzilva-
nizmus fogalmát. 

Mindebből kitünik, hogy az egyező vonásokat a korszellem, a különb-
ségeket a regionális adottságokból, politikai, gazdasági stb. eredőkből össze-
tevődő transzilvanizmus magyarázza. Ez lehetett volna a munka alaprajza. 
Tolnai módszere azonban bizonytalan : ingadozik a pozitivizmus és a szellem-
történet között. Külön tárgyalja az eseményeket létrehozó erőket s külön 
magukat az eseményeket. Az irányító erőket a «Transzilvanizmus» és az «Új 
irodalom kialakulása című fejezetekben» ismerteti. A következőkben az ese-
ményeket sorolja föl. Kronologikusan, tehát nem szellemtörténeti csoporto-
sításban. Ebből az következik aztán, hogy a tömérdek tény eltakarja a fejlő-
dés szellemét s az események szintjétől nehéz a hatóerőkig mélyülni. Ugyan-
ekkor nyilvánvaló, hogy tények puszta megállapítására szorítkozó történet-
írás nem elégíti ki. Időnként megpróbálja a ható erők szerepét kimutatni. 
Ebből a módszertani bizonytalanságból származnak a munka hibái. Az erdélyi 
és magyarországi irodalom összefüggése, bármennyire is védekezik ez ellen 
Tolnai, könyvében inkább hatásnak, mint szellemtörténeti kapcsolatnak tűnik 
föl. Az optikai csalódást a módszer bizonytalansága okozza. Ugyancsak ez 
akadályozza meg, hogy a transzilvanizmus szerepét világosan meg lehessen 
érteni. 

Az adatok összehordása, csoportosítása s az események kronologikus 
vázolása mindenkép értékes. A további kísérleteknek számot kell vetnie 
Tolnai eredményeivel. A tárgykörben első magyarnyelvű munka Erdély 
Magyar Irodalmi Élete. Az első hasonló tárgyú munkát Chineziu, a kolozsvári 
egyetem magántanára írta román nyelven. 

A továbbiakban részletes ismertetést kapunk a trianonutáni első évek 
kusza és reménytelen kapkodásairól, az iránytalanságról, a tervszerűtlenség-
ről, a közönség közömbös lustaságáról, az irodalmi előadások közönségformáló 
erejéről, a következetesen sikertelen lapalapításokról, a rövidlélekzetű kiadói 
vállalkozásokról s végül arról a hatalmas munkáról, amelyet a határozott 
irányban haladó, tervszerűen dolgozó s a szétszórt erőket egyesítő Pásztor-
tűz; Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh végzett. A Céh szerepéről 
lelkiismeretesen beszámol. Megfigyeli sajátosan erdélyi szervezetét: a Céh 
vallási, politikai és művészeti irányra való különbség nélkül mindenki előtt 
nyitva áll. Helyes az a megfigyelése is, hogy a Céh előmozdította közeledés az 
erdélyi írók között a véglegesített egyklikk-rendszer, a túlságosan baráti 
együttműködés bénítólag hatott a kritika kifejlődésére. 

Hiányos az erdélyi tudományos életről írott fejezet. Annál teljesebb 
a színházról szóló. Számtalan érdekes és a magyarországi közönség előtt 
valószínűleg ismeretlen megállapítást tesz. Hangsúlyozza Kuncz Aladár 
nevelői, öntudatosítói munkáját, amely komoly tényezője sok erdélyi író fej-
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lődésének. Meglátja az összefüggést Tessitori Nóra szavaló-körútjai és a 
modern magyar líra erdélyi elterjedése között. Rámutat arra, hogy a kez-
detben misztikus és főleg irodalmi téren megnyilvánuló transzilvanizmus a 
fiatalabb nemzedék lelkében átcsap a szociológia területére . . . 

Mindent egybevetve, Tolnai nagy hézagpótló munkát végzett. Munkája 
végzésére a legalkalmasabb időt választotta ki. A magyarországi és az erdélyi 
irodalom egyformán fordulópont előtt áll. A népiesség szorgalmasan hanyatlik 
Magyarországon, Erdélyben Tamási új könyvével, Ábel a rengetegben, új útra 
tért. A modernebb, európaiabb irányok sem a Királyhágón innen, sem túl, 
nem tudtak túlsúlyra vergődni. Elérkezett tehát az irodalomtörténeti pillanat 
az eddig fölmerült s még tisztázatlan problémák tárgyalására. 

Kolozsvári-Grandpierre Emil. 

Ahogy egy irodalom megszületik, megnő és útjára indul, ahogy tisztán 
kulturális eszközökkel magyarságot tar t meg és erdélyiséget teremt a maga 
számára, az nemcsak kitűnő tanulmányanyag, hanem izgalmas fejlődéstörté-
net, majdnem regény. Hőse nem hős, hanem kollektívum; történése nem 
történés, hanem már történet. Tolnai Gábor könyvének első értéke, nem 
a hat oldalon felsorolt szakirodalom részletes anyagismerete, hanem az a látó-
szem, amely ezeket az eszközöket élő történéssé, fejlődő kultúrává teljesíti. 

«Az új művészeket, írókat semmiképpen nem lehet kapcsolatba hozni 
a trianonelőtti Erdély kisigényű literátoraival. A helyi előzményekkel nem 
lehet összefüggésben az új irodalom. Az erdélyi irodalom nem helyi igények-
ből nőtt ki, az erdélyi literatúra lokális kiterjedése az ú. n. «modern magyar 
irodalomnak». Ez a gyors kivirágzás az Ady körül csoportosult irodalmi kor-
szak szellemi televényéből sarjadzott ki. Az új erdélyieknek a modern magyar 
irodalom ízlés- és formavilága adta az indítást.» 

Tolnai könyvének ez az alapmotívuma, amellyel a mai erdélyi irodalmat 
bekapcsolja az irodalom folytonosságába, utolsó hullámaként annak, ami 
a századvég francia irodalmával indult és nálunk Adyékban csúcsosodott 
intenzív irodalmi életté, igazi helyét mutat ja a mai erdélyi irodalmi életérté-
kelésének. Ezzel bizonyos mértékig ellene mond annak, amit ma sokan az 
erdélyiek a maguk irodalmáról hisznek, mert a szellemi élet határait nem vonja 
meg a tájegység határainál. Viszont ebben a beállításában ez az irodalmi élet 
megkapja a maga organikus fejlődésének szilárd alapjait. Kós Károly ezt az 
organikus alapot az «erdélyiségben» : a transzilvanizmus alapjában, Tolnai 
egy irodalmi áramlatban látja. Kós Károly látása szerint az erdélyi irodalom 
mintha egy új kultúrtörténet alapjait rakná, Tolnai Gábor látása szerint egy-
ségesen és pontosan illeszkedik a mai magyarság kultúrtörténetébe. 

Az Erdélyben lett irodalom értékéről Tolnai ebben a könyvében keveset 
szól. Méltatásai a szervezőknek szólnak és nem az íróknak. Ez szükséges követ-
kezménye annak, hogy a szerző szellemtörténésszé rövidítette magát és az 
esztétikusnak egy külön tanulmány még nyomdafesték alá nem került lapjain 
adott helyet. Ebben a könyvében a címe szerint is az irodalmi életről szól 
és nem az irodalomról. Ami az irodalmi életnek feltétele kell legyen. Ezen 
a ponton könyvéből éppen az hiányzik, ami a művészet számára örök, az 
írók értéke. És könyvében az foglaltatik, ami a művészet számára aktuális, 
a történet számára kútfő, az irodalmi élet. 

Az egyetlen, amit hiányosnak lát az erdélyi irodalomban az objektív 
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kritika, de talán nem egészen tévesen hisszük, hogy a kritikának kívűlről kell 
jönnie, aminthogy a szellemtörténet is kívülről íródott meg legobjektívebben. 
A másik pont, ahol Tolnai engedményeket tesz kissé a maga véleményének is, 
a fiatalok, a folytatók munkájának a tárgyalása. Ezek irodalmi téren eddig 
semmi jelentékenyet nem mutattak és tudományos kísérleteik, ha jelenté-
kenyebbek is, mint az irodalmiak, még szintén eltörpülnek az apák eredmé-
nyeinek árnyékában. Persze fiatalokban, különösen, ha kisebbségi fiatalok-
ról van szó, inkább bízni kell, mint elsietett véleményt mondani róluk. 

Buday György címlapja nemcsak kitűnő fametszet, hanem elsőrangú 
címlap is. Tolnai Gábor munkája méltó a Szegedi Fiatalokhoz és méltó a tár-
gyához. A «transzilvanizmus», az «erdélyiség» és az erdélyi irodalom értéke-
lése higgadt és komoly felfogásában kitűnően megfér az Ady-mottóval: 
«Dunának, Oltnak egy a hangja». Szabó Zoltán. 

Ha az erdélyi jelleget vizsgáljuk a tizenöt éve megszállva tartott és 
természetesen mesterségesen szeparált Erdély irodalmában, akkor három 
teljesen különálló részt találunk abban : egy specifikusan erdélyi színezetű, 
Erdélyből eredő irodalmat és egy másikat, az előbbihez asszimilálódni igyekvőt, 
amely azonban — s itt részben igaza van Tolnainak, — lényegileg közelebb áll 
a magyarországi irodalomhoz; és végül az emigráció szelleméből táplálkozó 
ad hoc erdélyiségű magyarországi írókat. Az elmondottak a transzilván 
irodalomnak nem éppen sarkalatos jegyei, de mivel szerző annak fogta fel, 
próbáljuk valódi értékére szállítani és véglegesen meghatározni. Az így külön-
választott irodalom tehát csak látszólag egységes irodalom. Mindhárom való-
jában az anyaországból ered. Azt, hogy mi határozza meg egy író műkö-
désében az erdélyi jelleget, nem könnyű megállapítani. Lehet geografiai, 
lehet szociológiai úton megközelíteni a problémát, de a bizonyos faji deter-
mináltságot nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Pro és kontra lehet 
vitatkozni Erdély irodalmi életének erdélyi és magyarországi szemmel 
való látásmódjáról, de a különvaló jelleget kell elsősorban uralkodónak elis-
merni. Az előttem levő két vélemény nemcsak egymással, de az enyémmel 
is nagyrészt ellenkezik : érzésem szerint egyikük sem fogta meg gyökerében 
a problémát. Grandpierre szerint Tolnai a transzilvanizmusról «nem tud 
összefoglaló képet rajzolni». Igaz. De nemcsak ebben van a hiba, ha-
nem abban is, hogy egyáltalán nem tudja meghatározni ezt a transzilván 
jelleget. A transzilván gondolatot nem az irodalomból kisugárzó lelkiségben 
keresi és találja meg, hanem pusztán külsőségekben igyekszik azt «fölfedezni». 
De nézzük a könyvvel kapcsolatos kérdéseket sorban. Tolnai kiindulása 
nem egészében elfogadható : «Erdélyi magyar író ma mindaz, aki a romá-
noktól megszállott területeken tollával szolgálja a magyar irodalmat». 
Igen ám, de ha nem teszünk különbséget tehetség és tehetség között, akkor 
valóban mindenki író lenne, aki tollát forgatja. Tolnai «a művek mögött 
dolgozó erőket kísérli megvilágítani», bár elfelejti azt, hogy az irodalmat az 
ezekből a művekből kiáramló értékek hozzák létre és lendítik elő. Ilyen 
jelenségek vizsgálatánál, esetleges értékeléseknél nem elég az «irodalom-
mögöttiségeket» vizsgálni, hanem az irodalmi élet lényeges, mondhatnám 
apriori elemeit, szóval annak esztétikai súlyát is meg kell állapítani. Tolnai 
hosszasan tárgyalja a decentralizációs törekvéseket, de tulajdonképpeni tár-
gyának lényegére nem tér rá. A centralizáció és decentralizáció c. fejezet-
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ben egyáltalán nem világította meg a címben fölvetett érdekes problé-
mát, úgyszintén, amint már említettem, a transzilvanizmus gondolatát sem 
tudja megnyugtatóan megoldani, másodrangú jelenségeknek tulajdonít 
nagy fontosságot, viszont jelentős mozzanatokat figyelmen kívül hagy, 
pl. nem szerencsés gondolat az erdélyi magyar irodalom felvirágzását csak 
az ottélő magyarság «önállóságának» érdeméül tűntetni föl. Szerző oldalakon 
keresztül áradozik az Erdélyi Helikon érdeméről, de nem veszi észre annak 
heterogén jellegét s világnézeti bizonytalanságát, bár még ő is kénytelen elis-
merni, hogy a «szellemi határkőnek» felfogott Helikon «csak egyet nem bírt 
keresztülvinni, egységes kritikai szellemet». Pedig legnagyobb fogyatkozása 
az erdélyi irodalomnak a kritikai szellem teljes hiányából keletkezett. 
Nem voltak kritikusai, akik a «vadhajtásokat lenyesegették» volna és irányí-
tólag hatottak volna az irodalmi életre, úgy az írókra, mint ezeken át a közön-
ségre. Erdély-ben megismétlődött Kazinczy korának kritkátlan irodalom-
fölfogása : mindenki istenfi volt, aki tollat forgatott. A nagy reformátor 
módosította ezt a fölfogását s istenfinak csak a nyelvújítás íróit és híveit 
tartotta, természetesen a legkisebbet éppen olyan nagynak, mint akár Köl-
cseyt. Erdélyben azonban minden tollforgató «istenfi» még ma is. Erre a fontos 
jelenségre a szerző is céloz : «így az emberek közül mindaz, aki valamelyes 
talentumot is érzett magában, tollat fogott, annál is inkább, mert ezzel 
bizonyos hazafias célt is vélt szolgálni» — Tolnai nagyon enyhe fogalmazásá-
ban. Azonban igyekszik ő is átsiklani fölötte, pedig fontos lett volna már 
egyszer szemébe nézni az igazságnak ! 

Tolnai könyvének nem minden kérdéséhez szóltam hozzá, így a nagyon 
ügyesen készült Színjátszás, dráma c. fejezethez sem, de nem is akartam 
érinteni minden problémát, csak azokat, amelyekkel nem mindenben vagyok 
vele egy véleményen. Tolnai bevezető soraiban nem Erdély irodalmának 
történetét ígérte s ezért csak az irodalom életének folytonosságát rajzolta 
meg. Könyvével az erdélyi magyar irodalom életének problémáját azonban 
nem érezzük még teljesen elintézettnek, de így is, ez a nemcsak szorgalommal, 
hanem hozzáértéssel készült alapos összefoglalás nagy lépéssel vitt előre a 
kérdést a végleges megvilágítás felé. Kozocsa Sándor. 

Reymont: Az ígéret földje. Regény. 
1932. Dante-kiadás. 

Az a világ, melyet a lengyel költő 
hatalmas látomássorozatában még-
egyszer végigálmodunk, az a mohó, 
önző, munkában és gyönyörhajszá-
ban fáradhatatlan, építő és szenvedé-
lyes világ nincs többé. Eltűnt, oda-
omlott «Atlantis»-társai közé s min-
den kísérlet, mely menteni szeretné 
ezt az óceánbamerült, kincses szige-
tet, meddő erőlködésnek látszik . . . 
A tizenkilencedik század ez, a tech-
nikai csodák, a lázas iparosodás és a 
viruló kapitalizmus kora: apáink 
«boldog» és irigyelt ifjúsága. Az em-

beri fejlődés soha nem sejtett csú-
csokra lendül. A világ egyetlen, min-
dent beszippantó «londoni vásár» s a 
földből, mint valami varázsszóra, 
gyárkémények ezrei szöknek fel és 
magasodnak az égnek.. Olyan iram, 
amelynek nincs és nem is lehet egy 
percnyi szünetje. Az élet új fejedelme 
a pénz. A pénz világít ennek a meg-
ifjult emberiségnek s titokzatos hatal-
mával szakadatlan erőfeszítésre tü-
zeli a lihegőket. Osztályharc, munkás-
mozgalom, gazdasági válság : akkor 
még nem rengető vulkáni robbanások, 
csak a mélységek halk moraja. Arány-
lag zökkenőtlen évszázad, csendes és 
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békés ; de méreteiben ijesztő és ámu-
latbaejtő : végtelen piramishordás. 
Napoleon bukásától a világháború 
kitöréséig a pénz és munka époszát 
éli az emberiség. 

Vagy ne mondjuk talán éposznak 
azt a hallatlan emberi teljesítményt, 
mely hitvány, alig ezer lelket szám-
láló falvacskákból néhány szorgos év-
tized alatt félmilliós világvárosokat 
teremt? Hová törpül emellett a nor-
mannok hetyke kalózkodása, a Nie-
belung-viszály vagy a görög vitézek 
táborozása Trója falainál? Lodz vá-
rosa a mult század végén már negy-
venezer munkást foglalkoztat s évente 
százmillió rúbel értékű árut termel. 
Lodz a pénz, a hatalom, a mesebeli 
lehetőségek városa. Csoda-e, ha rop-
pant növekedése széles országrészek 
és egész nemzedékek életerejét hab-
zsolja fel? Ha kisemmizett paraszt és 
földtelen nemes, német, zsidó és len-
gyel úgy iparkodik e félelmetes és igé-
zetes «kéményerdő» felé, mint vala-
mikor Kaliforniában az aranykeresők 
dantei karavánja? 

Lodz a gyors meggazdagodás, az 
ipari legendák «ígéretföldje». 

Mikor Reymont maga is belevető-
dik ennek a zúgó életfolyamnak a 
sodrába, a hősköltemény körvonalai 
már teljesek : Lodz egyetlen, szédü-
letes arányú üzem, mely ontja a szö-
vet- és vászonméterek százezreit. Ez 
azonban még korántsem jelent meg-
állást és nyugalmat; ez a folytonos 
kezdés és vállalkozás ideje, mely min-
dig újabb harcokat és új fejlődési vo-
nalakat indít. 

Reymont regényének a hőse volta-
kép maga — a város. Ez a szutykos 
és kormos óriástest, mely mint egy 
«modern» Gargantua, irtózatos ét-
vággyal fal és emészt. A hősi év-
tizedek, a nagy éposz valamelyik pa-
rányi «epizódját» adja, a tarka és 
zsibvásári hétköznapokat, a műhe-
lyek és fogadószobák, a korcsmák, 
mulatóhelyek és színházak életét; s 

aztán ráejti lámpája fényét e szomorú 
kalitkák lakóira is, az emberekre, 
akik öntudatlan sejtcsoportokhoz ha-
sonlóan úsznak tova ebben a határ-
talan érrendszerben, amerre éppen a 
szükségszerűség árama hajt ja őket. 
Az élet maga sem lehet zürösebb és 
érthetetlenül bonyolultabb, mint 
Reymont regényének szerteágazó me-
séje. Eleinte valósággal aggaszt, nem 
tévesztik-e a szerzőt saját útvesztői. 
Reymont nem egyetlen meseszálat 
bogoz : az ő regénycsináló gépezete 
épolyan összetett, akárcsak Lodz 
boszorkányos masinája, a szövőgép. 
Emberek, sokrétű tömegek, egész csa-
ládok és nemzedékek sorsa fut és fonó-
dik itt százféle tarka szállal, látszólag 
teljesen rendszertelenül, hogy végül 
is az életábrázolás csodálatos szép-
ségű szövetévé egyesüljön. Reymont 
nem elmondja, de ábrázolja, élően 
érzékelteti az élet furcsa, szürke 
kúszaságát. 

Abban az időben, mikor úgylát-
szik, az európai világkép Zola kísér-
leti regénymonopóliumában talál hű-
séges kifejezőjére, Reymonttól misem 
áll messzebb, mint a naturalizmus 
nagymesterének gondos, kerekded, 
ötvösködő művészete. Egy-két vo-
nása talán rokon a francia íróéval; 
Reymont is szereti a szimbolumokat, 
nála is különös jelentőséget kapnak a 
holt dolgok : a kövek, a falak, a gépek, 
a kémények; sőt magát Lodzot is 
fűzik bizonyos testvéri szálak a máso-
dik császárság mohó, marakodó, kán-
kános Párizsához. S ha Reymont ta-
nult is valamit a franciáktól, ez csu-
pán annak az igazolása, hogy azt a 
mély és egyetemes hatást, mely 
azidőtájt Balzac-Flaubert-Zola al-
kotószelleméből szétsugárzott, alig 
kerülhette el európai író. De a lengyel 
költő örök szomorúsága nem azonos 
Zola merev és gazdaságos politikai 
sötétlátásával. Tisztább, emberibb és 
egészen más talajban gyökerező. 
Reymont elsősorban is lengyel. De ezt 
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a tényt irói-irányító hivatása sokkal 
különb s nehezebb felelősséggel sú-
lyosbítja, mintsem kora divatos poli-
tikai szemlélete parancsolná. A nem-
zetiségi kérdést nem tudja szép, ál-
hazafias szólamokkal elintézni: a 
lengyel nép jövő boldogulását nem 
politikai síkban látja. Általában : 
Reymont nem az a «zóon politikon», 
akit a tizenkilencedik század parla-
mentáris szelleme tenyésztett. Világ-
nézete és eszméi «Betrachtungen eines 
Unpolitischen». De csak látszatra. 

Mert valójában Reymont igenis 
politizál. Ez a politika azonban ak-
kor — a mult század nyolcvanas-
kilencvenes éveiben — még csupán 
talajtalan mag : reakciós és üldözött. 
Hosszú időnek kellett még jönnie, 
harminc-negyven esztendőnek, világ-
háborúnak, bolsevizmusnak, gazda-
sági válságnak, a mult egész csődjé-
nek, hogy ebből a magból sudár törzs 
épüljön, korona lombosodjék. 

Reymont regénye jövőhirdetés, a 
mai Fiatal-Európa evangéliuma. 

Ha letisztogatjuk a hatalmas re-
génytest «felesleges» zsiradékait, las-
san mégis csak kibomlik a mese : 
ennek az egész nagy élő szervezetnek 
a tartóváza. S ez a sovány történet 
nagyon is figyelemreméltó. 

Három lodzi fiatalember-jóbarát, 
egy lengyel, egy német és egy zsidó 
gyáralapításra szövetkezik. Vérbeli 
l«odzi ember» mind a három. A len-
gyel Borowiecki nemesi hajtás, igazi 
úr s a maga szakmájának elismert és 
jól fizetett munkása ; a német Max 
Baum becsületes, szorgalmas, kép-
zett mérnök, a zsidó Welt Móric pedig 
eleven és pompás szimatú üzletember. 
Mindjárt, vállalkozásuk kezdetén gya-
potválsággal siet segítségükre a vélet-
len : így pénzhez és nyersanyaghoz 
jutnak. Műveleteiket, úgylátszik sze-
rencse kíséri. A szerencse azonban 
csak addig hű, míg voltaképpeni mun-
kájukhoz, a gyárépítéshez nem fog-
nak. Ekkor egyszerre százféle akadály 

ágaskodik elébük. Késik az anyag, 
okoskodnak a hatóságok, begombol-
koznak a pénzintézetek. Hármójuk 
között is megbomlik a baráti egyet-
értés. Magántermészetű, lelki vagy 
családi bajok szegik a kedvüket ; 
Max elveszti anyját, Borowiecki pedig 
apjával és menyasszonyával kerül 
ellentétbe. Aztán egyre ingerültebbek 
s a lényükben rejlő «természetrajzi» 
különbség napról-napra nyilván-
valóbb. A lengyel Borowieckit, akire 
a történet súlypontja esik, áthidalha-
tatlan mélység választja el a zsidó 
Welt Mórictól. Borowiecki azok közé 
a lengyel urak közé tartozik, akik 
szakítottak családjuk és rendjük ősi 
felfogásával s kemény akarattal indul-
nak az új világ meghódítására. Mű-
szaki lángész, túlzó, erőszakos egyéni-
ség, a vállalatok valósággal vetélked-
nek érte : ő a város «sztárja» és a nők 
kedvence. Megveti az osztályos tár-
sait, a bukott földbirtokosokat, akik 
idejönnek szerencsét próbálni s kábán, 
idegenül ténferegnek ebben az új, 
rohanó életben. Nem érez semmiféle 
szánalmat és nem ismer semmiféle 
régi közösséget. Talán igaza is van . . . 
Mert Borowiecki mégis csak több, 
mint egyszerű vállalkozó. Szívós 
harca valóságos nemzeti hőstet t : 
hiszen saját személyében akarja meg-
törni azt a szörnyű és tudatosan ter-
jesztett babonát, hogy lengyelnek 
nincs helye ebben a kicserélt vi-
lágban. 

Borowiecki nem szaval, nem kor-
teskedik ; de lelke gyökeréig érzi, 
ezzel a küzdelemmel népe egész jövő-
jét kell megalapoznia. Most válik el, 
elég izmos-e a lengyel, hogy verseny-
társa lehessen németnek, zsidónak. 
Feladatát abban látja : a lengyelnek, 
ha győzni akar, meg kell nemesítenie, 
becsületes munkával komoly szín-
vonalra kell emelnie Lodz vásári ter-
melését. 

Mikor Reymont elbeszélésének eh-
hez a fordulójához érkezik, eldobja 
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a «hűvös tárgyilagosság» megtévesztő 
álarcát s előttünk áll a legmaibb ma 
«nacionalpolitikájának» eszmehordo-
zója és forradalmas hirdetője. It t már 
nem óvatoskodik többé. Kíméletlen 
szókimondással világít rá azokra a 
sötét erőkre, melyek csirájába szeret-
nék fojtani a bontakozó lengyel élet-
akaratot. 

Ime Grossglück, a zsidó bankár : 
«. . . minek nekik (a lengyeleknek) 
gyár? Jár janak vadászni a határokra, 
flörtöljenek a mások feleségével, poli-
tizáljanak, páváskodjanak az egész 
világon !» De ha mindenáron Lodzot 
akarják, «hát csak jöjjenek ide, van 
i t t elég hely . . . bakterek, irodaszol-
gák, parádéskocsisok számára, ezt ők 
nagyon jól csinálják, ebben valósá-
gos specialisták . . .» 

S míg ez a szívós, vérségi össze-
esküvés lassan egészen befonja, körül-
hálózza, Borowiecki csak épít, épít, 
fáradhatatlanul. Aztán egyszerre csak 
robbanás rázza meg a fiatal gyára t : 
szörnyű, tragikus figyelmeztetés. De 
Borowiecki nem csügged. Eltakarítja 
a romokat és épít tovább. Átlábol 
minden akadályon, már állnak a 
falak és zúgnak a gépek : amikor tűz 
üt ki s porrá omlasztja egész élete 
munká já t . . . 

Ez a regény. S mire végére járunk, 
Reymont «politikája» vitathatatlan 
katekizmussá tisztul bennünk. A ti-
zenkilencedik század olyan új élet-
formát hozott, mely a lengyel nép 
számára nem nyujt fejlődési lehető-
séget. Ez a szabadversenyes és bete-
gesen individualista kor a mohó, 
anyagias, amorális fajtáknak kedvez ; 
a keresztény középkor szellemében 
nevelkedett, úri, földműves-katonás 
nemzetek megfulladnak benne. Való, 
hogy Lodz «az ígéret földje». De kinek? 
Kiknek? 

Reymont regényét nemcsak mű-
vészi értékei emelik ki a magyar-
nyelvű könyvtermésből. Ez a nagy-
szerű írás sehol a világon nem lelhet 

hűbb s értőbb olvasókat, mint éppen 
nálunk. Napról-napra ámultabban 
ébredünk a magyar-lengyel sorsközös-
ségre. Hiszen így vergődünk és har-
colunk mi is egy szüntelenül sugalma-
zott «Minderwertigkeits-komplex» el-
lenében, mi magyar «irodaszolgák és 
parádéskocsisok». De hol a magyar 
regény, mely a mi szomorú, golgotás 
ígéretföldünket így megmutatná? 

Reymont könyvének magyar ki-
adása nemcsak irodalmi esemény! 

Szakáts László. 

Kodolányi János: Sötétség. Új Irók. 
Debrecen. I. kötet. 

Kodolányi János a sötétség írója. 
Ha alakjainak különböző tulajdon-
ságait és végzeteit közös nevezőre 
akarnám hozni, valóban nem talál-
hatnék magyarázóbb és gyökeresebb 
jellegzetességet a sötétségnél. A 
Kodolányi-mű jellemegyenleteiben 
ez az a tőszám, amelyből minden 
összefüggés ered. A sötétség, amely-
nek érzelme a rosszindulat, tette a 
gonosztett. Alakjaiban az ön- és faj-
fenntartás cikornyátlan ösztönei go-
molyognak s az embernek, állatnak és 
földnek ebben az apokaliptikus har-
cában villan föl, a beteljesedett tra-
gédia egy-egy villámában, az elren-
delt sorsú ember arca. A paraszté és 
a városi proletáré, akik nem mene-
külhetnek a föld és a pénz mágiájá-
ból. Ebben a sötétségközegben min-
den megmozdulásnak tragikus gra-
vitációja van. 

Ez robbantja össze a Sötétség hőseit 
s ez oltja ki Juli asszony életét. Juli-
nak meg kell szabadulnia szégyenétől, 
ezt határozta a föld osztatlanságáért 
reszkető családi és baráti tanács s alá 
kell vetnie magát a Piókás szülé 
gyilkos kezének. It t nem róla van 
szó, nem a gyermekéről, hanem egye-
dül a földről. S az ösztön döntő szava 
mellett elvész minden más kapcsolat 
indítéka. 

Sorsuk sűrű fekete vízében kavargó 
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emberek ezek, mint Kodolányi min-
den embere. A tragédia predesztinált 
láncaival kapcsolódnak egymáshoz. 
Mégis mennyire mások, mint a hellén 
tragikum hordozói! A hellén tragédiá-
ból éppen a sötétség hiányzik. Az 
egyéni sors tragikumán a hellén világ-
nézet napja süt át. A bűn és a kár-
hozat sötétjén az erény és a kiengesz-
telés fénye. Az antik hős bukásával 
mindig maga fölé emeli az eszmét, 
amelyért küzdött, Kodolányi minden 
elbukó hősével együtt bukik az egész 
világrend. Kegyetlen, merev, vég-
érvényes világrend ez, amelynek se 
mennyországa, se feltámadása nin-
csen. Börtön, melyből az író csak 
ritka ajándékpillanatokban menekül-
het a saját érzései világába. 

Egy ilyen pillanat gyümölcse a 
könyv második elbeszélése, a Vallo-
más. Mint egy forró, piros vércsepp, 
úgy ég ez a kis elbeszélés a Kodo-
lányi-mű komor kőzetén. A meg-
hatott emlékezés meleg párája száll 
fel belőle. A gyermekkori emlékek — 
az ősi kúria, a kis testvér, a zord 
nagyapa — ködképeiből egy álmait 
vesztett, magára maradt ember mély 
szomorúsága csapódik ki. S leleplezi 
az írót. A sötétségnek rejtett fény-
forrása van. A valóság kíméletlen, 
személytelen tárgyilagossága mögött 
multba menekülő szépségvágy kín-
lódik. 

Ez a vallomása Kodolányi Sötétség 
című könyvének. S ezzel a vallomás-
sal, amely a legfinomabb árnyalatú 
írásművészet nyelvén szól, Kodolányi 
írói egyénisége teljesebbé lesz olvasói 
előtt. Sz. S. 

Dékány András : A gyár. Buda-
pest, 1933. Káldor kiadása. 

Az irodalom életének törvénysze-
rűsége, hogy a korok megtermik a 
maguk regényét. A gyár is ilyen kor-
termék, még pedig annak a ma folyó 
életnek a terméke, amelynek a közép-
pontjában a gyár áll és körülötte mo-

zognak, élnek, szenvednek és küsz-
ködnek az emberek és halálosan ko-
moly tusát vívnak a hullámokkal, 
amelyeket a ma szennyes árja feléjük 
sodor. Szegény kis mérnökből lett 
hatalmas vasgyáros, parvenu sertés-
hízlalócsalád a végső következteté-
seket józanul levonó apával és a fel-
felé törekvő anyával és leányaival, a 
második nemzedék két különös tagja, 
a leány, aki az apához húz és letagad-
hatatlan benne a vérében magával 
hozott egyszerűség és természetesség, 
s a fiú, akinek gőgjét és lelki sivársá-
gát csak valami rendkívüli kata-
klizma törheti meg és töltheti be éle-
tét újabb, nemesebb tartalommal, a 
pilóta a maga ismert jellemzőivel, 
éppen úgy, mint a mérnökből lett 
gyári munkás és a csupa tűz, csupa 
lélek keresztényszocialista pap áll az 
előtérben, hogy az élet e riportjához 
a sötét kulisszát a félelmetes és mégis 
nélkülözhetetlen gyár adja. 

Valóban, amolyan nagy riport ez 
a regény. Ami történik, semmi sem 
valószínűtlen, semmi sem hihetetlen 
a gyár korszakában. Szerző végered-
ményben elkönyveli az eseményeket, 
amelyek végigvágnak ezeken a jól-
ismert, mindennapi embereken. Igy a 
regény nem is tar t nagy igényre szá-
mot és szerzőnek nem lehetett más 
célja, minthogy megfogja és rátapint-
son az ujságregény lényegére. S e te-
kintetben figyelemreméltó munkát 
végzett. Mert riportot, beszámolót és 
ujságcikket éppen úgy, mint ujság-
regényt is sokféleképen lehet írni. 
S ez nem a stílus, inkább az ember, a 
szív kérdése, A bajba jutott ember-
nek is lehet mentsége, lehet szána-
lomraméltó és ha eszközt nyujtunk 
neki, amivel feltápászkodhatik, újra-
kezdi már-már sutbadobott életét. 
Aki erről az emberről beszámol, lehet 
közönyös, talán rosszindulatú is vele 
szemben, mert csak a bűnbetorkolló 
életutat nézi, ám lehet melegszívű 
embertárs, aki lehajlik a megtaposott 
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emberért és lábrasegíti. Ez utóbbi 
Dékány András is, akit a nemes em-
beri szándék vezetett abban, hogy 
szociális regényt írjon. Nem akart el-
mélyülni, a lélek finomabb vetületei 
nem érdekelték, egyszerűbb és köze-
lebb fekvő megoldásokat keresett és 
minden törekvése az volt, hogy a ma 
emberi nyomorúságára felhívja olva-
sói figyelmét. S ha mélységet és sú-
lyosabb összetételeket keres és nem 
egyik napról a másikra rójja a regény 
fejezeteit, az ő tisztultabb életfelfogá-
sával, stílusával és írói készségével 
megalkotja majd a valódi szociális 
regényt. Dénes Tibor. 

Gyermek és zene. Az ezidei magyar 
nyelvű zeneirodalom csak kisebb cik-
keket, tanulmányokat mutathat fel. 
A Népművelő Bizottság jóvoltából és 
Siklós Albert ki tűnő szerkesztésében 
megjelenő «Zene» című folyóirat, ugyan 
igen szűk terjedelemben, de mégis hoz 
zenei cikkeket is. Emellett Molnár 
Antal szerkesztésében «Népszerű Zene-
füzetek» címen indult meg egy sorozat 
tanulmány. Első füzetét maga a szer-
kesztő «Gyermek és zene» címen bocsá-

totta szárnyra. Az újabb gyermekpszi-
chológiai vizsgálatok külföldön már 
régen megtermékenyítették a zenei te-
hetségre vonatkozó kutatásokat. Schü-
nemann Georg professzor nemrég ter-
jedelmes könyvben tette közé éveken 
át folytatott idevonatkozó módszeres 
vizsgálatainak eredményeit. (Musiker-
ziehung.) Molnár Antal széleskörű ér-
deklődésének, az aktuális szükséglete-
ket felismerő nagy tudásának köszön-
hetjük, hogy bár szerény keretek kö-
zött, magyar nyelven is megjelent e 
kérdésről tájékoztatás. Világosan, köz-
érthető módon tárgyalja a csecsemő-
kortól a serdülő korig a gyermeknek 
a zenéhez való viszonyát, megmutatja 
azokat az eszközöket, amelyek a gyer-
meki lélek fejlődéséhez mérve a leg-
alkalmasabbak a zenei készség helyes 
irányú fejlesztéséhez. 

Ugyancsak e szerzőtől jelentek meg 
«A zenetörténet megvilágítása» címen 
pár évvel ezelőt tartott három elő-
adása. Különösen a stilusokról szóló 
fejezet híven dokumentálja az író 
eszmegazdagságát és kiváló képessé-
gét a problémák színes, sokoldalú 
meglátásában. Prahács Margit. 

A «Napkelet» elbeszélés-pályázata. 
Folyóiratunk júliusi számában jeleztük, hogy a Napkelet pályázatot ír ki 

elbeszélésre. Ez a nagymultú műfaj a napilapok kurta tárca»-cikkeinek hatása 
alatt mintha veszíteni kezdene szerte a világon súlyából, mondanivalóinak 
jelentékenységéből, formájának tömörségéből. A komoly irodalmi folyóiratok 
feladata, hogy helyet biztosítsanak az írók nem tiszavirág-életre szánt írásainak» 
a magasabb célkitűzésű, irodalmi becsvággyal alkotott szépprózai műveiknek. 
Ezt tette eddig is a Napkelet, most e pályázat kiírásával újból sarkallni óhajtja 
íróink becsvágyát. Minden megkötöttség kizárásával, csupán a terjedelmet 
korlátozva 4-től 20-ig terjedő gépírásos oldalra, a Napkelet pályadíjakat tűz ki 
elbeszélésre : 

I. díj : 300 pengő, II. díj : 200 pengő, III. díj : 100 pengő, 
— ezenkívül fenntartja magának a jogot, hogy egyes elbeszéléseket dicsérettel 
kitüntetve a szokásos honorárium ellenében közlésre elfogadjon. Az elbeszélések 
név nélkül, gépírva, jeligés levél kíséretében küldendők be ez év október 30.-áig. 
A pályázat határidejét többek óhajára hosszabbítottuk meg egy hónappal. 
A pályaműveket folyóiratunk szerkesztőbizottsága és meghívott kritikusok 
bírálják felül. A pályázat eredményét 1934 január 1-én megjelenő számunkban 
közöljük és a díjakat is ugyanekkor osztjuk ki. 


