
E L V E K É S M Ű V E K 

A nemzeti eszme renaissanceának kérdéséhez. 

Rendkívül szerencsés körülménynek tartom, hogy legújabban a «faj» 
homályos gondolatát mindinkább felváltja a «nemzet» történeti kategóriája. 
Napisajtóban, valamint a magasabbrendű publicisztikában egyaránt ép a 
«faj» gondolatán épült fel számos elmélkedés magasratörő fellegvára anélkül, 
hogy az alapot megvizsgálták volna ; e homokra épített fellegvárak düledeztek 
és sorra összeestek. Már maga az a körülmény, hogy a faj fiziológiai-testi 
determináltságot jelent, lenyügöző érzést váltott ki, a teremtő s alkalmazkodó 
szabadakarat szárnyaszegettségét. De ami még inkább nyugtalanító s zavart 
okozó volt — annak, ki a köznapi «elméletek» mögé szeret tekinteni — abban 
foglalható össze, hogy a fiziológiai, avagy mondjuk, vérségi faj fogalmával 
operáltak s mégis a faj szellemi habitusára gondoltak : az itt adódó kapcsolat 
fiziológiai (testi) jelleg és pszihikai (szellemi) jelleg között merő hipotézis s 
épen részleteiben nem mutatható ki. A szociológia így egyre inkább a téveszmék 
közé kezdte sorolni a faj-gondolatot, amellyel annyit szerettek volna megmagya-
rázni — mint valami álkulccsal nyitni megannyi zárat — holott maga volt az, 
amely magyarázatra szorult s eddig makacsul ellenállott a magyarázó törekvés 
seknek. 

Ezzel szemben a nemzetről ép a legújabb szociológia derítette ki, hogy 
mennyiben — és mennyire — szerves, életrugékony alakulat; hogy a nemzet 
organizmus és nem csupán organizáció; hogy a nemzet nem gépiesen egy-egy 
célnak élő «beállított» szerkezet, hanem hatalmas és rugékony célállománya 
gazdagon bontakozik ki a történet folyamán — habár egy-egy korban mindig 
töredékesen jelentkezik is az — és hogy last not least, oly önfenntartó, történeti 
egységről van szó, amelyre, mint korokat álló aktiv alanyra támaszkodni lehet. 
A nemzet már «történeti egység», az idő szüleménye, alkotás, nem pedig deter-
mináló fátum, mint az állítólagos «faj», hanem szabad képződmény, századok 
tényleges erőkomplexumainak összetevődése, szintézis. Végre pedig a nemzet 
nem holmi szomatikus struktúrában jelentkezik, hanem szellemi tőkéjében, 
amelyet folyton konzervál és fejleszt. 

De hagyjuk az elméleteket. Itt csupán rámutattunk arra, hogy mennyire 
káros volt a faj képletét előtolni hamis prófétáknak s naiv álmodozóknak s 
ezzel a «nemzet» történeti képződményének, szabad csatlakozást és szellemi 
átvehetőséget jelentő szellemi organizmusának háttérbe szorítódását előmozdí-
tani. Térjünk át most a mai helyzetre egy konkrétumban, hiszen csak vezér-
szavakban sem adhatunk mindent; inkább egy nézőpontra óhajtanék utalni, 
amely a mai programmpontok közt ritkán szerepel kellő tudatossággal: a tár-
sadalmi tagozódás egy pontjára. 

Ha politikai műszavaink világába tekintünk, meglepődünk, mennyire 
eszmeszegény volt a sokat magasztalt XIX. század. A «technicizmus» százada 
ez, a gépé, a világbejáró, felfedező emberé, a termelő kapitalista hódító kora, 
de — eszmékben, politikai gondolatokban, programmtőkében pusztán előző 
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századok szolgai folytatója. Bizonyos restelkedéssel távoltartotta magát kér-
désektől, amelyek pedig felszínen voltak állandóan s megoldásra vártak ; 
restelt másról beszélni, mint demokráciáról Hogy történeti arisztokrácia min-
dig van és hogyha szemébe nézünk a tényeknek, látjuk, hogy — szerencsére — 
az arisztokrácia épen ilyen formában mindenütt elemi szükség, hogy minden 
kormányforma — bárminőnek kereszteljük el — ha kormányiorma, arisztokra-
tikus is, hogy élő társadalomegész, nemzet, ország, nép formulája mögött egy 
aktiv kisebbség van passziv tömeggel kapcsolatban, a legegyszerűbb s leg-
beszédesebb tény. Valamint annak is szemébe kell néznünk egyszer, hogy bár-
minemű demokrácia kifejlődésének a feltétele megfelelő arisztokrácia. Aki 
ismeri a görög társadalomfilozófusokat, láthatja, hogy akkor még nem volt 
divat a demokráciát és arisztokráciát szembeállítani. A XIX. század eszme-
világának különös látványa az, hogy arisztokrácia után demokráciát akart 
(s ebben is a francia forradalom előtti «ancien régim»-re következő hangulat 
gyermeki folytatása volt a XIX. század eszmei diapazonja). Tehát «tulajdonkép 
demokráciát» akart. Ezzel indultunk lefelé. 

Arról természetesen ma már nem lehet vitatkozhatni, hogy a helyeset, az 
igazat nem a puszta számbeli többség alapján lehet biztosítani. A szavazás-
rendszer nem a helyességek, hanem inkább a gyakorlati lehetőségek indexét szol-
gáltatja, sőt még kevesebbre alkalmas: csupán negativ funkciója az, hogy figyel-
meztet, a politikus merre ne menjen, mert jelentős ellenállásra vagy ellen-
érzésre talál. 

A XIX. század a legnagyobb tömegesedés százada s ezzel nagy felfelé 
emelkedés, feltörekvés feszültsége következett be szinte «osztályok» részéről. 
E feltörő elemek portálták a beengedést sürgető örökös «demokrácia»-szólamo-
kat, így maradtunk meg annál az egyoldalú és szociológiailag primitiv kérdés-
beállításnál, hogy ki kell a «jogokat» terjesztenünk. 

Lehet-e most a háború után is folytatni e XIX. századba átcsúszott 
félideológiát? Kétségtelenül nem hunyhatjuk be a szemünket azok elől a nagy 
és súlyos tények elől, amelyek 1918 októberétől kezdve egész Közép- és Nyugat-
európának arcán jelentkeztek. S azok elől sem, amik 1922—3 után a felépülő 
Magyarországon álltak kérdőjelként előbb, majd megoldásként később minden 
gondolkodó elé. Egy tényt kell elismernünk : hogy a megszilárduló országok 
annál szilárdabbá lettek, minél erősebben tértek vissza történeti létfolytonossá-
gukhoz s ennek ép összekötő kapcsát és biztosítóját, a történeti arisztokráciát 
nem engedték az ügyek éléről lesiklani. Gondoljuk el, hogy minő politikai vitus-
tánc évei folytak volna le nálunk, Magyarországon, ha arisztokráciánk nem 
ocsúdott volna fel 1918 után s ha egyúttal a nemzet széles tömegei nem érezték 
volna meg ösztönös biztossággal azt, hogy az ő arisztokráciájuk nélkül finis 
Hungariae. A népösztön e téren szinte csalhatatlanul vezetett vissza a helyes 
irányba. 

A nemzet életfolytonosságának érdeke a XIX. század folyamán gyakran 
gazdasági színvonaltartásnak és gazdasági színvonalemelkedésnek tünt fel. 
A világháború utáni vihar ezt a gazdasági perspektivát — minden nyomorú-
ságunk mellett is — háttérbe szorította. A háború után bekövetkező megrázkó-
dások sokkal fontosabbnak mutatták be a szellemi irány megtörését. Előttünk 
állott három (legalább három) ország, amelyek közül egy (Oroszország) bent 
maradt a nagy iránytörésben, egy (Magyarország) rövidesen kilábolt belőle, 
egy pedig (Olaszország) óriási erőfeszítéssel tudott csak ellenállni a nagy kísér-
tésnek. Folytathatnók a példát, e helyen elég ennyi egy rövid utalás céljára. 
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Azt találjuk, hogy ezekben az országokban állandóan kísértett egy hol hosszabb, 
hol rövidebb idő alatt előkészített «modernista irányzat», sőt forradalom vágya. 
S ahol ez irányzat fellépett, mindig a demokrácia köpenye alatt, ott demokrácia 
ugyan nem lett, de a régi arisztokrácia megingott. A másik tanulság : ahol az 
arisztokrácia a nemzet történeti programmjának folytonosságát visszaállította, 
lehetséges volt a nemzetek háború utáni elesettségében is a rekonstrukció, 
mert egy meglévő nemzetenergia, mint tömegerő szellemi élete, nem szenvedett 
csorbát. 

E ponton rámutathatunk most már, hogy mit értünk s mit kell értenünk 
történeti arisztokrácián. Nemzet és arisztokrácia — mindkettő, hogy egy 
filozófiai műszóba (bár nem szerencsés és nem jól hangzó, de végre is szokásos 
műszóba) tömörítsük a dolgot — mindkettő értékhordozó. De míg a nemzet 
széles rétegei ösztönösen élik célvilágukat, addig az arisztokrácia öntudatos. 
Történeti arisztokrácián értjük a nemzet azon elemét, amely egy kultúrnemzet 
kultúreszményei terén a legöntudatosabb s amelynek legerőteljesebb a kultúr-
valósító akarata. Három fogalom tartozik itt össze: a kultúra, mint érték, a 
nemzet, mint reális érték hordozó s az arisztokrácia, mint értéköntudatosság és 
akarat. 

Mi ennek ellentéte? Az álkultúra, mint álérték, a nemzetietlenség, mint 
reális értékhordozó hiánya s az arisztokrácia hiánya, mely értéköntudatlan-
ságban nyilatkozik meg. A demagógban, nincs értéköntudatos akarat, hanem 
politikai jelszóbaktériumok hordozója s terjesztője. Nincs kultúrnemzethez 
tartozása, mert csak laza tömegek pillanatnyi vezetésére rendezkedik be. Hogy 
hova jut az ily demagógiás áldemokrácia, mutatták a forradalmak. Hogy 
ellenben hova jut egy nemzet igazi vezetőértékeivel, arisztokráciájával, mutat-
ták a rekonstruálódni tudó államok. Ezek a tanulságok az utóbbi évek alapján s 
hogy említjük őket, oka az, hogy — sajnos — a felismert, de kellőkép még mindig 
nem elismert igazságokhoz tartozik. Még nem rekonstruáltuk át politikai menta-
litásunkat úgy, hogy a XIX. század politikai öröksége alól teljességében eman-
cipálódni tudtunk volna. 

Mi tehát a legközelebbi feladat? A nemzet kultúröntudatának s arisztokrá-
ciájának azonosságát megteremteni; ime kultúrpolitikai feladat ez az első 
helyen, amely után következnek gazdasági feladatok is. A kultúrpolitika 
primátusának megállapítása után következő részfeladatok kifejtése már messze 
vezetne. De megemlítjük azt, hogy az értéköntudatos, modern kultúrariszto-
krácia kell, hogy az új, szociális feladatok terén alkalmazkodóképességben is 
elüljárjon; igaz, ez már nem iránykérdés, hanem szinte technikai, keresztül-
viteli probléma. Az arisztokrácia nem adott kvantum, hanem továbbfejlődő 
egész. Minden nemzet története mutatja, hogy a vezetők iránti szükséglet 
periodikusan erős. Hogy a XIX. század, az eltömegesedés kora, rendkívül erős 
vezetőszükségletet teremtett, kétségtelen dolog. Ezzel kapcsolatos az, hogy a 
történeti arisztokráciában nemcsak lezártságot, «történetiséget» keresünk, 
hanem új viszonyok közt új, tömegek vezetésére alkalmassá tevő társadalom-
politikai érzéket, tömegvezető habitust is. Ily irányban beszélhetünk az arisz-
tokrácia ú j feladatáról. Elsősorban az önfenntartó hatalmáról: kell, hogy a 
kooptáció (önkiegészítés) állandó gondja legyen — messzevezető feladat az 
arisztokrácia eme modern «elágazódásának» kérdését megoldani. A régibb 
arisztokrácia kardinális követelményei közt első helyen a loyalitást, a hűséget, 
az értékek előtti őszinte hódolatot, nyiltságot s nyilt erőt, szilárdságot stb. 
találjuk : új viszonyok közt a gyors szervezőképességet is s a tömegszenvedélyek-
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nek — a politikai «divatoknak» — ellenállás képességeit. Kifejthetnék, hogy a 
modern arisztokrácia már nem rendi arisztokrácia, hanem oly kultúrarisztokrá-
cia, mely kevésbbé homogén ugyan, de a modern sokoldalú életkövetelmények 
differenciáltságának sokkal inkább megfelelő, mint a r égebb i . . . A felada-
tok sorát folytathatnók. De ime mi csak meg akartuk kezdeni. Uj kultúrpoliti-
kai problémakörben, az arisztokrácia új problémáiban találtuk magunkat s 
talán elég az, hogy a kábítóan sokféle nemzetpolitikai témák körében kiválaszt-
juk azt, ami nézetünk szerint a legelső rangban is és időben is. Ha kiszabadítjuk 
magunkat öröklött politikai jelszók uralma alól s eléggé nyiltak vagyunk ki is 
emelni azt, hogy mit látunk 1918 után modern programmkövetelménynek — 
akárminő paradoxonoknak is látszanak azok örökölt politikai elméletek alap-
ján — úgy azt kell mondanunk : kell nemzeti demokrácia, de a demokrácia 
alapfeltétele egy, kultúrértéket hordozó és nevelő arisztokrácia megbecsülése 
és a mindenkori idők sajátos feladataihoz mért kiépítése. Ha történelmünkbe 
visszatekitünk, látjuk előttünk legnagyobb európai látkörű politikusunkat, 
gróf Széchenyit, kinek legelső programmpontja ez elmaradt ország érdekében 
az volt, hogy öntudatossá tétellel meg kell szilárdítani arisztokráciánkat, hogy 
mint kiteljesedett vezetőérték minél nagyobb közbecsülés tárgyává lehessen. 

Dékány István. 

Magyar nacionalizmus. 
Klebelsberg Kuno gróf a neonacionalizmus eszméjével beláthatatlanul 

nagy problémát vetett fel. Arról van szó, meg tudjuk-e találni saját magunkat, 
tudunk-e élni, fejlődni, vagy elsorvadunk? 

A kérdés az örök magyar tragédiának most lejátszódó felvonását állítja 
elénk. 

A probléma két részre oszlik. Meg kell találnunk a célt, amit magunk elé 
tűzünk, meg kell állapítanunk a reánk váró feladatokat. Másrészt pedig meg 
kell rajzolnunk a nemzeti léleknek azt a képét, amelynek kifejlesztésére szük-
ségünk van, hogy ezeknek a feladatoknak megvalósítására alkalmasak legyünk. 

A megoldandó probléma kettős, a magyar tragédia forrása is az. Nem-
zetünk sorsa majdnem mindig az volt, hogy megoldhatatlan feladatok előtt 
állott. A magyar psziché pedig úgy fejlődött, hogy épen azok a hatások nem 
tudtak lelkében kiváltódni, amelyekre az adott körülmények között szükség 
lett volna. 

A magyar nemzet történelme szomorúan különbözik más, szerencsésebb 
népek történelmétől. A mi népünk sorsa igen sokszor olyan volt, mint a görög 
végzet-tragédiák hőseié, akik előtt két lehetőség áll, de akármelyiket választja, 
mindegyik katasztrófához vezet. 

Sorsunk sokszor állított bennünket megoldhatatlan feladatok elé. Olyan 
erőkkel kellett volna megmérkőznünk, amelyekkel a küzdelmet nem vehettük 
fel a siker reményével. Rendesen két rossz között kellett választanunk. Ilyen-
kor nehéz a vezetőknek a helyes utat megtalálni, még nehezebb a nemzetet 
egységes állásfoglalásra, cselekvésre bírni. 

A magyar sors megint bírhatatlanul nehéz feladat elé állított bennünket. 
«Beljebb jött a ha tár ; s odaállt az ország közepébe és az elmult céloknál óriá-
sabb célt adott», mondja Tormay Cécile. 

A nagy feladat előttünk áll, de nehéz hozzáfogni a megoldáshoz. Ezért 
van a tervtelen kapkodás, az ideges, minden áron tenniakarás, a tudatos 
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szívós munka helyett. Azaz — hála Istennek — ez az állapot már lassankint a 
multé lesz. A rab először tehetetlenül rázza bilincseit, vad elkeseredésében 
fejével rohan a börtön falának. Csak mikor már kissé lehiggadt, kezdi meg-
kisérelni, nem lehetne-e a bilincsektől megszabadulni, nem tudna-e a börtön 
falán rést fúrni magának? 

Felvértezett lélekkel kell nekiindulni a nagy munkának. A nemzeti 
léleknek a vértezete az erős nacionalista érzés. 

Vajjon milyen mértékben van meg ez a nacionalista érzés a magyarban? 
A magyarság lelki képének megrajzolása nagyon nehéz. Minduntalan 

ellentétes vonásokra bukkanunk. A külső hatások egészen más reakciókat 
váltanak ki belőle, mint amilyeneket várni lehetne és amilyenek az adott 
viszonyok mellett kívánatosak volnának. 

Találkozunk erős nacionalista érzéssel, amely néha túlzott sovinizmusba 
megy át. Nem tudjuk megérteni és értékelni más népek valóban értékes tulaj-
donságait, e mellett mégis csodálatos szuggesztív hatással van ránk minden, 
ami idegen. Megbámuljuk kritika nélkül más nemzetek sajátos szokásait, 
hagyományait, de szégyenlenénk a magunkéhoz ragaszkodni. Sokszor saját 
értékeinket is csak akkor ismerjük fel, mikor már a külföld felfedezte és elismerte 
őket. 

Túlzott önérzetünk néha nem tűri meg a jóakaratú kritikát sem, máskor 
pedig flagellánsok módjára saját magunkat ostorozzuk. 

A helyes értelemben vett nacionalizmus a fajnak, a nemzetnek egészséges 
önzése, élniakarása. A magyar nemzetnél, amely sokszor hatalmas erőfeszíté-
sekre, áldozatokra volt képes, épen a legkritikusabb pillanatokban nem volt 
meg ez az egészséges önzés, az életösztön. 

Örökre megfejthetetlen rejtély marad, hogy a magyar nép, amely négy 
éven keresztül vitézül harcolt idegen földön és hősiesen védte más országok 
határait, eldobálta fegyverét, mikor saját földjét kellett volna védelmeznie. 
Ezt a tényt nem magyarázza meg a kimerülés, a háborúba való belefáradás. 

A szomszéd államoknak az európai nagyhatalmak itélték oda országunk 
elszakított részeit, de ezeknek a területeknek evakuálását a magyar lakosság 
hajtotta végre készségesen. A megszállás első idejében tömegesen hagyta ott 
régi otthonát és tódult a megmaradt kis területre. A békediktátum összeszorí-
totta országunkat térfogatának egyharmadára és a magyarság ezzel az össze-
nyomó erővel szemben alig fejtett ki ellenállást. Nem fegyveres ellenállásra 
gondolok, hanem arra, hogy az elfoglalt területeken a beözönlő idegeneknek 
térfoglalása alig talált valami ellenállásra. 

A magyar nacionalizmusnak nagyon kevés az expanzív ereje. Ez az expan-
zívitás hiányzik akkor is, amikor az ország belső területén való térfoglalásról 
van szó. A magyar elem mindenütt meglehetősen háttérbe szorult már a háború 
előtt is. A hivatalokban, az ipar, kereskedelem terén a legfontosabb és legjobb 
poziciókat idegen nemzetiségűek foglalták el. 

Hangsúlyozzuk, hogy mikor idegen nemzetiségűről beszélünk, nem a 
faji leszármazást akarjuk alapul venni. Klebelsberg gróf meghatározása telje-
sen szabatos, midőn azt mondja, «hogy magyarnak tekintsünk ebben az ország-
ban mindenkit, aki velünk érzelemben, lelkiségben és nyelvben teljesen és 
fenntartás nélkül összeolvad».1 

A magyar nacionalizmus intenzitásának nem elég erős fokát mutatja 

1 A magyar neonacionalizmus a Néptanítók Lapja 61. évf. 3—4. sz. 
Napkelet 44 
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azonban az, hogy az idegen származásúaknak beolvasztását nem mindig tudja 
abban a mértékben keresztülvinni, ahogyan a fentebbi meghatározás mondja. 
Nagyon sokszor megelégedett azzal, hogy az illetők megtanulták a magyar 
nyelvet és nem vétettek az állampolgári kötelességek ellen. Nálunk elég sok 
ilyen «félig beolvasztott» elem volt és van. Sokan vannak, akik a fentebbi lelki 
leszármazás révén sem váltak igazi magyarokká. Akik a magyar állam keretén 
belül külön szolidaritásokat alkotnak, tehát nem olvadnak össze velünk «fenn-
tartás nélkül». 

A nemzetiségek térfoglalásának és a magyarság háttérbe szorulásának 
okait vizsgálva, megint egy sajátságos vonásra találunk. Úgy látszik, mintha 
a magyarság egymagában nem tudna boldogulni, idegen elemek nélkül nem 
volna képes minden tekintetben zárt, önálló társadalmi és gazdasági szerveze-
tet alkotni. Vannak pályák, foglalkozási ágak, amelyekre a magyar ember nem 
mutatkozik alkalmasnak. Vannak terek, amelyeken másokkal szemben a ver-
senyben mindig lemarad. 

Az etnografia tud olyan népfajokról, amelyek egyedül nem tudnak álla-
mot alkotni, csak más népekkel való együttélésre alkalmasak. A magyar 
azonban nem ilyen. Határozottan tehetséges nép, amely minden téren képes 
produktív munkára. Hogy szorgalmas is, azt eléggé láthatjuk a magyar föld-
míves osztálynál, meg a szellemi munkát végző középosztálynál. Hogy az ipar 
egyes ágaiban és a kereskedelemben nem tud kellő eredményt elérni, az nem a 
tehetség hiányára, hanem a ránevelés hiányára vezethető vissza. 

A magyar nacionalizmus, a magyar szolidaritás nem volt elég erős arra, 
hogy a különböző társadalmi osztályok közötti válaszfalakat feloldja és az 
összes rétegeket egybeolvassza. Klebelsberg gróf itt megint tökéletes szaba-
tossággal állapítja meg a veszedelem mibenlétét és az ennek elhárítására szol-
gáló eszközt: «Az ellen a veszedelem ellen kell küzdeni, hogy az állam keretén 
belül a csoportosulás ne akként történjék, hogy a nemzeti gondolatot az intel-
ligencia, a nemzetköziséget pedig a fizikai munkásság képviseli, mert ez a tár-
sadalom kettészakadását és a nemzetek felbomlását jelentené.» «Kossuth Lajos 
is miért tudta a nemzeti gondolatot a magyar nép legszélesebb rétegeibe be-
vinni? Azért, mert szétválaszthatatlanul odafűzte a nemzeti gondolatot hatal-
mas szociálpolitikai reformokhoz». 

A magyarság lelki strukturájában rejlő sajátság, hogy könnyebben ki-
alakul valamely osztályában, rétegében az idegen népek megfelelő osztályával 
érzett szolidaritás, mint a többi magyar társadalmi osztályokkal. 

A nemzetköziséget csak a magyar szocialista munkásság vette halálosan 
komolyan. A felvidéki munkások cseh «munkás-testvéreikkel» tűzön-vizen 
keresztül szolidaritást vállaltak a magyar «kizsákmányoló» uralommal szem-
ben, mialatt a cseh munkástestvérek a színmagyar területeken is kivették 
szájukból az utolsó falat kenyeret. , 

Azt mondhatnók, hogy a magyarságban sok esetben nagyobb az idegen-
hez tapadó adhézió-, mint a kohézió-erő. 

A tagadhatatlanul meglevő és néha elég erős magyar nacionalizmus 
azért sem éri el mindig a kellő eredményt, mert inkább robbanásszerű erő-
kifejtésekre alkalmas, mint állandó, szívós munkára. 

Körül vagyunk véve erős nacionalizmustól fűtött nemzetektől. Ezeknél 
a nacionalista érzés minden más válaszfalat ledönt. Párt- és világnézeti különb-
ségek csak vékony hártyát alkotnak közöttük, amely nagyon könnyen fel 
szívódik. 
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Csak egy példát említünk. A multkorokban az elszakított Komáromban 
községi választás volt. Hlinka katholikus néppárti hívei a szociáldemokrata 
és kommunista párttal szavaztak a magyar keresztényszocialista párttal 
szemben. 

Életfeltétele a magyar nemzetnek, hogy erős nacionalizmus alakuljon 
ki benne, amely minden ellentéten keresztül egybeforrasztja a magyarral a 
magyart. 

Abból indultunk ki, hogy a neonacionalizmus problémája két kérdést 
rejt magában. Az egyik a reánk váró feladat meghatározása. Nem kell felada-
tot keresnünk. Rabok vagyunk, börtönben ülünk. A rabnak mindig van célja : 
a szabadulás. Szegények, koldusok vagyunk. Az éhező embernek mindig van 
célja : a kenyér. 

A feladat megoldásához azért nehéz hozzá fogni, mert óriási. Ilyenkor 
csak úgy tudunk boldogulni, ha ezt az óriási feladatot olyan részekre bontjuk 
fel, amelyek külön-külön nem mulják felül az emberi erőt. A távoli nagy célok 
felé vezető úton közelebbi célokat kell lecövekelni. 

Ezt tette Klebelsberg gróf, mikor a neonacionalizmus programmját adta : 
a nemzetben rejlő erők kifejtése, a műveltség, amelynek nyomában jár a jó-
módúság. A tudás hatalmával meghatványozni a magyar munka termékeny-
ségét. 

A másik kérdés pedig az, hogyan leszünk alkalmasak ennek a feladatnak 
a véghezvitelére. A felelet: izmos, erős nacionalizmus révén. 

Klebelsberg azt is felismerte, hogy ez a második kérdés tulaj donképen 
pedagógiai probléma. Nevelnünk kell a nemzetet a nacionalizmusra. Az előb-
biekben rámutattunk arra, hogy a magyar nemzet lelki alkata nem mindenben 
szerencsés, nem mindenben alkalmas a reá váró feladatok teljesítésére. A magyar 
nacionalizmusnak vannak gyengéi. Ezek a gyengék a magyar népnek nem 
veleszületett fogyatkozásai, hanem a nevelés hiányából fakadnak. Nem nevel-
tek bennünket komolyan, céltudatosan nacionalizmusra. 

A nevelésnél nemcsak a célkitűzés a fontos, hanem ismernünk kell a 
lelki adottságokat, amelyekre építeni akarunk. A gyermeknevelés akkor haladt 
igazán előre, amikor a gyermeklélek tanulmányozása felvirágzott. A nép neve-
lésénél is a nép lelkületének alapos megismerésére van szükség. 

A magyar nemzet hányt-vetett sorsa nem volt alkalmas arra, hogy har-
monikusan fejlessze ki lelkének különböző vonásait. Ezt a harmoniát a nevelés-
nek kell helyreállítania. 

A neonacionalizmus eszméjével Klebelsberg gróf programmot adott. 
Nincs a tudományos kutatásnak és a gyakorlati tevékenységnek olyan ága, 
amely ne kapcsolódhatnék hozzá ehhez a kérdéshez. 

Mussolini nagysága nemcsak abban van, hogy nemzete elé hatalmas célo-
kat tűzött ki, hanem, hogy ezeknek a céloknak megvalósítására alkalmassá 
tette népét. A fegyelmezetlenségre hajló olasz népet csodálatosan rövid idő 
alatt ránevelte a szigorú fegyelemre, a tervszerű, kitartó munkára. Össze tudta 
fogni nemzetének erőit egységes, nagy célok érdekében és minden ellentétet, 
amely ezt az egységet megbonthatná, kiküszöbölt, vagy legalább is a háttérbe 
szorított. Igazi pedagógusa lett nemzetének. 

Bognár Cecil. 

44* 
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A Napkelet verspályázata. 
A beérkezett 89 versfüzet nagy több-

sége csak mint társadalom-lélektani 
dokumentum volt tanulságos. Érdekes 
megfigyelni, mivé torzulnak a nagy 
költők á tvet t gesztusai; a különböző 
irodalmi irányokra is jellemző, hogy 
vers és ízlés miféle betegségeire hajla-
mosítanak. Ál-népies ötlet-dalok, a 
legolcsóbb szimbolizmus receptje sze-
rint képpé öltöztetett absztrakciók, 
a szabad vers kinövéseként jelentkező 
vers-amorfság s e három elem olykor 
egész groteszk ötvényződései érdeke-
sen tükrözik a kor stílus-zürzavarát. 
Alig néhány olyan füzetet találtunk, 
amely ezeknek a külön-külön alig jel-
lemezhető, szegénységükben egymás-
hoz rokonuló verseknek az elolvasá-
sáért művészileg is kárpótolhatott . 

Ilyen mindenek előtt az Atlantiszi 
kagylók című gyüjtemény. Nagy lirára 
törekvő, a műfa j t megbecsülő költő 
írása. Formaspektruma tág, de a leg-
különbözőbb formákban is megőrzi jól 
felismerhető egyéni hangját . Versei 
előre elgondoltak s elgondolását pon-
tosan valósítja meg. Képzelete átfogó, 
kozmikus, de a költői beszéd képkön-
töse mindig reális, szemhez szóló. A jó 
mesterekre valló reminiszcenciák itt-
ot t még nyersen ékelődnek soraiba, 
egy-egy elírt mondata, kisiklott jelzője 
bombasztszerű. Költészete inkább im-
ponáló stílusgyakorlat, mint határo-
zott sodrú líra. 

Színtelenebb és igénytelenebb, de 
önmaga szabta korlátain belül talán 
készebb lírikus a Húzd a kutat szer-
zője. Melegen dobbanó sorai nyu-
godtak, komolyak. Sablónosan induló 
verseit a képzelet egy-egy biztos és 
jellegzetes ugrása lendíti eredetivé, 
ízlése sosem hagyja cserben, de nem 
erős egyéniség. 

Figyelmet érdemel a Tenger mellől 
című füzet is. Nemes hangvitelre tö-
rekvő költő, kissé iskolás pátoszú, merev, 
a versből előzakatoló formákban írt 
kísérletei. Ha idejétmult dikciójából 

sikerül kizökkennie, szép dolgokat ír-
hat. Legjobb költeményei: Holdfény-
ben az őz, A hős, Sorskovács. Befejezett, 
érdekes a kitűzött feladatot simán meg-
oldó versek gyüjteménye, a Bocsáss 
meg is, de befejezettségük írómester-
emberi eltökélés s nem költői érés — 
költői folyamat eredménye. Egy olva-
sásra való versek, amelyek minden új 
olvasásnál veszítenek. Enjambementjei 
is túlzottak. Legjobb a Pontos óra. 

Számbajövő kvalitásokat mutat az 
Eltünt a lelkem régi büszkesége jeligéjű 
ciklus. Őszi elégia című verse különösen 
szép. De nyelve még éretlen, az együ-
gyűn-refrénes kompoziciót kerülnie 
kell. Fordításai közül a Musset-szonett 
jó. Parazsak a hamu alatt, fejlődésre-
képes, tehetségre valló, félig érett ver-
sek. Nincs strófája az igazi költő-
lelemény szikrája nélkül, de nincs stró-
fája, amelyben hibás sor ne volna. Leg-
jobbak a Földharang és a Tavasz. 
A Regős határolt gondolat s képzet-
világú, de gyakorlott és rokonszenves 
poétát takar. Versei : a világból ki-
szakadt gyermek bizonytalan vágy-
villózásai. Természetes hangját őszin-
tétlen frázisokkal elegyíti. Csitt, sarjad 
egy olajág kiforrt lélek kedves versei. 
Vontatottságuk s idejétmult ötlet-
magvuk eljelentékteleníti őket. Az asz-
szony énekel stb. monotóniája, pár-
huzamos és fölösleges mondatai, sab-
lonos jelzői és szólamai ellenére is líra. 
A fölösleges elemek lepárlása megszépí-
tené. Legszebb : Az esti síneken. Shere-
záde nagyobb ívű verseit el-elönti a líra 
melege. ízléses, de egyénietlen. Leg-
jobb : A kőfalon át. Tiborc, egyhangú, 
zakatoló formái és üres retorikája elle-
nére is költőt ígér. Bakonyi pásztorok 
című verse szép. Álmodó Péter: epi-
grammára specializálódott, nem egész 
tehetségtelen ember egyelőre kétes-
értékű szellemességei. Legjobb az Anyá-
nak. A Fiametta szerzőjét egy-egy sze-
rencsés ötlet, hálás téma (Szerpentin, 
Himnusz a paraszthoz) olykor jobb ver-
sekre izgatja, mint amilyet kiforratlan 
izlésétől várni lehet. Transylvánia: 
ötletre épített versikék. Ötletei, még 
ha allegorikusak is, elevenek. A Vers 
több ezeknél a verseknél. Jó a Múzeum-
ban. Folyondár: voltakép egész kezdet-
leges, döcögő versek, de mindben 
van egy-egy érdekes, egyéni asszociá-
ciós-ugrás, költőre árulkodó megcsava-
rása a gondolatnak. Nővárás: azt, amit 
maga elé tűz, megvalósítja, de amit 
maga elé tűz, nagyon kevés. Catullus 
költő: két Horatius verse hangulatos, 



693 

a hangok színe tárgyhoz illőn meleg, 
a többi gyatra allegóriácska. Konkrét 
tárggyal próbálkozzon. Magányos esték: 
Július című darabja leíró erőre és 
formaleleményre vall. Legtöbb verse 
egész érdektelen, a «fakadnak halk 
melódiák»-szerű ősdudvák kiírtandók. 
Üdvöz légy Mária: hálás, bár nem igé-
nyes tárgyú versek, formaterjedelmük 
elég tág, de a nyelvnek az a fölszántott-
sága, amely a tehetség garanciája, nincs 
meg bennük. Vidéki vándorról bajos el-
dönteni, hogy Ősz című szép verse sze-
rencsés véletlen vagy az unalmas séma-
versek burkát hirtelen átütő tehetsége 
tüneménye-e. Magyar tél: kellőn meg 
nem emésztett s csak egész külsősé-
gekre szorítkozó Petőfi-hatást mutató 
ötletecskék. A maga nemében (bár 
e «nem»-ről nincs nagy véleményünk), 
elég jó a Kútnál. Hic Rhodus hic salta, 
a kompozició dimenziójában is szabad 
versek, melyekben érdekesen kavarog 
néhány friss kép, a régibb líra frázisai 
s az ú j líra levetett modorosságai. 
Jobbak a Vasárnap s A nap mint jó 
gazda. Felszabadulás, az Elmúlás éneke 
stb. Az idézettek a maguk nemében 
elég jók, de aki szabad verset ír, két-
szeresen vigyázzon a tiszta vonalveze-
tésre. 

Kristályserleg rímtől rímig csinált, 
merev és kopott sorok. Legjobb ott , 
ahol konkrét tárgyhoz nyúl. Olasz vá-
rosa kimagaslik a többi közül. Dicséret, 
dicsőség, ha nagy ívű verseit kevesebb 
bőbeszédűséggel s több költészettel töl-
tené ki, érvényesülhetne. Magányosan: 
elhagyott, esztéta-ember tapogatózásai. 
Jó verse nincs, de bizonyos szintet 
mind elér. Az élet játszik és én játszom 
stb. elég eredeti, szaggatottságukban 
eleven, de bőbeszédű, absztrakt-szürke 
versek. Lőcse: Elég meggyőző dikció, 
i t t -ot t formai lelemény, de a szimboliz-
mussal felvirágzott színtelen álköltői 
nyelv s az újabb irodalom szólamokká 
koptatot t fordulatai nagyon lerontják. 
Szitáló szirmok: apró chansonok. Olajo-
zott szavakon érdektelenül szaladnak. 
Nagymagyarországért: spontán folyik, a 
lélek versmögötti gesztusát jól kihozza, 
de kifejezéskészlete konvencionális, a 
forma lapos. Rezgőnyárfa szerencsésebb 
színeit elprédálja a versről alkotott fo-
galom alacsonysága. Senki se bírál-
hatja: olcsó pesszimizmustól csorgó 
filozófálgatása olykor szenvedélyes dik-
cióba csap (Holdhoz), de nincs elég ki-
fejező ereje, hogy a szabad formát igazi 
verssé töltse és feszítse. Tizenkettő-egy, 
az Óra s a Vonat négy sora némi tehet-

ségre vall, de még messze van a kialaku-
lástól. Napkelet: ha Ady rosszul értel-
mezett szimbolizmusától megszabadul, 
konkrétabb témához nyúl (Cézár), 
aránylag színesebb. Az erőtlen csügged: 
A hang kiszámított naivitása, mely 
néhány sorára felfüleltet, kevésbbé 
igénytelen versekben jobban érvénye-
sülne. Könnyek a lanton: versei közül, 
— rossz jel — az ötlet-versek érnek leg-
többet. Beidegzett jelzők és szólamok. 
Kórházi virágok: alig egy-két verséber 
(Tündérek tánca, Az egyetlen bizo-
nyosság) találunk kissé egyénibb színt. 
Alkotó ütemben néhány verséből lírai 
temperamentum és rokonszenves em-
berség érzik, de költő-utakra még nem 
talált . A dal szava Isten szava: kompo-
ziciója leleményes, bár túlzottan geo-
metrikus, hangban és kifejezésben 
semmi eredetiség, i t t-ott egész Ady-
sorok. A véka alatt még a szabad vers-
ben a legkötetlenebb a fantáziája. 
A Dübörög a jövő, fenegyerekeskedése 
ellenére is érdekes. Aranyhíd: manap-
ság már feltűnő kínrímekkel tűzdelt, 
kellemetlen r i tmikájú versek. Egész 
mérsékelt nivót ér csak el. Vigasztaló 
március című vers elég jó, de ahhoz, 
hogy biztassuk, kevés. Szenvedés: követ-
kezetes és talán őszinte pesszimizmus, 
mely a világ baján kívül a kifejezés 
akadályaival is küzd Nem, nem soha: 
a mult század költőin fölnőtt, versre-
kész taní tvány színtelen stílusgyakor-
latai. A Tisza Rabjaiban a zakatolásig 
ismétlődő öt-ötös ritmusból i t t-ott 
egészségesebb, férfiasabb hang dobban 
ki. Tehetséget nem muta t . Légy idvez 
stb. : van néhány szerencsés sora, a 
Királylányban némi komponáló lel-
mény ; de mi ez a legrosszabb fa j t a 
szimbolizmus s a konvencionális ki-
fejezés szürke hullámain. Parasztősök 
unokája: nagy tüdő, gyenge hang. 

Búzavirág: hagyományos érzelgések. 
Legjobb verse is épen csak hogy eléri 
az idejétmult kabaré-dalok alsó szint-
jét. Emlékezés Erdélyre: únt medrekben 
folyó, nagy ritkán szerencsésen is bod-
rozódó vizek. Sol oriens: öt-hatszorosan 
mondja el ugyanazt az állítást. A sorok 
hullámain lélekvesztő a mondanivaló. 
Önarckép: ezerszer megírt gondolatokat 
s a nyelvhasználat áramában kaviccsá 
kopta tot t kifejezéseket himbáló, ki-
apadhatat lan verskészség. Verseimben 
van-e érdem: a frázisok tojáshéjából 
alig kibúj t fióka olykor elég őszinte ön-
kérdései. Csak előre: a régibb és újabb 
líra emlékeit elegyítő frázisok közt 
néhány szerencsésebb sor (Az ősgram-
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mofon). Kun Iván pogánysága rokon-
szenvesebb kitaposott utakon járó köl-
tészeténél. Dalt nekem: az irredenta 
ürügye mögül bőven patakzó dilettan-
tizmus. Halkuló kérések nem érdemlik 
meg a nyomdafestéket. Egy vándor 
naplója: egész színtelen. Látszólagos 
formaleleménye szemnek s nem fülnek 
szól. Ábrándok útján búsan ballagok: 
kókadt lélek gyenge versei. Ma megint 
nem mehettem: folyékony szürke versek, 
amelyekben az időnek moha van s a 
költő csókos Grál-lovag. Piros tetős tanya 
stb. : gyakorlott verselő, de sorai üresen 
őrölnek. Az idézett szonett még a leg-
jobb. Életmesék: a nagy Ady kificamí-
to t t gesztusait házasít ja össze az örök 
dilettantizmus kicsinyességeivel. Ma 
vendégem volt a közöny stb. : bágyadt 
versek, idejét mult szimbolizmussal. 
Lélekföltárás: társaságbeli finomkodá-
sokkal spékelt, verssé tör t próza, melyet 
talán ez a sora jellemezhet: Sokszor 
étkeztem könnyek közt. Tavasz a csen-
des Budán: unalmas, kattogó sorok, 
sehol egy parányi szín-oázis. Fehér: 
jelentéktelen ürügyekre még jelen-
téktelenebb ciklusokkal felölelő vers-
bőség. Még a leíró részek (Varjak) a 
legtűrhetőbbek. A földi lét csak egy 
röpke pillanat: még az orosz fogság 
élménye sem dobott eleven és igaz 
szavakat ebbe az általánosságokból 
rossz versérzékkel összerótt költészetbe. 
Baumann Vilma: távoli csodák felé 
gyatra versekben borzongó női írás. 
Hóvirágok: tucatversek, amelyekben 
«sír-zokog a bánat». Erdélyi lantos: a ki-
fejléstől messzeálló lélek. Fény és sötét: 
prózába botló érdektelenségek. 

Megkíméljük a kritikáktól a követ-
kező füzetek szerzőit: L'amor e la 
poésia della vita, Kálváriás, bús ma-
gyarok, Lángok stb. Egre, Talpra magyar, 
Versek, A Te neveddel Galileabeli, 
Szittyainduló stb., Nem köztaps szükséges 
a költőnek, Simon Klára, Könnycseppek, 
Jártam a Galga hallgatag partján, Va-
gyunk, hogy legyünk, Gáncsov Károly, 
Versek (Zúg a vihar), Vándorúton, Tisza 
partján, Anonymus. 

Magyar néphiedelmek és népszoká-
sok. (Ir ta : Dr. Roheim Géza. Az «Élet 
és Tudomány» 18. kötete, Athenaeum). 
A könyv címe nem felel meg tar-
talmának. Helyesen így kellett volna 
fogalmazni : «Szexualpszichológiai ta-
nulmányok a magyar néphiedelem és 
népszokások köréből». A könyv ugyanis, 
amint belőle világosan kitetszik, nem a 
néphiedelmek és szokásokért íródott, 

hanem a freudizmusért, melynek a 
szerző felesküdt híve ; a népi adatok 
csak alkalmul szolgálnak benne a 
pszichoanalitikai tanok fejtegetésére 
és igazolására. 

Különös t an ez a freudizmus! Olyas-
féle jelenség a tudományok körében, 
mint a futurizmus és kubizmus a fes-
tészetben ; de lényegében ezeknél sú-
lyosabb igényléssel áll elő. Elvégre is a 
festett kép a szemlélő tetszésére apel-
lál ; ha nem tetszik neki, vállat von-
hat és elfordulhat tőle. Az új szexuál-
pszichológiai irány azonban tudomány-
nak vallja magát , amely igazságokat 
van hivatva kideríteni s ilyennek hir-
deti a maga eredményeit. Hogy milyen 
igazságokat hoz ki, például a nép-
tudomány terén, íme néhány kiszakí-
t o t t példa ebből a legújabb propaganda-
iratból. Talán bocsánatot is kellene 
kérnem az idézetek tar ta lma miat t , 
de biztosíthatok mindenkit, ezek az 
egész könyvben a legjámborabbak. 
El ter jedt szokás, hogy a tűzhelyre egy 
pohár vizet tesznek ; ennek freudista 
magyarázata így szól : «Ha hozzá-
tesszük, hogy a tűz és víz mögött a 
nemzetség ősanyja . . . rejlik, akkor a 
tűzhelyre t e t t vizet a magzatvíz tudat -
talan jelképének érthetjük». (110. l.) 
Ennek bővebb magyarázata később 
következik, ahol a téli időszakot jel-
képező szalmabábúnak valamely ta-
vaszünnepen szokásos vízbe lökéséről 
van szó : «Ha tekintetbe vesszük, hogy 
a víz különösen a másvilággal, halállal 
való kapcsolatában rendszerint a mag-
zatvíznek a halál utáni állapotra való 
kivetítéséből ered, talán nem téve-
dünk, ha a bábú vízbelökésének eredeti 
értelmét is egy megfordítva ábrázolt 
születésben keressük». (242.) Ha ez 
még így sem lenne világos, egy másik 
idevágó magyarázat talán érthetőbbé 
teszi. A meghalás értelmezését fejte-
getve a népi felfogásban, mondja : 
«Valaminek elszakadása, leválása félel-
mes, borzasztó. A pszichoanalizis kide-
rí tette, hogy az egyén a születés pil-
lanatában szerzi meg ezeket az örökölt 
élményeket, a halott testéről leváló 
lélek prototípusa volna az anyáról le-
váló csecsemőnek». (155.) «A Holdnak 
kapcsolata a földi lényekkel olyan ér-
zelmi kötelék, amely minden emberi 
lényt az anyához fűz. A növekedést 
szabályozó Hold csak apoteozisa a fel-
cseperedő gyermeket óvó és tápláló 
anyának. A Holdnak a vízzel való össze-
függése arra a nedves őskörnyezetre 
utal, melyben a gyermek születése 
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előtti életét tölti.»(134.) — Halottas ház-
nál a tükröt leborítják valami kendő-
vel, vagy fá tyol la l ; azt mondják rá 
faluhelyen, hogy azért teszik, mert 
különben a halott képe bennmarad a 
tükörben és aki belenéz, azt magával 
hívja. Erről a lélekfelszabadulással 
kapcsolatban ezt olvassuk: «A lélek 
tükörkép és mivel a lehasadás után 
csak ú jabb tapadás következhet, a 
tükörkép, a lélek rögzítődik a tükör-
höz». (162.) — It t álljunk meg kissé, 
ez a képtelenség fölötte tanulságos. 
A fejtegető sem itt, sem máshol az 
egész könyvben nem vesz tudomást 
arról a közismert tényről, hogy a kul-
túrelemek felülről, magasabb társas 
rétegekből szüremlenek le a nép közé. 
A tükör feltétlenül felsőbb osztályok-
ból került le a népi rétegbe ; a le-
borítás szokása is világosan keresztény 
felfogásból fakad, amely a gyász helyén 
minden fényes, csillogó holmit vagy 
eltávolít, vagy lefüggönyöz. A köznép 
erről vagy nem vett tudomást , vagy 
elfelejtette ; nyilvánvaló, hogy a maga 
misztikus magyarázatát a szokásba 
utólag olvasta bele s hogy miként 
értelmezte, az gondolkozásmódjára 
rendkívül jellemző. I t t alkalma lett 
volna mélyen belepillantani a primitív 
lélekhitbe, de helyette egy útszéli 
irodalmi metaforával üti el a kérdést : 
«A lélek tükörkép !», ezért t apad a kép 
a tükörhöz. Szeretném látni azt a 
parasztasszonyt, aki ilyenre magától 
rájön. 

További magyarázatai még cifráb-
bak. Sajnos, nem lehet idézni belőlük, 
mert ezek már igazán nem tűrik meg a 
nyomdafestéket. Hogy i t t miféle haj-
meresztő fejtegetésekbe ütközünk, 
arról a fent közölt jámbor idézetek 
korán sem nyuj tanak kellő fogalmat. 
A fejre te t t koszorú, a hordó, a tűz-
hely, a küszöb, a csörgő lánc, a kígyó, 
a Nap és a Hold, minden, de minden 
erotikus értelmet takar , vagy ide veze-
tendő vissza. A nevezetes emellett az, 
hogy aki figyelmesen olvassa a szokás-
csoportok felsorolt adatait , ahol a 
hozzávaló népi értelmezések is közölve 
vannak s azután összeveti a végén 
mindenütt hozzácsatolt freudista fej-
tegetésekkel, ámulva lát ja , hogy a köz-
népi magyarázatokban (a szerelmi va-
rázsolás néhány esetét leszámítva) 
erotikus vonatkozásoknak nyomuk 
sincs. A népnek, miközben örökölt szo-
kásait, babonás cselekvéseit űzi, esze-
ágában sincs hasonlóra gondolni. 

Vagyis a könyvön lépten-nyomon 

meglátszik az eredendő hiba, hogy 
írója ismerheti a maga freudizmu-
sát, de nem ismeri a magyar né-
pet! A mi parasztjaink lehetnek mos-
datlan szájúak, aminthogy azok is, de 
káromlásaik, vagy egyéb kifakadásaik 
mechanikusak; nem is tud ja , hogy érte-
lem szerint mit mond, csak érzelmi 
állapotot jelez vele, mint a rendes indu-
latszókkal. Viszont, aki lá t ta udvarlá-
saikat, viselkedésüket összejöveteleken, 
tánc közben, vagy órákhosszat ta r tó 
magányos kóborlásaikat kéz a kézben, 
szótlanul, — magatartásukban annyi 
decens tartózkodást vehetett észre, 
hogy lehet abban minden egyebet látni: 
mély érzést, lassú idegéletet, elfogódott-
ságot, csak mohó erotikumot nem. 
Feledi a szerző, hogy a különféle nép-
fajok nem egy kaptafára faragott bá-
búk, ahogyan könyvében kezeli őket ; 
az olasz nem olyan, mint az angol, a 
francia nem olyan, mint a magyar, a 
százféle primitívekről nem is szólva. 
A mi földnépünk határozottan nem 
tartozik az izguló erotikus haj lamúak 
közé. Az a mód, ahogyan a nép fiát 
elénk állítja, nem egyéb, mint a fővá-
rosi kávéházi ember izgékony idegéleté-
nek (hogy is mondja a freudista szak-
kifejezés?) «kivetítése» az ehhez csep-
pet sem hasonlító magyar parasztra. 

Bálványozott teoriája kedvéért 
visszanyúl rég levitézlett tanokra. Tájé-
kozottsága az etnológiai irodalomban 
muta t ja , hogy a félszázad előtt emle-
getett, de azóta végkép megcáfolt 
teoriák tar thata t lan voltát maga is 
ismeri; mégis folyton előhozakodik ve-
lük, mert ép beleillenek csűrt-csavart 
magyarázataiba. Emlegeti az «őshor-
dát», azt a képzeletben elgondolt álla-
potá t az ősembernek, amely szerint 
egykor rendszertelen nyáj egységekben 
élt teljes nemi promiszkuitással. Wes-
termarck és mások óta ezt az alap-
tévedést az etnológusok már említeni 
is szégyenlik. Nála azonban, a hiper-
modern teoretikusnál, állandóan fel-
bukkan (83., 93., 213., 307., 338. la-
pokon), mint fejtegetéseinek kiinduló 
pontja . Ugyancsak régi eljárásmódot 
követ, amikor egyező ritusokat állít 
össze a legkülönfélébb fejlettségi fokú 
népek szokásaiból, azoknak közös ere-
detet tulajdonítva, mikor pedig számos 
ily tetszetős parallel esetről kiderült, 
hogy más-más okokból keletkeztek s 
egymással semmiféle rokonságba nin-
csenek. De mindez már belevinne a 
szakszerű cáfolgatásba, pedig i t t csak 
általános képet akarunk a könyvről 
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nyuj tani főkép a járatlanabb, de érdek-
lődő intelligens olvasónak, akit e 
freudista beállítások vagy megszédí-
tenének, vagy jogos felháborodásában 
elítélné miat ta az egész néptant is, mint 
komolyan nem vehető tudományt . 

Van a könyvnek még egy jellemző 
tulajdonsága. A figyelmes olvasó észre-
veheti, hogy az adatok felsorakozta-
tásában következő rendet t a r t j a : előbb 
a magyar adatok kerülnek sorra, majd 
a szomszédos népeké, azután a távol-
esőké. Ez helyes volna, ha mindenütt 
azt a célt nem szolgálná, hogy kimu-
tassa magyar szokásainknak és hiedel-
meinknek idegenből származó voltát. 
Ez sem baj , ha valóban igazságot derít 
ki ezúton, a tudománynak tesz vele 
szolgálatot. Ámde nem úgy van. A bizo-
nyítás módjában tendencia lappang. 
A szándék nem egy helyen szemmel lát-
hatóan oda tendál, hogy végül kimond-
hassa összevetései eredménye gyanán t : 
«Egyáltalában nem túlzás, ha röviden 
azt mondjuk : a magyar néphit szláv 
néphit». (335. 1.) — Szóval nekünk ma-
gyaroknak a honfoglalás előtt és alatt 
nem lehettek semmiféle szokásaink. 
Ilyen emberi csoportegység persze 
nincs a világon, ezt a freudisták is tud-
ják. Másik eshetőség tehát : ha voltak 
is eredeti ritusaink, azokat mind nyom-
ban elhagytuk s helyettük idegen, szláv 
szokásokat vet tünk át. Ugyan ez is 
homlokegyenest ellenkezik az etnológia 
tapasztalataival, de a freudista nem 
törődik vele. Szerencsére a legádázabb 
elfogultság sem tagadhat ja , hogy nyel-
vünk mai szókincse és köztük a leg-
gyökeresebb réteg ősi finn-ugor törzs-
nyelv, amelyhez bőséges turk- ta tár 
elem csatlakozott a népvándorlás ide-
jén. Hogy e szavakkal fogalmak jártak 
együtt s hogy e fogalmak reális tet tekre, 
életviszonyokra, szokásokra vonatkoz-
tak és hogy ez utóbbiak az őskifejezé-
sekkel együtt kellett, hogy fennmarad-
janak,— mert ha helyettük életberende-
zést és szokásokat váltva, idegent vet-
tünk volna át , ki kellett volna veszniök 
a rávonatkozó kifejezéseknek is, — 
ezt a világos és természetes ténymeg-
állapítást talán még sem lehet és nem 
is szabad egyszerűen nem létezőnek 
deklarálni. 

Ép újabban tapasztalható a magyar 
tudományos kutatásoknak az az örven-
detes eredménye, hogy hovatovább 
több és több megmaradt ősi vonást 
derít ki a magyarság mai életében. 
A nyelvészet bámulatos eredményei-
hez csatlakozik a néptudományé. I t t 

is egyre t isztábban bontakoznak ki 
előttünk az ősi hitvilágnak még nem 
rég homályos körvonalai. Mindezek 
elég megnyugtató jelek arra, hogy a 
könyv szerzőjének szokásaink végig 
szlávból származtatásában nem lehet 
igaza ; ám annál kevésbbé mentik őt. 
Nem mentik főkép azért, mert egyéb-
ként koránsem mutatkozik laikusnak ; 
megvan a gyüjtőszorgalma, jártassága 
a néptan kérdéseiben, összeállításai is 
megvesztegetően ügyesek. Csak kép-
telen szexuális belemagyarázásai ront-
ják le mindig, amit adataival épít. 

Végső eredménye más tekintetben 
is kárhoztatandó. 

Manapság, bármint vesszük is, min-
denbe belejátszik a politikum ; nekünk 
még ebből a szempontból is tiltakoz-
nunk kell a teljesen hamis, a tényekkel 
merőben ellenkező beállítás ellen. 

Mindent összevéve : amennyire a 
modern futur is ta és kubista képek a 
való világnak puszta eltorzításai, a 
modern freudizmus próbálkozása a ma-
gyar néplélek feltüntetésével hasonló-
kép eltévelyedésnek és komolytalan-
ságnak tekintendő. 

Solymossy Sándor. 

Ifj. Hegedűs Sándor: Sir Douglas 
könyve. A bevezetés szerint Sir Doug-
las Írországi földbirtokos volt s az író-
nak vadásztársa, aki útközben «egyik 
érdekes történetet a másik után me-
sélte el» neki, ő pedig ezeket «többé-
kevésbbé feldíszítve, kibővítve» leírta 
ebben a könyvben. Aki ez után a be-
vezetés u tán s a nyomtatot t kiadói hir-
detést elolvasva érdekfeszítő kalando-
kat, fantasztikus történeteket vár, csa-
lódik, mert az igen rövid, átlag ötlapos 
tárcarajzokban többnyire csak tá j - és 
vadászleírásokat kap. 

Az első háromban Sir Douglas a Sza-
harában El Adhim elásott kincsei után 
ku ta t s bár nem hisz arab vezetőjének 
hazudozásában, meg is találja tanyájá t , 
de a kincseket hiába keresi. A többiek-
ben még ennyi kalandot sem találunk. 
De nem bánjuk, mert a szerző értéke-
sebb irodalmi táplálékkal kárpótol ben-
nünket. Bekalandozza velünk az észak-
afrikai városokat, főként a Szaharát. 
Lát juk a rettentő sivatagot, amint a 
nap különböző szakaiban csodásan vál-
toz ta t ja szineit, amint a rettentő szá-
mum végigkorbácsolja, amint a szah-
reb, a délibáb ragyogó képekkel festi 
tele. Lá t juk Timgádot, a halott római 
várost és Constantine merész szikla-
várát. 
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De nemcsak színes tájleirásokkal gyö-
nyörködtet bennünket a szerző, hanem 
meg is eleveníti leírásait a kirándulá-
sok s a vadászatok apró élményeinek 
közvetlen elbeszélésével. A gazella-, 
sas-, majom- és vízi szárnyasvadászat 
izgalmai, hangulatai, megfigyelései 
szinte a magunk érdekes élményeivé 
válnak. 

Egyéb kalandok címén foglalja össze 
a nemafrikai rajzokat. Ezek sem igazi 
kalandok, hanem úti- és vadászképek. 
Délamerikából, Kanadából, Floridából, 
Kisázsiából, az Északi tenger par t já -
ról s a Rivieráról. Mindegyikben van 
egy-egy érdekes történetke, vadászél-
mény és sok-sok hangulatos és színes 
leírás. Az utóbbiakban különösen gaz-
dag ez a könyvecske, melyben a sok-
oldalú szerző főként mint a termé-
szet szépségeinek t rubadur ja mutatko-
zik be. 

Nem hallgathatjuk el azonban a raj-
zok stílusát illető észrevételeinket. En-
nek a stílusnak gondatlan lazasága, 
hogyne mondjuk, lompossága, nem egy-
szer megzavarja gyönyörködésünket. 
Hogy szeme pár ja helyett szempárját 
ír, hogy az ural igét uralkodni értelem-
ben használja, hogy aurigának nevezi 
a római kocsit, pedig annak nem az 
volt a neve, mindezt megbocsátjuk 
neki, de nem bocsáthatjuk meg az ilyen 
egymás mellé dobált monda toka t : — 
«Gyönyörrel gondolok most is vissza 
arra a szép élményemre, melyben akkor 
volt részem, mikor lent Afrikában egy 
márciusi reggelen, a pálmaerdős Bis-
krából elindultunk és mentünk az At-
lasz-hegység felé, arra keletre El-Kan 
terából — a hegyek alján». — «Együtt 
töltöttük az időt, éspedig oly jól, oly 
gondtalanul, úgy, hogyha most erre 
az időre visszagondolok, az az érzésem 
van, hogy az egész csak álom volt, mert 
olyan jó az élet a földön nem lehet.» 
Nem magyaros és művészietlen az ilyen 
névmáshasználat is : «Derék jó Doug-
las, dehogy zavart ő engem, sőt ú j örö-
met szerzett tervével nekem». «. . . és 
én úgy éreztem, valami láthatat lan 
hang egyre mondogatja nekem.» Kez-
detleges és száraz stílus az ilyen : «...a 
legkisebb neszre is bensőmben érdekes 
izgalmat éreztem, valami benső reme-
gést, mely a titokzatos, ismeretlen ér-
kezését jelzi és amely a várakozás túl-
fűtöttségét jellemzi». Vagy az ilyen : 
«Hálás lehetek a holdnak, hogy meg-
játszotta nekem ezt a megadott hely-
zetet . . . » Az utóbbi már homályos is, 
akár csak a következő : . . . hogy hir-

desse a megújuló emberiségnek korá-
nak és az örökkévalóságnak szóló szép-
nek, mint fogalomnak örök törvé-
nyeit». 

Szándékosan időztünk egy kissé to-
vább ennél a pontnál, mert olyan tehet-
séges írónak, mint a szerző, aki tud 
szépen is írni, nem szabad ilyen — még 
dilettánsnál is felötlő — stílusbeli bot-
lásokat elkövetnie. Sz. F . 

Italo Svevo : La conseienza di Zeno. 
A regény szerzője gazdag trieszti ban-
kár, aki már jóval túl van az ötvenen. 
Ez a harmadik regénye, amely évek 
hosszú sorának ismeretlensége után 
egyszerre híressé te t te nevét nemcsak 
Olaszországban, hanem Európában is. 
Sőt Európában előbb, mint Olasz-
országban. Mert Svevo azok közé az 
írók közé tartozik, akiket, akár csak 
Pirandellot, a külföld fedezett fel hazá-
juk számára, miután otthon évekig a 
legmegsemmisítőbb közönyben volt 
részük. Svevonak olyan két ki tűnő 
szószólója akadt, mint James Joyce, a 
világhírű ír regényíró és Valery Lar-
baud, aki a legkülönbözőbb nemzeti-
ségű írók közismert európai népszerű-
sége. 

Italo Svevo Zenója egyébként a ma 
legmodernebbnek ta r to t t pszichoanali-
tikus regények közé tartozik. Még 
pedig nemcsak belső tar ta lmát , hanem 
külső formáját tekintve is. Zeno 
Cosini gazdag trieszti kereskedő fia, 
a regény hőse idegorvosa számára pszi-
choanalitikai szempontokból írja meg 
élettörténetét. Ez az első személyben 
ta r to t t kórleírás a regény. Tehát egy 
beteg ember, egy betegség regénye. 
De beteg-e valójában Zeno, a regény 
hőse? Fizikai értelemben véve alig, sőt 
talán lelkileg sem. Élete alig külön-
bözik bármely jólszituált nyárspolgár 
életétől, átlagjellem, alig hogy eltér 
valamit a köznapitól, mindössze né-
hány rögeszméje, apró bogara van , 
ami elő szokot fordulni a legnormáli-
sabb nyárspolgárnál is. Zeno rögesz-
méje azonban a betegség. Valóságos 
megszállottja a betegségnek, amelynek 
tudatához mint köznapi élete rend-
kivüliségéhez, szépségéhez, művészeté-
hez menekül. Zeno életét a betegség 
művészetének neurozisa ha t j a át s 
ennek következtében beteg az aka-
rata. Zeno az az intellektuális álmo-
dozó, aki nem tud akarni. Az akarat-
erős ember számára nem létezik más, 
csak az élet adott valósága, az akarat 
embere a kezeügyébe eső lehetősége-
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ket ragadja meg, a kinálkozó szeren-
csét markolja üstökön és használja ki a 
maga javára. Az álmodozó ellensége a 
valóságnak s az a vágya, hogy a vilá-
got a saját óhajtása szerint formál-
hassa át. Ilyen álmodozó Zeno, de aka-
raterős, aktív emberré akar válni. De 
cselekedni mégsem tud. Mert soha 
nem a kézzelfogható valóságot nézi, 
hanem ábrándjai t , azokat a képeket, 
amelyeket az életről fantáziája kiszí-
nez, ezért mikor te t t re kerül a sor s a 
meztelen valósággal talál ja magát 
szemben, tüstént aggályok fogják el 
és megtorpan. Megróbálja nevelni az 
akaratát . Ezer óvatossági rendszabály-
lyal veszi magát körül. Szinte magikus 
ráolvasásokkal szeretné edzeni az aka-
ratát . Fantasztikus dátumokhoz köti 
az elindulást a kemény cselekvések 
mezején, de még a dohányzásról sem 
tud leszokni. 

Ez az akaratnélküliség jellemzi há-
zasságát is. Bekerül egy lányos ház-
hoz, ahol beleszeret a fiatalabb leányba. 
De addig készülődik a házasságra, 
addig habozik és aggályoskodik, míg 
végül az idősebb lányt veszi el, akit 
nem szeret, aki őt sem szereti s akit 
valósággal a leány apja dob a kar jába. 

Azután elhatározza, hogy hatalmas 
kereskedelmi vállalkozásokba kezd. 
Társul annak a leánynak a férjével, 
akibe szerelmes volt. De legragyogób-
ban elgondolt tervei is hajótörést 
szenvednek, mihelyt gyakorlati meg-
valósításukra kerül a sor. Igy folyik 
Zeno élete örökös aggályok, örökös 
tervezgetések s örökös csalódások és 
balsikerek közt. A legmeglepőbb azon-
ban, hogy ő maga világosan lá t ja 
minden balsikerének okát, a legéle-
sebb analizissal boncolja ki minden 
eset rej te t t rugóit, azonban a döntő 
pillanatban mégsem tud úgy csele-
kedni, ahogy előre elhatározta. Egé-
szen ritka ez az analitikus hajlandó-
ság s a keserű iróniára és tragikomikus 
humorra hajlamos szkepszis az olasz 
regényíróknál, akiknél a meleg liriz-
mus vagy a dekorativ páthosz inkább 
az uralkodó hangnem. Svevonak mégis 
nagy a hatása most, hogy már meg-
ismerték, olvasóira, mert sorsában, 
ahogy a szép, fantasztikus elgondolá-
sok lépten-nyomon beleütköznek az 
élet szürke hétköznapiságába, ahogy 
a legnagyszerűbben felépített tervek 
sokszor egészen jelentéktelen körül-
ményeken, szinte porszemnyi elszámí-
tásokon halomra dőlnek, mindnyájan 
a magunk sorsára ismerünk. Svevo-

nak az az ereje, hogy minden olvasója 
azonosíthatja vele magát és a saját 
nagyotakaró, de kicsit merő életét lát-
h a t j a abban a tükörben, amelyet az 
író alig árnyalatnyi torzító szándék-
kal elébe ta r t . Kállay Miklós. 

Drasehe-Lázár Alfréd: 2222. (Re-
gény. Athenaeum rt.) A 2222. évben 
Amerikában életrekeltenek egy 300 
év óta jégbefagyott embert. Az életre-
keltett ember Nikolajevics, a cári csa-
lád tagja . Ha jdan a kommunisták 
szorították jégtömbök közé. Nikolaje-
vicsnek idegen s lényegében ellenséges 
a világ, mert 2222 az örök béke világa. 
Egy kiváló feltaláló oly sugarakat 
bocsátott az emberiség rendelkezésére, 
melyek képesek néhány perc alatt 
minden hajóhadat , municiót és repülő-
gépet tönkresilányítani. Minek követ-
keztében minden háborús készülődés 
csődöt mond. Száztíz éve béke van. 
S az emberek azt hiszik, többé soha-
sem lesz háború. Csak a 300 év előtti 
ember kételkedik a titokzatos suga-
rakban. Vajjon valóban oly romboló-
hatásuak-e? Vagy csak óriási bluff az 
egész, ez mese, ijesztgetés s nincsenek 
ily sugarak? Ezt t a r t j a valószínűnek. 
Az orvosnő, kit azért adnak mellé, 
hogy bevezesse az új szellem, az «indi-
vid» világnézet rejtelmeibe, nem bír 
e kétkedő s romboló szellemű férfinak 
ellenállni. A nők általában előbb-utóbb 
mind alávetik magukat aljas akaratá-
nak, mert azt hiszik, hogy szerelmük 
által közelebb férkőznek lelkéhez s el 
t ud ják tántorí tani szörnyű tervétől : 
hogy újból háborút zúdít a világra. 
S ebben a hitükben van is némi igazság. 
Nikolajevicsben két lélek k ü z d : a 
300 év előtti s a megújhodó, korszerű 
lélek. Újra el akar ja foglalni a régi 
Oroszországot, mely az ő első halála 
óta teljesen elpusztult, a mongol hor-
dák zsákmányává lett. A háborúskodás 
elkerülhetetlennek látszik. Egy honfi-
társa szegül hozzá, ki az Amerikában 
szétszórva élő oroszok egyrészét össze-
terelve letelepíti az ősi földre. Niko-
lajevics trónkövetelő, de a másik 
orosz — Fedorovics Dimitrij — is az, 
tehát egymás ellen fordulnak, kény-
telenek megütközni. Nikolajevics 
ekkorra már újkori, békésebb szellemű 
emberré vedlett, feleségül vette Easter-
house Gladyst, annak a Menevalnak 
leányát, ki a titokzatos sugaraknak 
kezelésével van megbízva, s akit az 
egész művelt emberiség Grál-lovag-
ként tisztel. Hajlandó elkerülni a 
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háborúskodást, de most már késő. 
Meneval figyelmezteti Gladyst meg őt 
is. Családi tekintetet félretéve kell 
majd elpusztítani őket, mihelyt csa-
táznak. De most már nem lehet vissza-
menni. Áll a harc. S csakhamar kitűnik, 
hogy a titokzatos sugarak valóban 
romboló hatásúak. A csatázok finom 
porrá hullanak szét a magasabb cél 
érdekében s az örök béke helyreáll. 

Utopisztikus regények megírásához 
elsősorban fantázia kell. Drasche-Lázár 
Alfrédnak nincs nagy fantáziája. Annál 
több a földrajzi, történelmi tudása 
s a nagyvilági tapasztalata. Nem sok 
súlyt helyez 2222 levegőjének érzékelte-
tésére, technikai tanulmányokat sem 
ábrázol, legfeljebb különös neveket, 
sokat sejtető cédulákat ragaszt rájuk. 
Ismeri képességének ha tárá t s nem 
annyira a jövő (2222) belénkszuggerá-
lása a célja, mint inkább az, hogy 
2222-ből, mint egy fix pontból letekint-
hessen korunkra s így szabadabban 
írhasson róla enyhe szatirát. Ebből a 
helyzetből mintegy visszanézve sok 
megértéssel s éles elmével boncolgatja 
a mai társadalmak félszegségeit. A tá-
volság sugarait vetíti rájuk. A jövő 
társadalmak rajza ezzel szemben kissé 
halovány. Mintha nem 2222-ben, ha-
nem, mondjuk 1942-ben szerepelnének 
hősei. Alig különböznek a mai haladó 
hajlandóságú és értelmes emberektől. 
Drasche-Lázár igen jól lá t ja korunk 
hibáit, de egy tökéletesebb korról csak 
igen tökéletlenül tud álmodni. Regénye 
mindvégig érdekfeszítő s nem csoda, 
ha a mai olvasótábort érdekli. Stílusa 
nagy gyakorlatra vall, de gépies stílus. 
Nincs benne egyéni szín. Amerika, 
Ausztrália és Ázsia legszebb részei 
fölött repül el, de a szerző ezeknek a 
tá jaknak és népeknek jellegéből semmit 
sem tud, vagy semmit sem akar észre-
venni. Neki fő a gyorsaság, a regény 
«cselekményes» gördülékenysége, nem 
az elmélyedés. Szereplőiből is, bár 
«individ» világnézetet vallanak, hiány-
zik az egyéniség varázsa. Az első fejeze-
tek magyartalansága feltűnő. (Az én 
123 esztendőmmel a hátamon . . . Kell, 
hogy még valamit közöljek veled, 
t a n á r . . . Kubikcentiméter — köbcenti-
méter helyett.) Lépten-nyomon néme-
tes kifejezésekre bukkanunk. A regény 
végének ábrázolása elsietett. 

Marconnay Tibor. 

Bakó József: Árva kalászok. — 
Versek. Vas vármegye és Szombathely 
város kultúregyesülete kiadása, 1927. 

A bevezető-sorokból megtudjuk, hogy 
a szerző vasmegyei szegény cipész-
legény, kit az inas- és kezdő legény-
élet küzdelmei u tán a vasmegyei és 
szombathelyi kultúregyesület szellemi 
pártfogásába vet t , s most negyvenöt 
versét, nem is a legjavából válogatva, 
azzal a reménnyel adja ki, hogy ezzel 
«az ú j magyar líra egyik legnagyobb 
igéretének mielőbbi beváltásához nyu j t 
szeretettel biztató segítő kezet». Át-
olvastuk a kötetet azzal a figyelemmel, 
melyet a nevezett kultúregyesület neve 
és ajánlata megkívánt, de sajnos, Bakó 
ötévi költői termésének e megjelente-
t e t t «kis hányadá»-ból nem tud tuk fel-
fedezni az ú j magyar líra eredeti és erős 
hangjai t . Bakónak nem sok és fontos 
mondanivalója van ; nincsenek nagy 
érzései, melyek őserővel sietnének a 
költészet rímes-mértékes fo rmáiba ; 
például szerelmi költészete nincs s tesz 
is közzé egy, nem égészen sikerületlen 
szerelmi hirdetést: 
«Valakit keresek, ki sorsommá lenne, 
Aki a szívembe ú j célokat vetne . . .» 

Nem egyszer a modern magyar líra 
közhelyeinek hatása alat t áll, anélkül, 
hogy eredeti színűvé tudná azokat 
tenni. Általában fölötte kevés verse 
van, melynek eszméje tiszta, hangulata 
zavartalan, kivitele harmonikus volna. 
Az a kristálytisztaság, melyben meg-
kapó eszme a formával zavartalan 
harmóniába olvadna, természetes egy-
szerűséggel s költői hatással jelennék 
meg, Bakónál jóformán hiányzik. Mo-
tívumaiban sok az ötletszerűség; több 
költeményében festi magát vagy hely-
zetét ; kifejezi anyja iránti szeretetét, 
a falu és a természet pihentető hangu-
latát , megnyilatkozik költői öntudata, 
önérzete, vannak költői fogadkozásai, 
noha még kellő siker nélkül. Modern 
költői mintáiból veszi szimbolizmusát 
s e nemű költeményei között valóban 
van egy pár figyelemreméltó. Lelke 
»titokzatos tengerszem», őmaga egy-
szer a «kenyér foglya», kinek fogiára az 
éhség, másszor «makacs bányásza min-
den időknek»; szíve egyszer «magában 
síró szomorú ara», másszor «kopott 
hajlék», melyben jótékony koldusok 
tanyáznak. Festi magát, mint «bitang-
sorsú» kó ró t ; a mező «lelke da jká ja» ; 
olvasóját «álomfogatára» invitálja, ver-
sei «koldusbűnű, lázadt ugaron dajkál t , 
mostoha árva kalászok». E nemben 
sikerültebb darab ja i : Szívem, Lelkem, 
Börtönben, A gond, Pihenés közben. 

Ha, mint szimbolizmusa s költői 
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stílusa tanusí t ja , tanul t jót és rosszat 
modern mintáitól, egyet s ezt dicsére-
tére kell feljegyezni, nem tanul t meg, 
a léhaságot. Mondja is az Ének írás-
tudóihoz című versében : 

Finom metszésű, finnyás szátokon 
Fertőző, céda daloknak íze, 
Mit szóltok ahhoz, ha iskolátlan, 
Dísztelen szókkal ki merem zengni, 
Hogy énnekem még díszem az Ige. 

Megkapóbb hangokat talál még anyja 
iránti szeretetére ( Az édesanyám, Világ-
verten) s a falu és természet pihentető 
hatására (Természet ölén, Őszi kép, 
Megint). Egyéb motivumai meglehető-
sen zavarosak. A magyar ugart ő is 
szántás alá vonja, de nem igen m u t a t j a 
a magot, melyet belévet. Legalább 
nem igen lá t juk azt a «villámcsiholt 
ős lángot», melyet a magyar «bábbá 
korcsult szívébe» készül hozni. Egyéb-
ként önmagáról s verseiről öntudat ta l 
s önérzettel, noha sohasem szerényte-
lenül szól (Magyarul, Kertész, Árva 
kalászok). Vannak nem sikerült ötletei, 
mint Nagyszombaton, melyben a leölt s 
kocsira rakott húsvéti báránytestek 
indí t ják panaszra ; a Szemetes és a 
Csatornatisztító dala, melyek már té-
májukkal az ízlés határán kívül es-
nek. 

Stílusa ri tkán egyszerű, általában 
cifra, hajszolja az erőltetett képeke t ; 
képei, rendszerint különböző helyekről 
véve, gyakran zavarják a költői össz-
hangot. Nagy Sándor. 

Kassák Lajos : Egy ember élete. 
(Dante.) Ha az önéletrajz három köte-
té t átolvastuk és jóleső emlékezéssel 
visszaidézzük egyes lapjait , éles kör-
vonalakkal, félreismerhetetlenül előt-
tünk áll valaki, akit tehetetlen program-
mok eddig hiába igyekeztek elénk vará-
zsolni : a művész Kassák alakja. A for-
radalmár elméletgyártó, a konstrukti-
vista költészetromboló jármukba fogták 
benne az írót, hangosságukkal, gro-
teszkségükkel, ürességükkel elsor-
vasztva alkotó erejét. Kassák persze ezt 
a világért sem ismerte volna el. Legsajá-
tabb énjét tisztelte gondolataiban, hi-
szen évek fáradságával termelte ki ma-
gából és büszke volt eredetiségükre. Az 
autodidaktát gondolatai kompromittál-
ják és művészi eredményei mentik meg. 
Kassák is egyszer véletlenül, szándékai 
ellenére szabadjára hagyta íróiságát és 
megszületett első zavartalan értékű 
munkája . Ő kezdetben, meglepve a 

sikertől, készebb volt megtagadni 
könyve művészi jellegét, mint kedvenc 
rögeszméit, de az ú j felismerések las-
san és bizonytalanul már kezdenek ki-
alakulni a lelkében. Még mindig a világ-
mindenség kollektív átérzését t a r t j a 
ugyan a végső célnak, de szerencsére 
másfelé jut , mint ahová igyekszik. 

Finom, ösztönös veszedelemelkerülés 
jellemzi könyve szociális tar talmát . 
Proletársorsa kínálkozott az agitatív 
vagy szentimentális klisékbe szorításra, 
amelyekkel annyi íróféle teszi «igazzá» 
az ábrázolását. Kassák nem tudta , de 
megérezte, hogy az egyetlen művészileg 
lehetséges megoldás ma a munkásélet 
őszinte, minden, még hangulatilag is 
célzatos beállítástól független rajza. 
Első kötetében — a legsikerültebben — 
épen ez a nyers szépség, kemény vonal-
vezetés kapja meg az olvasót. A szo-
cializmus elvesztette ihletteremtő ere-
jét ; a naturalizmus néhány nagy írásá-
ban (Germinal, Takácsok, Gorkij köny-
vei) függetlenül a doktrinától, de leg-
bensőbb valóságában kelt életre alap-
szemlélete, ám az epigonok tehetségét 
már megbénította. Irodalomformáló 
hatása szükségszerűen volt rövidtar-
tamú ; vigasztalan és egyhangú világ-
nézete egyszer nagyszerű formákba 
szökhetett, de az ismétlést nem bírta 
el, megújulni nem tudot t . A szocialista-
látású írónak mindig ugyanazt kellett 
mondania és ami az irodalom szem-
pontjából a legtragikusabb, mindig 
ugyanúgy. 

Kassáknak bizonyára jobban fá jna , 
ha szocialista elveiből, mint ha művészi 
teóriáiból kellene kiábrándulnia. Be-
csülettel adta oda magát terméketlen 
szolgálatukra és az elsekélyesedő szo-
cializmus lá t tára még mindig hihet a 
maga álomképének megvalósulásában. 
Az irodalmi taní tványok példája azon-
ban brutális intés és eszméltetés a szá-
mára. Egy nemrég megjelent cikkéből 
idézzük a következő sorokat : «A mű-
vésznek, aki ezeknek a kísérletezések-
nek (az utóbbi évek irodalmi forradal-
mairól van szó) az eredményeivel meg-
ismerkedett vagy épen ezek fixálásá-
ban közreműködött, önmagával, mult-
jával szemben kötelessége, hogy túl-
lépjen az iskolák és izmusok keretein 
s a megtisztított eszmében s gazdag 
formai tapasztalatokkal ne az «új és 
érdekes», hanem a lehető legtökélete-
sebben egységes alkotások megterem-
tésére törekedjen. Azok a csatlakozók 
és azok a «fiatalok», akik ma a külön-
böző izmusok jegyében dolgoznak, nem 
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hozhatnak egyebet iskolák rekvizitu-
mainál. És úgy látom, i t t az ideje, hogy 
kimondjam, amit különféle égiszek 
alat t és a «modern» művészet nevében 
ma nálunk «kísérleti» lapocskákban és 
előadótermekben elkövetnek, az nem 
egyéb éretlen vagy túlérett giccsnél». 
Könyvében készen volt már egész 
költői mult jának bírálata, aminek i t t 
az elmélet elkésve baktat utána. Talán 
a formák élessége az egyetlen, amit 
régibb tanulságaiból hasznosíthatott, 
egyébként egészen ú ja t kellett adnia, 
hogy végre kifejezhesse magát. Ő csak 
továbbfejlődést lát abban, amiben mi 
ítélkezést régibb énje felett és mind-
kettőnknek igaza van ; mert fejlődni 
csak önmagunk folytonos legyűrésével 
lehet. Halász Gábor. 

Szent István-könyvek: Meszlényi 
Antal: A magyar katholikus egyház 
és az állam 1848—49-ben. — Radó Po-
likárp : A kereszténység szent könyvei. 
I. Ószövetség. A Szent István-könyvek 
sorozatában igen komoly értékkel so-
rakozik ez a két kötet. Általuk is kö-
zelebb látszik a vállalat ama céljának 
megvalósítása, mely a tudomány és 
művelődés egész területének a keresz-
tény világnézet szellemében való át-
világítását tűzte ki a maga tiszteletre-
méltó céljául. 

Meszlényi Antal neve is, könyve is 
új név, de az első bemutatkozás után 
mindkettő sokat igér és ad. A téma, 
mely körül a könyv szándéka jár, igen 
érdekes, de tekintve időtávlatának kö-
zelségét, egyúttal nagyon kényes is. 
A szerzőn látszik, érzik az óvatosság. 
Tárgytisztelete néha szinte lenyomja s 
nem mer a történetíró kiforrott bizton-
ságával szembenézni anyagával. In-
kább arra törekszik, hogy a tények 
rendjét pontosan adja a történelmi 
áramok sodrában. Elsőrangú elbeszélő. 
Az új történetírói iskola formai erős-
sége ra j ta is meglátszik. I t t -ot t egy 
kissé kifelé visz el szemléletútja, s nem 
mindig áll meg azoknál az alkalmaknál, 
amelyek hálásan igérkeznek egy-egy 
történelmi mozzanat mélyebb átpillan-
tására és értékelésére. Igaz, hogy 
anyaga nagy volt és ennek rendszeres 
feldolgozása maga is különigényű 
munka, főleg akkor, amikor ilyen egé-
szen ú j készlettel kellett dolgoznia. 
A szerző bizonyára maga is érezte, 
hogy nem merítette ki programmjának 
anyagi teljességét. E téren még sok 
kutatás vár feldolgozásra s még sok 
adat szükséges ahhoz, hogy világosan 

legyen látható a mult század e válsá-
gos időinek világszemléleti, belső arcu-
lata. Az a szorgalmas és értékes kész-
ség, melyet a szerző e könyve elárul, 
jogos várakozással tölt el bennünket, 
hogy munkássága eredményei sokban 
hozzájárulnak újabbkori történelmünk 
kialakulásának megállapításához. 

Radó Polikárp könyve tudományos 
készültségével, módszerével, anyagi 
gazdagságával szinte átlépi a vállalat 
könyveinek cé l já t : a tudományos ered-
mények megvilágító összefoglalását. 
A kötetnek önmagában is kiváló tudo-
mányos értéke van. Valóban, ha arra 
gondolunk, hogy az ú jabb időben mily 
nagy eredményei vannak a biblikus 
tudománynak, örömmel kell gondol-
nunk arra a szolgálatra, melyet Radó 
Polikárp könyve a magyar szellemi 
életben teljesít. A könyv elrendezése 
világos ; szempontjai a legújabb vizs-
gálódások út ja in haladnak ; alaki, tar-
talmi és történelmi irányban minden 
lehető kérdést felölelnek. Nyelve vilá-
gos, de azért szigorúan tudományos 
alkatú ; néha szinte elkerülhetetlen a 
tárgyalásban bizonyos akadémikus el-
vontság, ezt azonban jólesően egyen-
súlyozza ki mindig az előadás előkelő 
modora. Nagy ereje a könyvnek az 
egyes könyvekhez fűződő problémák 
jelzése s a hatalmas könyvjegyzék, mely 
bevezetést és tájékozást nyu j t az egyes 
kérdésekkel foglalkozóknak. A könyv 
természetesen teljes értéket akkor kap, 
amidőn készen lesz az újszövetségi rész 
is. A jelen kötet minden kezességet 
megad arra vonatkozóan, hogy biza-
lommal tekintsünk annak sikerei elé is. 

dl. 

Komáromi János : Szülőföldem szép 
határa. (Dick Manó kiadása.) Tizenöt 
elbeszélés, csaknem valamennyi az író 
szülőföldjéről. Nem úgynevezett akciós 
novellák, t rükköt , meglepő fordulatot 
hasztalan keresnénk bennük, Komá-
romi nem dolgozik ezekkel az eszkö-
zökkel. Azzal a bizonyos, jól induló, 
tetőpontra jutó és a lelki mozgások 
szabta befejezést érő mesével sem ta-
lálkozumk it t , mely a kezes-lábas, 
pirospozsgás novellák sajátsága. A kö-
te t mély művészi hatása mégis kétség-
telen. Mi ez írói siker t i tka? 

Elsősorban a megírás módja. Kompli-
kálatlan lelkeket kapunk ragyogón 
tiszta vetítésben, magunkra ismerünk 
bennük s már velük élünk. Más író talán 
ezt mondaná : mert velem történtek, 
nekem érdekesek ezek a dolgok, máso-
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kat azonban aligha kötnek le. Komá-
romi e mindennapos dolgokat emeli 
magasba ; nini, milyen csodálatos ez, 
milyen szép, mondja rá az olvasó és 
eltünődik a könyv oldalain. Az elbeszé-
lés embere már az övé, benne él ezután 
s hozzá méri majd azokat, kikkel az 
életben találkozik. Ami Komáromival 
történik, nekünk is érdekessé válik. 
Mélyebb és teljesebb lélekrajzokat szer-
zünk így, mint mások kiütköző elem-
zéseivel s emellett az unalom egyetlen-
egyszer sem lep meg bennünket. Ősi 
kincse az emberiségnek ez a megírás-
mód, ez a mesélnitudás. 

A siker második oka Komáromi alak-
jaiban lelhető meg. A régiszabású kis-
városi detektív tragikomédiája mellett 
nem mehet el maradandóbb érzések 
nélkül az olvasó, a kisvárosi újságírók 
rajza annyira eleven, hogy tökélete-
sen megismerjük belőle a lapcsinálás 
minden mulatságos mozzanatát . A fa-
lusi munkához korán befogott gyerme-
kek keserűségeit sem írta meg így 
még magyar író, mint Komáromi János, 
aki mindezt maga is végigélte. (Lent 
áll a hold.) Nem kérkedik azért a 
parasztságával és nem már t j a ecsetét 
szurokba. A lányok is egyszerűek és 
természetesek, mint az a vidék, melyen 
laknak. Jellemző Komáromira, hogy 
ártó természetű vagy gonosztevő ember 
egyetlen egy nem szerepel végig az 
egész kötetben. Még a Fityara rabló is, 
aki i t t -ot t felüti a fejét, kitünő ember, 
mert csak a szociális igazságtalanság-
gokon igazít. 

A megírás szeretőkezű lágysága s az 
alakok naiv természetessége a siker 
harmadik tényezőjét hozza : a hangu-
latot. Szlávos hangulat ez, azaz minden 
izében passzív, de azért több a nyicse-
vónál. Az emberek messze elnéznek 
fejük felett, a vihorlát szelei ha j t j ák a 
felhőket s a Bodrog csendesen kanya-
rog le füzesei között , duhajabb fo-
lyókba. Vár-vár mindenki valamit, a 
csapásokba lázadás nélkül belenyug-
szik. Olykor azonban — és i t t vált át 
a szlávos hangulat magyarba — fel-
hörkennek az emberek, izmuk feszül 
s cselekszenek a messzibe bámulok 
helyett is. (A hazatért.) 

Komáromi szülőföldjének eddig még 
nem akadt szépirodalmi megírója. Ér-
demes és hálás dolog az íróra is, a 
közönségre is az egész magyarság elé 
állítani írói feldolgozásban egy-egy 
vidéket ; a Bodrog tá jéká t már meg-
ismertük és megszerettük Komáromin 
át, Nógrádot mindenki szívébe zárta 

Mikszáth feledhetetlen írásaiból; hány 
szülőföld, mennyi szép határa van 
azonban még ebben a csonka ország-
ban is, melynek lelkét könyvbe fog-
lalhatnák az odavaló írók ! Főként a 
Dunántúl egyes vidékei hiányoznak, 
Somogy, Baranya, Tolna szép határai, 
aztán a Duna-menti magyarság élete, 
Vasmegye ősi magyarsága, a Rábaköz 
még vár a szépirodalmi megszólalta-
tókra. Annyival is inkább, mert viszont 
az alföldi élet bőven kap megírót s így 
meglehetősen egyoldalú irodalmi kép 
alakult ki ú jabban, melyben az ország 
nemkevésbbé értékes részei szinte el-
sikkadnak az Alföld mellett. 

Ezért köszöntöm Komáromi Szülő-
földje szép ha tárá t megkülönböztetett 
szeretettel. Hiszem, hogy u ta t muta t , 
írókat bír rá, hogy felfedjék előttünk 
szülőföldjüket. Kilián Zoltán. 

Mária-legendák. Dedek-Creseens La-
jos. (Szent István-Társulat kiadása.) 
Inkább Mária-meséknek nevezhetnők 
a kis történeteket , mert, bár erősen 
vallásos szellemben íródtak és Szűz 
Mária megjelenése, a mindegyikben 
közös csodás elem a legendák körébe 
utalná, mégis a meseszövés, a szereplő 
személyek, a népéletből, vagy törté-
nelemből vett motivumok a népme-
sékre emlékeztetnek. Csakhogy a szok-
ványos «jó tündér» helyett i t t Mária 
jelenik meg. Ő lesz keresztanyja a 
szegényember gyerekének, ő adja a 
gyermeknek a varázserejű sarút, botot 
és aranyhajszálat, ő m u t a t j a meg a 
halászfiúnak a rej te t t kincseket, a 
«tündérkert» i t t Szűz Mária kertje. De 
épen ebben van valami eredeti, közvet-
len báj , amint a más alakban megszo-
kott képek i t t f inoman szimbolikus 
beállításban egészen ú j jelentőséget 
nyernek. Erkölcsi tanulságuk könnyeb-
ben talál ú ta t a gyermekek lelkéhez, 
akiknek írójuk szánta. Jó, ú j magyar 
mesét mondani talán nagyobb művé-
szet, mint a legenda-stílus misztikus 
fátyolába burkolni a gondolatot. Ezek 
a mesék pedig érdekesen, fordulatosán, 
magyarosan szólnak. Udvary Géza 
hangulatos rajzai díszítik a kötetet. 

R. Kozma Ilona. 

Gróf Gyulai Ferenc naplója, 1703—4. 
8° 243 lap. Kiadja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Hadtörténelmi Bizott-
sága. («Dunántúl» r t . Egyetemi Nyom-
dája, Pécs, 1928.). A magyar mémoire-
irodalom újabb termékkel, gróf Gyula 
Ferenc naplójával, gyarapodott, ame-
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lyet, a cs. és kir. 51. gyalogezred birto-
kában volt eredetiről, még 1911-ben 
másolt le néhai Márki Sándor. Maga 
az eredeti kézirat, Kolozsvárnak az 
oláhok által történt megszállása alkal-
mával megsemmisült. A megmaradt 
egyetlen másolatot adta most ki a 
Magyar Tudományos Akadémia Had-
történelmi Bizottsága. 

A naplóíró gróf Gyulai Ferenc, mint 
a Bagossy-féle hajdúezred (a későbbi 
cs. és kir. 51. gyalogezred) alezredese 
sodródott bele a spanyol örökösödési 
háborúba, amelynek forgataga, 1703-
ban, az olaszországi harctérre ragadta 
őt. Ott, Jorea átadása alkalmával, a 
franciák hadifogságába esett, amely-
ből csak 1706 végén szabadult meg. 

A napló nemcsak a Bagossy-féle 
hajdúezred, hanem a vele csaknem 
mindig együtt járt Deák- és Ebergényi-
féle (később cs. és kir. 8. és 9.) huszár-
ezred viselt dolgainak is kiváló forrása. 
De fontos még más szempontból is. 
Gyulai t . i. nem szorítkozik csupán a 
hadiesemények vázolására, hanem rész-
letesen leír mindent, amit Magyar-
és Steierországban, Karinthiában, Tirol-
ban és Olaszországban, hosszas ván-
dorlásai közben látot t és tapasztal t . 
Figyelemreméltó föld- és néprajzi meg-
figyelésein kívül, megismerteti az ol-
vasót az Olaszországban működött 
tábornokokkal, továbbá mindazokkal 
a bel- és külföldi egyházi és politikai 
előkelőségekkel, is, akikkel ú t jában 
találkozott. 

II. Rákóczi Ferenc akkor lángra-
lobbant felkeléséről is vannak érdekes 
adatai. 

A napló — sajnos — csak töredék. 
Eleje is, vége is, hiányzik ; de még így 
is nagyon tanulságos olvasmány. Néhai 
Márki Sándor nagy szolgálatot t e t t 
tehát a magyar hadtörténet- és mémo-
ire irodalomnak azzal, hogy ezt a ter-
jedelmes kéziratot, hosszú és fáradsá-
gos munkával lemásolta s így a pusz-
tulástól is megmentette. Gy. J. 

Kilián Zoltán : Az ezüst nyíl. (Buda-
pest, 1927. A Magyarság kiadása.) Ma-
gyar sportregényt, detektivregényt alig 
ismertünk eddig az idegenből szállított 
anyag mellett. Voltak ugyan regé-
nyeink, idegen fővárosok rejtelmeinek 
mintájára pesti rejtelmekkel, hazai t i t-
kokkal izgatók, de ez a műfaj ponyvára 
került, mielőtt életerőssé izmosodott 
volna. Kilián Zoltán úttörő : magyar 
irodalmi vonást akar adni egy lekicsi-
nyelt műfajnak. Regényében az az 

izgalom zsibong, mely a ponyván min-
den második lapon életveszedelem, 
halálos tőrök, láthatat lan mérgek t i t -
kával borzongatott. Nála is potyognak 
az emberek, de gazdaságos adagolás-
sal. Egy láthatat lanul szívbe fúródó, 
rejtélyes ezüst nyíl akasztja el lélek-
zetünket. Honnét jönnek a nyilak? 
Miféle gyártmányok? Hogyan lehetne 
betömni forrásukat, melyből úgy árad-
nak, mintha lassanként az egész fő-
város és a vidék szívébe fúródnának 
lassú következetességgel, holmi cinikus, 
gépgyártotta modern Végzet akaratá-
ból? A hajsza megindul, előbb a leg-
főbb rendőr halála után, majd a többi 
áldozat hullásakor. Az izgalmas haj tó-
vadászat folyamán érdekes alakok 
bukkannak fel, s egy pompás nő, aki 
túltesz valamennyin s egy egész fő-
várost megkötöz aranyhajával. A szí-
vek dobogását a becsvágy fűti , a siker, 
az önmagáért szép győzelem a halálos 
t i tok felett. Persze az ördöngös ezüst 
nyilak zápora eláll s a szerelmesek egy-
másra találnak. Régi nóta ez, mely a 
vadonatúj formák között Kiliánnál 
is megmaradt megnyugtatóan réginek. 
Ami az ezüst nyíl t i tká t illeti, termé-
szetesen nem vetkőzhetett ki t i tok-
mivoltából. Hiszen az ezüst nyíl csak 
fantázia-kép, mely illuziót kelt s mely-
nek a kellő pillanatban el kell oszlania, 
meg kell semmisülnie feltalálójával 
egyetemben. Kilián Zoltánnak sikerült 
a hátborzongató regények helyett egy 
tisztalevegőjű, épkézláb mesét kitalál-
nia s a minden lehetetlennek megoko-
lását követelő olvasónak hihetővé tenni 
az ezüstnyilas férfiszörnyeteg ördög-
konyháját . A regény elsősorban a 
szakmabelieket és amatőröket érdekli, 
ilyenek viszont ma sokan vannak. 
Nők és férfiak, kik a színház helyett 
jobban kedvelik már a mozik kalandos 
regényeit, melyek voltakép a technika 
vívmányainak többé-kevésbbé hű il-
lusztrációi s a technika fejlődésével 
módosult, modern emberi lélek vál-
ságai. Kilián Zoltán igen folyamatosan, 
szívesen beszél és beszéltet, ügyesen 
bogozza a sokrétű cselekményt. Könyve 
méltón megérdemelte azt a sikert, 
melyet a Magyarság havonként meg-
jelenő regénysorozatában aratot t . 

Szatmári. 

Francois Mauriac : Destins. Francois 
Mauriac a legerősebb tehetségek s a 
legeredetibb egyéniségek egyike az 
ú jabb francia regényirodalomban. Nem 
tartozik Proust követői közé, nem pró-
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bál a Morand-féle kozmopolita exotiz-
mus hatásaival hódítani, távol van 
minden neonaturalizmustól, de min-
denesetre ő az a mai beérkezett nem-
zedékben, aki a regényírás terén is leg-
inkább megmaradt költőnek. Alakjai, 
akiket kétségkívül a köznapi életben 
figyel meg, a nagyon is valószinűtlen 
lelki kalandoknak olyan fantasztikus 
légkörében élnek, amelynek intenziv 
költőisége mégis erős realitást ad. Ez 
a közös atmoszféra bizonyos egységet, 
folyamatos kapcsolatot teremt Mau-
riac legkülönbözőbb tárgyú regényei 
közt, amelyekben ugyanazok az ember-
tipusok szerepelnek, ugyanazok a lelki 
konfliktusok merülnek fel csaknem 
ugyanabban a keretben. Ramon Fer-
nandez szerint úgy következnek ezek 
az elbeszélések egymás után, mint a 
nap különböző óráinak hangulata 
ugyan afölött a t á j fölött. 

Mauriac művében tehát meg van az 
az egység, amely minden erős egyéni-
ség alkotásait jellemzi, bár maga ez az 
egyéniség épen olyan sokrétű, olyan 
komplikált és talányos, mint regényei-
nek csaknem valamennyi hőse. Mau-
riac kitünő megfigyelő s egyben fan-
tasztikus költő. A gyöngéd meghatott-
ság és az irónia fintora szüntelen vál-
takozik nála. Maniheus clair obscurrel 
keveredik alakjaiban az angyali tisz-
taság és a bűn sötét indulata. Lelke és 
hőseinek lelke is az ég hívó szava és a 
föld szirénéneke közt vergődik. Szen-
vedély és vezeklő szenvedés ölelkezik 
ezekben a lelkekben. A szenvedélyt 
szinte aszketikus önsanyargatással pró-
bálják levezekelni, de a szenvedés 
ismét kéjes szenvedéllyé lesz náluk. 
A keresztvíz tiszta kegyelmét és Dio-
nyzosz tüzes borát töltik ugyanabba 
a kehelybe. Lélektanilag a hit és a 
katolicizmus atmoszférájában s a leg-
pogányabb erkölcstan érzékiségtől izzó 
légkörében élnek. Hősei mind ilyen 
felemás, megalázott, esett, elveszett 
lelkek, vagy gyakran egészen magas-
rendű lények, akiket valami fizikai 
nyomorúság béklyóz le. Még tragi-
kusabbá teszi sorsukat, hogy nemcsak 
lelkileg, hanem a valóságban is szűk 
határok közé vannak zárva a Pyren-
neusok északi lejtőjének sziklás, mo-
csaras, sivár vidékén, Bordeaux kör-
nyékén, a Garonne par t ján, ahol Mau-
riac minden regénye játszik. 

Legújabb regényében, amely egyéb-
ként szerzője egyéniségének minden 
jellegzetességét magán viseli, valami-
vel bővült, ha nem is a keret, de leg-

alább a szereplők száma. I t t aránylag 
sokkal több a szereplő, mint Mauriac 
bármely előző regényében, erősebb, 
mozgalmasabb a cselekmény, amely-
nek szövevényessége tragikusan egy-
másba kuszálja a szereplők sorsát. 
A regény is innen veszi c ímét : Sorsok. 

Mauriacnál a költői hangsúly min-
dig az ellentéteken van. I t t is igen 
ellentétes lelkek sorsa válik egymásra 
végzetessé. A regény hőse tu la j don-
képen Elisabeth Gornac, aki a regény-
író legtökéletesebben megformált alak-
jaival, a Genitrix Madame Casenave-
jával és Therése Desqueyroux-val áll 
egy sorban. Elisabeth Gornac már túl 
van a negyvenen, de még asszonyi 
szépségének teljében csupa életvágy, 
csupa foj tot t tűz. Néhány éve özvegy 
már. Soha szerelem nem füzte férjé-
hez, akinek félig még mint gyermek 
családi elhatározások folytán lett a 
felesége. Soha nem szeretett senkit és 
őt sem szerette soha senki. Apósa nem 
törődik környezetével. Csak szőlői és 
fenyvesei érdeklik. Fia Pierre vallásos 
rajongó. Elisabeth Gornac rettenetes 
magányban él. A környező társadalom, 
élete sivárság fölül mulja a t á j kietlen-
ségét. És ebben a rettenetes elhagya-
tottságban, ebben a kilátástalan deren-
gésben egyszerre csodálatos alkonyi 
lángolás gyul ki lelke horizontján. 
Elisabeth Gornac beleszeret Bob Lag-
rave-ba, egy huszonhároméves fiatal-
emberbe, akinek nagyszülei az ő szom-
szédságukban laknak. Bob Párizsból 
jött , kedves, megnyerő fiú, magával 
hozza ebbe a zárt levegőjű körbe a fő-
város minden szabadságát, csillogá-
sát és könnyelműségét. Bob maga is 
könnyelmű ember, tele a mai fiatalság 
önzésével és érvényesülési vágyával, 
minden erkölcsi aggálytól ment ciniz-
musával. Nagy lábon él. Fényüzéssel 
öltözködik, nagyúri passziói vannak. 
De senki sem tud ja , hol szerzi mind-
ehhez a pénzt. Apja szegény hivatal-
nok. De neki homályos összeköttetései 
vannak Párizsban, ahonnan zajos fia-
talság után, most megrongált egész-
ségét jöt t helyreállítani. Elisabethet 
megejti Bob fiatalságának varázsa. 
Titkolt szerelemmel csüng raj ta , aki 
észreveszi és kihasználja ezt a vonzal-
mat . Bob szerelmes egy gazdag fiatal 
lányba, de La Sesque kisasszonyba s 
a lány viszontszereti. Titokban meny-
asszonya lesz. De a szülők ellenzik a 
dolgot s a fiatalok csak Elisabeth segít-
ségével találkozhatnak, aki rajongó 
vonzalmában meghozza Bobért ezt az 
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áldozatot is : a saját házában ad helyet 
a szerelmeseknek. 

Egy ilyen találka lesz aztán a katasz-
trófa forrása. Pierre meglepi a kertben 
sétáló szerelmeseket. Elisabeth fia aféle 
katholikus Gregers Werle, aki nem 
nézheti, hogy ez a szép fiatal lány ezé 
a párizsi kalandoré legyen, bár ez a 
lány boldogságát és Bob jóútra téré-
sét jelentené. Felvilágosítja a fiatal 
lányt , ki is hát ez a Bob és milyen éle-
tet folytat Párizsban. De La Sesque 
kisasszony szakít Bobbal, aki kétség-
beesésében ivásnak adja magát . Még 
egy utolsó találkát kér volt menyasz-
szonyától. Ha nem jön el, végez magá-
val. Elisabeth tud ja ezt. De talán nem 
hiszi. Féltékenysége is egyre erősebben 
ébred föl benne. Felrémlik lelkében 
a gondolat, hogy figyelmeztetnie kel-
lene de La Sesque kisasszonyt. De el-
veri magától a gondolatot. Igy talán 
az övé marad Bob. S a találka regge-
lén elalszik. De La Sesque kisasszony 
nem jön. Bob erre barátai kérésére el-
határozza, hogy Deauvilleba megy. Be-
rugva ül fel autójára, amelyet azután 
a legteljesebb sebességgel neki vezet 
egy leeresztett sorompónak, amely le-
szeli a fejét. 

A regény legszebb fejezetei követ-
keznek most : Elisabeth kétségbe-
esett küzdelme, hogy legyőzze rette-
netes fájdalmát, az egyhangú vidéki 
élet őrlő unalma és őrjítő csendje, 
amelyben ezentúl szörnyű önváddal 
terhelten, néma vezeklésben tengeti 
összetört életét az az asszony, aki elő-
ször szeretett volna nőisége alkonyi 
föllángolásában, de aki talán maga 
ölte meg azt, akit szeretett. 

Mauriac regénye rövidségében is 
hatalmas koncepciójú, megrázó mély-
ségű sorstragédia. A regényíró minden 
technikai bravurja csillog benne. Egyet-
len hibája talán némely alakjának el-
rajzoitsága. Bob minden fiatal csillo-
gása mellett kissé szokványos alak. 
De La Sesque kisasszony alakja kissé 
vázlatos, keveset tudunk róla s azt is 
elmosódottan. Annál markánsabb pro-
filja van Pierre Gornacnak s Elisabeth 
Gornac olyan élő, olyan mesteri rajzú 
figura, amely a regény minden kisebb 
hiányosságáért kárpótol. 

Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
Mauriac stílművész is. A kristálytiszta, 
andalító szépségű, halk zenével csen-
dülő mondatok költője. Kállay Miklós. 

Kürt: Mentsétek meg lelkeinket! 
Rokonszenves poéta rejtőzik i t t egy 
rövid álnév mögött. Kür t nyilván-
valóan igen fiatal ember. Csupa áhitat 
és Adyért-hevülés, amit akkor is ki-
éreznénk verseiből, ha nem Ady-strófa 
állna előttük mottó gyanánt. Még 
inkább olvasmányainak él, mint ön-
magának. Irodalmi emlékei még nem 
váltak külön a maga mondanivalójá-
tól. Ady jellegzetes szavai többször fel-
bukkannak nála s van verse, mely 
szinte parallel fu t — formában és tar-
talomban — egy-egy Ady-vers mel-
lett. Úgy érezzük azonban, hogy ez a 
még idegen vágányokon haladó poéta 
hamarosan magános csapásra tér. Ver-
sei máris túl vannak a kezdő szárny-
próbálgatásain. Van ritmusérzéke, még 
pedig dicséretreméltó s elég színes, ele-
ven, jó magyar nyelve. Érzelmessége 
seholsem válik a fiataloknál annyira 
gyakori érzelgősséggé. Ez a kötet néhány 
feltűnőbb versben már határozott ké-
pét muta t j a egy hivatott költői egyé-
niségnek, melynek rej tet t szárnyai van-
nak. Építő, hívő költő ez, fölfelé mu-
tató, eszményi világnézettel teli. Ez a 
világnézet meg fog izmosodni s nagy 
verseket is életre kelthet majd, ha 
Kürt leveti magáról a tizennyolc-
esztendősök túlérzékenységét s kime-
részkedik a való élet harcába. 

Merkur. 

A «Studium» kiadásában és Hankiss 
János, debreceni egyetemi tanár szer-
kesztésében az elmult héten ú j könyv-
sorozat indult meg. A sorozat címe : 
Kortársaink. Célja, hogy megismertesse 
a nagyközönséggel a ma élő írókat, 
akiknek a művészete, méltán ta r tha t 
számot érdeklődésre. Közli az írók 
életrajzát, többnyire saját adataik 
alapján. Minden könyvecskét az író 
arcképe és aláírása díszíti. Eddig az 
alábbi kötetek jelentek meg : 

1. Babits Mihály. Irta : Juhász Géza. 
2. Csathó Kálmán. Irta : Szondy 

György. 
3. Herczeg Ferenc. Irta : Zsigmond 

Ferenc. 
4. Móricz Zsigmond. Irta : Juhász 

Géza. 
5. Tormay Cecile. I r t a : Hankiss 

János. 
6. Zilahy Lajos. I r t a : Ruzitska 

Mária. 
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