
E L V E K É S M Ű V E K 

K O R U N K S Z E L L E M I É L E T E 
«A mai világ képe.» I. kötet. (Királyi Magyar Egyetemi 

Nyomda kiadása.) 
Egy-egy összefoglaló kép a kor kérdéseiről és eredményeiről, 

egy-egy pontosan, körültekintő tudással szerkesztett lexikon min-
dig szép cselekedete a tudománynak. Leszáll ezzel a közönség-
hez, a szájaíze szerint próbál beszélni, amikor stilizál; s amikor 
minden tudást dióhéjban akar előadni, megkísérli a nemesebb 
fe lada to t : a dióhéjban vezetést is, i ránymutatást is nyujtani , 
nemcsak információt. Ilyen szép értelemben vet t összefoglalás 
korunk szellemi és anyagi életének képéről a «Mai világ képe» 
című vállalat. Kitűnő tudósok, egy-egy tudományszaknak igazán 
a legjelesebbjei, fogtak össze, hogy elmondják : mi az a rejtel-
mes vegetáció, amelyben élünk, amely egyszer fojtogat, másszor 
szabadságot enged. 

A szellemi életről szóló beszámoló nemcsak sorozatrendben 
az első kötet, hanem ez adja meg az alapvetést is. Kornis Gyula 
boncolja az egyéni és a koriélek egymással összefüggő és mégis 
olyan vékony érszálon közös vérkeringést mutató kérdéseit. 
A mai kor szelleme jelenik meg ezekben a bevezető sorokban 
és adja meg a bevezetést a részletkérdések fejtegetésének egybe-
foglalásához. Az alapvetés munkája még négy tanulmányban 
folytatódik, hogy egymásután tűnjenek föl azok a rétegek, amik 
fölött a szellemi élet közönséghez-közelibb megnyilvánulásai álla-
nak. Halasy-Nagy József a kor világnézetét muta t j a be, mielőtt 
azonban a ma izgató kérdéseit tekintené, kalauzt nyuj t a filozófiai 
gondolkodás szótárába és mult jába. Ezen a térképen indulhat el 
aztán a közönség, hogy megtalálja az olyan kérdéseknek magya-
rázatát , mint Európa, kereszténység, kapitalizmus, állami közös-
ség, eltömegesedés. Második tanulmányában Halasy-Nagy József 
már kisebb területen folytat ja fejtegetését: a kor kul túrá já t 
vizsgálja, de ezúttal se mulasztja el, hogy áttekintést ne nyuj t -
son a kultúra fogalmának jegyein és történetén. Tanulmánya 
részletesen taglalja a kötet későbbi részének egyes kérdései t : 
összefoglaló gondolatai, alapvetései a tudományról, művészetről, 
vallásról kitűnő lépcsőként szolgálhatnak azokhoz a fejezetekhez, 
amikor a részlet-tudósok a tudománnyal, művészettel, vallással 
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foglalkoznak. Schütz Antal megrajzolja a ma vallásának képét 
és megmutatja ennek a képnek belső, röntgenfelvételét is. A vallás 
nem különálló, mintegy érzelmi vonás az emberben, szigorúan 
körvonalazott kapcsolatai vannak az egész szellemi és erkölcsi 
élettel. A szellemi élet képe egyre teljesebb lesz : Schütz Antal 
meghúzza a vallást a szellemi élet területeivel összekötő vonala-
kat. Prohászka Lajos egy körrel ismét beljebb lép : az erkölcs 
út ja i t vizsgálja korunk életében, röviden összefoglaló, históriáról 
és alapfogalmakról tájékoztató bevezetés után tanulmányának 
egyes fejezetei a polgári erkölcs formáival, a modern élet irracioná-
lis hullámaival, a feldúlt világ tragikus életének erkölcsével és 
a gyötrődő ú j világban az örök erkölcsiséggel foglalkoznak. 
Somogyi József zárja be az előkészítő, talajt-művelő rész t : fel-
adata a tudomány helyzetének bemutatása, annak a szituáció-
nak felvázolása, amit a tudomány korunk világképében elfoglal. 

Mindez az előkészítés kitűnően megműveli a ta la j t a kultú-
ráltabb olvasóban a szellemi élet népszerű megnyilvánulásainak 
összegezésére. Kállay Miklós a huszadik század irodalmának 
nyuj t ja képét. Egy általános, irányokat felvázoló bemutatás 
után egy-egy vonással festi meg korunk vezető íróinak arcképét, az 
arckép mögött felvillantva mindig az egész ouevre jelentékenyebb 
műveit, a legszűkösebb bibliográfiát, amelyen az olvasó elindul-
hat az írók felé. Hevesi Sándor a legnépszerűbb tárgyat válasz-
totta, a színházat. Tanulmánya a szaktudós és a színházi gya-
korlati ember összefogását muta t ja , az elmélet és a gyakorlat 
dolgairól egyformán tájékoztat . Lyka Károly pregnáns rövid-
séggel a művészetekről ír s i t t már a bemutatás is szerepet kap, 
az olvasó nemcsak szavakból, hanem magukból a taglalt művek 
illusztrációiból is tanulhat . Prahács Margit tanulmánya zárja le 
aztán a so r t : a legarisztokratikusabb és ugyanakkor a legminden-
napibb szellemi megnyilvánulásról, a zenéről, közöl beható, rend-
kívül árnyalt tanulmányt , a zene történeti adalékain túl meg-
mutatva a muzsika és a szellemi élet mélyebb kapcsolatait is. 

A Mai világ képe kitűnően sikerült összefoglalás. Megvan 
az a varázsa, hogy amikor informál, szintézist is nyujt , s amikor 
korunk szellemi életének szintézisét nyuj t ja , világnézeti útba-
igazítást is ad. Egy előkelő szellemi reformkor vágyának légköre 
sugárzik minden tanulmányból és a tanulmányok összességéből: 
a szellem hivatot t munkásai szolgálhatnak csak ilyen nemes 
tanulsággal. Thurzó Gábor 
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George és Hofmannsthal le-
velezése. — Mint amikor két 
damaszkuszi acélpenge szik-
rázva összecsap, olyan e két 
kemény és nemes lény első 
találkozása. És ahogy két gyé-
mántkristályból nem lesz soha 
egy, mert alkalmazkodás és 
olvadás nem természetük, e két 
költő sem tudot t egymás iránt 
soha meleg lenni. A levelekben 
az a nagyszerű, hogy ennek 
ellenére mégis izgatják és nyug-
talaní t ják egymást, csodálják 
és tisztelik egymást és el van-
nak egymástól ragadtatva. «Ve-
szélyes dolog, mondja George, 
soha nem találkozni valakivel, 
aki hozzánk hasonló.» De meny-
nyivel veszélyesebb hasonlóval 
ta lá lkozni! 

Stephan George és Hugo von 
Hofmannsthal körülbelül száz 
levelet vál tot t s a két költő 
leveleit most királyi papiron, 
betűkkel és kötésben a berlini 
Bondi kiadta. Néhány levél-
váltás után már kitűnik, hogy 
George az erősebb, a kétség-
telenül fensőbbrendű ember. 
Szeszélye, indulata nincs, az 
ájultságot nem ismeri. Hof-
mannsthalnak sok az alacsony, 
gyenge és kétes vonatkozása ; 
gyakran elborul, ingadozik, 
erőtlen, néha neuraszténiás. 
Hofmannsthal csodálja George 
nagyságát, de nem viseli el és 
ezért állandóan küzd. George-
nek nincs re j te t t lénye, — Hof-
mannsthalnak van. Ebből adó-
dik a levelek drámája és ami 

ennél több : Hofmannsthal t ra-
gédiája. 

A két költő mindössze hat-
szor találkozott, de összesen 
csak néhány órára és a körül-
ményekből az tűnik ki, hogy 
egyik találkozás sem sikerült. 
Mintha érintkezési formájuk 
nem a személyes lett volna, 
hanem a levél. Igy, írásban, 
őszintébbek. Hogy távol van-
nak, közelebb tudnak egymás-
hoz lépni. Hofmannsthalnak 
van is erről kis elmélete, amely 
azt mondja, hogy a helyes 
viszony, amelynek az élethez 
távlata van. George pedig azt 
írja, hogy nagy távolságot és 
ellentétet áthidalni szebb és 
érdekesebb, mint síma úton 
járni. «Ähnlichkeiten sind 
Voraussetzungen», — ami ha-
sonlóságnak látszik, csak elő-
feltétel. 

A levelek nagy szépsége 
azonban nem a kölcsönös mély 
csodálat őszintesége, nem a 
dráma és nem a lehetetlennek 
látszó ellentétek hallatlan át-
hidalása. Még az sem, ami oly 
kézenfekvő lenne : a nyelv és 
szellem páratlan, r i tka és ma-
gas előkelősége. Ezeken túl van 
valami, ami a meleg, baráti 
körben élő George dicsősége, 
szemben a magányos Hofmanns-
thaléval. Együt t kell élnünk : 
együtt, közösen, népben, vi-
lágban, összenőve. Nem azért, 
mert jobb és szebb, nem : aki 
nem él közösségben, az önmagá-
hoz sem ju tha t el. Mert másban 
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igazabbak vagyunk, mint ön-
magunkban. 

Hamvas Béla 

Soós László: Az Almieri-
trió. (Franklin-Társulat 1938.) 

Soós László új író, akinek 
nemcsak jelentkezése új, ha-
nem a világa is. I t t nem egy 
író lép elénk, valaki, aki annyi 
tud csak lenni, mint a többiek, 
mint akár a nagyok vagy so-
kan a jók közül, hanem olyas-
valaki, aki egyszerre egész új 
látókört muta t be és ezen a 
látókörön belül ismeretlen vi-
lágot. Az Almieri-trió cirkusz-
regény — ez hát az ú j világ? 
Mennyi cirkusz-regényt isme-
rünk, Hermann Bangtól fölfelé 
és lefelé ! Ilyen a Soós László 
cirkusz-regénye is? 

Ha a keretet nézzük, ez a 
regény se más, mint a cirkusz-
regények, az art ista-drámák leg-
többje. A felfelé emelkedő vo-
nal i t t is a karrieré, az össze-
ütközés i t t is a hivatás és egy 
külső hatalom konfliktusa és 
akár ki se mondja senki a 
megoldást : a vége ennek is 
halál a porondon. Az ujdonság 
ezen a vonalon felül fu t , körül-
belül úgy, mint a lázzal együtt 
a láz-grafikon : minden . külső 
akciónak, minden szakmai ügy-
nek filozófiai hőmérséklete van. 
Mi a teljes élet? — ezen sokat 
vitáztak már, s talán azoknak 
volt igazuk, akik azt vallották : 
a test és lélek műszereinek 
együttes haladása, milliméter-

nyi kitérés nélkül. Ez t a teljes 
életet egyetlen életforma való-
sí that ja meg : a sportemberé. 
Szűkítsük le kicsit ezt a kört : 
a hivatásos testi emberé, aki-
nek a teste, az izmai, az inai, 
és ami mindez fölött a szellemet 
jelenti, egyetlen, szét nem vá-
lasztható kapcsolatban egy-
szerre működik. A teljes élet 
megvalósítója a szent, aki kü-
lönbül tud hinni a hívőnél, a 
valóságos, a könnyebben meg-
valósítható élet síkján pedig 
az artista, aki különbül tud ja 
együtt ta r tani a test és lélek 
indulatait , mint az egyszerű 
sportember. Az artista nem 
képzelheti el az életet két 
külön kényelmes félnek, vala-
hogyan úgy van vele, mint a 
szerelmes, akinél a döntő per-
cekben az elhomályosuló agy 
és az elhomályosuló érzékek 
egyszerre reagálnak mindenre. 
Az artista élete művészet, de 
ez a művészet nem abban van, 
hogy egyszerre negyven színes 
karikával ekvilibríroz a kar-
jain, a lábain, a fülén, az orrán, 
hanem abban, hogy eljut addig 
a pontig, ahol legyőzte ön-
magát, legyőzte szerveinek sza-
bályszerű elrendelését, amikor 
odaérkezik, hogy belül készen 
van a mutatványra . S ez a 
muta tvány körülbelül a teljes 
élet, az eksztázis. A szentek 
fölemelkednek a testükkel is, 
ha lelkük bódultan vágyódik 
fölfelé Istenhez. A muta tvány 
ugyanez: az agy akarata, s 
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jól tudjuk, hogy ez végered-
ményben soha más nem lehet, 
mint a lélek akarata, legyőzi 
a testet és a koncentrált szel-
lemi szándéknak az anyag már 
nem is rabszolgája, hanem esz-
köze. Az artista képes a teljes 
életre, a «nagy életre», s egy 
ilyen három külön életből eggyé 
fonódó nagy élet története a 
regény. 

Ha ezt a filozófiát meg-
ismertük, érthető-e, hogy az 
Almieri-trió nem mérhető sem-
milyen eddigi artista-regényhez, 
cirkusz-regényhez? Soós László 
igazsága védelmében és meg-
szállottságában nem törődik a 
mesével, nem izgatja az, ami 
konvenció, demonstrálni akar, 
mint egy tudós, egy kísérletező, 
a nagy mutatványoknak belső 
ra jzát adja, azt amit a mély-
ség, a vakmerőség, a testi szán-
dék belül jelent, ezt próbálja 
rögzíteni precízen, száraz és 
remek költőiséggel, s szinte 
véletlen, hogy könyvének cir-
kuszi leírásai, cirkuszi muta t -
vány-képei izgalmasabbak min-
den más cirkusz-regényénél. A 
feszültség ezúttal igazán fe-
szültség, mert nem külső ak-
ciók és véletlenek csiholják k i : 
Soós László regényének feszült-
sége előkelően belső és csakis 
belső. A történet nem intrikák-
ban bonyolódik ki a sablonos 
lezuhanásig, hanem a lezuha-
nás a test-lélek egység egyre ki-
fejlődőbb szétlazulásának ered-
ménye, a párizsi trapézról nem 

a test zuhan le, hanem a lélek. 
Egy tökéletes élet bukik föl, a 
lélek nem bírja elviselni a bo-
nyodalmakat, a lélek, és nem 
az ösztönök és test szövet-
kezése, amit legtöbbször lélek-
nek tanul tunk mindeddig meg-
ismerni. Igy tragikusan zárul 
be egy kör, egy élet kö re : 
belül intéződött el minden, 
ezért nem lehet megrendülni, 
ezért nem lehet meghatódni, 
ezért marad el a megváltó 
giccs, a könnyek, a mozi-sírás 
a porondon összezúzódó if jú 
élet fölött. 

Komor és kemény könyv, 
nem is lehet más : az ideális 
életformát állította fel és való-
sította meg benne Soós László. 
Emberek szerepelnek benne? 
Csak arcrészletek, egy trió há-
rom tagjáé, akikből egy arc 
alakul ki a regény végére. 
André, Iván és Miklós, ez a 
trió. De a trió legtöbbször egy 
emberré olvad össze és a fi-
gurák úgy mosódnak egybe, 
mint a három test az egyetlen 
mutatványban, nem a külön-
külön munka, hanem az egyet-
len muta tvány érdekel. Élesebb 
karakterrel Ivánnak és tré-
nerének, Frankénak kapcsolata 
válik ki a meséből, a figu-
rák egy-jelentéssé-olvadásából: 
mintha Nizsinszki és Gyagileff 
különös együvétartozása tük-
röződne ket tejükben. A mágnes 
és a vasda rab : a mágnes 
Franke, a vasdarab Iván, aki 
lassan maga is mágnessé lesz 
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Franke tanítói, emberi von-
zásában. Yvonne, az asszony, 
ezt a mágnes-kört bontja meg, 
s ő az, aki Ivánban lassan 
kettéválasztaná a teljes életű 
artista eggyéforrt kettősségét. 
A cirkusz-történet helyszíni ke-
retein belül ez a vékony, alig 
kitapintható mese a regényben. 
Elbeszélés, keressük-e most, jó 
elbeszélő-e Soós László? ért-e 
a mese bonyolításához? És 
gyorsan egy másik kérdést : 
mindezek után fontos-e, hogy 
értsen hozzá? Nem a mese bo-
nyolódik ebben a regényben, 
többről, újabbról és fontosabb-
ról van szó, ne mérje senki 
szabályokkal, örvényekkel és 
ne keressen senki műfaji mércét 
hozzá. 

Van-e komoly igény, mely-
nek Soós László könyve nem 
felelne meg? Alig hiszem. Úgy 
lép elénk, magasra-srófolt igé-
nyekkel, egészen hibátlanul meg-
oldott eredményekkel, valami 
férfias üdeséggel, mint aki kí-
vülről érkezik és nem vesz tu-
domást az irodalom, az első 
regény illeméről. Talán nem is 
volna szabad bennfentesnek 
lenni, az irodalom csak az ilyen 
hangsúlyozottan irodalomtól-
távoli bankíró tud meglenni, 
mint Soós László, hiszen az 
irodalom minden íróban ú j ra 
és újra megszületik, ez a ru-
ganyossága teszi örökön újá, 
izgatóvá. 

Thurzó Gábor 

Török Sándor: Örök vasár-
napok. (Franklin Társulat.) — 
Amíg tavalyi regényében, a 
«Valaki kopog»-ban, Török Sán-
dor tizenkét albérleti lakás száz-
egynéhány alakján keresztül a 
maga lelkének bizonytalanko-
dásait, félelmeit, meneküléseit 
vetíti ki a lélek megkönnyebbü-
lésének reménye nélkül, — hi-
szen a regény végén oly naggyá 
nő félelme a nyomorba való 
visszasüllyedéstől, hogy a la-
kása a j t a j án bekopogó koldus-
ban még önmagát vizionálja, — 
ebben az ú j regényben már 
t isztultabb lélekkel indul Isten 
keresésére és amint a regény-
befejezés őszinte és magával 
ragadó vallomása igazolja : is-
tenközeibe érkezett. 

Szabályos regénynek indult 
ez a könyv, amikor első olda-
lait papírra vetette. Valószínű-
leg azzal a céllal, hogy ifjúságá-
nak azt a zavaros korát, amikor 
az emberfia kamaszból férfivá 
cseperedik, valahogy tisztázza 
önmaga előtt. Ebben a korban 
utána van egy öngyilkossági 
kísérletnek, ot thagyja a közép-
iskolát s inasnak megy egy er-
délyi kisvárosba, napokat eszik 
az ismerős családoknál, s a va-
sárnap, amelyet egy előkelő 
háznál, kis kastélyban kellene 
töltenie, gyávasága miat t ki-
marad. Ezt a novellisztikus ke-
retet töltik annak az egy esz-
tendőnek a történetei, a ha t 
család, sőt azzal, amelynél la-
kik, újra hét-alakjai, és az 
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egyedül töltött vasárnap hazug-
ságai, amelyeket édesanyja ked-
véért és vigasztalására eszel ki. 
Ezek a férfiaskodó kamasz éle-
tét kitöltő események nem nagy 
jelentőségűek, de az író sok 
szeretettel és akkori maga iránti 
részvéttel írja le őket. Igy is 
érdekesek, de igazi jelentőséget 
csak azon a nyugtalan keresé-
sen át kapnak, amelyet akkor 
még nem tud tisztázni, s amely 
csak adatokat termel, amint a 
könyv olvasása közben kitűnik: 
adatokat az emberhez, aki tiszta 
magaslatokra igyekszik : Isten 
közelébe. 

Kitűnően megformált alak-
jai és azok története azt a ra-
gyogó tollú írót muta t ja , aki-
nek eddig ismertük Török Sán-
dort, de tekintete már nem csak 
földi dolgokat lát meg. Volta-
képpen földi életének 1920-ban 
lejátszódó eseményeit gyüjt i 
össze ez a könyv, de a vallo-
mást tevő író szublimis ellen-
őrzése világít a háttérben, s 
amint előre halad mondani-
valójában, egyre erősebben érzi 
a belső parancsot, hogy meg-
valljon mindent. Az első kötet 
végén már összegezni készül, és 
azt írja : «De az embereken át 
anyámhoz, onnan Istenhez ve-
zet az út s Tőle — önmagam-
hoz. Végső fokon hát Őt kere-
sem, mindenben és mindenki-
ben. Ez az út hosszú és csodá-
latos szenvedésekkel teljes. Már 
az is micsoda idő, — emberi 
mértékkel mérve, — míg a ke-

resés kezd tudatossá válni. S né-
hány sorral lejjebb : «Még csak 
a kívánását kezdem érezni va-
laminek. S ha így vagyok, mint 
akkor, még sokáig ott tar tok, 
hogy dekoratív romantikával, 
fölfelé nézek, holott amit kere-
sek, bennem van, befelé kell 
nézni! És nem a szememmel, 
mely csak földi környezetem 
látására alkalmas. Hiszen úgy 
sem «láthatom», nem vagyok 
Mózes, hogy színről-színre meg-
nézzem és életben maradjak. 
De szenvedések nélkül nem le-
het megtalálni őt, a kegyelmet, 
nem mérik ingyen. Szolgálni 
kell érte. Hogy mennyit? Egy 
teljes életet s éppen akkorát, 
amekkorát kiszab». 

Sok szenvedés elmaradna tő-
lünk, ha idejében értenők meg, 
hogy az élet szolgálat, «önma-
gunknak, másoknak és végső 
fokon Istennek. «De szükségünk 
van a szenvedésekre, azok nél-
kül kiégett sivatag volna egész 
életútunk s kietlen, Isten nél-
kül való magányunk csupa me-
nekülés volna : őrület, beteg-
ség, kicsapongás, öngyilkosság, 
míg a szenvedések ú t j án elérke-
zünk valahol Istenhez, és az 
Örök Vasárnapokhoz. Az elcsa-
vargott ifjúkori vasárnapok az 
évek folyamán szimbolummá 
nőttek és magyarázatukat a 
második kötet végén kapjuk, 
ahol póz nélkül, egyszerű, de 
annál megragadóbb szavakkal 
mondja el megtérését Istenhez. 
Olykor a biblia történetek cso-
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dáinak ízével telik meg a szánk, 
a lelkünk, a gyónás őszintesége 
magunkat is őszintévé és jóvá-
tesz. Teljességgel megértjük, 
hogy ez a könyv a lélek regénye 
s nem az ezerkilencszázhuszas 
évek erdélyi kisvárosáé és em-
bereié. Egy lélek tisztul meg 
előttünk e könyv kapjain. — 
Eleinte még anyagi dolgokba 
kapaszkodik, még fontos az, 
hogy mesével szolgálja ki az 
olvasót, programmszerűen kö-
vetkezik egymásra a négy év-
szak s azon belül a hétnek hét 
napja, de ez mind csak a krízis 
jele, amelyen túl eljut a nyilvá-
nos gyónásig, a nyilvános meg-
alázkodásig, amely egyszers-
mind legnagyobb győzelme is 
ennek, a most már istenközeibe 
ju tot t léleknek. 

Majthényi György 

Kolozsvári Grandpierre Emil: 
Alvajárók. (Franklin.) Az első 
Kolozsvári-regények egy éles, 
különálló, jellegzetes írói egyé-
niséget tá r tak fel, Kolozsvárit 
észre kellett venni, meg kellett 
különböztetni, írói értékei ép-
úgy, mint hibái felhívták ma-
gukra a figyelmet. Új regényé-
ből kibontakozó arca, ha tán 
jobban is hasonlít az eddgi kép-
hez, mint szeretnők, inkább ér-
tékeit és fejlődését mu ta t j a 
felénk. 

Hősei most is átlagemberek. 
A levegő is ugyanaz a Bouvard 
és Pécuchet-féle, ami a dr. Csib-
ráki szerelmeiben vagy a Nagy 

ember-ben olyan lenyűgöző és 
egyben vigasztalan tudo t t lenni. 
De a látás beljebb fordul, a ku-
tató kés mélyebbre ás. Csibráki 
tehetetlensége jobban a felüle-
ten maradt , — i t t közelebb 
érünk, az alapjában megköze-
líthetetlen emberhez. 

Egy fantáziadús, de akarat-
nélküli hivatalnokkal sok min-
den történik, mert maga alig 
van hatással élete intézésére, 
szeretője mia t t kiteszik és visz-
szafogadják állásába, elveszi fe-
leségül bará t ja menyasszonyát, 
szinte véletlenül, anélkül, hogy 
valójában tudná, hogy miért. 
Karola, a felesége, maga is 
ilyen akaratnélküli, lebegő ; úgy 
sodródik a férfi mellé, mintha 
inkább menekülne, egy család-
ból s egy vőlegény mellől. Ez 
a vőlegény, egy patologikus 
idegorvos, igen éles, remek fi-
gura, hangoskodó és durva, 
hogy sajá t gyöngeségét lep-
lezze, mindenkin uralkodik, 
mindenkinek kellemetlen, ön-
maga életét is elrontja. A hiva-
talnok és felesége gyereket vár-
nak, de milyen lesz ennek a 
két «alvajárónak» a gyereke? 
Milyen lesz az a világ, mely a 
mi érzéseinkből, a gondolataink-
ból, a mi keserűségünkből, a mi 
nyugtalanságunkból fog fel-
épülni benne?» Ugyanolyan 
elkötetlenül, nyitvahagyott kér-
déssel, megzavaró bizonytalan-
ságban végződik a regény, mint 
a Nagy ember. De a benyomás 
mélyebb. Az ízek erősebbek, 
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tisztább az írói fölény és szo-
morúság közt tétovázó, egy-
szerre kajánkodó, a léprement 
olvasón is mulató és önmagát 
is sajnáló mosolya. 

A tételszerűség, ami a Nagy 
ember legnagyobb veszélye volt, 
az Alvajáróktól sem idegen egé-
szen. Ha egyszer Alvajárók, ak-
kor mindenki tánácstalan, s az 
utolsó mellékszereplőig min-
denki lelkéből felvillan előbb-
utóbb tragikusan, vagy gro-
teszk fordulattal valami eléggé 
meg nem határozható, titkos 
erő, ami tud tuk nélkül befolyá-
solja őket. De a felfogás merev-
ségét megmenti a részletek és 
változatok gazdagsága. 

Berecznek, a hős hivatal-
főnökének képe úgy indul, 
mintha a pedáns bürokrata ka-
r ikaturája lenne, egyszínű réz-
karc. De lassan ezer szín ra-
kódik rá, hipokrízisből, naiv-
ságból, szerelemből, szatír-
hajlamokból, irigységből, ön-
igazolási vágyból. Kísértetie-
sen lehetetlen és csodálatosan 
élő lesz. 

Hétköznapi mozdulatokban, 
erőszakoltan prózai mondatok-
ban, tárgyias, nyugodt stílus-
ban sok művészi fegyelemmel 
és biztonsággal tud Kolozsvári 
t i tkokat megéreztetni, a lélek 
belsejét megmutatni . Eszközei 
egyszerűek, nagyon is kimér-
tek. Van elég ereje, hogy akar t 
szürkeséggel, igénytelennek lát-
szó eszközökkel érjen el egészen 
különös hatást . Lélekrajzban, 

emberlátás mélységében igen 
sokat fejlődött. 

Különös, felemás hangulatát 
t ud ja tar tani . Egyszerűségre, 
természetességre törekvő stílu-
sában kellemesen lep meg né-
hány igen szép lírai rész (tó-
motívum, Margitsziget. . .) — 
Egyik másik alakja meglepően 
újszerű, nagyon élő. Az Alva-
járók igen jó, Kolozsvárinak 
legjobb regénye. 

Lovass Gyula 

Mihelics Vid: Az új Portu-
gália. (Franklin Társulat ki-
adása.) Évekkel ezelőtt, mikor 
még azt sem tudtuk , hogy Por-
tugáliában egyáltalában törté-
nik valami, olvastam egyik 
francia folyóiratban, hogy él 
egy Salazar nevű diktátor, aki 
nem talált ki különleges köszö-
nési formákat , nem öltöztette 
egyenruhába híveit és nem csó-
kol meg népviseletbe öltözte-
te t t kisgyermekeket, hanem 
egész nap dolgozószobájában 
ül. Dolgozószobájának legfőbb 
dísze egy nagy Mária-kép és 
Jézus szobor. Most több mint 
250 lapos, nagyméretű kötetben 
ír erről az érdekes diktátorról 
Mihelics Vid. 

A szerző egyike azoknak a 
sajnos még ma is ri tka tudósok-
nak, akik nemcsak németül tud-
nak, hanem francia, angol, olasz 
szakmunkákat is olvasnak, sőt... 
tudományos alaposságára jel-
lemző, hogy megtanult portu-
gálul, majd el is utazot t oda és 
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a helyszínen folytat ta tanulmá-
nyait. A kitűzött cél is érdekes : 
Milyen a korporációs állam a 
valóságban, melyet elméletileg 
a pápai encyklikák írnak körül? 
Az osztrák kísérletet elhibá-
zottnak ta r t ja Mihelics Vid, 
tehát csak a portugál példa 
marad. Meg is találja Salazar 
kísérletében mindazokat az el-
veket, amelyeket a keresztény 
államban szükségesnek tar t . Ez 
azonban nem akadályozza meg 
a tudományos objektivitásban. 
Ahol hibát vagy akadályt lát, 
azt is megjegyzi. Szóval köny-
vében Portugália nem a földre 
szállott Paradicsom, hanem 
valóságos ország, amelyben egy 
rendkívüli férfi küzd a nehéz-
ségekkel. 

A könyvből fejezetről feje-
zetre élesebben bontakozik ki 
egy kivételes államférfi alakja. 
Salazar az egyetlen diktátor, 
aki a nyugati demokráciák előtt 
is rokonszenves. Franciák, an-
golok egyaránt meleg érdek-
lődéssel írnak róla. Sőt beszé-
dének francia kiadása elé Paul 
Valéry írt előszót, akit nehéz 
azzal megvádolni, hogy túlsá-
gosan rajong a diktatúrákér t . 

Mihelics Vid Salazar kísérle-
tének különleges jelentőségét 
abban találja, hogy legkönnyeb-
ben egyeztethető össze Aquinói 
Szent Tamás filozófiájával. 
A mai államrendszereket a kö-
zépkori filozófia irányaival kap-
csolja össze: «A nacionalista 
felfogás szerint csupán emberi 

egyedek léteznek, a társadalmi 
közösség csak a mi, külsőségek-
ből következtető elménkben lé-
tezik : ez az individualizmus, 
amelynek gyakorlati megnyi-
latkozási formája a liberalizmus 
és szocializmus. 

A túlzó realista felfogás sze-
rint a társadalmi közösség az 
igazi, eredeti valóság, ez az elő-
feltétele az egyén létezésének 
is, következésképen az egyén 
teljesen alá van rendelve a tár-
sadalmi közösségnek: ez az 
univerzalizmus, amelynek gya-
korlati megnyilatkozási for-
mája a fasizmus és a német 
nemzeti szocializmus. 

A két szélsőség között bon-
takozik ki a konceptualista fel-
fogás, amely szerint a társa-
dalmi közösség nemcsak elvo-
natkoztató elménkben, hanem 
a valóságban is létezik, de csak 
az egyéneken keresztül, amiből 
következik, hogy az egyénnek 
vannak olyan életkörei is, ame-
lyek nem rendelhetők a társa-
dalmi közösségnek: ez a ke-
resztény szolidarizmus, amelyre 
Salazar próbál államot és társa-
dalmat építeni. 

Mihelics Vid szerint a közép-
kori társadalomfelfogás helyes 
volt, csak a ra j ta felépülő for-
mák éltek tovább a kelleténél, 
ezért igazuk van azoknak, akik 
— mint Berdjajeff — új közép-
kort hirdetnek műveikben. Ez 
persze nem jelenti a visszafelé 
haladást, hanem az örök elvek 
modern alkalmazását. Salazar 

Napkelet I. 11 
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műve egy ilyen alkalmazás. 
Hogy mennyire gyakorlati, 
hasznos és termékeny elvek 
ezek, akkor mutatkozik meg, 
ha nagytehetségű államférfi 
operál velük. A könyv nagy-
részben az elvek sok ügyességét, 
szeretetet, a valóság ismeretét 
kívánó alkalmazását ír ja le. 
Hogy milyen gyümölcsözőek 
ez elvek a gyakorlatban, jól 
muta t ja néhány példa. Az ad-
minisztráció számunkra szinte 
elképzelhetetlenül egyszerű : 
«Egy akkora épületben például, 
mint a mi földmívelésügyi 
minisztériumunk egyharmada, 
négy teljes minisztérium van 
elhelyezve : a kereskedelem- és 
iparügyi, a közlekedésügyi, a 
tengerészeti minisztérium, a 
korporációs államtitkárság, s a 
hozzákapcsolt nemzeti munka-
intézet». 

Portugália körülbelül akkora, 
mint volt a teljesen csonka 
Magyarország és ha meggon-
doljuk, hogy minden diktatúra 
—lényegénél fogva — megnö-
veli az adminisztrációt, meg-
lepőnek kell ta r tanunk Salazar 
eredményeit. Gazdasági téren 
a lezüllött Portugália szintén 
úgy fellendült, hogy csak cso-
dálatosnak lehet nevezni. Sala-
zar nagy t i tka az, hogy a bajok 
gyökerét keresi meg és ezért kis 
eszközökkel, handabandázás 
nélkül ér el nagy eredményeket. 

Fábián István 

Berczeli A. Károly: Július. 
(Genius, 1938.) Berczeli verseit 

úgy olvassa el az ember, hogy 
valami zenei hang állandó fo-
konkénti mélyülését véli ben-
sejében hallani, olyanforma mé-
lyülő skálát, mint amilyen a 
felkevert málnaszörp hangja. 
Érlelődés érzékelése ez, felfo-
gása annak, amit úgylátszik a 
költő is tud magáról, ilyen so-
rokat írván : 

«... a szóm is egyre dúsabb, terhesebb 
lesz és csontfalát repeszti ősi gond.. .» 

Ha kötetét ciklusokra, vers-
csoportokra osztotta volna, biz-
tosan természetihletésű, t á j ér-
zékeltető — egyszóvsl festői — 
és belső világát felfejtő, gondo-
lati versekre tagozódott volna 
s ez annyit jelent, hogy a na-
gyobb, a jobb versek egy-kettő 
kivételével a második csoportba 
kerültek volna. 

Mintha a huszas és harmin-
cas évek korszakváltó lázait 
nem tudta volna nyomtalanul 
kiheverni : habár fiatalosnak, 
szinte kamaszosan áradozónak 
és érdeklődőnek tetszik — mégis 
egyénisége mintha 1920-ban, a 
háborúutáni kaoszban gyöke-
reznék. Nemzedéktársai, akik 
hamarabb kerültek a fővárosba, 
hamarabb estek át az izgalmas 
kórságon s hamarabb is múlik 
velük — vagy felettük — az 
idő. Berczeli mintha második 
kamaszkorát élné, úgy nyug-
talanít ja, élvezi önmagát. 
Mindez költészetét érdekessé és 
vizsgálásra méltóvá teszi. 

Tömegimádat, világlázak 
méricskélése, középkorias misz-
t ikavadászat — ezekből tevő-
dik össze egyénisége; világ-
egyetembe-feszülő nyugtalan-
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ság, emberi és költői igényesség 
széles bohémgesztikulációi jel-
lemzik : 
«... éhesen néztem felfelé s a nagy 
csillagdiókat törtem tétován 
s oly boldog voltam, hogy szegényen is 
ott ülhetem az égi lakomán ...» 

íme, így nyuj t ja , augmentál-
ta t ja bele magát a magasságba. 

Valami elátkozott, a székely 
mese Boszorkánytanyájára em-
lékeztető természetben jár-kel, 
melynek leírása nála nem más, 
mint tú l fű tö t t tájemberiesítés, 
ezenbelül ilyenértelmű hason-
latvariánsok (néhol mesterkélt) 
egymásból-indukáltsága. Ezek-
ben a versekben elmarad a drá-
maírótól s a gondolati versek 
í ró já tól : a harsonákat elhagyja 
s túlkönnyeden játszadozik va-
lami fuvolán. Stilizálásai igen 
merészek groteszket-érintők, 
vagy szándékosan, iskolásan 
groteszkek — éppen ezért az 
anyagból sokszor szervetlen 
díszlet válik, az élmény hitelét 
veszíti. 

A Július című verse azonban 
megmutat ja képességeit. Szőnyi 
nagy nyári képei ju tnak 
eszünkbe, óriási mézes napfol-
tok, rekkenő szilárd hőség mély-
séges ege. Igazi nyáráhí tatot , 
mélységből feltörő pontos kife-
jezéseket felvonultató vers ez, 
mely sok testvérversével egye-
temben arra vall, hogy a férfi-
korban járó ifjúlelkű költő mos-
tanában érkezik el érzései és 
kifejezései korszerű harmoni-
zálásához. 

A Július már á tmenet a na-
gyobbszabású, igényesebb és 
igényességre méltó Berczeli-ver-
sek felé. A drámaíró érdeklő-

dése, gondolkodása mutatkozik 
itt , i t t kezd a hegedűből cselló-
szó hallatszani — i t t mélyül a 
pohár kevergetése. Katolikus 
lelkébe egyszer a dunántúl i 
kálvinista magyarság pusztulá-
sának szörnyű ténye nyilal bele 
s két maradandó sorba falazza 
megindul tságát : 
«. . . száz évig élnek itt az emberek, 
erősek, jók — és nincsen gyerekük! ...» 

(Alsóörs.) 
Máskor a paraszt sorsával 

állítja szembe lelkiismeretfur-
dalásos magát (Költő és Pa-
raszt) s önkínzó módon jár 
végére a divatos bár, de annál 
kényesebb kérdésnek : 
«... a költő sorsa, hidd el, ugyanaz, 
teremt, pusztul, de mit sem ér vele . . .» 

De legalkalmasabbra akkor 
emelkedik költészetében, ami-
kor a nagy talányok, örök meg-
fejthetetlenségek gyötrik, a lé-
tezésnek rejtelmei. Ez a Ber-
ezeli továbbhaladásának út ja , 
ezeknek a világérzéseknek für-
készése s minél tömörebb, kri-
t izálhatatlan versekbe való fog-
l a l á s a . Jékely Zoltán 

Lendvai István: Világ és ma-
gány. (Költemények. Szent István-
Társulat kiadása.) Világ és ma-
gány : ez a két fogalom hatá-
rolja el a költő életét. Lendvai 
István túl a világon, a földi dol-
gokon eljutott önmagához, ma-
gányának a sziklavárába, ahova 
senki sem jöhet utána. Poéták-
nak ez az út ja : az emberi élet 
útjának feléig meg kell jár janak 
minden poklokat : meg kell kós-
tolniok a világ minden keserű-
ségét, a csalódást, a kiábrándu-
lást, azonban a lelkükben nem 
a bosszú követi, hanem a meg-

11* 
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értés, megbocsátás, kiengeszte-
lődés és az igazságtevés is. Ez 
a költői piedesztál, amelyre el-
jut és el kell jutnia mindenki-
nek, akinek a homlokán az igazi 
hivatottak tűzjegye ott ég. A vi-
lághódítók és az államférfiak 
Szent Ilona szigete csak a ma-
gábaszállás ideje, költőnél az 
igazi alkotásoké. I t t már nem 
egyszerű játék a költészet, nem 
hangulatok, szeszélyek, rímek 
muzsikája, mint talán kezdő-
években, hanem tet t és érték. 

Ezeket el kellett mondanom 
Lendvai István érett, férfias, 
igazán magyar és európai és hi-
valkodás nélkül is keresztény 
humanizmust sugárzó költésze-
téről. El kellett azért is, mert az 
az érzésem, határkőnek szánta 
ezt a kötetet pályáján, határkő-
nek, amely őt, jobban mondva 
a világot elválasztja megérde-
melt és biztos magányától. A kö-
tet darabjai tanuskodnak arról, 
hogy a költő elég nagy árat fize-
te t t magányáért ; vérrel, köny-
nyel, gyötrelmekkel rótta le po-
koljárása során áldozatát a jö-
vendőért, alkotásaiért. A mult-
ból szelíd búgással orgonálnak 
neki gyermek koraemlékei.Nagy-
anyja, majd a székesfehérvári 
kis boltocska, amelyet sárgás 
gázláng világított meg és ott 
mosolygott «Szűz Mária mécs-
világos képe». Lát juk a «kék-
szemű, bölcsszavú fűszerest, ki 
nem volt kalmár, csak jószívű 
boltos». Anyját , ki «asszony volt 
csak Éva-lány», de tőle örökölte 
a dalnak a szeretetét. És meg-
jelenik előttünk hűséges, szerető 
hitvese is. 

Ennél jobban talán egy Ró-
mában írott verse fog meg, 
amelyben szintén ezt a családias 
érzést melengeti utólérhetetlen 
és férfias erővel telt bájjal. 
A Monte Celion sétálva felfedezi 
egy régi római házaspár sírkö-

vét az antik korból. Nem a 
guida vezette őt ennek nyomára, 
hanem ő maga talált reá. S szá-
mára kedvesebb sok-sok kikiál-
tot t nevezetességnél. 

Kiemelni való vers lenne bő-
ven. Igy a Mórus Tamás balla-
dájából az a néhány sor, amikor 
VIII . Henrik börtönébe vetett 
kancellár inkább válassza azt a 
rideg lakást, mintsem az otthon 
kényelméért és előnyeiért fel-
áldozza elveit. Ez a Morus Ta-
más is a lelkében rokon 
Lendvaival, a költővel s a ge-
rinces magyarral. A magyar, 
különösen a dunántúli t á j re-
mekül megrögzített képeit mély 
filozófia vált ja fel Lendvai Ist-
ván verseiben, amelyeknek mes-
terségbeli sajátosságaira szük-
ségtelennek látom a kitérést. 
Lendvai, a költő, mestere a toll-
nak és érti a dolgát. Csak még 
egy megjegyzésem lenne. Ami-
kor a költő régebbi kötetei nap-
világot láttak, nagyobb volt a 
hangosság körülötte. Politikába 
sodródva bálványozott és gyű-
lölt név volt az övé s ez a sze-
retet és ellenszenv mindig fel-
izott körülötte. Mostani vers-
kötetét nem veszi körül ilyen 
nagy lárma, pedig ez az el-
mélyült, a művészet csúcspont-
jára jutot t Lendvait revelálja. 
Megnyugtathatom : a politika 
többet rabol el a költőtől, mint 
amennyit ád neki. Ő, aki talán 
egymagában tüzet mert szítani 
akkor, amikor ez veszélyt és 
meg nem értést jelentett, ma 
félreáll, amikor mások, élelme-
sek az ebből gyúlt máglyánál 
sütik a mag.k pecsenyéjét. — 
A költő elszürkül a ma előtt, 
amikor a magasba csapnak a 
politikusok máglyatüzei. A mág-
lyák azonban elhamvadnak, a 
költő fénye pedig mint a csillag 
világol tovább az idők mara-
dandóságában. 

Mihály László 
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Hunyady Sándor: Nemes fém. 
( Athenaeum-kiadás.) Kis nem-
zeteknél mindig veszedelmes, ha 
az író tisztán az irodalomból 
akar megélni. Sokat kell dol-
goznia és az irodalomtörténet 
kevés olyan esetet jegyzett fel, 
amelyben a mennyiség ne ártott 
volna a minőségnek. Hunyady 
Sándort a tehetséges írók közt 
könyveli az irodalmi közvéle-
mény, ez a regénye azonban 
aligha segíti előre a halhatat-
lanság út ján. 

Egy operett-ötlet a kiinduló-
pont. A kültelki színház igaz-
gatója az ismeretlen gazdag 
lányt kéri fel primadonnának. 
Természetesen kiderül róla, hogy 
valóban tehetséges színésznő, 
aki megállíthatatlanul robog 
előre a sikerek út ján — mint 
a regényekben szokott lenni. 
A mese így vékony lenne, ezért 
párhuzamosan a lány történe-
tével megismerkedünk a mos-
tohával is, aki olyan, amilyen-
nek a jól nevelt mostohának 
lennie kell : gonosz, irígy, csa-
podár, képmutató. De meg-
kapja méltó büntetését, a tehet-
séges lány pedig jutalmát : ő 
segíti ki pénzügyi zavaraiból a 
valamikor gazdag apát, aki ré-
gebben kitagadta. Csak a sze-
relemben nincs szerencséje. Egy 
férfiba lett volna szerelmes, egy 
elég érthetetlenül megrajzolt 
jugoszláv tanárba, de az is el-
züllik. 

A regény meséje bizony ötle-
tekre hullik szét, közben fel-
felbukkan egy-egy jól megfi-
gyelt mellékalak. Mégsem bosz-
szankodik az olvasó, mert az el-
beszélés, a mesemondás rutinja 
összefogja a szanaszét guruló re-
gényt. A rutin olyan jól műkö-
dik, hogy néha szinte életet kap 
a mese, de ez csak egy-egy pil-
lanat, aztán fáradtan zörög to-
vább a halk mélabúval bélelt 

befejezés felé. Az olvasó egy ki-
csit becsapottnak érzi magát, 
az író pedig fáradtan legyint : 
Istenem, élni kell. 

F. / . 

Szvatkó Pál: A visszatért ma-
gyarok. (A felvidéki magyarság 
húsz éve.) Révai-kiadás. 

Szorongva nyitottuk ki a ki-
tűnő Szvatkó könyvét, amely 
a visszatért magyarok büszke 
és sokatmondó címet viseli hom-
lokán. Mi, akik éltük a kisebb-
ségi sorsot, kiknek elszakítha-
tat lan kapcsolataik maradtak a 
Felvidékkel, féltünk a visszatért 
magyarok üzenetétől. Zsúfolt és 
lélegzetelállító vallomás ez, mely 
rendszertelensége és rapszódikus 
kapkodása mellett is az élő és 
független magyar lelkiismeret 
maga. Az ujságíró húsz eszten-
dőn keresztül nap-nap után fi-
gyelte a kisebbségi ember éle-
tét, a cseh politika kétségbe-
esett erőfeszítéseit, az európai 
politika hangulatváltozásait s 
mindenekelőtt a magyar sors 
kialakulásának jelenségeit. Szinte 
ijesztő az, hogy a tegnap ese-
ményei, mik hónapokon keresz-
tül túlfeszítették idegeinket, itt 
vannak lefektetve, kitisztázva, 
egy látó író elfogódott, de igaz-
ságos megítélésében. 

A kötet legfőbb érdeme az, 
hogy írója sietsége ellenére is az 
oki és okozati összefüggéseket 
kereste az eseményekben s ta-
lálta meg a végső kimenetel tár-
gyalása közben. Nem részje-
lenségeket akart, hanem valami 
egységes egészet, minek közép-
pontjában a felvidéki ember áll. 
Az európai szellem bűvöletében 
élt ez a felvidéki ember s mi-
közben kiábrándult a csehek ál-
demokráciájából, titkos üzene-
tekkel fordult az anyaország 
felé. De üzenetei nem jutot tak 
túl a határokon, s most, haza-
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térése pillanatában, azonnal el 
kell mondania valamit, nehogy 
félreértsék állásfoglalását, önál-
lóságát s vágyakozásait. Igaz, 
ez az üzenet még erősen elvonat-
koztatott a magyar élet jelen-
ségeitől, hiszen szerzője csak 
nem régen él az anyaországban 
s annak is a fővárosában. An-
nál élénkebben emlékezik a húsz 
esztendő küzdelmeire, politiká-
jára és szellemiségére, hogy 
mindezek mögött egy boldo-
gabb, szabadabb és szebb Ma-
gyarország kialakítását sürgesse. 
Ismétlem, mindez nincsen így 
expressis verbis a kötetben, de 
a sorok mögött ott izzik a vá-
gyakozás parazsa, melyet csak 
lángra kell lobbantani, hogy me-
legítő és világító tűz váljon be-
lőle. 

Ha megjegyezzük, hogy 
Szvatkó Új szellem címen folyó-
iratot adott ki Prágában, amely-
be nagyrészt magyarországi ha-
ladó szellemű fiatalok írtak, ez-
zel már jeleztük is azt a szel-
lemi síkot, melynek magyar és 
európai távlatába egyre vágyó-
dik. 

Mennyi minden hiányzik be-
lőle — sóhajt fel az író, amikor 
a kötetet végigolvasta és az 
utolsó fejezetnél nyugtalanság 
fogja el. A mondanivaló nem fér 
egy ilyen kis kötetbe, a felvi-
déki magyar küzdés nagyobb 
művet és több kötetet kíván. 
A kisebbségi sors kicsiny és ke-
serű kenyere után sok mindent 
kell tisztázni és sokfelé kell 
irányt mutatni és utat jelezni. 
Szvatkó tisztán és kemény esz-
közökkel dolgozik, tollát a szen-
vedés fényesíti, mondanivalóit 
a visszafojtott indulat feszíti. 
Kötete emlékezés, de egyben 
intő figyelmeztetés is. 

Marék Antal 

Kozocsa Sándor: Kölcsey An-
tónia naplója. (Rózsavölgyi-ki-

adás.) Az irodalomtörténetírás 
két korszakot tar t számon, ame-
lyekben a napló nagy szerepet 
játszott. Az első a XVII. századi 
barokk, melynek egyik meg-
késett, de zamatos és stílusos 
terméke Mikes Kelemen leveles-
könyve. A másik korszak a szen-
timentálizmus és biedermeyer 
évtizedei a XVIII . és XIX. szá-
zad fordulóján. Ebben az időben 
írják naplóikat Széchenyi és 
Wesselényi, Obernyik Károly 
és Bártfay László. E naplókkal 
történelmi érdekesség tekinteté-
ben Kölcsey Antóniáé alig ver-
senyezhet. Hiszen az író szemé-
lyéről Kozocsa csak annyit tud, 
amennyit a naplóból ki tudot t 
hámozni, csak a kiadvány meg-
jelenése után közölt néhány rész-
letet Kölcsey Antónia életéből 
a család egyik ismerőse az egyik 
napilapban. 

Mindamellett történelmi ér-
dekessége is van a naplónak, 
nemcsak Kölcsey Ferenc miatt , 
akire az írónő a kislány és 
unokahúg bámulatával tekint 
föl, hanem Wesselényi Miklós 
báró miatt, akihez romantikus, 
szentimentális szerelem, vagy 
inkább elfojtott epekedés fűzi. 

Érdekesebb a napló azért, 
mert nő írta, mégpedig határo-
zottan irodalmi érdeklődésű nő. 
Teljesen magáévá tet te a kor 
finomkodó, érzékeny stílusát. 
Ilyen részleteket talál az olvasó : 
«Remény, rózsás arcú, csillogó 
szemű, mosolygó lányka, te ba-
rátnéja vagy e szívnek ! . . . Én 
szeretlek téged, s fohászom, 
most és mindig ez : ne hagyd 
soha e keblet el, légy mindig 
csüggedetlen abban, mutass neki 
virányokat, i f jú zöld nedvben 
virulókat, s oly moslygókat, 
mint magad». 

A naplóban később mind 
több szerepet kapnak a hétköz-
nap eseményei. Ritkábbak lesz-
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nek a hangulatok és gondolatok 
feljegyzései, több szó kerül a 
gazdasági életről, a látogatók-
ról, a stílus köznapibb lesz és a 
naplóbejegyzések ritkábbak. 

Érdekes és kedves lányalak 
elevenedik meg a napló lapjain, 
aki ragaszkodik családjához, 
néha finoman — milyen fino-
man — kacér, szeretne boldog 
lenni és mindenkivel jót tenni. 
Kozocsa Sándor ismert lelki-
ismeretességével adta közre a 
naplót ízléses kiadásban és ta-
nulságos bevezetéssel, jegyze-
tekkel. 

Fábián István 

Liugi Pirandello: A kitaszított. 
(Regény. Athenaeum kiadása.) 

Ez a regény egy csupán nőies 
könnyelműségből ártatlanul a 
hűtlenség gyanujába került asz-
szonynak vesszőfutása. Az olasz 
olvasó előtt természetes és ön-
magában különlegességet sem 
nyujtó az események csavar-
szerű összeszűkülése a szabad 
levegőt sóvárgó Márta asszony 
körül — ha sajnálják is a hős-
nőt —, a «mi» túlságosan köny-
nyed és szabados polgári felfogá-
sunk szerint azonban elképesztő 
az egész. Mi történik? Pentagora 
Rocco, a fiatal férj, ra j takapja 
feleségét, Márta asszonyt, ami-
kor az Alvignani híres ügyvéd és 
politikus hozzáintézett és az 
ablakán át bedobott levelét ol-
vasgatja. A fiatalasszony és az 
ügyvéd között régebbi idő óta 
kezdődött a levelezés, ez azonban 
csupán egyoldalú — férfi részé-
ről folytatott — és platonikus jel-
legű. Szép szavak, gondolatok 
cserélgetése. A levelek hangja, 
mint az ilyenkor szokásos, fok-
ról-fokra bizalmasabb, mele-
gebb, közvetlenebb s így a leg-
utóbbiban — az asszony szeren-
csétlenségére — a hevesvérű 
Alvignani a tegezésig merészke-

dett s ennek a levélnek olvas-
gatása közben toppant be a férj. 
Az olasz temperamentum és fél-
tékenységi düh, mint máskor, 
most sem tagadja meg magát. 
Ahelyett, hogy az asszonyt meg-
hallgatná, mérlegelné és anali-
zálná a dolgot, azonnal cselek-
szik. A hűtlennek vélt asszonyt 
csúfosan kikergeti a házból, még 
tettleg is bántalmazza s az, mi-
vel nincs más hely, hova mene-
külnie, szüleihez kényszerül meg-
alázottan a férjétől, akinek gyer-
mekét már ott hordozza a szíve 
alatt. E pillanattól fogva Márta 
asszony élete, mint egy meg-
mozdított kődarabé a hegyoldal-
ban, csúszik lefelé, estében tra-
gédiát okozva övéinek, hogy vé-
gül eljusson oda, ahova törvény-
szerű következetességgel haj-
szolták : valóban szeretőjévé 
válik annak, akihez eddig úgy-
szólván érzelmi közössége sem 
volt s akivel hírbe hozták. A férj 
által való kiűzetés kiközösíti a 
társadalomból is, amely kérlel-
hetetlen. Ezen nincs csodálkozni-
való. Sehol sincs ugyanis olyan 
kultusza a családi élet tisztasá-
gának, a gyermeknek és sehol 
sincs olyan hatalma — még ma 
is — a családfőnek felesége és 
háznépe felett, mint Olasz-
országban. Az atya, mint a régi 
római kor pater familias-a., kor-
látlan szigorúsággal gyakorolja 
hatalmát. S az ő döntését szen-
tesíti a közvélemény is. Lám, 
Márta asszonyt még az apja is 
megtagadja, bezárkózik szobá-
jába, nincs gondja többé sem-
mire. Félrevonul az emberek 
elől, gyárával sem törődik, úgy 
véve magára a leánya megaláz-
tatását és vélt hűtlenségét, 
mintha ezzel ő reá is reányomta 
volna a társadalom a kiközösítés 
bélyegét. A fiatalasszony meg 
szinte két malomkő között őrlő-
dik : Saját nyomorúságának és 
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testi szenvedésének tudata alatt 
és még jobban attól, amit a 
családja szenved érte. Elérkezve 
a szülés idejéhez, embertelen fáj-
dalmában apja magára zárt 
ajtajához rohan s azon döröm-
bölve, bebocsátást és egyben bo-
csánatot kér, de az ajtó nem 
nyílik meg előtte. A kisgyermek 
halva születik, Márta a ty já t 
ugyanakkor szélütés éri. S ezzel 
megindul az a második tragédia 
felé. A ház és a gyár felett meg-
perdül a dob és a két asszony, az 
anya és nővér eltartása Mártára 
hárul, aki áldozatos szeretettel 
fog hozzá, hogy egzisztenciát 
teremthessen. Folytatja abba-
hagyott tanulmányait, sikeresen 
le is teszi a tanítónői vizsgát, 
a kinevezést is megkapja, de a 
társadalom nem felejt, a talpára 
állót elgáncsolja. Hiszen, amikor 
a halászok hagyományos kör-
menete végigvonul a városon, 
majdnem meglincseli őt az apósá-
tól felbujtott fanatikus tömeg. 
Mennie kell, áthelyeztetnie ma-
gát oda, ahol nem ismerik. Pa-
lermóba kerül Aloignani közben-
járására, az ottani leányiskolá-
hoz, amelynek tanárai beleszeret-
nek, mert nagyon szép, ő azon-
ban végül is pártfogója, Alvig-
nani karjába szédül. Megoldás : 
visszatérés a férj oldalára ama 
váddal, hogy mindezeket ő 
okozta, őmiatta siklott ki élete 
és tet te meg végül azt, amivel 
vádolták. 

A déli olasz ég derűje, ter-
mészeti képek, szokások pitto-
reszk leírása enyhítik ennek a 
sötét drámának keserű vigasz-
talanságát. Készakarva írtam 
így : drámát, mert az a be-
nyomásom, hogy a regény széles, 
epikus hömpölygése helyett sü-
rített és egyre sodróbb erejű 
dráma áll előttünk a tények egy-
másra halmozásával, a mon-
danivalók hatásos fokozásával. 

Még a regény alakjai is olyan 
plasztikusan domborodnak ki, 
mint egy-egy drámai szereplő. 
A már említett személyeken 
kívül csak a három professzor 
komikus és groteszk figurájára : 
a pulykaként felfuvalkodó testes 
Mormonira, a félszeg, vékony, 
szerelmes szonetteket irkáló 
Nuscóra s a megdöbbentő csú-
nyaságáról és görbe lábairól 
nevezetes Falconéra, a «sün-
disznóra» utalok. Érdekes figura 
az apa, az öreg Pentagora, aki 
hagyományként hirdeti a Pen-
tagora-családban a szarvakat. 
Ugyancsak a Fifo-házaspár is, 
mely a halott árnyékában is szá-
mol, garasoskodik. És eleven az 
a hagyományokból, babonákból, 
világnézetből együvé forrt lelki-
ség, amely az olasz s még inkább 
a délolasz sziciliai ember sajátos-
sága és amelyet Pirandello, a 
nagy empirikus, finom humor-
ral, érdes, csípős szatíra hangján, 
de mindig pompás megfigyelés-
sel rajzol meg. M i h á l y L á s z l ó 

Sigrid Undsed: A hű feleség. 
(Athenaeum. Norvégből fordí-
totta Hajdu Henrik.) Sigrid 
Undset megdöbbentően közel 
tud kerülni az asszonyi szívhez. 
Talán azért, mert palástolgatás 
nélkül, meztelenül őszinte szavai 
vannak, nem tagadja le a hibá-
kat, megvallja a botlást, nem 
fon dicsfényt a hősnő feje köré, 
a mindennapok körébe beágya-
zott egyszerű, emberi arcát for-
dítja felénk. Hogy mégis sugár-
zik ez az arc és felejthetetlenné 
vésődik, ez az ő külön művé-
szete. 

«A hű feleség» egy gyermek-
telen asszonyról szól, aki az üz-
let, férje és otthona között 
osztja meg életét. Zavartalan, 
tisztamedrű tó ez az élet, az 
asszony hitében, aki az urát 
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tizenöt év után is éppen olyan 
szerelemmel szereti, olyan rajon-
gással, mint házasságuk első ide-
jében. Az apró távollétekre, ki-
maradásokra megbocsátó asz-
szonyszívével hamar talál ment-
séget és szerelme erős és biztos 
hálójába szorulva, nem veszi 
észre férje lassú eltávolodását. 
Mikor eszmél, már késő, nem 
tud ja megbocsátani a férfinak, 
hogy egy éven át ál tat ta és 
szerelmet mutatot t , akkor, ami-
kor egész szívével egy fiatal 
leány felé fordult. Mint a kőre 
ej tet t kristályüveg, úgy tört , 
porzott széjjel az egész élete 
hirtelen, menthetetlenül. Hogy 
a csalódás még véresebb legyen, 
a fiatal leány gyermeket hordoz 
a szíve alatt , azt a gyermeket, 
akit neki kellett volna megszülni 
a férjének. Most érti csak meg, 
hogy milyen erős kapocs a gyer-
mek, amelyre mind a ketten 
hiába vártak. Elhagyja az ott-
honát, hogy a férfi elvehesse a 
leányt. De a leány inkább vál-
lalja a szégyent, semhogy kato-
likus létére elvált emberhez men-
jen feleségül. Erről azonban 
nem tud az asszony. Megalázott-
ságában és fájdalmában egy má-
sik férfihoz menekül, annak kar-
jában próbál feledni. 

I t t érzek törést a regényben. 
Mert vajjon hű «feleség-e» az, ki 
megcsalatva, maga is csaláshoz 
fordul? Igaz, csak különélésük 
alatt, az eltaszítottság és szé-
gyen nehéz óráitól menekülve 
fogadta el ezt a fölkínált szerel-
met, a magánytól való irtózásá-
ban. Boldogtalansága és ön-
kínzása még se menti és nem 
változatat azon a tényen, hogy 
hiba csúszott abba a szikla-
szilárd szóba, hogy «hű feleség». 
Ennek a szónak nemcsak tizenöt 
évig tartó hűséget kell jelente-
nie, hanem élethossziglanit. A hű 
feleség nemcsak egyetlenegyet 

szeret egész életén át, hanem 
ki is tar t amellett. Sőt. inkább 
hű az, aki ha nem is szeret, 
de az asszonyi tisztaságában 
és kötelességében vetett hit-
tel kitart akkor is, ha hűségére 
a férfi érdemtelen. Bosszúnak 
édes és kínálkozó útvesztő ez a 
máshoz való menekülés és asz-
szonyi megadás, de a «hű feleség» 
szót akkor messze megkerüli. 
A cím jobban fedte volna a tar-
talmat, hacsak jelző nélkül : 
«A feleség» kerül az élre. 

A regény második felének za-
varosságát inkább a fordítóra sze-
retném hárítani. Régen olvas-
tam nehezebben «olvasható» 
könyvet, mint ezt. Pedig úgy 
ültem le mellé, hogy egy nagy-
szerű élménnyel leszek gazda-
gabb. Asszony tollába való téma: 
«A hű feleség». Első csalódásom 
már ott ért, hogy a cím nem 
mondott igazat. A második, a 
férfi hirtelen erőszakolt vallá-
sossága egy csöppet se volt 
meggyőző, az asszony merev hi-
tetlensége bántó és megokolat-
lan. Nem hiszem, hogy a fordító 
nehézkes szavai fednék az ere-
deti szöveg értelmét. Sigrid 
Undset nem beszélhet ilyen za-
varosan a katolicizmusról. 

Nem tehetek róla, de őszintén 
meg kell mondanom, hogy nem 
adta azt, amit vártam. Sokszor 
megrázott, igaz és tiszta hang-
jai sokszor a szívemig értek, de 
a végén mégis elégedetlenül tet-
tem le a könyvet. Hiszem azon-
ban, hogy a képtelenül rossz 
fordítás okozta a hibák leg-
nagyobb részét, azt a szörnyű 
nehézkességet, amely elvette Sig-
rid Undsetben, ebben a mezte-
lenül őszinte asszonyban való 
gyönyörködés pillanatnyi örö-
m é t . Nagy Méda 

Ralph H. Major: A végzet ka-
tonái. (Hungária-kiadás.) Ezt a 
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könyvet orvos írta, pontosabban 
orvos-történész és amerikai; amit 
ír, nem önéletrajz, nem divatos 
orvoskarriér-történet. Tíz feje-
zetre osztva a nagy járványok 
rövid történetét kapjuk 350 ol-
dalon, pontos történelmi dátu-
mokkal, kútforrások pontos idé-
zésével ; komoly, nyugodt, ala-
pos, helyenkint humort csillantó 
és oldalról oldalra érdekesebbé 
váló olvasmány, az anyag tár-
gyalásának valami határozottan 
elegáns, úri hangjával ; egy 
pompásan társalgó tudósnak a 
hangja ez, aki körül klubfotő-
jökké válnak az előadóterem 
padsorainak ülőhelyei, de a ka-
tedrák kitűnő előadóinak kijáró 
figyelem csendjét tud ja kelteni 
maga körül akkor is, ha vacsora 
után dohányzó magántársaság 
beszélgetésébe kapcsolódik azzal 
a sok érdekes — és hiteles — 
epizódszerű illusztrációval, ami-
vel témáját színesíti. 

A könyv tíz fejezete : rejtek-
ből előpattanó tíz rúgója a tör-
ténelemben elindult események-
nek, tíz járványos betegség na-
gyon érdekes és nagyon egy-
szerű logikával kimutatot t sze-
repe abban, hogy a történelem-
ből döntőnek ismert események 
itt , ott és amott miért úgy tör-
téntek, ahogy történtek és nem 
máskép. Rengeteg érdekes, köz-
ismert és alig-ismert szereplő, 
esemény, anekdóta, hiteles tény 
és legendás szájhagyomány, egy-
korú följegyzés és a legközelebbi 
multnak még mai napjainkra is 
kiható ténye elevenedik meg és 
kapcsolódik megállapításai lánc-
szemévé tolla nyomán ; négy 
világrész és harmadfélezer év a 
területe ; Periklész Athénjétől 
Lenin Oroszországáig, Assisi Szt. 
Ferenctől Nietzschéig, Dürertől 
Rasputinig, VIII. Henrik gáláns 
betegségétől a molokaii bélpoklo-
sok földi szentjének, Damján 

atyának csodálatraméltó áldoza-
tosságáig vezet át a pestis, a ki-
ütéses tífusz, a tuberkulózis, a 
feketehimlő, a diftéria, a malá-
ria, a lepra, a sárgaláz, az örök-
lődő hemofilia és a «legesleg-
rosszabb betegség» történetének 
eseményein, az ellenük harcoló, 
úttörő orvosok heroikus küzdel-
mein. Olyan út ez, amit nem 
egykönnyen felejt el, aki meg-
jár ja ennek a könyvnek a lap-
jain ; az elbeszélést eseménytől 
eseményhez kapcsoló világos, 
nyugodt stílusé az érdem, hogy 
sem fáradtság, sem borzadás 
nem kíséri a laikus olvasót mind-
végig újrafrissülő érdeklődése 
n y o m á n . Molnár Kata 

Vicki Baum: Szerelem és halál 
Báli szigetén (Athenaeum.) 

Valahányszor egy ilyen, a tá-
voli szigetvilágok valamelyiké-
ről hírt adó könyv kerül a ke-
zembe, mindig fölmerül bennem 
az a szomorú kérdés : ugyan 
mit ér a mi európai civilizációnk 
és kultúránk, amely csak beteg-
ségeket, pusztulást és halált tu-
dott ezeknek a távoli szigetla-
kóknak jut tatni? Lám, Tahiti 
szigetén, továbbá a Marquesas-
szigeteken, amint O'Brien út-
leírásaiból olvashatjuk : a rum, 
az ópium, továbbá a fehér em-
berek út ján behurcolt tüdővész 
és vérbaj, amely ellen a sziget-
lakók szervezete egyáltalán nem 
tudott védekezni, olyan pusztí-
tást végzett, hogy az olyan 
völgyben, amely azelőtt négy-
ezer harcost tudot t kiállítani, 
s ezek nem akármilyen csip-csup 
emberek voltak, hanem ennek 
a kaukázusi fajnak hódítóan 
gyönyörű termetű férfiai, ma 
csak összedőlt lakatlan viskókat 
találni. Persze, a «hódítók» is el-
végezték a maguk munkáját , 
amikor ezt az érzékeny és büszke 
faj t igába haj tot ták. Nem is 
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igen maradt ép test és ép lélek 
a durván rájuk erőszakolt civi-
lizáció nyomán. 

Báli szigete a Szunda-tenger-
ben, közel Jávához, talán ugyan-
ilyen sorsnak nézett elébe, ami-
kor 1904-ben a holland-indiai 
gyarmati kormány büntetőexpe-
díciókat küld Bálira és leigázva 
az ottani fejedelmeket, végleg 
birtokába veszi a szigetet. Az 
expedíciót az tet te szükségessé, 
hogy a balinézek, még pedig 
Badung fejedelmének népe, vala-
melyik éjjel egy zátonyra futot t 
kínai hajót kifosztott, és a feje-
delem a tárgyalások során nem 
akart eleget tenni a kínai köve-
teléseinek. A harc persze egyen-
lőtlen volt. Ugyan mit is jelent-
hettek a lándzsák és krízek a 
géppuskák és hajóágyúk ellené-
ben? A hollandok győztek . . . 

De a harc után a kiskirályok 
egész háznépükkel és udvartar-
tásukkal, feleségeikkel és gyere-
keikkel, szolgáikkal, testőrsé-
gükkel a gyász fehér színébe öl-
töztek, asszonyaik fölékesítet-
ték magukat, s azzal a holland 
csapatokra vetették magukat, 
hogy ebben az esztelen öldök-
lésben egy szálig elpusztuljanak, 
mert nem élhettek úgy, amint 
azelőtt éltek. Több ezerre rúgott 
a halottak száma, Európa na-
gyobb dicsőségére. 

Ez a tömeghalál világosságot 
vetett a holland koponyákba, 
és amint azóta is tudot t dolog, 
kiváló gyarmatosító munkát vé-
geztek a szigeten, amelyhez se-
hol a világon nincs hasonló példa 
a fehérek és a benszülöttek meg-
értő együttműködésére. Sehol-
sem élheti a benszülött annyira 
a maga primitív, gyermekes és 
vad életét, sehol nem folytat-
ha t ja olyan zavartalanul pogány 
szokásait, mint it t . 

A könyvnek a német írónő 

egy megszokott keretet ad, és 
azt állítja, hogy a kéziratot a 
szigeten élt dr. Fabius hagyta 
rá. Az írónő 1935- és 1936-ban 
járt a szigeten, az események 
1904—6-ban játszódnak le. Rö-
vid ottartózkodása alatt nem 
ismerkedhetett meg ennyire mé-
lyen a balinézek életével, amint 
ez a könyvből kitűnik. Tehát 
valószínű, hogy a kézirat más-
tól ered. De hogy egy kiváló író 
fogta egybe stílus és kompozíció 
szempontjából, az kétségtelen. 
Egy ember — Pák földműves —, 
egy család, egy fejedelem, egy 
királyság és egy nép története 
ez. Szerelem és halál bő alkal-
mat adna az írónőnek arra, hogy 
sikamlóssá váljék. Nem teszi. 
Ökonomikusan és tömören ír le 
minden részletet, és ez nem-
csak a halálba rohanók mészár-
lásánál, de például Merunak, 
Pák öccsének megvakíttatásánál 
is jólesően tűnik ki. Romantikus 
írók az ilyen jeleneteket a könyv 
arányainak és egyensúlyának 
rovására is eltúlozták volna. 

M. Gy. 

Hetyey József: Kultúra, er-
kölcs, irodalom. (Kaposvár. Ber-
zsenyi Társaság kiadása.) Egyik 
legtevékenyebb vidéki irodalmi 
társaságunk vezetője Hetyey Jó-
zsef, ki tanulmányait gyüjtötte 
egybe ebben a kis kötetben. Az 
olvasás művészetéről, kultúra, 
erkölcs és irodalom kapcsolatá-
ról, a szépség filozófiájáról, a lí-
rai költészet lélektanáról, a gyer-
mek irodalmi szerepéről, magyar 
irodalompolitikáról elmélkedik a 
nagyműveltségű,mozgékonyszel-
lemű szerző. A magyar irodalom 
hálás lehet a vidéki tanároknak, 
akik lelkesedéssel szolgálják a 
kultúrát és önzetlenül terjesztik 
a magasabb eszméket. 

— fi — 


