
E L V E K É S M Ű V E K 

Neonacionalizmus — nemzeti tudomány. 

A nacionalizmus fogalomban két elem kapcsolódik. Az egyik változatlan, 
állandó, téltől és időtől független élő erő, maga a nemzeti érzés sub specie 
aeternitatis, a másik valami aktuális, módosuló és módosítható, ami a nemzeti 
érzés ideáljait, megnyilatkozási módjait időről-időre, a különböző korok viszo-
nyai szerint meghatározza s ami épen ezért bizonyos tekintetben függvénye 
a térnek és időnek. Klebelsberg Kuno gróf értelmezése szerint a magyar nem-
zeti érzés a viszonyok kényszerítő hatalma folytán évszázadokon át az idegen 
befolyás és elnyomatás elleni küzdelmekben élte ki magát. Most, drága áron 
megszerzett függetlensége következtében, története e fordulópontján, amikor 
más természetű célok és feladatok merültek fel látóhatárán, jutott oda, hogy 
önmagára eszmélve végre nemzeti énje kifejtésében és kiteljesítésében találja 
meg új nagy ideálját. Ez a megújhodott nacionalizmus a neonacionalizmus. 
A neonacionalizmusnak van tehát tér- s időbeli eleme, de neosz-a inkább kelet-
kezésének, mint eszményeinek tér- s időhöz kötöttségét jelenti, mert bensőbb 
természetű ideáljai akkor is megmaradnak, ha a keletkezésükkor fennálló külső 
viszonyokban eltolódások állnak be. Épen eszményei természete viszi közelebb 
az örökkévalósághoz s így nem a nacionalizmus puszta új erőre ébredését 
jelenti. 

Hogy a neonacionalizmusnak ez a szelleme tényleg él s hogy az a háború 
és forradalmak utáni szomorú évek atmoszférájából kelt életre, azt a magyar 
élet számtalan új megnyilatkozásának elfogulatlan vizsgálata könnyen igazolja. 
Ezúttal a szellemi tudományok terét választjuk e célból, mert az, mint olyan, 
már eleve szervesebb összefüggésben áll a nemzeti élet folyamatával. Ha már 
most a háború előtti idők s a mai kor törekvéseit vizsgáljuk e területen, nem 
kerülheti el figyelmünket egy szembeötlő új jelenség s ez az, hogy az egyes 
tudományágak művelésében a nemzeti érdekű problémák, a nemzeti szem-
pontok érvényesítése erősen túlsúlyra jut. Ha Trianon szűkebb határok közé 
zárta is hazánkat, az összeszorított magyarság szellemi feszítőereje csak növe-
kedett, expanzivitása csak fokozódott. De az események fájó erővel kapcsolják 
magukhoz s nem hagyják elkalandozni a lelkeket a távolba, a megcsonkított 
hazától független messzeségbe. A különböző tudományok művelőit mindaz 
megragadja útjukon, ami magyar érdekű, magyar célú, magyar vonatkozású. 
A filozófus a magyar művelődés vezéreszméit vizsgálja, a germán filológus 
a magyarországi német irodalom történetébe mélyed, a francia irodalomtör-
ténész majd a janzenisták, majd a francia felvilágosodás hazai hatását kutatja 
s még a látszólag annyira távoleső sémi filológia művelője is a kialakuló magyar-
ság nyomait keresi arab kézirataiban. A tudományos alkotó munka minden 
ágában a nemzeti szempont domborodik ki. Jellemző e tekintetben, hogy még 
1920-ban megalakul egy olyan tudományos társaság — a Kőrösi Csoma Tár-
saság —, mely nem egy tudományág művelését tűzi ki céljául, hanem egy 
közös cél, a magyar érdekű keletkutatás érdekében egyesíti a legkülönbözőbb 
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irányú kutatók (magyar nyelvészek, turkológusok, szlavisták, szinológusok, 
bizantinológusok, történészek, geográfusok, archeológusok, etnográfusok stb.) 
táborát. A modern specializálódó irány mellett új hatóerőt látunk itt, mely 
a nemzeti szempont kidomborítása segítségével ha máskép is, de ismét egyesíti 
a különböző szakok művelőit. E hatóerő következtében tárul fel lassanként 
egy hatalmas, közös megművelésre váró, egységes tudományos terület, mely-
nek tárgya a magyarság élettörténete s amelyet legjobban a Gragger Róbert 
alkotta hungarológia névvel jelölhetünk. A hungarológia fogalma nem jelent 
mást, mint a legkülönbözőbb tudományágaknak, melyek közül még a ter-
mészettudományok sem zárandók ki, szoros szövetkezését mindazon jelen-
ségeknek és történéseknek a kutatására, melyek a magyarság életéből adód-
nak ; oly terület ez tehát, melynek köre az összes szaktudományok körét érinti 
s amely épen ezért bizonyos határig mindezek művelését megkívánja és fel-
tételezi. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a hungarológia mint valami magyar sovi-
nizmus alkotta mesterséges sziget áll az általános tudományos fejlődés folya-
mában. A szellemi tudományok terén Európa-szerte határozottan oly irányú 
fejlődés mutatkozik, mely a hungarológia fogalmát nemcsak megengedi, hanem 
igazolja is. Kétségtelen, hogy a tudományok köre az újabb és újabb diszcipli-
nák kialakulása és szervezkedése, továbbá a kutatási módszerek tökéletesedése 
folytán egyre jobban differenciálódik, de ugyanekkor az ezek vizsgálódási 
körébe tartozó jelenségek térbeli és időbeli összetartozása és ebből kifolyólag 
ezek magasabb rendű, szintetikus vizsgálata szükségszerűleg megkívánja a szét-
ágazó diszciplinák együttes munkáját. A magasabb rendű szintézis nézőpont-
jának érvényesítése tehát azt követeli, hogy egyes korok, népek vagy kultúrák 
mint a tudományos vizsgálódás tárgyai és az ezekkel foglalkozó tudományágak 
mint kutatási irányok és módszerek külön tudományos egységet képezzenek. 
Igy jön létre a tudományágak szerint való felosztás mellett a területi vagy 
történeti tagolódás. E fejlődési folyamat először a klasszika-filológia terén 
ment végbe, amely eredetileg valóban filológia volt, de a vizsgálódása tárgyául 
szolgáló jelenségek körének kiszélesítése és ennek folytán a történeti, archeológiai 
és egyéb diszciplinák bevonása által már régen művelődéstörténeti jelleget 
nyert. A nála jóval fiatalabb bizantinológia, mely e fejlődés megtörténte után 
nyerte szervezetét, már kezdettől fogva ilyen széles, művelődéstörténeti ala-
pokra helyeződött. A legújabb német tudományos irány — a szellemtörténeti — 
egyenesen megkívánja a történeti egységek szerint való tagozódást, mert hiszen 
célja épen az, hogy a messze szétágazó részletkutatások eredményei alapján az 
egyes korok, népek és kultúrák sokféle úton megnyilatkozó szellemi életét egy-
séges egészként fogja fel. Ez a fejlődési folyamat nemcsak széles távlatokat, 
újabb nagy perspektívákat nyit meg, hanem viszont a túlságos differenciálódás 
által veszélyeztetett egyes tudományágak fejlődésére is nagy hatással van. 
Az ideális értelemben vett modern tudós saját szaktudományának művelése 
közben a rokon tudományok egész sorozatával állandó szoros kapcsolatban áll, 
természetesen anélkül, hogy azokat is művelné, de mivel azok eredményeit 
kutatásaiban sem nélkülözheti, látóköre tágul, szempontjai gazdagodnak s így 
többfelől jövő sugárral világíthatja meg azt a területet, melyre speciális kuta-
tásai irányulnak. Mindez pedig végeredményképen szaktudományának gazda-
godásához, módszertani tökéletesedéséhez vezet. Az egységes tudományos 
területnek az egyes tudományágakkal szemben való hangsúlyozása ered-
ményezi azt, hogy a régi filológus, historikus fogalom helyébe ma a germanoló-
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gus, turkológus, a szinológus stb. lépett, aki azonban nem feltétlenül nyelvész 
vagy legalább is nemcsak nyelvész, hanem egy nép vagy népcsoport élettörté-
netének kutatója. Ezekhez csatlakozik a neonacionalizmus szülötte : a hunga-
rológus is. A neonacionalizmus tudományos ideálja tehát a hungarológia terü-
letének intenzív művelésében rejlik. 

A neonacionalizmus végső elemzésben belső, ösztönös erő, de ez az erő 
fejleszthető, irányítható kivált az új generáció lelkében. Mi tehát itt a teendő 
a neonacionalizmus tudományos ideálja érdekében? A magyar ifjúság, kinek 
lelkében ma megnövekedett erővel él a nemzeti érzés, évszázadokon át hozzá-
szokott, hogy a valóság gátat vessen minden megvalósításnak s így érzései 
önmagukban lobogva égjenek el. Ma azonban ezt a veszendőbe menő energiát 
átterelhetjük szellemi térre, hol végre tettekben, alkotó munkában élheti ki 
magát s cselekvő energiává válhat úgy, hogy amellett eredeti jellegét teljes 
mértékben megőrzi. Azonban, hogy e törekvést érzelmi koefficiense a turáni 
puszták délibábjai felé hajtva túl ne ragadja a valóság határain, hogy az 
e törekvéstől vezetett fiatal tudós ki ne tévedjen a Nyugat látóköréből s szel-
lemi téren elfoglalhassa az őt megillető helyet az európai népek versenyében, 
a tudományos élet vezetőinek kell kezükbe venni az irányítást, nem hogy hatá-
rokat szabjanak céljai elé, hanem hogy tudományos fegyverzettel hungaroló-
gussá avassák. 

A tudománytörténeti vizsgálódások igazolták a hungarológia fogalmát. 
De ha azt magyar tudományos programmként állítjuk az ifjúság elé, felmerül 
az a kérdés, hogy ezáltal mennyiben veheti ki részét az emberiség közös tudo-
mányos munkájából, vajjon a hungarológia fogalma jelent-e valamilyen vonat-
kozásban hézagpótló tényezőt az európai tudományban? Továbbá kérdés az 
is, hogy a mi számunkra, akik benne élünk a magyar tudományos életben, kell-e 
ilyen távlati, egységesítő képe a magyar tudományos törekvéseknek, mint 
amilyen a hungarológia fogalma? Reánk magyarokra nézve jelenti bizonyos 
régebbi, többé-kevésbbé ösztönös törekvések tudatossá tételét, a szétágazó 
tudományos erők koncentrálását bizonyos magasabb szintézis érdekében, 
a nemzeti szempontnak a szaktudományokban egységes módon való érvényesí-
tését és végül tudományos fegyverzetünknek az európai színvonalnak megfelelő 
kiegészítését és tökéletesítését. Az európai tudományban a hungarológia 
speciális jelentőségét biztosítja az, hogy a maroknyi magyarság származását 
tekintve az indogermán nyelvű népek nagy tömegében elszigetelve áll, nyelve, 
története, szellemi alkata, egész élete olyan problémákat és olyan vonatkozá-
sokat rejt, melyek — noha az egyetemes tudomány szempontjából nélkülöz-
hetetlen fontosságúak — legmélyebb valójukban a nyugati népek számára 
szinte megközelíthetetlenek. 

A hungarológiát a magyarság élettörténetének kutatása közben számos 
szál vezeti Nyugatra, Keletre. Azoknak a kapcsolatoknak a felderítése, melyek 
a magyarságot a nyugateurópai művelődés közösségéhez fűzik, a középkori 
latin-germán művelődés, a renaissance, a reformáció és újabbkori szellemi 
áramlatok hatásának vizsgálata egyrészt a magyar szellemtörténetre derít 
fényt, másrészt az ilyen irányú kutatások a nyugateurópai tudománynak is 
nagy szolgálatot tesznek. De e téren, ahol ugyanazon problémákkal, ha más 
relációban is, a nyugati népek tudósainak egész serege foglalkozik a magyar 
tudomány mindig csak kisegítő, de nem hézagpótló munkát fog végezni. Más 
távlatok nyílnak meg előttünk, ha a hungarológiát ama ősibb szálak mentén 
követjük, melyek őt Kelet felé vezetik. 
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Hunfalvy Pál a mult század közepén azt mondotta, hogy a nyelvészet 
az, amiben Európa számára nélkülözhetetlenek lehetünk. Ha az ő gondolatát 
a szellemi tudományok fent vázolt fejlődési menete szerint mai szóval értel-
mezzük, a nyelvészet szót a hungarológia fogalmi körének egy részével a magyar 
érdekű keletkutatás fogalmával kell helyettesítenünk. A magyarság, mely 
őshazáját , a sajátos növényzetű és állatvilágú Ural-vidékét elhagyta, hogy 
a finn-ugorságból kiszakadva megkezdje évszázados Nyugat felé vezető ú t j á t , 
amely i t t a bolgár-török harcias pásztornép tudományából, ott az aránylag 
magasan álló szaszanida-perzsa kultúrától, amott az erős kézzel megszervezett 
kazároktól tanulva folyton gazdagodó nyelvvel, szokásokkal s ismeretkinccsel 
j á r ta a Kaukázus és Kárpátok közti rónaságot, melyet a délorosz síkságon 
szláv rabszolgák szolgáltak s arab és bizánci kalmárok lá t tak el áruikkal s 
amely ú j hazájába érve ismét csak keleti népekre, elszlávosodó bolgárokra 
talál t , melynek honalapító küzdelmeit Bizánc historikusai kísérték irónnal 
kezükben éber figyelemmel, amelynek később besenyők, kunok, ta tá rok s 
oszmanli-törökök vad erővel kitörölhetetlenül vésték emlékébe Kelet üzeneteit 
s emlékeit s végül amely a nyugati latin-germán és a keleti bizánci-szláv kul-
tú rának érintkezési vonalán élve soha el nem veszíthette egyikkel sem a kap-
csolatot — e nép s keleti kapcsolatainak felkutatása és feltárása beláthatat lan 
fontossággal bir az európai tudomány szempontjából. A modern tudományos 
munkának egyik alapfeltétele a munkafelosztás és szervezettség elve. A világ 
nagy csillagvizsgálói felosztják maguk közt a csillagos eget részekre s mindegyik 
elvégzi a reá eső munkát . Ha nem tenné, helyette el nem végezhetné azt senki 
s eredményeit a tudománynak nélkülöznie kellene. A tudomány egének az a 
része a mienk, amely Kelet felől borul reánk. Az első turkológiai és bizantino-
lógiai kongresszusok lezajlása, keleti expediciók szervezése, ú jabb orientalista 
folyóiratok megjelenése és számos más jel muta t ja , hogy a világháború óta 
az európai tudományos érdeklődés fokozott mértékben irányul Kelet felé. 
De épen ezáltal olyan hatalmas terület té nőtte ki magát az orientalisztika, 
hogy ma már a munkafelosztás elvének i t t is érvényesülnie kell. Ki vihetné 
a magyar érdekű keletkutatás széles mezején a vezető szerepet, ha nem mi? 
Nem szelte-e át a mi történeti u tunk a legkülönbözőbb keleti népek és kul túrák 
szféráját? «Nyugaton keresem Keletet» — ezekkel a szavakkal indult neki 
egykor egy bátor hajós a végtelen Óceánnak. «Keleten keresem Nyugatot» — 
legyen a hungarológia jelszava, mert Kelet felé kell indulnunk, hogy tudo-
mányos téren elérhessük a Nyugat népeit. Hogy ez valóra váljék, az azon 
fordul meg, hogy e tudományos programmtól á tha to t t vezetők oly generációt 
neveljenek fel, melynek számára ez a programm, mely most ta lán még újnak 
látszik, magától értetődővé váljék. Sok fiatal erőre van szükségünk, mert 
kevesen vagyunk, viszont a magyar érdekű keletkutatás tudományos területe 
a legkülönbözőbb tudományágak rendszeres művelését kívánja. E téren, sajnos, 
még sok diszciplina a kezdetek kezdetén t a r t s így szintétikus munkánkat nem 
egy helyt az alapvetésnek kell megelőznie. Az így irányított if júság külföldi 
tudományos intézeteinkből oly ismereteket fog hazahozni magyar földre, 
melyek valóban a magyar tudományt fogják szolgálni. Ehhez elsősorban ter-
mészetesen a belföldi szervezet ilyen irányú kiépítése szükséges : szóhoz kell 
ju tni az egyetemeken azoknak a tudományágaknak, melyek a hungarológia 
ilyen irányú műveléséhez nélkülözhetetlenek, de eddig még nincsenek kép-
viselve. Végül elengedhetetlen egy Magyar Keletkutató Intézet felállítása. 
A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet, melyet az összeomlás romja i 
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maguk alá temettek, bizonyára új életre fog ébredni mint Magyar Keletkutató 
Intézet, melynek előretolt őrszemei Konstantinápolyban és — ha egyszer az 
orosz viszonyok lehetővé teszik — Moszkvában fogják a tudományos felderítés, 
hírszolgáltatás és anyaggyüjtés munkáját végezni. 

Tudományos igazságaink feltárása a mi nagy igazságunk útját is egyen-
geti, mert a legméltóbb s legmagvasabb válasz arra a tudományos színezetű, 
de valótlanságokat rejtő propagandisztikus működésre, melyet ellenségeink 
keletkutatás örve alatt végeznek. Nemzeti énünk s szellemi energiánk ily módon 
való kifejtése egyik legszilárdabb fegyverünk lesz a reánk váró küzdelemben, 
mert ez a fegyver a tudomány örök igazságainak tiszta tüzében acélosodik meg. 

Moravcsik Gyula. 
* * * 

Dóczy Jenő, a Napkelet kiváló munkatársa egy elmés cikkben végső 
gyakorlati tanácsként jó nemzeti irányú nevelést ajánl. Ez kitünő tanács, de tőle 
talán inkább irodalmi praktikumokra szeretnénk véleményt hallani. 

Nézzük meg mai líránkat: legnagyobbrészt beteges sopánkodáson éldeleg 
a szerelemnek, életnek sorvadásos köhécselésével. Annyi lelki megrázkódtatás, 
annyi nemzeti és egyéni tragédia kevés nemzedék lelkében zajlott, mint épen 
a mienkben. Szerelem nincs talán kevesebb bennünk, mint más korok nemze-
dékében. Nincs ma hang a tragikus érzelmekre? Nem lehet a «Minek nevez-
zelek»-et valami új formában dalba fogni? 

Regényirodalmunk fantáziátlan és vértelen ívtöltelékkel, sokszor érthe-
tetlen, de a legtöbbször érdektelen szimbolizmusokkal akar szórakoztatni. Ha 
van valamelyik regénynek érdemes könyvsikere, ezt rendszerint csak kellően 
adagolt erotikával érheti el. Egyik legnivósabb regényírónk nemrég megjelent 
regényében oldalak szerint statisztikai alapon ki lehet mutatni, hogy hányadik 
fejezetnél s hányadik oldalterjedelemnél milyen mértékű ú. n. erősebb jelene-
tet tálal az olvasó elé. 

Színházaink jórészének működése szinte kicsúfolása a kornak. Olympia 
néven megszervezik a sikert és becsalogatnak rengeteg embert egy olyan darab-
hoz, amelynek a mai emberhez semmi köze nincsen. Egy mesterember vesz egy 
adag háború előtti huszártisztet, egy kis főhercegi micsodát és a háború előtti 
idők idegcsiklandozó szerelmi játékát játszatja velük. Mi közünk nekünk ma 
ehhez? Ami élhetne és megfoghatna a darabban, a szerelem, csak eszköz a 
jelenetek technikai lábakra épített keretéhez. 

Lehet-e az alvajáró vagy üzleti célból nem a legválogatósabb eszközökkel, 
dolgozó irodalomnak valami lökést adni? Lehet-e a költőt, regényírót, színmű-
írót nevelni vagy lehet-e ilyen vezető irodalmi egyéniségek kifejlődését irányí-
tani és tervszerűen előmozdítani? 

Igen sokan megbotránkoznak ennek a kérdésnek még csak a föltevésétől 
is, azt állítván, hogy az írói és költői tehetség olyan rendkívüli isteni adomány, 
mely csak magától törhet elő, de semmiféle mesterséges beavatkozás azt elő-
varázsolni nem tudja. Ha a dolog gyökerében van is ebben igazság, de minden-
esetre figyelmet érdemel, hogy a művészet minden ágában így van ez s mégis 
mily sokat áldoznak és fáradoznak például a festők, szobrászok, zenészek rend-
szeres neveléseért. Miért ne lehetne kibontakozásában az olyan fiatal lírikust 
vagy írót támogatni, aki valamely alkotásával tanuságot tett hivatottságáról? 
Ismerek egy fiatal prózaírót, aki nagyszerű invencióval kitünően megír egy szép 
novellát, de szűkös anyagi viszonyai, a robotos magyar élet mindennapi gondja 
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mellett csak tengődik egyik napról a másikra. Mit tudna alkotni ez az őserejű 
tehetség, ha lehetővé tennék számára, hogy egy évre — mondjuk — bejárhatná 
a klasszikus görög és római földet s világot, embereket látna, a lelke megtelnék 
a déli napsütés magérlelő tüzével, robotos lelke teleinná magát eseményekkel, 
benyomásokkal és a pesti bérszoba falai közül fölszárnyalhatna az ég világos 
ragyogásába. 

Az állam nagyszámú tudósjelöltet küld ki évente külföldre, hogy vezető 
tudósokat neveljen. A tudományra hivatottság, ha könnyebben ellenőrizhető is, 
de mindenesetre rokon isteni adomány a művészi hajlandósággal. Valószinűleg 
úgy lesz, hogy a kiküldött fiatal tudósjelöltek sem lesznek idehaza csupa kifogás-
talan tudósok. Ha azonban csak ötven százaléka válik is be a kiküldötteknek, 
már igen szerencsés befektetés lesz az értük hozott áldozat. Ha fiatal írói vagy 
költői tehetségeket küldenénk ki hosszabb-rövidebb időre külföldi világot 
látni, benyomásokat szerezni, irodalmi ügyességeket ellesni, új irodalmi eszmék 
áramlatába beletekinteni, vajjon nem lehetne-e ezen a téren is eredményeket 
várnunk? S ha tíz év alatt — mondjuk — ötven fiatal, reménytkeltő tehetség 
mehetne ki és ezek közül a százalékos eredmény valószinűségét sokkal keve-
sebbre vennénk, mint más kategóriáknál, nem lehetne-e remélni, hogy az ötven 
kiválasztott közül néhány valóban hivatott tehetség beválik és ha ilyen módon 
minden évtized alatt csak egy vagy két igazi lírikust vagy írót lehetne a nagy-
vonalú fejlődés lehetőségeihez hozzájuttatni, máris dúsan gyümölcsöző befekte-
tés lenne az erre hozandó áldozat. 

Egy másik gondolat: nem lenne-e helyénvaló, ha az állam jutalmak vagy 
pályadíjak rendszeresítésével évente 10—15 fiatal magyar költőt hozzájuttatna 
a gondtalan munka lehetőségéhez. Mert ma minden kiindulás alapja a nyomorú-
ság s bizony igen keserves állapotban vannak azok, akik költői hivatottsággal 
járják a magyar élet útját. A magánkiadás és az üzleti alapon elérhető nyilvá-
nosság ma meglehetősen korlátozott és ami van, az úgy körül van bástyázva 
mindenféle érdekektől, hogy az igazi nagy tehetség kibontakozásának az elő-
segítése talán sehol sem programm, de sok helyen egyenesen száműzött valami. 
Mindenki természetesnek találja, hogy az állam sokat áldoz arra, hogy jó isko-
láink, kiváló tudósaink, jó művészeink legyenek s igen sok embernek ezen a 
címen állandó kenyeret ad. Vajjon nem lenne-e indokolt, hogy az irodalom 
aktiv és hivatott tehetségeit, ha nem is állandó kenyérhez, de a mai nyomorúsá-
gos időkben legalább ahhoz hozzásegítenénk, hogy időnként mentesüljenek a 
mindennapi kenyér gondjaitól. A gyakorlati kivitelre igen könnyen meg lehetne 
találni a megfelelő formát. 

Az új nacionalista szellem kialakulására ilyenféle intézkedésekkel két-
ségtelenül hatást lehetne gyakorolni. A fölvetett gondolatok természetesen 
csak ötletek. Akik közelebb vannak az irodalom műhelyeihez, bizonyára több 
és jobb programmot tudnának összeállítani. X. 

Kaán Károly: A Magyar Alföld. 
Gazdaságpolitikai tanulmány. A M. 
Tud. Akadémia kiadása, 1927. 351 old. 

A katasztrófák, amelyek az egyes 
embert vagy az egész nemzetet érik, 
sok tanulsággal járnak. Az egyest elmél-
kedésre, magábaszállásra kényszerítik. 
A szerencsétlenség elmultával számot 
vetünk magunkkal. Pontosan mérlegel-

jük, mi az, amit vesztettünk és mink 
maradt. A kettő összevetéséből alakít-
juk ki a jövőben követendő tervünket. 
A nemzetet ért bajok is így hatnak. 
A megrázkódtatás, ami az egész nem-
zetet éri, a jó és lelkes emberek hosszú 
sorát ihleti cselekvésre. Ezek az egyéni 
veszteségükön érzett keserűségüket el-
nyomva, a legmagasabb célt tűzik ma-
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guk elé, t . i. erejüket az összesség szol-
gálatába állítják. Szóban, írásban és 
tettekkel a közösség javát akarják szol-
gálni. Ezek közé tartozik Kaán Károly 
is, aki megcsonkított országunk szo-
morú gazdasági leromlottságában ke-
resi a nemzeti megújulás és megerősö-
dés útjait . Ezt a célt szolgálja most 
megjelent könyve. 

A szerző könyvét gazdaságpolitikai 
tanulmánynak nevezi. A könyv olva-
sásakor kitűnik, hogy több egyszerű 
tanulmánynál. Ez a könyv hatalmas 
kiáltás, hogy országunk kellős közepén 
fekvő Alföldünket az évszázados el-
hanyagoltság helyett nemzeti és gazda-
sági életünk tengelyévé tegyük. 

Az Alfölddel sok részlettanulmány 
foglalkozott eddig. De nem volt olyan, 
amely azt a maga egészében és szöve-
vényes életének minden megnyilvánu-
lásában tárgyalta volna. Kaán Károly 
műve ezt az űrt is kitöltötte. Gondo-
san felhasználta és értékelte az eddig 
megjelent tanulmányokat is. Igy mun-
kájából helyes képet nyerhetünk a 
magyar Alföld régi és mai állapotá-
ról. 

A könyv hét fejezetre oszlik. Az első 
kettő az elmult idők természeti és 
gazdásági viszonyait festi azért, hogy 
genetikus kifejlődésében ismerjük meg 
az Alföld természetét és hogy a jövő 
teendőit annál világosabban láthassuk 
meg. Dús, főleg történelmi forrásmun-
kák alapján különös gonddal bizonyít-
gatja, hogy az Alföldön egykor hatal-
mas erdőségek voltak. Ezt felettébb 
szükséges igazolni azért, hogy az újból 
megindított befásítás minél nagyobb 
erővel haladhasson. Az erdősítés a szerző 
legkedvencebb gondolata. Ahol csak 
alkalom kínálkozik rá, a tudományos 
érvelés és a rábeszélés minden eszközé-
vel harcol érte. Sok példával igazolja, 
hogy az alföldi fásítás lehetséges, mert 
mindenütt teljes sikerre vezet, ahol 
megpróbálták. Alapos tájékozottság-
gal és gondos részletezéssel beszél az 
Alföld másik nagy problémájáról, az 
elszikesedésről is. 

Az elszaporodó népesség ir totta az 
erdőt, hogy termőföldet nyerjen ; hogy 
ez könnyebben menjen, gyakorta fel-
égette az erdőt, mint az napjainkban 
Szibériában történik. Nyomába jött a 
nagymérvű legeltető állattenyésztés, 
majd az utóbbi időben a helytelenül 
végrehajtott víz szabályoz ás és lecsapo-
lás, ami együttvéve erősen lecsökken-
te t te a levegő páratartalmát. Az ég-
hajlati viszonyok rosszabbodása pedig 

az erdőtlenséget és az elszikesedést, az 
Alföld e két legádázabb ellenségének 
útjai t egyengette. 

A könyv egész második fejezete 
Széchenyi István alföldi terveinek ismer-
tetésével foglalkozik, aki tiszaszabá-
lyozási tervein keresztül lá t ta meg az 
Alföld elmaradottságát. Legelőbb is a 
folyamszabályozásokat akarta elvé-
gezni, de nem állami vagy megyei 
segítséggel, hanem az érdekelt lakosság 
önsegélye alapján. Majd hitelnyujtással, 
tulajdon birtok szerzésének lehetőségé-
vel, a népművelés emelésével, a közle-
kedési lehetőségek fokozásával, utak, 
csatornák építésével akarja az alföldi 
népet jómódúvá tenni, aztán vele az 
Alföldet benépesíteni. Sürgeti az erdő-
sítést ! Mindezt a mult század negy-
venes éveiben ! Sok történt azóta, de 
az általa fölvetett gondolatok ma is 
majdnem a maguk teljességében várják 
a megvalósítást. Azért van ma is 
alföldi probléma s talán még hosszú 
időn át lenne, ha megoldásokra a tria-
noni megcsonkítás nem kényszerítene. 

Széchenyi István terveinek ismerte-
tésébe kapcsolja bele Kaán Károly a 
jelenben elvégzendő munkaprogram-
mot. Rámuta t a természeti rendellenes-
ségekre, majd alapos és gondos körül-
tekintéssel sorolja fel azok ellenszereit. 
Az öntözés, a helyesen keresztülvitt 
vízszabályozó munka megakasztja az 
Alföld további kiszáradási folyamatát. 
Az elszikesedés gazdasági kérdései is 
így nyernek megoldást, de az erdőt, 
mint klímajavító tényezőt se szabad 
számításon kívül hagyni amellett, hogy 
nemzetgazdasági fontossága elsőrendű. 

A tanyavilágról szól a negyedik feje-
zet. A tanyák történeti kialakulásával 
kezdi fejtegetéseit. Példákkal világítja 
meg a tanyatelepülés változatos okait 
és lefolyását. Nemcsak a ta tá r és török 
dúlások, nemcsak a bécsi birtokpolitika, 
hanem az egyes birtokosok szűkkeblű 
és önző, tervnélküli és kapzsi birtok-
politikája is oka volt annak, hogy a 
szépen és rendesen épített, mindenkép-
pen jobb falusi település helyett az 
egészségtelen és káros tanyavilág ék-
telenkedik az Alföldön. Szinte klasszi-
kus megállapítás, hogy «rendszer nincs 
a tanyák birodalmában. Épen a teljes 
rendszertelenség, a magára hagyatott-
ság teremtette a tanyavilágot». I t t van 
előttünk a tanya, az ország kellős köze-
pén a maga szánalmas s a nemzet 
összeségét mélyen érintő kulturátlan-
ságával, egészségtelen birtokmegoszlá-
sával és bérleti rendszerével, s az ebből 
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származó aggasztóan feszült osztály-
ellentéteivel és munkáskérdésével. 

Megdöbbenés ül ki arcunkra, ha a 
szerző okos vezetése mellett betekin-
tünk az alföldi nép gazdasági és kultu-
rális viszonyaiba. (IV. és V. fej.) Ezen 
a tanulmányon át lassan, de lenyügöző 
hatalommal alakul ki lelkünkben az 
a szörnyű megállapítás, hogy hosszú 
évszázadokon át napjainkig az alföldi 
magyarság magára volt hagyva, min-
dent önmaga hozott létre, mert a vezető 
megyei és állami kormányzati körök 
sohase törődtek ennek a népnek a sor-
sával. Minden gazdasági eredmény ér-
telmes voltából és nem a vezetésből, 
irányításból származik. Azt hit tük, 
hogy az alföldi tanyás magyar jómód-
ban él, most megdöbbenve tudjuk meg, 
hogy a nép saját földhöz nagyon nehe-
zen juthat , rettenetes földbéreket fizet 
s közterheket visel, hogy egészségtelen 
«hantházakban lakik, s hogy az élel-
mesebbje talpra áll» . . ., ámde akár-
hány letör anyagilag, a másik szerve-
zetileg. Rettenetes munka, óriási ter-
hek, rossz táplálkozás, rossz értékesí-
tési viszonyok miatt szegénység s a 
nyomában járó ijesztően nagy gyermek-
halandóság és a szinte magyar beteg-
séggé nőtt borzalmas tüdővész . . . 

A könyv utolsó fejezete a gazdasági 
kérdések megoldásának lehetőségeivel 
foglalkozik. Az egyes kormányzati ágak 
egységes és összefüggő működésének 
hiánya vitte mai szomorú helyzetébe 
az Alföldet. De «fokozatos tervszerű-
séggel újra az egészséges fejlődés út-
jaira» lehet terelni az Alföldet. Ennek 
első módja a forgalmi eszközök szerves 
és mindenre kiterjesztett gonddal való 
kifejlesztése, a másik a községesítés a 
mostani tanyatelepülés helyett. Ez a 
kettő magával hozza a termények jobb 
értékesíthetését, a kultúra könnyebb 
terjedését, jobb közegészségi viszonyo-
kat, általános gazdasági fellendülést s 
vele a magyarság alapos megerősödé-
sét anyagiakban és szellemiekben egy-
aránt. 

A könyv nem könnyű olvasmány, 
ellenkezőleg, alapos elmélyedést kívánó 
nehéz tanulmány. Mindenki bő okulást 
nyerhet belőle, de elolvasása és meg-
szívlelése különösen azoknak ajánlatos, 
sőt kötelesség, akik állandóan a nép 
boldogításáról szoktak szép beszédeket 
mondani. A szép beszédek helyett i t t 
meg van adva a lehetőség a legszebb 
alkotások megvalósítására is. Igaz, 
hogy ez munkával jár. 

Geszti Lajos. 

Kosáryné Réz Lola : Péter. (Regény.) 
H. Taine írja angol irodalomtörténete 
egyik lapján, hogy minden korban 
kell lenni íróknak, akik a fiatal nőket 
könnyekre fakasszák. Ezt a mondatot 
nem kell okvetlenül gúnyos értelem-
ben venni. A francia kritikus talán 
csak a társadalom egy meglehetős szé-
les rétegének esztétikai szükségletére 
akar rámutatni vele. S ha azt mondom, 
hogy az érzékeny, fiatal lelkeknek szív-
táplálék kell, akkor époly kevéssé 
gúnyolódom, mintha azt állítom, hogy 
a kisdednek tej a legmegfelelőbb táp-
láléka. S aki műveiben igazi, hamisí-
tatlan szívtáplálékot tud adni, az bi-
zony ember legyen a talpán. Kosáryné 
ilyen író. Nem vagyok benne bizonyos, 
hogy a mai társadalomban milyen szé-
les a kör, melyet kielégít — hiszen 
ma sokszor a csirke-jányok is Erdős 
Renéért hevülnek — de azért alighanem 
ma is elegen vannak, akiknél — Gyulai 
Pál szavaival szólva — «a művészi gyö-
nyör egy része épen attól függ, meny-
nyire bírja a költő megrázni és ki-
engesztelni erkölcsi érzéseinket». 

Kosáryné nem moralista ; ehhez sok-
kal inkább művész. De a morált, a 
világ erkölcsi rendjét nem hagyja figyel-
men kívül, mikor hatást akar kelteni ; 
ehhez sokkal inkább költő és asszony. 
Morális alapú, finom érzelmessége hatá-
sának legfőbb eszköze. És ez az érzel-
messég nem mondvacsinált nála, nem 
ügyes számítás. Azért hat , mert maga 
is meghatódik. Könnyei őszinték, asz-
szonyosak. Érzelmei úgy mozognak, 
mint gyertya lángja az alkonyi szellő-
ben. A szenvedély hirtelen szélvésze 
nem oltja el a lángot. 

Mostani regényében, mely a realiz-
mus és a romantika határmesgyéjén 
jár, egy mindennapi szegény ember 
életét kíséri végig születésétől haláláig. 
Olyan ez az életút, amelyet szürkének 
szoktak nevezni. De mért volna szürke ? 
Hiszen folytonosan termő búza-, rozs-
vetések között kanyarog s a búza-
táblákból piros pipacs meg a roman-
tika kék virága mosolyognak ki. Hogy 
az útszéli akácfák levelei porosak, 
kókadtak a nyári nap hevétől? Hiszen 
igaz, de árnyékosak is. Lombjaik alatt 
olyan jó néha letelepedni a fáradt ván-
dornak. S ha nagyon tüzel a déli nap-
meleg, megkönnyíti a vándortáska 
súlyát a hullámzó délibáb, mely foly-
ton ott libeg-lobog az ég alján az élet-
vándor szomjas szeme előtt. 

Péter, Péter bácsi megy-megy a déli-
bábok után. Egyik is szétfoszlik, másik 
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is szétomlik, de ő csak megy, mendegél, 
s alig veszi észre, hogy az útszéli bo-
gáncs ruhájába ragad, ugató kutyák 
a bokájába marnak s a mellette elvág-
ta tó úri bricska sárral fröcsköli be — 
S addig megy, mendegél a délibáb után, 
míg végre az írónő megsajnálja s a 
roskadó térdű vándorlóval eléreti a 
legszebb délibábot. Természeti csoda 
ez, mert már alkonyodik. 

Kosáryné könyve nem nagyigényű 
munka, híjával van a jellemző erőnek, 
a biztos körvonalaknak, de nincs híjá-
val a költészetnek. Szívből jön és a 
zavartalan érzelmek telefonján szól az 
érzelmes szívekhez. Dóczy Jenő. 

Kodolányi János: Szakadékok. Re-
gény. Budapest. Athenaeum. — Ma-
napság nagy kelete van irodalmunkban 
a gyermekkorra való visszaemlékezé-
seknek, akár ha regény formájába bur-
koltan, akár ha nyiltan, mint közvet-
len memoárok jelentkeznek. Móricz 
Zsigmond gyermekregénye óta mind-
gyakrabban találkozunk velük, ami 
különben nem csoda, mert ez a téma-
kör, akármilyen köntöst öltsön is ma-
gára, mindig hálásnak bizonyul, hiszen 
a legtöbb olvasóban olyan hurokat 
penget meg, amelyek zsongását min-
denki szívesen hallgatja. Jóleső, halk 
és enyhe kívánkozás ébred bennünk 
gyermekkorunk már-már feledésbe ve-
sző, többé-kevésbbé rokon állapotaira, 
majd a kifejlett és már vissza-vissza-
tekintgető embernek nagyobb élet-
tapasztalatából némi fölénnyel és meg-
értő leereszkedéssel kísérjük egy nyila-
dozó emberi lélek első tapogatódzásait. 
Talán minden gyermekéletnek volt 
valami üde szentsége, amely rendsze-
rint kissé esetlenül jelentkezett, úgy 
hogy egyrészt melancholikus lírára, 
másrészt derűs mosolyú humorra han-
golódunk. És mintha minden gyermek-
kor történetében meg-megcsillanna az 
emberiség mondai aranykorának áb-
rándja egy olyan világról, amely érin-
tetlen szűziességgel és kimeríthetetlen 
gazdagsággal egyforma valószínűség-
gel kínálta az emberi élet minden lehe-
tőségét, úgy hogy a sok-sok csalódás 
után a visszaemlékezés szárnyán jól-
esik néha ebbe az elmult világba mene-
külnünk. 

De máskülönben is nagyon hálás az 
efféle téma. Nemcsak kicsinyek és kicsi-
nyek, vagy nagyok és nagyok, hanem 
kicsinyek és nagyok is állanak benne 
egymással szemben ; friss mohó, aka-
dályokon még ki nem ficamodott, surló-

dásokon még el nem kopott emberi lel-
kek találkoznak az élet küzdelmeitől 
már készre formáltakkal, megnyeset-
tekkel vagy felőröltekkel. Ezek az ellen-
tétek gazdag lelkű író tollával pompá-
san kiemelhetők, szembeállíthatók, úgy 
hogy az emberi sors örök körfutása a 
születés, élet és halál állomásai között 
gazdag változatokban bontakozhat ki 
előttünk. 

Persze író legyen a talpán, aki hozzá-
nyúl gyermekkora éveihez. Ember, 
mélyen érző ember, aki megáldatott a 
szeretet adományával, mert alig kép-
zelhető visszatetszőbb eset, mint ha 
valaki, amire különben, sajnos, akadt 
újabban nem egy példa is, cinikus vigyor-
gással teregeti ki fiatalságatörténetének 
ürügye alatt más lelke szennyesét» 
tanujelül annak, hogy soha de soha 
nem volt igazán gyermek, nem volt 
fiatal. 

Ilyesmik jutot tak eszünkbe Kodo-
lányi János szép, tehetséges könyvének 
olvasásakor. Kodolányi regénynek ne-
vezi művét, körülbelül annyi és époly 
kevés okkal, mint az e címmel nap-
világot látó irodalmi műveink leg-
többje. Visszaemlékezéseiből ember-
sorsokat formáló és eldöntő történet 
nem igen kerekedik ki, helyzetképek 
finom hangulatú egybeszövésén nem 
igen jut túl. De utóvégre is ez mellékes 
dolog, mert ezen a határon belül sok 
szép ajándékot ad olvasóinak. Úgy 
látszik, hogy általában nem valami 
sokat változtatott emlékein. Nem azt 
értjük ezen, mintha azt várnók, hogy 
arra a szinte lehetetlen feladatra vál-
lalkozzék, hogy egykori gyermeki lelke 
korlátai közé helyezkedjék vissza, ami 
különben is nagyon kétséges vállal-
kozás, mert rendszerint csak olyan, 
legkevésbbé sem gyermekes életlátás-
hoz vezet, mint Molnár Ferencnek leg-
többnyire hazug módon transzporált 
és mesterkélt gyermekhistóriái, ame-
lyekben csak a nagyok érzelgőssége 
sír, — hanem azt, hogy rajzaiban jóval 
nagyobb szerepet ju t ta to t t a rekon-
struáló, mint a csattanót kereső és át-
alakító képzeletnek. Több bennük az 
évek szűrőjén átivódott, de egyébként 
át nem alakított élettapasztalat, a 
Wahrheit, mint a hozzájuk fűzött ki-
egészítő Dichtung. Az írót, akit eddig 
csak regényeiből és elbeszéléseiből is-
mertünk, egy új oldaláról muta t ják be, 
de az eddiginél nem kevésbbé figye-
lemreméltóról és rokonszenvesről, mert 
amire előbb céloztunk, Kodolányi való-
banrendelkezik a szeretetnek amamele-
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gével, amely halk és meleg lírával 
aranyozza be gyermekkora emlékeit. 

És mindazt, amit a gyermek mohó 
szemmel öntudatlanul és gyakran fél-
szegen habzsolt fel magába, most a 
férfikor nyugodt, kezével rendezi el 
élesen jellegzetes képekbe. Egyforma 
biztossággal érzékelteti a környezetet, 
nyilván Egert, a kis szegényes házat, 
ahol mint kis diák először került ide-
genekkel szembe ; a ház élet-viharverte 
lakóinak apraját-nagyját , kis örömei-
ket és kis szenvedéseiket, leghétköz-
napibb tucatéletük jelentéktelen folyá-
sát, de mégis mindent akképen, hogy 
mély emberi jelentőséget nyernek fi-
nom, halkszavú és tartózkodó művé-
szetétől. Farkas Zoltán. 

Sík Sándor: Sarlósboldogasszony. 
A csodálatosan helyére talált cím ma-
gában hordozza a kötetke vers leszűrt 
hangulatát. Sarlósboldogasszony sarló-
val, Miasszonyunk nevével, enyhe 
archaizálásával, melynek íze az egész 
kötet stílusegységét adja, egyszerre a 
nyári magyar búzaföldek meleg köze-
pére varázsol bennünket ; reszket a 
levegő a látóhatáron, bogarak ritmikus 
zúgása hallik, óriási horizonton messze 
a falu fehér templomtornya, talán 
Máriabesnyő, Grassalkovics barokk em-
lékezetével ; távoli déli harangszón 
pihen az érett világ. 

Egy élet, mely teljességére érett, 
ragyogó déli zenitjén megáll i t t , mély 
önmagába-nézésére. 

Búzafürtös földeken 
Érik asztagom, 
Bókol már a telt kalász, 
Közeleg az aratás, 
Delet ért napom. 

Az önmagához teljesen eljutott férfi-
lélek komoly harmóniái. Nincsenek már 
többé disszonanciák : panaszok, gyöt-
rődő vallomások, lihegő rögzítései fel-
felé küzdő pillanatoknak, sivár éjtsza-
kák után hajnali reszkető eksztázisok, 
ami a költő élete ; efölött a költő fölött 
immár úrrá lett a nyár és jól esik mele-
gedni derűjén. Sarlósboldogasszony. 

(Valahol messze hegyek mögül talán 
már az ősz is elindult, melankolikus 
templomi zászlók alatt az öregedő zso-
lozsmákkal, de bennük is az Örök 
Húsvét allelujái csengenek. Most, i t t , 
ez a nagy déli óra, a világ tökéletes ; 
most érthetni a Teremtő plánumát.) * 

Sík Sándor már nagyon régen, egy 
régi kötete előhangjában, búcsút mon-

dott a fuvolás költészetnek, önszemlé-
lődő bánatok és halk örömök öncélú 
felmutatásának. Mégis ez az első kötete, 
melyben csaknem töretlenül sikerült 
megvalósítania a benne kezdettől fogva 
küzködő forma-akarást, amelyben sike-
rült valami mást szubsztituálni a lírai 
szubjektivizmus helyére. Puszta eszté-
tikai szempontból is most érkezett el 
az önmaga teljességéhez, belső ember-
voltának és művészetének irigylésre-
méltó harmóniájában. 

Megtalálhatjuk ugyan olykor ebben 
a kötetben is a régi, az elhagyott for-
mák csökevényeit : rímcsilingeléseket, 
játékos és felületes szimbolumtaláláso-
kat, ilyeneket : 

Ülvén a kúszó, hosszú vonaton, 
Emberférgecske, ezt gondolgatom, 
Lám, így futunk neki a semminek. 

És még mindig kísértenek az allite-
rációk, ezek az anorganikus, barbár 
ékszerek a vers komoly testén, bieder-
meyer zenélő-órák a szigorú angol stí-
lusban épült manor-house falán. De 
mindezek most már valóban csak csö-
kevények, jelei annak, hogy a költő 
minden fejlődésén át is kegyelettel 
tekint régi önmagára és vállalja a 
kapcsolatot a régebbi generációval is, 
melyből kiszakadt. 

Az élmény sajgó valósága (még ha 
el is mondja) diszkréten, szublimáltan 
huzódik meg a versek mélyén ; a vers 
nem vallomás többé az élmény élet-
anyagáról, az élmény csak megindít 
egy kikristályosodási folyamatot, mely-
nek anyaga már készen volt az élmény 
előtt is, az élmény nem változtat raj ta , 
csak napvilágra hívja. 

Itt állj, szobor, fájdalmam templom-
árnyán, 

I t t állj, szonett, sugárzó, tiszta 
márvány, 

S lettednek izzó t i t k á t elfedezd. 
A középkori himnuszköltészet lelki 

technikája ez. Nem a panta rhei vilá-
gának egy bizonyos pillanatban benne 
élő képét akarja rögzíteni, mielőtt ez 
a kép megszámlálhatatlan kép-társai 
után tovább sietne az időben, hanem 
az állandó képet, az eltörölhetetlenül 
benne élő viziót a dolgok örök, hierar-
chikus rendjéről, melyben nincs többé 
semmi szubjektív önkény. «Dauer-
blick», ahogy Gundolf nevezi. 

Még amikor látszólag impresszionista 
módra pillanatfelvételeket ad, akkor 
is érezni, hogy ez a pillanat nem pusz-
tán az Én mozivásznán átfutó fény-
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játék, hanem valami stabil dolog. 
Pl. «Alm» c. költeményében : 

A havasok, mint dómpillérek állnak, 
Alkony rózsáilik az Ahorn-tetőn, 
Lejjebb, borókabokrok, térdelőn, 
És fenyvesek felnyúltan adorálnak. 

Érezni, ezek a havasok itt állnak 
az idők kezdetétől végezetéig, fenyve-
sekkel, borókabokrokkal, felettük min-
dig alkonyodik és a költő belső viszonya 
hozzájuk mindig azonegy. Az impresz-
szionizmus objektívvé férfiasodott. 

Ennek az objektív, világképet fel-
mutató költői szemléletnek versben 
nem lehet többé megfelelő forma a dal, 
elfutó zeneiségével, vagy a szonett, a 
Pillanat Szobra, ahogy Rossetti nevezi. 
Csak a hosszú, elengedett folyamú vers, 
a kantáte-forma tudja hordozni ezt a 
képet méltóságteljes, sima hullámain. 
Sík Sándor új kötete nagyobbára ilyen 
kantátékból áll és stílusosan, egyben 
stílusjelzően áll be közéjük a Húsvéti 
Gyertya Énekének fordítása. A többé-
kevésbbé szabad sorokban a költői 
szemlélet minden árnyalat-gazdagságá-
ban kibontakozhatik a «lírai feszültség» 
rövidre fogó kényszere nélkül. Csak 
ebben a formában lehet elmondani Sík 
Sándor legfőbb költői mondanivalóját, 
mely a szimultanista költő-iskola ten-
denciájával rokon : hogy az élet vég-
telenül gazdag, hogy annyi-annyi sok 
minden van ezen a világon, és minden 
a maga helyén van és mindennek meg-
van a maga Egy Értelme. 

A kantáte-formában szabadon épít-
kezhetik az a Sík Sándor költészetétől 
elválaszthatatlan nemes rétorika, mely 
régebbi költeményeiben néha zavaróan 
hatott. Költészetének nagy nyeresége, 
hogy ezúttal sikerült bámulatos rétori 
tehetségét törés és disszonancia nélkül 
átmenteni verseibe. (Hiszen legjobb 
egyházi szónokaink egyikéről van szó 
és sokunk óhaja teljesülne, ha egyszer 
összegyüjtené beszédeit.) Rég elavult 
már az az esztétika, mely a szónoki 
elemet a versből feltétlenül számüzen-
dőnek tartotta. A hideg ésszel kon-
struált rétorika, melyet nem követ a 
nyelv költői eleven mágiája, valóban 
versen-kívüli, de Sík Sándoré nem 
ilyen. A legmeggyőzőbb szónok, mert 
nemcsak hogy minden szavát szentül 
hiszi, hanem költő, szó-művész lévén, 
abban és csakis abban a szó-formában 
hiszi, ahogy kimondja. A költői szavak 
így roppant nyomatékot kapnak a 
pathoszban és ezért egyes versrészek 

a fogadalom-szöveg és az inkantáció 
megváltoztathatatlan leszögezettségére 
emlékeztetnek : 

Akarok lenni élet, 
Akarok lenni ország, 
Akarok lenni én. 

Aki a szubjektivitista költészettel 
szakított, annak a számára a régebbi, 
csak érzelmi költészeten túl költészetté 
válik, nemcsak az akarat (rétorika), 
hanem az értelem világa is. Sík Sándor 
új verseiben semmit sem tagadott el 
intellektuális asszociációiból, melyek a 
vers megfogamzása közben felmerültek. 
Az eruditus poétát kapjuk, aki nem 
szégyenli többé impresszionista módra 
erudicióját, mint a spontaneitás babo-
nájával ellenkező valamit, hanem tudja 
és versbe vallja, hogy ez is énjéhez tar-
tozik. Különösen áll ez a római cik-
lusra, melynek verseit épen tudatos 
történelmi levegőjük, folytonos törté-
nelmi asszociációk tesznek oly szé-
pekké. Mikor Róma lelkét azzal érzé-
kelteti, hogy 

E köveket tán Zrínyi sarka érte, 
És elmerengvén kéklő tenger-égre 
Itt látta Goethe Iphigeniát, 

akkor többet, emberileg megindítób-
bat mondott, Rómát százszor közelebb 
hozta szívünkhöz, mint sem impresszio-
nista élmények, érzések, emlékek fel-
sorolásával hozhatta volna. Hiába, 
még sem az a fontos, hogy N. N. költő-
nek hogyan tetszett Róma és hogyan 
reagált rá, hanem, hogy átélte azt a 
transszubjektív élményt, ami Róma 
mindenki számára, azt a generációktól 
generációkig ívelő hidat, melynek pil-
lérei Zrínyi, Goethe. 

Ilyen intellektuális élmény szülötte 
a kötetnek, szerintünk, legszebb verse, 
a S. Onofrro, melyben a költő két nagy 
ideálját, a latin kultúra két ellentétes 
fénnyel ragyogó pólusát, Tassót és 
Néri Szent Fülöpöt ünnepeli és bennük 
a lélek örök aspirációit. Nem raciona-
lista költészet ez, nem gondolatok 
versbe szedése kívülről kapott szabá-
lyok szerint, nem valami neo-klasszi-
cizmus dicséretét kívánjuk mi adni — 
élmény és romantika ez a költészet is, 
mint minden igazi költészet, igazi Tasso 
és igazi Néri Szent Fülöp : de az érzelmi 
élmény helyét a tisztább kultúrélmény, 
az intellektuális élmény foglalta el. 

Transszubjektív, alanyon túli líra, 
így lehetne Sík Sándor verseit nevezni. 
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Nem alanytalan líra, mert ez fából vas-
karika, hanem olyan, melynek alanya 
több, mint az egyes ember, az egyes 
élmény : a közösség lírája ez. A költő 
egynek tud ja magát az emberekkel, az 
ezerféle embersorssal, sokszínű örömök-
kel és az egy nagy fájdalommal ; mind-
nyájunk szívéből kíván kiszakadott 
lenni a dal, ami az ő dala. I t t találkozik 
Sík Sándor a kor egyik erős és úgy lát-
szik, jövőképes költői áramlatával, a 
kollektivista költészettel. A hangok, 
melyekben a kantáték kicsengenek, 
meglepően hasonlítanak azokéra, pl. a 
háború után megjelent «Menschheits-
dämmerung c. német anthológia köl-
tőire : 

S villanyos szívem, véres-mély rokon 
Minden lámpával, felgyúl zsongadozva, 
S az ezerhangú emberszív-zsolozsma 
Egy hangba reszket élő huromon. 

Vagy : 
Beléd, beléd 
Omolva zeng a lét, 
A minden hangok küzdenek feléd, 
Ó, hallom, hallom én is ra j tad át 
A milliószor-egy emberzenét. 

A rádió világhálózata is a kollektív 
emberi érzés hatalmas szimbolumává 
növekszik. A minden-emberrel közös-
ség, az általános szeretet és mindenkiért 
érzett részvét kollektív pathosza előtt, 
a csak szubjektív mondanivalók el-
törpülnek. 

De míg a legtöbb kollektivista költőt 
teljesen lefoglalja ez az érzés, hogy ők 
a nagy közösség tagjai és ebben ki is 
merül mondanivalójuk, Sík Sándor 
költészetének magasabb hangokat ad 
az a tudat , hogy ez a kollektivitás, a 
minden-ember, még nem Minden, sub 
specie aeternitatis. A minden-ember, 
földi valóságban, valami, ami csonka, 
ami kiegészítés után sóvárog és innen 
ered az emberi dolgok feloldhatatlan, 
vigasztalan örök bánata. Sík Sándor 
a kollektív fájdalom énekese, de annak 
a legmagasabb kollektív fájdalomnak, 
melyre nincsen földi ír : 

Az örökkévalóság időtlen évein, 
A maga-nem-elégséges rejtett tragé-

diáját, 
A lét ős csonkaságát Isten elébe fájnád. 

Ennek a fájdalomnak átélése adja 
Sík Sándor legmélyebb hangja i t ; azo-
kat a lírai hangokat, melyek érzéseken, 
intellektuális élményeken, szubjektu-

mon és kollektivitáson túl elfelejtett 
örök zenék melódiáját keresik billen-
tyűzgetve a szavak zongoráján. 

Szerb Antal. 

Endrődi Sándor: A magyar költészet 
kincsesháza. Új ifjúsági kiadás. (Athe-
naeum.) A firma a régi, de a tartalom 
fele új s így a kötet nem egész jogosan 
viseli a régi népszerű nevet. Ifj . Bókai 
János, mint előszavában maga is 
mondja, a verseknek csak felét merí-
tet te az Endrődi-anthológiából. «Az 
utolsó huszonöt év költői termésének 
színe-javát is felvette a gyüjteménybe, 
azzal a céllal, hogy ifjúságunk lehető-
leg hű képet alkothasson magának a 
mai költészetről.» Az előadó nem szól 
arról, hogy a magyar költészet törté-
neti áttekintését is elhagyta (a régi 
anthológiában ezt Kardos Albert írta 
meg) s a verstani tájékozást is mel-
lőzte, melyet Endrődi könyve elé 
Négyessy László írt meg. Mindakét 
dolgozat elhagyása helyes volt, mert 
az ifjúság e különben értékes fejtege-
tések lényegével az iskolában úgyis 
megismerkedik. Nem említi az előszó 
azt sem, hogy míg Endrődi az epikai 
és drámai költészetből is ad szemel-
vényeket, az új kiadás csak a lírai köl-
tészetet muta t ja be. Helyes címe a 
könyvnek ezért «A magyar líra kin-
cseháza» lenne, feltéve, hogy az össze-
gyüjtöt t anyag valóban kincs. 

Hogy az-e, vagy sem, arra nézve 
nagyon is eltérők lehetnek a véle-
mények. A kortárs gyakran kincsnek 
véli azt, ami pár évtized multán érték-
telen semmiség. E tekintetben igen 
tanulságos Endrődi gyüjteményének 
áttekintése. A mult század hatvanas 
éveitől kezdve sok oly költőt muta t be, 
akinek a nevét ma már a szakember 
sem ismeri s sok oly versben lát költé-
szetet, mely egyszerű ötlet, vagy élc 
versbe erőltetése. A verselők művein 
gyakran nem a fájdalom könnycsepp-
jeit véljük csillogni látni, mint inkább 
a munka verejtékcseppjeit. 

De még az úgynevezett «híres»-ek 
is hányszor tévútra viszik a gyüjtőt. 
Emlékszik-e az olvasó például Benedek 
Aladárra, a mult század hetvenes évei-
nek «nagytermékenységű» dalnokára? 
A valamikor «közkedvelt» lírikust ol-
vasva, szánalommal s csodálkozással 
tekint az ember az egykorúakra, kik 
Vörösmarty, Petőfi és Arany után az 
ő verseiben gyönyörködhettek. 

Endrődi három dalt is közöl tőle s a 
legsikerültebb így kezdődik : 
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A virágok elhervadának, 
Mert a verőfény nagy vala; 
Halványan csügg le arcuk, mint a 
Mienk, ó éltem angyala. 

S hány ilyen vers van Endrődi egy-
kor méltán népszerű gyüjteményében ! 

Endrődi Sándor is elkövette azt a 
hibát, hogy nem csupán a versekre, 
hanem a szerzőkre is tekintettel volt. 
Pedig hát vagy a költészet kincses-
házáról van szó, vagy a költők név-
lajstromáról. Az utóbbit az ifjúság és 
nagyközönség az irodalomtörténetben 
vagy lexikonban is megtalálja. S ha 
már igazán szemelvényekről, kincsekről 
van szó, akkor — bolond az a szőlős-
gazda, aki a szemenszedett szőlő közé, 
melyből muskotályát szűri le, éretlen 
fürtöket protegál. 

Felötlik tehát az a vélemény, hogy 
az ily anthológiában csak a versekre 
legyünk tekintettel s ne a szerzők 
egykori népszerűségére. S úgy látszik, 
ez a helyes szempont. Vannak költők, 
akik ismeretlenek, de versök halhatat-
lan. Ilyen a Cserebogár, sárga cserebogár 
című dal szerzője. Vannak, akik öt-hat 
remeket írtak (Tóth Kálmán, Vajda, 
Szabolcska) s így ezeknek okvetlenül 
benn kell lenni a gyüjteményben, mely 
költészetünk kincsesházának büszke 
címét viseli. Ha akár Endrődi, akár 
Bókai anthológiáját nézem: Vajda 
János Harminc év mulva című versét 
nem találom meg bennök. Sőt Bókai 
gyüjteményéből a Húsz év mulva is 
hiányzik. A Cserebogár című dal, egy-
két remek népdalunk és balladánk 
szintén hiányzik ez anthológiából. Vaj-
jon ezek nem kincsei a magyar költé-
szetnek? 

De a versek csoportosítására nézve 
is eltérők a szempontok. Endrődi Sán-
dor például műfajok szerint osztotta 
el a költeményeket. Nézetem szerint 
ez á tcsoportosí tás teljesen elavult. 
A műfaj szerinti fejlődés áttekintése 
igen érdekes lehet az irodalomtörténet-
ben, ahol a tudós egy élet munkáját 
szánhatja például annak a súlyos kér-
désnek megoldására, hogy ki írta az 
első magyar szonettet, — de egy 
anthológiában nem műfajokra, hanem 
versekre, nem ábrákra, hanem költé-
szetre vagyunk kíváncsiak. Mi jelentő-
sége van egy Vörösmarty- vagy Ady-
vers megrázó szépségében annak, hogy 
milyen műfajba skatulyázzuk? Emer-
son hasonlata jut eszembe: mintha 
azt kérdeznők, milyen papírra van 
írva egy király üzenete? 

A műfaji osztályozás anthológiában 
azért is szerencsétlen, mert nem tün-
teti fel költészetünk fejlődését. Foly-
tonos zökkenéseket érzünk az olvasás-
kor, a régi nyelvből a mai nyelvbe, 
majd ismét a régibe sodródunk s ez a 
végnélküli ide-odabillenés megfoszt 
a képességtől, hogy a versek élvezésé-
nek vágya mellett egyik másodrangú 
kíváncsiságunkat: az egyes korok át-
tekintését kielégítsük. Emellett tech-
nikai szempontból is nehézségeket tá-
maszt. Vannak versek, melyek műfaj i 
hovatartozásával maga a versszerző 
sem volt tisztában (a múzsa csak a 
vershez adott neki ihletet s elfeledte 
megsúgni a műfajt), annál kevésbbé 
biztos benne az anthológia szerkesz-
tője, mint ezt Endrődi Sándor egy-egy 
ingadozása is bizonyítja. Igy aztán, 
ha a műfaj szerinti csoportosítást még 
a tartalomjegyzékben is megvalósítja 
valaki, mint azt Endrődi is teszi, akkor 
egy-egy vers megkeresésénél az olvasó-
nak néha oly türelempróbából kell 
vizsgát tennie, mely nem a legszeren-
csésebb előkészítése a versolvasási 
hangulatnak. 

Ezért Bókai helyesen tette, hogy a 
műfaji klasszifikálással szakított s köl-
tészetünket kronológiai sorrendben, 
századonként muta t ja be. A gyüjte-
mény így tiszta, könnyen áttekinthető 
képet ad a magyar vers fejlődéséről, 
sőt még a műfajokra nézve is szemléle-
tesebb magyarázatot ad arról, hogy 
milyen korban milyen műfa j t kultivál-
tak a költők, mint a műfaji csoporto-
sítás. 

Említettem, hogy Endrődi könyvé-
nek az epikai és drámai költészetből 
vett szemelvényeit Bókai elhagyta. 
Épen csak Zrínyitől és Gyöngyösiből 
vesz fel egy-egy kis részt. Általános-
ságban ebben is igaza van. Minthogy 
gyüjteménye a középiskolai ifjúságnak 
készült, fölösleges lett volna a kötelező 
iskolai olvasmányokból szemelvénye-
ket adni s Bánk bánból, Az ember 
tragédiájából, vagy Vörösmarty és 
Arany eposzaiból kegyetlenül (és kegy-
telenül) kivágni egy-egy darabot. Ez 
az ifjúságnak szánt könyvet fölöslege-
sen drágította volna is. A régibb köl-
tészetből azonban kár volt a Balassa 
Menyhért árultatásáról szóló komédiá-
ból s a többi kezdetleges drámai műből 
szemelvényt nem adni, mert ezek az 
ifjúságra nézve kevésbbé hozzáfér-
hetők. Általában a szerkesztő a ma 
élő írókhoz képest igen mostohán 
bánik a régiekkel, valószínűleg azért, 
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mert ezekben már nincs meg a hiúság, 
mely számon kérje tőle a velök szemben 
elkövetett mulasztást. Vagy talán nem 
ta r t j a «kincs»-eknek régibb költői ter-
mékeinket? Esztetikai szempontból 
valóban jórészt nem azok, de magyar-
ságunk és nemzeti életünk szempont-
jából mindenesetre drágább kincsünk, 
mint az Erdős Renátától felvett két 
vers, vagy Farkas Imre Kis kadetja. 

Bókai anthológiája 350 lapot szán 
költészetünk kincseire s ebből 100 lap 
esik a XX. század verseire. Ha jól 
olvastam : összesen 229 költőt muta t 
ki s ezekből a XX. századra 91 esik. 
Micsoda gazdagság — számban ! Biz-
tosíthatjuk azonban az olvasót, hogy 
e számot igen könnyű lett volna meg-
tízszerezni, anélkül, hogy színvonal-
ban a versek vesztettek volna. Bizo-
nyít ja ez, hogy sok az átlagtermés, 
melynek a magyar költészet kincsei 
között igazán nincs helye. Endrődi 
példáját követve, a szerkesztő például 
önmagától is közöl verset s feledi, hogy 
Endrődi a maga korában igen nép-
szerű lírikus volt s a szerénység sérelme 
nélkül közölhetett egyet-mást a gyüj-
teményben saját verseiből. Nem szép 
Bókaitól a sietség, mellyel megelőzött 
bennünket abban, hogy versét 
«kincs»-eink közé sorozzuk. 

Mindent összevetve, Bókai antholó-
giáját mégis nyereségnek tar t juk, me-
lyet az ifjúság haszonnal forgathat. 
Egy következő kiadásnak azonban 
meg kell rostálnia a XX. század líráját. 
Minél több talmi-kincset veszünk fel 
az ily gyüjteménybe, annál hamarabb 
elavul. A kerepesi temetőben sok halott 
költő pihen, ki ma is intenzíven é l ; az 
ily gyüjteményben azonban sok az 
élő költő, ki ma már halott, sőt olyanok 
is «élnek» itt , kik meg sem születtek. 

Hartmann János. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
története (1577—1927). Eredeti levél-
tár i kutatások alapján összegyüjtötte 
ós írta Iványi Béla és Gárdonyi Albert, 
a tárgyi emlékek ismertetésével ki-
egészítve szerkesztette Czakó Elemér. 
Alapításának 350-ik évfordulóján ki-
adta a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda Budapest. 

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
1927. év novemberében ünnepelte ala-
pításának 350-ik évfordulóját. Ennek 
emlékezetére készült ez a szép könyv, 
melyben a nyomda nagyszombati kor-
szakának (1577—1777) anyagát Iványi 
Béla szegedi egyetemi tanár ku ta t ta 

föl, a nyomda budai működéséről szóló 
adatokat (1777—1867) Gárdonyi Albert 
székesfővárosi főlevéltáros gyűjtöt te 
össze. A nyomda történetének tárgyi 
emlékeit Divald Kornél közreműködé-
sével Czakó Elemér csoportosította és 
ő ismertette a könyv tipográfiái, könyv-
kötészeti, könyvészeti és művészeti vo-
natkozású fejezeteiben. 

Az illusztrációkat részben a nyom-
dában megőrzött régi dúcokról nyomat-
ták, részben közgyüjteményeink kép-
anyagából merítették, láthatók voltak 
különben az Egyetemi Nyomda egyéb 
kultúrtörténeti emlékeivel együtt a 
Magyar Nemzeti Múzeum nagytermé-
ben az 1927. év november és december 
havában rendezett jubiláris kiállítá-
son. 

Országunk az elsők egyike volt, hol 
a könyvnyomtatás meghonosodott, de 
kultúránknak nem csekélyebb neveze-
tessége, hogy 350 éves multjával a ju-
biláló Egyetemi Nyomda szinte pár já t 
ritkitja, mert ilyen folyamatosan mű-
ködő régi nyomda még csak egy van 
az egész világon. Az Egyetemi Nyomda 
háromszázötven életéve alatt állan-
dóan tevékeny részese volt kulturális 
életünknek ; előbb a hitélet, majd a 
tudomány (az Akadémia és az Egye-
tem) szolgálatában az egyetemes nem-
zeti kultúra fáklyahordozójává fejlő-
dött. De nemcsak a könyvnyomtatás 
terén ért el országos jelentőséget, ha-
nem többszázéves működése folyamán 
a sokszorosító művészeten kívül egész 
sor iparágat keltett életre és lendített fel. 

A három tudós szerző pompás mun-
kát végzett el ezzel a művel, mely a 
magyar kultúra történetének egy, a 
közönségtől alig ismert ágába világít 
be. Nem is hiába, hiszen évről-évre nő 
az érdeklődés olyan történelmi mun-
kák iránt, amelyek a nagyjából már 
felkutatott és részben fel is dolgozott 
nagyvonalú politikai és szociális tör-
ténelmet a kultúra adatainak érdekes 
részleteivel egészítik ki, hiszen a mult 
idők magyarságát ezek a vonatkozások 
teszik csak igazán emberivé, érthetővé, 
ezek adnak végleges reliefet róla alko-
to t t elképzelésünknek. Mint ilyen mun-
kát nagy örömmel kell üdvözölnünk 
ezt a kitűnő könyvet, amely avatott 
kalauznak bizonyul három és fél év-
század kultúrhistóriai adatainak ren-
geteg tömegében, mert egy pillanatra 
sem untat vagy fáraszt, hanem mindig 
vonzó és érdekes : valóban mintaképe 
a tudomány népszerűsítése helyes mód-
jának. 
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Tartalmát ismételni céltalan és feles-
leges volna, legfeljebb csak rövid és 
száraz kivonatát adhatnók, pedig nagy 
jelentősége épen tömérdek kultúrhis-
tóriai részletében rejlik, amelyek csil-
logó mozaikköveiből a szerzők meg-
lepő hatással építik fel három és fél 
évszázad kultúrtörténetének változó 
képeit. Megelevenedik előttünk a ka-
tholikus és protestáns hitviták izga-
tott kora, aztán a nemzeti ujjászüle-
tésé, de a nagy eszmei áramlatok mel-
lett elénk tárul egy nagyszerű iparág 
kifejlődésének minden csinja-bínja is, 
régi nyomtatványok, régi könyvek, 
szedésminták, betűfajták, remek köté-
sek állanak elénk ; tudomást szerzünk 
régi munkásokról, fizetésükről, irói ho-
noráriumokról, elmult szokásokról és így 
tovább : oldalakat lehetne megtölteni 
az érdekes részletek felsorolásával. 

A fölötte tanulságos szöveget kíváló 
illusztrációs anyag egészíti ki, amely 
nemcsak a tisztára tudományos érdek-
lődést foglalkoztathatja, hanem bíz-
vást számíthat mindazokra is, akik 
művészi szempontokból foglalkoznak 
a mai, legtöbbnyire ízléstelen nyomdai 
tömegtermeléssel szemben a régi nyom-
tatványokkal. Milyen szépek ezek a 
régi címlapok, betűtípusok, a könyv 
díszítésére szolgáló rajzok, vagy a nagy-
szerű nagyszombati kötések ! Egy ré-
gen elmult világnak lelkét sugározzák, 
amidőn az ipari munka kevésbbé gé-
piesen és több szeretettel készült. Az 
emlékkönyvnek kiadóját pedig nyilván 
hasonló szeretet vezette akkor, amidőn 
ezt a könyvet meglepő szépen állította 
össze. Beosztása, képanyagának elhe-
lyezése, a reprodukciók, a könyv díszí-
tése, nyomása és kötése egytől-egyig 
mind arról tanuskodnak,hogy a nyomda 
jelene hű akar maradni a mult nagy és 
fényes tradicióihoz. —s. 

Cholnoky Jenő: Utazás a Sátán 
szekerén. (Ifjúság és Élet kiadása.) Ezt 
az ifjúság számára készült könyvet 
a művelt, vagy helyesebben a mű-
velődni vágyó nagyközönség is érdek-
lődéssel és élvezettel forgathatja. 
Cholnoky Jenő, a világhírű geográfus 
ezúttal Európát mutat ja be nekünk, 
hogy annak különböző vidékeit és 
népeit megismerjük. 

Az utazást Szigligethy professzor kissé 
különös társaságban, az ördöggel teszi 
meg, kivel csak féktelen tudásvágyból 
szövetkezik, hogy a földet és az embe-
reket a maguk teljességében meg-
ismerje. Az ördög segítségével az idő 

lassúsága és az egyes helyek közötti 
távolság elenyészik és gyors egymás-
utánban látják elvonulni szemeik előtt 
a jég- és bronzkorszakot, hogy aztán a 
mai Európának egyes országait láto-
gassák meg. Először végigpillantanak 
annak földrajzi fekvésén és a földrajzi 
adottságból folyó karakterisztikumán, 
azután az illető ország műveltségi foká-
ról, jellegzetességeiről és végül népé-
nek jelleméről nyer ismereteket a pro-
fesszor. Ez utóbbi vonatkozásban külö-
nösen sokszor van hasznára az ördög 
mesterkedése. A svédek becsületességét 
mi sem bizonyíthatja jobban, mint 
hogy a pénzzel teli elszakadt zacskót 
nyugodtan megfoltoztathatják egy 
svéd parasztasszonnyal és megszámlá-
latlanul nála is hagyhatják a pénzt, 
mert az pontosan eleget fog tenni kíván-
ságuknak s a zacskóból egyetlen pénz-
darab sem fog hiányozni. Megkapóan 
mutatja be a szerző, hogy az orosz 
hómezők és erdőségek végtelenségük-
kel milyen egyhangúak és milyen nyo-
morult a szovjet terrorja alatt nyögő 
muzsik. Az angol nép örök elégedetlenke-
dése, a hollandus becsületes, fáradha-
tatlan kitartása, a németek elbizako-
dott akarnoksága mind plasztikus ké-
pekben nyernek igazolást. Az olaszok 
a munkára mindig restek, a civódásra 
annál készségesebbek, a spanyol nép 
legnagyobb része műveletlen és babo-
nás, a svájci azonban annál felvilágosul-
tabb és megfontoltabb. A Balkán-fél-
szigeten pedig valóban balkáni álla-
potok uralkodnak ! A különböző népek 
bemutatása igen sikerült, csak talán 
a franciák jellemzését érezzük kissé 
egyoldalúnak. 

Utazásunk közben átrepülünk az 
Alpok világán is, melynek hosszú év-
ezredes kialakulását — a sátán szellem-
szemét segítségül véve — figyelemmel 
kisérhetjük. És itt nem tudjuk, hogy 
mit csodáljunk inkább Cholnokyban, 
a kiváló szaktudóst, vagy az élvezetes 
előadót, aki az Alpesek geológiai fejlő-
dését olyan tömör és világos képekben 
foglalja össze, hogy valósággal meg-
elevenedik előttünk. 

Ennek a fantasztikus utazásnak, 
mely különben is csak a tudósnak álma 
volt, az ördög a maga szándékaival 
épen ellenkező hatást ért el. Mert Szig-
ligethy most már látja, hogy az embe-
riség boldogulását csak az segítheti elő, 
aki lelki és szellemi műveltségük fejlesz-
tésén dolgozik. A minél szélesebb réteg-
ben elterjedt kultúra jelent csak bol-
dogságot és haladási lehetőséget. 
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Örülünk, hogy a nagyközönség tudás-
vágyának és ismereteinek gyarapítása 
céljából a tudósok nem átalják kezükbe 
venni a tollat. A nagyobb diákság szá-
mára pedig úgyszólván nélkülözhetet-
len egy ilyen könyv, mely fölkelti ér-
deklődésüket az idegen nemzetek iránt 
és melyből azokra vonatkozólag az első 
praktikus ismereteit megszerezheti. 
Kérjük azonban az Ifjúság és Élet 
kiadóhivatalát, hogy a jövőben kiad-
ványaival szemben nagyobb gondos-
ságot tanusítson és ne tűrjön meg ben-
nük következetes helyesírási hibákat. 

— v. g. — 

Bárány Gerő : Filozófiai mozaik. 
(Széphalom-könyvtár, 4. sz.) Szerző 
nem törekszik rendszeralkotásra, de 
emelkedett és harmonikus világnézete 
egységbe fűzi gondolatait. Az ember, 
mint az egész mindenség, szellemi-
erkölcsi valóság és élete nem céltalan 
küzdelem, hanem folytonos törekvés 
az erkölcsi ideálok felé. Ez az erőfeszí-
tés, amely gondolkozásában és cselek-
vésében egyformán érvényesül, emeli 
őt ki az anyagi világból. Minden tevé-
kenysége felfelé viszi. 

Az élvezhetően, világosan megírt 
füzet érdemes az elolvasásra. l. 

Nagy Katalin cárnő szerelmi élete. 
I r t a : Lueien Murat hercegné, fordí-
to t t a : Kállay Miklós. Géniusz kiadása. 
Budapest, 1928. Nagy emberek sze-
relmi életével mindig szívesen foglal-
koznak a hétköznapi halandók. Rend-
szerint nem a legválasztékosabb haj-
landóságból, mert nem a nagy ember 
nagyságának újabb megnyilatkozásait 
fürkészik ilyenkor, hanem épen az 
ellenkezőjét, azaz kereken és kímélet-
lenül k imondva : az állatot. Azt a 
hatalmas állatot, amelyet nem kötnek 
semminémű állami vagy társadalmi 
törvények, s mely fit tyet hány az er-
kölcsieknek is, hogy minden meggon-
dolás nélkül, sőt gyakran a legteljesebb 
kíméletlenséggel áldozhasson vágyai-
nak. Erről az oldaláról a nagy ember 
valamiképen közelebb kerül a hétköz-
nap kicsiny és irígy emberéhez, aki a 
géniusz valódi nagyságával nem sokat 
törődik, sőt ez inkább csak terhére van, 
de a szerelmeskedésben a hős leszáll 
történelmi piedesztáljáról és beáll Erós 
kába rabjainak sorába. Minthogy azon-
ban az átlagembernél szabadosabban 
és magát jobban kitombolva teheti ezt, 
kicsapongásainak történetében az irigy-
kedő képzelet jól kiélheti magát és 

még mindig megmarad a nagyok sze-
relmi ügyeire leselkedő törpéknek az 
az erkölcsi vigasztalásuk, hogy az em-
beri élet hősei ebben a vonatkozásban 
nem voltak jobbak a Deákné vászná-
nál. És talán elsőnek kellett volna em-
líteni azt, hogy az efféle hálószoba-
titkokat szellőztető könyveknek biztos 
ajánlólevelük, hogy témájuk és leg-
többnyire az író jóvoltából feldolgozá-
suk módja is jócskán erotikus, ami 
már eleve biztosítja számukra az örök 
lelki pubertasban senyvedők nagy tá-
borának kandi érdeklődését. 

Efféle könyv Murat hercegnéé is, sőt 
az író előkelő személyisége következté-
ben még a megszokottnál is kissé csí-
pősebb beállítású, nem holmi egyszerű 
polgárember írta, hanem egy vérbeli 
herceg felesége, a furcsa szerep tehát 
finom kezekbe tevődött. Hogy vajjon 
ő írta-e valóban ezt a könyvet, vagy 
szerzősége csak kiadói fogás, ezt meg-
állapítani nem áll módunkban, de alap-
jában véve mellékes is amellett, hogy 
akárki írta is meg benne Katalin cárnő 
fölötte kicsapongó szerelmi életének 
históriáját, nem valami jól írta meg, 
pedig a nagy cárnő egyénisége ebből 
a szempontból is nagyon érdekes pszi-
chológiai téma volna, például elsőrendű 
zsákmány a freudisták nagyképűségei-
hez, de Murat hercegné nem túlságosan 
igyekezett a külső tényeknél mélyebbre 
látni. Ennek a könyvnek Katalin cár-
nője különben is minden egyéb, csak 
nem cárnő és amiképen Murat hercegnő 
nem eleveníti meg előttünk Katalin 
cárnői mivoltát, épen olyan élettelen-
nek ábrázolja őt tömeges szeretkezései-
nek forgatagában is. Szorgalmas ipar-
kodással tálalja föl a Katalinról szóló 
összes hiteles, sőt kevésbbé hiteles sze-
relmi adatok tömegét és bár szemmel-
látható gyönyörködéssel próbálja kö-
zöttük a kalauz szerepét játszani, még 
ezen a téren sem tartozik a jó ciceronék 
közé. Unalmas. Ez a könyv sem nem tör-
ténelmi korkép, sem nem regényes élet-
rajz, hanem csak valami hybrid válfaja 
e kettő vadházasságának: olyan han-
gulatoskodó rajz, amelynek nincsenek 
kontúrjai, nincsen beosztása, nincs táv-
lata, hanem annál több áporodottan 
terjengő elmosódott szexuális légköre, 
amely egy-két oldalon még elviselhető 
volna, de száznegyvennyolcon át, ál-
landóan epekedő turbékolásával leg-
alábbis olyan elviselhetetlen, mint az 
ebben a hangnemben jeleskedő szín-
házi lapjaink. Azt talán említenünk 
sem kellene, hogy a Katalin szerelmes-
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kedése mögé felvázolt Oroszország any-
nyira a nemes témához van hangolva, 
hogy Paléologue-ig aligha jutott volna 
el valaha is a cári Oroszország ; már 
Nagy Katalin cárnő uralma alatt 
összeomlott volna, ha a Murat her-
cegné rajzolta csak országhoz többé-ke-
vésbbé hasonlít is. 

Nem hisszük, hogy a magyar közön-
ségnek ismeretei gyarapítása szem-
pontjából nagy szüksége volna az 
ilyen könyvekre. Legalábbis addig nem, 
amíg sokan nem lesznek nálunk az 
olyanok, akik Katalin cárnőről egyebet 
is tudnak az efféle szerelmi leleplezé-
seknél. Efféle könyvekkel valahogy 
visszájáról kezdjük a dolgot, végig 
nyomozzuk Napoleon, Katalin, Goethe, 
Nelson szerelmeinek erotikus izgalma-
kat kínáló históriáit anélkül, hogy 
arról az igazi nagyságról, amellyel az 
emberi élet eme hősei a világ történeté-
ben szerepeltek, halvány ködképeknél, 
vagy zavaros iskolai emlékeknél egye-
bet tudnánk. Igy a minden egyéb élet-
vonatkozás elhanyagolásával készült és 
csak a szexuális ügyekkel üzérkedő kor-
rajzok végül is olyan képet rajzolnak 
a világ nagy embereiről, mintha más 
szerepük nem is lett volna az életben, 
mint hogy Epikur mohó disznai legye-
nek. Farkas Zoltán. 

Somfay Margit: Vénus jegyében. Tör-
ténelmi regény. Stádium, 1928. Somfay 
a regényes életrajzot készen k a p t a az 
irodalomtörténetből: figyelmünk tehát 
különösképen arra i rányul : hogyan 
mondja el a történetet. A középpont-
ban Balassának Anna iránti nagy sze-
relme áll. Balassa szereti Annát, de 
azért nem tud annyira uralkodni szen-
vedélyes vérén, hogy a futó érzéki sze-
relmek gyönyörűségeiről lemondjon. 
Anna tud ja ezt és ezért nem hallgat 
az esdeklő Balassa szavára. A terje-
delmes regény felöleli Balassa életét a 
Báthory udvarában töltött fogságtól 
egészen haláláig. Első fele események-
ben szegényebb, a második rész szinte 
túlzsúfolt, halmozott. Két dolgot sze-
ret tünk volna jobban kidomborítva 
látni. Először Balassát: a költőt. Az, 
hogy néhány vers keletkezéséhez epikai 
magyarázatot kapunk — nem elég. 
Azt a sajátos lelkületet kellett volna 
megrajzolni, amely a féktelen magyar 
temperamentum, a középkori erősza-
kosság — és a csiszolt olasz-latin köl-
tői világ keveredéséből állt elő Balas-
sában. Mert hiszen inni, ölni, szeret-
kezni, káromkodni és dühöngeni — 

tudtak abban a korban igen sokan. 
Ha nem hangsúlyozzuk ki erősen Ba-
lassa költő-voltát: jóformán csak kor-
típus marad belőle. Másodszor : Ba-
lassa tragikumát mélyebbről kellett 
volna megfogni: talán kevesebb külső 
esemény segítségével, több belső okkal 
kifejleszteni. A test és lélek harcára 
lehetett volna építeni a t ragédiá t : a 
jelentéktelen epizód-szerelmek miként 
teszik tönkre Balassa jövendő boldo-
gulását — a «kétségbeesett érzékiség» 
mint gátolja őt a «tiszta ideál» elérésé-
ben. Ezt kellett volna, ha mindjárt a 
történeti adatszerűség árán is, teljes 
tisztaságában érvényesíteni. Esemény-
szerűleg talán meg is van ez a műben, 
de — ha szabad így kifejeznem : a 
tragikus probléma-koncentráció hiá-
nyát érezni. 

Általában Somfay gyakran hajlik a 
«regényes életrajz» (adat) felé, ahelyett, 
hogy a «történelmi regény» (lélek) kon-
cepciójába élné bele magát. Stílusa az 
a sajátos népies-régies beszéd, amely 
történeti tárgyak kidolgozásánál szinte 
tradició kezd lenni az ú j irodalomban. 
Az anticipáló megjegyzéseket, jellem-
magyarázó közbevetéseket, szubjektív 
sóhajokat el lehetne hagyni. 

A könyv értéke Anna alakjában 
v a n : érezni a nőíró lírikus beleéltsé-
gét. A forró szerelem, kinzó félté-
kenység, asszonyi büszkeség és tar-
tózkodó odaadás egyéni alakká teszik: 
tragédiája művészi koncentrációval 
van fejlesztve. A hősnő alakja biztató 
irodalmi igéret. Szentkúthy Miklós. 

Balla Borisz: A früegeni legenda. 
Regény. A Stádium kiadása. — A le-
genda szerint a früegeni vár (a város-
kától másfélórányira, igen szép kilátás-
sal az oetzthali és stubai-i alpokra) 
erdei kápolnájának, az úgynevezett 
angyalkápolnának oltárképét a XIV. 
században festette a pesarói születésű 
Ugo di San-Salvetto, aki mindenféle 
kóbor kalandozás után Früegenben 
telepedett be s akit a városban általá-
ban félkegyeiműnek tar tot tak. Sokat 
bolyongott magányos szótlanságban a 
Riesenkogel és Wittspitze erdőren-
getegeiben és éjtszakákattöltött a város 
falain kívül. Órákhosszat ült mozdulat-
lanul az erdők mélyén, a früegeni vár-
tól délre és imádságokba merülve égi 
tünemény után vágyakozott. Egyszer 
azt közölte egy jó emberével, Wurm-
beck kőfaragóval, hogy vágyai betel-
jesültek : megjelent előtte az angyal, 
akit annyira vágyott lefesteni. A kép 
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el is készült, de őt magát két napra 
rá halva találták a Wittspitze szikla-
hasadékában. Csodálatosképen ép ek-
kor történt a früegeni vár ura, Bern-
hard egyetlen leányának hirtelen halála 
is. A várúr leánya emlékére kápolnát 
építtetett a wittspitzei erdőben, a 
sziklafal mellett s amidőn a hívő alatt-
valók először járultak fel szentmisére 
az erdei kápolnához, meglepetve ismer-
ték fel az oltárkép angyalában az el-
hunyt várkisasszonynak, Ágotának arc-
vonásait. Az alattvalók között abban 
az időben sok mindenféléről suttogtak 
és nagyon különös dolgokat beszélt a 
früegeni vár egyik őre is, akit aztán a 
várúr ki is végeztetett. Később egy 
früegeni gróf a következő sírfeliratot 
vésette Ugo di San-Salvetto sírjára: 
«Ne álmodozzatok sokat, ti emberek, 
a siralomnak e völgyében. Imádkozza-
tok és bízzatok az Úr Jézusban, aki 
mindent megad nektek, ha tűrtetek. 
Kevesen találják meg azt, amiről a 
vágy beszélni szokott olyankor, mikor 
a türelem hallgat. És akinek meg-
adatott, hogy megtalálja egyszer hív-
ságos álmát, bizony az nem állja ki 
azontúl e rossz világ siralmait. És 
inkább önkezével vet véget életének. 
Azért hát vigyázzatok, hogy bűnbe 
ne essetek és imádkozzatok türelem-
mel. Ámen». 

Ez a misztikus középkori legenda a 
regény preludiuma. Olyan, mint egy 
jól megszerkesztett zenei nyitány. 
A darab alaphangulata adva van, a 
főszólamok már ott bujkálnak benne. 
Látjuk a mesevárat, a felépítés roman-
tikus s a kifejezés sorsszerű módját. 
Mindent sejtünk. Quis, quid, ubi, quibus 
auxiliis, cur, quomodo, quando? * 

György és Irina a regény főalakjai. 
György egy pesti fiatalember, Irina 
fiatal orosz nő. Mind a kettő álmodó 
lélek, tele irreális hajlamokkal, fantá-
ziával, érzelmekkel s teljes híjával az 
élet praktikumának. Bolyongó lelkek, 
akik nem találják magukat a szürke 
világban s folytonosan keresnek vala-
mit, amit érdemes megtalálni. Külö-
nösen Györgyöt epeszti a vágy. Szün-
telenül arra gondol, hátha egyszer el-
jön életében az a bizonyos fordulópont, 
amit minden ember vár és hiába vár, 
s amely színt és értelmet fog adni az 
életének, mely nem volt sem különö-
sen rossz, sem különösen jó, hanem 
csak olyan, mint minden jobb jöve-
delmű, dolgozó emberé s épen ezért 

volt szerinte elviselhetetlenül rossz. 
György különben teljesen viasz-ember, 
minden erősebb benyomásnak könnyen 
engedő. Idegrendszere fegyelmezetlen : 
rendkívüli érzékenységgel tud figyelni 
mindenre, de ugyanakkor lelke össze-
vissza kalandozik. Az ilyen túlságosan 
ideg-ember állandó feszültségben és 
izgalomban él, de mert ez az izgalom 
és életfeszültség változatlanul nagy és 
állandó, épen ezért nem nagyon bántó. 
Irina, Irina Suvotina, a hajnalszőke 
orosz emigráns leány, törékeny és 
gyönge, de mégis erős. Mert ra j ta fény-
lik a «sourire chrétien», — a keresztény 
mosoly. Olyan, mint az égen úszó 
bárányfelhő, melynek elmosódó formái 
plasztikussá válnak a nap ragyogásá-
ban. Előkelő és alázatos. És egészen 
átlátszó könnyeiben és mosolyában. 
Nincs benne számítás. És ő is tele van 
vággyal. De vágyai fölfelé szállnak. 

Ez a két sóvár lélek aztán véletlenül 
egymásra talál a tiroli Alpok tövében 
egy langyos őszön, Früegenben, a 
früegeni legenda városkájában, ahol 
egykor Ugo di San-Salvetto, a festő és 
Bernhard Ágota, a várkisasszony egy-
másra találtak. Egy perc, egy tekintet 
s két hatalmas érzéshullám, mely 
lényükből kiárad, sorsszerű erővel meg-
indítja regényük csónakját. Mintha az 
álom taván úsznának, György és Irina, 
egy imbolygó fekete ladikon. A mo-
solygó alpesi égbolt, a rájuk bámuló 
hegyóriások, a Riesenkogel és a Witt-
spitze fehéren csillogó csúcsai hipno-
tikus álomba ringatják őket s szándékos 
önfeledtséggel úsznak az álmok misz-
tikus, sejtelmes taván, a boldogság 
vészterhes mámorában. Bár látják, 
hogy életük csónakja a Wittspitze 
sziklahasadéka felé úszik, nem tesznek 
semmit, hogy másfelé kormányozzák. 
Hiszen sejtik, hogy úgyis hiábavaló, 
a végzet csónakán ülnek. Egymásra 
borulnak, egymásnak valló lelkeikkel 
mind szorosabban simulnak egymás-
hoz s úgy érzik, hogy valahogyan 
Istenhez is közelebb jutottak. 

Szerelmük nem az érzékek, hanem a 
lelkek megmámorosodása. Tudatuk kü-
szöbe előtt vinnyog a bizonytalan jövő 
minden gondja, de ők, mint egy kóbor 
kutyát elverik maguktól, élnek a perc-
nek, lelkük fürdik a megtalált boldog-
ság pillanataiban. De betelt vágyuk, 
szivárványos mosoly, könnyek között 
mosolyognak. 

A fekete csónak pedig mind sebeseb-
ben, szinte rohanva úszik már az álmok 
örvénylő vizein. Közeledik a vég, zúdul 
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rá juk a végzet. S a Wittspitze sötéten 
tátongó sziklahasadéka elnyeli őket is, 
mint egykor a früegeni vár szerelme-
seit. 

* 

Tehát sorstragédia. Az író állásfogla-
lása pedig az élettel szemben : tűrjetek 
és ne álmodozzatok. Imádkozzatok, 
hogy bűnbe ne essetek. A vágy bűne. 
Lehet vitatkozni ra j ta , hogy ez-e a 
chrisztianizmus helyes felfogása, de az 
kétségtelen, hogy a fiatal szerző az 
aszkétikus kereszténység szellemében 
gondolta el regényét, mely ilyenformán 
nyilt és határozott szakítás modern 
irodalmunk érzékies materializmusával. 

A regény végén — úgy látszik — 
habozott a fiatal szerző : vajjon az élő 
hit szárnyaló erejével ne rántsa-e ki a 
szerelmeseket az álomörvényből? Az 
utolsóelőtti percben megjelenik előttük 
Jézus követe, hogy megmutassa előttük 
a tragédiából kivezető u t a t : «Többre 
születtetek a szerelemnél! Tovább kell 
menni az úton, melyet szerelmetekben 
is kínlódva kerestetek. Meg kell keresni 
az országot, ahová minden igaz sejte-
lem mutat . Menjetek a keresztfához...» 
És Irina már el is indul az uton, de 
erősebb benne a vágy, félútról vissza-
szalad, nem tud elszakadni szerelme-
sétől. A halál szakasztja el őket. 

* 

Emilia Galottiban azt mondja a 
herceg : «A művészt akkor dicsérjük 
igazán, midőn műve csodálásában fe-
ledjük dicséretét». Meg kell tehát dicsér-
nünk a regény íróját, Balla Boriszt, 
hogy tulzó magasztalójának ne lát-
szunk. Meg kell dicsérnünk azt, a hol 
tudatos, hol ösztönös leleményt, mely-
lyel nehéz feladatát elejétől végig zök-
kenő nélkül megoldja; ahogy a szükség-
szerű vég felé sodródás lelki kényszerű-
ségét be tud ja szuggerálni az olvasóba ; 
ahogy azt a látszatot tud ja kelteni, 
hogy a szemünk előtt lezajló sors-
tragédia automatikusan fejlődik és 
bomlik ki anélkül, hogy maga az író 
sorsformálólag beavatkoznék. Dicsérő-
leg kell kiemelnünk a reális és roman-
tikus stílrendek művészi összhangját, 
ennek a legnehezebb művészi föladat-
nak megoldását. (A mellékalakok reális 
sziluettjei finom kontraszttal fokozzák 
az állandó trance-ban élő főalakok lelki 
rajzát.) Sőt talán még azt is érdemének 
kell betudnunk, hogy ellent tudot t 
állni a lelkében szunnyadó vágynak és 
elkerüli a regény végén kínálkozó ki-

békítő megoldást. Ha alakjait a vallá-
sos hit erejével megváltja, ha kiragadja 
a szerelemörvényből s a halál helyett 
Krisztus keresztjét teszi gyenge vál-
lukra, akkor talán katholikusabb re-
gényt adott volna olvasói kezébe, de a 
művészi szerkezet összetartó erejét 
csökkenti s nem bizonyos, hogy nem 
gyengíti-e az esztétikai hatást is. 

Balla Borisz új utakon jár, mikor 
elhagyja a materializmus, a realista 
regény és a naturalista romantika 
országútját s ezen az új úton nagy 
lendülettel előrehaladva s fe lérkezve 
első állomására, ott egy olyan szép 
épületet emelt, mely méltó a kritika 
legteljesebb elismerésére. Dóczy Jenő. 

Turanian Songs. (By Árpad Zemplé-
nyi. Franklin-kiadás). Mennyi szép ter-
vet és nemes akarást tört le bimbójá-
ban a háború ! Az ősmagyar költészet 
nyomait messze keleten lelkesen ku ta tá 
Zempléni Árpád életének főműve volt 
a Turáni Dalok. Egyik — A kalapács — 
az Akadémia díját nyerte, egy másikat 
— A Bosszú — a Kisfaludy-Társaság 
jutalmazta meg. Az álmodozó lelkű 
költő az ősi Keletről a távoli Nyugat 
jövendőjéhez akart hidat verni és ezt 
a legkedvesebb könyvét az amerikai 
magyarok gyermekeinek szánta, hogy 
ismerjék és szeressék meg belőle ősei-
ket. Nagy anyagi áldozatok árán an-
golra fordít tatta, de közbejött a há-
ború s a szép terv nem valósult meg. 
Csalódása és a háborúnak reánk nézve 
tragikus befejezése korán sírba vitte az 
érzőszívű költőt. Könyve most, hosszú 
évek után jelent meg. Mint az előszóból 
kitűnik, a fordítás nem a magyar ere-
detiből, hanem a német fordításból ké-
szült. Ennek tulajdonítható egynéhány 
angol leiterjakab (Kneuzel, Waggon, 
Kul stb.), de ettől eltekintve, a fordító, 
Gregory A. Page, a londoni angol 
Goethe-Társaság tanácstagja, híven ér-
zékelteti a keleti mondák sejtelmes, ál-
modozó hangulatát, máshol meg ele-
ven, harcias ritmusát. Nem tudjuk 
azonban, hogy a japán és mongol «ro-
konság» fölvetése kedvezni fog-e a 
könyv céljának, ismerve az amerikaiak-
nak leküzdhetetlen ellenszenvét és meg-
vetését a színes népfajok iránt. 

R. Kozma Ilona. 

Balassa Imre : Kossuth. Ami lelke-
sedés egy jó magyar ember szívét át-
hat ja , mind benne lüktet ebben a 
könyvben. Regényfejezeteiben nagy 
szerepük van a messzire világító színek-
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nek, ellentétes tónusoknak, melyeknek 
keveréke néhol vadromantikus hangu-
lattal telíti meg a rövid, nyugtalan 
mondatokat s nem egy jelenet holmi 
tizennyolcéves diák enthuziazmusától 
feszül. Nem csekély erővel eleveníti 
meg szavai csengésében, alakjainak 
szaggatott beszédében, egymást roha-
mosan kergető fejezeteiben az egész 
kor nyugtalanságát. Ez a regénystílus 
nem új nálunk, már Ábrai Károly 
tipikus példáját adta, de Balassánál 
modern ízt kap. Korunkban kevesen 
írnak már így, nem is emlékezünk 
jelentősebb regényre, mely a naturaliz-
mus szárnya alól kiröppent analizis 
virágkorában vissza mert volna térni 
a «zivataros századok» ilyen romantikus 
ábrázolásához. Pedig Balassa jelenté-
keny realizmust is hoz magával. Az az 
anyag, melyet epikusan széles kereteibe 
foglal, már rengeteg tanulmányt szívott 
fel magába. Ha pontosan utána néznénk 
(amint az író hivatkozik is rá), meg-
láthatnók a legújabb történelemkutatás 
legérdekesebb s csak az imént kiásott 
kincseinek fényét. Kossuthék emberi 
arca újabban nyilvánvalóbb lett, t i t -
koltabb karaktervonásaik világosab-
bak. Görgey és Kossuth nagy ellentétét 
mind jobban megértjük, ha nem is 
kaphatunk még teljes képet. De egy 
már most bizonyos : hogy a kor leg-
nagyobb emberei a kíméletlen analizis 
lehetőségével sem fognak elhomályo-
sulni. Nincs az a kései dokumentum, 
mely egy olyan korszaknak, minő a 
szabadságharcunké, meghazudtolhatná 
az egész magyarságba idegződött arcát. 
Balassa regénye muta t ja ezt. Mennyi 
minden emberit felsorol s tesz jelentős 
faktorává kétkötetes regényének ! Mi-
lyen nőies hiúságokat látunk Kossuth-
nénak, sőt magának a nagy vezérnek 
jellemében is s mennyi érdekes árnya-
lattal lett gazdagabb számunkra ma-
gának Görgeynek szfinksz-arca! S 
mégis egyikük sem veszít nimbuszából, 
mert a maga nemében mindenik kivé-
teles jelenség, jelleme színaranyával s 
emberi gyarlóságával. Balassa, a ro-
mantikus, biztosítja ezt a tiszteletet, 
mikor leplezetlenül bemutat ja egész 
arcukat olyannak, aminőnek egy fia-
talos tollú lelkes magyar, a legújabb 
történelemszemlélet figyelembevételé-
vel lá tha t ja őket. Kelevéz. 

Madame Dubarry szerelmi élete. Paul 
Reboux. (Genius.) Egy királyi szerető 
sorsa és szerelmi élete mindig hálás 
témául kínálkozik az olyan író számára, 
aki a szenzációkat hajszoló tömegízlés 
szolgálatába adja tollát. Paul Reboux 
Dubarry-könyve ilyen olcsó hatásra 
tör, amikor Pompadour asszony utódá-
nak életét, születésétől haláláig, úgy-
nevezett regényes feldolgozásban per-
geti le az olvasó előtt. 

A «regényes feldolgozás» ez esetben 
annyit jelent, hogy az író hősnője védő-
ügyvéde lesz s színezéssel, történelmi 
adatok megmásításával, elhallgatások-
kal és mentegetésekkel igyekszik Du-
barryt rokonszenvessé tenni az olvasó 
előtt. A történelmi tuda t az, hogy 
XV. Lajos kegyencnője hallatlan pa-
zarlásaival s politikai cselszövényeivel 
maga egyengette végzete ú t j á t : a vér-
padot, mely Dubarry korában csak-
nem oly természetes halálnem volt, 
amilyen természetesnek fogadták el a 
kegyencnő természetes születését. Egy 
ledér asszony, kinek minden «erénye» 
abban merült ki, hogy szép volt s 
aránylag legkisebb bűne, hogy ledér 
volt. Paul Reboux természetesen száz-
féle mentséget talál számára s amint 
szerelmi életében egy erényét váltig 
védelmező, de végül is a kor bűneinek 
áldozatul esett ártatlanság rajzát adja, 
akképen halálát is nem Robespierretől 
történt elfogatásának tulajdonít ja , ha-
nem annak, hogy egy félig angol, félig 
francia forradalmár kéjvágyának ellen-
állt. Mint XV. Lajos legbefolyásosabb 
tanácsadója is, mindig jó szívétől indít-
t a tva cselekszik s csapat el derék mi-
nisztert, szabadít ki börtönlakó gazt 
s csukat be ártatlanokat. 

Az efféle regényes korrajzban való-
ban minden igen regényes, kivéve az 
író célját, mely átlátszóan reális : hős-
nőjét minél rokonszenvesebbé tenni s 
izgatóan érdekessé preparálni. Kétség-
telen, hogy Dubarry ez eszményítésért 
hálás a szerzőnek s a messze századból 
is idehangzó csengő kacajjal fizet neki 
azokban az aranyakban, melyeket 
könyve kelendősége a könnyebb iro-
dalom pártolóinál biztosít számára. 
A komolyabb olvasó azonban csak a 
francia stílus-művészetnek adózik el-
ismeréssel, mely Kállay Miklós fordí-
tásában eredetiként hat . —nn. 


