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A FRANCIA SZELLEM. ECKHARDT SÁNDOR KÖNYVE. 
A mult század utolsó évtizedeiben is, de különösen a háború óta a 

szellemtudományok egyik legfontosabb törekvése a nagyobb történelmi 
egységek meghatározása. A különböző korszakok alapvető jellemvonásai-
nak kikutatása mellett csakhamar felmerült a különböző nemzetek lelki 
képének ismerete után való vágyakozás. Se szeri, se száma a különböző 
próbálkozásoknak. Először a filozófusok kísérleteztek. Rendszerint elméletük 
már előre befolyásolta a kialakítandó képet. Talán többet érnek az irodalom-
történészek és írók jellemzései. Valamilyen intuitíve megérzett vonást, vagy 
vonásokat igyekeztek különböző megfigyelésekkel igazolni. Ezek a jellem-
zések sem megnyugtatóak, bár sokszor határozottan szellemesek. Eckhardt 
Baldensperger-re hivatkozik, aki Montaigne példájára «egymás mellé állítja 
a francia kritikusokat, hogy ellenmondásba keverje őket és bizonyítsa, 
milyen lehetetlen feladatra vállalkoztak. Villemain a liberális haladás szelle-
mét, Montégut az idealizmust, Gaston Paris a heroikus és gúnyolódó szellem 
ellenmondásait, Michelet a propagandisztikus szellemet, Brunetière a 
szociális jegyet, Lanson az intellektuális elem túltengését ismeri fel a francia 
irodalomban megnyilatkozó nemzeti szellem jellemző vonása gyanánt. Még 
kevesebb tanuságértéket tulajdonít Boldensperger a külföldi emberek íté-
letének, akik érthetően a maguk szellemi képének ellentéte vagy kiegészítője 
gyanánt fogják fel a tőlük különböző nemzetek szellemét». Itt valószínűleg 
arra a háború után kialakuló francia-német vitára gondol Eckhardt, amely 
a megbékülés módjainak keresése közben — a weimári Németországról 
van szó —, vég nélkül hangsúlyozta a francia és német szellem egymást 
kiegészítő vonásait. A francia acél és a német szén egymásrautaltságától 
kezdve egészen a statikus francia és a dinamikus német lélek ellentétéig 
sok minden előfordult ebben a vitában, amelyet legjobban bizonyos köl-
csönös, de tartózkodó jóindulat jellemzett. 

Eckhardt Sándor könyvének elolvasása után az eddigi kísérletek csak 
tapogatózásnak látszanak. Eljárását legjobban talán a fizikusokéhoz lehet 
hasonlítani, noha módszere távol áll a természettudományokétól. Ahogyan 
nem tudják, mi a villamosság, de ismerik néhány szokását, bizonyos törvény-
szerűségeit és azt használják fel, Eckhardt sem törődik azzal, mi a francia 
szellem lényege, hanem megelégszik mindazoknak a jellemvonásoknak öszes-
gyüjtésével, amelyeket a franciákkal kapcsolatban emlegettek a történelem 
folyamán. Ez az óvatosság az eredmények megbízhatóságában kapja meg 
jutalmát. 

Módszere olyan egyszerű, mint Kolumbusz tojása. Az ember csodál-
kozik, hogy még senkinek sem jutott eszébe. A fegyelmezett filológus szól 
hozzá szellemtudományi kérdéshez. Nem alkot előre elméletet, hanem össze-
gyüjti adatait és olyan szempontok szerint rendezi, amilyent az anyag kíván 
meg, nem pedig ő kényszerít rájuk. 

Eckhardt Sándor még egy ilyen egyszerűsítő gondolatot érvényesít 
művében. Az eddigi szerzők (nemcsak azok, akik a francia szellemmel foglal-
koztak, hanem azok is, akik bármilyen nép lelkét akarták meghatározni) 
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nem tudtak szabadulni a filozófusok bűvöltetétől. Minden áron egy vagy két 
alapvető jellemvonással, esetleg két ellentétes gondolat harcával akarták 
megmagyarázni a különböző nemzetek szellemi életét. Természetesen a kép 
mindig erőltetett lett. Eckhardt Sándort józan esze megmentette ezektől a 
kísérletektől és fejlett történeti érzéke rávezette a helyes útra. A francia 
szellemet is történelmi adottságnak fogja fel, amely fejlődik, gazdagodik és 
szegényedik, új tulajdonságokat vesz fel és régieket elhagy. Különösen 
érdekes ebből a szempontból a frank és gall örökség sorsa, vagy a francia 
könnyelműség és világosság története. 

A könyv négy részre oszlik. Legterjedelmesebb az első rész, amely a 
francia nemzeti öntudat elemeinek történetét írja le. Azután a francia szellem 
két legfontosabb vonását elemzi részletesen fejlődéstörténeti szempontból. 
(A társas szellem. Az észember.) Végül a magyar és francia szellem kapcsola-
taira mutat rá igen tanulságos fejezetben. 

Az első részben azokat a jellemvonásokat gyüjti össze, amelyekkel a 
francia írók jellemezték népüket. Természetes, hogy sokszor túloz a francia 
is, amikor saját jó tulajdonságairól beszélhet. Eckhardt Sándor nem tartja 
vissza kritikai hajlamát és bírálgatja a különböző nyilvánvaló tévedéseket. 
Valószínűleg elfogulatlanságát is hangsúlyozni akarta ezzel s talán az is 
volt célja, hogy a kevésbbé művelt olvasók számára, akik nálunk még mindig 
a háborús német propaganda szemével nézik a franciákat, elfogadhatóbbá 
tegye későbbi kedvező ítéleteit is. Azonban félek, fölösleges munkát végzett. Az 
a bizonyos «kevésbbé művelt réteg» aligha veszi meg a könyvet s ha hozzá is 
jut, aligha olvassa végig, hiszen a gondolkodás az emberek legnagyobb része 
számára kényelmetlen és fárasztó. A műveltebb olvasóknak meg fölösleges 
rámutatni ezekre a néha bosszantó, néha kedvesen naiv túlzásokra, mert 
úgyis ismeri az efajta «önexaltáció» értékét. 

Az elsőben is, de talán még inkább a három következő részben meg-
ismerkedhetik az olvasó a szerző legjobb tulajdonságaival. Legfeltűnőbb 
a szinte szokatlanul mély és terjedelmes műveltség. Középkor, humanizmus, 
klasszicizmus, romantika, legújabb irodalom: Eckhardt egyformán otthono-
san mozog bennük és bőkezűen szórja a nagy gonddal és kitűnő érzékkel ki-
választott jellemző részleteket. Máskor remek elemzéseivel lep meg. Nehéz 
néhány példát kiválasztani a sok közül. Felejthetetlen, ahogy egy-egy Lafon-
taine- vagy Racinesort elemez, ahogyan egy-egy modern szellemességet 
élvez és megmagyaráz, ahogyan a lélekelemzés eredetét fejtegeti, ahogyan a 
francia világos stílust érti. (Az utóbbi elemzés s franciák számára is meg-
lepetés lesz : csak külföldi írhatta ezt, aki alaposan ismeri a nyelvet.) E fel-
tűnő tulajdonságokon kívül a könyvet különösen értékessé teszi a szerző 
hajlékony szelleme, mellyel megérti az egyéniségétől távol álló tulajdonságo-
kat és magyaros józansága, amely ítéleteit mérsékli és megvilágítja. Eckhardt 
Sándor eddigi műveiben tudós egyéniségének egy, esetleg két jótulajdonsága 
öltött testet, ebben a könyvében rátalált arra a területre, amelyen gazdag 
tehetsége minden árnyalatát kibonthatta. De nemcsak az ő legsikerültebb 
munkája ez, a magyar tudományos életnek is büszkesége, amely méltó-
képpen mutatja be bárkinek tudományosságunk magas színvonalát, komoly 
elmélyedését és lelkiismeretességét, valamint érzékét a legújabb problémák 
és módszerek iránt, amelyeknek felhasználásával eredetit tud alkotni. 

Egyik érdekes tanulsága a könyvnek — amit napjainkban talán nem 
árt hangsúlyozni —, hogy a faji vérségi erőknek milyen kevés szerepe van a 
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nemzeti szellem kialakításában. Eckhardt könyvének szigorú tudományos-
sága minden politikát kirekeszt, de éppen ezért még érdekesebb ez a tanulság. 
Csak akkor lenne még érdekesebb, ha ugyanezzel az eredeti módszerrel és 
józansággal a magyar szellem elemzését is olvashatnánk a kiváló szerző tollá-
ból. Sokoldalú érdeklődése, fiatalos munkabírása szinte predesztinálja erre a 
nehéz, de sürgős munkára. Fábián István. 

Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött. 
(Révai-kiadás.) A legfiatalabb német 
írógeneráció kedvenc témáját, a bör-
tönvilágot eleveníti meg a falladai 
naturalizmus sallangmentes eszközei-
vel Aradi Zsolt regényében. Éppen 
ezért nehezen olvasható el anélkül, 
hogy össze ne hasonlítsuk rokon-
tárgyú regényekkel. A társadalomból 
kitaszítottak, vagy «erőszakkal ki-
emeltek» penészes, dohos falak, rá-
csok és vasajtók közé kényszerített 
vegetációjában mindenkor találunk 
azonos vonásokat, körülményeket és 
eseteket, amelyek közös nevezőre 
erőszakolják a dologkerülőt a lázadó-
val, a tolvajt a rablógyilkossal, a 
csalót a síberrel, a szélhámost a poli-
tikai fogollyal: uniformizálódnak a 
szabadság elvesztésében. Villogó szu-
ronyhegyek mögött húzódó falakon 
belül egy nagy családban, ha tetszik, 
alkotmánynélküli államban parancs-
uralmi rendszer mellett drákói tör-
vények szabályozzák a felkelést, a 
lefekvést, a napi félórai sétát, bün-
tetik a csempészést, fegyelmezetlen-
séget és szökési kísérletet, szűk ma-
rokkal porciózzák ki a levegőt, a nap-
sugarat s a tenyérnyi, vigasztaló 
eget, — a rács mögött. Legtöbbje, 
aki ennek a szomorú életű államnak 
«polgára» lesz, — szándékosan, gon-
datlanságból, vagy ártatlanul — las-
san «állampolgárságot» szerez, meg-
szokja társaságát, spiónokat, agent-
provokatőröket, a nagyhasú pribék 
kulcsárokat, emberséges, jószívű Őrö-
ket, rabkosztot, darócruhát, mindent, 
s ha visszakerül előbbi életébe, úgy 
jár, mint a vakond, amelyet nap-
fényre dob az ásó : megszédül a sza-
badságtól, a rács mögötti égtől, 

amelynek tenyérnyi darabja hosszú 
időn keresztül figyelmeztette min-
dennap, mit veszített el. Ismerjük 
már a cellákat, a vaságyakat, a 
priccset, a pár négyzetméternyi ud-
vart, ahová sétálni viszik a rabokat 
s a pincét, a sötét zárkát, ahová a 
rabok külön büntetésből kerülnek. Az 
«Aki egyszer rabkoszton élt»-től, «Az 
ég a rács mögött»-ig többé-kevésbbé 
minden ebben a tárgykörben mozgó 
könyv lapjain felleljük ezeket a hatá-
sos motívumokat. Aradi Zsolt regé-
nyében mégis találunk eredetit, amely 
kiemeli történetét a börtönnaplók és 
fegyenc-regények sablonos tömegéből. 
S ez az író élménye. 

Bár a regény bevezetőjében — a 
kiadó vagy maga az író mondja-e? 
— olvashatjuk : «Ez a könyv éppen 
annyira regény, mint dokumentum. 
Hőse képzelt alak, tehát az olvasó ne 
keressen hasonlatosságot az író és 
regényhős között». Elhisszük, hogy a 
regény főalakjában nem önarcképét 
adja az író, de hogy a cselekmény 
zöme személyes tapasztalat alapján 
íródott, az kétségtelen. Ez azonban 
éppen olyan értékes része a regény-
nek, mint a fantáziaszülte izgalmas, 
sokszor hátborzongató epizódok, 
amelyek, mint a világürhajót a raké-
ták, robbantják a cselekményt a bör-
tön falai közül a rácson túlra. 

A közel három és félszáz oldalas 
regény egy politikai rabság hat-hét 
hónapjának izgalmas, sokszor lélek-
zetelállító történetét mondja el. A 
cselekmény párhuzamosan két szá-
lon halad, az egyik — fehér szál — 
egy, a feudalizmusból, nagyúri jólét-
ből, elkényeztetésből kiszakított 
idealista, álomjáró fiatalember lelki 
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rémlátásairól, belső küzdelmeiről, 
vergődéseiről sző kerek történetet, a 
másik — fekete szál — mint az előbbi 
megvastagodott árnyéka, kíséri: a 
felvidéki magyar kisebbségi sors. A 
párhuzam kitűnően sikerült, a cselek-
ménynek mégis a kisebbségre vonat-
kozó része izmosabb, erőteljesebb, 
plasztikusabb. Örök mementó marad 
mindenki számára, aki elolvassa. 

Egy alig tizennyolc éves fiatal-
ember ellen hamis bizonyítékokkal 
(mily ismerős és fájdalmas ez) a lá-
zadás vádját koholják. Börtönbe ke-
rül, ahol — misem természetesebb — 
először a test lázad fel a sötétség, a 
bűz, szenny, tisztátalanság bilincsei 
ellen s csak azután a lélek : dörömböl 
a hamisan vádolók lelkiismeretén, 
majd a jobbérzésűekhez apellál s ami-
kor süket fülekre talál, kigúnyolják, 
kinevetik, ráébred a valóságra, hogy 
többé nem szabad. Öngyilkosságot 
kísérel meg, hogy így meneküljön 
vissza «a szabad életbe». Levágják a 
kötélről, életre ítélik újból cellatársai, 
hogy aztán a bírák mondjanak fe-
lette ítéletet: öt év. Börtön ! Másod-
fokon felmentik, míg a legfelsőbb fó-
rum újból öt évre ítéli s csak nagy 
összegű biztosíték ellenében kerül 
szabadlábra. Aztán kicserélik. Aradi 
Zsolt regényének vázlatosan ez a tör-
ténete. 

A történet kerek egész, a börtön-
ajtó kinyílásától a becsukódásig, a 
két ajtónyílás között látunk be mé-
lyen a hős lelkébe, amelyet a rabság 
óráiban egy finom, színesen megraj-
zolt szerelem táplál. Aradi Zsolt re-
gényalakjai valamennyien húsból és 
vérből valók, némelyik pedig oly meg-
döbbentően sikerült, hogy egyenesen 
színpadra kívánkozik. A cselekmény, 
amelyet a regény mellékalakjai tesz-
nek elevenné, bizonyítja be, hogy bű-
nözők csak a börtön rácsain kívül 
vannak, akik mihelyt a rács mögé ke-
rülnek, nyomban megszűnnek azokká 
lenni; a béke, a nyugalom után vá-

gyik mindegyik és elítéli társát, aki 
éppen úgy «lebukott», mint ő. A re-
gény megismertet vallató módszerek-
kel, amelyek sokszor túltesznek a 
spanyol inkvizíción s még így ol-
vasva is borzalommal és tiltakozással 
töltik el az olvasót. 

A regény szerkezetében és felépíté-
sében két helyen is törés mutatkozik. 
A könyv első negyedére esik az ötéves 
ítélet kimondásának eseménye, a re-
gény második negyedét, véleményünk 
szerint, a vádlott felmentésének sza-
badító élménye kellene, hogy kitöltse, 
harmadik negyedét pedig az újbóli 
elítélésnek, végén a szabadlábrahe-
lyezésnek és kicserélésnek élménye. 
Ehelyett a felmentés és az újbóli el-
ítéltetés időbelileg és szerkezetileg is 
túlközel jutott egymáshoz úgy, hogy 
a drámai feszültség ennél a résznél 
egyszerre megtorpan s az olvasó 
többé már semmit sem vár. Hibájául 
róható fel még, hogy a legmarkán-
sabb, a legsikerültebb alakokat egy 
karéjban mutatja be az író, szinte 
összezsúfolva. Bármilyen érdekes is 
ez a módszer, és erőteljes — sajnos —, 
a cselekményt megállítja, sőt szinte 
megnyesi a történés folyamatosságát 
is. Az olvasó úgy érzi magát ezeknél a 
részeknél, mintha hirtelen légüres ka-
vernákba zuhant volna, amelyeken 
csak nagy fegyelmezettséggel tud át-
vergődni. Ezek a légüres részek meg-
bontják a regény összhangját. És még 
egyet: a happy endet nem lett volna 
szabad elnyujtania. 

Azt hisszük, Aradi Zsolt sokkal 
mélyebb hatást válthatott vona ki, 
ha könyve elé nem írja azt a néhány 
soros, modorosnak ható, franciás stí-
lusú bevezetést. Nélküle a regény 
szerkezete, hibái is eltörpülnének, és 
szabadabban elfogadhattuk volna, 
hogy az események valóban úgy kö-
vették egymást naplószerűen, ahogy 
azokat a regényben előadta. A regény-
nek van még egy másik sarkalatos 
hibája is: a szöveg közé iktatott 
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versek. Ezekre vonatkozólag a szerző 
azt vallja a bevezetésben, hogy versei 
a fogházban íródtak, így teljesen 
hozzátartoznak egy-egy börtönbeli 
lelkiállapot hiteles rajzához. Mégis az 
az érzésünk, hogy a versek már ké-
szen voltak s a regény több részlete 
a versekhez igazodva íródott. 

Aradi Zsolt stílusa tiszta, világos, 
leszűrődött. Lendületes elbeszélő, 
akinek van mondanivalója, és amit 
mond, azt úgy mondja, hogy el is 
hisszük. Aradi Zsolt vérbeli író, aki-
nek az a legnagyobb értéke, hogy 
írásai őszinték, emberiek, világnéze-
tében és erkölcsi felfogásában nem 
hagynak maguk után kívánnivalót. 
«Az ég a rács mögött», — amellett, 
hogy érdekes, izgalmas olvasmány, 
bemutatja, hogy egy minden ellen lá-
zadó fiatalember hogyan változik át 
a szenvedés súlya alatt, hogyan ké-
szül a börtönből kiszabadulva egy 
magasztosabb, tisztultabb világ felé. 

A regény ízléses kiállítása és frap-
páns borítékja a kiadót dícséri. 

Koncz Károly. 

Zsirai Miklós: Finn-ugor rokonsá-
gunk. (Magyar Tudományos Aka-
démia kiadása, 1937. 587 old.) 

A finn-ugor nyelvtudománynak, 
ennek a legjellegzetesebben magyar 
érdekeket szolgáló tudománynak fon-
tos állomásához juttatott el Zsirai 
Miklós könyve, mely szakirodalmunk-
nak egyik legragyogóbb műve és pél-
dája is. Nemcsak azért, mert szer-
zője igazi tudósa tudományának, ha-
nem mert tudását úgy dolgozza fel, 
hogy abból szakember és avatatlan 
egyaránt tanulhat. Előljáróban meg 
is mondjuk e könyv sarkalatos érde-
mét : ez a nyelve, mely ízes, magya-
ros, talpraesett, mindamellett nem 
magyarkodó, cifráskodó, avagy «a 
gyengébbek kedvéért» — tudálékos. 
Pedig ritka eset, ha népszerű munkát 
tervelő tudós nem esik e végzetes hi-
bák valamelyikébe. — Ha szabad 

e szóval itt élnem : ezen a vaskos kö-
teten a tudomány, a rendszerezés, a 
szeretetteljes tanítás derűje ömlik el, 
minden negédesség és népszerűség 
hajhászó oldalkacsintások nélkül. A 
tudós munkák, bármennyire is álta-
lánosít és egyénietlenít sokszor a 
tárgy száraz és szakszerű kötelme, 
feltétlen egyéniséget, eredeti átfogó 
elmét, teljes embert kívánnak meg, 
anélkül azonban, hogy ez a tudo-
mányág tárgyi és tárgyilagos sérthe-
tetlenségének árthasson. Itt dől el 
aztán a tudós józanság és emberies-
harca, a rideg szakszerűségé és a köz-
lékeny, tanító és népszerűsítő hevü-
leté ! Ha valaki ezt a finom határ-
vonalat, egyensúlyi helyzetet meg-
találja, annak nyert ügye van s meg-
érdemli, hogy tárgya méltóságának 
hivatott képviselője legyen olyankor 
is, amikor az élelmesség fürgén vinné 
szét a nehéz munkával megteremtett 
eredmények tanítását és gyakorlati 
hasznát kész volna élvezni. 

Zsirai Miklós könyve a finn-ugor 
nyelvtudomány és a finn-ugor rokon-
ságunk teljes enciklopédiája. Régóta 
nélkülözött összefoglaló mű, amely-
ben minden általános és részleges 
kérdésre feleletet kapunk e szépen ki-
fejlődött s még egyre izmosodó tudo-
mány eddigi eredményei alapján. 
Négy részben öleli fel ezt a terjedel-
mes anyagot. Kezdő érdeklődőnek 
különösen a bevezető, első rész vál-
hatik nagy épülésére, melyben fokról-
fokra, higgadt, itt-ott gúnyos okfej-
téssel avatja be a bizonyosságba : a 
nyelvi és faji rokonság bizonyításába. 
Ezt elvégezvén, rátér a könyv leg-
fontosabb mondanivalójára, ami 
egyébként e tudományág értelme is: 
a finn-ugor őshaza ismertetésére. Ez 
az a pont, ahol, még a tankönyveink 
népszerű nyelvén is, a történettudo-
mány is «kénytelen segítségért a 
nyelvtudományhoz fordulni». Való-
ban e nélkül őshazánkról vajmi keve-
set tudnánk, valóban legősibb tulaj-
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donunk, nyelvünk messziről jövő, 
halk, de bizonyos és biztató vallomá-
sát kell meghallgatnunk, hogy sze-
münk valamelyest láthasson a köd-
ben. Magyar vonatkozásban, szigo-
rúan tudományos és önző szempont-
ból tán ennyi is elég volna, de a tel-
jesség és tisztesség egyaránt megkö-
veteli, hogy elszóródott szegény és 
kedves rokonainkról mindent el-
mondjunk, amit csak tudunk. Igy kö-
vetkeznek aztán soron valameny-
nyien: a vogulok, az osztyákok (köz-
vetlen rokonaink, akiktől legkésőb-
ben váltunk el), aztán a perniek : a 
zürjének és votjákok, majd a volgaiak 
cseremiszek és mordvinok, nem feled-
kezve meg a lappokról, de főleg a fin-
nekről és észtekről sem. E népek is-
mertetése lehetőségig teljes : megis-
merjük nevük eredetét, lakóhelyüket, 
történetüket, gazdasági és kultúrális 
életüket, népköltészetüket, gazdasági 
és kultúrális életüket, népköltészetü-
ket, s a fejlettebbeknél: a művésze-
tet, irodalmat is. 

Milyen gondolatébresztő és sok-
szor lenyügözően érdekes olvasmány 
ez : elgondolni, mi lett volna velünk 
is, ha el nem sodor bennünket az 
ázsiai népáramlás, ha szűkös körül-
mények közt kellett volna nekünk is 
megélnünk és kifejlődnünk. Az újabb 
francia és angol regénykísérletek sze-
retik a relativizmus irodalmi értel-
mezésének fordulatait alkalmazni: 
nos, e népek története a miénk is egy-
úttal mindmegannyi történelmi és 
földrajzi változatban ! Micsoda gőg 
és tudatlanság kellett s kell még ma is 
ahhoz, hogy lenézzük őket vagy meg-
tagadjuk ! Hiszen ki tudná megható-
dottság nélkül olvasni e lapokat és 
elnézegetni ezeket a kedves és vad és 
mégis szelíd fejeket, egy-egy távoli 
rokonunk bús szemét, nehézkes, me-
lancholikus arckifejezését: ősi éle-
tünk élő tükörképeit! Csak a tudo-
mány óvatos és biztos keze vezethet 
át a lassan változó állóképeken, s 

csak ő képes arra is, hogy megillető-
désünk komoly, tárgyi ihletésű le-
gyen, ne valami «elveszett haza és 
hatalom» délibábos visszasóhajto-
zása ! 

Illesse dícséret hát a tudósok 
hosszú sorát, hogy ha kissé megkésve 
is, de még nem későn, világosan lát-
juk a valaha megfejthetetlennek 
látszó kérdéseket, forgatjuk a roko-
nok életét és szenvedéses, viszontag-
ságos küzdelmét, mely a magyarság 
válságos pillanataiban annyira nyug-
talanította a Julián barátokat s társ-
talanságunkban az ősi, patriarchalis 
érzés melegével ajándékoz meg ben-
nünket. És illesse dícséret a szerzőt is, 
aki szerény, de erélyes, tudományos 
és élvezetes módján, ízes nyelvezetén 
vezetget bennünket az ingoványokon. 
Ő kitűnően végezte el feladatát, mi-
rajtunk múlik, eredményesen-e? De 
ha valakiben van egy szemernyi tisz-
telet tudománya, rokonszenv tárgya 
iránt, ezt bízvást remélheti. . . 

Füsi József. 

Gombos Ferenc Albin : Catalogus 
fontium historiae Hungaricae. III. 
kötet. Budapest, 1938. (A Szent István-
Akadémia kiadása.) Árpádházi törté-
netünknek ez a hatalmas forrásgyüj-
teménye, melynek két első kötetét 
folyóiratunk tavalyi és idei évfolya-
mában ismertettük, immár teljessé 
vált. 

Ebben a III. kötetben olvashatjuk 
többek közt Freisingi Ottó püspök 
krónikáját, Ottokar von Steier nagy-
terjedelmű Österreichische Reim-
chronikját (173 lapra terjedő német 
szöveg), Ricardus dominikánus fráter 
tudósítását Nagy-Magyarországról, 
Rogerius mesternek a tatárjárásról 
szóló híres Carmen Miserabile-ját, 
Kézai Simon mester krónikáját, Spa-
latói Tamás esperes krónikáját (Hi-
storia Salonitana), Szent István intel-
meit és törvényeit (dekrétumait), 
Habsburgi Rudolfnak Kún László ki-

14* 
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rályunkkal kötött szerződését, a ta-
tárjárásról szóló két egykorú, érdekes 
latin verset, magyarországi Szent Er-
zsébet, Szent Imre, Szent Gellért, 
Szent László, Boldog Margit és Szent 
István legendáit. 

Az egész 2671 lapra terjedő munka 
összesen 5210 forrást és forrásra való 
utalást tartalmaz. 

A magyar és külföldi történettu-
domány nagy hálával tartozik Serédi 
Jusztinián hercegprímásunknak, hogy 
ennek a monumentális gyüjtemény-
nek megjelenését lehetővé tette, s a 
tudós szerzőnek, ki több évtizedes 
munkával felkutatta, összeállította 
és mindenkinek hozzáférhetővé tette 
ezt az óriási forrásanyagot. 

A IV. kötetnek megjelenését 
1941-re ígérik. Ebben lesznek a füg-
gelékek, indexek, a rövidítések jegy-
zéke stb. 

A Szent István-Akadémia méltób-
ban nem is ünnepelhette volna Szent 
István évezredes jubileumát, mint 
ezzel a megbecsülhetetlen értékű ki-
advánnyal. Szinnyei Ferenc. 

Devecseri Gábor : Catullus összes 
verseinek forditása. (Officina-kiadás) 

Ritka ókori költő akadt oly pom-
pás tolmácsolójára, mint Catullus 
Devecseriben. Latin műveltsége, vér-
mérséklete, korunk sok hasonlósága 
Catulluséhoz, az édes és fájdalmas, 
gondtalan és gonddal terhes lírai köl-
tészetnek szeretete ösztönösen keres-
tette vele az ókori költőtárs hangját, 
hogy rajta át is ő maga zengjen. De 
mindez még kevés volna, ha a leg-
latolgatóbb verstechnika, művelt íz-
lés és tudós tájékozottság nem segí-
tették volna. Mert ez a két, aligha-
nem csak korunk szakadozó művész-
erkölcse szerint ellentétes véglet kell 
hozzá, hogy méltón fordítsuk a ma-
gyar olvasó felé arcát. A tudomány 
felől csak értelmileg lehet megközelí-
teni, a vérmérséklet rokoni izzását 
nem pótolja a magyar fülnek köny-

nyebb ritmikai átruházás, rímeltetés 
s gyakori, negédes dalosítás. Ez jelle-
mezte az első Catullus-fordítást. De-
vecseri mindenekelőtt visszaállítja a 
vázat, verstanilag pontosan fordít, 
elveti a rím csalétkét s a könnyebb 
forma simaságát. S így kiderül, hogy 
az akadály csak hasznára van a fordí-
tónak, mindannyiszor teljes erővel 
kell nekimenni! S amellett mégis pon-
tos, amennyire egyáltalán lehet, noha 
talán egy hiányjeles szava sincs, a 
ritmus kedvéért, «költői szabadság-
ból». Korrekt, gondos és áhítatos 
munka, önfeláldozóan hű. S ezt külön 
meg kell jegyezni, manapság, amikor 
fordítás ürügyén, félbenmaradt köl-
tők igen-igen elkalandoznak a tárgy-
tól s ennek a becses magyar költői 
műfajnak, a műfordításnak nemes ha-
gyományát meghazudtolják, sem-
mibeveszik. Devecseri most tettel bi-
zonyítja elvi szigorúságát, melynek 
nevében már néhány vakmerő társát 
kioktatta. Ez az egyik erkölcsi sikere 
és értelme munkájának, a másik az, 
hogy soha nem apadó Catullus-hívők-
nek kedves áldozatot hozott, ügyes-
ségének, rokonszenves tehetségének 
e szép próbájával. Füsi József. 

Erdei Ferenc : Parasztok. (Athe -
naeum kiadása.) A harcos Európa 
alvilágának nevezi a parasztbirodal-
mat Erdei. Bevezetőjében, amely a 
kötet legmegrázóbb része, a saját 
életét írja meg. A rend, amelyből el-
indult s amelyhez visszavonhatatlan 
végzetességgel tartozik, «korszakta-
lan egytörvényűséggel» él a fölszín 
alatt. Az író hiába hitte, hogy a pa-
raszti törvényeket áttörte s most 
már szabad erőkifejtéssel szolgál-
hatja a parasztok felszabadítását. 
Hozzájuk tartozik mindörökké és ez 
adja meg a jogot arra, hogy életük 
rideg titkait s vágyait a kutató izgal-
mával feltárja. A parasztok megele-
venednek a műben, furcsa, idegen, 
nyugtalanító s ismterelen emberek 
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lépnek elő magyar és idegen földek-
ről s mindez így egységesen izgal-
mas élmény. 

Erdei a magyar paraszt mellett 
az európai parasztot is idézi s meg-
hatóan írja le azt a találkozást, 
amely az ellenségeskedés után törté-
nik velük. Mikor a csatazaj elültével 
találkoztak s megismerték egymás-
ban a testvért. Olyan testvéri érzés 
támadt bennük egymás iránt, ami-
nőt uraikkal szemben sohasem érez-
tek. De nem kutatták a titkok nyit-
ját, csak tudomásul vették, hogy ez 
az érzés létezik s ez volt minden. 
A kötetnek az a része, amely az 
európai paraszttal foglalkozik, szinte 
egyedülálló az egész magyar iroda-
lomban. Megállapítja, hogy Nyuga-
ton mennyire polgárosodik a pa-
rasztság. 

Erdei szerint a parasztok életé-
nek első törvénye a föld. A föld adja 
azt a nyugodalmat a parasztság szá-
mára, amelynek biztonságában nem 
kereste a kultúrát, sőt bizonyos mér-
tékben irtózott attól. A föld a sza-
badságot jelenti számukra, amiért ér-
demes körömszakadtáig, látástól va-
kulásig dolgozni. 

Erdei parasztja egyébként kissé 
passzív jelenség, a sors, a természet, 
az úr uralkodik rajta. Úgy állítja be 
parasztját, mintha nem is volna szá-
mára más feladat, mint kényszerű-
ségből élni a megadott szűk és korlá-
tolt keretek között. E megállapítás-
ról, amely kényelmesnek látszik, vi-
tatkozni lehet. 

Némelyik megállapítása, mint : a 
parasztkultúra nem ismeri az egyént, 
a parasztélet maga nyugalmi állapot, 
a paraszt csak akkor igazi paraszt, 
ha saját földje van, azt bizonyítja, 
hogy a szerző mélyen átélte anyagát 
s megállapításai keményen és hatá-
rozottan az igazságot szolgálják. 

Stílusa meleg és emberi, kristály-
tiszta és öntudatos. Az én gyakran 
beleszól a tárgyilagos megállapítá-

sokba, jelentkezik sebeivel és élmé-
nyeivel, de mindez nem zavarja a 
mű egységét. 

Végre egy alapos és igazi szocio-
gráfia. Olyasvalaki szól a parasztok-
ról, aki átélte ezt a sorsot, ismeri an-
nak kevéske örömét, tengernyi bá-
natát. Nem hétvégi kirándulásra ér-
kezett a faluba, hanem onnan indult 
el és oda tért vissza. Amellett a világ-
irodalom idevonatkozó köteteit is át-
nézte. De itt-ott az egyes mondatok 
mögött húzódik meg fenyegetés, lá-
zadás és türelmetlenség. Ilyen mon-
data a következő : Nem változott 
meg semmi, de mindennek meg kell 
változnia. 

Erdei Ferencek tiszta szándékú 
becsületes munkái bizonyára hozzá-
járulnak ahhoz, hogy minden meg-
változzék. A világ felfigyelt a pa-
rasztságra, megcsodálta szívósságát 
s biztonságát s jövőt építő munkájá-
ban bizonyára komoly formában szá-
mít közreműködésére. 

Marék Antal. 

Szücsné Lengyel Margit: Fogoly-
tábor békében. (Az 1937. évi Mikszáth 
Kálmán-pályázaton kitüntetett regény.) 

Voltaképpen falukutató munka ez 
a regény, ha a környezet reális és 
hű rajza nem lenne pusztán csak alá-
rendelt eszköz a magasabb belletrisz-
tikai cél megvalósítása érdekében. 
Szociográfia-íróink egyrésze ugyanis 
abba a divatos hibába esik, hogy elve-
télt szépirodalmat ad s hangulatai-
val vagy előzetesen irányított ten-
denciával megmásítja az igazságot. 
A szépirodalom módszereivel, öntu-
tudatlanul vagy szándékosan, ez már 
nem változtat az eredményen, próbál 
megoldani alapjában véve mégis tu-
dományos kérdést. A költő területe 
más, a tudósé, a nemzetpolitikusé 
szintén más. Természetesen ez nem 
jelenti, hogy az író nem dolgozhat 
tetszés szerint, céljának megfelelő 
eredménnyel. A Mikszáth-díjas te-
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hetséges regényírónő munkáját ol-
vasva, önkénytelen ez az első megfog-
ható benyomásunk. Az az élet, amely 
művéből előttünk kibontakozik, ugyan 
nem a falué, hanem egy fokkal 
magasabb helyen játszódik le. «Fo-
golytábor békében» — micsoda is 
lehet más, mint a bányászélet. Örö-
kös veszedelmek, örökös rabság a 
föld mélyében. Szimbolumnak elég 
lenne és valóságnak is a címhez, azon-
ban a regényírónő sokkal mélyebbre 
ágyazza cselekményét: olcsóbb, tet-
szetősebb csillogású ércek helyett in-
kább lejjebbről kíván felszínre hozni 
nemesebb ásványt. A fogolytábor : 
egy völgykatlanba zárt bányatelep 
lakóinak sorsa, hányattatása, egy-
szerű öröme vagy baja. Kicsiny, de 
viszonylagosan mégis súlyos, nyo-
masztó lélekre ülepedő problémák. 
Falura, vagyis egy kicsiny, eldugott 
telepre sodródott és együvé zárult 
városiak szürke, küzdelmes napjai. 
Bányamérnökök, tisztviselők, mun-
kások a szereplők. Nem a nincstelen-
ség kitaszítottjai, hanem olyasvala-
kik, akiknek megvan a maguk darab 
kenyere, de meg is dolgoznak érte. 
Verejtékesen és többszörösen. Állás-
talan diplomások, akik már nem is 
törődnek a tanultságukkal, művelt-
ségükkel arányban álló elhelyezkedés-
sel, hanem mint igavonók beletesped-
nek abba a vegetatív jó érzésbe, hogy 
legalább a betevő falatjuk legyen 
biztosítva. Önmagukat biztatják az-
zal a ténnyel, hogy vannak náluk az 
ő körükből rosszabbul is. Sivár és 
egyhangú lenne ez a világ minden 
valószerűsége ellenére is, ha az írónő 
nem tudná a maga bőséges adottságá-
ból gazdagítani. Ha nem lenne képes 
a vigasztalan szürkeségben színeket 
árnyalni, a monoton sirámok között 
dallamokat elővarázsolni és össz-
hangba hozni ezt a félig földalatti, 
félig földfeletti, nyüzsgő kis hangya-
bolyt. Nemcsak meglátásai vannak, 
nemcsak megfigyelései — ezektől 

lehetne száraz, lehetne az olvasási 
kedvet visszautasító munka is —, 
azonban a lényegtelen dolgok elha-
gyásával, a lényeges momentumok 
csoportosításával és összetűzésével 
megadja nekünk az átlagon felülit. 
Azt, amit keveset kapunk ma a 
hangzatos címek alatt: a jó regényt. 
Más kézben tönkrement volna, szét-
hullott volna a regény anyaga, de az 
írónő nemcsak egybefogta, hanem 
vonzóbbá és érdekkeltővé tette előt-
tünk. Kínálkoztak volna egy-egy 
helyütt rikítóbb és hangosabb meg-
oldások is, de éppen azért, mert az 
írónő tartózkodott ettől, kapja meg 
a regény az emberi és a művészi 
valósághitelt. Női írás, az átlagos női 
írói hibák nélkül. Valami utánoz-
hatatlan könnyed derű és mindent 
megértő, megbocsájtó humor sugara 
terül végig az egész történeten. Re-
gényt ír, azonban — mint az elején 
erre már reámutattam — a falu, a 
vidék arca, az elhanyagolt távoli 
magyar országrészek állapota tük-
röződik vissza egy melegen néző és 
látó asszonyi szemprizmáján keresz-
tül. Az a jelenet pl. amikor a me-
nyecske a pázsiton beteg lovát sé-
táltatja, eszébe juttatja főhősnőnk-
nek, a «Bogárka» néven becézett 
bányamérnőknének, hogy az asz-
szony aligha fordítana ilyen gyöngé-
den becézett gondot a — gyermekére. 
A beteg ló, tehén, több neki, mert az 
életük függ azok megmaradásától. S 
mennyire igaz a magyar vidék szociá-
lis és egészségi téren való elmaradott-
sága s mennyire nem fenékig tejfel a 
parasztok, munkások által irigyelve 
nézett, a látszatot kínosan tartani 
igyekvő úri proletár harca a megél-
hetésért, felszínenmaradásért. Mind-
ezt okosan, meggyőzően tárja fel az 
írónő. Reádöbbent azokra a csöndes 
tragédiákra, az időtöltésből származó 
intrikák-ütötte lelki sebekre, női vívó-
dásokra — két-három asszonyi sors 
önmagát gyötrő és belül elintézett 
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problémáikra. A Mikszáth-díjas re-
gények között akadtak az utóbbi 
időkben olyanok is, amelyek nem áll-
tak arányban a róluk előre beharan-
gozott sajtókritikákkal. Éppen azért 
érthető, hogy ezt a regényt komoly 
kritikusi szemmel vettük kézbe s 
elolvasás után annál őszintébben 
megállapíthatjuk, hogy ezúttal a díj 
kiadásával méltót jutalmaztak. 

M. Jánossy Margit. 

Pintér Jenő és munkatársai: Ma-
gyar nyelvvédő könyv. (Sárkány-ny. 
rt., Budapest, 1938. 144. l.) «Ez a 
könyv» — írja bevezetésében Pintér 
Jenő — «az élet számára készült. 
Tanácsokat ad a magyar nyelvhe-
lyesség kérdéseiben az iskolák, hiva-
talok, tudomány, irodalom, napisajtó 
és a művelt közönség használatára». 
Teszi ezt négy részben. A helyes 
stílusról szóló részben egybeállítja «a 
fogalmazás legfeltűnőbb hibáit». «A 
nyelvi sajátságok a legszükségesebb 
észrevételeket foglalják magukba a 
magyar nyelvtan gyakorlati részé-
ből.» Hibás kifejezéseink gyüjtemé-
nye a «köznapi beszéd legbántóbb 
idegenszerűségeit tartalmazza». Az 
idegen szavak magyarítására vezérlő 
gyüjtemény pedig a «művelt társal-
gásban és a közérdekű irodalomban 
elszaporodott élősdieket» gyüjti ösz-
sze s adja azoknak «a közhasználat-
ban leggyakoribb megfelelőjét». 

Talán rövid tartalomjelzésünkből 
is kiolvasható, mennyire hasznosan, 
érdemesen áll Pintér Jenő munka-
társaival együtt a magyar nyelvvéde-
lem szolgálatába. S ez most, mikor 
fajtánk művelődési és irodalmi jelle-
mét annyi ellenség fenyegeti, kétsze-
resen szükséges. Igazat kell adnunk 
Rákosi Jenőnek : «A német és szláv 
veszedelem közé szorítva nekünk 
csak egy menedékünk van : a ma-
gyarságunk, ez pedig egyenlő a mi 
magyar nyelvünkkel. «Egy nép szel-
lemi önállósága más népekkel szem-

ben bizonyos fokig nyelve teremtő és 
alakító képességének sajátosságától 
függ. A nyelv jellegében és erővona-
laiban, a képek, hasonlatok bokrai-
ban már kigyúl a szellem magasabb-
rendű szépsége és erkölcse. Letagad-
hatatlan ugyan, hogy a nagy közös-
ségek nyelve kiváló író-egyedeik nyel-
vében emelkedik a maguk közösségé-
vel való viszonylatban is művészien 
differenciálttá. De az író nyelvezete 
nem azzal válik értékesen egyénivé, 
ha kívülhelyezkedik nemzete nyelvé-
nek alapkövetelményein — ez csak 
különcködés —, hanem ha fölébük 
szárnyal azoknak. 

Egészen széles alapokon nyugvó 
nyelvvédelem a közösségnyelvi alap-
követelményeket az egyéni, írói nyelv 
jogos igényeivel egyező látópontba 
állítja is. Ez a látópont a külön ma-
gyar nyelvjellegnek és az egyetemes 
európaiságnak mély esztétikai egyen-
súlya. Hogyan érthető el ez az egyen-
súly? A nyelv fogalmának alkotmá-
nyos befolyásolásával, kormányzásá-
val ! Sem meggátolnunk, sem magára 
hagynunk nem szabad a nyelvet fej-
lődésében, idegen hatásokkal bővü-
lésében és finomodásában. Igenis van-
nak a nyelv számára nagy módosu-
lási, fejlődési utak, követelmények, 
ezt letagadni vaskalapos maradiság 
volna. Viszont vaskalapos modern-
ség volna, ha a nyelv jelenét és jövő-
jét multjának lenéző kirekesztésével 
akarnók munkálni. Közösségi és 
egyéni nyelv magas érdekkapcsolata 
nem mindkettőjük között, hanem 
mindkettőjük fölött található érint-
kezési szempontokon: az örökké 
változhatatlan, maradandó nyelvi 
alapdiszpoziciók természetes lehető-
ségein, immanens törvényszerűségein 
épülhet föl. Ezeknek az alapdisz-
pozicióknak pedig a mult a legköz-
vetlenebb, legmegbízhatóbb pecsét-
őrük. 

Nem mondhatjuk, hogy szóban-
forgó Magyar nyelvvédő könyv nyel-
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vünk multjának szokásjogaival nem 
törődik. Sőt — a tartalomjelzés né-
mileg sejteti — éppen multunk nyelv-
szokásai szentesítette szabályok fegy-
verzetében száll síkra az idegen ha-
tások ellen. Célja a közösségi nyelv 
épségben tartása. Ezért — ahol csak 
tud — magyarít. Az idegen szavakat 
néha még akkor is beváltja magyar 
szavakra, ha azok a magyarítás által 
esetleg veszítenek távlatukból, ru-
galmasságukból, képzettársító érvé-
nyükből szóval: tartalmi színvonaluk-
ból. Ami pedig az idegenszerű kifejezé-
seket illeti, hibásnak tartja például az 
«előszeretet» szót s a «különös szere-
t e t t e l cseréli föl ; — holott utóbbi 
szó érzésünk szerint egyáltalán nem 
fejezi ki előbbi jelentéstartalmát: a 
szeretet előlegezett voltát. A «súlyos 
helyzet előtt áll» kifejezés helyett a 
«súlyos helyzetbe jutott»-at ajánlja. 
De hát az még nem jutott súlyos 
helyzetbe, aki súlyos helyzet előtt áll, 
— nem foghatnók föl így a dolgot? 

Ilyen és ehhez hasonló példákat 
hozhatnánk föl felfogásbeli különb-
ségekül. De még ezek sem homályosít-
hatják el azt a tényt, hogy Pintér 
Jenő és munkatársai tiszteletreméltó 
aggódással és eredményes szakszerű-
séggel küzdenek a magyar nyelv 
hamisítatlan jelleméért. Kissé talán 
kelleténél szigorúbbak a közösség-
nyelvi alapkövetelmények megsza-
básában. Harcuk nem terjeszkedik 
ki az egyéni nyelv sajátos szükség-
leteinek, jövőjének, építő szabadságá-
nak kérdéseire. De mindkét körül-
ményt érthetővé teszi könyvük kon-
cepciója, iránya, népszerűsítő szán-
déka. Az élethez szólnak s az élet 
nyelvi renyheségeit szigorral kell 
ellensúlyozniok és zabolátlanságait 
leegyszerűsítő törvényekkel megfé-
kezniök. Amire ebben a könyvben 
nem kerülhetett sor, azt érdeklődés-
sel várjuk ennek folytatásában. Ne 
legyünk bénítóan soviniszták: el-
kelne már nálunk egy kis nyelv-

újítás is. A hibás kifejezések romboló 
munkáját és az idegen szavak divat-
ját leghatékonyabban nyelvünk re-
formálásával lehetne egyrészt meg-
szüntetnünk, másrészt megelőznünk. 
Ez lenne a legpozitívabb nyelvvéde-
lem : a nyelvszervezet ellenállóké-
pességének növelése fertőzésekkel, 
mérgekkel szemben. Az immunizá-
lásra és a prevencióra éppen annyira 
szükség van a magyar nyelvvéde-
lemben, mint az orvostudományban. 

Asztalos Dezső. 

Új verseskönyvek. (Tanka János, 
Takáts Gyula, Hámori Lajos, Farczády 
Nagy Gizella, Vécsey Leó, Szabados 
András, Arató András, Keresztes 
Károly, Ipolyi-Ihraczky Géza és Gergye 
Béla versei.) 

Irodalmi körökben egy idő óta 
megint sokat beszélnek a költészet 
válságáról, akár csak évekkel ezelőtt 
a színházéról. A «költők» azt mond-
ják : a líra meghalt, mert nem kell a 
közönségnek. Meg éppen nem halt, 
sőt soha még oly bőségben nem áradt 
erre a kiszikkadt földtekére, mint 
napjainkban. Mennyiségben tehát 
életerős. Viszont az is tény, hogy soha 
nemcsak annyi élvezhetetlen verset, 
de silányabb kötetet sem kapott a 
közönség a lírai költőktől, mint ma, 
ami inkább azt bizonyítja, hogy nem 
a költészet, hanem a «költők» vannak 
válságban, mert nem tudnak igazi 
költeményeket írni. (Tisztelet a ki-
vételnek !) 

Nem tudnak pedig azért, mert vagy 
tehetségtelenek, vagy lélektelenül ír-
nak, vagy pedig üresek és nincs mon-
danivalójuk. De minthogy mégis ír-
nak, csak természetes, hogy az igé-
nyes közönség nem lelheti bennük 
örömét. Mert lássuk csak, nagyjából 
miben is áll ez a «költészet». 

Tudvalevő, hogy minden írás 
legigazabb és legtökéletesebb, tehát 
egyben legművészibb formája is — az 
egyszerűség. De az egyszerűség nap-
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világánál menten megmutatkozik, ki-
ben mi lakik. Minthogy pedig az 
ürességét senki sem szívesen fitog-
tatja, ellenkezőleg, szeretünk tartal-
masoknak látszani, ezért menekülnek 
sokan felszínes takaró alá, ezért haj-
szolják a feltűnő külsőségeket és 
ezért agyainak ki álcázó elméleteket 
az írásmódra. Ezek rendszerint min-
denáron újítani akarnak, holott Jules 
Lemaitre is megmondta, aki pedig 
szintén volt valaki, hogy a nagy 
írókat a régi formák is kielégítik. 
Természetes, mert a nagy írók alko-
tásaikkal egészbenvéve újítanak, míg 
ezeknél minden újító szándék csak 
arra szolgál, hogy a stílusnak vala-
milyen mesterséges fogásával vagy a 
látásmódnak valamely rendszerint 
beteges alakjával eltereljék a figyel-
mét lényegbevágó hiányaikról. Iga-
zán nem csoda tehát, ha az ilyesmi 
nem kell az épérzékű közönségnek. 
A közönségnek egészséges irodalom 
kell és igazi költészet, ami lényegé-
ben a tehetségnek mondanivalójában 
lélekkel való megnyilatkozása. 

Ebből a szemszögből vezetőhelyre 
kívánkozik közülük Tanka János 
füzete : Szirmok lépcsőin. Bár a kötet 
címe kissé erőltetett, ebből azonban 
még nem következtethetünk a ver-
seire. Tanka tanító, tehát ideálista. 
Sok friss lendület, tisztaság, pátosz-
talan emelkedettség, szív és hit jel-
lemzi. A falusi élet színeit, a föld 
ízét, zamatát adja verseiben jóleső 
üdeséggel és érzékeny lelkének köz-
vetlenségével. Verselőkészsége fejlett, 
formaérzéke is sokoldalú, de azért a 
formai fegyelem fokozása csak elő-
nyére válhatik. Igy is van mintegy 
féltucatnyi olyan verse, mely az ol-
vasó szívéhez tapad. Kivált a Falusi 
télben című, melyet fölöslegesen két-
szer is bevett a füzetébe, pedig enél-
kül is észrevettük volna. 

Következik Takáts Gyula kötete : 
Kakuk a dombon. Az ő versei is a 
falusi életből fakadnak, de éppen itt 

mutatkozik meg az ellentét is közöt-
tük : Tanka mindent átlelkesít, ezért 
él a falu körülötte ; ezzel szemben 
Takáts impreszionista festő. Felsora-
koztatja verseiben a falusi élet úgy-
szólván minden rekvizitumát. Gyö-
nyörködik a fény játékában rajtuk. 
Szerszámok, fák és állatok mintha 
mind egy nagy szabad raktárban he-
vernének. A kakas a szemétdombon, 
a béka a tóban, macska a létrán és 
mintha mind ki volna tömve. Képek 
végtelen sorát bontja ki előttünk. 
Helyenkint Horatius és Berzsenyi 
emléke kísért a sorok között, de csak 
kísért haloványan és távolról sem 
olyan határozott egyéni átszűrődés-
sel, mint amilyen rokonság van Ber-
zsenyi és kétezeréves elődje között. 

Fogyatkozásaiban is értékes Há-
mori Lajos költészete, aki Hazajáró 
lélek címen gyüjtötte egybe első ver-
seit. Hámori, ha nem is oly széles-
skálájú és önálló, mint Tanka, lélek-
ben mégis rokon vele és Mécs hatása 
ellenére is megmutatkozik már egyé-
nisége. Különösen kozmikus távla-
tokba ívelő versei mutatják fejlődésé-
nek jövő egyéni irányát. Verselése 
azonban, akárcsak Takátsé is, fejlő-
désre szorul. 

Jobban versel náluk Farczády Nagy 
Gizella, akinek a kötete olyan, mint 
egy ibolyacsokor : szerény, halk, lila 
és nőiesen illatos. Tekintete még nem 
tág, mert csak a saját bánata hevíti, 
de feltétlenül előnyére válnék, ha sze-
mét másra is fordítaná, mondjuk, a 
mások fájdalmára. Hangja és verse-
lése erősen közeláll a műdaléhoz, ami 
ha olajozottságban előnyt is jelent, 
de sokkal inkább az elsekélyesedés 
veszélyével fenyegeti a költőt, még 
akkor is, ha magasabbra vágyik, mint 
Farczády is. Kötetének címversében 
az álmok koldusának vallja magát, aki 
azonban olyan mélyen érez, mint ő is, 
annak a koldusnak a szalmazsákja 
szalma helyett összekuporgatott pén-
zecskével van kitömve. 
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Vécsey Leó is a szív költője, de ez 
a szív, úgy érzem, vérszegény és ezek 
az erotikával finoman erezett versek 
nem a napon, de villanyfénynél szü-
lettek. Inkább a mester gyakorlott-
sága szól a Száműzött szív verseiből, 
mint az áthevült költő ihlete. Szár-
nyai tépettek, nem viszik magasba, 
akár szerelemről vagy halálról, akár 
pedig a mai kor lázas tüneteiről ver-
sel. Még ez utóbbiak között találjuk a 
legjobb verseit. Sűrűn felbukkanó eről-
tetett szóösszetételei és gyakori pon-
gyolasága azonban megrontják a ro-
konszenvet, melyet eme modorosság-
nélküli természetességével és a verse-
lésében több gondossággal könnyen és 
zavartalanul biztosíthatna magának. 

Szabados Andrásnál már egészen la-
pályra ér az ember : sem üde színek, 
sem kimagasló dombok sehol, csak 
szürkeség és egyhangúság, melynek 
síkján legfeljebb az árnyék nő meg a 
lebukó nappal. Valami effélét érezhe-
tett ő is, mikor csínos kis kötetének 
a Növekvő árnyék címet adta. Szaba-
dos egyetlen erénye, hogy értelmesen 
és modorosság nélkül beszél. De csak 
beszél és amit mond, nem több és 
nem különb, mint amit hozzá hasonló 
ú. n. modern költők még hetvenheten 
mondanak. Ez pedig olyan, hogy mi-
helyt elhangzott az utolsó szava, az 
ember abban a pillanatban már el is 
felejtette az egészet. Aminek megint 
az az oka, hogy ezek a költők az 
eszükkel és nem a szívük vérével írják 
verseiket, hozzá, természetesen, ol-
dott formában. Holott a forma az 
az edény, mely a tartalmat felfogja, 
még ha az a tartalom olyan kevéske 
is és csupán csöppekből áll, mint 
Szabadosnál is. Enélkül azonban még 
az a kevés is szétfolyik, ami ezekben 
a szabadversekben van. Szabadosnál 
ez a kevés a hasonlataiban mutatko-
zik, ezekben éli ki magát verselő 
hajlama. Egyébként olvasottságra 
valló írások ezek, melyek azonban az 
igazi költészettől még távol vannak. 

Lényegében ugyanezt lehet mon-
dani Arató András Töredelmes vallo-
másáról is, annak ellenére, hogy ő 
már formába igyekszik fogni kevéske 
mondanivalóját. Azonban ez sem 
egyénibb, mint a Szabadosé. Ő is in-
kább a mások lábán jár, mint a ma-
gáén. Sokkal inkább övé az a natu-
ralista durvaság, melyet helyenkint 
hatásromboló ellentétként cinikusan 
állít szembe hangulatcsiholó soraival. 
Legvonzóbbnak még azokban a ver-
seiben mutatkozik, melyekben bát-
ran és emberséggel áll ki a zsidósága 
mellé. Ezek fakadtak a legmélyebbről. 

Keresztes Károly már nem is a la-
pályon, hanem a költészet széles or-
szágútján dalol. Igaz, hogy szívből, 
mint ő is mondja, de minden egyéni-
ség és eredetiség nélkül. Csak a jó-
szándéka és verselőkészsége van meg 
dalaiban, de hiányzik a legfőbb szük-
ségesség : a krisztusi pusztábavonu-
lás, hogy igazi költő váljék belőle. 

Ipolyi-Ihraczky Géza, saját beval-
lása szerint, költő és asztalos egy sze-
mélyben, ami még nem volna baj sem 
a költészetre, sem az asztalosságra, 
ha ezt a kettős hivatást kellő önkri-
tika s nem a megemésztetlen olvas-
mányok kritikátlan hatása kapcsolná 
egybe a szerző «Kérges kézzel» írott 
verseiben. Igy csak a jószándékot 
látjuk nála, ami bizony édeskevés a 
költői üdvözülésre. 

Vitathatatlanul utolsó még ennyi 
kerékbetört szándék között is Gergye 
Béla kötete, mely már címében is 
Mécs-hatásról árulkodik : Szívem ha-
rang, megkongatom. Ez volna azonban 
még a kisebb baj. Sokkal nagyobb az, 
hogy a celofánnal burkolt finom ki-
állítású kötet a nyelv kificamitásától 
kezdve mindannak gyüjteményesen 
kiáltó bizonyítéka, ami nem írás és 
nem költészet. Zalai Fodor Gyula. 

John Knittel: El Hakim. (Egy or-
vos regénye. — Hungária kiadás.) 

Egy híres egyiptomi sebész mondja 
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el John Knittel könyvében az életét. 
Ez az orvos-élet az elhivatottság és 
a nemesebbre, értékesebbre, nagyobb 
emberi feladatra kiszemeltség him-
nusza és kalandregénye. Megvan ben-
ne az önéletrajzok — az író reme-
kelése, hogy a fiktív önéletrajzi for-
mát a személyes élmény forróságával 
tudja az olvasó elé vetíteni — min-
den személyi érdekessége, izgalma és 
pongyolasága. A mese szabadon öm-
lik, a szerkesztés, az írói anyagfor-
málás minden látható jele nélkül, 
ahogy az emlékek, az életet kiala-
kító benyomások egymásra halmo-
zódnak és kialakítanak egy karaktert. 
John Knittel egyformán sikeresen 
szolgálja a nagyközönség személyes 
intimitások, lelki kuliszatitkok felé 
húzódó kevésbbé előkelő érdeklődé-
sét és a magasabb írói célkitűzéseket, 
tisztább írói megoldásokat kereső bí-
rálat követelményeit. 

Mi dr. Ibrahim izgalmas életének 
mélyebb jelentősége? 

Az egyiptomi orvos-hős egyszerű 
fellah-fiú, kopt keresztény, aki kez-
dettől fogva elhivatottságot érez arra, 
hogy orvos legyen. Az elhivatottság 
érzése finoman rétegezett benne : a 
keresztény felebarát szeretete, az 
egyiptomi fanatizmusa, hogy hazá-
jának emelkedését szolgálja ezen az 
úton is, végül pedig az orvostudomány 
megszállottja. Dr. Ibrahim ezzel a 
magas céllal indul el pályáján, amely 
folytonos küzdelem a betegséggel, az 
egyiptomi tunyasággal és közönyös-
séggel és a csalárd üzelmeket lebo-
nyolító orvosokkal. Dr. Ibrahim azon-
ban nem hagyja magát. Céljainak, 
melyek a legemelkedettebbek, eléré-
sére minden eszközt igénybe vesz, 
melyek a becsület korlátjai között 
maradnak. Eddig a nemes célkitűzésű 
orvos működése nem emelkedik ki a 
szép, humánusan emberi követelmé-
nyekből. Dr. Ibrahim azonban tud 
többet is, és éppen ebben lesz hős, 
nagy keresztény-orvosi példa és min-

den forradalmár, minden nemzeti tö-
rekvésű pionir példaképe : tudja meg-
tagadni magát magas hivatása kedvé-
ért, tud önmegtagadó lenni testben és 
lélekben akkor is, amikor minden idege, 
minden érzéke mást parancsolna. 
Ezzel aztán életének szerelmi lírája 
is hideg, majdnem aszkétikus fények-
ben ragyog, akár orvosi és egyiptomi-
nacionalista pályafutása, s ezzel dr. 
Ibrahim kiemelkedik, «fejjel magas-
sabbra» kortársai közül, a legmélyebb 
megbecsülésig. S itt már végetér a 
regényhős iránti érdeklődés : dr. Ibra-
him sorsából az embertárs, a szinte 
már valóban-éltnek gondolt kor-
társ iránti csodálat ragadja meg az 
olvasót. 

Nemes írói példát adott az olvasó-
nak John Knittel, a németszárma-
zású, furcsa pályát befutott író, ezzel 
a regényével. Kalandregényt, mely-
ben a lélek igazi, bensőséges hősies-
sége a megragadó, «regényes élet-
rajzot» a legszebb és egyetlen tiszta 
értelemben. M. K. 

Tóth Béla: Gyöngyösi István köl-
tészete. (A debreceni ref. kollégium 
tanárképző intézetének dolgozatai. 
Szerkeszti: dr. Zsigmond Ferenc. 
Különlenyomat a 13. számból. 54 l.) 

A Gyöngyösi-irodalom mennyiség-
ben és minőségben egyaránt tekin-
télyes. Tóth Béla széleskörű tanul-
mányozásban részesíti is azt. Külö-
nösen Waldapfel Imre megbízható 
kutatási eredményei (Gyöngyösi-dol-
gozatok ; Humanizmus és nemzeti 
irodalom) és Horváth János nagy-
vonalú szellemtörténeti analízisei nem 
maradnak reá hatástalanul. Dolgo-
zata mindazonáltal szükséges és ko-
moly figyelmet érdemlő, mert igen 
szépen, céltudatosan rendszerezi, ér-
dekesen és értékesen fejleszti tovább 
a Gyöngyösi-problematikát. 

Szellemtörténeti módszeréből kö-
vetkezik, hogy kutatásainak iránya 
főleg ízléstörténeti. Lényegszerintien 
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mutatja be a humanizmus és ellen-
reformáció útját Gyöngyösiig. Vilá-
gos és bő okfejtéssel adatolja ezek-
nek — költészetére tett hatását. 
Waldapfel Imre még csak műfaji 
divatot lát Gyöngyösi humanizmu-
sában. Tóth Béla már írói magatar-
tásának végső gyökereit is túlnyomó 
részben a humanizmus költői saját-
ságaiként tünteti föl. S valóban Gyön-
gyösi írói arcképének fontos vonásai: 
«tudós» jelmeze, lelki középponttalan-
sága, ihletének külső szempontokhoz 
igazodása s költészetének külső szép-
ségekre törekvése, a hírnév túlbe-
csülése, udvaroncsága költészetben 
és életben — sajátosan a humanista 
író ismérvei. Tóth Béla koncepcióján 
túlmenő lélektani meggondolások 
alapján is ez állítás helyességére ju-
tunk. Megengedjük, — Gyöngyösi 
éppen középponttalansága révén 
rendkívül rugalmas lélek s mint ilyen, 
könnyen «úszik» az ő embersége szá-
mára idegenebb «árral» is, csak hogy 
«ússzék az árral.» Tanu erre katolizá-
lása, melyben — mint szerző találóan 
megjegyzi — az irodalmi köztudat-
ban élő gyakorlati okon kívül része 
lehetett a megváltozott korszellem-
nek is. 

Humanizmusnak és ellenreformá-
ciónak Gyöngyösi költészetén kiele-
mezett nyomai szerző jóvoltából in-
venciózusan és okosan helyezkednek 
bele a barokk fogalmába. Ahogy a 
barokk fogalmát számos külföldi el-
mélet ellentmondásaiból kitisztítja és 
tovább-differenciálása helyett egye-
temes érvényűvé redukálja ez a fiatal-
ember : az a logikus eligazodás képes-
ségének valami jóleső látványa. Sze-
rinte «barokk alatt csupán egy külső-
leges, érzéki, tudatosan mesterkélt, 
mozgalmas, részletekbe vesző forma-
alkatot kell értenünk. E meghatáro-
zásban a . . . különféle tartalmi voná-
sok is megkapják szerepüket, csak 
állítmányi rangjukat, mellyel a fo-
galmat mintegy maguknak szekula-

rizálták, a jelzőivel fogják fölcserélni.» 
Formai meghatározást kapunk? De 
mi jobbat adhatna ez esetben a tudós, 
mi módon biztosíthatná definiciójá-
ban forma és tartalom egyenjogúsá-

at, mikor az összes barokk-tünetben 
és -jelenségben állandó közös alapot 
csak a forma felől ragadhatja meg ! 
Talán szegényes is ez a meghatározás? 
Bizony ennél még mindig hasonlít-
hatatlanul «szegényesebbek» azok a 
meghatározások, melyek kénytelenek 
azonosulni a felosztással. S akik a 
barokknak már alapfogalmából nem 
akarják kihagyni tartalmának sok-
irányú gazdagságait: akarva-akarat-
lanul leginkább utóbbi hibába esnek. 

Munkája záró fejezetében szerző 
jórészt Waldapfel Imre kutatásai 
segítségével Arany Jánosnak ahhoz 
a megállapításához szolgáltat bizony-
ságot, mely szerint Gyöngyösi meg-
találta a maga korát és előbbre vitte. 
S kimondja, hogy XVIII . századi 
költői iskoláinkat Gyöngyösi kötötte 
össze a régi magyar irodalommal. 

Asztalos Dezső. 

Tamás István ifjúsági regényei. 
(Szabadkai diákok. — A citromgárda. 
Könyvbarátok Kis Könyvei. Egyetemi 
Nyomda kiadása.) «A szabadkai diá-
kok» nagy kiadói sikere szükségessé 
tette a regény második kiadását és 
egyúttal folytatásának megírását is. 
Mindkét regény sikerének oka bizo-
nyos hamvas báj, amelyet a diákkor-
ból már kilépett, de arra szívesen 
visszaemlékező, a fiatalokat jól ismerő, 
de mégis romantikusan színező lélek 
áraszt magából. A két regény alakjai 
jól megfigyeltek, elevenek, friss levegő 
leng az események között, de a mese 
sokszor erőltetett, a szerkezet szét-
hulló különösen a második regényben. 

Tamás István jó megfigyelő, színes 
és fordulatos elbeszélő, de nem regény-
író a szó magasabb értelmében. 
Mindamellett a két regény nemesebb 
felfogásával nyeresége ifjúsági irodal-
munknak, noha itt-ott mintha kacér-
kodna bizonyos kamaszos szexualitás-
sal és néha összetéveszti a leleményes 
séget a könnyelmű erkölcsi felfogással. 

J. G. 


