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EMLÉKEZÉS SURÁNYI MIKLÓSRA. 
Egy ember ment el az életből, sokaknak barátja és mégis az egyedül-

levőkből való. Ez a szeretetreméltó emberélet akkor szünt meg, amikor írói 
pályájának az addiginál is magasabb értékű szakászához érkezett el. A sikert 
már indulásának első könyvével megkapta, de a legnagyobbat, amikor az 
önmagával találkozó író a szentágostoni konfesszió őszinteségével szólal meg, 
már nem érhette meg. 

Pedig Surányi Miklós efelé tartott, tudom róla. Életenek utolsó két 
esztendejét a közelében töltöttem el, elhanyagolt kis budai kávéház márvány-
asztalnál, ahol abban az időben már alig kereste fel valaki egykori népes 
baráti köréből, mely sikereinek és csillogásának fénykorában elválaszthatat-
lan uszályként húzódott mindenütt utána. Akkor már nem volt «divatos» 
író, élete főművének szánt és a könyvtengerben hatástalanul elmerült «Csoda-
várók» című regénye óta több mint két esztendő telt el, színpadi művére, az 
«Aranybástyára» sem a kritika, sem a közönség nem figyelt fel a megérdemelt 
módon s azok a baráti kapcsolatok, pompás boldogulási lehetőségek, melyek 
két évtizeden át csillogó keretet alkottak élete körül, eltűntek mögüle, mint a 
fény, mely láthatóvá teszi a vászonra vetített képet. 

Életébe, melynek ha voltak is addig küzdelmei, azokban is nagy-
vonalú élet volt, bekopogtatott a kicsinyes gond. Őszülő fejjel és a megszerez-
hető összes írói dekórumok birtokában, máról-holnapra úgy kellett harcolnia 
a mindennapi kenyérért, akár a pálya kezdetén levő fiatal írónak. Valamikor 
hatalmas miniszterek dédelgetett barátja, ünnepi számok messzehangzó 
szavú cikkírója egyszerre társadalmi és publicisztikai hátvéd nélkül maradt, 
a könyvolvasók nagy tábora tudta, hogy van, a szerkesztőségek is elismerték 
írásainak értékét, de már egy új nemzedék nyomult mögéje egyre kevesebb 
kíváncsisággal művei iránt s az írók társadalma is, amikor egyetemesen 
hallatta szavát az élet valamely megoldásra váró feladatáról, őróla nem egy-
szer megfeledkezett. 

Mintha már nem is lett volna kortárs, hanem élőn bevégzett élet s amit 
még mondhatna, már a multé lenne, elvesztve azt a hitelét is, ami szükséges 
ahhoz, hogy mondanivalói számára kíváncsiságot ébresszen. 

Minderről sohasem beszélt, ezek miatt sohasem panaszkodott, de sok-
szor láttam, amint vastag szemüvegének hideg csillogása mögé rejtett szomo-
rúsággal órákig bámult maga elé. Neki nem adatott meg a gyónó lelkek fel-
jajduló, töredelmes őszintesége, személyes hangjait magasfokú szemérem-
érzéssel mindig elrejtette, amint regényeinek túlnyomó részében s a történe-
lem hideg tényeiből szőtt palásttal fedte be személyes líráját. Néha már 
olyannak látszott ez a szkeptikus, mélységes közönnyel hallgató Surányi 
Miklós, mint aki az írói hivatásról való hitét is elvesztette, mintha azt már 
nem küldetésének tekintené, hanem a kenyérszerzés kényszerű módjának. 
Csak olyankor árulta el hitét és pályájának szeretetét, amikor valami kortárs 
tehetséges munkája került a kezébe s felvillanó szemmel, más tehetségének 
szóló, azzal a tisztelettel, amit csak igazi tehetség tud nyujtani, mondta el 
minden esetben találó ítéletét. 
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Ebben a magánykorszakban született meg az az új és addig önmagát 
felülmúló Surányi Miklós, akiből csak ízelítőt kaptunk Széchenyiről szóló 
nagy művében. Mert a legnagyobb művek mégis csak a szenvedések tisztító 
tüzéből kerülnek ki. Nem véletlen a regény címe sem : Egyedül vagyunk. 
Az első lírai cím nála, visszhangja az ő személyes magánytudatának s annak a 
felismerésnek, hogy életünkkel egyszer mindnyájan egyedül maradunk. 
Ebben a könyvben minduntalan lehullanak hőseiről a merev történelmi jel-
mezek és Széchenyi feljajdulásaiban már oldalakon keresztül érezzük az író 
csalódásainak személyes panaszhangját. De ez még mindig csak a készülődés 
volt ahhoz a teljességhez, mely lelkében egyetemes emberi művé érett meg a 
szenvedésekben. Ahhoz a szentágostoni őszinteséghez, ahová a legnagyobbak 
is csak életük megpróbáltatásai után tudnak felemelkedni. 

Ehhez már nem maradt ideje. Élete műve befejezetlen maradt. Emléke 
úgy fog élni tovább a magyar irodalomtörténetben, mint egy csonka torony 
képe, mely magasabb sok más toronynál, de nem érkezett el ahhoz a magas-
sághoz, amit alapzatának arányai jelöltek ki számára, egész fönt, a felhők 
fölött. 

Szitnyai Zoltán. 

A Pázmány Egyetem jubileumi 
emlékkönyve. (Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda. 1936.) 

Előkelő kiállítású vaskos kötet 
hagyta el nemrég a sajtót Kornis 
Gyulának, a budapesti Pázmány 
Péter Tudomány Egyetem rektorá-
nak szerkesztésében. Ország-világra 
szóló, nagy történelmi eseményt, a 
magyar tudományosság fellegvárának 
történetét van hivatva dokumentálni 
ez a kötet, hogy majdan az idők mul-
tával maga is a történelem forrás-
dokumentumává váljék. 

Nagy fénnyel ülte meg 1935-ben 
alapításának háromszázéves forduló-
ját a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem. Ennek a ju-
bileumi ünnepségnek előkészítését, 
eseményeit, magának az ünnepségnek 
lefolyását és jelentőségét s az ünnep-
ségek levéltári anyagát foglalja össze 
ez a hatalmas, több mint négyszáz 
oldalas kötet. 

Bemutat ja mindenekelőtt a jubi-
leumi ünnepségek rendezésére alakult 
bizottságot, annak elnökségét és tag-
jait es intézkedéseit az ünnepségek 
előkészítésére. Az egyetemi tanács 
döntése szerint tulaj donképen az 
egész 1935-ik évet jubileumi esztendő-

nek vették, a jubileumi évből mégis 
kiemelkedett két időpont és pedig 
1935 május 12-ike, amikor az egye-
tem jubiláris díszközgyűlését tar tot ta 
és így mintegy házilag ülte meg a 
jubileumot. Továbbá a szeptember 
26-tól 29-ig terjedő idő, amikor a 
háromszázéves fennállás örömünnepe 
fényes külső ünnepségek széles nem-
zetközi keretében folyt le. 

Mintegy előkészítői voltak a kettős 
ünnepségnek, de szorosan beletartoz-
nak a jubileumi év keretébe a Páz-
mány Égyetem barátai szövetségének 
megalakítása, az egyetem történeté-
nek megírására te t t intézkedések, a 
tüdőbetegpavillon létesítése, a jubilá-
ris emlékérem és ezüstpénz veretése 
s a Pázmány Egyetem jubileumi 
bélyegeinek kiadása, az egyetem ki-
állításának rendezése, a hercegprímás 
emléktáblájának leleplezése, a sub 
auspiciis doktorrá avatások és a dísz-
doktori avatás, amikor az egyetem 
Serédi Jusztinián bíboros herceg-
prímáson és Hóman Bálint kultusz-
miniszteren kívül a külföldi tudomá-
nyosság büszkeségeinek egész sorát 
avat ta doktoraivá. Ezek közé az 
események közé tartozott egy nagy-
szabású diákház építésének terve is, 
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amely megfelelő pénzalapok nélkül, 
sajnos, csak terv maradt, továbbá az 
egyetemi athletikai club székházának 
és pályájának tényleg meg is valósí-
tott kibővítése. Minderről részletesen 
számol be az Emlékkönyv. 

Közli azután a jubileumot be-
cikkelyező 1935. évi V. törvénycikket 
s mint illusztrációt, a jubileumi tör-
vény díszes oklevelének hasonmását, 
színes műmellékletben. Rendkívül 
érdekes a törvényjavaslat képviselő-
házi és felsőházi tárgyalása, amelyet 
az országgyűlési naplóból szószerint ad 
közre az emlékkönyv második része. 

A harmadik rész tartalmazza ma-
gukat a tulajdonképeni jubielumi 
ünnepségeket. Bevezeti ezeknek sorát 
a május 12-iki díszközgyűlés. Ezt 
követte a szeptember 16-iki évadnyitó 
díszközgyűlés. It t mondta el Kornis 
Gyula akkori rektor magnifikus ha-
talmas székfoglaló beszédét az egye-
tem nagynevű alapítójáról, Pázmány 
Péterről. Ez az elmélyülő, impozáns 
tanulmány, amely nemcsak történel-
münk és kultúránk egyik legkimagas-
lóbb egyéniségéről ad megelevenítő 
plasztikus ábrázolást, hanem teljes 
mozgalmasságában idézi elénk a ma-
gyar XVII. századot is, igazi ragyogó 
középpontja ennek a kötetnek és 
önmagában is értékessé teszi. 

Ezután következik a nagy nemzet-
közi ünnepségek részletes ismertetése. 
Valóban a világegyetem tudományos-
ságának ünnepe volt ez, mert nemcsak 
Európa, hanem valamennyi világrész 
legkiválóbb tudósai gyűltek össze. 
Évszázadok történelmi pompája vo-
nult fel s a legősibb és tiszteletremél-
tóbb hagyományok hozták elismeré-
süket a mi egyetemünk háromszáz-
éves tradicióihoz. Az Országház impo-
záns épülete adott födelet az egye-
temi kiküldöttek díszközgyűlésének. 
Horthy Miklós kormányzó látta őket 
vendégül. A jubileumi díszebéden 
együtt volt a világ szellemi elitje a 
magyar szellemiség legkiválóbbjaival. 

Díszelőadások mutatták be kultúránk 
fejlődését és együtt ünnepelt az 
Egyetemmel a Tudományos Aka-
démia és a Szent István Akadémia is. 
És megünnepelte az egyetem alapító-
ját a szlovenszkói magyarság, meg-
emlékezve arról, hogy Pázmány Pé-
ter az 1635-ben megalapított egyete-
met eredetileg Nagyszombatban he-
lyezte el. Minderről a legapróbb rész-
letekbe menő ismerte Lést kapunk 
írásban és képben egyaránt. 

Az Emlékkönyv negyedik része 
végül méltatja ezeknek a nagy-
szabású ünnepségeknek jelentőségét 
és közli a jubileum alkalmával az 
egyetemhez intézett üdvözlő irato-
kat. Az érdekesebb külföldi üdvözlé-
seknek gondos hasonmásait is oda-
fűzi sikerült reprodukciókban. 

Az egész impozáns kötet méltó az 
intézményhez és a világjelentőségű 
ünnepséghez úgy abban, ami az 
adatok kimerítő pontosságát s a 
szerkesztés körültekintő gondosságát 
illeti, valamint a kiállítás előkelő 
szépségét tekintve is. A sok szemlél-
tető illusztrációval valóban hosszú 
nemzedékekre maradandó emléke lesz 
ez a könyv ezeknek a feledhetetlen 
ünnepségeknek. —s. 

Nyisztor Zoltán: Magyar Góg. Vi-
gilia könyvek 6. 

Amikor Papini Gógját olvastam, 
valamilyen zavaros, kielégítetlen ér-
zés töltött el. Nem jött az ember 
tisztába a főhőssel. Papini önmagából 
is adott Gógjába, de ezen felül külön-
álló lénynek akarta megalkotni. A 
könyvből azonban épp ez az önálló 
egyéniség nem akart sehogyan sem 
kikerekedni. Természetesen a legrikí-
tóbb vonások megmaradtak az olvasó-
ban: Góg cinikus, kiábrándult, rop-
pant gazdag életunt úr volt, de ezek 
mögött a vonások mögött az olvasó 
nem látta tisztán magát az embert. 

Nyisztor Zoltán szerényebbre 
szabja a célját. Góg csak álarc a 
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szerző számára, amely mögül állan-
dóan ő beszél és ezt nem is akarja ta-
gadni. Ezzel elkerüli Papini Gógjá-
nak legnagyobb hiányát. A magyar 
Góg nem akar különbözni az olasz 
eredetitől, de a dolgok természetéből 
következik, hogy mégis más. Átveszi 
az eredeti rohanó, csak lényegesre 
szorítkozó stílusát, fölényét, kímé-
letlen őszinteségét, nyers hasonlatait. 
Azonban hiányzik a magyar Gógból 
az eredeti életunalma, mohó kap-
kodása újabb meg újabb érdekessé-
gek után. Az eredeti minden próbál-
kozásában hisz egy kicsit és ahány 
fejezet van a könyvben, annyi ki-
ábránduláson esik keresztül. Nyisztor 
Gógja már készen áll véleményével és 
minden kalandja csak újabb bizo-
nyítékot szolgáltat ahhoz, hogy meg-
vesse a modern világot. Megveti, de 
nem unja, sőt érdekesnek találja. 
A magyar Góg kevésbbé dekadens, 
mint az olasz. Határozottan van élet-
kedve. Nem annyira kiábrándító, 
mint Papinié. Mindenről van véle-
ménye, ha ez más is, mint a közfel-
fogás. Erősebben hisz a virradatban, 
a közelgő jobb világban és ezen mun-
kálkodik. 

Nemcsak világfelfogásban van kü-
lönbség a kettő között, hanem mű-
fajban is. Papini Gógja mindig egyé-
nekkel áll szemben, akik ugyan ko-
runk egy-egy divatos bolondságát 
képviselik, de mégis csak egyének. 
Nyisztor ritkán ír le valamilyen 
tünetet egyénen keresztül. Legtöbb-
ször magát a tünetet vizsgálja, akár a 
léggömbök divatjáról van szó, akár a 
rádióról, az ujságírásról, vagy az 
egykéről. Ennek az a következménye, 
hogy Papini fejezetei novellisztiku-
sak, Nyisztoréi riportszerűek. Papini 
ellensége a regénynek, mint műfaj-
nak, mégis Nyisztor került tőle távo-
labb, mint az olasz mester, aki elv-
szerűen tagadja. 

Ez az összehasonlítás nem akar 
értékelés lenni, mert körülbelül az 

derülne ki belőle, hogy Nyisztor 
könyve jobb, mint Papinié. De ne 
menjünk ilyen messze: elégedjünk 
meg azzal, hogy számunkra, magya-
rok számára érdekesebb, megközelít-
hetőbb Nyisztor Zoltán. Sok olyan 
dolgot figyel meg Gógja, ami csak 
magyar embernek tűnhetik fel. Akár 
az úri muriról van szó, akár a kül-
földi államférfiakról, akár az egy-
kéről, vagy a politikai taktikázásról. 

Ha a könyv legjellemzőbb tulaj-
donságait keresi az ember, először az 
erőt veszi észre. Forrása a szilárd 
keresztény világnézet, amely soha-
sem tolakodó, de mindenütt ott van. 
Másik forrása a szerző harcos, ke-
mény egyénisége. Úgy tud undo-
rodni, ahogyan csak a kemény meg-
győződésű emberek tudnak, lendüle-
tes mondataiban sokszor ott suhog a 
nagy erkölcsprédikátorok ostora. Az 
embereket és az eseményeket talán 
túlságosan egyszerűeknek látja, nem 
elég dekadens ahhoz, hogy észre-
vegye a bonyolultabb, árnyaltabb 
részleteket is, de az ilyenfajta karriki-
kirozásra Papini is jó példát ad, ha 
óvatosabb is, mint a magyar szerző. 

Irodalmi érték szempontjából ter-
mészetesen nem egyenlőek a külön-
böző fejezetek. Néhol a szerző heves 
meggyőződése már az ízlés szélső 
határát surolja (Titulescu), néha 
ugyanez a hajtóerő megdöbbentő ké-
peket alkot (A halott város). A gúny 
néha szellemes karrikaturákat hoz 
létre (Nemzetközi konferenciák, Az 
államélet kifejlődése), néha erőitetten 
hat (Sportiera, A rádió fejlődése). 
A magyar tüneteket néha találóan 
fogja meg (Úri muri, A politikai ér-
vényesülés útja), néha fáradtabb, 
nyersebb a kép (Aranyhíd). Általá-
ban azonban magas színvonalú, 
európai műveltség, őszinte meggyőző-
dés és az életet világosan látó elme 
terméke a könyv, amely új irodalmi 
műfaj t honosít meg irodalmunkban. 

Fábián István. 
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Vitéz Somogyváry Gyula : És mégis 
élünk. (Singer és Wolfner kiadása. 
Budapest. 1936.) 

A vaskos kötet címlapján a soproni 
várostorony magasodik bizakodón az 
ég felé . . . Hozzáadva a címet, már 
körülbelül tudjuk is, miről van szó 
ebben a regényben. Vitéz Somogyváry 
Gyula hazafias író, a szónak leg-
nemesebb értelmében s azok közé 
tartozik, akik a magyar lelket, a 
magyar érzést és a fájdalmat, a hiva-
tott , vérbeli művész hangszerelésével 
érzékeltetik. Ez a — minden tekintet-
ben nagyszabású — regénye a magyar 
nemzeti gondolat és tetterő utolsó 
gyönyörű fellobbanásának, a nyugat-
magyarországi felkelés névtelen hő-
seinek állít emléket. Másfél évtizede 
vár a magyarságnak ez a hősi éposza 
az avatott mester megörökítő kezére. 
Somogyváry Gyula kiváló írói egyé-
niségében ezt meg is találta. Tökélete-
sen, plasztikusan bontakozik ki előt-
tünk a felkelés és annak háttere : a 
friss csonkaságától vérző széttépett 
ország, Budapest kezdődő sibervilága, 
a kiűzöttek fantasztikus lázálma és 
vérszövetsége (csak Kászony Jóska 
élettől duzzadó remek figuráját em-
lítjük), a kicsinyes pártcélokért való 
örök marakodás magyar átka. 
A szerző másfélévtized távlatából 
józan tárgyilagossággal teszi mérlegre 
a Trianon utáni Magyarország első 
időszakát, annak minden erényével, 
fogyatkozásával. Legérdekesebb ter-
mészetesen a műnek az a része, 
amelyben a nyugatmagyarországi fel-
kelés egyes mozzanatait vázolja fel. 
A regény addig megszokott kedves 
hangulata és menete itt lüktetőbbé 
válik, lázas sorok, mondatok követ-
keznek s a kritikus úgy érzi, hogy 
mindegyikhez forró átélés is tapad. 
Ez a regény nemcsak az írói képzelet, 
hanem a meglátás kiegyensúlyozott 
művészi összhangja is. Lát juk a «ron-
gyosakat», névteleneket, akik el-
mennek meghalni tilalom ellenére, 

dacolnak az antant misszióval, dacol-
nak a magyar hivatalos hatalommal, 
dacolnak Európával, mert egy min-
dennél hatalmasabb erő szólítja őke t : 
Magyarország. Színesen, változato-
san, egy-egy helyt valósággal prozá-
ban írt eposz lendületével, másutt 
izzó líraisággal bontakoznak ki előt-
tünk a felkelés részletei. Adatok és 
nevek, számok veszteségről, győzel-
mekről. S mégsem egyszerű hadi-
napló ez, mégsem hatnak szárazon 
azok, amiket olvasunk, mert minde-
nen felül megérezzük az író magyar 
lelkét s formába öntő, sodró erejű 
művészetét. A kritikus nem emléke-
zett meg a regény hátterét jelentő 
Viola-Olavi, a nehéz sorba került bájos 
ezredesleány és Mike-Dersy fő-
hadnagy kedves szerelmi történetéről 
és ami ezzel egybefonódik : az öregebb 
Dersy Péterék regényéről. Háború 
alatt a fronton, meghatalmazás útján 
kötött házasság egy árvalánnyal, 
akire ez a lépés anyagi jólétet jelent, 
aztán a fogságba kerülés. Évek hosszú 
során mindenki azt hiszi Dersy Péter-
ről, hogy halott, csupán a felesége 
várja vissza az ő urát, akit még nem is 
látott, Penelope hűségével. S nem is 
csalódik. Ez az egybeszőtt finom 
romantikájú mese, úgy véljük, mintha 
csak keret lenne a nyugatmagyar-
országi felkelés megörökítéséhez. Az 
író kitűnően végezte el ezt a magára 
önként vállalt feladatot. Páthosznak, 
felesleges cikornyának nyoma sincs 
itten, a hősökkel úgy találkozunk, 
mindennapi ruházatukban, jóoldaluk 
kal és hibájukkal, groteszkségükkel, 
túlzásukkal egyetemben, mint ami-
lyenek valóban voltak, Ez a regény 
nemcsak méltó emléke a felkelés 
hőseinek, a «civitas fidelissima» példát 
adó áldozatos magatartásának, ha-
nem gazdagodást jelent irodalmunk-
ban. S előnyösen, tökéletes pompájá-
ban csillogtatja meg Somogyváry 
Gyula írói értékeit. 

Mihály László. 
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Nyirő József székely novellái. 
Székelyek. Elbeszélések és rajzok. Ko-
lozsvár. (Erdélyi Szépmíves Céh.) 
184 l. 

Az erdélyi szépprózában van va-
lami finom zamat, amely minden ter-
mékét bevonja. Igazi ereje a stílusban 
van. Kevés komponálókészség, a jel-
lemalkotás bizonytalansága, de a 
mondanivalók elrendezésének és elő-
adásának szokatlanul friss természe-
tessége lepi meg az erdélyiek minden 
olvasóját. Nyirő József írásművészeté-
nek is ezek a legkiemelkedőbb vo-
násai. Termékeny író s ez hozza magá-
val azt is, hogy gyakran ismétli, 
variálja témáit. Tehetségének alap-
rétegében a novellisztikus koncep-
cióra van legművészibb beállított-
sága. Négy regénye («A sibói bölény», 
«Isten igájában», «Uz Bence», «Az én 
népem») sem más, mint összeállított 
novella-mozaikok színes kaleidosz-
kópiája. Ezért sem tudta egységes 
képét adni vállalt hivatásának : az 
erdélyi lélek nagyobb alkotásaiban 
szétomlik s nem tudja szintetikusan 
elénk varázsolni «testvéreinek» sor-
sát. Novella-teremtő készsége a 
«Kopjafák» vérző és látnoki szug-
gesztiójú «rajzai» óta elszíntelenedett, 
mintha azok az egyéniség varázsából 
veszítettek volna. Önállósága nem 
annyira lenyügöző, mint chef 
d'oeuvre-jében (Kopjafák). A «Széke-
lyek»-ben azok a legsikerültebb skiccek, 
melyekben a «halál ólálkodik» em-
berei közelében. Nyirő tragikus lelki-
alkatú költő. Szereti a sötétet, de 
egészen máskép keverve, mint Dosz-
tojevszkij vagy a nagy angol realis-
ták. Nála az erdélyi sors kietlensége 
hatott determinálólag fejlődésére. 
Ezekben a komor képeiben a tragi-
kum feszültségét érezzük, ha mindjárt 
nem is tragikus motiválású a befeje-
zés. Ilyenek a «Fadöntő emberek»-ben 
az éhség hatásának dinamikus foko-
zása, az «Ezer lei» Ambarus Ferijének 
gigászi vívódása, melyben az élet és 

becsület harcát muta t ja be egy egy-
szerű lélek tükrében, de a legmarkán-
sabban a «Farkasok» szimbolikus 
összecsapásában sikerült ez. Ezt a 
novellát olvasva fölvillant elénk 
Arany Toldi Miklósának farkaska-
landja. Arany is, Nyirő is realista 
módszerrel dolgoztak s mégis mennyi-
vel plasztikusabb és finomabb az 
Arany jellemzése, pl. a farkasköly-
kökkel való bánásmódjuk és maga a 
viadal. Érdekes a Nyirő novelláiból 
kihámozható Isten-fogalom. Nem-
csak a feltétlen hit, de a Teremtő 
közelségének meg-megújuló eleven 
bizonyságai teszik olyan rokonszen-
vessé «Egyszerűen» című novellában 
Máté Dani történetét, aki előre 
megjósolja halálát s melynek a vé-
gén, már a hitelesség okáért is, oda 
teszi az író, hogy «ne legyen Nyirő 
József a becsületes nevem, ha nem 
így történt». Ez a túlvilági dolgok 
iránt érdeklődő hajlam érzik ki meta-
fizikai novelláiból is, így «A madár-
vivő ember» szomorú metamorfozisá-
ból, «Mózsi bá»-nak a «másvilág»-ról 
való csodálatos visszatéréséből és a 
«Most már jöhetsz Jézuská»-ban az 
egyszerű pásztorok életéből (ezt a 
témát részleteiben «Az én népem»-ben 
is földolgozta). Azok a legemberibb 
alkotásai, melyekben az erdélyi ma-
gyarság életének keserű, de igaz 
jeleneteit mutat ja be s melyek mind-
egyikében az élményszerűség tesz 
olyan nagy hatást. (A «Baj-posta» és 
az «Erdély» sokat jelentő szimboliz-
musa.) A kötet legsikerültebb darab-
jában, az «Öreg legények»-ben ked-
vesen megalapozott miliőrajzzal in-
dítja meg az elbeszélés fonalát s mégis 
mennyire ellaposítja ezt is a befeje-
zetlenség. Kifogásaink ellenére is 
Nyirő József elbeszélőművészete gaz-
dagodása irodalmunknak s úgy érez-
zük, hogy a magasabb mérték alkal-
mazásával csak értékének emelését 
szolgáltuk. 

Kozocsa Sándor. 
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Nagy Méda: Hét ősz, egy tavasz. 
(Szent István-Társulat kiadása.) 

A lírikus Nagy Méda most eredeti 
módon megkomponált regényében 
három generáció életívén keresztül 
mutat ja be az asszonyi sors jólismert 
változatait, kissé halmozva ugyan a 
sötét színeket, de mindezt csak azért, 
hogy azt a maroknyi boldogságot, 
amit a nő az elődök válságain és 
tanuságain át elérhet, annál káprá-
zatosabb fényben villogtassa meg 
előttünk. A kis Szeghy Margó túl-
csiszolt, álompárákkal átszőtt lelki-
ségét felkavarja a bronzarcú, erőtől 
duzzadó Berecz Tibor, aki nem tar-
tozik a ködevők közé, ellenkezőleg, 
maga a testetöltött aktivitás. A pusz-
ták fia nem kerget álmokat, mert 
sürgeti a föld, kenyeret kell hullatnia 
az emberek közé. Margó lázadozik ez 
ellen a testies, földszagú szerelem 
ellen, hiszen az ő lénye egészen más 
anyagból gyúrt, mint azé a parlagot-
járó, paraszttá lett Apollóé. De hiába, 
ez a férfi a természet jeladását lopta 
vérébe és befurakodott könyvei közé. 
A kis tanárnő szakít szellemi multjá-
val, igényeivel és Pállal, a valódi 
lelkitestvérrel, — aki csak intellektu-
sát bontogatta, mialatt asszonyisága 
továbbaludta mélységes álmát — 
vállalta a «kis körbe zárt életet», mert 
a puszta egy tikkadt nyári napon el-
jegyezte. 

Rendkívül mozgalmas ez a regény. 
A cselekmény második síkján a nagy-
anya, anya és nagynéni tendenciózu-
san kiélezett asszonytragédiái pereg-
nek le, de közös vonásuk ezeknek a 
megkínzott lelkeknek, hogy megadón 
nyugszanak bele az Úr akaratába. 

Nagy Médát nemcsak egyénítő 
ereje, hanem sűrítő, jól összefogott 
meseszövése is vérbeli regényírónak 
mutat ják és ezenfelül vallásos élet-
látású asszonyírónak, aki tudja, hogy 
«könnyből kell szivárványt feszítenie 
a felhők fölé». 

Hunyady István. 

Bohuniczky Szefi: Az eszteregi 
hitbizomány. (Nyugat kiadás.) 

Ha ezt a könyvet végigolvasva — 
egy kicsit érdemetlenül megfárasztva 
— leteszi kezéből az ember, azt gon-
dolja : no, hát kiolvastam, most el 
fogom felejteni. Azután mégegyszer 
végiggondolja az egészet és rájön, 
hogy nem jól gondolta. Az egész, — 
hogy úgy mondjuk : tömbjében — 
elég erősen megmarad, kényelmetlen 
és fáj tató utórezgéseket kelt és csak 
már, ha az egészen túl van, érzi az 
olvasó a különös fáradtságot, hogy 
tulajdonképpen maga is végighar-
colta az egész könyvet, lélekveszelytő 
harcát annak a két embernek, aki 
végig az egész könyvön az apály, a 
dagály, a vonzás és a taszítás válta-
kozásának kínjain hányódik. De az 
olvasó részvétele ebben : nem a va-
lóságos teljesítmény kimerültségét 
hozza, a harcnál — jelenléte nem 
testesül a harcban való részvétellé ; 
az idegek reszkető és fárasztó kúszált-
ságává feszül fel csupán, mintha lel-
kek küzdő mérkőzését nézte volna 
végig, utólag megérzett izgalommal, 
felajzódva, összezilálódva, — egy 
mérkőzést, amelyen minden néző kí-
vül marad és a küzdő felek valami 
szörnyű macska-egérharcot játsza-
nak egymással, a játék élet-halál-
tendenciájával. Az olvasónak ez a 
kívülmaradottsága, magát mindvégig 
nézőnek-érzése hozza eredményül a 
nem kielégítő fáradtságot, amelyet a 
végigolvasott könyv hagy benne. Az 
író különös mesgyére állítja az olva-
sót : csak egy-egy pillanatban engedi 
arra eszmélni, hogy olvas, de nem 
engedi, hogy beleélje magát alak-
jaiba, nem engedi, hogy akár egyikbe, 
akár másikba az átélés egész erejé-
vel behatoljon, beleívódjék. A végig-
kísért harc feszültsége az idegekben 
marad és a harc befejeztén: marad-
nak a szabad idegek, — mint a könyv 
végén a történet kezdeti állapotában 
a küzdők, készen arra, hogy egy 
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újabb félév mulva ugyanezt a tra-
gikus harcot végigjátsszák, mint már 
végigjátszották félévvel a történet 
kezdete előtt is valószínűleg, ha nem 
is éppen így és nem ekkora felfoko-
zásáig a befejezésre-készségnek. 

Esztereghy gróf megcsalja a fele-
ségét. Nemcsak megcsalja : csalja. 
Pedig szereti. Az asszony nem tud 
megbocsátani. Nem csak nem tud : 
nem is akar. Éppen mert szereti. Két 
nagystílű idegember, akiket majdnem 
csak idegember-voltuk tesz nagystí-
lűvé. Mindenesetre, ahogy elénk ke-
rülnek, felötlik bennünk — nem is 
túlmesszire a könyvben — a gon-
dolat: ráérnek arra, amit harcuknak 
állnak. Egyiket sem tölti meg komoly 
súly, igazi megpróbáltatottság. Lelki-
harcuk ahol igazi, kemény harcá 
próbálódhatna: csak felkorbácsolt 
kedély, elviselhetetlen nyugtalanságú 
idegállapot magát-emésztődésévé lesz. 
Ha ezt fajuk öröklöttségei, kék vérük 
alig-resgisztrálható sajátosságai hoz-
zák így : ábrázolásuk tökéletes. Ket-
tejük közül mindenesetre a férfi a 
rokonszenvesebb. Élőbb, emberibb, 
rosszabb, jobb, érthetőbb, megfog-
hatatlanabb. Az asszony nemesebb ; 
— tán ezért idegenebb? Nagyon asz-
szony — és nem asszony. Nem tud-
juk megbocsátani neki, hogy győznie 
kell asszonyi kínjain — ha belül, leg-
belül vesztesen is, bár nyertesen, 
egyaránt. Túlsokat tudunk róla — és 
mindvégig keveset. Majdnem annyira, 
mint a férfi, aki nem is tud megbir-
kózni ezzel. Hasonló az olvasó esete is. 

Egészen különös módon szól bele 
az egész dologba az író stílusa. Nyel-
vének szókészsége majdnem rend-
kívül. Az egész könyvön végig nem 
találkozunk úgyszólván egyszer sem 
sablonos, megszokott szóhasználat-
tal ; szavai úgy hatnak mindvégig, 
mintha csupa egészen új szó lenne 
mindegyik, valami seholsem-használt. 
Bámulatos a szógazdagság, amellyel 
például lélekállapotokat ír le, az 

őszt, a tá ja t , az eget, a fákat, az 
egész vidéket szakadatlanul szerepel-
teti, anélkül, hogy csak egy képe is 
megismétlődne. Még bámulatosabb 
azonban, hogy a tökéletes szépségű, 
gazdagságú képek sora nem tud 
hangulatot kelteni. Teli élmények-
kel, teli ízekkel, szagokkal — az 
olvasó minden életen innen marad ; 
teli színekkel, a tá jak különös, ke-
mény technikával tisztává mosott 
felvételekként hatnak. S ez áll a két 
főalak mellett szereplő alakok ábrá-
zolására is, majdnem kivétel nélkül. 
Éles, határozott kontúrok körül szí-
nek hiányoznak, másutt erőteljes és 
bátor színfoltok éppen a kontúrokat 
fedik le. Avatott szem, avatot t kéz 
egyébként pompás munkáján — igé-
nyes nagyolás, a nagyolás sietségé-
nek «mentsége» nélkül. 

A regény cselekménye majdnem 
áll. Bonyolódik, bogozódik, megfe-
szül, hurokká kötődik, önmaga körül 
csavarodik mindegyre, hogy aztán, 
ahol már-már megfogható szála búj-
nék, — egy rántás és eggyel több a 
csomó az oldhatatlan fonalon. írás-
módja is ilyen, kötődő-bontódó, s ez 
olykor megakasztóvá válik, különö-
sen, amikor az éremnek mind a két 
oldalát külön kell megnéznünk : kü-
lön a férfi alakjával s külön az asz-
szonyéval vereteset. Már tovább fu-
tot tunk a férfival, most vissza kell 
fordulnunk az asszonyhoz. 

Maga a meztelen cselekmény kü-
lönben is olyan hőfokon elkapott s 
még forrósodó mag, hogy a sietség 
hiánya érzik a regényen. Az az ön-
magát robbantó sehovásem-tartozás, 
amely a férfi alakjával aláfűti az egé-
szet, különös, hevített anyagú lab-
dává teszi, amit valójában csak kap-
kodni lehetne, egyik kézből a másikba 
Az író keze értő, tudó kéz — és hideg. 
Sürgetetlen meg meri mutatni tenye-
rét, — nem a szíve van benne. Való-
színűleg nem sérthetetlen, de el kell 
ismerni, erős keze van. Molnár Kata. 
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Magyar Földrajz. Magyarország 
tájrajza. Irta : Prinz Gyula. (Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda.) 

Aki a saját régi iskolai tanulmá-
nyai révén esetleg azokkal egykorú 
olvasmányai alapján képzeli el a föld-
rajzot, aligha hiheti, hogy az olvasó-
közönség nagy átlagát ez a munka 
érdekelhetné. A földrajzot sokan még 
mindig úgy képzelik el, mint száraz 
adatoknak halmazát, amely csak vál-
tozatosságánál fogva színesebb vala-
mivel a statisztikánál, amellyel kü-
lönben is szorosan összetartozik, 
szinte azt mondhatnók féltestvére. 
A régi földrajz, amelyet enciklopedi-
kus vagy eklektikus földrajznak szo-
kás nevezni, legjobb esetben egy bizo-
nyos földdarabról összegyüjtött min-
denrendű és fajtájú ismeretanyag 
mennél tüzetesebb és kimerítőbb tára 
volt, aféle tudományos felkészültség-
gel megírt, egyetemes Baedecker, 
adattömegnek legtöbbször összerop-
pantóan sok, egységes és jellegzetes 
képet, megkapó szintézist adni mégis 
kevés. Folyamatos olvasmánynak el-
képzelhetetlen. Egyszerűen tájékoz-
tató «Nachschlagbuch»-nak való. 

A mai földrajz egészen más és 
éppen ezért jól megírva izgatóan ér-
dekes. Nem ridegen egymáshoz fűzött 
adatok átrághatatlan sűrűje, hanem 
világos, minden irányban nyilt át-
tekintést adó szemlélet. Kikutatja az 
összefüggéseket a táj és a rajta ki-
bomlott élet között. Kitapogatja a 
tá j szívdobogását. Megkeresi és meg-
mutatja a tá j lelket, amelynek gyöke-
rei mélyen visszanyúlnak a földtörté-
net ősévezredeibe, amely a geológiai 
korszakokon át érik és fejlődik és 
átlobogja rejtelmes erejű lehelletével 
a formái közt formálódott élet lükte-
tését. Roppant és titokzatos folya-
matban kapcsolja így össze a mát 
és azon keresztül a távolban derengő 
jövőt a még sejtelmesebb homályban 
borongó ősmulttal. Hatalmas, belát-
hatatlan időket átívelő történeti és 

egyben biológiai regény ez, amelynek 
egyes fejezetei tele vannak szá-
munkra új és érdekes felfedezésekkel. 

A mai író földrajztudós egyben 
alkotó művész is, aki a tájnak töké-
letes arcképét akarja megalkotni. 
A térkép tulaj donképen csak vázlata 
ennek az arcképnek, annak csak nyers 
plasztikáját adja. Ez lényegében 
csak a tá j csontvázának alaprajza, 
amely még igen messze van az igazi 
tá j portrétól. Amint Prinz Gyula 
könyve utószavában nagyon találón 
mondja, a meztelen sziklafelületen, 
a csontvázon hús, bőr, hajzat, ruha, 
ékszer, kozmetika, sőt mindezen felül 
változó megvilágítás van. Legfőképen 
pedig az életlüktetése és valami ki-
deríthetetlennek látszó szimbiózis, 
mely a tájnak alkatelemeit szorosan 
egymáshoz fűzi és egymástól füg-
gésbe hozza. A magyar tájnak ilyen 
értelemben vett arcképét akarja meg-
festeni ez a monumentális munka, 
amely «Magyar föld és magyar faj» 
címen kiegészítője lesz annak a nagy-
szerű hungarológiának, amelynek ed-
dig megjelent részei a Hóman-Szekfű: 
Magyar történet és a Magyarság nép-
rajza. Ennek az új sorozatnak első 
kötete Prinz Gyula Magyar tájrajza, 
melynek kiegészítő fejezetét a «Ma-
gyar éghajlat és a folyók vízjárása» 
címen Cholnoky Jenő írta meg. Prinz 
Gyula könyve nem a mai csonka 
Magyarország földrajzát adja itt. 
Politikai határokról szó nincs ebben 
a könyvben. Magyarország határait 
kitörülhetetlen vonásokkal odaraj-
zolta a világ térképére maga a mes-
terséges erőkkel nem igazítható föld-
fejlődés. A magyar aközé a kevés 
szerencsés nép közé tartozik, amely 
hazáját a térképen akkor is meg-
találja, ha azon a határok nincsenek 
kirajzolva. De minden más ilyen nép 
kizárólag a tengernek köszöni hazája 
meg nem ingatható határait. Magyar-
ország pedig Európa közepén van, 
valósággal szíve ennek a nagy darab 
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szárazföldnek. Szorosan körülhatá-
rolt, teljes egység Magyarország. Min-
den vonás, amelyet a megrajzolt 
országképben látunk, egyetlen, ho-
mogén életet élő országtest vonása. 
Annyira egységes ez a föld és rajta 
a nép, hogy tájképének változatos-
sága ellenére sem alakultak ki benne 
és nem kaptak nevet külön tájegysé-
gek. Az ilyen elnevezések mind ki-
zárólag a tudományos tárgyalás cél-
jaira alakultak. 

Lehetetlen végigkisérni itt Preisz 
tárgyalásának gazdag fonalát. Az 
bizonyos, hogy bőséges lehetőséget 
ad földünk alapos és teljes meg-
ismeréséhez születésétől egészen mai 
a szó igaz értelmében vett, minden 
láthatót megmutató panorámájáig; 
kiválását Európa őstömbjéből, tekto-
nikus szerkezetét, épületanyagát, 
plasztikáját, folyóinak jellegzetes ké-
pét, csodálatosan zárt vízrendszerét, 
egyes tájainak és vidékeinek jelleg-
zetességét, végül pompás tömör össze-
foglalásban az egész magyar táj egy-
séges arcképét. Ennek az összefogla-
lásnak zárószavait ideiktatjuk : 

«A természetes fejlődés Magyar-
országot egytestűvé, meghatározott 
keretűvé alkotta meg. Ez minden 
távolságból és távlati irányból szem-
betűnik. Az országok nagy társaságá-
ban mindig kifejezésre tudja juttatni 
saját egyéniségét. Ezért arcképe is 
jellegzetes, kifejezésteli. Akárhogy 
gondolkodik rajta az ember, amint 
földjének eredete, története egyként 
alkotta meg, azzá lett éghajlata, 
földje és vize, talaja és növényzete is. 
Mindezeknek teljes korrelációjába, 
minden faji, nyelvi, világnézeti el-
térés mellett is beletartoznak népei is. 
A sokféle nyelv által mesterségesen 
szétválasztott hungarus ember, aki-
nek gondolkodásában, világnézeté-
ben lelki és szellemi alkatában ki-
fejezésre jut a magyar táj lelke, az a 
kisugárzás, ami az arcképet igazzá 
teszi.» 

Rendkívül érdekes az a kép is, 
amelyet Cholnoky Jenő fest Magyar-
országnak egész Európában leg-
szeszélyesebb klímájáról s ennek a 
szeszélyességnek okairól. Magyaror-
szág Európa három nagy éghajlati 
területének, a nyugati tengerinek, 
a keleti szárazföldinek és az afrikai 
befolyású földközi tengerinek össze-
szögellésébe esik. Itt a leghevesebb 
a találkozása a téli és nyári monszun-
nak a nyugati széláramlással. Ezek 
a különböző levegőáramlások való-
sággal csataterüknek tekintik a ma-
gyar medencét s tusájuk ingadozása 
idézi elő a gyors és sokszor szélső-
séges éghajlati kilengéseket. Esők, 
zivatarok, szárazság, hőség és hideg 
sorsa dől el ezekben a csatákban, 
amelyeknek állandó hadijelentései az 
úgynevezett időjóslatok. 

Külső kiállításában is impozáns 
ez a kötet, amelyet fényképfelvéte-
lek, térképek, ábrák tesznek szem-
léletessé. Szeretnők odatenni így egé-
szében a genfi tanácskozások aszta-
lára, amelyről aligha lehet már sokáig 
száműzni a magyar reviziónak kaput, 
falat egyre erősebben döngető kér-
dését. K. M. 

Reményi József : Szerelmesek vol-
tak. Franklin kiadás. 

Eddig három kisebbségi magyar 
irodalomról esett szó, az erdélyiről, 
szlovenszkóiról s vajdaságiról. Most 
egyszerre jelentkezett az «amerikai 
magyar irodalom» képviselője is. 
Mindez csak irodalomtörténeti gro-
teszk elhatárolás lenne akkor, hogyha 
Reményi József könyveiben nem 
találkoznánk egy kisebbségi magyar-
sággal, amely elszakadva az anya-
országtól, új világ új rendjébe for-
dult, gyermekei már holtidegenek 
számára s két generáción át maradék-
talanul beolvad Amerika csodálatos 
demokráciájába. Különös meglepetés 
ez számunkra, «rájuk» nem gondol-
tunk szorongva, politikai s gazdasági 



5 6 3 

szükségleteink nem nyúlnak kétségbe-
esetten feléjük. Túlságosan messze 
vannak tőlünk, hogy várhassunk 
tőlük valamit, vagy ők várhassanak 
tőlünk. 

Reményi ezt a kisebbségi magyar-
ságot mutat ja meg nekünk s mi ál-
mélkodva állunk meg előtte. Károly 
és Terus már legszívesebben angolul 
beszélnek egymással, maratoni tánc-
versenyen vesznek részt Terus szü-
leinek tiltakozása ellenére, hogy éle-
tüket a jutalomból megalapozzák. 
Csak két szerelmes ember bír ki 
annyit, amennyit ők ketten kibírnak. 
A leány pincérnő, nappali, majd éj-
szakai munkát vállal, Károly jobb 
híjján kószál az utcákon s a leányt 
lesi, akire nagyon féltékeny. S ennek 
a két szerelmes szívnek a sorsa jelleg-
zetesen amerikai sors. Martinelli, a 
leány gazdája autón elhurcolja ma-
gával valamerre s amikor a leány 
ellenkezik, ledobja az autóról. A leány 
szörnyet halt s Károly, nem is tudjuk 
hogyan birta, egyedül maradt. Fiatal 
házas életükbe betört Amerika gang-
sztereivel s máris végzetesen megren-
gett a föld alattuk. 

Ez volna a mese, amely minden 
szörnyűsége ellenére is nagyon fiata-
los lendülettel megírt munka. Az 
írónak sikerült története köré vará-
zsolni Amerikát, megismerkedünk 
felhőkarcolóival, hatalmas iramú éle-
tével, magyarjaival, akik dolgoznak 
reggeltől estig s életük delén viszi el 
őket a halál. Kicsit vigasztalan sors 
ez, ízes magyar földbe ereszkedett 
gyökerekkel idegen talajban meg-
foganni és kirügyezni. Szomorú, hogy 
ebben jellegzetes magyar sorsot kell 
látnunk. Az öregekben él még egy-két 
emlék otthonról, de őket is viszi már 
a munka irama, gyermekeiket még 
inkább. Az amerikai magyarokat 
másod- s harmadiziglen már vesz-
teséglistára tehetjük. Károly és Terus 
nem is említik az óhazát, őket már 
csak a ma érdekli, a dollár s a sze-

relem. Bukásuk annál inkább fáj, 
mert a mi véreink ők, a mi lelki-
ségünk lobog még bennük. 

Reményi az irodalom valamennyi 
műfaját egyforma intenzitással űzi. 
Szívéhez talán mégis az esztetika áll 
legközelebb. A nagy távolság, amely 
őt tőlünk elválasztja, csak abban 
érzik, hogy a magyar beszédnek sajá-
tos könnyedsége írásaiban fel nem 
lelhető. Kis nehézkesség akad ebben 
a magyarságban, mindez azonban 
semmiesetre sem megy a téma rová-
sára. Annyit azonban kiérezünk te-
hetségéből, hogy idehaza, magyar 
levegőben, magyar kultúrigények kö-
zepette különb s népszerűbb író vál-
hatott volna belőle. Magyar szóhoz 
való ragaszkodása s bőséges irodalmi 
termése így is az elsők közé állítják. 
Hisszük, hogy Reményi könyvének 
tartalmánál fogva megérdemelt 
könyvsikerben lesz része. A Franklin 
helyesen tette, amikor Reményit a 
szlovenszkói magyar írók közé osz-
totta, hiszen Pozsonyból származott 
s kapcsolatai a szlovenszkói magyar 
irodalommal közismertek úgy az írói, 
mint a közönség körében. 

Marék Antal. 

Weöres Sándor : A kö és az ember. 
Versek, Nyugat kiadása. 1935. 

A fiatal Weöres második kötete 
ez, mely hangban, levegőben, érték-
ben egyaránt új és gazdag. Előbbi 
kötetében az egyes darabok, témák 
variációi hatottak, A kő és az ember 
egységes világkép, sejtelmes, sok-
tételes zene nagy zenekarra hang-
szerelve. Cikluscímei : A tömeglélek 
énekei, Akárki énekei, Magamról, 
magukban is valami metafizikai len-
dülettel hatnak. Formaváltozatai is 
gazdagodtak, de az egység ezenfelül 
is megmarad. Lapozása közben ez az 
egységes oevre hat legelőször, melybe 
oly ügyesen lopóznak be s ölelkez-
nek össze a külön-külön komponált 
változatok. 
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Weöres művészetében a játék gyö-
nyöre az, ami legbiztosabban meg-
kap és legközelebb férkőzik a szívünk-
höz. A nagy dolgok, küzdelmek,ve-
szélyek játékká simulnak kezei alatt. 
A mindenek fölé emelkedő optimiz-
mus játéka ez, amely életesebb ver-
seiben is felbukkan, mint egy gro-
teszk figura, vagy mint egy vásott 
gyerek incselgése magasabb régiók-
ból. 

Képzet, gondolat világa színes és 
filozofikus. Gnómá-i metafizikai téte-
lekkel játszadoznak s megoldásuk mű-
vészi, átitatva Kelet szép bölcsele-
tével. 

A kő és az ember c. vers «spiritual 
song» keresztény néger vallásos ének 
szabad átdolgozása. Dzseszszerű, an-
dalító dal. Weöres, mint ezekből is 
kitetszik, nem riad vissza az öntuda-
tos reminiszcenciáktól. Jogosnak 
tart ja egy-egy szép ismert téma, 
forma, vagy hangulat mély átérzését, 
annál is inkább, mert oly biztosan 
a maga képére tudja formálni. Az 
Ophelia éneke a legsajátosabb Weöres 
darabok egyike, Shakespeare-é csak 
maga az alak, vagy talán az sem, csak 
egy szépencsengő leánynév : Ophelia. 

Sok bizarr kép, álmatlan éjszakák 
gyötrik, panaszoltatják néha a köl-
tőt. A fáradt hajnalok hangulata 
gyakori nála : « . . . Az ablakrésen 
betör a kék, s halványul a csillagezüst. 
Húsz évemmel gomolyog, gurigáz a halk 
cigaretta füst.» 

Weöres verseinek alaphangja az 
unalom, ez folyja körül, ez öldökli, 
vagy simogatja és ez kezdi ki benne 
a verset. Tehát az unalom, az elzárt 
magányosság inspirálja. Mintha ezzel 
a végtelen unalommal való kacér 
játék lenne a magyarázata annak, 
hogy Weöres verseket ír ; ő így teszi 
változatossá magányos óráit, melyek-
ben életszükségletté, varázsos narko-
tikummá válik a vers. Végeredményé-
ben tehát küzdés, lázadás a tébolyító 
unalom ellen : ebben látom Weöres 

költőiségét, — amely éppen ezért 
érdekes, — erős irodalmiságát, forma 
virtuozitását, amely annyira jellemzi. 

Alig lehet ebből a könyvből egy-
egy verset kiemelni, oly egységes 
arcú az egész. Talán csak a ciklusok 
éreztetik a tagoltságot. Legtöbbet 
árul el Weöresből a Magamról — 
ciklus. Az igazi érzelmi mélységek 
kisugárzása ez. (Cantilena, Panasz-
dal, Öldöklő magány, Olykor a forma 
adja meg a tartalmat nála, a test a 
lelket. (Arabeszk, Hivogató, Kereszt, 
árnykép.) A megélt legmélyebbről 
jövő érzések közvetlen kifejezői : 
a Zsoltár, Határőr, Hazatérés, Az üres 
szoba. Ez utóbbi Weöres legmagva-
sabb és leghosszabb lélekzetű da-
rabja : Húsz csiszolt stanza, bennük 
rapszodikus felvillanások az ember 
testi mivoltáról és szerelméről. A test 
élete átmeneti állapot, ismeretlen 
helyről indulunk és ismeretlen helyre 
érünk : «üres szobától üres szobáig». 
Kétség, hit, optimizmus, humor, fi-
nomság és drasztikum ölelkeznek 
ebben a költeményben. 

Az unalom versei ezek s az érde-
kesség költészete ez. Vagyis wildei 
értelemben a művészet tökéletes be-
fejezetlensége, mely kimeríthetetlen, 
örökké új és mindig megkap. 

Kiss Tamás. 

Marcel Brion : Attila élete. Fordí-
totta : Salgó Ernő. Budapest, 1936. 
Athenaeum. 

Hallatlanul érdekes, izgalmas 
könyv. Tudományosságánál fogva 
becsesebb, mint a ma elharapódzott 
divatú, regényes életrajzok, viszont 
színesebb és elevenebb a kizárólag 
történelmi igazságokat leírni és ma-
gyarázni kívánó monografiáknál. 
A barbár nagyhatalmi törekvések 
e különös álmodójáról a krónikák, 
mondák és legendák alapján eléggé 
egységes alakot rajzolt meg idáig is 
a történetkutatás. Thierry lelkiisme-
retesen járt utána Attila életmozza-
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natainak, összegyüjtötte az adatokat, 
hadjáratainak történetét és mindazt, 
ami a maga korában felszínre került 
a kor ügyesen megfogalmazott táv-
latába állítva még a hun király egyé-
niségének többé-kevésbbé helyes meg-
sejtésével az egészet szép rendben 
sorakoztatta fel. Nem volt könnyű 
ez a munka, hiszen például a hun 
mondakör Attilájában és a német 
hősmondák Etzeljében is annyi már 
az ellentmondás, amennyi csak lehet 
a történelmi korok küszöbén az eposz-
formáló hősi idők egy-egy vezér-
egyéniségéről. A helyreállító képzelet-
nek legalább akkora feladata és sze-
repe volt, mint a kútfőket és forrá-
sokat feltáró tudományos kutatásnak. 

Sok az igazság abban az állítás-
ban, hogy minden kor szükségszerűen 
fogalmazza át önmaga számára a tör-
ténelmet s e munkálatban talán nem 
is annyira a pozitív történések kiegé-
szítésén, illetőleg az adatok helyre-
igazításán és módosításán van a hang-
súly, mint inkább az értékelésen. 
Thierry kora természetszerűen látta 
másnak a hadakozó, nagy csatákat 
vívó Attilát, mint Brioné. Igy Thierry 
a külső tények, a csaták pontos fel-
vonultatásában látta a feladatát. 
Brion kora, a mi korunk már nem 
tulajdonít akkora jelentőséget egy 
csatának és az adatokat a belső lélek-
világ, a különös jellem, a nagyszerű 
egyéniség esetleges külső megnyilvá-
nulásaiként tudja csak elkönyvelni. 
Ha tehát Thierry feladata nem volt 
gyermekjáték, Brioné még kevésbbé 
az. Ma a történetírás ugyanis biztos-
szemű és tétovázást egyáltalában 
nem ismerő pszichológust kíván, aki 
a pozitív történetkutatás eredményei-
nek százszázalékos birtokolásával ki 
tudja az adatokból következtetni az 
embert. A sajátságosan egyénit, csak 
egyetlenegyszer feltűnő és elmúló 
csodálatos jelenséget, de az örök em-
berit is. S ami a legfontosabb, hogy 
tételeit a logikának és a tudományos 

történelemnek egyaránt igazolnia 
kell. 

Ma nem a nagy katonák, de a nagy 
államférfiak századát éljük. Tekin-
tetünket a művészi politika és diplo-
mácia távlataiba állították be az ese-
mények. Ma tehát a letűnt korok 
örökéletű hőseit ebben az új per-
spektívában kell a történetírásnak 
átértékelnie. Ezért dolgozza ki Brion 
ebben a barbár uralkodóban az állam-
férfiút, a diplomatát. Fölényes, nagy 
vágyak és álmok élnek Attila lelké-
ben. Bizanc és Róma csak az első 
állomások, az alappillérei a messze 
keletre nyúló, szinte áttekinthetet-
len, óriási világbirodalomnak. Olyan 
koncepció ez, mely csak lángelmék-
nek adatott meg. A hun faj diadalmi 
terve. S a király nem öldökléssel, nem 
fölösleges vérontással kezdi. Zse-
niálisan ravasz diplomata, aki tudja, 
hogy a merész fellépés, a hangoskodó 
szó, az idejében odamutatott kemény 
ököl, a fenyegetés az évezredes kul-
túrák után megfáradt civilizációkban 
mekkora félelmet tud kelteni. Ezért 
húzza-halasztja a háborút, mely győ-
zőnek és legyőzöttnek egyképen 
csapás és szörnyűség és talán azért 
is, mert érzi, hogy Rómában nem 
tudta egészen kitanulni a hadvezetés 
mesterségét. Sejti, hogy győzelmét 
csak félelmetes vad hordáinak száma 
és ereje hozhatja meg, de nem az ő 
hadvezéri képességével. S e sejtését 
a bekövetkező események igazolják, 
Attila elbukik mint hadvezér. De a 
terv él tovább, az álmoknak valóra 
kell válniok. Megállás nélkül, lázasan 
dolgozik az álomkép megtestesítésén 
s talán sikerülne is, ha nem találná 
magát szemben azzal, kinek őt a nagy 
műben segíteni kellene. Az egyetlen-
nel, akit ebben a romlott-bomlott 
világban egyedül becsül, a germán 
származású Aetius-szal, «az utolsó 
igaz rómaival». Attila is tragikus hős, 
mint minden hős s tragikumának 
kettőssége éppen itt mutatkozik meg. 
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Tragikus az, hogy Aetius az egyetlen, 
ki kezébe vehette volna az Isten osto-
rát, hogy megtisztítsa vele az akkor 
folyó életet szörnyű erkölcstelensé-
gétől, csakhogy az Imperium Roma-
num fantazmagóriájától vezetve nem 
hogy felvette volna ezt az ostort, de 
elhajította magától és lelke szavát 
megtagadva Attila út jába állt. S tra-
gikus Attilának az a roppant erő-
feszítése, mellyel gyúrja-gyúrja a ter-
vet, miközben kivész lelkéből az idő 
tudata. Pedig az idő múlik és minden 
álomból felébreszt a halál. 

Igaz-e Attilának ez a mai meg-
fogalmazású arcképe? ! A logika és 
a történelem meg tudná erősíteni, 
de ha valamire áll az annyiszor han-
goztatott klasszikus mondás — Igno-
ramus et ignorbimus ! — úgy itt 
csakugyan állnia kell. A kitünő könyv 
érdekességéből azonban ez vajmi ke-
veset von le. Dénes Tibor. 

Christopher Morley : Ember volt. 
(Regény. Cserépfalvi-kiadás.) 

Nem tudom, más hogy van vele, 
amerikai írót nekem nem könnyű ol-
vasni. Ennél a könyvnél pedig csak 
egyet olvastam fárasztóbbat: Sin-
clair Lewis könyvét, a «Művészek»-et. 
Emlékszem rá, két embertől azt hal-
lottam, hogy Lewisnak ez a könyve 
élvezetes olvasmány. Mindenesetre 
kell, hogy legyenek emberek, akiket 
érdekel az, amiről péládul Lewis 
könyve szól. De az irodalom célja 
talán mégsem az, hogy a foglalkozá-
sok bizonyos ágában működő embe-
rek szakmabeli érdeklődését elégítse 
ki. Senki sem fogja azt kívánni egy 
amerikai írótól, hogy oroszul írjon 
(itt nem a nyelvet ér tem); és hogy 
egy könyv fárasztó olvasmány-e, az 
sohasem tartalmi nehézségétől függ. 
De Morley könyvét türelmetlenség 
nélkül végigolvasni — ehhez talán 
színamerikainak kellene lenni. Vagy, 
ki tudja. 

Bizonyos Hubbard úr, akiről a 

regényben csak annyit tudunk, hogy 
mérlegképes főkönyvelő és — a szó-
nak legreálisabb értelmében — igen 
rendes ember, életének egy váratlanul 
szabad délutánján baráti körben, 
vendéglőben megismer egy egészen 
szürke embert, akinek még a nevét is 
csak utólag tudja meg : Richard Roe, 
irodaszergyáros. Richard Roe kép-
viseli a regényben a célkitűzést, róla 
lesz megállapítandó a regény folya-
mán, hogy ember volt. Richard Roe 
szívszélhüdésben hirtelen halált hal 
egy propelleren s Hubbard úrnak, aki 
mérlegképes főkönyvelő, váratlan öt-
lete támad : megírni a hirtelen el-
távozott, hangsúlyozottan szürke em-
bernek az életrajzát, akiről egyelőre 
még semmit sem tud. E célból min-
denekelőtt kibérel egy zavartalan 
szobát, ebben elhelyeztet egy nagy 
asztalt, egy ceruzahegyezőt s egy pol-
cot rekeszekkel a cédulák számára, 
amelyekre azoknak a tanuvallomá-
sait fogja rávezetni, akik Richard 
Roet ismerték. Természetesen minden 
név külön rekeszt kap s külön-külön 
rekeszt kapnak Richard Roe életének 
egyes korszakai is. 

A regénynek ez az álnaív elindítása 
oly csikorgóan disszonáns, íróember 
számára oly elviselhetetlenül kínosan 
hamis és lehangoló, hogy még az sem 
menti, hogy— mint a végén kiderül — 
az életrajz tulaj donképen sohasem 
készül el. Ennek ellenére pontosan 
150 oldalon keresztül kényszerű tár-
sai vagyunk Hubbard úrnak atadokat 
kergető, némileg kísérteties hajtó-
vadászatánál. Beszippantjuk a leve-
gőt Hubbard úrral a város különböző 
részein és Hubbard úrral együtt 
tünődünk azon, hogy milyen gondo-
latokat kelthetett Richard Roeban, 
amikor a városnak ezen a részén — és 
milyeneket, amikor amazon a részén 
szívta a levegőt. Felülünk Hubbard 
úrral a magasvasútra és megkonstruál-
juk Hubbard úrban és magunkban, 
hogyan rázta ugyanez a vasút Ri-
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chard Roet és mit éreztetett vele a 
kanyarodóknál. Százötven oldalon 
keresztül ismerkedünk a néhai Ri-
chard Roe érzeteivel és környezetének 
érzeteivel, sőt azoknak a szakmáknak, 
amelyekben dolgozott, az érzeteivel, 
olyan szédületesen részletezett össze-
visszaságban, ami azt a gyanút van 
hivatva előkészíteni bennünk, hogy 
a szürke emberrel alattomban olyan 
dolgok is történtek, amelyek el fogják 
dönteni róla, hogy ember volt. A száz-
ötvenedik oldal után végre határozot-
tan jelenik meg a színen Minnie 
Hutzler, Richar Roe titkárnője — és 
ekkor végre kiderül, hogy Richard 
Roeval valóban történtek dolgok, 
mégpedig olyanok, amiket a száz-
ötvenoldalas elcsigázottság után egé-
szen jól esik elhinni róla. De nem sok-
kal később kiderül az is, hogy szegény 
Richard Roe összevisszakonstruált 
élete csak ürügy volt arra, hogy Minnie 
Hutzlerről lehessen regényt írni. 

Minnie Hutzler nagyszerű nő. 
A moziipar már szállította is nekünk 
nem egyszer. Legutóbb Claudette 
Colbert volt az a tökéletes ti tkár-
kisasszony, akinek a képességei mel-
lett az összes szimultán sakkbajnokok 
elmehetnek a sarokra gesztenyét 
sütni. Minnie Hutzler körülbelül meg-
menti a regény további kétszáz olda-
lát. Csak szegény Richard Roet nem 
menti meg, mert róla Minnie Hutzle-
ren keresztül sem tudjuk meg, mi-
ért viseli a regény sokatígérő címét. 
Az életrajzíró Hubbard úr az egyetlen, 
aki a regény végére érve váratlanul 
megokosodik. Ő az utolsó oldalon 
feleségül veszi Minnie Hutzlert. Ha 
Minnie Hutzler jól jár vele, meg-
érdemli. 

A regénynek vannak egészen friss 
oldalai is ; az egészet meg lehetett 
volna írni felényi terjedelemben. 
Fannie Hurst, vagy akár Elinor 
Mordaunt egészen biztosan jobban 
írta volna meg. Morley gyászosan 
erőlködik, hogy az életnek lehetőleg a 

legegyszerűbb dolgairól lehetőleg 
olyan nagy bölcseségeket mondjon, 
amik csak azért nem pukkadnak szét 
fent a levegőben, mert sokkal nehéz-
kesebbek és tehetetlenebbek, semhogy 
szállhatnának. Kár ; az írónak a te-
hetsége milyeténségét illető tévedése 
nélkül ez a könyv kellemes olvasmány 
lehetett volna. Összes alakjaival ki-
vétel nélkül találkoztunk már az 
amerikai filmeken — csupa régi jó 
ismerős, hangulatosabban is elbarát-
kozhattunk volna velük. 

A könyvnek nagyon szép a külső 
ruhája. Belsejében pedig olyan tö-
mege hemzseg a nyomdahibáknak, 
amilyennel könyvolvasói multam 
egésze alatt sem találkoztam. A for-
dítónak nem kellett volna sajnálnia 
itt-ott néhány csillagos megjegyzést. 
Akadnak, akik e könyv elolvasása 
után sem érzik magukat egészen 
otthon Amerikában. 

Molnár Kata. 

L'Écueil : A zátony. (Székely Mó-
zes regénye francia nyelven.) A Revue 
Mondiale kiadása. 1935. 

Székely Mózes regénye néhány év-
vel ezelőtt a legnagyobb könyvsiker 
volt nálunk. Szerzője megdöbbentő, 
de igaz, a valósághoz hű képet festett 
benne arról a rettenetes elnyomásról, 
amelyet az erdélyi magyar kisebbség-
nek Romániától elszenvednie kell. 
Nem volt ebben a regényben egyetlen 
izgató szó, nem volt egyetlen két-
ségbeesett sikoltás vagy felzokogó 
panasz sem. Nem hívott tetemre sen-
kit, nem kiáltott bosszúért. Egy-
szerűen és szárazon leírta az esemé-
nyeket, de éppen ez a száraz regisztrá-
lás volt a legvérlázítóbb, mert ilyenek 
voltak maguk a tények, egy barbár, 
eszközeiben nem válogatós, vagy leg-
feljebb átlátszó hipokrizissel dolgozó 
tömeg vad uralma egy magasabb kul-
túrájú kisebbség fölött. 

Mindenki mohón olvasta ezt a 
könyvet, amelyből először kapott hű 
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képet arról, mi is történt tulaj don-
képen Erdélyben. De már akkor min-
denkiben élt az a titkos óhaj, bárha 
lefordítanák ezt a regényt idegen 
nyelvekre, hogy a külföld és elsősor-
ban a Nyugat civilizációja szerezzen 
tudomást arról, hogy az önrendelke-
zési jog jelszavai mögött milyen bar-
bár zsarnokságok garázdálkodnak a 
trianoni béke területkörében. Ez az 
óhaj most valóra vált, a Revue 
Mondiale kiadó vállalat gondoskodott 
a regény francia fordításáról s a kötet 
L'Écueil címen Victor Réguier for-
dításában meg is jelent. 

Magát a regényt ismertetni fölös-
leges. Elvégezte ezt annak idején 
részletesen a Napkelet, de ma már 
aligha van magyar olvasó, aki a 
Zátonyt ne ismerné. I t t csak arról 
kell megemlékezni, hogy a kitűnő for-
dítás, amely az eredetit minden 
árnyalatában a legpontosabb hűség-
gel és pompás franciasággal adja 
vissza, meg fogja találni az utat a 
francia olvasók, sőt ezen a világ-
nyelven az egész művelt Nyugat 
szívéhez és ilyen módon szószólójává 
lesz az elnyomott erdélyi magyarság-
nak. A Réguier név alatt különben 
vitéz Rényey Viktor rejtőzik, akinek 
kitűnő műfordítói munkássága már 
rég jól ismert. Ez a munkája is a leg-
teljesebb elismerést érdemli. —s. 

Három verseskönyv. 
Keszthelyi Zoltán: Árkon, bokron 

át. — Sipos Károly: Szigetlakó. — 
Alföldi Géza: Kész, mehet! 

A három közül a legkiforrottabb és 
legegyénibb : Keszthelyi Zoltán. Min-
den versében valami ősi természet-
érzés lüktet, hullámzik és hirdeti az 
egyszerű szépségek szeretetét. Mint 
egy szabadléptű, kedvesen tiszta-
arcú csavargó beszél az utak mentén 
a fákhoz, a fűszálhoz, szélhez, hideg-
hez, tűzhöz, ködhöz, esőhöz, felhő-
höz, éjhez, mindent megérint szikrázó 
hasonlataival és dús, pompás jelzői-

től egyszerre szinte élni látszanak az 
élettelenek és közelhajolnak, egész 
közel a szívhez a mozdulatlan növé-
nyek és néma állatok. Ezekben a ver-
sekben van valami Knut Hamsun át-
fogó természetérzéséből és meleg cso-
dálkozásából. Nagyon szépek : Július-
ban, Szélcsend, Este, Hideg, A hír, 
Összeölelkezünk, Éjszaka. 

Sipos Károly és Alföldi Géza 
versei inkább a nyomtatott betű 
lázas szeretetét lehelik, mint az igazi 
költőiséget. Mindkettőnek már «tíz 
önálló kötete» jelent meg vidéken, 
színdarabok és elbeszélések. Ha több 
önkritikával verseskönyv helyett eze-
ket gyarapították volna, akkor bizo-
nyára értékesebbet alkottak volna, 
ha nem is az irodalom számára, de a 
jószándékú és rokonszenves vidéki 
kultúrtörekvések előbbre viteléhez. 
Mert a «költészet» a szép kifejezések, 
tavaszi vágyak áradásánál és az 
enyhe én-imádatnál többre kötelez. 

Nagy Méda. 

A. A. Milne : Micsoda négy nap! 
Fordította: Karinthy Frigyes. Buda-
pest. 1936. Athenaeum. 

Ha ez az első kötet, mit a magyar 
olvasó a mai angol regényirodalom 
meglepő gazdagságából kezébe vesz, 
feltétlen élményt jelent számára. 
Élmény nekünk ez a gúnyolódó, csip-
kelődő, fölényeskedő hang, mely alig 
tud valamit komolyan venni, ez a 
mindenen, — embereken és dolgai-
kon — átnéző tekintet, a hatalmas és 
gazdag szigetország polgárának derűs 
vállveregető életszemlélete, aki he-
lyett és akiért a gyarmatok milliói 
hordják a munka igazi terhét és har-
colják ki kenyerét. S csak, aki várja 
már a nevezetesebb angol regények 
megjelenését, hogy tüstént elolvas-
hassa, az számol le hamarosan azzal 
a reménnyel, mintha e regényekben 
továbbra is az újság élményét kap-
hatná. Mert észre kell vennie a közös 
eredőket és a kaptafát , amelyre rá-
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húzzák a mind ötlettelenebbé váló 
mesét, amit csak némileg enyhít a 
tagadhatatlanul jóízű, zárt fogsorok 
mögül megeresztett nevetés. A de-
tektívtörténeteket habzsoló csinos 
leánykák találkozása a vágyvavá-
gyott, izgalmas, nagy kalanddal és 
abban a szövevények és bonyodalmak 
mesterséges fokozása csak jámbor és 
nagyon is egyszerű változata az iro-
dalminak kikiáltott, mai angol de-
tektívregény-sorozatnak. S az írók és 
művészek, sajtó és rendőrség, hírnév 
és polgári egyszerűség kifigurázása, 
a mennyi hűhó egyetlen tojásrán-
tottáért szatírikus, sőt néhol már 
szarkasztikus kézlegyintése lassan-
lassan kelléke, díszlete lesz az ilyes-
faj ta regényeknek. 

Nem sokat változtat a lényegen 
az, hogy a mai angol regényirodalom-
nak sikere van. S ez a siker nemcsak 
nemzetközi, de angol is. Milne és a 
többiek nem a hazájuktól elmart, 
utálkozó Byronok, udvarias gentle-
manok, akik készséggel szolgálják a 
közönség szélesebb rétegeit. Ez a 
közönség szentnek hirdeti a private 
life-t s minél hangosabban teszi ezt, 
annál önfeledtebb boldogsággal ku-
kucskál be egy-egy család, vagy pol-
gártársa magánéletének szentélyébe, 
ha arra rendőri nyomozás és szükség-
szerű kimerítő sajtószolgálat alkal-
mat ad. Hipokrízis ez is, mint annyi 
minden más a polgári társadalmak-
ban, de az angol polgár nem tar t ja 
sérelmesnek, ha az írók rá-rámutat-
nak ezekre az emberi gyarlóságokra, 
ha kipécézik ezeket a furcsa ellent-
mondásokat. Jó néven veszi, ha mu-
lattat ják, maga is beáll a gúnyosképű 
nevetők hadába és mindössze azt 
kívánja, hogy őrá, az egyénre sze-
mély szerint azért ne lehessen ráis-
merni. S az angol író ma úgy érzi, 
hogy minden lelkiismeretfurdalás nél-
kül ki tudja szolgálni olvasói táborát. 
Általánosságban tréfálkozik, de sze-
mély szerint nem dorongol, mégha 

halványan célozgat is egy-egy testü-
letre, szokásokra, intézményekre. S e 
célozgatások nem lehetnek a siker 
rovására, hiszen legtöbbször csak 
alapokat nélkülöző találgatásokra 
nyujtanak lehetőséget. 

Természetes, hogy e regényeknek 
ezek után a többi nyelvterületen is 
sikerük van. Ami Angliában kicsit 
eszméitető tükör, az másutt groteszk-
ségével kellemesen szórakoztat. 
Könnyű nyári olvasmáy, minek iro-
dalmi értékét az eredményes fordítás 
jelenti. Karinthynak meglehetősen 
közel áll az ideológiája, sőt a frazeoló-
giája is a mai angol regényíráshoz. 
Alig néhány mondata van csak, ami 
kétértelmű, vagy egyáltalában érthe-
tetlen. S Platon Politeia-ját sem sza-
bad a Köztársaság szóval fordíta-
nunk, mert ez könnyen fogalomza-
vart idézhet elő Dénes Tibor. 

A. von Buzágh: Kolloidok. Eine 
Einführung in die Probleme der moder-
nen Kolloidwissenschaft. (Dresden und 
Leipzig, Th. Steinkopff, 1936, XII , 
323.) 

Általábanvéve az a felfogás, hogy 
az anyagnak három halmazállapota 
van : szilárd, cseppfolyós és gáz-
nemű. A mult század közepe óta 
lassan-lassan rájött a tudomány arra, 
hogy elvileg minden anyagnak még 
egy másmilyen állapota is lehetséges, 
az úgynevezett kolloid-állapot. Tho-
mas Graham vezette be ezt a fogal-
mat a tudományba. Ő ugyan azon 
a nézeten volt, hogy az anyag két 
nagy csoportba tartozik, egyik a 
krisztalloidok, másik a kolloidok cso-
portja. Krisztalloid volt felfogása sze-
rint az az anyag, amely feloldva át-
hatolt pergamenpapiroson vagy fi-
nom állati hártyán és kikristályoso-
dott oldatából. Ilyen a só vagy a 
cukor. Kolloid pedig az, amely alig 
vagy egyáltalán nem hatolt át és 
párolgás után megkocsonyásodott 
vagy beszáradt. Például az enyv ; 
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görög nevéről (kólla) nevezte el ezt 
az új fogalmat. Azóta tudjuk, hogy 
Graham tévedett, mert a kolloid-
állapot elvileg, mint mondottuk, min-
den anyag számára lehetséges. Kol-
loid-állapot például a köd, a füst 
vagy az aranyrubin-üveg, hogy igen 
egyszerű esettel érzékeltessük ezt az 
állapotot. A levegőben elosztott igen 
kicsiny vízcsepp a köd, az igen fino-
man elosztott szénrészecske a füst 
és a felettébb finom arany az üveg-
ben a kolloidális arany. A kolloid-
állapotban levő anyag részecskéi meg-
haladják a molekuláris méretet, de 
olyan kicsinyek, hogy a legerősebb 
mikroszkopikus nagyítással sem lát-
hatók. Az ultramikroszkóppal azon-
ban ki lehet mutatni jelenlétüket. 

A kolloid-állapot felismerése, ki-
kísérletezése s osztályozása az elmult 
húsz esztendő során új kémiai tudo-
mányágat teremtett meg. Ez a kol-
loidika, amely a kolloid-állapotban 
levő testek fizikai és kémiai tulajdon-
ságával foglalkozik. A kolloidoknak 
rendkívül nagy szerepük van nem-
csak a biológiában és az orvostudo-
mányban, hanem a technológiában 
is. Biológiailag a kolloidokról való 
tudásunk az élet hordozójának, a 
protoplazmának kutatása közben új 
szempontokat és új irányokat sza-
bott, a fizikában pedig az anyag 
szerkezetéről való ismereteinket gaz-
dagította. Kézenfekvő, hogy a kol-
loidikának máris tekintélyes irodalma 
van és különböző folyóiratai, főleg 
a németeknél. Ennek ellenére az egyik 
legtekintélyesebb német kiadó most 
közreadta egy fiatal magyar tudós-
nak, Buzágh Aladárnak, a Pázmány-
egyetem második számú kémiai inté-
zete adjunktusának ezt a bevezető 
munkáját. Ez a külső körülmény már 
egymaga is biztosíték arra, hogy 
Buzágh kiváló szaktekintélye a kol-

loidikának és könyve elsőrangú tár-
gyalása e tudományszak alapvető 
kérdésének és problematikájának. — 
E helyen nem foglalkozhatunk művé-
nek szakszerű ismertetésével, csak 
annyit kívánunk hangsúlyozni, hogy 
a nagy standard-munkákkal össze-
vetése azt a meggyőződést érleli ben-
nünk, hogy a külföldi szakirodalom 
jelentős termékkel gazdagodott vele, 
úgy didaktikai, mint tárgyi szem-
pontból, ami dicsősége lesz a magyar 
tudománynak. Főiskolai hallgatók és 
a kolloidika iránt érdeklődő kémiku-
sok és fizikusok nagy haszonnal for-
gathatják a magyar tudósnak ezt a 
művét, amely irodalmi utalásaival a 
legújabb irodalomról is tájékoztat. 

(ej.) 

Angol Filológiai Tanulmányok. 
(A Budapesti Kir. Magy. Pázmány 
Péter Tudományegyetem Angol Inté-
zetének Kiadványa.) 

Az utóbbi években egyetemi tudo-
mányos intézeteink mind intenzívebb 
munkát folytatnak. Most az angol 
intézet jelentkezik egy ízléses kiállí-
tású, komoly formájú füzettel. Yol-
land Artúr és Fest Sándor bevezető 
sorai után — az utóbbi programadás-
nak is beillik, mert áttekinti az angol-
magyar szellemi érintkezés történe-
tét — Róna Éva és Ullmann István 
értekezései következnek. Az előbbi 
a XVI. és XVII. századi angol iro-
dalom magyar vonatkozásait keresi 
meg, Ullmann a renaissance angol 
nyelvében kutat olasz hatásokat. 
Mindkét dolgozat komoly, lelkiisme-
retes munkát mutat be. Anton László 
és Szentkirályi József magyar-angol 
bibliografiát állítottak össze, Országh 
László pedig az angol intézetben ké-
szült doktori értekezéseket ismer-
teti. 

(-án án.) 


