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A M A I V I L Á G KÉPE. 
G A Z D A S Á G I ÉLET. 

A mai világ képét megrajzolni súlyos és egyúttal izgató feladat. Az 
események sokféleségében, a történelmi események okaiban tisztán látni és 
köztük eligazodni polihisztornak való feladat, de aki arra vállalkozna, egészen 
kivételes polihisztornak kell lennie ahhoz, hogy csak megközelítőleg is meg-
bízható képet tudjon adni mindarról, ami ma a világon történik az emberi 
életet átformáló erők szempontjából. Meg lehet ezért érteni, hogy amikor 
felmerült a gondolat, olyan könyvre volna szükség, amely a közönséget 
tájékoztatná a világesemények mélyebb okairól és fejlődési irányáról, nem 
gondolhattak arra : egy ember írja meg. Ilyen könyvet szerkeszteni kell, 
méghozzá nem is egynek, hanem többeknek. Az Egyetemi Nyomda ki-
adásában most négy kötetből álló sorozat kerül kiadásra, a köteteket össze-
foglaló cím : A Mai Világ Képe, de mindegyike egy-egy külön világot ölel 
fel a társadalmi élet területéből és mindegyiknek szerkesztését másra bízták. 
A sorozatból elsőnek a harmadik kötet jelent meg. Hegedüs Lóránt szer-
kesztette és a címe : Gazdasági Élet. 

Hegedüs Lóránt azt írja a bevezetőben, a római világbirodalomnak 
össze kellett omlania, mert a technikai tudás akkor csekély volt a világ-
birodalom részeinek összetartásához. Hiába volt arra alkalmas a jogi és 
politikai szervezőképessége a rómaiaknak, amikor nem volt vasút, repülő-
gép és rádió ahhoz, hogy egy középponti helyről kormányozhassák a világot. 
Mi ezzel szemben a helyzet ma? «A mi korunkban a technikai, a műszaki 
világ oly óriási s az egész embertörténetben páratlanul álló haladással igyek-
szik átölelni a földgömböt és elérni az emberiség minden fajzatát, hogy ezzel 
szemben a politikai berendezkedés nem tudott lépést tartani sem szervező 
erőben, sem gondolkodásban, hanem a haladó technikával szemben elő-
állott a politikai és gazdasági összezsugorodás képlete.» Ez a szembeállítás, 
a római és a mai világ bajainak ellentétes alapjai mindjárt megkapják az 
olvasót és megéreztetik vele, milyen kivételesen nagyszerű feladatra vál-
lalkozik a mai világban eligazítani akaró könyvsorozat, amikor a kutatók 
a történések okainak keresésében a gyökerekéig akarják a mérőónt leengedni. 
Kérdés, valóban sikerült-e az előttünk fekvő könyvben? 

Ha egy könyvet többen írnak, akkor azt kell kérdeznünk, írói társ-
szerzők-e, vagy pedig a szerzők társaságát képviselik. Ha társszerzők, akkor 
a könyv úgy hathat, mintha egy ember írta volna, mert biztosítva van a 
szerkezeti és tartalmi egység. Ha szerzők társaságáról van szó, akkor a 
könyv egymással lazán összefüggő részekből áll s akármennyire is igyekeztek 
egymást összhangolni a kitűzött cél érdekében, a részek között nem lesz 
meg az a szerves összefüggés, amely kívánatos volna akkor, amikor a szerzők 
nem ünnepi dolgozatot írtak a jubiláló egyetemi professzor tiszteletére. 
Nos, az előttünk fekvő könyv írói szerzői társaságot alkotnak. Emiatt még 
nagyobb a veszély, amely ilyen természetű munkát fenyegetni szokta, 
hogy t. i. feladatukat az írók képes híradóként fogják fel és az anyagot 
nem a vezérfonalul szolgáló eszmemenet szerint válogatják ki és csopor-
tosítják, hanem a tulajdonképeni célt minduntalan elnyomja a laikusok 
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számára képszerű ismertetésre való törekvés. Igaz, hogy egyszerre kettős 
célt is lehet követni. A képszerű ismertetést, ami miatt minél több ismeret-
anyagot hordanak össze és egy eszme kifejtését, amelynek fonala az előbbi 
kedvéért minduntalan elvész. Igy van ez ennél a könyvnél is. 

A nagy horizontot nyitó bevezetés után Balla Antal a gazdasági esz-
mékről ír egy szűklélekzetű tanulmányt, de a bevezetést legalább tartalmi-
lag kielégítően folytatja. Az utána következő Leopold Lajosnak a képes 
ismertetés feladata jutott arról, hogyan tud az emberiség megélni. Fellner 
Frigyes arról ír, mibe került a háború? Érdekes és ismert adatokat találunk 
itt, de tartalma sehogyan sem illeszkedik be a könyvbe, ha azt szerves egész-
nek szeretnénk felfogni. A következő cikket ismét Leopold Lajos írta a föld-
kérdésről, azzal a tendenciával, hogy nem kell a földet osztani. Fenyő Miksa 
az ipari termelésről ír, neki is a képes híradó feladata jutott. Neumann 
Károly professzor a közlekedésről értekezik egy ünnepi dolgozat keretében. 
Koós Zoltán a világ kereskedelméről és hiteléletéről, Hegedüs Lóránt a pénz 
misztériumáról írnak egymást kiegészítve, a helyes sorrendet azonban 
felcserélve, mert nyilván előbb következik a pénz és utána a hitelproblémák. 
Koós ismertetésre törekszik, Hegedüs pénzügyi emlékezéseivel teszi érdekessé 
cikkét. A befejező cikk, amelyet ismét Balla Antal írt, megpróbál vissza-
kanyarodni a könyv elején kiérzett eszmemenethez és történeti távlatban 
a világgazdaságról értekezik. Sajnos, ez már nem sikerül neki, mert a kép 
teljessége kedvéért az adatokra kellett a súlyt fektetnie. 

Ha nem is tartjuk a könyv szerkesztését a cél szempontjából helyes-
nek, mégsem tagadhatjuk, hogy igen érdekes olvasmány, amelyből a nagy-
közönség sokat tanulhat az előtte jobbára ismeretlen területről, a gazdasági 
életről. Tóth József. 

R A V A S Z L Á S Z L Ó L E G Ú J A B B K Ö T E T E I . 

Erre a kérdésre : kik az ország legnagyobb szónokai? — két évtizeddel 
ezelőtt vagy Apponyival, vagy Prohászkával kezdték volna a felelet névsorát, 
ma : Ravasz Lászlóval kezdik. Minden vagylagos megjelölés nélkül. 

Pályafutása szinte páratlan diadalút a siker felé, holott sem név, sem 
rang, sem születés, sem külső daliás testi adottságok nem segítették. A század 
fordulóján Kolozsvárt kopogtat a theologia és az egyetem kapuján. Az itteni 
tanulmányi éveket követik a berliniek. S magasabb tudományos grádusai 
lépcsőzetén, alig három évtizeddel ezelőtt foglalja el a gyakorlati theologiai 
tanszéket Kolozsvárt. Tíz év mulva már egyházkerületi főjegyzője, püspök-
helyettese lesz Erdélynek s rá három évre (1921) püspöke Dunamelléknek. 
Alig másfél évtizede, hogy a Kisfaludy-Társaság tagságával és a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagságával még gyarapodott az az osztatlan 
elismerés, amelynek arányai évről-évre növekednek és erősbödnek. Első 
szárnypróbálgatása az esztétikai és az igehirdetés mélységes forrásaiból merí-
tett üdítő ital volt s ez a kettős forrás csergedezik, árad, hömpölyög végig 
három évtized impozáns munkaterületén. 

Ravasz Lászlónak mindenegyes igehirdető kötete tájékozást mutat 
erről a fokozatos fejlődésről, egyre megkapóbb arányokban kibontakozó nagy-
vonalúságáról és mégis összhangban eggyéolvadó gondos harmóniáról. 
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A legutóbb megjelent művének három hatalmas kötete: «Legyen 
világosság» — beszédes írások. (Kiadja : Franklin Társulat, Budapest. 1938. 
I. kötet : XII + 531 ; II. kötet : VIII + 532 ; III. k. VIII + 538, összesen 
1629 oldal.) Több mint másfélezer oldalon egybefoglalja a vallásos, tudomá-
nyos, irodalmi, zenei, társadalmi, politikai, nemzetnevelő, stb. területekre 
szétágazó egész magyar szellemi életet olyan változatosságban és gazdagság-
ban, ami szinte példátlanná teszi a művet témagazdaság szempontjából úgy 
a hazai, mint a külföldi igehirdetés termékei között. A hatalmas mű azért is 
érdekes, mert a legtöbb beszéd datálva van s 1922-től egész a múlt év őszéig 
terjedő hatalmas idő fölött ívelődik át. 

Az egész nagy mű beszél önmagáért s ezért szinte természetesnek tar t juk 
az alig egy oldalnyi előszót, mely a szokványos köszönet mellett (kiadónak, 
korrektornak), értékes önvallomásokat is ad beszédeire készülése módjáról 
s az egész beszédgyüjtemény céljáról. Őszintén megvallja, hogy bár más az 
elmondott beszéd s az előre, vagy utólag elkészült írás: «bizonyságtételemnek 
két szárnya : az írás és a beszéd felemás színben, de egy ütemben repül a 
világosság felé.» Célja bár nemesen szerény, mégis a legmagasabb : «a címmel 
nem akartam egyebet mondani, csak annyit, hogy akármilyen lámpás ez 
a könyv, mégis Annak a világosságát adja tovább, aki világosságot gyujtott 
a mi szívünkben az ő dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való 
világoltatása végett.» (II. Kor. 4, 6.) 

Míg más vallásos és egyházi művek fokozatosan vezetnek a tornácból 
a szent helyre s a félrehúzott kárpiton át a szentek-szentébe, Ravasz belülről 
indul kifelé a szentek-szentéből a templom padsorai felé s onnan a cinterembe. 
(I. kötet.) Majd az élet ezer és ezer-féle egyházi cselekvényébe, mely hol 
örömmel, hol vigadozással erősítgeti a lelkeket a bölcsőtől a koporsóig. 
(II. kötet, casuáliák.) S végül az «irodalom», a «magyar sors», a «nevelés» széles 
mezőin át a «tekintőre», a határhalomra, ahonnét a jövőbe pillanthatunk. 
(III. kötet.) Általában legmélyebb az első kötet. Legváltozatosabb a második 
kötet. Legátfogóbb a harmadik. Prédikátor, pásztor és litterátor arcvonásai 
a jellemzői az egyes köteteknek. S bármelyik kötetet nézzük, rövid pár oldal 
olvasása után ott ülünk a szószéke, vagy előadóasztala előtt és életeleven 
valóságban élénkülnek fel arcvonásai s rajzolódik ki egész alakja. Halljuk 
hangja csendülését, mintha mondanivalóm nem száraz betű-sorokban, hanem 
zengő viaszlemezbe zárva szemünk láttára szabadulna ki. 

Prédikációinak alapjelleme : az alkalom megragadása és egyetemessé 
tétele egyfelől. A polémia-mentesség, a saját hitének bátor megvallása s a 
másvallásúak hitének gyöngéd megbecsülése másfelől. Ezeket a tulajdon-
ságokat a rádiós istentiszteletek minden hallgatója észrevette eddig, de ez 
a beszédkötet hitelesen is dokumentálja. Amíg egyfelől a pozitív református-
ság gránithegyei és aranyló alföldjei terülnek elénk, addig másfelől a legne-
mesebb békítő és seregbe egybehívó szó zendül meg ajakán. A legritkább 
virág ez a magyar reformátusság igehirdetésének négyévszázados mezején. 
Minden száz évben ha egyszer virágzik, mint az áloé. Hol Samarjai János 
(XVII. sz.) irénikus igehirdetésében, hol Szikszay György (XVIII. sz.) éltető 
kegyességében, hol Vámosi Pap István (XIX. sz.) válaszfalakat döntögető 
önfeledtségében. Hozzá tehetjük, hogy ez a ritka virág Ravasz Lászlónál a 
legegyszerűbb, a legtermészetesebb. 

Beszédeinek az Igéhez való viszonya az eddigi kötetekhez mérten egyre 
mélyülőbb irányzatot mutat. Néhol ez a mélység a kétségtelenül előtűnő 
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dialektika theologia dogmatikai hatásának eredménye ahelyett, hogy eredeti 
forrástanulmányokon alapulna. Nagy érdeme, hogy drámai tömörsége növe-
kedett. Ravasz László sohasem volt bőbeszédű, legföljebb jelzőiben és jellem-
zéseiben volt túlságosan bőkezű. Ez a mű a drámai tömörségre, egyszersmind 
a drámai feszültségre egész sereg pompás példát mutat. Természetes, ha ez 
a hallgatóság lelkében drámai hatást vált ki és sokáig nem tud szabadulni 
ennek a tömör, egybekovácsolt szerkezetnek hatása alól. 

Ide tartozik a tömörített életbölcseség, az összesűrített tanács, a leüle-
pedett kritika, a töményített harci-kedv, amely az eddigi kötetekből is jól 
ismert epigrammatikus él gyakori használatában és kihangsúlyozásában 
jelentkezik. Epigrammaszerű mondások, közmondássá válható szentenciák 
sűrű egymásutánban váltják fel egymást és villanyozzák fel az érdeklődést. 

Drámai tömörsége és epigrammatikus kiélezettsége nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy aránylag kicsiny és korlátolt időtartam alatt a lelki élet 
nagy mélységeit tudja villám-fénnyel bevilágítani, megmutatni. Az időtartam 
és mélység fordított viszonya kedvezően tűnik itt elő. Ravasz László szónoki 
nagysága legeredményesebben ezzel a mértékkel mérhető. A legrövidebb idő 
alatt képes a legnagyobb mélységekbe és a legszédítőbb magasságokba magá-
val ragadni. 

Nagy lelki megelégedéssel állapítjuk meg, hogy ebben a három kötetben 
a korábbi virágos stílus leegyszerűsödött s ezzel egy új szépségszemléletnek 
örömeivel ajándékozott meg. Tetszhet sokaknak a pipacsos mező, benne a 
búzavirág kékje, a mácsonya lilája, a kákics tüskés pihéje, a konkoly erezett 
bimbója s a folyondár-szulák zöldes csillogása, de ha a nagy tábla termőföld 
tömött kalászok tömör táborával tündöklik, van abban valami fenséges, meg-
kapó és felemelő. Az érő gabona között a virág is szemét. Ezekben a kötetek-
ben termő barázdák sorakoznak szinte virág nélkül, de gazdag kalásztengerrel. 

Érdekes módon tünetkeznek a korvonások s nem tudjuk, hogy új szép-
ségek melegágya lesz-e, vagy pedig az eddigi nemes, harmonikus világ infi-
ciálódása. Csak röptében említünk meg egypár ilyen vonást. 

Itt-ott feltűnik a mai kor sajátságos felelőtlen közlési formája : a bekon-
ferálás éspedig nemcsak megnyitóknál, bevezető előadásoknál, ahol többé-
kevésbbé természetes helyén van, hanem alkalmi beszédeinél is. 

A másik ilyen modern korvonás : a revue-szerűség és a film-szerűség, 
amikor kép vezet képhez és a szemléleti forma azonossága próbálja indokolttá 
tenni a vezérfonalat. A jelenetek kergetőző változata kedvez a mai rohanó 
kornak. Épúgy, mint a drámai tömörség és epigrammatikus élre törekvés, 
hord magával valamit a mai idők rekord-törekvéséből. 

Ilyen korvonás a reflektor-fény, amellyel homályba borult szögleteket 
s elrejtőzni kívánó életrészleteket gazdag életbölcsesége jupiter-lámpájával 
világít meg. Korvonás a mikroszkóp és teleszkóp nézésmód, a mikrofon és 
megafon szemlélet egymás mellé állítása és egymással egyenlő értékűvé tétele. 
Azt értjük ez alatt, hogy amikor leghalkabb, legelfogódottabb hangján szól, 
akkor is épolyan messze hallatszik és épolyan mélyre hatol, mint amikor 
megafonerővel tör ki belőle a felháborodás és a fájdalom kiáltása. A parányi 
kicsinyben megtalálja a végtelen nagyot, amelynek nincs semmi szégyenkezni 
valója a teleszkópok csudái mellett. Ide tartozik a röntgenlátása, amellyel nem 
hisz sem a fotografia, sem a festmény hízelkedéseinek, s amely kitűnő eszköz 
a kezében arra, hogy rajtakapja a bűnrehajló embert s a bűnre indulás hamleti 
perceiben szólhasson hozzá. Ézek a részek átszellemülve és felmagasztosulva 
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nagy lehetőségek küszöbei. Korvonás az itt-ott megjelenő, — bár elismerjük, 
hogy minden ártó szándék nélkül tünetkező szó és mondatficam. Ilyen retho-
rikai artista mutatvány az újabban egyre általánosabbá váló előadási mód, 
amikor egy fiktív tételből, egy «Als-ob» mondatból indul ki egy egész hagy 
fejtegetés, egy világnézeti fölépítés. Úgy fest az egész, mint egy hegyére állí-
tott gúla, gombostűhegyre épített felhőkarcoló. Sajnáljuk, hogy e kötetek 
egypár darabja behódol előadásmódjában ennek a modern áramlatnak. Igaz, 
hogy később, a fejtegetések végén, sikerül bebizonyítania a kezdőtételét, de 
valahogy úgy érezzük, hogy a nagy, súlyos mondanivalókhoz nem egészen 
illő ez a játszi forma. 

Ennyi gazdagság és újszerűség mellett szabad legyen egy pár szót paza-
rolni arra is, ami hiányzik. 

Egyik legnagyobb hézag a műben, hogy hiányzik belőle a falu. A milliók 
nagy problémái és kicsinyke bajai. Ravasz László műve nagyszerű dokumen-
tum marad évszázadokra is arról, hogy mi mozgatta a felső százezer, vagy 
háromszázezer, vagy félmillió embert korunkban, de alig van arról szó, hogy 
mi mozgat millió és millió földhözragadt magyart. Leszögezzük azonban, hogy 
ez csak a műnek a hézagossága. Mi tudjuk nagyon jól, hogy Ravasz László 
püspöki, törvényhozói, pásztori és egyéni érdeklődése egyre határozottabban 
fordul a falu felé s érdeklődéssel várjuk majd az ebbe a körbe vágó dolgozatai 
megjelenését. 

Természetes, hogy még nagyon sok mindent lehetne szólni erről az 
eszméitető műről. Különösen ha a theologiai szaktudomány analízise alá 
fognók az egészet. De igyekeztünk általános magyar nemzeti szempontból 
mérlegre tenni a művet és megállapítani helyét a magyar szellemiség jelen 
életében. A végén tárgyilagosan állapíthatjuk meg azt a három nagy értéket, 
amellyel ez a műve a magyar életet gazdagította. 

Bevitte az Isten előtti felelősség elvét a szellemi élet minden területébe, 
a prédikációt, a meditációt, a konzolációt a könyvsiker útjára, végül a fele-
kezeti békesség aktív mívelését. 

Két-három évszázaddal ezelőtt benne volt ez már a magyar közéletben, 
míg az aufklärizmus, rationalizmus, materializmus ki nem irtották. Köszön-
jük Ravasz Lászlónak, hogy ezeket a nemzetépítő erőket belevitte a mai zilált 
és széttagolt közéletbe. Ami benne ephemer, a mai naphoz kötött, amilyenek 
az egyes emberekről szóló szónoki felnagyításai, néha az istenités mértékéig, 
ez az emberkultusz, amely néha szinte az igehirdető tószt határait éri el, ezek 
elavulnak, de az egész műben elevenül élő és ható Ige megmarad és sok ezeren 
fogják áldani Istent, hogy eszközéül használta fel dicsősége terjesztésében 
Ravasz Lászlót, az embert. 

A kötet izléses, majdnem pazar kiállításban jelent meg. Kár, hogy a 
leggondosabb figyelem mellett is sajtóhibák éktelenítik el, sőt kihagyások is 
megesnek s nagyon kár, hogy a tartalomjegyzékben nincs megjelölve az egyes 
beszédeknél az elmondás évszáma, ami pedig belül a szöveg végén megálla-
pítható. Ekkora műnél nagyon ajánlatos volna egy részletes tárgyi tartalom-
mutató, textus-mutató, esetleg névmutató is, hogy az olvasó az egyes tárgyi 
fogalmak szerint is tájékozódhassék a szerző véleményéről. 

Felvetjük azt a gondolatot, nem volna-e helyes Ravasz László eddigi 
műveiből egy szemelvényes kötetet angol nyelven megjelentetni, hogy a külföld 
is kellő alapossággal tájékozódjék Ravasz László eszmevilágáról. Ez magyar 
nemzeti szempontból is jelentős nyereség és térhódítás volna. —r— 

Napkelet II. 29 
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Báró Doblhoff Lily: Horthy Miklós. 
(Athenaeum.) Horthy Miklós húsz 
éves kormányzása alatt történelmet 
alakító tényező lett. Állásfoglalása 
mindig határozott és világos, a hely-
zetet állásához méltó magas szem-
pontból tekinti át, biztos szemmel 
ítéli meg az eseményeket és bölcs 
emberismerettel válogatja ki mindig 
a körülményeknek megfelelő állam-
férfiakat. Politikai életben a nagyság 
legfőbb próbaköve : az eredmény is 
igazolja határozottságát, erélyét és 
a magyar történelem nagyjaira emlé-
keztető mértéktartó bölcseségét. 

Ha író meg akarja közelíteni ezt 
a rendkívüli egyéniséget, két felada-
tot vállalhat magára. Vagy megörö-
kíti a történelem számára azt a képet, 
amely a kortársak szemében élt és 
feljegyzi azokat az adatokat, ame-
lyeket csak a kortársak ismerhetnek, 
vagy nemzetnevelő munkát vállal és 
a példamutató egyéniség rajzával az 
olvasókban felébreszti a jobb, neme-
sebb életforma utáni kívánkozást. 

Doblhoff Lily báróné egyik felada-
tot sem vállalta. Jobban mondva egy 
kicsit mindkettőre gondol, de külö-
nösen egy harmadik szempontot ér-
vényesít. A finomabb szalonok nőies 
pletykálkodó érdeklődésével fordul 
tárgyához. Valamilyen folyékonnyá 
oldott lelkes stílust állandósít, amely-
lyel minden külsőségest és felötlőt 
leír, de csak véletlenül érint itt-ott 
egy-egy lényegbe vágó vonást. Kü-
lönben könnyen olvasható, kellemes 
könyv, tárgya minden magyar em-
bert érdekel. J . I. 

Peéry Piri: Bambuszfejű esernyő. 
Budapest, 1937. Bárd. Nem szokat-
lan jelenség, hogy művész — festő, 
zenész vagy színész — sikerének 
bizonyos magaslati pontján az iro-
dalomhoz fordul és több-kevesebb 
kulcsszerűséggel, kifejezetten — ki 
nem fejezetten a maga személyének, 
önmaga dicsőségének írásos emlékét 

kívánja állítani. S festő, zenész, vagy 
színész, ha valóban tehetség a maga 
művészetében, írásművében is fel-
lelhetők a tehetség bizonyos kisebb 
szikrái. Ezek a tehetséges dilettánsok 
az irodalomban egyáltalában nem 
szokatlan jelenségek, de annál szokat-
lanabb, ha a kitűnő művész, rend-
kívüli alakító és megjelenítő erővel 
rendelkező színész az irodalomban nem 
önmaga emlékezéseit, sem sikerei-
nek kulcsregényét adja és az, amit ír, 
a legkevésbbé sem dilettantizmus. 
Jószándékú, becsületes törekvés, lé-
lekből fakadó művészet. Ilyen szo-
katlan jelenség Peéry Pirinek előt-
tünk fekvő regénye. 

Nem az első kísérlete ez. Eszten-
dőkkel ezelőtt egyik nagy folyóira-
tunk kisregényét közölte már és a 
beavatottak amellett sem haladtak 
el egész közönyösen. ígéret volt, 
melyből ez a könyv már kétségtele-
nül sok mindent be is váltott. 

Peéry Piri a színpadon a nagy 
beleélés, a szereppel való teljes egye-
sülés művésze. Mindenfajta szereppel 
így van. A házsártos vénleányéval 
épúgy, mint a félelmetes nagymamá-
val, a hisztériás, gyermekét sirató 
nőjével, vagy az izgalmasan túlfűtött 
vérmérsékletű negyvenéves asszo-
nyéval. Nos, Peéry Piri az irodalom-
ban azért nem dilettáns, hanem von-
zóan érdekes művész, mert íróasztala 
előtt is ugyanazt teszi, mint a szín-
padon. Hősei nagyszerű szerepek, a 
velük és körülöttük történő esemé-
nyek pedig e szerepek adta megannyi 
átélési lehetőség. Peéry Piri nem írja 
meg alakjait, átéli azokat és önmagá-
ban lejátssza. Története nem is kivé-
telesen új s tolla eleivel mintha még 
akadoznék, de amint az a színházban 
szokott lenni a második felvonás 
közepe táján, könyvében is, úgy az 
első 70—80 lap után egyszerre át-
forrósodik az olvasó képzelete, már-
már nem is regény amit kapunk, 
hanem eleven, sűrített dráma, kitűnő 
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színészek, határozott kezű rendező 
színjátékában. 

Peéry Piri írói stílusa sem hétköz-
napi. Még vannak benne apróbb csi-
szolnivalók, melyeket mind kezdő 
írónak el kell végeznie, de lehetetlen 
meg nem érezni a lapjaiból kiáradó 
lüktető lendületet. Emberábrázolása, 
megfigyelései, meglepően szabatosak, 
egyik-másik képe, mint az aquarium 
is, a klasszikus nagy regények lap-
jaira kívánkozik. Ha ebben a meder-
ben és ilyen őszinte emberi és művészi 
átélésekkel halad tovább Peéry Piri, 
bizonyos, hogy műve irodalmunkban 
új, érdekes hangot jelent. Ehhez az 
irodalomban való átéléshez és élmény-
szerűséghez azonban az kell, hogy a 
jeles színésznő a színházhoz sem le-
gyen hűtlen. Mert az irodalomban is 
a színház az ő igazi kifejtője. 

Dénes Tibor. 

Új erdélyi antológia (Minerva). 
«Erdély»: az irodalomban még min-
dig van a szónak valami különös 
varázsa, pedig ha valaha : most van 
szüksége az erdélyi irodalomnak 
mítoszokat és hangulatokat eloszlató 
komoly és hideg kritikára. Az első 
nemzedéket most váltja föl a máso-
dik, viták zajával és nagyszándékú 
alkotásokkal. Az Új Erdélyi Antoló-
gia programm és seregszemle; a 
bíráló mindjárt műveken kérheti 
számon az elméletben szép elveket. 
Abafáy Gusztáv tanulmánya nagy-
jában azokat az eszméket hozza föl, 
amelyek a most induló magyaror-
szági generáció állásfoglalását meg-
határozzák : az irodalmi mű «a tudo-
mányok tudománya, a végső felelet, 
az egyetlen bizonyosság, az egyetlen 
valóság». Az új erdélyi írók szerinte 
síkraszállnak az «öncélú valóságimá-
dat» ellen és «az egyéniség, a szemé-
lyiség, a lélek elsőbbségéért küzde-
nek». Az abszolútum kifejezésére tö-
rekszenek ; felfedezik az irracionálist, 
«determinizmusuk indeterminizmusba 

torkollik és segítenek írói esz-
közökkel megteremteni egy új vilá-
got, melyben a szellem a lélek szol-
gálatában áll. A lélekké megváltott 
szellem szól írásaikból». A valóság 
válságának átélése ihletük forrása s 
állásfoglalásuk : «vissza kell térnünk 
a költőhöz : az írói intuició segítségé-
vel tudhatunk meg talán valamit a 
lét titkairól». 

Rokonszenves elmélet, ma egye-
dül méltó — úgy érezzük — a hiva-
tása eszményi értelméhez ragaszkodó 
íróhoz. Más, mint a transzilvanizmus: 
valóban egyetemes és egyetemességé-
ben nemzeti kincs. De : mintha az 
elmélet a gyakorlat előtt járna ; a 
világos szellemű kutató és bíráló 
mintha inkább mérné a programmot, 
mint az eredményt, inkább tekintene 
Európára, mint Erdélyre. Mert az 
antológia, sajnos, állításait csak ke-
véssé támogatja. Rosszul volna össze 
állítva? 

Az összeállítás hitelességét mind-
járt kétségessé teszi a költők sereg-
szemléje. Hat lírikus : Dsida Jenő, 
Flórián Tibor, Jékely Zoltán, Kiss 
Jenő, Szemlér Ferenc és Varró Dezső. 
Első kérdésünk: hogyan kerül a 
Budapesten élő Jékely az erdélyiek 
közé? a származás jogán? s miért 
nem szerepel akkor Toldalaghy Pál 
(és a tanulmányírók részében Abafáy 
mellett Makkai László?). Szemlér 
Ferencnek számtalan jobb versét 
ismerjük s ugyanez áll Jékelyről, Kiss 
Jenőről; ez az erdélyi líra nem iga-
zolja a nagy szándékot! 

A prózai részben Kolozsvári Emil 
csak erőszakkal vonható az erdélyiek 
közé ; a többi? Bözödi György, Sza-
bédi László és Szenczei László novel-
lája mutat a tanulmány-adta törek-
vések felé ; Szenczei elbeszélése kü-
lönben a kötet legérdekesebb és leg-
jobb darabja. Vásárhelyi Emil drá-
marészletei : régi liszt újraőrlése régi 
malomban — és hogy csikorognak 
ennek a malomnak a kerekei! Kováts 
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József: intellektualizmus és giccs 
gyarló házassága, érzékeny kis mese 
a századeleje hangulatában. Nagy 
István : kedves anekdóta, semmi 
több. Wass Albert: szabályos jó 
novella és mennyire ismerős ! Bözödi 
Rovainéja azonban él és Szabédi 
Kalliopéja a realizmus hű légkör-
rajzában már modern ízekkel vará-
zsol. Szenczei félkegyelműjét. pedig 
nem felejtjük el: ebben éri el csúcsát 
a modern erdélyi elbeszélés, — ha a 
körképet hitelesnek tekinthetjük. 

Ez volna az erdélyi második gene-
ráció művének java? Bizonyára nem : 
minden antológia hamisít. Egy rész-
letet ad az egész helyett: ki ítélné 
meg Wass Albertet a Sorsvállalás 
sablonos és jól megírt történetéből, 
ki Szemlér Ferencet ebből a négy köl-
teményéből? Egy bizonyos : túl ezen 
az antológián, a távoli figyelő egy 
Kós, Tamási, Bánffy után kissé 
csalódottan nézi az új erdélyi irodal-
mat, csalódottan és várakozva, s ez 
után az antológia után még nagyobb 
érdeklődéssel: az eszmék, úgy tűnik, 
világosak, a művek még tétovák. 
Kovács György, Gagyi László re-
génye ugyanezt mutatja : valami új 
indul, de az út még homályos. Ha a 
programm valóban annyira határo-
zott, mint amilyen félreérthetetlen 
Abafáy kitűnő tanulmánya, úgy Er-
dély irodalma új kísérletek, új ered-
mények, s ha az írók képességei arány-
ban állnak a programmal: új remek-
művek előtt áll. Rónay György. 

Zalai Fodor Gyula: A zsákhordó 
dala. Költemények. A Napkelet ki-
adása. Budapest, 1938. 

A költemények első hatása annak 
a tiszta, nemes világnak élvezete, 
mely belőlük elénk tárul. Ez a világ-
kép ma igen ritka. Nem abban van a 
szépsége és értéke, hogy talán naiv 
és idyllikus. Igazában nincs is kiraj-
zolva. Csak abban a magasabbrendű 
erkölcsi igénytartásban van jelezve, 

mellyel Zalai Fodor Gyula a lelkiség 
finomabb világáért harcol. Erősen 
erkölcsi ihletésű költészet tehát az 
övé, küzdelem az élet és az ember 
spirituális megszépítéseért és föleme-
léseért. 

Ez az ellenérzés, mellyel a költő 
a ma életével szemben áll, állandó 
belső vívódást izgat fel benne. Érzés-
formája tehát folyton ellentéteken 
alakul ki, aminthogy költői érzéklését 
is ez az ellentétfolyamat táplálja. Ez 
határozza meg költeményeinek fel-
építését is, melyen belül az érzelmek 
kettős sodrú dinamikával áramlanak, 
feszülnek megoldásuk, elnyugvásuk 
irányába. Az az eszményi illetettség 
és hangoltság, mely mindig felülről 
sugallja és alakítja költőnk felfogó és 
befogadó érzékenységét, mindig gaz-
dag és színes képzelettel párosul arra, 
hogy a külső élményekkel szemben a 
maga világára hivatkozzék, utaljon, 
ennek szépségeit ragyogtassa fel, s az 
ezért vágyódó vonzalom ingerét éb-
ressze fel olvasójában. Közben azon-
ban sohasem hagyja el az életszerűség 
konkrét talaját. Nem lesz esztéta 
költő s nem ível fel tárgytalan ideák 
messzi, gondolati magasságába. Előt-
tünk éli át a maga szenvedő valósá-
gát, mai emberségének többre törő 
válságait s ezekből mint megoldást 
emeli ki világnézetté erősödött h i té t : 
« . . . Ezerszer áldott, ami szép, — 
ami szabadít, emel és feledtet». 

Költészetének különös konkrét 
erőt ad nyelve. Alig van rajta stili-
zálás, szinte hallani lehet, beszélt 
nyelv. Szavainak nincs zengése, fény-
lése, lágy hangulatba fokozódó avagy 
dús érzeteleme. E helyett inkább 
erősek, férfiasak, szózatosak, belső 
világosságnak logikájától ékesek s 
pompás ritmusalkatúak. Nem ön-
célúak, a vers egészét, a ritmus sza-
batosságát, a rím pontos hang-kifod-
ródását szolgálják. Az utóbbit néha 
mesterkélten is kedveli, modorosan 
formálja. Verselésének egyszerű szép-
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sége ott lesz művészi hatású, amikor 
a népieshez közelít s a gondolat-
ritmus megfogó belső formáján fo-
kozza fel s lobbantja el hangulat-
pillanatát. ( Sóhaj!) 

Meghajlunk e kötet értékei és 
igazsága előtt : «Embernek lenni nagy 
dolog : — Lelket jelent». — s s . 

Laczkó Géza: Királyhágó. (Grill.) 
Laczkó Géza új könyve sokirányú és 
igen nemes feladatok megoldását vál-
lalja magára. Lányi Dénesnek, Noémi 
fiának, Arabella, a színésznő és Szil-
lánghy Dénes dunántúli földbirtokos 
törvénytelen fiának gyermekkora, 
kamaszévei, férfiváérése nemcsak a 
divatos ifjúkor pszichológiai kérdések 
egész sorát veti fel, de Laczkó még a 
századforduló Magyarországának írói 
szempontból nehéz, mondhatnók ve-
szélyes világát is magára veszi. 
A pszichológiai feladat is érdekes és 
nagyvonalú. A kis Lányi Dini életét 
két igen különböző ember, két igen 
különböző környezet és sors hatá-
rozza meg. Anyja színésznő, Dini a 
színház és rosszhírű kolozsvári utcák 
forgatagában él s a néhány hét, amit 
évenkint Szillánghy pusztáján, a 
«kastély» titkai között, nagyúri köny-
nyelműség és kíméletlenség, paraszti 
erkölcstelenség és kapzsiság fullasztó 
légkörében tölt, igen érdekes, új-
szerűen felfogott ellentétet nyujt 
«Nanyi» és Arabella világához. 

A Szillánghy vér magasabbra való 
hivatottság hitét s lázadozó követelé-
seket olt Dinibe. Küzdelme az apáért, 
az elismertetésért, a Szillánghy-
ábrándokkal való küzdelme és le-
számolása helyenkint érdekesen, tra-
gikusan mutat meg egy lelket, belső 
zűrzavaraival, indító lökéseivel 
együtt. Csak az egyre-másra kiütköző 
túlzó regényesség szándéka zavar. 
A helyzet rendkívül kiélezett, nagyon 
is érdekességre beállított s kellő 
pszichológiai részletezés nem mindig 
mossa el érdességeit. Egyik-másik je-

lenet, például az Olgák, a «csörgő-
sipkás nászkora» s egyáltalán az 
egész «közjáték», az orosz hercegleány 
epizódja, mintha egyedül csak az 
érdekesség és regényesség követelése-
ként kerülne Dini életébe. A pubertás-
kor rajza néhol igazán szerencsés és 
pompás, de a «gamók» kicsit sokat 
és korán találkoznak a csókkal. 

A lelki háttér, a századforduló, 
egyszer a régi Kolozsvár színein át, 
máskor az Eötvös-kollégium legérde-
kesebb korszakán átszűrve jelenik 
meg ; egy önmagában is nagy feladat 
két külön szellemi kép bonyolultságá-
nak zavarain át igyekszik megmutat-
kozni. Akik emlékeznek Laczkó Géza 
egy kis tanulmányára, amit a törté-
neti regényről írt, bizonyára értékelni 
fogják műve bravúros igazságát. Köz-
és magántörténet érintkezését a 
Királyhágó valóban nagyszerűen 
oldja meg. Laczkó történeti igazsága 
mindvégig vonzó, ruhákig, divatos 
színdarabokig és dalokig, cimpilimpi-
táncig elmenő gondossága sehol sem 
válik fárasztóvá, nem terhel túl, de 
mindig elmond annyit, amiből életre 
kel a kor, legemberibb vonatkozásai-
ban is. A «módjával tébolyult Erdély» 
hétköznapjait aligha tudná nála job-
ban megírni valaki Magyarországon. 
Ha itt valami hiányzik, az legfeljebb 
a «kísértetek», akiknek a század-
forduló ködében lázadni kellene . . . 

Az Eötvös-Kollégiumról Laczkó 
könyvében kap először teljesebb ké-
pet a magyar olvasó. Ma még be-
láthatatlan, hogy mit jelentett és mit 
jelent a Kollégium a magyar szel-
lemi és tudományos életben. Laczkó 
szerencsésen mutat rá lényegére, je-
lentőségére. A regényben nehezen fel-
oldható anyagok, tanulás, közös, 
internátusi élet, munka és murik 
mindvégig érdekesen elevenednek 
meg könyvében. Bégé úr nemes arcéle 
még a Kollégiummal egészen ismeret-
len olvasót is megfogja. A kor, 
amelynek Laczkó tanuja és emléke-
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zője, egyébként is szerencsés. Hőskor 
és fénykor egyszerre. Dini Horváth 
Jánost, Szekfű Gyulát, Szabó Dezsőt, 
Kodály Zoltánt mondhatja kollégá-
jának. A rajz néha kaotikus, de az is 
akar lenni. Azok a lapjai a legrokon-
szenvesebbek, ahol legendaszerűvé 
lesz a nagyokat ivó, hatalmasan élő 
pathetikus Szamos Dezső alakja, ahol 
merész gyorsasággal váltakozik a 
komoly munka fegyelme, a habzsoló 
műveltségszomj a csavargásokkal és 
a ki-kitörő fiatalkori lázadásokkal. 
Kár, hogy a Kollégium rajza is gyak-
ran marad könnyed és fölényes, mint 
a századfordulóé. Lovass Gyula. 

Miklóssy Lajos : A modern magyar 
regény. (A pécsi egyetemi magyar 
intézet értekezései. 22. füzet.) 

Amit Miklóssy Lajos általános-
ságban a modern magyar regény 
kialakulásáról és jellemző tulajdon-
ságairól mond, egészében helytálló. 
Azon a fejlődési vonalon, melyet 
előbb a Jókai—Mikszáth inkább ro-
mantikus s később a Bródy—Ambrus 
irányzat inkább realisztikus regény-
típusa jelent, már a század második 
évtizedében valóban törés mutatko-
zik. Ez a törés azonban természetes 
kiszögellés a formák és gondolatok 
koordináta-görbéjén : az írók és te-
hetségek szükségszerű népvándorlása 
a kizsarolt talajról dúsabb vegetá-
ciót ígérő területek felé. Tartalom és 
alak a művészetben, mint minden 
organizmus, örökösen pusztul és szü-
letik. A kiélt formák s az elnyűtt 
eszmék nem életnemző keretek többé. 
Az új regény elődjével szemben 
«derealizáló», bizonyos «meseszerű-
ségre» törekszik, a bonyolult és ter-
jedelmes lélektani megokolások he-
lyett több teret enged az «action 
gratuite»-nak, a véletlenes és meg-
magyarázhatatlan cselekedeteknek s 
az alkalmazott lélekelemzés mód-
szereinek. Túlteng benne a részlete-
zés (gondoljunk Proust-ra !), a le-

leplező őszinteség vágya s a művészi 
értelemben vett pletykálás: bizo-
nyos feminin vonások, melyek így a 
műfajnak valami sajátosan nőies 
arculatot adnak. Műfaj megoszlás te-
kintetében a modern regény főkép 
három speciesre tagzódik: az ön-
vallomásra, a riportregényre és a 
történelmi-életrajzi regényre (vie ro-
mancée). Mindezeknek kiváló pél-
dáit mutatja Móricz Zsigmond s 
részben Szabó Dezső, akik valóban 
hidat alkotnak a régi és új regény 
partjai között. Nem értjük és nem 
osztjuk azonban a szerző felfogását, 
mely harmadikul Surányi Miklóst 
állítja a két előbbi mellé. Surányi 
kétségkívül kitűnő és vérbeli író, 
de érzésünk szerint semmiesetre sem 
volt útépítője a modern magyar 
regénynek. Ugyanezt mondhatjuk 
Miklóssynak arról a megállapításáról 
is, mely Márai mellett Sásdi Sándort 
és Körmendi Ferencet jelöli meg az 
új magyar regény képviselőiként, 
anélkül, hogy a műfaj egyéb kiváló 
tehetségeit még csak névvel is em-
lítené. Nem kívánjuk itt egyes írók 
kvalitásait érinteni, de nyilvánvaló, 
hogy Surányi és Sásdi éppen pécsi 
vonatkozásaiknak köszönhetik a kö-
tet hosszabb tanulmányait. A «re-
gionalizmus» ilyen messzire nem me-
het. Aki az egyetemesség pretenció-
jával lép fel, azt feltétlenül kötelezi 
a tárgyilagosság és a teljesség ! 

Nem engedhetjük szó nélkül a 
munka stílusbeli botlásait sem. A 
magyar esszéírás három nemzedéke, 
Gyulaié, Péterfyé és Babitsé köte-
lezi a magyar tollforgatót, hogy 
egyben «író» is legyen. Ilyen s ehhez 
hasonló mondatokat: «Sokszor cso-
dálkozik az ember, hogy tud egy 
férfi ennyit összebeszélni» — ma már 
nem illik leírni. Az efféle pongyola-
ság legfeljebb iskolai dolgozatban 
bocsánatos bűn. 

Szakáts László. 
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A nyugatmagyarországi felkelés. 

Missuray-Krúg Lajos már 1935-
ben megírta ezzel a címmel annak a 
dicsőséges és változatos harcnak a 
történetét, melynek eredményeként 
visszakaptuk az ősi Sopront és kö-
rülötte 18 olyan községet, amelyeket 
a trianoni békeparancs értelmében 
szintén át kellett volna adnunk 
Ausztriának a kijelölt 5055 négyszög-
kilométer nagyságú terület keretében. 

Missuray-Krúg Lajos könyve után 
Ádám T. István tollából is megjelent 
a «Külpolitika» kiadásában a Nyugat-
magyarországi felkelés története, de 
ezzel nem vált érdektelenné Missuray-
Krúg műve sem, mert ez hamarosan 
több kiadást is ért. Vidéken, Sopron-
ban adták ki ezt az értékes munkát 
és így a budapesti könyvkereskedések 
kirakataiban nem tűnhetett fel oly 
mértékben, mint amennyire azt meg-
érdemelné. Pedig ez a könyv külső 
megjelenésében is szélesebbkörű fi-
gyelemre érdemes és ügyes kiállításá-
val méltó a régi Röttig-Romwalter-
nyomda becsületesen megalapozott 
jó hírnevéhez. 

Mi teszi még mindig aktuálissá 
ezt a könyvet, amely bővebb ismer-
tetések nélkül is biztosítani tudta a 
többszöri megjelenhetést? . . . Két-
ségtelenül az, hogy amit a szerző 
megírt, azt nemcsak hallomások alap-
ján gyüjtötte össze, abban többé-
kevésbbé neki is volt része és a többi 
résztvevővel való összeköttetése révén 
meg tudta azoktól is szerezni a 
nyugatmagyarországi harcoknak sok 
olyan érdekes részletét, amelyek iz-
galmas tartalmuknál fogva is a leg-
érdekesebb olvasmánnyá avatják 
Missuray-Krúg könyvét. Ez a sok-
féle részlet és visszaemlékezés vál-
tozatossá teszi ezt a könyvet. Egyik-
másik felkelőnek a levele mint önálló 
írásmű is megállaná helyét eleven-
ségével, hangulatával és színességé-
vel. Ilyen például dr. Csukás Zoltán 

tanársegéd naplórészlete vagy Mindek 
Géza külföldről hazairányított hosszú 
levele. De maradjunk Missuray-Krúg-
nál, aki fiatalos lelkesedéssel, nem 
egyszer költői szárnyalással, de min-
dig becsületes tárgyilagossággal és 
a tiszta hazaszeretet érzéséből át-
hatottan festi le előttünk a kitörő 
harc előzményeit (Korridor-tervet), 
a felkelők tevékenységét. Meg tudja 
éreztetni velünk, hogy azok a fel-
kelők, kik az ország minden részé-
ből siettek az elszakításra ítélt nyu-
gati részek megvédésére, nem hiú 
kalandkeresésből, időtöltésből vagy 
zsákmányvágyból indították meg 
itt akcióikat, hanem mélységes haza-
szeretetből, azon való felháborodá-
sukban, hogy még az az Ausztria is 
le akar egy részletet szakítani hazánk 
testéből, amellyel pedig együtt küz-
döttünk a világháborúban. 

Igaz ugyan, hogy a világháború 
utáni Aszutria olyan politikai irány-
zat híve lett, mely közelebb állott 
Csehszlovákiához, mint egykori szö-
vetségeséhez, a magyarhoz. Mikor 
1921 augusztusában jöttek az osztrák 
csapatok, hogy átvegyék Sopront és 
környékét, a kísérő csőcselék vörös 
zászlók alatt akart ide bevonulni. 
Ezek látása forralja fel legjobban a 
felkelők vérét és az első összeütközés 
után, mely Ágfalvánál zajlik le, az az 
állandó titkos törekvés fűti őket a 
terület megtartásán kívül, hogy si-
kereik révén egy olyan kormányzatot 
segíthetnek Ausztria élére, mely a 
régi barátság alapján kész lemondani 
a néki odaítélt Nyugatmagyarország 
területéről. És hogy küzdelmük si-
keres, azt nemcsak az igazolja, hogy 
hanyatt-homlok menekülnek vissza 
a «területvevők» a régi határokra, 
hanem még a Nyugatmagyarországért 
mint szláv korridorért küzdő méreg-
keverő Benes is megijed, hogy az 
egész terület megmarad Magyaror-
szágnak. Amit hazánkban is kevesen 
tudnak, most ő maga javasolja a 
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bécsieknek szeptember 23-án, hogy 
Sopron egy keskeny területsávval ma-
radjon Magyarországnak, de a többi 
területet azonnal ürítsék ki. Persze 
erre a felkelők nem hajlandók. Meg-
szervezik a Lajta-bánságot és annyira 
gyarapítják sikereiket, hogy a nem-
zetközi határmegállapító és szövetség-
közi bizottságok tanácsára létrejöhe-
tett október 13-án a velencei egyez-
mény, amely az első réstörés volt 
a trianoni kényszerbékén. Ennek 
ellenében kapott háromheti haladékot 
a magyar kormány arra, hogy a fel-
kelést is bármiként, de leszereli. És 
a felkelők nagy önmegtagadását mi-
sem bizonyítja jobban annál, hogy 
november 3-án és 4-én meghajolnak 
a november 2-án kelt titkos parancs 
előtt. 

El kellett hagyni a színtiszta Őr-
ség vidékét és a felkeléssel rokon-
szenvező német-horvátajkú, de a 
magyarhoz és nem a vörösbejátszó 
Ausztriához húzó lakosságot. Igy ve-
szett el majdnem minden. De ami 
mégis megmaradt, azt Magyarország 
a felkelőknek köszönheti elsősorban. 
Annak a néhányszáz soproni, magyar-
óvári, budapesti főiskolai hallgató-
nak, lelkes tisztviselőknek, szolga-
bíráknak, tanítónak, tanárnak, tar-
talékos, tényleges katonáknak és egy-

szerű foglalkozású magyaroknak, kik 
életüket is kockára tették, hogy 
mentsék, amit már mindenki elveszett-
nek tartott. Cselekvésük az első tett, 
mely felrázza a letargiába süppedt 
nemzetet és annak bizonysága, hogy 
akármit mégsem tehetnek velünk. Az 
ősi erő és elszántság ha lefojtva is, 
de él még egyesekben. Az készen áll 
a kitörésre és még többre is, ha fel-
háborítják a nemzet önérzetét. Mis-
suray-Krúg Lajos könyve eddig is 
aktuális olvasmány volt, de most 
még jobban azzá lett. ízelítő, hogy 
mire képesek az elszánt, értelmes és 
nemcsak szájhős emberek, a fiatal 
Lossonczy Antal, Vámossy Tibor és 
a többi megmaradtak és elesettek. 
De aktuális ez a könyv most, no-
vember elején, nemcsak az akkori 
fegyverletétel miatt, hanem azért is, 
mert benne össze vannak gyüjtve 
az ottani harcokban elesett hősök is, 
kik Magyaróvár, Ágfalva, Sopron, 
Budapest temetőiben és kevésbbé 
ismert helyeken emlékeztetnek arra, 
hogy nagy reménységekre jogosító éle-
tüket nem sajnálták odaadni a ha-
záért, egy igazságos ügyért. Minden-
szentek és halottak napján kétszere-
sen szálljon feléjük az emlékezés, a 
hódolat és megbecsülés . . . 

Mesterházy Jenő. 


