
E L V E K É S M Ű V E K 

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

A magyar irodalom új problémái. 
Kétségtelen, hogy prózairodalmunk meglehetősen egyenes ívben hajlik 

az elmult évtizedeken át egészen napjainkig. Jókai, Mikszáth, Gárdonyi Géza, 
Herczeg Ferenc és a hozzájuk közelálló kisebbek egyetlen, összefüggő láncot 
alkotnak; bennük, az ő együttes munkájukban talán minden művészetek közül 
a legteljesebben és a legnagyobb erővel nyilatkozott meg a magyar alkotó 
géniusz. A szárnyaló fantázia, a kifejezés készségének könnyedsége és színes 
kedvessége, a szív melege és a kedély derűssége a magyar léleknek ősi kincsei, 
amelyeket ez az elbeszélő irodalom hozott teljes mértékben napfényre. Nap-
jaink magyar prózairodalmának komolyan számbavehető része kevés kivé-
tellel ezeknek az irodalmi hagyományoknak egyenes folytatása. Talán szabad 
azt állítani, hogy irodalmunknak ez ma az alapvető, súlyos hibája és a neo-
nacionalista irodalmi célkitűzéseket ezeken a kereteken kívül kell keresnünk. 

Az elmult évtizedek magyar elbeszélő irodalma a l 'art pour l 'ar t művészet 
szempontján kívül megfelelt a kor szellemének és szükségleteinek is. Legfőbb 
témája: a szerelem, mindig aktuális; miliője: a falusi kúria, a puszta vagy a kis-
város a legnagyobb magyar problémák felmerülésének és megoldásának szín-
helye volt; kulturális és szellemi tartalma az akkori viszonyokhoz képest az 
olvasó látóhatárának kiterjesztését, tudásának gazdagodását jelentette. Azóta 
azonban a világ példátlanul hosszú lépésekkel haladt tovább ; feltalálták az 
automobilt és az insulint, a repülőgépet és a rádiót, a gondolat közlésének, az 
emberek egymással való érintkezésének új lehetőségei támadtak, amelyek 
szorosabb kultúregységbe kovácsolták a világot, mind nagyobb arányokban, 
mind nagyobb tömegek számára hozzáférhetővé tették a tudományos és 
technikai kutató munkát. Az ú j tudományok a modern ember otthonát, laká-
sát is a tudomány és a technika csodáival töltötték meg. Jóvátehetetlen hiba, 
ha irodalmunk ebben a megváltozott világban is megmarad a régi nyomokon. 
Elbeszélő irodalmunkban még ma is a forma, a kifejezés módja, művészi 
tökélye vagy újszerűsége a túlnyomóan fontos kérdés ; a tartalom, amely a 
formát kitölti, majdnem a régi maradt. A XX. század második negyedének 
olvasóját azonban nem fogják már bájos szerelmi történetek érdekelni, még 
a legszínesebb és a legtökéletesebb formában sem; nem fogja kielégíteni az 
a fantázia és az a stíluskészség, amely nem eszköz egy nagyszabású, komoly 
mondanivaló közlésének szolgálatában, hanem öncél csupán. A világ új kere-
keken csikorogva fordul új, ismeretlen irányokba; a ma művészének, a ma 
írójának kell ezeket az új irányokat felismernie és megmutatnia; a magyar 
írónak kell a magyar sors bizonytalanságaiban, a magyar társadalmi problémák 
labirintusában tájékozódnia, a magyar tudományos kutatás és nevelés, haladás 
és hanyatlás jelenségeit feltárnia és ehhez olyan magaslaton kell állania, ahonnan 
legalább nagyjában, az egész világ szellemi életét áttekintheti. A régi huma-
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nista szellemnek legalább részben át kell adnia helyét a tudományos gondol-
kodás új rendszerének ; a művészi alkotás súlypontját át kell helyeznünk a for-
máról a lényegre, a tartalomra. Aki ma beszélni akar, annak legyen komoly és 
figyelemreméltó mondanivalója ; az előadásban azután legyen művész, az 
elgondolásban legyen alkotó szellem. És természetesen tartalomban és előadás-
módban egyaránt legyen keresetlenül, gondolkodás nélkül magyar; komoly 
értékeket úgyis csak akkor produkálhatunk, ha megtartjuk és fejlesztjük 
ősi képességeinket és sajátságainkat, ha messziről felismerhetően magyarok 
maradunk. A régi kereteket meg kell azonban töltenünk új tartalommal ; 
a tudománynak minden ága a modern író hatáskörébe tartozik, a biológia épen 
úgy, mint a pedagógia, a geológia vagy az oceánográfia. A neonacionalista 
irodalom célkitűzése az én véleményem szerint csak egy lehet, irodalmi kultúr-
fölényünket, irodalmunk fejlődését csak egy felismerés biztosíthatja : vissza 
kell térnünk Széchenyi programmjához irodalmi téren is. Testben és lélekben 
legyünk magyarok, de ősi képességeink és tehetségeink kereteit töltsük ki 
tudással, képzettséggel, tisztánlátással. Legyünk európai magyarok. 

(th) 

A színházi közönség kultúrája. 
Magyarország kultuszminisztere azt várja, sőt elvárja, hogy a nemzet-

pedagógiának az ő felügyelete alá tartozó valamennyi szerve vállvetve, cél-
ismerően munkáljon a magyar ember új, a mai állapotoktól megkövetelt típu-
sának megteremtésén, hogy valamennyi magára vállalja Krisztus földi hely-
tartójának a «halászgyűrű»-vel szimbolizált magasztos küldetését : a «lelkek 
fogását», egy egészségesebb, frázistalanul «nemzeti» közműveltség felépítésére. 
«Ha — mondja — a magyar iskola, a magyar templom és a nemzetnevelés többi 
tényezői nem tudják a magyar embernek ezt az új típusát megteremteni, akkor 
veszve vagyunk.» 

«A nemzetnevelés többi tényezői» közé nyilván odaszámítja a fennhatósága 
alá tartozó Nemzeti Színházat is. Ennek az intézménynek kultúrai rendeltetése 
fennállása óta merőben sohasem homályosult el a magyarság köztudatában. Ne-
vében a «nemzeti» jelző valóban a faji öntudat és a közműveltségi önérzet hir-
detője : ez a színház a nyelvi közösségnek s a műveltségi eszmények közösségé-
nek teremtménye s ugyanakkor egyik leghathatósabb táplálója is. «Nemzeti-
nek nevezett intézményeink között még csupán a Széchényi Ferenc alapította 
múzeummal szemben tanusított a magyarság ilyen állandó, féltő, szinte csalá-
diasnak mondható együttérzést. «A nemzet színháza», «a nemzet múzeuma» — 
így szoktuk őket aposztrofálni —, midőn például «a nemzet kaszinójá»-ról aligha 
jutna eszünkbe beszélni. 

A világháborút megelőző esztendők «fin de siècle» közönyében kevesebbet 
gondoltunk e színház szent multjával s még szentebb jövőjével. Akkor ami 
benne hagyomány volt s egy elmult háromnegyed századra mutatott vissza : 
kabaré-élcelődés prédájává lett. Akkor megesett az is, hogy az egyik színi 
évadot a hagyományos magyar klasszikus darab helyett Gábor Andor Paliká-
jának bemutatójával nyitották meg s ez ellen még csak tiltakozó szó sem hal-
latszott. Mai kifosztottságunkban s a romokon új életet teremteni vágyó 
elszántságunkban megtanultuk értékelni a megmaradtat s benne kivált azt, 
mit a nemzet közakarata teremtett meg, abban a korban, mely a nacionalizmus-
nak mai fogalmát is megteremtette. 
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A mi folyóiratunk színházi rovatának jeles gondozója e helyen már hozzá-
szólt színészetünk jelenének kérdéseihez, érintette a Nemzeti Színház munkájá-
nak nagy fontosságát s rámutatott e munka megkívánt elvégzésének időszerű 
akadályaira. Cikkében szó esett az anyagi, hely- és személyzeti kérdésről s nem 
maradt említés nélkül a háború- és a forradalmak-nevelte új közönség sem. 

Mi úgy véljük, hogy a Nemzeti Színháznak erről a rivaldán inneni terüle-
téről : nézőteréről érdemes egy kissé behatóbban is elmélkedni. A dráma válsága 
s a színház válsága mellett a közönség válságáról is elkél egy-két megjegyzés. 

Akik ma a Nemzeti Színház nézőterén ülnek, tisztelik ezt az intézetet, 
ragaszkodnak is hozzá, csak épen — a maguk szerepével és fontosságával nin-
csenek eléggé tisztában. Nem érzik kellőképen, hogy nem elég a színháztól 
várniok a vezetést és művelést, nekik is részt kellene venniök a színház irányí-
tásában és emelésében. Amilyen műveltséggel lép be a közönség a színházba, 
olyan színház várja. Felejthetetlen mesterünknek, Riedl Frigyesnek axiómájára 
emlékezem : «Mindenki olyan Velencét kap, aminőt megérdemel». Nem állítom, 
hogy a Nemzeti Színháznak nincs művelt közönsége, de bizonyos, hogy néző-
teréről épen a legműveltebb réteg — nyomasztó anyagi helyzete miatt — meg-
lehetősen kiszorult, a hangadó többség meg igények s ítélet dolgában eléggé 
gyenge lábon áll. Könyvet is csak úgy élvezhetünk igazában, ha megítéléséhez 
nem csupán annyi áll rendelkezésünkre, amennyit épen abból az egy könyvből 
tanultunk. A színház munkáját sem mérhetjük meg az esetleges műsorán s 
annak épen elibénk kerülő tolmácsolásán túlterjedő tájékozottság és művelő-
dési szomjúság nélkül. Aki a Nemzeti Színház sorsát igazán szívén viseli, mult-
jának s feladatainak alapos ismeretével lépjen be nézőterére. De épen ez a tájé-
kozottság, ez a magasabb színházi kultúra az, mit nem lehet a ruhatárban — 
a látcső vagy színlap módjára — hevenyében magunkhoz váltanunk. Ennek 
tanulás az ára s ez a tanulás az, miből azután maga a színház is tanul. Művelt, 
magasigényű közönséggel szemben a színház is nyomban fokozott kötelezett-
ségeket érez s fokozódik a bátorsága is a vállalkozásban, olyan műsor meg-
teremtésében s minél odaadóbb szolgálatában, amely eleve is megértésre s vissz-
hangra számíthat. Jó közönségtől látogatott színháznak becsvágyók és tehet-
ségüket kibányászni hajlandók a színészei is. A színész szeret a közönség 
kedvében járni; ha a közönség kedve silányságok és olcsó fogások felé hajlik, 
a szinész hamar elcsábul. Engem a tenyerükön hordoznak — így kérkedik ma-
napság nem egy színpadi nagyság s azzal számot sem vet, vajjon csakugyan 
olyan nagy dicsőség-e bármiféle tenyereken hordoztatni ? 

A színház bizony hasonlít a Goethe szövőszékéhez : «wo ein Tritt tausend 
Fäden regt». Ez a tapodás, mely az egész szerkezetet mozgásba hozza, hatá-
rozott és dolgaértő legyen, különben az alkatrészek nagy zajjal és élénkséggel 
működhetnek ugyan, de mozgásuk soha létre nem hozza a magasabb kultúra 
makulátlan, nemes szőttesét. 

Bukások mindig voltak a Nemzeti Színházban is, megbuktak műsor-
ötleteikkel az igazgatók, megbuktak fogyatékosságaikkal (nem egyszer kiváló-
ságaikkal is) a szerzők, megbuktak értelmezésükkel a rendezők s a színészek. 
De a közönség talán még sohasem bukott meg annyiszor s oly szégyenletesen, 
mint mai nap. Mi zsöllyénkből nemcsak a színpadra szoktunk figyelni, hanem 
nézőtéri szomszédságunkra is : van alkalmunk a szellemes aperçu-re gondolni: 
«Ha egy könyv meg egy koponya összeütődik s kongás hallatszik, mindig a 
könyv az üres?» A színpadról szárnyrakelt eszme vagy indulat is hányszor 
vissza nem pattan a nézőtér homályába burkolt koponyákról — kongva ! 

59* 
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A jövő, haladni akaró Magyarországnak tartalmas koponyákat kell kül-
deni mindenhová, a Nemzeti Színház nézőterére is. De — ismételjük — ezek-
nek a koponyáknak gondozását nem bízhatjuk merőben magára a színházra. 
A Nemzeti Színház bizonyára «nemzetnevelő tényező», de feladata ebben a peda-
gógiai tevékenységben csak felsőbb fokon álló lehet: növendékeinek a tudás 
és ízlés előkészítő iskoláiból kikerült egyesekből kell rekrutálódniok, irányt-
szabó közösséggé tömörülniök. 

Kultuszminiszterünk a maga szép gondolatát nem egyes intézmények 
munkájára építi, hanem számít megértő közreműködésére, valamennyi faktornak 
mely a nemzetnevelésre a maga eszközeivel befolyhat. Színházi kultúránk meg-
építésében részt kell vennie az iskolának, hol eddig a drámáról, mint irodalmi 
műfajról esett ugyan szó, de annak színpadi életéről s általán a színház egész 
világáról alig. Miért nem beszélnek az iskolában a magyar színészet heroikus 
mozzanatokkal teli multjáról, a magyar színjátszás kiemelkedő tényeiről, nagy 
alakjairól ? Tanár s tanítvány közt egy nemzedéknyi korkülönbség van, nem 
kellene-e a tapasztalatot, a tájékozottságot itt is továbbadni, mint kézről-
kézre járó fáklyát ? De mit adhat tovább az, ki maga nem tapasztalt semmit, 
ki a Nemzeti Színházat nem látogathatta, mert ez a szerény lelki épülés meg-
haladta anyagi erejét ? Ezen is segíteni kellene, módot adni az oktatóknak, 
hogy maguk látva, másokat is látásra és megértésre vezethessenek. A művelt 
emberiség örök kincsei, a klasszikus remekek hébe-korba kerüljenek hivatásos 
őrzőik s magyarázóik elé — potomárú jegyekért vagy épen ingyen. Újabban 
a Nemzeti Színház klasszikus játékrendje úgyszólván kizárólag bérletben vagy 
ciklusokban jut szóhoz. De mi kevés olyan tanárt ismerünk, aki évi bérletet 
vagy ciklusjegyfüzetet hordhat a zsebében. Negyedszázaddal ezelőtt a közép-
iskolák testületileg résztvehettek a Nemzeti Színháznak e célra szánt, emlékeze-
tesen szép és lelkes előadásain. A földszinten elszórva pápaszemes tanárfejek, 
a páholyokban nyolcasával-tizesével kipirult arcú diákok, a színpadon a feléjük 
áradó lelkektől lángragyult aktorok.. . mindennek ma már semmi nyoma. 

A szülők is hozzájárulhatnak a színházi kultúra folytonosságának megőr-
zéséhez. Régi folyóiratok arcképei s jellemrajzai ne porosodjanak a padlásokon. 
Detektívregények helyett adják néha ezeket is a gyermekek kezébe, s amiről 
a sárguló újságlap beszél, azt egészítsék ki a maguk emlékeiből. 

A sajtó pedig a színházat s kivált a Nemzeti Színházat ne kezelje afféle 
«tarka krónika» módjára, multjának emlékét tartsa ébren, jövőjéhez járuljon 
hozzá okos, komoly eszmékkel, a szeretet kifogyhatatlan találékonyságával. 
A magyar színházi kritika becsülnivalóan kötelességtudó és lelkiismeretes. De 
a hozzáértő színházi ember mellett helyet kap benne (s akárhányszor több 
helyet) a színházi pletykaember is, s aki ennek tanítványává szegődik, mindent 
megtanul, ami a színházi kultúrában — nem fontos, mindent, ami a percé 
s a lelki műveletlenségé és semmit, ami a nemzeté és a művészeté. Színházba 
inkább könyv mellől menjünk, mint a kulisszák közé illetéktelenkedő boulevard-
újság mellől. Goethe szava még ma sem egészen időszerűségét vesztett szó : 

Wenn diesen Langeweile treibt, 
Kommt jener satt vom übertischten Mahle, 
Und, was das Allerschlimmste bleibt, 
Gar mancher kommt vom Lesen der Journale. 

A színházi közönség kultúráját katedrának, sajtónak, társadalomnak, 
szülői háznak együttesen kell megteremtenie. Az «ezerfejű Cézár» csak akkor 
válhatik színházi életünk hivatott bírájává, ha a nézőtérre nem minden köz-
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bülső pedagógiai fokozat nélkül telepszik be valamely — futballmeccs tribün-
jéről. E téren én a jövő emberének azt a kisdiákot tartom, ki a Nemzeti Színház 
Hamlet-előadásának szüneteiben a tragédia elnyűtt példányából ellenőrzi a 
színpadról hallottakat s épen nem azt az osztálytársát, ki pontosan tájékozva 
van az operettszínház görl-állományának minden változásáról s kinek egyik 
kabátzsebéből valamely boxmérkőzés műsora kandikál ki, a másikból pedig 
a «Színházi Öltöző» legfrissebb száma. Rédey Tivadar. 

Miskolczy Gyula: A horvát kérdés 
története és irományai a rendi állam 
korában. (Budapest, 1927. Két kötet. 
Az első kötetben 1—424 1. „Beveze-
tés.") A Történelmi Társulatnak egyik 
legsúlyosabb és mai viszonyaink kö-
zött talán legmélyebb jelentőségű 
programmja a magyar nemzetiségi 
kérdés multjának tudományos feldol-
gozása. Az első két hatalmas kötet 
nemrégiben látott napvilágot. Mis-
kolczy Gyula kutatta fel a horvát kér-
dés szabadságharc előtti történetére 
vonatkozó iratokat és nagy felkészült-
séggel, összefoglaló szempontok alap-
ján írta meg e kérdés történetét a fon-
tosabb irományok kiadásával kapcso-
latban. 

Átvitt értelemben szólva is igazi ne-
héz súlyú munka. Hogy kifogásainkon 
minél előbb túlessünk, meg kell je-
gyeznünk, hogy a szerző, épen e köz-
érdekű tárgy feldolgozásánál több en-
gedményt tehetett volna a szélesebb 
nagyközönség igényeinek. Előadás-
módja logikus, meghatározásai élesek, 
de különben túlságosan tömör és 
szakszerű igyekszik maradni, ami a 
legéberebb figyelmet kívánja az ol-
vasótól. A lényeges eredményeket sok 
helyütt az első pillanatban inkább csak 
a szakember tudja döntő értékükben 
felismerni és méltányolni. A szerző-
nek, más munkáiból tudjuk, könnyen 
folyó, világos stilusa van; ezúttal talán 
a tárgy és a cél méltósága és a nem-
zetiségi kérdés terén annyira burjánzó 
könnyű röpiratirodalom tette tartóz-
kodóvá tollát. Megemlítjük ezt, mert 
máris tapasztaljuk, hogy könyvének 
olvasásához általában véve nincs meg 
az kedv, amit megérdemelne és mert 
figyelmeztetni akarunk arra, hogy aki 
hiteles és kétségtelen érvényű ítéletre 
vágyik a nemzetiségi kérdés ez ágaza-
tát illetőleg, annak végül is élvezetet 
és igaz hasznot hoz a mű átolvasása. 

Megemlítjük azért is, mert reméljük, 
hogy Miskolczy további művei e soro-
zatos kiadványban figyelni fognak e 
szempontra is. Utalnunk kell Károlyi 
Árpádnak és Angyal Dávidnak köte-
teire ugyancsak a Történelmi Tár-
sulat kiadványai között, amelyek az 
előadásmód méltóságát a jól elrende-
zett és könnyen folyó előadással oly 
nemesen egyesítik. 

A mű eredménye egy ki nem mon-
dott, de épen azért mindenkiben, aki 
figyelemmel olvasta, megdöbbentő erő-
vel feltámadó kérdés: Hát miért tör-
tént akkor mindaz, köztünk és horvát 
társaink között, ami mostanában tör-
tént? Mindnyájunkba befészkelődhe-
tett mostani tragikus sorsunk hatása 
alatt többé-kevésbbé az a meggyőző-
dés, hogy az ország szétszakításán a 
nemzetiségi kérdés elemi, végzetes erői 
munkálkodtak emberöltőkön keresz-
tül. Miskolczy könyve alig mutat ilyen 
elemi erők szerepére. Csupa mestersé-
ges eszme, csinált akció, idegen magá-
tól a horvát néptől is. És főként a bé-
csi kormánynak, most már elmondhat 
juk minden frázis nélkül, öngyilkos 
politikája. Ezek voltak a horvát kér-
dés valódi tényezői. 

Pedig Miskolczy igen érzékeny mér-
leggel mér; lelkiismeretesen értékeli a 
hibákat is, amelyeket magyar részről 
elkövettek. És mégis úgy találjuk, 
hogy a horvát érzületnek mélyen meg-
gyökerezett vonása volt az, amit leg-
jobban a testvérnemzet érzületének 
nevével lehet nevezni. E testvériesség 
érzése mellett házi viszálykodásnak 
tűnik fel csupán az 1790. év után 
megindult közjogi vita. Mihelyt az 
osztrák központi hatalom túlságosan 
érezteti erejét, sietve menekül a hor-
vát nemzet a magyar alkotmány védő-
bástyái közé. II. József rendeleteinek 
visszavonásakor együtt ujjongott Ma-
gyarországgal Horvátország. 
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A pánszláv eszme is merőben idegen 
volt e nemzet előtt. És mégis ez esz-
mének jelszavával igyekezték köztünk 
felkelteni az első mélyebb érzelmi 
ellentéteket. A magyar nemzeti állam 
kiépítésének gondolata nálunk már 
rég hatott és régen hozta már legszebb 
gyümölcseit, amikor a horvát ellen-
állást még mindig csak az illirizmus 
mesterkélt eszméjével igyekeztek fe-
lülről kimélyíteni. Csak hosszú kése-
delmezés után követte a horvát nem-
zeti megújulás a magyart, az ahhoz 
hasonló mélyebb értelemben. Téves 
tehát az a felfogás, hogy a horvát 
nemzeti öntudatraébredés közvetlen 
visszahatása lett volna a túlzó magyar 
politikának. Amikor a magyar rendek 
szívesen vették volna a horvát nyelv 
használatát a horvát hivatalos életben, 
odalenn még akkor is a latin nyelv 
mellett kívántak kitartani. 

Gáj illirizmusát sok horvát hazafi 
fogadta ellenségesen. Igazi talajra nem 
talált az soha. Hiszen irodalmi nyelv-
nek olyan, szerb elemekkel erősen te-
lített nyelvet ajánlott, amelyen csak 
külön szótármelléklettel tudta Gáj 
Köre hírlapját, röpiratait terjeszteni. 

A bécsi levéltár irataiból világosan 
bebizonyítható, hogy ez illir-mozgalom 
sohasem, jutott volna nagyobb jelentő-
séghez a központi kormány támoga-
tása nélkül. Gáj akciójával szemben a 
magyar kormányszervek nem mutat-
ták azt az ellenségeskedést, amiről a 
horvát történetírásnak szokása be-
szélni. Bécsben azonban egész a csá-
szárral való személyes találkozásokig, 
majd császári kitüntetésig jutott el 
Gáj Lajos. Nem Metternich, hanem 
Kolowrat volt az, aki támogatta, ké-
sőbb Metternich tiltakozása ellenére 
is. Az ő segítségével fosztották meg a 
szabadságharcot megelőző évekig mindig 
igen erős horvátországi magyar pártot 
megérdemelt jelentőségétől. Viszályok, 
tüntetések, verekedések támadtak oda-
lenn, amikor a magyar párt túlsúlya 
mutatkozott a megyei életben és a tar-
tománygyűlésen és a bécsi igazságosz-
tásnak gondja volt arra, hogy az 
ilyesmi végeredményképen mindig a 
magyar oldalt szorítsa egy lépéssel 
hátrább. A sok lárma végül is való-

ságos elkeseredést hozott és terjesz-
tette a hitet a két nemzet ellenséges 
érzületében egymás iránt. Igy jutot-
tunk el a negyvennyolcas szabadság-
harc előestéjéhez, még mindig kevés 
okkal arra, hogy egymás ellen fordul-
junk, de hosszú éveken át felizgatott 
kedélyekkel. Hogy magyar részről 
nemzeti elnyomatás nem fenyegette 
Horvátországot, azt bizonyítja önma-
gában is az események egész folyama, 
de elég tán megemlítenünk azt, hogy 
a magyar politikai élet több vezére 
már a 40-es évek elején komolyan aján-
lotta a horvát-magyar közjogi kötelék 
teljes felbontását, hiszen a horvát kö-
vetek örök ellenzése még abban is 
megkötött bennünket, amit idehaza 
akartunk alkotni. És elég tán megem-
lítenünk azt, hogy épen magyar állam-
férfiú, Apponyi György alkancellár 
ajánlotta Bécsben a horvátországi ma-
gyar párt teljes letörését és a horvát 
autonómia kiterjesztését az állandó 
nyugalom helyreállítása érdekében. 

A szerző úgyszólván teljesen levél-
tári anyag alapján írta meg művét, 
óvakodott attól, hogy a bármely rész-
ről kiadott eddigi irodalom alapján 
formálja meg ítéletét. A levéltári anya-
got pedig, jelentősebb részében, Bécs-
ben találta fel, a volt osztrák kormány-
szervek levéltáraiban; tehát minden-
esetre inkább magyarellenesnek, mint 
pártatlannak mondható bizonyító-
anyag alapján dolgozott. A horvát 
kérdés minden részlete ily módon 
eddig hozzá nem férhető, eredeti írá-
sos emlékek felhasználásával került 
új feldolgozás alá, mentesen az eddigi 
irodalom állásfoglalásától; a másfél 
kötetnyi kiadott eredeti okmány bő-
séges alkalmat nyujt a szerző íté-
letének tárgyilagos felülbírálására. 
Épen a nemzetiségi kérdésnél igen 
helyes módszer ez a független s 
csak okiratos anyagra támaszkodó fel-
dolgozás; a nem magyar olvasó a ki-
adott, idegennyelvű anyag alapján is 
önálló véleményt alkothat a kérdés 
való természetéről. Ha a nemzetiségi 
kérdés többi ágazatát is hasonló ki-
adványok dolgozzák majd fel, az 
örökérvényű bizonyítékoknak valósá-
gos tárháza áll majd a magyar és a 
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külföldi tudományos és politikai iro-
dalom rendelkezésére nemzetiségeink 
sorsáról a mult évszázad annyira gyű-
löletesnek hirdetett magyar uralma 
alatt. 

Miskolczy a következő kötetekben 
végig fogja kísérni a horvát kérdés fej-
lődését a hatvanhetes kiegyezés utáni 
időkig. Ez első műve mindenesetre vi-
gasztalást jelent számunkra és önbizal-
mat a jövőre nézve is. A velünk együtt 
élt nemzetiségeket nem csupán az or-
szághatárok tartották együtt velünk, 
hanem nemzeti egyéniségünk termé-
szetes vonzóereje is és csak idegen 
célok és ellenséges kezek bonthatták 
meg mindig az ősi, természetes kap-
csolatokat. Hajnal István. 

Kortársaink. Egy emberöltővel ez-
előtt néhai Fésüs György, a pozsonyi 
jogakadémia érdemes igazgatója, az 
ottani Stampfel-kiadócég gondozásá-
ban ezzel a címmel életrevaló vállala-
tot indított meg a tudomány, művészet, 
irodalom s politika élő jeleseiről szóló 
rövid élet- és jellemrajzok közzététe-
lére. Beköszöntőjében ezt vallotta: 
„A hirlapirodalomban ugyan majd 
minden nap találkozunk ezen egyéni-
ségek egyes jellemző vonásainak ecse-
telésével, melyek érdekességét elvi-
tatnunk nem lehet, de azok elszigetelt-
ségükben nem elégségesek arra, hogy 
a jellemnek kidomborított képét nyujt-
hatnák". 

Most Hankiss János debreceni egye-
temi tanár szerkesztésében s a buda-
pesti Studium kiadásában takaros kül-
sejű füzet-sorozat indult meg, azonos 
címmel s nagyjában megegyező célki-
tűzéssel. Ez a vállalat is életrajzok ke-
retébe foglalt jellemzéseket kíván 
nyujtani szellemi életünk kiemelke-
dőbb alakjairól, azzal a megszorítás-
sal, hogy ezeket csupán az irodalom 
teréről válogatja. Ezen a téren azon-
ban önkényes vagy épen pártszempon-
tokat a megválogatásban nem alkal-
maz, „kettészakadt irodalom"-ról pro-
grammjában tudomást nem vesz, sőt 
épen a jóravaló irodalom egységén s az 
azzal szemben megnyilatkozó közvéle-
mény megszilárdításán kíván mun-
kálni. Ha a munkatársak ezt a célt 

megközelítik, a vállalat érdemes hiva-
tást tölthet be. Abban a tekintetben 
Fésüs György vállalkozása óta a hely-
zet bizonyára nem sokat változott, 
hogy a művelt olvasók érdeklődésére 
méltó íróinkat a napi sajtó efemer ér-
deklődési (igazabban: kíváncsisági) 
szférájából nagyon is érdemes a komo-
lyabb, hozzáértőbb s mindenekfölött 
tisztességtudóbb (nem „intimítás"-okra 
vadászó) életrajzi tájékoztatás és kri-
tikai megvilágítás magaslatára segí-
teni. 

A sorozatból egyelőre hat füzet ké-
szült el; sorszámukat a tárgyalt írók 
betűrendje szerint nyerték. Mi is 
ebben a sorrendben ejtünk róluk egy-
két megjegyzést. 

Babits Mihály-ról Juhász Géza raj-
zolt arcképet. Feladatát essay-szerűen 
fogta fel, fejtegetéseinek középpont-
jába hőse művészi természetének mi-
nél sokoldalúbb feltárását helyezte. 
Szép és okos munkát végzett: rövid 
tanulmánya a Babits irodalom legkü-
lönb termékei közül való. A sokhangú 
és sokműfajú költő alkotásában a kö-
zös tőről sarjadt vonásokat keresi 
meg, az egyes műhöz hozzáérezteti a 
mögötte álló költőnek a részletben is 
tükröződő gazdag világképét, egész 
oeuvre-jét pedig nyilt és bátor tekin-
tettel a magyar irodalmi élet nagy 
folytonosságában szemléli. Babits for-
mai művészetének elemzésében meg-
lepően finom érzéket tanusít, kivált 
annak megmutatásával, hogy ezek a 
formák mennyire egy lélek függvé-
nyei. Költészetének forradalmi ujságai 
mellé felmutatja annak arisztokrati-
kus jegyeit: egyéniségének s ahhoz 
mindenben hű művészetének ösztönön 
és ráción nyugvó nagy konzervativiz-
musát. Juhász derék tanulmánya 
maga is biztató jele az irodalmi foly-
tonosságnak: benne a századnegyed 
tiszta és teli visszhanggal felel a szá-
zadeleji irodalmi megújulásra. 

Szondy György Csathó Kálmán-ról 
írt jellemzést, sok jó részlettel, kivált 
az író érdeklődési körének s előadás-
módjának fejtegetésében. Találóan 
emeli ki Csathó rátermettségét a női 
lélek elemzésére, az is kitűnő észrevé-
tele róla, hogy a szerelem rajzánál 



936 

valójában jobban érdekli a hódításé. 
Szondy szinte túlzottan törekszik az 
elfogulatlanságra, ettől munkájának 
hellyel-közzel némi fanyar íze támad. 
Valamivel több teret szentelhetett 
volna Csathó humorának, erről csak 
a novellákkal kapcsolatban ejt egy-
két szót, holott bízvást rámutathatott 
volna a kissé hűvösen méltatott Cso-
konai-regényben is. 

Herczeg Ferenc jelemzése Zsigmond 
Ferenc műve. Ebből mi elengedtük 
volna Herczeg munkáinak témák sze-
rint való csoportosítását (szerelmi tár-
gyúak, szociális vonatkozásúak, törté-
nelmi hátterűek, fantasztikus gépeze-
ten mozgók). A csoportok erősen egy-
másba folynak s valami nagy hasznu-
kat fejtegetéseiben maga Zsigmond 
sem veszi. Annál kitűnőbbek az író 
természetét illető megfigyelései s nagy 
körültekintéssel végzett elemzései. Jól 
láttatja Herczegben a Jókai utáni, szá-
zadvégi korszellem tükröződését (leg-
első regényében érdekesen mutatja 
meg egy Jókai-alak átalakulását a 
pesszimizmus felé hajló realista író 
kezén), kiemeli alakító művészetének 
diadalát abban, ahogy a maga reflexió-
anyagát mintegy átömleszti szereplő 
személyeibe s ezzel elkerüli a natura-
lista írók művészietlen „ex cathedra" 
értekezéseinek veszedelmét, észreveszi 
Herczeg költészetének „hűvös" fel-
színe alatt „a szubjektiv érzelmi világ 
meleg forrásai"-t s rámutat „társada-
lomátalakító" ábrándjainak valójában 
negativ, inkább csak a jelen fonáksá-
gai ellen irányuló tendenciájára is: 
„Ha Herczeg életében be találna kö-
vetkezni a maga megjósolta nagy át-
alakulás — ő lenne egyszerre a világ 
legkifosztottabb költője". Zsigmond 
jeles dolgozata számottevő darabbal 
gazdagította a Herczeg-irodalom nem 
épen dústermésű területét. 

Juhász Géza tollából való Babitsé 
mellett a Móricz Zsigmond jellemrajza 
is. Ez a toll itt is helytáll magáért, 
noha koncentrálás dolgában nem éri 
utól a Babits portréjában tanusított 
biztosságot. Igen nyomatékosan szem-
behelyezkedik azzal a felfogással, mely 
Móriczban voltakép az irodalmi natu-
ralizmus egy kései, nagyerejű képvi-

lőjét látja és ezért jobbára — kárhoz-
tatja. Juhász rámutat az író erős ro-
mantikus lendületére. De naturaliz-
mus és romantika épen nem „két 
ellensarki vég". Romantikus maga az 
atyamester: Zola is. A túlzásra való 
hajlam egyaránt romantikus, akár a 
csillogás, akár a sötétség felé túloz. 
Mindazonáltal Juhász többnyire a lé-
nyegre tapint rá hőse emberi s költői 
jellemében. „A nyugodt humorú szem-
lélődésbe fojtott lázongás" valóban lé-
nyeges ponton ragadja meg ezt a jel-
lemet. Az éles, pontos látás s a látot-
taktól nyomban szubjektíve érintett 
vérmérséklet dolgozik Móricz vala-
mennyi művén, az észlelet s a lelki rá-
felelés súlyaránya azonban művenként 
különböző, ezért váltakozik bennök az 
idilli a felkavart lélek látomásával, a 
meditáció az agitációval. Juhász ottho-
nosan mozog ebben a Móricz-féle em-
bersors-birodalomban, finom összefüg-
gésekre mutat rá, megkeresi a sok 
ágba szakadó alapváltozatokat, ben-
nök a költő saját élményanyagát. Mó-
riczot idáig más látású s temperamen-
tumú íróinkkal kisebbítették vagy 
ezek rovására dicsőítették. Juhász ön 
magából igyekszik őt megértetni, a 
megértetésen át pedig még egy lépés-
sel továbbjutni: a megszerettetéshez. 

Tormay Cécile-ről a vállalat szer-
kesztője, Hankiss János ad írói arc-
képet. Érdekes fejtegetéseiben legmé-
lyebbre ott hatol, hol a költőnek a jel-
lemek s szenvedélyek genetikai finom 
szálai iránt megnyilatkozó érzékére vi-
lágít rá. A külső természet átlelkesíté-
sének s a cselekménybe való szimboli-
kus belevonásának észrevétele és be-
mutatása is egyik erőssége e nagy sze-
retettel írt tanulmánynak. Nemkülön-
ben annak megállapítása, mire külön-
ben már Anatole France is figyelmez-
tetett, hogy Tormay Cécile költészeté-
ben mily nagy szerep jut „az élettelen-
nek nevezett dolgok életé"-nek. Nagy 
nemzedék-regényében (A régi ház) jó 
megfigyeléssel mutat rá a gazdaságos, 
sok tekintetben bravuros technikai 
megoldásra: „Sem Zola, sem Thomas 
Mann nem tudta az idő folyását ilyen 
rövid és kerek térben ilyen művészie-
sen érzékeltetni". 
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Zilahy Lajos jellemzése Ruzitska 
Máriának jutott. Feladatát nagy oda-
adással, de egy kissé bátortalanul ol-
dotta meg. A vállalat ugyan pro-
grammjába vette a tartalomismerteté-
seket, de mi úgy véljük, hogy ezeknek 
csak módjával és megokolt szükség 
esetén kellene helyet adni. Ha „kortár-
saink"-ról szólunk, feltehetjük, hogy 
olvasóink e tekintetben maguk is 
eléggé tájékozottak, ránk pedig a már 
megszerzett ismereteik kimélyítése és 
távolabbi összefüggésekbe illesztése 
várna. Francia essayisták szívesen kez-
dik fejtegetéseiket ezzel: „X. Y. müve, 
melyet mindnyájan olvastunk . . . " Ru-
zitska Mária igen is apróra veszi a tar-
talmakat, a könyvnél időzve szinte 
megfeledkezik az íróról, a jellemzést 
nem egyszer lelkes dicséretekkel pó-
tolja. „,Ez a jellemző erő, az emberi 
léleknek ez a tökéletes ismerete s ez 
a művészi stílus szinte megfélemlíti az 
embert. Minden sorát újra meg újra 
el kell olvasni, nem azért, mert nem 
értjük, hanem azért, mert olyan vilá-
gos, olyan eleven, hogy valósággal 
megijedünk tőle". Másutt: „Hihetet-
len, hogy ugyanannak a költőnek, aki 
Röntgen-sugaraival belevilágít a leg-
tragikusabb sötétségbe, ilyen istenál-
dotta érzéke van a humor iránt 
is". Napilap-kritikában hozzászoktunk 
ehhez a túlzó hanghoz, essay-ből kirí, 
s főleg nincs elég meggyőző ereje. Ta-
nulmánya végén is azt írja Zilahy köl-
tői pályájáról, hogy annak „íve még 
mindig fölfelé lendül és ki tudja, még 
milyen szédítő magasságban fogja el-
érni legmagasabb pontját". Ezek a 
naivan megfogalmazott mondatok túl-
lőnek a célon, melyhez a lelkes írót 
dolgozata nem egy helyes megállapítá-
sának pregnánsabb, higgadtabb hangú 
előadása hamarabb eljuttatta volna. 

A Kortársaink első hat füzete min-
denesetre figyelmet és várakozást kelt 
a meginduló sorozat iránt. Alkalma-
sak rá, hogy a kortárs-írókról ben-
nünk kialakult képet gazdagítsák és 
tisztázzák. Az egyes füzetekhez függe-
lékül csatolt bibliografiákat pedig az 
irodalmi kritika s történetírás jövendő 
művelői is hálával fogadhatják. 

Rédey Tivadar. 

Úri muri. A kunsági kisváros korcs-
maszobájában üldögél Móricz Zsig-
mond új regényének egyik alakja. 

Ül a spriccere mellett és néz a leve-
gőbe. Azt mondja róla a szerző, hogy 
„el tudott ülni hétszámra, hogy egyet 
se szólott, csak nézte, hogy a légy hogy 
mászik a falon utánanézett, míg el 
nem repült, akkor megint jött egy má-
sik légy, akkor meg azt nézte, míg 
csak az is el nem repült. Akkor rá-
meredt a falon függő naptárra s ezt 
nézte: Június. Később a számot nézte: 
7. Nézte, de nem gondolt hozzá sem-
mit. Azt úgyis tudta, hogy péntek van 
s azt is, hogy a Milleneum nagy esz-
tendeje". 

Ez az intonálás adja meg Móricz 
Zsigmond regényének színét, lelkét, 
hangulatát. Ülnek a kunsági magyar 
urak és félurak, hol a korcsmaszobá-
ban, hol a kúriák zsalugáterei mögött, 
hol a tanyaház verandáján és isznak, 
isznak, esznek, esznek, táncolnak 
végeszakadatlanul. . . 

A regénynek jóformán alig is van 
más cselekménye, mint ez az örökös 
evés-ivás, nótázás, duhajkodás. Vál-
tozhatik a helyszín, a naptár 7-es 
száma után következhetik a többi, jú-
niust felválthatja a forró július, a 
többi hónap, ezeket az alakokat min-
dig ugyanabban az evő ivó, dorbézoló 
pózban látjuk. Áll körülöttük a pállott, 
ernyesztő levegő, folyik a bor és a sör 
és folyik hol zsírosan-vaskos, hol 
meg keserű és elkeseredett magyar be-
szélgetés országsorsáról, birtok sorsá-
ról, féltett tenyészkanok, hízók bal-
sorsáról, asszonyok soráról, gazdálko-
dásról . . . A magyar Oblomovok e 
meghökkentő kórusából Szakhmáry 
Zoltán ivástól vörös, tétova tekintetű 
feje emelkedik ki hős gyanánt, Mit 
művel ez a hős? Van egy párszáz hold 
földje, abba magyar módra valóság-
gal szerelmes. Mindenféle modern gaz-
dálkodási rendszer megfordul az agyá-
ban, mindent szeretne elkövetni, hogy 
afféle kis paradicsomot varázsoljon a 
földjéből, de valahogy megbénul a 
keze s ezalatt a magyar balkéz alatt 
visszájára fordul minden. Szakhmáry 
Zoltán maga az akarattalanság, a této-
vaság, a céltalanság. Nagy nekigyürkő-
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zésekkel az eget szeretné kotorni és 
folyton a sárban marad. De mit is 
várhatnánk egy olyan embertől, aki-
nek emelkedettebb gondolkodású, 
finom felesége van s aki ettől az asz-
szonytól elfordulva, valósággal rabja 
lesz a kis kapáslánynak, egy kis min-
denki babájának és ebben az alantas 
szeretkezésben vesztegeti el azt az ide-
jét, akaratát, ami két evés-ivás között 
még megmarad számára? Hogy Szakh-
máry Zoltán maga is érzi életének el-
nyomorodását és olykor-olykor ki akar 
kecmeregni ebből a lélek- és testgyilkos 
hinárból, inkább még ellenszenvessé 
teszi ezt az alakot, nemhogy mentené. 
Úgy, hogy mikor mindenféle kicsinyes 
bajából az öngyilkosság kapuján me-
nekül ki nagy gyáván, semmiféle 
részvétet nem bírunk iránta érezni. 

Szomorú, vigasztalan alak ez a 
Szakhmáry Zoltán, megriasztó figurák 
veszik körül, vigasztalan ez az egész 
sírva-vigadó, úri murizás, ami Móricz 
Zsigmond könyvében folyik. Emberek, 
akik valósággal napszámra vonagla-
nak a borpocsolyás, zsírban úszó asz-
talok mellett.. . Emberek, akiknek 
agyában világos tudattá alakul henye 
életük tragikuma, akik erőt, tehetséget 
éreznek magukban és fajtájukban és 
mégsem tudnak szabadulni ettől az 
átoktól. 

Ezt a témát nemrégiben színpadra 
is feldolgozta a kiváló író. Ezt azért 
említjük meg, mert abban a tényben, 
hogy Móricz Zsigmond a színpad szá-
mára hogy úgy mondjuk megszelídí-
tette a cselekményt: azt kell látnunk, 
hogy ma már ő is visszariadt a maga-
festette korképtől. A színpadnak szánt 
„Úri muri"-ban Szakhmáry Zoltán 
nem lesz öngyilkos, s a nagy mulato-
zásra virradó hajnal, melyben megbé-
kél asszonyával és reményteljesebbnek 
látott sorsával, mintha egy eljövendő 
jobb magyar hajnal jelképe is lenne. 

Móricz Zsigmondnak ez az ú j 
könyve — furcsa, de így van — leg-
inkább azért lehangoló, mert kitűnően 
íródott meg. Elszomorító, hogy egy 
ilyen kifejezetten magyar szemű, ma-
gyar lelkű, magyar fajiságú, kivételes 
talentumú író szinte következetesen 
csak sötét képet fest a magyarságról. 

Sajnos, főleg a háború előtt igenis vol-
tak a magyar kisvárosokban ilyen 
semmittevő, csak evés- ivásnak, duhaj-
kodásnak élő magyar figurák. Dehát 
ilyenek minden nemzet embergalériá-
jában előfordulnak és mint ahogy az 
orosz nép sem Oblomovokból áll ki, 
épolyan hamis lenne, ha a magyar-
ságot valaki teljesen a Szakhmáry 
Zoltánok és Csörgheő Csulik züllött 
szólamán akarná csak megszólaltatni. 
Tudjuk, hogy Móricz Zsigmondnak 
nem ez a szándéka, de ha ezt a köny-
vét olvassuk, azt kellene hinnünk, 
hogy a magyar horizonton minden vi-
rágot legázoltak és legázolnak ezek 
az örökös úri-murizásban dübörgő szi-
barita sarkak. Ha e könyvet olvassuk, 
azt kellene hinnünk, hogy egy, az író 
szerint is csudálatos tehetségekben, 
lelki értékekben bővelkedő, daliásnak 
termett emberfajta csak arra jó, hogy 
megmutassa a világnak, mint pusztít 
el szédülten magában és maga körül 
mindent, ami csak szép és jó lehetne, 
mint fojt meg magában minden olyan 
felbuzgó lelki megmozdulást, melynek 
okos gyümölcsöztetésével a világ nem-
zeteinek legelső sorába kerülhetne . . . 

Talán az összes magyar hibák sem 
tennék eléggé indokolttá, hogy valaki 
ilyen kedvezőtlen színben mutogassa a 
világnak a saját fajtáját. Erre még a 
javító szándékú szeretet sem elég in-
dok, amelyet pedig a Móricz Zsigmond 
írásaiból ki kell hogy érezzen a jó-
szemű és értő lelkű olvasó. Ha ez az 
ostorozó színezetű szeretet nem enyhít-
getné ezt a könyvet — bizony, elkese-
redve kellene azt letennünk. Így azon-
ban csak azt mondhatjuk, hog Móricz 
Zsigmond a maga javító szándékától, 
nekiszomorodásától indíttatva igen 
erős túlzásba tévedt ezzel a munkájá-
val. Nem, nem, szerencsére sohasem 
volt ilyen a magyar élet! Csak egyes 
silány magyarok élete volt ilyen er-
nyesztő, lelketöldöklő úri-murizás. 
Mára pedig, a nagy háború fergetege 
teljesen legerebelte a Nagykunságról 
is és minden magyar talajról ezeket a 
gyatra emberbojtorjánokat. Igazán 
örülhetünk annak, hogy Móricz Zsig-
mond könyve ma már rikítóan idősze-
rűtlenül hat. A megélhetésért, a jobb 
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jövő kialakításáért birkozó magyarság 
úri-murijai valószínűleg végképen el-
csitultak. Igaz, hogy a hajdani sírva-
vigadók fülébe húzott magyar nótát a 
nagy városokban a jazz-band hallgat-
tatta el, de bizonyos az is, hogy a ci-
gány már régóta nem húzza napokon 
keresztül a kúriákon, seholsem folyik 
a borpatak, a magyar országutakon 
autóbuszok szaladgálnak, a magyar 
fiatalság összeharapott foggal küzd a 
jövendőért, kialakulóban a modern 
agrártudomány alapján való gazdálko-
dás, a magyar tehetség mint a szikla 
alól is kinövő pálma minden téren 
mutogatja a maga hatalmát, a ma-
gyarság rettenetes, szűk esztendeiben 
is, a magyar kisvárosokban művészeti 
kiállításokat rendeznek, magyar birto-
kosok a háború utáni években a fehér 
falú házacskák barátságos utcasorába 
invitálták a fiatal magyar festőket és 
búza-valutáért vásárolták meg a tanyá-
jukat ábrázoló tájképeket. Akárhány 
ilyen tanyán traktorokat láthatunk ma 
a vonatról és gazdáik kezdik ugyan-
csak megtanulni, hogy dolgozni kell 
s hogy magát a munkát is meg kell ta-
nulni annak, aki ebben a reánk ro-
hant repülőgépes, rádiós, műtrágyás, 
autóbuszos világban boldogulni akar! 
Aki ma is ráérne a légy mászkálását 
bámulgatni — annak ma hamarosan 
felkopnék az álla. Csörgheő Csuliék 
kikoptak a kocsmaszobából is. 

Igazán kevés könyv vesztette el 
annyira aktualitását, mint ez az .,Úri 
muri". A magyar világ képe az utolsó 
pár évtized alatt teljesen megváltozott. 
Szinte ámulva keressük, ugyan miféle 
zúgokból vetíti újra elénk ezeket az 
unt alakokat Móricz Zsigmond? Anv-
nyira idegenül hatnak. Megrázkódva 
fordulunk el tőlük és lelkünkből ör-
vendünk, hogy ma már nem probléma 
a sorsuk. Ezek az emberek eltüntek a 
jobb magyar jövő kialakításával ví-
vódó magyar élet horizontjáról, nem 
szívesen emlékezünk reájuk vissza, 
nem tudunk visszahelvezkedni abba a 
hangulatba, melyben murizásuk le-
folyt. Van magyar baj, gond elég, de 
Csörgheő Csuliékkal ma már a manó 
sem törődik. 

Móricz Zsigmond őstehetségétől most 

már igazán mást vár a magyar ol-
vasóközönség. Régebbi könyveiben is 
elég sokszor találkoztunk hasonló ala-
kokkal. A magyar olvasóközönség azt 
várná Móricz Zsigmondtól, hogy a mai 
magyar élet nagy, súlyos, igazi problé-
máit írja meg. Szívesen látná, ha Mó-
ricz Zsigmond lemosná végre azt a 
tükröt, melyet annyira bemászkáltak 
az „Úri muri" elmult világának legyei. 
A Móricz Zsigmond tehetségének 
mélymetszésű, megtisztult, nagy hori-
zontú tükrében meg kellene végre csil-
logtatni a magyar élet, a magyar vi-
lág meglevő annyi szép képét, színes 
értékét is! Még a mai küzködő, ver-
gődő, kis magyar horizontból is annyi 
magyar értéket gyüjthet össze ebben 
a tükörben, hogy egy egész új Móricz 
regény-sorozat telhetik ki belőle! Nem 
azt várja a magyar közönség Móricz 
Zsigmondtól, hogy hiúságának hizeleg-
jen, hanem azt, hogy a fajta hibáinak 
szigorú megmutogatása után mutassa 
meg nagyszerű erényeit is, melyeknek 
képét eddig méltó módon nem virá-
goztatta még ki írásbarázdáiban te-
remtő tolla. 

Épen azok, akik mélyen magyar vol-
tukban becsülik sokra Móricz Zsig-
mond magyar gyökerű tehetségét, 
azok örülnének legjobban, ha tehetsé-
gének tükrébe belegyüjtené és megmu-
togatná mindazt a magyar jót, ami 
nem deformálódott Szakhmáry Zoltá-
nokban, Csörgheő Csulikban és ha-
sonló figurákban, hanem virágból gyü-
mölccsé érlelődött. Az emberi lélek 
mindenütt sárból és aranyból gyúró-
dott össze. Szerencsére a magyar em-
ber lelkébe bőven jutott az aranyból. 
Miért, hogy Móricz Zsigmond legfel-
jebb sárarany formájában mutogatja 
ezt az annyi széppel és jóval megál-
dott magyar emberben? Annyi szépet 
és jót terem a magyar lelki televény, 
miért nemcsak a tisztabúzát gyüjti 
már össze egyszer Móricz Zsigmond 
aranyos asztagba? Ki lelné kedvét 
annyi ocsúban, amennyit az „Úri 
muri" lapjain össze szórórostázott a 
szerző? Úgy érezzük, hogy a mai idők-
ben idejétmulta írói iskola a vaskos 
naturalizmus. Az ember, s a magyar 
ember különösen, ideált keres, mely 
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kivezesse a háború utáni khaosz pos-
ványából. Hajnalra, friss, üdítő em-
beri hajnalra, nagy magyar hajnalra 
vágyik minden emelkedettebb lélek. 

A Móricz Zsigmond tollának dús ba-
rázdákat kell hasítania ez eljövendő 
magyar hajnal alá Olyan barázdákat, 
mely ezután tiszta, erős, acélos búzát 
terem. 

Csakis így töltheti be igazi, magyar 
hivatottságát ez az értékes, sokrahiva-
tott, bőtermésü írótoll. Ilyen termést 
vár tőle az igazi magyar olvasóközön-
ség, mely az „Úri muri" borús lapjait 
úgy kívánja tekinteni, mint az éj 
utolsó felhőit, melyek elhúzódnak a 
diadalmasan özönlő, hajnali sugárzás 
elől. Myn. 

Maróthy Jenő: Új urak régi hegyek 
között. Rajzok és elbeszélések a meg-
szállott Felvidék életéből. Budapest, 
1928. Királyi magy. egyetemi nyomda. 
Régi, de soha el nem halványodó em-
lékek, felvidéki hazám örök emlékei! 
Magasan sötétlő erdőkoszorúzta he-
gyek, amelyek ormán gyakran felhő 
pihen, sudár fenyők, köztük világos-
zöld foltokban égerek és nyirfák, he-
gyek oldalában merészen kapaszkodó 
soványka vetések és buján zöldellő 
krumpliföldek, virágtól tarkálló rét, 
amelynek pompájából legördült szik-
lák éle kacsintgat elő, völgyek mélyén 
tajtékzó gyors folyók vizének villanása, 
az út mellett elnyúltan szétszórt fal-
vak, hegy mélyébe sikoltva elvesző vo-
natok kószán kékellő füstje, keshedt 
lovacskák, girhes aprócska tehenek, 
hegyre vánszorgó és völgybe zuhanó 
zörgős utak, amelyek kanyaradóinál 
büszke várromokhoz kívánkozik a 
szem, dolgos és egyszerű nép, sudárnö-
vésű férfiak darócban, az asszonyok, 
lányok tarka-barka öltözetben, derék 
tótok mennyi felejthetetlen, fájó em-
lék mindez! 

A régi hegyek között ma más az úr. 
Más, akinek csak annyi köze volt 

hozzá, hogy évszázadok hosszú során 
csak rabolni jött oda és most is ra-
bol. Gyárat beszüntet, erdőt tarol, adót 
csikar és míg állítólag kultúrát ter-
jeszt, akkor is fosztogat, mert belé-
tapos a tótság évszázados hagyomá-

nyaiba. Nem érti lelkét, megveti szo-
kásait. Hirdette, hogy testvérként jön, 
de rosszabb a legkegyetlenebb mosto-
hánál. Igaz, voltak sokan, akik várták, 
akik több szabadságot és nagyobb jó-
módot reméltek tőle, de meg, is csalód-
tak keservesen, mert az új urak a régi 
hegyek közé egy idegen, egy más vi-
lág lelkével jöttek. A régit nem isme-
rik és nem tűrik. Nem ismerik szoká-
sait, mondáit és meséit, idegenek ma-
radtak: hódítók és elnyomók. De a tót 
nép az első nagy csalódások után le 
is számolt velük. Bizalmatlanná vált, 
tartózkodóvá; sőt gyakran még szembe 
is szállott velük. Olyan kétségbeeséssel, 
amire azelőtt sohasem volt példa: ma-
gyar csendőröket sohasem vertek 
agyon a tótok. 

Pedig szelíd és jámbor ez a nép. 
Igénytelen és vidám, bár ebben a 

hegyvidéki ember hűvösebb vérével 
mértéktartó. Szegény és nagyon sze-
rény s ha néha alázatos és meghu-
nyászkodó is, mégis ismer olyan büsz-
keséget, amelyet nem tűr megsérteni. 
Primitiv kissé, de nem lelki képessé-
geiben, hanem csak tudatlanságában. 
Hű és ragaszkodó és ezért makacs is, 
elfogadja tán azt, amit kínálnak, de 
némán kerüli azt, amit rá akarnak 
erőszakolni. 

Erről a derék tót népről szól Ma-
róthy Jenő szép könyve. Arról, hogy 
miképen zárkózik el és hogyan véde-
kezik a betolakodottak kíméletlensége 
ellen, hogy állítja szembe a maga te-
hetetlenségét és szívós idegenkedését 
a csehek mindent felfalni törekvő mo-
hóságával. Nehéz és fel-le hullámzó 
küzdelem ez! Kik maradnak benne 
győztesek? Isten tudja! Annyi szent, 
hogy ma a csehek távolabb állanak az 
alsó tót nép lelkétől — már pedig csak 
ez jelent tömegeket — távolabb álla-
nak, mint valaha. 

Maróthi Jenő rajzai és kis elbeszé-
lései elsősorban is ezeket juttatják 
eszünkbe. De hogy mindez élénken 
megelevenedett előttünk, az könyve 
qualitásaiban leli magyarázatát. Éle-
sen, akárcsak a késő délutáni napsu-
garak reliefet adó világosságában, 
állítja elénk a mai felvidék tótjait. 
Nemcsak nagyszerűen ismeri és pom-
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pásan láttatja meg őket, hanem szereti 
és becsüli is, tiszteli lelkük egyszerű-
ségét és jóízű humorral élvezi kisszerű 
életük, elzárkózottságuk gyakori fél-
szegségeit. Gyakran úgy ír róluk, mint 
ahogyan nagy gyermekek bohókás tár-
saságáról szokás, de ott a nagy hegyek 
között az emberek sokáig gyermekek 
maradnak, az élet lassúbb, nem őröl 
olyan gyorsan, mint a városokban. 

A mekkora szeretettel adózik Ma-
róthy a szép szál tótoknak, kackiás 
menyecskéiknek és lányaiknak, leg-
alább is akkora idegenkedéssel nézi az 
elnyomókat, akik rajzaihoz csak ár-
nyékot adtak. Néhol közel jár a pas-
quill kíméletlenségéhez is, de Istenem, 
mért legyünk mindig csak mi teljesen 
tárgyilagosak és igazságosak? Mért ne 
használnók fel tiltakozás eszközéül 
néha magát a művészetet is? 

Mert kétségtelenül művészet az, ami 
életet ád Maróthy könyvének. Meg 
látszik ezen, hogy írója Mikszáthhoz 
járt iskolába, de ki tudna teljesen sza-
badulni a nagy palóc jóízűségétől, aki 
írásait olvasta, szereti és maga is erő-
sen lüktető szatirikus vénával van meg-
áldva? Maróthy frissen, fiatalosan látó 
íróember, aki biztos kézzel és találóan 
rajzol és meg van áldva azzal a ritka 
adománnyal is, hogy mulattatni, ne-
vettetni tud. 

Mindenesetre érdeklődéssel várjuk, 
hogy ezentúl mi lesz mondanivalója. 

Farkas Zoltán. 

Szalay László: Mihály bácsi. Buda-
pest. Athenaeum kiadás. Szalay László 
elbeszélő kötetével olyanformán va-
gyunk, hogy tulaj donképen novellák-
nak nem mondhatjuk az egyes darab-
jait. A novellák általában különböző 
tárgyú, egymásai össze nem függő pró-
zai elbeszélések, ezek a történetek 
azonban közös középponttal bírnak, 
jórészük Szalay Mihálynak, a kiörege-
dett alföldi magyar öreg béresnek az 
alakja körül fonódik. Mihály bácsi 

fogalomvalóságként benn él egy gazda-
családban és róla szövi meséit — mint 
jellemképeket — a szerző. A hűséges, 
gondos, sokat tapasztolt, öreg cseléd 
életéből számtalan jóízű, érdekes, 
gyakran megindító történetet mond el 
változatos hangon, eleven megfigyelés-
sel, ötletesen. A környezetrajz nagy 
természetszeretetről tanuskodik és sok 
szép vonást örökít meg az Alföldről. 
Egy gazdálkodónak a fia, aki kora 
gyermekségétől kezdve ott él, igazán 
szerető gonddal s lelkesedéssel szem-
léli a mindennapi kenyeret termő, vég-
telenségével megkapó, gyönyörűséges 
rónát. Színes szemléleteit és tájképeit 
egyszerűen ugyan, de változatoscin ve-
títi elénk. 

A kötetnek talán csak a stílusa ellen 
lehetne kifogásunk: néha erőtlen, köz-
napi. Halász László. 

Sinclair Giuck: Az arany párduc. 
(Légrády.) A detektiv-regény kompo-
ziciós-mechanizmusból áll, szinte ma-
tematikai jellegű. Itt a „jellemzés"-szó 
komikusan hangzik: minden a kompo-
ziciós gépezet pontos működésén for-
dul meg. Mint rendesen, Glucknál is 
három részre tagolódik a cselekvény: 
kutató, felfedező, lefülelő-periódus. 
Mindegyik érdekes. Meg vannak az 
obligát melléktermékek: egy kis sze-
relmi történet, valamelyes modern po-
litikai vonatkozás stb. Egy festőnek el-
tűnik a huga: az amerikai titkosrend-
őrökkel kutat utána. A nyomok egy 
kokain-bandához vezetnek, amely or-
giáin alkalmazza az elrabolt nőket. 
A festőnek sikerül egy ilyen titkos or-
giára eljutnia és onnan meg is szök-
nie, hogy a helyet elárulhassa a rend-
őrségnek. Utolsó rész: a társaságot 
szétrobbantják hosszú, gyakran válsá-
gos (ez is tipikus műfaji fogás) harc 
után. Érdekes könyv, szabályosan mű-
ködő szerkezet. A könyv címlapja, 
nyomdai kiállítása kezdetleges. 

Szentkuthy Miklós. 


