
ELVEK É S M Ű V E K 

A hónap szellemi élete. 
November. 

Az elmúlt hónap folyamán tisztán szellemi és erősen politikai termé-
szetű problémák egyenlő arányban foglalkoztatták a magyar közgondolkodást. 

A szociáldemokraták válsága — Magyarországról nézve. 
A német szocialistapárt összeomlása s a francia neoszocialista mozga-

lom megjelenése hazánkban is ráirányította újból a figyelmet a szociál-
demokráciának válságára. Egyik kitűnő fiatal magyar antiliberális publi-
cista1 megállapítja, hogy a szocialista frontnak ez a megrendülése az átlag-
szemlélő szemében újkeletűnek látszik, hiszen a háború után Németország-
ban tiszta szocialista kormány vette á t a hatalmat, Ausztriában ők vezették 
a koaliciós kormányt, Olaszországtól Svédországig a legtöbbhelyütt fokozódó 
befolyáshoz ju to t tak s azóta a szocializmus valóban úgy él a köztudatban, 
mint az európai államoknak egyik trónkövetelője. Pedig a szocialista-hullám 
mindjárt az első évben megtorpant s ki lehet mutatni , hogy a háborúutáni 
szociáldemokrácia a maga csatáját már akkor elvesztette, amikor pár t ja i 
még teljében voltak az erejüknek. — A szociáldemokrácia kudarcát legjob-
ban úgy lá that juk, ha visszaemlékezünk a háborúutáni Európa helyzetére, 
azokra a feladatokra, melyek akkor a kormányzatokra vártak. Az új kormá-
nyok romhalmazt vettek át gazdaságilag, politikailag, sőt szellemileg is, de 
egyetlen szempontból mégis kedvező volt az atmoszféra : a népeket a beteg-
ágyból felkelt ember bizakodása töltötte le, az újrakezdés pillanatát élték. 
S ekkor, amikor minden ösztönt és akciót, nemzeti érzést és reformpolitikát 
be kellett volna vonni a nemzetek felépítésébe, megszólalt a szociáldomokrácia 
száraz, determinisztikus marxi hangja. Valóban, ma úgy lát juk, hogy a 
szocializmusban azok a tanok üszkösödtek el, amelyeket Marx vi t t be a régi, 
a X I X . század első felében kifejlődött úgynevezett utopisztikus szocializmu-
sokba, amelyeket azután a marxizmus kovácsolt össze nagyrészt egyöntetű 
marxista szocializmussá s amelynek egységét viszont később a revizionizmus 
tudta csak megbontani. Mindig sokkal alacsonyabb volt a marxista-hullám 
a francia szocializmusban, ahol, a kommunistákat természetesen mindig 
kivéve, a tiszta marxizmus sohasem találkozott nagy tömegekkel; Angliában 
pedig marxista politikáról a szocialista táborban valójában alig lehet beszélni. 
A francia és angol szocializmusból ugyanis egy pillanatra sem tudta száműzni 
a Marx-féle tudományos materialista szocializmus a régi utopisztikus szo-
cializmusnak hatását , amelyek, Marx determinizmusával szemben, az új társa-
dalmat erkölcsi gondolat szerint akarták berendezni s egyiknek sem volt 
tartozéka a haza- és vallásellenesség. A Marx előtti mozgalmaknak természet-

1 Frey András : A II. Internationale párizsi konferenciája. Magyar 
Szemle, november. 
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rajza különösen jellemző a francia szocialistáknak mai válságára, mert 
hiszen — úgymond szerző — a neoszocialista-áramlat gyökerei a régi uto-
pisztikus tanokra nyulnak vissza. 

A hitlerizmus egyházpolitikája. 
A jezsuiták folyóirata a német konkordátumról közöl cikket, mely a 

katholikus politika felől a hitlerizmus felé hajlók optimista véleményét fejezi 
ki1 a német katholikusok mai helyzetére vonatkozólag. A szerkesztőség meg-
jegyzi, hogy nem tagadható viszont, miszerint mások ezt a helyzetet lénye-
gesen sötétebb világításban lát ják. A kérdéses tanulmány problematikus 
megokolás után oda konkludál, hogy csak aki a politikai katholicizmus lég-
körében növekedett fel s akinek az a meggyőződése, hogy a katholikus Egy-
házat leghathatósabban a politikai fórumon lehet megvédelmezni, találja 
magát bele nehezen a konkordátum által teremtet t helyzetbe. De tudomásul 
kell venni, hogy a konkordátum, úgy mint Olaszországban, szakított a poli-
tikai katholicizmus rendszerével és a katholikus erőket tevékenységükkel a 
valláserkölcsi elmélyedés terére utalta. Végelemzésben a katholikus élet súly-
pontja éppen erre a területre esik. Ha meggondoljuk, hogy a német katholi-
cizmus és a német katholikus klérus legkitűnőbb tehetségei energiájukat eddig 
többnyire a politika terén őrölték fel és hogy most lehetőség nyilik, hogy ezt 
az energiát kizáróan a katholicizmusnak szentelhessék, akkor — ez optimista 
szemlélet szerint — nem kételkedünk abban, hogy a német katholicizmus 
új virágzás korszaka előtt áll és ü tö t t a Sonnenscheinek, Lippertek és Mucker-
mannok órája. 

A német protestantizmus helyzete. 
A német protestantizmus a Hitler-uralom alatt való válságát rajzolja 

meg tömör vonásokkal egyik legkiválóbb protestáns egyháztörténészünk.2 

Tanulmányában megállapítja, hogy a «totalitárius»-állam a maga alattvalói-
nak nemcsak a testére, hanem a lelkére is a lehető legmesszebbmenő mérték-
ben igényt t a r t s a történet folyamán újra meg újra, szívós áldozatossággal 
felbukkanó célja a feltétlen állami akaratnak nemcsak egyszerű keresztül-
hajszolása, hanem a lelkekben egységes világnézetté gyökereztetése, közös 
hitté, egy vallássá magasztosítása. A nemzeti szocialista-uralom első napjai-
tól fogva éles surlódások kezdődtek a hatalom új birtokosai, meg a birodalmi 
németség legnagyobb tömegeit magábaölelő két nagy történelmi egyház 
között. Ezek a surlódások eleinte látszólag csak ama kérdés körül forogtak 
ugyan, hogy az egyházak egyes szerveinek és szervezeteinek mennyiben 
engedhető meg a szorosan vet t spiritualis és karitatív hatáskörön túlmenő 
közéleti — társadalmi s így már többé-kevésbbé politikai tevékenység. De 
a kérdés mögött hamarosan megmutatkozott az új államiságnak a világnézet, 
a lelkiség legintimebb területére is kiterjeszkedni kívánó hatalmi akarata, 
mely békében csak egy olyan katholicizmussal, illetőleg protestantizmussal 
tud és akar élni, amelyik a maga eszmevilágát határozottan alkalmazza az 
új állam eszmei alapjaihoz. Ez a törekvés a német protestantizmus részéről 
is eleinte a legerősebb ellenállással találkozott, mert éppen a felelős egyházi 
vezetőknek látniok kellett azt, hogy a protestáns egyházi életet fenntartás 

1 König Anta l : A német Konkordátum. Magyar Kultúra, november 5. 
2 Révész Imre : A német protestantizmus válsága a Hitler-uralom alatt. 

Magyar Szemle, november. 
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nélkül egy meghatározott állampolitikai és egy ettől éppen a nemzeti szo-
cializmus esetében elválaszthatatlan társadalomgazdasági rendszer uszályává 
tenni olyan veszedelmes kísérlet, amely az Egyház szabadságát a legnagyobb 
mértékben kockára veti s hihetetlenül megnehezíti az Egyháznak lelki lénye-
géből folyó hivatása betöltését. 

A kérdés egy másik kitűnő vizsgálója is hangsúlyozza,1 hogy egy olyan 
egyházban, amely az állammal túlszorosan van összekapcsolva, meg vannak 
bénítva a hitnek impulzusai. 

A Báthory-centenárium. 
Két nemzet ünnepelte ezidén Báthory István születésének négyszázadik 

évfordulóját, a fel támadott lengyel és a porbasuj tot t magyar. Ünnepelték 
benne a XVI. század nagy uralkodóját, aki második hazáját nagyhatalommá 
te t te Európa keletén, a nagy hadvezért, aki magyar és lengyel katonasága 
élén sok dicsőséget szerzett, a nagy politikust, akit csak a halál akadályozott 
meg hatalmas terveinek keresztülvitelében. Báthoryban ezenfelül joggal 
lát ta a maga idejében a katholicizmus is azt a vezért Európa keletén, aki nem 
erőszakkal, mint Madrid, Párizs és Prága, de teljesen a Tridentinum szellemé-
ben szolgálta a katholikus renaissance gondolatát. Korai halálával a waweli 
sírba zárta nagyszerű terveit, két nemzetnek hagyva örökségül szellemét és 
egyesítve őket közös nagy történelmi alakjuk kultuszában.2 

Irodalmunk szociális feladatai. 
Egy ankét kapcsán, mely a Dunántúl magyarságának ijesztő csökkené-

sével foglalkozott, állapítja meg a fiatal írói világ egyik alakja,3 hogy a magyar 
íróknak, akik nagy elődeiktől azt tanulták, hogy a nép lelkiismerete, tanítói 
és igazi vezetői, akkor is kell beszélnie, ha mindenki más hallgat. Ha nem 
tennék meg ezt, dobják el tollukat, mert semmi értelme, hogy magyarul 
ír janak. Ez nem sovinizmus és nem is az a fa j ta fajvédelem, melynek első 
gondja másfaj ta üldözése. Egy nagyratörő és épp testvértelenségével nagyra-
hivatott , értékes szellem megmentése, a magyar kultúra megőrzése ez, 
melyet azonban ma csak úgy menthetünk meg, ha legalább eleven testét, a 
népet mentjük meg. 

Új klasszicizmus felé. 

Újabb irodalmunk formális-esztétikai elemeiről szólva, az irodalmi alko-
tásnak legmélyebbre ható, leginkább elevenbe vágó bírálatául a stíluskritikát 
jelöli meg Babits Mihály.4 A század eleje irodalmunkban az egyéniség tobzó-
dásának ideje volt. Manap ez a tobzódás mindinkább csillapodik és mint a 
nagy poéta doctus mondja : Mi is idősebbek, akik ama régi nemzedékből jöt-
tünk, mennél tovább haladunk a korban, annál zavaróbbnak érezzük a szava-
kat, melyek magunkból, a saját egyéniségünkből jönnek tollunk alá: mint ahogy 
zavaró a zúgás vagy csengés, mely saját fülünkből jön, mikor valami fontos, 

1 Gratz Gusztáv : A német nemzeti forradalom és az evangelikus egyház. 
Protestáns Szemle, november. 

2 Vitéz Kárpáthy-Krjavánszky Mór: A katholikus Báthory István, 
Magyar Kultúra, október 20. 

3 Illyés Gyula : A magyarság pusztulása. Nyugat, október 15. 
4 Babits Mihály : Könyvről-könyvre. Nyugat, október 15. 
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üzenetre, vagy felénk hangzó zenére akarunk figyelni. A műre akarunk figyelni, 
szavaira, melyek hiába zengenek felénk tiszta és kicserélhetetlen rendjükben, 
ha saját lelkünk csengése, zúgása nem engedi kivenni, vagy disszonáns 
lármába fojtja hangjukat. A műre figyelni és nem önmagunkra : ez az, amit 
a franciák új klasszicizmusnak neveznek. Klasszicizmus — de nem száraz és 
iskolás. Misztikum van benne. 

Juhász Gyula, Oláh Gábor. 

A magyar líra egyik legnagyobb értékű és legmegindítóbb erejű élet-
művét veszik számba essaystáink1 Juhász Gyula örök, benső szomorúságok-
tól elgyötört arcéle a maga szerény finomságával, mintha egyre messzebb 
távolodott volna tőlünk s egyre halkabban szól felénk az a mély európai 
kultúrától, még mélyebb magyarságtól s a legtisztább humanizmustól átitatott 
líra, amely egykor oly elszakíthatatlanul szövődött hangulatainkba. Pedig 
Juhász lírája, túl nagy művészi értékén, éppen napjaink emberének is oly sokat 
tud mondani, mert végső fejlődésében valahogy a kollektív dolgok sallang-
nélküli és tiszta kifejezőjévé vált s az individualizmus, a l'art pour l'art 
embere most boldogan és kissé megújhodva is önmaga legtitkosabb lényegére 
talál benne. Mialatt a francia parnasszisták könyvtárak boldog mélyén élik 
esztéta-életüket, mialatt az angol Swinburne és Walter Pater finom szellemi 
epikureizmusukat a görög művészet álmaiban élik valósággá, mialatt Stefan 
George és Hoffmannsthal gondtalan magasságokban álmodozhatnak, addig 
irányuknak, iskolájuknak mindenben méltó magyar társa örökre elmarad 
a legszebb virágait érlelő polgári kultúra tiszta és gondtalan ideáljainak valóra-
váltásától. Élete folytonos harc, a rideg sors, a kínzó és kiábrándító valósá-
gok ellen. De ez a művelt, csiszolt, érzékeny és elmélyedő poézis a végén 
mégis szebb, emberibb és tisztább valóságot talál. 

A másik törzsökösen magyar — fájdalom — torzó-tehetség vizsgálatá-
nál az akarat és képesség viszonya ejt gondolkozóba.2 Oláh Gábor pályája fel-
tűnő példa arra, hogy a tehetségek keretek közé vannak szorítva, de keretek 
nélkül ki vannak téve a legnagyobb tévelygéseknek. Ez a pálya viszont arra 
is tanít, hogy az elkövetett tévelygések vihara gazdagabbá és színekben tömö-
rebbé teheti a keretére talált művészi lelket. Oláh vidéki félrevonulása, a 
nagy gesztusok iránti feltétlen és gyermekien naiv odaadása még zuhanásai-
ban is vonzóvá teszi őt azok előtt, akiknek lelkét nem lúgozta ki az egyoldalú 
irodalmi intellektualizmus. Java írása a magyar ifjúságot akaratra, tettre és 
nagyságra fogja ösztönözni, még akkor is, ha ő maga a nagyság vak vágánya 
marad. 

Külföldi irodalom, művészet: Shaw, Papini, Wagner R. 

Időrendben legutolsó darabja kapcsán foglalkozik katholikus essay-
írásunk Bemard Shaw-al, és teszi művészetét világnézeti mérlegre.3 A firen-
zei literátor Papini szintén egyik lagnagyobb művének, a Gog-nak bravúros 
fordítása alkalmából nyer bemutatást.4 A német zenetitán, Wagner Richard 

1 Gogolák Lajos : Juhász Gyula, a költő. Magyar Kultúra, október 20. — 
Németh László : Hiányzó arcképek. Tanu, október. — Remenyik Sándor : 
Juhász Gyula. Pásztortűz. 18. szám. 

2 Gulyás P á l : Oláh Gábor. Protestáns Szemle, november. 
3 Blazovich Jákó O. P. S. : Shaw tragédiája. Magyar Kultúra, november 5. 
4 Papini : Gog, Nyisztor Zoltán fordítása. Magyar Kultúra, november 5. 
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halálának félszázados fordulóján kijáró magyar kegyelet büszkén gondol 
arra, hogy a magyar zenekritika az egykori nagy Wagner-harcok idején a 
mester saját szavai szerint fogékonyabb volt e csodálatos művészet értékei 
iránt, mint akár a bécsi, akár a berlini.1 

A hagyomány aktualitását, a történelem korfölötti tartalmát: az «idő 
metaphoráit» keresi legkiválóbb fiatal essaystánk, Németh László a Tizen-
hatodik századról : Ariosto, Rabelais, Montaigneról írt tanulmányaiban.2 

Egy régi pör aktáiból. 
A magyar századvég egyik monstre-bűnpöre, a tiszaeszlári rituális 

vérvád ismét itt kísértett az utolsó hetek alatt. A bűnper vizsgálóbírójának 
postumus könyve ismét felidézte azt a viaskodást, mely annakidején a vidéki 
törvényszék szűk és sivár tárgyalótermében folyt s amelyben a keletlengyel-
országi zsidó népmedence roppant rezervoárjából ideszakadt első nemzedék 
vívta a maga rettenetes harcát. Ennek a pernek elvesztésével a zsidóság 
elveszítette volna a maga perét, amelyet saját egyenrangúságáért és szabad-
ságáért folytatott és ezt a pert nem volt szabad elveszítenie. Egyik fiatal 
katholikus publicistánk3 teljes objektivitással állapítja meg, hogy a vád nem 
tudta bizonyítani annakidején, hogy az eltűnt kisleány rituális gyilkosság 
áldozata lett, de a védelem sem tudta bizonyítani az ellenkezőjét. Az, ami 
bebizonyult, az egyik oldalon egy komor és elszánt fajiság hatalma és össze-
tartása volt, a másik oldalon pedig egy idegessé és bizonytalan lelkűvé vált 
nemzet öntudatlansága, közvéleményének elernyedése, vezetőszellemeinek 
koncepciótlansága és nem utolsósorban a korszellem meddősége. Mindez 
nem azon a ponton, ahol az ítélet kimondatott, hiszen ezt az ítéletet ki kellett 
talán mondani, hanem azon a ponton, ahol a vádlottakat felmentő ítélet után 
a magyar társadalom sajátmagának is megadta a felmentvényt arra, hogy 
e tárgyalóteremben elébe bukkant idegen világnak — amit a franciák a 
Tharaud-testvérek könyvéből ismernek — Kelet-Magyarországot és az egész 
magyar életet egyre jobban ellépő felhőjével foglalkozzék. Nem antiszemi-
tizmus az, amire a szerzőnk gondolt. Hiszen antiszemitizmus éppen az eszlári 
váddal kapcsolatban volt bőven. De mindez pusztán a negatív pólus, a zsidó-
ság ellen irányuló volt anélkül, hogy a társadalom pozitív irányban a nemzeti 
lélek regenerálódására szánta volna el magát. 

Két könyv angliai Erzsébetről. 
I. 

Lytton Strachey : Erzsébet és 
Essex. Fordította Szinnai Tivadar. 
Pantheon-kiadás. 

Lytton Strachey a megalapozója és 
talán egyedüli örökéletű képviselője 
a szépirodalmi történetírás új műfajá-
nak, mely mintegy szivárványhíddal 
igyekszik összekötni a történeti szép-

irodalom, történeti regény és a tudo-
mányos történetírás ellentétes part-
jait. Az új műfaj térhódításának igazi 
jelentőségét még át sem lehet tekin-
teni, lehetséges, hogy éppen úgy az 
irodalmi ízlés újabb egyetemes válto-
zását jelzi, mint a regény diadalútja 
a polgárvilág kialakulásának korától, 

1 Korniss Gyula : Wagner Richard. Budapesti Szemle, november. 
2 Tanu, október. 
3 Ijjas Antal : Az eszlári titok mögül. Magyar Kultúra, okt. 20. 
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a XVIII. századtól máig. A «szép-
irodalmi történetíró» szigorúan ra-
gaszkodik a történeti valóság fik-
ciójához, a képzeletet száműzi az 
események menetének, a tények 
világának számbavevésénél, a cse-
lekménnyel szemben a krónikás pasz-
szív, helyesebben a riporter für-
késző, nyomozó álláspontjára helyez-
kedik. A képzelet, a költői teremtés 
csak magyarázza, lélektanilag elmé-
lyíti, a szó szoros értelmében meg-
jeleníti a multak oly sokfélekép értel-
mezhető adatbeli örökségét. A műfaj 
tehát sem szépirodalom, sem mód-
szeres történetírás és valóban legnép-
szerűbb mestereinél: Mauroisnál, 
Paleologuenál, Stephan Zweignél, 
Emil Ludvignál, Wassermannál in-
kább negatív oldalai, hibrid voltá-
ból eredő talmisága érezhető. 

A «népszerűsítésnek» kissé pállott 
illatát, amely ma még körüllengi az 
új műfaj kísérleteit, Strachey művei 
soha nem lehellik. Maga az úttörő 
eddig az egyetlen, aki mentes a műfaj 
veleszületett gyengeségeitől. Igazi 
költő és igazi történetíró. Strachey 
voltaképpen egy nagy történetírói 
tradíció folytatója és örököse, egy 
korban, amely a történelmet a «köl-
tőietlen» szaktudományok sorába 
utalta. Sokkal közelebbi rokonságot 
tart egy Gibbon, Taine, Burckhardt, 
Mommsen, vagy Ranke géniuszával, 
mint követői tetszetős, csillogó és híg 
ügyeskedésével. A mai történetírás 
szinte tökéletesen elszakadt a széles 
művelt olvasórétegtől és ez nem az 
olvasó hibája. Az igazi történetírónak 
az ismeretanyagban való tökéletes el-
merülés után mindent el kell felej-
tenie és a mai tudós nem tud felej-
teni. «Semmiből új világot teremtet-
tem» — mondta Bolyai János — és 
ez az idő mesterére még sokkal inkább 
vonatkozik, mint a tér mesterére. 

Strachey nem népszerűsítő és nem 
is szakkutató. A legnagyobb alapos-
sággal és lelkismeretességgel áttanul-

mányozta az Erzsébet korára vonat-
kozó irodalmat, azután mindent el-
felejtett és megalkotta Erzsébet ko-
rát, felépítette az angol nemzet élet-
történetének egyik legizgalmasabb 
és legvégzetesebb fejezetét, a nagy 
előkészület, a kamaszkor éveit. Miben 
különbözik akkor módszere a törté-
neti regényíróétól? Az időnek és az 
időtől, a mulandóságtól elválasztha-
tatlan ismeretlennek tiszteletében. 
A történeti regényíró nemcsak isme-
reteinek anyagáról feledkezik meg, 
hanem el kell feledkeznie bizonyos 
fokig az időről és örök ködgyűrűjéről, 
az ismeretlenről is. Strachey újra-
alkotó művészete egyetlen korláto-
zást ismer, az idő és az időhöz tapadó 
ismeretlen adottságát, korlátozottsá-
gát. Művészete hősies küzdelem az 
idővel. Az időnek ez a tisztelete pa-
rancsolja Stracheynek, hogy egyetlen 
olyan szót ne adjon hősei ajkára, 
amit azok hitelesen, forrásokból 
ismerten nem mondottak ; egyetlen 
olyan képpel, utalással, fiktív jelenet-
tel ne terhelje az események menetét, 
amely túlemelkedne az idő határain, 
szétbontaná az ismeretlennek, korok, 
nemzedékek, századok emelte falait. 

Ezen a ponton kerül szembe 
Strachey az általa megalapozott új 
műfaj mai mestereivel. A történeti 
népszerűsítőknek — akárcsak a tör-
téneti regény számos modern kísér-
letezőjének — jelszava : a multaknak 
a mához, a jelenhez, a mindig egyfor-
mához való közelítése, a történeti 
szenvedélyeknek és cselekvéseknek az 
emberi lélek örök törvényeire szabása, 
tehát az idő és az ismeretlen kikap-
csolása. Mi sem áll Stracheytől távo-
labb, mint a divatos szólam : az em-
berek mindig egyformák és alapjában 
mindig olyanok voltak, mint amilye-
nek ma. 

De ez a más, ez az időhöz kötött 
ismeretlen, távolról sem egyenlő az 
úgynevezett történelmi színezettel, 
amely gyakran éppen a lélekrajz hiá-
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nyát szokta pótolni. Strachey úgy 
érzi, hogy a ma emberének élete, 
tudatos lelkiélete — ha ilyen általá-
nosítással élni lehet — megvilágított 
és kikövezett országút éjszakai tá jon 
át. Autónk rohan, mi csak az u ta t 
lát juk tisztán, jobbra és balra bizony-
talan körvonalak, különös, megfog-
hatatlan jelenések. Hegyek és szaka-
dékok, falu és templomtorony, isme-
retlen életek lakóhelyei, erdők és 
patakok? Nem tud juk , mindez csak 
sejtelem, tisztán csak a biztos ország-
uta t lát juk, a ma országútját a rohanó 
autó fényszórójának világosságában. 
Az emberi lélek végtelen vidék, mi 
mai emberek csak egyetlen ú t ján szá-
guldunk, betérünk egy útszéli vendég-
fogadóba, lámpásunk fénye megvilá-
gít néhány fát , házat, mérföldkövet, 
a többi sötétben marad. Olykor 
az éjszaka árnyékaira figyelünk, va-
lami furcsa látomás kísértésére leté-
rünk az útról, vagy felborulunk. Ez 
már a tuda t alatti birodalma. Az em-
beriség mult ja a tuda t alatt i végtelen 
éjszakai vidékének szerepét játsza a 
mai ember lelkének megvilágított 
út jával szemben. Elmúlt korok em-
berei, statisztái és hősei más u taka t 
vettek, más ösvényeket tapodtak, 
mécseik, fáklyáik és máglyáik fénye 
az éjszakai vidék más ú t ja i t és vidé-
keit világította be. Az emberi lélek 
lehetőségei végtelenek és a mi lelkünk 
csak egyetlen járt ú t ja ennek a vég-
telennek. Az elmúlt korok emberei a 
lélek egyazon birodalmának lakosai, 
vándorai és tévelygői voltak, de más 
utakon, más tájakon, más megvilá-
gítás mellett, azokon a vidékeken, 
amelyek a mi útunktól jobbra és 
balra számunkra sötétben maradtak. 

Strachey az egyetlen és egyetemes 
emberi lélek ú t ja i t és képeit keresi, 
de az időhöz kötöt t ismeretlen éjsza-
kájába merült u taka t és képeket, 
olyan u taka t és képeket, melyeket 
a mi lelkünk elől mintegy a tuda t ta -
lan ködfátyola takar. Veszedelmes, 

olykor egyenesen félelmetes kísérlet; 
gyakran azt érezzük, hogy a lélek 
vidékei helyett a logikai légtornászat, 
a stilisztikai bűvészkedés területére 
tévedtünk. Mikor Erzsébet gondola-
tainak és érzéseinek útvesztőiben kö-
vet jük Strachey hajszálfonalát, sok-
szor fog el bennünket a gyanu, hogy 
ez az Erzsébetet nem a léleklátó divi-
nációja, hanem a bűvész hipnotikus 
sugalmazása keltette életre. A multak 
éjszakájában kereső olykor a törté-
neti közhelyek ingoványának szélén 
jár. De a kísérlet még ot t is, ahol nem 
egészen meggyőző, csodálatra méltó: 
elmult korok emberein keresztül meg-
közelíteni a lélek más ú t ja i t . 

Strachey szellemidézésének ter-
mészesetesen meg vannak a maga kor-
látai ; mint az angol szellemek leg-
nagyobb része, éppen korlátozottsá-
gában erőteljes és nagyszerű. Ha nem 
az angol lélek vidékeire világít, 
hanem spanyol, francia, vagy német 
szellemek, az angol történeti fejlődés-
től idegen mozgalmak régióibatéved, 
a sötétséget nem tud ja teljesen el-
oszlatni ; a lelkek éjszakájára ilyen-
kor nem derül világosság, csak a kör-
vonalakat bizonytalanul sejtető, szür-
kületi félhomályban maradnak. Leg-
jobb példa Erzsébet és Strachey 
Angliája nagy ellenfelének, II. Fülöp 
spanyol királynak lelki térképe. 
Strachey Fülöpje igen nagy messze-
ségből nézett, a csatorna túlsó part-
járól figyelt emberke ; idegenségében 
tragikus és komikus egyszerre; 
mikroszkóp alá helyezett parányi 
csodalény, parányi és groteszken félel-
metes. 

De az elhalt nagyok és kicsinyek 
érzésein és gondolatain, az elhalt 
angolok cselekvéseihez vezető lelki 
ösvényeken túl, a mindig egyforma 
emberi lélek végtelen lehetőségein túl 
Stracheyt egy más kérdés foglalkoz-
ta t j a . Ezek a végtelenül sokféle lélek-
sejtek miképen állanak össze az egy-
séges organizmussá, melyet bizony-
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talanul és ködösen nemzeti léleknek 
nevezünk? Miképen rendeződnek egy-
mást követő nemzedékek és korok 
angoljainak szövevényes, ellent-
mondó és ellenséges indulatai, ösz-
tönei, érzései szerves egésszé, világ-
birodalmat alkotó, elszigetelt, magá-
ban álló és mégis uralkodásra termett 
angol lélekké? Hogyan alakult ki 
ennek az angol léleknek történelme 
az egyes lelkek zűrzavarából? 
Strachey igazi hőse nem Erzsébet és 
Essex, a mindenható elöregedő ki-
rálynő, és a királynő diabolikus 
nagyságával küzdő ifjú lovag kon-
fliktusa, Bacon kígyó-végzete és Ra-
leigh összeomló kőszobor-tökéletes-
sége. Önfeláldozások és csalárdságok, 
intrikák és vad tüzek, mind kovászai 
az angol elhivatottságnak. Ám ez az 
angol elhivatottság nem tetteik felett 
van, szenvedélyeiken és ösztöneiken 
kívül, hanem tetteikben, szenvedé-
lyeikben és ösztöneikben, lelkük leg-
személyesebb rezdüléseikben. Igy lesz 
a legszemélyesebb küzdelmek, harcok, 
ösztönök igazi hőse, Erzsébet és Es-
sex tragédiájának igazi hőse az angol 
elhivatottság; sok, sokmillió, min-
dennapi küzdésekben elhullott angol 
győztes új élete a nemzedékek diadal-
füzérén. 

Minden angol szenvedélyei és 
tettei ezt az elhivatottságot szolgál-
ják, mégis «Erzsébet és Essex» egy 
hőse, talán igazi hőse, a maga alig 
érzékelhetően óvatos és szerény mű-
ködésével mintha megjelenítené ezt 
az angol elhivatottságot. Robert Cecil 
ez, aki apjának, lord Burghleynek el-
öregedése után szelíden, szinte észre-
vehetetlenül intézte az angol világ-
politika ügyeit. Apa és fiú alapozták 
meg a Cecilek nemzetségének poli-
tikai befolyását, akik máig is fenn-
tartották vezetőhelyüket, ama zárt 
társaságban, mely az angol birodalom 
ügyeit intézi. A modern angol poli-
tika két legjelentékenyebb egyéni-
sége, Salisbury és Balfour is a Cecil-

nemzetség leszármazottai voltak. Ro-
bert Cecil jövőbe révedezése zárja le 
Erzsébet és Essex történetét, csodá-
latos sorokban, melyek utólérhetet-
lenül érzékítik meg a személyiség és a 
nagy közösség sorsának és végzetének 
egységét. «Robert Cecil ez alatt a pa-
lota egy belső termében, asztalánál 
ült és írt, mélyen elmerülve munká-
jába. Előre látott minden eshetősé-
get, mindent elrendezett és már csak 
az utolsó símítások voltak hátra. Az 
óriási jelentőségű változás fennaka-
dás nélkül megy majd végbe. Miköz-
ben tolla könnyedén suhant a papí-
ron, agyában mélabús gondolatok so-
rakoztak egymás mellé hatalmas 
láncba, melynek vége már biztatóbb 
volt és kinyúlt a távoli jövőbe. El-
tűnődött a halandó ember hívságos 
erőfeszítésein és birodalmak változó 
során. Kristálytisztán látta maga 
előtt a jövőt, amit már ez az óra el-
indít . . . Két nemzet egyesülését. . . 
Új uralkodók diadalmas hajnalát, si-
kert, hatalmat, gazdagságot. . . Saját 
nevét, mely már a történelemé, de 
utódaiban is emlékezetes marad, sok-
sok nemzedéken keresztül.» (Meg kell 
jegyezni, hogy az eredeti egy fokkal 
kevésbbé érzelmes, egyszerűbb és 
keményebb.) 

Szinnai Tivadar fordítása egyes hi-
báktól eltekintve (cinterem, vagyis 
temető a Tower toronyszobájában?) 
elismerésre méltó munka. Az eredeti 
szárnyalását és szellemidéző, meg-
jelenítő művészetét természetesen 
nem adhatja vissza. Strachey törté-
neti viziói fordításában helyenként fa-
lábakon bicegnek, különösen éppen 
a fent említett félhomályos, tragiku-
san groteszk részleteknél, legfeltű-
nőbben a II. Fülöppel kapcsolatos 
jelenetekben. Strachey Erzsébetje és 
Essexe talán a magyar közönségben 
fel fogja kelteni a kívánságot többi 
halhatatlan műveinek megismeré-
sére. 

Juhász Vilmos. 
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II. 
Kállay Miklós : Trón a vérhegyen. Palladis r.-t. kiadása. Budapest. 

Kállay Miklós regényének is An-
gliai Erzsébet a hőse, de a magyar 
regényíró szélesebb körű feladatot 
tűzött maga elé, mint az angol histo-
rikus. Strachey, Erzsébet gazdag és 
zsúfolt életregényének csak egyetlen 
végzetes epizódját dolgozza fel; ez 
az egyetlen epizód jelzi és képviseli 
az egész embert és az egész kort, mint 
japáni fametszeteken egyetlen fel-
ágaskodó és összeomló hullám az 
alkotó és romboló tenger végtelensé-
gét. Kállay Miklós célkitűzése he-
roikusabb : felmérni, kimeríteni, áb-
rázolni akarja az egész tengert. Er-
zsébet változatos életútjának teljes 
rajzát adja és ez az út ecsetének má-
gikus útmutatása mellett a barokk-
kor minden színpompáját szivárvá-
nyozza. A barokk és ellenreformáció 
korának egyetlen színárnyalata sem 
hiányzik palettájáról: a kínzások, 
kegyetlenkedések, embertelen bor-
zalmak pirosát éppen úgy megtalál-
juk a képen, mint az óceánokat, új 
világokat meghódító felfedezések 
zöldjét, a gáláns udvarlások rózsa-
színjét, a boszorkányság, bűbájosság 
feketéjét csak úgy, mint az udvari 
ünnepségek rubensi bíborát és a tiszta 
hit világoskékjét. 

Kállay Miklós regénye akaratlanul 
is vitairat Erzsébet életművének, a 
Britt-birodalom megalapozásának és 
a győzelmes angol reformációnak an-
gol felfogása ellen, melynek Strachey 
műve csinált propagandát a nagy-
közönség körében. Bruckner is nagy 
sikert ért drámájában a Strachey tör-
téneti beállítását népszerűsítette és 
higította fel. Strachey hatása alatt 
II. Fülöp és Erzsébet párbaját, amely 
bizonyos fokig eldöntötte az újkor 
politikai és szellemi irányát, csak a 
Szigetország szemével tudjuk nézni. 
Magunkévá tettük tehát a győztes 
küzdőfél felfogását, holott távolról 

sem szükségszerű, hogy a győztesnek 
legyen igaza. Kállay Miklós felszaba-
dítja magát a brit nézőpont bűvköre 
alól, melyet egy kivételes «varázsló» 
a kontinentális olvasóra kényszerít 
és a nagy párbajt kizárólag a «másik 
félnek» szemével nézi. Spanyol ellen-
reformációkról és nem mai katholikus 
nézőpontról beszélünk, mert Kállay, 
az alkotó művész mindig jogos és 
tiszteletreméltó egyoldalúságával, 
annyira beleéli magát a XVI. és 
XVII. század politikai harcok és csel-
szövések pókhálójában viaskodó ka-
tholicizmusának ítéleteibe és véle-
ményeibe, hogy nem képes és nem is 
igyekszik az eseményeket egy időt-
len katholicizmus örökkévaló távla-
tából szemlélni. Téves lenne azt hinni, 
hogy Strachey egyszerűen protestáns, 
Kállay pedig katholikus szempontból 
világítja meg Erzsébet és Fülöp nagy 
párbajának belső és külső válságait. 
Strachey protestáns világszemlélete 
öntudatlan, rejtett, önmaga előtt 
leplezett. 

Kállay katholicizmusa is bonyo-
lultabb, mintsem a könyv felületes 
olvasása elárulja. 

A két emberi és művészi álláspont 
ellentéteinek mélységeit akkor tudjuk 
felmérni, ha összehasonlítjuk a két 
képet, melyet az ellenségről, a másik, 
idegen küzdőfélről alkotnak. Strachey, 
Erzsébet «párbajsegédje», II. Fülöpöt 
nem ítéli el és nem ítéli meg, nem adja 
át a világ gyűlöletének és a túlvilág 
kárhozatának. Strachey álláspontja 
II. Fülöppel szemben a szánalom és 
ironikus részvét, melyet egy felvilá-
gosodott és jóindulatú gentleman a 
szellem egy torz-szülöttével szemben 
érez. Strachey II. Fülöpje az ironikus 
részvét rajzolta karrikatúra, akár-
csak a Dickens groteszk fanatikusai, 
az öregúr, aki meg akarja alapítani 
a sóskiflievők szektáját. Strachey 

Napkelet 60 
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tenyerére veszi a furcsa kis szörnye-
teget, akinek mégis csak ember a neve 
és groteszk táncra kényszeríti, hogy 
elleplezze mélységes megdöbbenését 
a természet titokzatos szándékai fe-
lett, amely ilyen szörnyűséges alkotá-
sokat képes a világra hozni. Strachey 
II. Fülöpje a természet egy tévedése. 
A tévedéseken elszomorodunk, meg-
döbbenünk, esetleg bizalmat merí-
tünk a létezésükből. Ha a tévedések 
lehetősége végtelen, akkor végtelen 
a tökéletesség lehetősége is. Erzsébet 
győzelme II. Fülöpön a természet 
győzelme saját tévedése felett — győ-
zelem, amely magában rejti az elbu-
kást és egy újabb győzelem lehető-
ségét. 

Kállay, II. Fülöp és az ellenrefor-
máció «párbajsegédje» viszont nem 
szánakozik Erzsébeten, nem érez rész-
vétet iránta, hanem gyűlöli, elítéli 
a földön és elkárhoztatja a túlvilági 
ítélőszék előtt. Nem érezhet ironikus 
részvétet Erzsébet iránt, mert ellen-
séges hatalomnak érzi, mégpedig ellen-
séges nagyhatalomnak. A hívő nem 
fogja sem szánni, sem kinevetni az 
ördögöt s legkevésbbé fog ironikus 
részvétet érezni iránta. 

Kállay hívő, aki teljesen nélkülözi 
az igazi történetíró szokráteszi iróniá-
ját. De Kállay hite époly kevéssé 
egyszerű, mint Strachey hitetlensége. 
Kállay a hívők ama sajátságos mo-
dern csoportjához tartozik, akik szük-
ségét érzik, hogy úgy önmagukat, 
mint kortársaikat meggyőzzék arról, 
hogy ők valóban és kétségbevonha-
tatlanul hisznek. Ilyen módon Kállay 
regénye egyúttal önmagának és a 
közönségnek szóló épületes olvas-
mány. Ez az egyképpen kifelé és be-
felé szóló buzgalom gyakran szembe-
állítja a művészt a szószék prédikáto-
rával. A művész ábrázolni akar, a 
prédikátor meggyőzni s a prédikátor 
kénytelen gyakran erőszakot tenni 

a művészen, aki az adott esetben 
egyúttal elmúlt korok, régi emberek 
életrekeltője is. Ilyen egyformán mű-
vészi és történeti erőszak például, 
mikor a Bertalan-éjről kiderül, hogy 
voltaképpen Walshinghamnak, Er-
zsébet ördögi rendőrminiszterének 
katholikus ellenes mesterkedése vál-
totta ki ; mikor a protestáns lelkész 
szükségképpen gyáva és ugyanakkor, 
amikor a jezsuita szelíd állhatatos-
sággal tűri a legförtelmesebb kínzá-
sokat, holmi tengeri vihar elől a hajó 
fenekére búvik; mikor Erzsébet egy 
Walpurgis éj boszorkányává, egy fe-
kete mise papnőjévé vedlik stb. A pré-
dikátor, a moralista, aki szigorúan és 
élesen elkülöníti a jót a rossztól és az 
utóbbit Erzsébettel és a kialakuló 
angol imperiummal azonosítja, oly-
kor nemcsak a művésszel kerül össze-
ütközésbe, hanem a nagy tömegek 
szórakoztatására készült történeti re-
gény szerzőjével is, aki, valószínű-
leg akarata ellenére, dúskálni kényte-
len a vérgőzös izgalmakban és léleg-
zetállító, raffinált történeti szenzá-
ciókban. 

De Kállay ezeket a konfliktusokat 
a született művész, a vérbeli regény-
író játékos könnyűségével oldja meg. 
Ha a prédikátor, a művész és a szóra-
koztató néha össze is ütközik, végül 
mind a három eléri célját; az épüle-
tes író meggyőzi, a művész komoly 
értékekkel gazdagítja és a történeti 
detektívregény szerzője rendkívül 
ügyesen, hatásosan és fordulatosan 
elszórakoztatja az olvasót. Mindenek 
előtt pedig Kállayt átsegíti a konflik-
tuson stílusa, melynek jelzőkben és 
képekben dúskáló gazdagsága való-
sággal magával ragadja az olvasót a 
barokk-kor forgatagába, narkotizálj a, 
véres és színes álmokba ringatja érzé-
keit és a történeti vagy művészi 
szempontból hihetetlent is elhiteti 
vele. Juhász Vilmos. 
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Egy francia tudós téves állításai a 
magyarságról. 

De Martonne Emánuel, a Sar-
bonne tanára ; mint földrajztudós, 
Franciaország határán túl is ismere-
tes, könyvei több kiadást értek. A je-
les szerző újabban munkatársa a 
Geographique Universelle című nagy-
szabású francia műnek ; ő írta a 
negyedik kötetet, Europe centrale 
címen. Jó könyv, de Magyarországra 
vonatkozó adatai — amint Schil-
ling Gábor kolozsvári egyetemi ta-
nár tüzetesen s elfogulatlan alapos-
sággal kimutatja — több helyen fe-
lületesek vagy elfogultak. 

De Martonne helyesnek tartja az 
entente következetlen állásfoglalá-
sát a nemzetiségi elv alkalmazásá-
ban. Igy aztán Cseh-Szlovákiának 
élniakarását jogosnak látja, Magyar-
országról hallani sem akar. Szerinte 
a magyarok voltak okai a rutének 
kultúrális elmaradottságának. Az 
igazság az, hogy a magyar állam, 
1867 óta, vagyis amióta Bécstől füg-
getlenebbül intézkedhetett, jelenté-
keny segítséget nyujtott a rutének-
nek. De Martonne szerint Erdélyben 
a magyar uralom fennálltáig, tehát 
1918-ig, középkoriak voltak a birtok-
viszonyok. Ellenkezőleg : a románok, 
az Albina s más bankok révén, nagy 
mértékben jutottak földhöz. «A román 
paraszt hajdan szolga, most kisbir-
tokos» — jegyzi meg De Martonne. 
Holott a román szolgaság akkor 
szűnt meg, mikor a magyar jobbágy 
felszabadult. (1848.) A magyarok, 
mint De Martonne mondja, nem en-
gedték a románokat a szabad pá-
lyákra, közhivatalokba, holott Er-
délyben az összeomlás előtt is sok 
román orvos, ügyvéd működött s 
ez közhivatali pályákon sem volt 
máskép. A magyarság a román ere-
detre nem volt tekintettel : király, 
kormányzó, érsek is került ki a romá-
nokból. Vajda Sándor román mi-
niszterelnök szerint a magyar világ-

ban a kúria tagjai közt több román 
bíró volt, mint amennyi erdélyi ro-
mán van a bukaresti legfőbb bíróság 
tagjai között. 

De Martonne Románia románjai-
nak eredetére vonatkozólag néhány 
romániai történetíró álláspontját fo-
gadja el. Igy aztán azt kell hallanunk, 
hogy a «barbár hordák» Erdélybe 
való betörése idején az Erdélyben 
lakó rómaiak visszahúzódtak az er-
délyi hegyekbe. Furcsa, hogy egy 
híres, hatalmas népnek egy jelentős 
része teljesen elszakad az anyaállam-
tól s a hegyekbe menekül! De ha 
csakugyan igaz lenne ez a hegyekben 
való sokszázéves bujkálás, joga van-e 
az ilyen néptöredéknek elődei lak-
helyére? Ezen a címen a bretonok 
is joggal kívánhatnák, hogy Párizs 
az övék legyen, hiszen ott hajdan az 
ő elődeik éltek ! 

De Martonne szerint a magyarok 
csak a XII. században költöztek be 
Erdélybe, holott Szent István már 
a XI. században megalapítja a gyula-
fehérvári püspökséget. 

Ilyen és hasonló tévedések van-
nak az egyébként érdemes francia 
egyetemi tanár könyvében. De Mar-
tonne járt Magyarországon, de töb-
bet tartózkodott Romániában, elő-
adásokat tartott a kolozsvári román 
egyetemen s szenvedélyes románbarát. 
Örvendünk, hogy Schilling Gábor 
professzor helyreigazító tanulmánya 
franciául is megjelent s így remé-
nyünk lehet, hogy az említett súlyo-
sabb hibákat a világ földrajzi iro-
dalmából s a sajtóból ki fogják kü-
szöbölni. Szatmári. 

Barcsay Ábrahám költeményei. Ta-
nítványaival sajtó alá rendezte Szira 
Béla tanár. Kiadta a budapesti Ver-
bőczy István-reálgimnázium VIII/A. 
osztálya. 148. l. K. M. Egyetemi 
Nyomda. 

A Magyar Irodalmi Ritkaságok 25. 
száma először adja közre Barcsay 

60* 



916 

Ábrahám testőríró költeményeit. Nem 
kuriózum ez ; Barcsay értékét már 
kortársai elismerték s Kazinczy óta 
többen foglalkoztak a kiadás gondo-
latával. Az «elegáns poétá»-ról az 
újabb irodalomtörténetíróknak is ked-
vező véleményük van. Császár Ele-
mér szerint nagyobb tehetség Faludi-
nál, ízlése fejlettebb, mint az Amadéé 
s a költészet terén van annyi, mint 
Báróczy a prózában. Valóban, Bar-
csay rendkívül érdekes egyéniség s 
híven tükrözi Mária Terézia és II. Jó-
zsef világát. «Erdély szűlte, Bécs ne-
velte — írja róla Császár Elemér — 
fejedelmi vér s felségsértésért kerül 
tömlöcbe ; katona és író egyszemély-
ben ; udvari ember remetéskedő haj-
lamokkal . . . Katona, de útálja a 
vérontást; író és szántszándékkal 
nem nyomat ki semmit műveiből . . . 
A császárt szolgálja, de szívében re-
publikánus, sőt élcelődik a legfőbb 
hadúron; Bécs legelőkelőbb körei-
ben otthonos s megveti azokat, akik 
között él; erős magyar érzésű és 
jobbágyaival oláhul társalog ; főúr 
demokrata hajlamokkal. . .» 

Szira Béla tanár értékes kis tanul-
mányban világít rá erre a kétlelkű 
egyéniségre, akiben, akárcsak Besse-
nyeiben, magyarság és európai szel-
lem ellentéte túl a «hívság látásán» 
bölcs világszemléletben békül ki. 

Kristóf György kolozsvári egye-
temi tanár már régebben előkészí-
tette kiadásra Barcsay összes mű-
veit, s jelen kiadás az ő beosztását 
követi. Egyébként a költemények 
mai helyesírással láttak napvilágot, 
de a stílus korszerűségét éreztetve. 
Szira Béla lelkes utánjárásának kö-
szönhető, hogy Kovács Károly al-
vinci esperes jóvoltából két értékes 
kép is van a füzetben — Pásztóhy 
Pál felvételei — az egyik Barcsay 
síremlékét ábrázolja, a másik a Bar-
csay-udvarházat Alsócsórán. Szira 

Béla a magvas tájékoztatón kívül 
még igen nagy gonddal egybeállított 
jegyzéket is közöl a Barcsay-iroda-
lomról s rendkívül gazdag és kitűnő 
jegyzetanyaggal kíséri szinte sorról-
sorra Barcsay költészetét. 

A másolás munkáját Szíra Béla 
1933-ban érettségizett tanítványai 
végezték rendkívüli szorgalommal és 
lelkesedéssel. A kiadás mintaszerű. 

Szatmári. 

Az olasz ismeretelméleti dráma. 
A pécsi Erzsébet-tudományegye-
tem olasz intézetének füzetei sorában 
jelent meg a fenti címen ifj. Grand-
pierre Emil értékes tanulmánya, mely 
a nálunk kevéssé ismert modern olasz 
dráma mélyreható elemzését adja. 
Részletesen szól a formabontás művé-
szetéről, mely a régi, transzcendens 
világnézet talaján élő művészetek 
ellen egy új világnézet térhódítását je-
lentette és jelenti. Ibsen, Haupt-
mann, Maeterlinck, D'Annunzio tör-
ténelmi szerepének megvilágítása 
után Pirandello művein keresztül ve-
zet el a mai olasz dramatikusok isme-
retelméleti problémáinak megértésé-
hez. Chiarelli, Cavacchioli és Bon-
tempelli darabjainak nem annyira 
dramaturgiai, mint inkább bölcseleti 
vizsgálata közben egy magas célki-
tüzésű, új és megnyerő színműírói 
törekvésről nyerünk tiszta képet. 

Az 1932-ik év irodalomtörténeti 
munkássága. Kozocsa Sándor értékes 
hasznos munkát végzett, amikor köz-
rebocsátotta az elmult esztendő hír-
lapjaiban, folyóirataiban a magyar 
irodalommal kapcsolatosan megje-
lent cikkek jegyzékét. Áttekinthető 
és eredeti összeállítása nélkülözhetet-
lenné fogja tenni e bibliográfiát, kü-
lönösen, ha évről-évre újabb füzetek 
pótolják majd e téren régóta tapasz-
talt hiányt. 


