
E L V E K É S M Ű V E K 

M A G Y A R T U D O M Á N Y - K U L T Ú R G Y A R M A T 

Komoly ember még nem állította, hogy a magyar tudo-
mány csak egyik gyarmata a hatalmas német tudománynak, de 
kevésbbé komolyak már mondtak és írtak ilyesmit és a közvé-
leményt legtöbbször nem a meggondolt emberek alakítják, 
hanem azok, akik a fél- vagy negyedigazságokat tetszetős formába 
öltöztetik. Aki a magyar kultúra valamelyik ágában egy kicsit 
is elmélyedt, tudja, hogy a felületen úszkáló színes és csillogó 
foltok és hulladékok legtöbbször idegen eredetűek, de a folyam 
mélye, a sodró ár közepe eredeti, évszázadok óta azonos : magyar. 
Természetes, hogy kaptunk és kapunk ösztönzéseket külföld-
ről : Németországból, máshonnan is. A németektől, mint köz-
vetlenül szomszédainktól és magasfokú kultúrterülettől talán 
többet, mint másoktól, de ez így is van rendben. Azonban a 
kívülről kapott hatásokat mindig saját egyéniségünkhöz szabtuk. 
Kiválogattuk azt, ami nekünk megfelelt, elhagytunk és hozzátet-
tünk, míg ki nem alakult valamilyen sajátosan magyar képződmény. 

Hogyan keletkezhetett és hogyan terjeszkedhetett mégis 
el a «német kulturális gyarmat» gondolata? Sok oka van. Az 
egyiknek felderítésére jó alkalom kínálkozik most. Egyik leg-
gondosabban szerkesztett és legmagasabb színvonalat képviselő 
tudományos szakfolyóiratunkban hosszabb tanulmány jelent meg 
a «Magyar barokk-költők»-ről, amely a német elméleti irodalom 
által megállapított sajátságokat kutatja a XVII. század főrangú 
lírikusainál. A szerző alaposan ismeri a magyar anyagot is, meg 
a német elméletet is, világosan gondolkodó, filozofikus hajlamú 
fő, aki tisztán látja a barokk-kor lényeges vonásait és egymással 
való összefüggésüket. Azonban olyanformán járt, mint aki az 
utcai félhomályból először kerül a vakító csillárok által meg-
világított terembe. Wölfflin, Joël, Ermatinger, Weisbach, Cysarz 
és a német tudomány többi kiválóságának társaságában káprázni 
kezd a szeme. A német irodalomtörténeti kutatások nagy ered-
ményeitől nem tud szabadulni és a nagy ragyogáshoz szokott 
szem nem veszi észre az árnyalatokat. 

Az lett az eredmény, hogy a német elméleti terminológia 
és a magyar irodalom tényei között határozott különbséget 
érez az olvasó. A XVII. századi magyar szövegek nem akarnak 
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illeszkedni azokhoz a kifejezésekhez, amelyeket a német tudósok 
saját irodalmuk jellemzésére használtak. Rimay Jánost idézi, 
amikor leírja Balassi Bálint halálát Esztergom falai alatt. 
«A haldokló hős utolsót fohászkodik. Megnyílik erre az ég és 
elénk örvénylik a barokk látomás : 

Mint álgyu golyóbis 
Temérdek kőfalt is 
Szokott meghasítani, 
Ez könyörgésnek is 
Mint eleje, vége 
Kezde mennyekben hatni, 
Csendesség lőn menyben, 
S az Isten eképen 
Kezde szájával szólni: 
Menj el te Raphaél, 
S lelkét még aki él, 
Vedd csendesen el tőle, 
Immár hozzá készült, 
Énnékem megfeszült, 

Előttem kitérüle. 
Vigy neki kegyelmet, 
És ne hagyj félelmet 
Sehol lenni körüle. 
Az ég megvidula, 
Rajta sok tűz gyúla, 
Raphael elérkezék, 
Mint testi ruhákból, 
Minden tagjaiból 
A lélek levetkezék; 
Méne fel menyekbe, 
Ábrahám keblébe, 
Kin meny megörvendezik.» 

Ezt a Rimay-idézetet így magyarázza a szerző : «Barokk 
színek és fantázia. Megelevenedik a ragyogó ég, a benne trónoló 
hatalmas Isten és Raphael angyal éteri szárnyalása, amint le-
száll a haldokló hőshöz. Rimay kortársának, Rubensnek ecsetjére 
méltó kép !» A magyarázat egyetlen mondata sem illik az idézetre : 
«Barokk színek.» Egyetlen színt sem említ Rimay, még csak 
nem is utal rá. Raphael éteri szárnyalásáról beszél a szerző, 
Rimay nem is figyeli meg az utat, amelyet Raphael megtesz. 
Csak Isten parancsát halljuk, aztán már megérkezik. Lehet, 
hogy szárnyalt Raphael, az is lehet, hogy éterien, de Rimayból 
ez nem derül ki. 

Lássunk még egy példát erre a jellemzésmódra : «Ezzel az 
eszközzel idealizálja barokk-erosszá szerelmét gróf Keglevich 
Miklós is, amikor jegyesét, gróf Czobor Évát szép Dianájának 
nevezi. Megtaláljuk nála az elbágyadást, a már ájuláshoz közeledő 
révült lelkiállapotot is : 

Égő szerelmedtől enyhődjék gyötrelmem, 
Ne fogyaszd életem. 
Bú miatt gyötrődött, fáradt bánatjában, 
Szívem, nyughatatlan, mint volt ő magában; 
Nagy kínvallásában.» 

Van sok barokkos vonás ebben a szerelmi vallomásban, de 



440 

«már ájuláshoz közeledő révült lelkiállapotot» csak az talál, aki 
sokat olvasta a kiváló német szerzőket. 

Még néhány ilyenfajta helyet kipécézhetnénk a tanulmány-
ból, de ez a néhány idézet is elég, hogy megismerkedjünk azzal 
a magatartással, amely lehetővé teszi a «kulturális gyarmat» 
elméletét. A német közönség azt tudja meg az értekezésből, 
különösen németnyelvű kivonatából, amely egyetlen magyar 
idézetet sem tartalmaz, hogy a magyar barokk teljesen azonos 
a némettel, hiszen ugyanazzal a terminológiával jellemezhető. 
Tehát természetes a következtetés, hogy a XVII. századi magyar 
barokk ugyanolyan, mint a korabeli német, mert arra aligha 
gondol a külföldi olvasó, hogy a látszólagos azonosságnak csak 
egy oka van : a tanulmány szerzőjének igen megtetszettek a 
német tudósok szép kifejezései. 

A tanulmányban is van egy gondolat, amely igazabb ered-
ményekre vezetett volna. Arról beszél a szerző, hogy a barokk 
stílusban nagy szerepet játszik a díszítőhajlam, «melynek gyökere 
végeredményben a Kelet nyelve. De keleti jellegű a magyar 
népi fantázia, amint azt oly kitűnően igazolja a honfoglaláskori 
vagy akár a mai népművészet. Ez a keleti fantázia nyilatkozik 
meg a költészetben. Amit a nyugati népek barokkja közvetí-
téssel kapott, azt a magyar barokk nemcsak a kor európai köz-
kincséből, hanem részben a nemzet lelkéből is vette. Termékeny 
és a magyar népköltészet további sorsára fontos kölcsönhatás 
jött így létre e korban a művelt barokk és a nép ízlése közt s 
barokkhasonlatok népi asszociációkká váltak és viszont». Ha 
ezt a gondolatot dolgozza majd ki a szerző — amire, reméljük 
sor kerül —, valószínűleg a magyar barokkot ismerjük meg, 
nem pedig a német irodalom szemléletéhez készült ragyogó 
tükörben imbolygó torzított képet. 

Sajnálnám, ha valahol olyan értelme lenne ezeknek a sorok-
nak, mintha a szerzőt akarnám támadni. Alapos, szorgalmas 
és logikusan gondolkodó kutatót árul el az említett tanulmány, 
akitől az irodalomtörténet sokat várhat. Ugyancsak nem gon-
dolok arra, hogy a manapság olyan divatos «hazafiatlan» vagy 
nem tudom milyen jelzőt ragasszak a szerzőre. Sőt valószínűnek 
tartom, hogy éppen a túlbuzgó hazafiság vezette, amikor minden-
áron ki akarta mutatni, hogy a mi barokk-irodalmunk is olyan, mint 
a németeké. Buzgalmában nem vette észre, hogy éppen túlzásai-
val segítheti elő a gyarmatgondolat terjesztését. Maradjunk csak 
meg az igazságnál, ha nem is olyan szép, ha nem is olyan dina-
mikus, expresszív, ájulatos és révületes, de a mienk. Fábián István 
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Kozma Miklós: Beszédek, 
előadások 

Nem tudjuk, mit csodáljunk 
jobban, Kozma Miklós beszédei-
nél és előadásainál, a sokrétűsé-
get-e, vagy éppen az azokban 
megnyilvánuló kemény és el-
szánt egyéniséget ? Egy bizo-
nyos : a beszédeket kiválthatta 
a politikai és társadalmi élet 
sok-sok szükségszerűsége, aktu-
alítása, de azok mindegyikén — 
mint papíron a vízjegy — át-
tűnik a szerző jelleme, meggyő-
ződése és lángoló hite. Az ese-
mények sokszor legyőzhetetlen-
nek látszó akadályokat jelente-
nek számára, de a politikus és az 
ember mindenkor megtalálta 
azt a hangot, amellyel elvei 
fenntartása mellett szólhatott 
a tárgyhoz. 

Közel húsz év fontos ese-
ménye megtalálható a két vas-
kos kötetben, az azokban tevé-
kenyen résztvevő kortárs sok-
szor szenvedélyes, de minden-
kor józan megítélésben. Kis 
magyar és világtörténelem ez a 
gyüjtemény, melyben nemcsak 
a sajátosan magyar, hanem az 
egész világot izgalomban tartó 
problémák magyar visszhang-
ját érezzük meg. Aki e beszéde-
ket végig olvassa, megsejti azt 
az izgalmat, mely az előadót és 
az írót elfogta, amikor átélte a 
feladat nagyszerűségét, ve-
szélyeit és lehetőségeit. 

1919 augusztus 4. az első dá-
tum, amikor a szegedi közös 

huszárság elindult, hogy újra 
Magyarország legyen Magyar-
ország. A végső (de nem utolsó) 
egy rádióbeszéd, melynek dá-
tuma 1938 október 2. Ebben — 
húsz kemény és munkás év ta-
pasztalata alapján a nyugal-
mat, bizalmat és a hitet hir-
dette meg. E háromra valljuk 
be mai zavaros időben óriási 
szükségünk van. 

«1919-től 1935-ig keveset be-
széltem, mert sokat dolgoztam. 
1935—1937-ig sokat kellett be-
szélnem, mert miniszter vol-
tam» — írja rövid előszavában. 
A munka a fegyelem és bajtár-
siasság jegyében, a beszéd a 
segíteni akarás szellemében foly. 
Mindkettőt alapos hozzáértés 
jellemezte. Azok az eredmé-
nyek, amelyeket a rádió fejlesz-
tése és a magyar közegészség-
ügy terén tett, maradandóvá 
teszik nevét a magyar kultúra 
történelmében. A politikus szá-
mára a nemzet részéről ez a 
legnagyobb elismerés. 

Marék Antal 

Mostra del Libro Italiano 

A magyar-olasz kultúregyez-
mény lehetővé tette, hogy Buda-
pesten végre megnyíljék az első 
olasz könyvkiállítás. «Mostra del 
Libro Italiano» — hirdetik a 
múzeum történelmimultú épü-
letének homlokzatán a felírás és 
a lengő olasz nemzeti színek. 
Szinte jelképes értelmű szá-
munkra, hogy az új Imperium 
Romanum szelleme ebben az 
épületben kapott hajlékot, ame-
lyet a magyar szabadságharc 
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megindulásának nemes hagyo-
mányai megszenteltek. Mert a 
tradicionális magyar szabadság-
vágy és Itália géniusza testvérek 
egymással. 

Bizonyos felfokozott kíván-
csisággal léptem a kiállítás ter-
meibe. Rómában alkalmam volt 
látnom ugyanis a felséges és 
hatalmas arányú Augustus jubi-
leumi kiállítást és másokat, s így 
joggal érdekelt, hogy ez a nagy-
szerű olasz szervező és alkotó-
munka mennyiben tud érvénye-
sülni az idegenben is. Várakozá-
somban nem csalódtam. Mintha 
az itteni miliő egészen kívül-
rekedt volna és zavartalanul a 
fascista Olaszország lelke, leve-
gője vett körül. Négyezer kötet. 
Mindez az impozáns gyüjtemény 
a rendelkezésre álló aránylag 
nem is túlságosan nagy helyen : 
a kupolacsarnokban és belőle 
nyíló teremben van felhalmozva. 
Rosszul fejeztem ki magamat : 
nem felhalmozva, hanem elren-
dezve. Mégpedig olyan kivételes 
ötletességgel, művészi érzékkel, 
mintahogy talán csak az olaszok 
tudnak rendezni. Semmi sem 
vész el szem elől, a jelentékte-
lennek tetsző kiállítási tárgy 
is megtalálja a maga helyét. 
A nagyvonalúság csodálatosan 
összeegyeztetve az arányosság-
gal. Nem nyom agyon, hanem 
lenyügöz és elragad. 

A bibliographust a kupola-
csarnokban, a bejárat közelében 
elhelyezett ősnyomtatványok és 
könyvritkaságok állítják meg. 
Az eleven olasz szellem frissiben 
felismerte a könyvnyomtatás je-
lentőségét és itt találjuk a 
Rómában már 1467-ben nyom-
tatott legelső könyvet : Cicero 
leveleit. Az első könyvek kiállí-
tásukkal, külsejükkel, betűfor-
máikkal még nem tudtak elsza-
kadni a kódextől. Ez látszik meg 
néhány remek könyvpéldányon, 

mint aminő például a Mirabilia 
Urbis Romae, az 1508-ben ki-
adott első római guida, Tagliente 
kalligrafiáról szóló híres műve : 
La vera de 10 exellente scrivere 
(kiadatott Rómában 1525-ben), 
továbbá a Perugiában 1481-ben 
sajtó alól kikerült világhírű 
Fioretti di San Francesco, s a 
Pungilingua 1472-ből való igen 
becses és nagyértékű kiadása. 
A könyvritkaságok sorában igen 
számos olyan prózai és költői 
mű akad, amely velünk magya-
rokkal foglalkozik. A magyar 
humanisták : Janus Pannonius 
és társai műveinek firenzei és 
bolognai kiadásaitól eltekintve 
itt van Ascanio Centorio degli 
Ortensi könyve : Commentari 
delle guerre Transilvania (Ve-
nezia, 1565), a poéták munkái 
közül pedig — hogy csak ezt az 
egyet említsem — Federico 
Noni: La Buda Liberata című 
1703-ban Velencében megjelent 
eposza. 

Nem kevésbbé változatos, ér-
dekes és lekötő az újabb és a 
modern anyag sem. A legrégibb 
időtől mostanáig itt található 
minden olyan mű, amely szerve-
sen illeszkedik az olasz szellemi 
fejlődés történeti láncolatába. 
Egyetlen szaktudomány, művé-
szet, probléma-terület sem nél-
külözi az idevágó munkákat. 
A pazar bibliofil kiadású köny-
vek mellett ott találom a szerény 
népszerű és olcsó kiadásokat. 
Ezeknek azonban egyetlen da-
rabja sem ponyva. Csupa klasz-
szikus. Dantét, Petrarcát, Gol-
donit, Leopardit, Manzonit, 
D'Annunziót s a többit teszik 
hozzáférhetővé a mi pénzünk 
szerint néhány fillérért az anya-
gilag kevésbbé tehetősek szá-
mára. Nem leszállni törekesznek 
a selejtesebb ízlés-színvonalhoz, 
hanem megpróbálják azt — és 
sikerrel — felemelni és meg-
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nevelni. Nem mindennapi örö-
met szerez a kiállítás ama része, 
amelyen a magyar írók olaszra 
fordított művei sorakoznak. 
Klasszikusaink mellett a moder-
nek is helyet találnak itt és ami 
még nem jutott volna el ide, 
abban a hiba nem őket terheli. 
Hasonlóképpen bőséges a Ma-
gyarországgal és a magyar pro-
blémákkal foglalkozó olasz köny-
vek együttese. 

Az Imperium Romanumot ki-
alakító győzelmes fascizmus 
lelki profilja is plasztikusan raj-
zolódik ki az itt kiállított mű-
vekből. Itt döbben reá az ember 
igazában arra a tényre, hogy 
mennyire elsődlegesen szellemi 
és eszmei mozgalom a jelen 
óráiban dübörgő történelmi tet-
tekkel fellépő fascizmus. A Duce 
beszédei jelentik-e gyüjtemény-
ben a kikristályosodási pontot. 
Folyamat, ami egyben már tör-
ténelem és ugyanakkor mégis 
folyton megújuló izgalmas való-
ság, forradalmas jövőbenézés. 
Szinte érzékeljük Mussolini sokat 
jelentő szavait : Noi siamo 
sempre domani. 

Cicero levelei egyfelől, a Duce 
beszédei és Badoglio etiópiai 
háborúról szóló könyve másfelől 
a határvonal. Középütt nincs a 
legcsekélyebb zavaró momen-
tum sem, az olasz lélek nyíl-
egyenesen ível a cél felé, s bár 
«csupán» ötszáz esztendő dátu-
maival vonulnak fel itt a köny-
vek, mögöttük érzem a kétezer-
ötszáz éves «örök» Róma halha-
tatlan szellemét. Mihály László 

Magyar világosság — Olasz 
igazság. 

Az olasz szellemi életben 
nagy érdeklődést keltett nem-
régiben Balbino Giulianonak 
magyarságról szóló cikke. Giu-

liano szenátor, a római egye-
tem tanára s volt olasz kultusz-
miniszter, aki márciusban itt 
Budapesten időzött és a Páz-
mány-egyetem bölcsészeti ka-
rán az olasz filozófiai gondolat-
ról a X I X . században, az olasz 
kultúrintézetben pedig a mai 
Qlaszország kérdéseiről és tö-
rekvéseiről tartott előadást, a 
Gazzetta del Popolo március 7-i 
számában «Luci d' Ungheria» 
(Magyar világosság) címmel cik-
ket írt, amely annak különösen 
meleg baráti hangjától elte-
kintve, olasz viszonylatban igen 
érdekes és igazi megismerésünk-
ből fakadó, feltűnést keltő meg-
állapításokkal mutat reá a ma-
gyar lélek igazi lényegére. Bal-
bino Giuliano fontos jelentőségű 
cikkét alkalmam volt előzőleg 
vázlatosan a magyar sajtóban 
fordításomban publikálni, azon-
ban annak elsősorban kulturá-
lis és szellemtörténeti jelentősé-
génél fogva, nem taglalhattam 
olyan részletesen és nem fűzhet-
tem hozzá azokat a reflexiókat, 
amelyeket ez a cikk megérde-
mel. 

Balbino Giulianot az Olasz-
országban és általában a latin 
kultúra egész területén ismert 
és nagyrabecsült Hankiss János 
debreceni egyetemi tanár «Lu-
mieres d'Hongrie» című könyve 
inspirálta cikke megírására any-
nyira, hogy nemcsak cikke cí-
méül használta, hanem a szö-
vegben is többször hivatkozik 
reá, ugyancsak Hóman Bálint 
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kultuszminiszternek a magyar 
Rinascimentoról írott kiváló 
munkájára. Ezek a «magyar vi-
lágosság» fényei — Giuliano sze-
rint —, amelyek megvilágítják 
az igazságot s az igaz magyar 
lelket a baráti olasz nemzet felé. 
«Nem lehet azt mondani, hogy 
Magyarország az olaszok előtt 
ismeretlen — jelenti ki Giu-
liano —, de azt sem mondhatja 
senki, hogy megérdemelt módon 
ismernék ezt az országot.» Ez 
bizony férfias és őszinte beszéd! 
Giuliano fel is sorolja azt, amit 
a ma átlagos olasza tud Ma-
gyarországról. Ismerik Buda-
pestet, ezt a szép és modern fő-
várost, a Duna gyöngyét, a ma-
gyarság néprajzi érdekességeit: a 
pusztát, a csárdát és a cigányt... 
Ezeket túlságosan jól is ! Be 
van ágyazva az olasz memó-
riákba a mult századbeli nagy 
politikusainknak, költőinknek : 
Kossuthnak,Petőfinek,Madách-
nak és másoknak a neve, a ma-
gyar színházi irodalom köny-
nyebb fajsúlyú alkotásai is el-
jutottak olasz földre, azonban 
a magyar lélek, benső valóságá-
ban, mégis rejtett kincs maradt 
az új fascista Itália előtt. Pedig 
ennek a léleknek szava van és 
lesz az európai történelemben. 

Giuliano eme megállapításá-
nál meg kell állani, mert ha jól 
tudom, először hangzott el ez az 
igazság olasz részről, ilyen nyil-
tan, kereken és kerülgetés nél-
kül — hangsúlyozom — elő-
ször. A meglepő, minket azon-

ban köszönetre és hálára köte-
lező kijelentés mögött nem la-
pul ugyan vád sem az olasz 
sem a magyar oldal felé, mégis 
úgy érezzük : ha ez így történt, 
bizony hibásak vagyunk ebben 
egy kicsit. S felkiálthatunk öröm-
mel : Végre! Hát meglátják 
már az új Imperium Romanum 
földjén, hogy nem az a magyar 
szellem, magyar érték és lélek, 
amit dráma-exportunk egyes 
oda jutott darabjai, vagy a 
magyar folklor külsőségeit ha-
misan, kontár módon megcsil-
logtató úgynevezett magyar fil-
mek reprezentáltak. Végre el-
jutott hát oda a «magyar vilá-
gosság» igazi fénye. Merthogy 
Giuliano erre is gondolt, kimu-
tatja azzal is, hogy tovább 
részletezi a dolgot szórói-szóra a 
következőleg: «A magyarok nem 
szeretik, ha túlsokat emlegetik 
előttük a pusztát, ennek összes 
romantikus tartozékaival, ép-
pen úgy, mint ahogy mi olaszok 
sem vesszük szívesen, ha túlso-
kat emlegetik előttünk a ná-
polyi dalokat. Ebben nekik is, 
nekünk is tökéletesen igazunk 
van.» Eme valóságra való reá-
mutatás arra vall, hogy nem-
csak mi magyarok, hanem az 
olaszok is megérezték, hogy mi-
lyen káros hatású, félresiklott, 
helytelen útra zökkent propa-
gandája egy népnek az olyan, 
ami a tények felületes ismeré-
sén, vagy félreismerésén alapul. 
Az olaszokat joggal felháborítja 
az, ha valaki egy Olaszországról 
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szóló útleírásban a nápolyi 
lazzaronikat, tolakodó utcai 
koldusokat, vándormuzsikuso-
kat emlegeti és az olasz egyéni-
ség mai legjellemzőbb tulajdon-
ságának — enyhén szólva — az 
idegenektől való könnyű pénz-
szerzést tartja, aminthogy mi is 
vérig lehetünk sértve, ha vala-
melyik bőfantáziájú külföldi író 
a régen elvirágzott betyárro-
mantikát tartaná rólunk ki-
emelendőnek és fokosos, gatyás, 
vagy díszmagyaros járókelők-
kel népesítené be a pesti Váci-
utcát. 

Giuliano reámutat arra is, 
hogy ez nem jelenti a népköl-
tészet és a néphagyományok 
megtagadását, de ahogyan mi 
elvárjuk, ők is elvárhatják igazi 
jelentőségük és értékük elisme-
rését. Ennek a jelentőségnek a 
felismerése különösen fontos ná-
lunk, magyaroknál, akiknek 
lelki arca — itt Hankiss János 
találó megállapítására hivatko-
zik Giuliano — valóságos Janus-
formát öltött. A magyarság 
valóban Európa Janusa («il 
Giano dell' Europa»), aki sze-
mét feszülten nyugtatja rajta 
Nyugaton, de ugyanekkor Kelet 
felől, ahonnan ide származott, 
az ázsiai puszták izenetét so-
dorja fülébe a szél. Ez a kettős-
ség uralkodik a magyar lélek-
ben századokon át. Nyugat ha-
talmas varázsával és hatalmi 
nyomásával szemben a ma-
gyarság jórészt nyelvének kö-
szönheti megmaradását, amely 

minden szomszédjától eltérő, el-
szigetelt volt. Ez a különálló 
nyelv azonban nem akadályozta 
meg, hogy a magyarság vérévé 
ne tegye a nyugati, elsősorban 
a latin hatásokat. Sőt: ez a 
latin-olasz hatás fokozta erejét 
annyira, hogy megállott itt a 
helyén a szláv, germán és bal-
káni erők ütköző pontjában. 
Ennek a hatásnak gyönyörű ki-
virágzása volt Mátyás király 
uralkodása, amikor itt a Duna 
partján, Budán egy igazi rinas-
cimentóbeli uralkodó tartott 
ragyogó kultúrájú udvart, a 
Balkán felett uralkodva. 

Akik a magyar lelket azono-
sítják a puszta primitívségével, 
azok elfelejtik, hogy ez a kizá-
rólagosan jellemzőnek emlege-
tett magyar pusztaság szomorú 
történeti tények eredménye, 
mert — mint az illusztris cikk-
író mondja — a rinascimento 
magyar nagyhatalmát a más-
félszázados török uralom pusz-
tította el és tette a virágzó fal-
vakat és termőföldeket siva-
taggá. 

«Számunkra nincs tehát ér-
telem nélkül — hangsúlyozza 
Giuliano — ha a magyar népet 
politikai adottságon túl is mély 
rokonszenvvel nézzük. Mert iga-
ziból megérezzük, hogy ez a nép, 
amely olyan messziről sodródott 
ide, velünk lelkileg annyira rokon, 
mint egyetlen más nép sem a 
szomszédok közül.» Kimutatja 
ezután, hogy a magyarok, akár-
csak az olaszok, nehéz küzdel-
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meket vívtak szellemi egyedisé-
gük, nemzeti lelkiségük fenn-
maradásáért, s a magyarságban 
talán ez fejlesztette ki erős faji-
sága mellett a latinság iránti 
ösztönös rokonszenvét. «Mert 
nincs jelentőség nélkül — így 
végzi cikkét Giuliani —, hogy 
éppen ez a régi ázsiai eredetű nép 
ragaszkodott legtovább a latinhoz, 
mint a nemzetközi érintkezés 
nyelvéhez.» Hozzáteszi, hogy a 
magyarság, mint a multban, az 
egyensúlyozó szerepét töltötte 
be a Dunavölgyében, úgy erre 
a szerepre jövőben is fokozattan 
hivatott. 

Mihály László 

Császár Elemér: Arany János. 
(Egyetemi előadás, igazgatója dé-
kánságának emlékére kiadta a 
Magyar Irodalomtörténeti Intézet 
ifjúsága. Budapest, 1938.) 

1937—38-ban volt Császár 
Elemér a bölcsészetkar dékánja 
és már évek óta igazgatója a 
Magyar Irodalomtörténeti In-
tézetnek. Az intézet ifjúsága ki-
adta professzorának Arany 
Jánosról szóló előadását, amely 
az 1936—37. évben hangzott el. 
Csak helyeselhető, hogy a pro-
fesszorok olyan előadásai, ame-
lyek vizsgák stb. miatt később 
is hasznosak, a kezdetleges kő-
nyomatos és kéziratos jegyzetek 
helyett, amelyeket sokszor drá-
gán kellett megszerezni a «zug-
forgalomban», nyomtatásban je-
lenjenek meg. Ezenkívül az a 
haszna is megvan az efajta ki-
adványoknak, hogy így az egye-
temen kívül állók is beletekint-
hetnek az Alma Mater falai 
között folyó munkába. 

Császár Elemér most közzé-
tett előadássorozata kerek egész 

s így szinte könyvbe kívánkozik. 
Azok közé az előadók közé tar-
tozik, akik udvariasan olvasóik 
segítségére sietnek. A könyv 
szerkezete világos és logikus. 
Rövid bevezetés után, amely-
ben Petőfivel hasonlítja össze, 
ismerteti Arany életét és egyéni-
ségét. Költészetét általában jel-
lemzi, majd az egyes alkotásokat 
veszi sorra műfajok szerint cso-
portosítva. A könyv beosztása 
a szokásos, aminek az az előnye 
megvan, hogy könnyebben el-
igazodik az olvasó. Ugyanígy az 
olvasó segítségére siet azzal is, 
hogy a szerkezetet öntudatossá 
teszi. Gyakran találunk ilyen 
fajta átmeneteket : «Hogy tisz-
tán lássuk Arany szellemének 
munkáját, három szempontból 
akarom vizsgálat alá venni a 
két munkát, (Ilosvai és Arany 
Toldiját). Vizsgálni fogom a két 
mű kompozícióját, azután a két 
mű cselekvényét, végül azt a 
módot, amint embereiket jel-
lemzik.» Ugyanerre a forrásra 
vezethető vissza, hogy az elő-
forduló irodalmi fogalmakat (pl. 
trilógia) megmagyarázza. 

Valószínűleg egyénisége, 
amelynek leglényegesebb vo-
nása a világosságra törekvés, 
tette alkalmassá, hogy az iro-
dalomtörténeti pozitivizmus 
egyik legismertebb képviselője 
legyen. A pozitivizmus vonzó-
dik a világosan körülhatárolt, 
könnyen áttekinthető fogalmak 
felé. Ilyenek az irodalomtör-
ténetben a műfajok. Császár 
Elemér nem túloz annyira, mint 
Brunetiére, aki szinte külön éle-
tet tulajdonít nekik, de köny-
vében igen fontosak. Több ol-
dalon keresztül vitatja, hogy a 
«Toldi» éposz, nem pedig költői 
beszély, ugyanígy hosszabban 
mérlegeli, hogy a «Toldi estéje» 
humoros, vagy tragikus éposz-e. 
A «Pázmán lovag»-ot kiveszi a 
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balladák közül és a humoros 
elbeszélések közé sorozza. Vi-
szont a «Honvéd özvegyét» a 
balladák közé helyezi. 

Másik feltűnő vonása Császár 
Elemér könyvének a kritikai 
készség. Szívesen és határozot-
tan szögezi le állásfoglalását 
még Arany Jánossal szemben is. 
Különösen az epikai hitel el-
méletét tartja merevnek és dog-
matikusnak, noha tudja, hogy 
Arany óvatossága miatt terem-
tette meg. Arany szerénységével 
is szembeszáll, különösen ami-
kor fantáziájáról van szó, amit 
Arany nem becsült sokra. Ezzel 
a témával már régebbi kutatá-
saiban is foglalkozott (Iroda-
lomtörténeti Közlemények 1926) 
de mint többi Arany tanul-
mányának eredményeit, ezeket 
is beledolgozza könyvébe. A 
könyv érdekességét növeli, hogy 
Voinovich Géza Arany-életrajza 
után jelent meg s ezzel az éber 
kritikával használja fel annak 
eredményeit. Egy-két kisebb je-
lentőségű kivételtől eltekintve 
elfogadja megállapításait. Kü-
lönösen kiemeli, hogy Voinovich 
Bolond Istókról szóló fejtegeté-
seihez is csatlakozik, amelyek-
ben Aranyt Byronnal hasonlítja 
össze és a magyar költőt tartja 
különbnek. 

Szép lapokon rajzolja a ma-
gyar férfi és nő jellemét Arany 
élete és epikája alapján. Általá-
ban Aranyt elsősorban epikus 
költőnek tartja, líráját nem be-
csüli s ezzel tudatosan szembe-
száll az újabb áramlatokkal, 
amelyek Arany költői művének 
ezt a részét is hangsúlyozzák. 

Hasznos bibliográfia zárja a 
kötetet. Sajnos kimaradt az 
összefoglaló ismertetések közül 
Keresztúry Dezső kis monográ-
fiája, amely pedig könnyen hozzá 
férhető (A Magyar Szemle Kin-
csestárában jelent meg), mos-

tanában adták ki és több érde-
kes gondolatot vet fel. 

Fábián István 

Rézler Gyula: A magyar nagy-
ipari munkásság kialakulása, 
1867—1914. (Rekord-könyvkiadó 
kiadása, 1938.) 

A magyar nagyipari munkás-
ság kialakulása szükségszerűen 
egybeesik a magyar nagyipar ki-
alakulásával. Az iparosodás meg-
kezdődésével természetszerű, 
hogy a magyar szakmunkások 
nem állnak rendelkezésre s így 
külföldi szakmunkások behoza-
tala válik szükségessé. Az ipari 
üzemek megindulásával terem-
tődik meg a lehetőség ahhoz, 
hogy hazai földön szakmunkáso-
kat képezzenek ki. Rézler a 
magyar munkásmozgalom tör-
ténetének első időszakát kívánta 
vizsgálat tárgyává tenni és en-
nek a szándéknak nem felel meg 
az a cím, amelyet könyvének 
adott. Nem azt akarja ez jelen-
teni, mintha a nagyipari mun-
kásság kialakulását nem lehetne 
vizsgálat tárgyává tenni, de 
nyilvánvaló, hogy ebbe a pro-
blémakörbe mindenekelőtt az a 
kérdés tartozik, hogy a fejlődő 
ipar hogyan neveli ki a magyar 
szakmunkásokat, a kialakult 
magyar munkásrétegben hogyan 
olvad fel az az idegen mag, ame-
lyet a megindulásnál találunk, 
ez az idegen befolyás mennyiben 
érezteti hatását a munkásság 
osztályöntudatának kialakulá-
sában és hogyan alakul ennek 
megfelelően a munkásság szer-
vezkedése. Rézler a fősúlyt a 
munkásmozgalmak történetére 
fekteti, ezért az a cím felelt volna 
meg a könyvének, hogy : A ma-
gyar munkásság mozgalmának 
története 1867—1914. A könyv 
tartalmának az értékét azonban 
nem rontja a címe. Rézler igen 
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értékes munkát végzett, amikor 
eredeti források felhasználásával 
megírja a magyar munkásmoz-
galmakat. Különösen értékes, 
hogy bőven feldolgozta az egy-
kori munkáslapok történeti em-
lékét. Sajnálatosnak kell tarta-
nunk azonban, hogy témájának 
rendezésénél, az anyag csoporto-
sításánál semmiféle eszmei vonal 
nem vezette, mert ennek követ-
keztében könyve száraz krónikai 
elbeszéléssé vált. Ezt nem ma-
gyarázhatja az, hogy tárgyila-
gosságra törekedett, mert a tár-
gyilagosságra törekvéssel töké-
letesen megfér az a történeti 
szemlélet, amely minden kornak 
egyik sajátossága. Hiszen ezért 
kell többek között a történelmet 
mindig újra írni. Rézler könyve, 
mivel minden ideológiától men-
tes, elsősorban forrásmunka és 
amely kitűnő azok számára, akik 
a magyar munkásmozgalom tör-
ténetével kívánnak foglalkozni. 

(ti) 

Ambrózy Ágoston: Madár. 
(Versek. Cserépfalvy.) 

Amikor nemrégiben a zem-
pléni hegyek közt jártam, talál-
koztam először Ambrózyval. 
Torkig voltunk az úgynevezett 
pesti költészettel és éreztük, 
a kimondott szavak elkerülhe-
tetlenül visszasodornának oda, 
ahonnan olyan örömmel mene-
kültünk. Igy indult meg közöt-
tünk a lelkek beszélgetése hang-
talanul. Az útról beszélgettünk, 
amelyen az ember élete fut. 
Mindketten éreztük az út nagy-
szerű és lesujtó törvényét, az 
induló pontok távolságát, amely 
az utakban összehajlik egy ilyen 
éjszakán, hogy szétnyíljon és 

elíveljen, ahogy az a régi ház-
ban már elrendeltetett. 

A szomorú kolozsvári házra 
gondoltam, ahonnan én in-
dultam, a Hója erdőre, ahol 
számomra egész gyermeksége-
men át a világ végződött. A 
Hója erdőn túl a Baglyoska 
hegyen már állt a régi ház, ahol 
árva, kardos, mentés kurucok 
vidultak tárogató mellett, táro-
gató mellett. 

Ez a tradíció, ez az egyetlen 
nemzeti feladatra elrendeltetés 
nemzedékeken át az íze, a me-
lege, a zamata Ambrózy költé-
szetének. Nincs benne semmi 
keserűség, semmi lázadás az út 
iránt. Büszkeség van benne és 
a feladat vállalása. 

Ezt a kurucos, legényes ma-
gatartást találjuk minden mon-
datában. Nemcsak azokban, 
melyek hangjukkal is felidézik 
ezt a hetyke könnyenvevést, de 
azokban is, ahol szóhoz jut a 
kiművelt fő, a pesti intellektuell. 
A poklot is megszereti az, aki-
nek izgató érdekes feladata van 
ott. Ambrózy úgy szereti ezt a 
jó-rossz világot, mint a kuruc 
ősök a zajos végvidéket. Ismer-
ték minden baját-bánatát, is-
merték rokonságát a hirtelen 
halállal, de ismerték szépségét, 
örömét is. Ismerték és keveset 
gondoltak vele, hogy felcserél-
jék, még kevesebbet azzal, hogy 
átformálják. Innen van, hogy 
Ambrózyból soha nem csap ki 
égetően a lírai hevület. Ha el is 
érkezik a kellő hőfokig, hirtelen 
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okos lesz és inkább egy szelle-
mes ötlettel hűti le magát. 

Egy ilyen adottságokkal meg-
áldott költő legfőbb ereje a 
lírai hangulatú leírás. Ambrózy 
derűs életszemlélete, erős rea-
lizmusa itt talál jó talajra. Nála 
a világ megkötöttsége és a köl-
tői szabadság egyazon tőről 
fakad. 

Nagyszerű verselő készsége és 
tiszta, nyilt költői beszéde fel-
nyitják előtte a kevésbbé költői 
témákat, hasonlatokat és sza-
vakat. Semmi sem hagy rossz, 
salakos ízt, mert mindet egy-
formán ölel át a költő egyenle-
tes, meleg szeretete. A frakkos 
Juliát, a kedvese kisujj át ép-
úgy, mint ujságolvasó apja ko-
pasz fejét. 
Mentés, nemes urambátyámék 
hagyták rám ezt az örökséget. 
Sarkantyúm nincs és mégis peng 

a sarkam, 
zajos, bálos kastélyokról mesé-

lek . . . 
ismeri be maga a költő is okos 
mérséklettel. Ez az okos mér-
séklet hozza rokonságba és vá-
lasztja el ugyanakkor a filozo-
fáló és túlokos pesti intellektu-
ellektől. Helyenként mintha a 
nehéz, szürke levegőjű alma-
nach-versek csendülnének meg, 
de csak egy pillanatra. Újra rá-
talál hangjára : a táj kimélyül, 
az alakok mozogni kezdenek, 
az érzések — a költő természe-
tének megfelelően — nem a 
meztelen szavakon, hanem a 
verszenén át hatnak. 

Legközvetlenebb talán ott, 
ahol szabadjára engedi szelle-
mes-groteszk ötleteit. Élénk, 
táncos-szeszélyes ritmusban fut 
a vers, a gondolatok, képek, 
szavak ritmikusan kapcsolód-
nak : érezzük, a költő magát 
akarja elragadni — és minket 
ragad el. 

Eső után hasad a kék, 
meztelenül ragyog az ég, 
a csatornán friss víz csorog, 
a torkos föld ma jóllakott 
és nedvesen és részegen 
táncol a fény a réteken. 
Ma éjszaka zizeg a nász, 
arasznyit nő minden kalász. 

A költők első kötete többet 
ígér, mint amennyit megvaló-
sít. Ambrózyé többet valósít 
meg. Nemcsak ő őrködi körül 
szeretettel a régi házat, de a 
régi ház szeretete, melege is át-
öleli őt, minden ősi kincsét oda-
önti a költő lelkébe : ügyel reá 
a zempléni táj. 

Az én utam sokszor nehéz 
kanyarba rohan : a kolozsvári 
ház már régen csak a lelkemben 
él, ezért szeretem az utakat, 
ahonnan még messziről is visz-
sza lehet nézni. 

. . . szemem fáj, úgy nézek feléd, 
lesvén eltűnő fényedet, 
mely messzi van már, messzi van 
s tán most utolsót integet . . . 

A költő egy pillanatnyi meg-
rezdülése ez. Az a messzi pont 
még sokáig, mindig integetni 
f o g . Hegedüs Zoltán 

Napkelet I. 29 
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Ágoston Julián: Fekete re-
meteségem. (Versek.) 

Ágoston Juliánnak sok a 
mondanivalója. A sűrűn teleírt 
oldalak hosszú verssoraikkal úgy 
hatnak, mintha egy bányába 
tévedtünk volna, ahol halomba 
magasodnak a termésérc fénylő, 
leszakított kövei, még ugyan 
darabosan, néhol szétporzón, de 
mindig érintetlen tisztaságban. 
A csákányos kéz küzd az anyag-
gal, mert minden erejét meg-
feszítve azokat a köveket akarja 
előbányászni, amelyek a leg-
kristályosabban és legigazabban 
mutatják meg önmagát. Mert 
Ágoston Juliánt elsősorban az 
érdekli, amit önmagában lát és 
csak másodsorban az, amit énjén 
keresztül átszűr a külvilágból. 

«Remeteségbe hajszolom ma-
gam . . . » — így kezdődik a 
kötet első verse és míg az utol-
sóig végiglapozom, úgy érzem, 
mintha egy dráma játszódott 
volna le előttem, az egyedülálló 
lélek drámája, a remetéé, akit 
« . . . kicsit csodálnak, kicsit sze-
retnek, s kicsit tán nevetnek», — 
aki mindig egyedül van, mindig 
magányos, mint a sziklán nőtt 
fenyő. Ebben az önmaga által 
választott elkülönülésben vá-
gyódással keresi a csöndet, ahol 
csak saját lelkét figyelheti : «Sze-
retnék halk lenni . . . szeretném 
megmarkolni ezt a csöndet !» 
De amikor már a lélek leg-
mélyére ér, ijedve visszadöbben : 
«Nem merek magamba nézni, 
mert a benti mélységek ijesz-
tőbbek a szakadékoknál.» Ez a 
különös ellentét viharzik át min-
den versén : keresi önmagát és 
fél ettől a meztelen éntől. «Nem 
értek semmit, amit értenem kel-
lene», — jajdul föl. Olyan mélyre 
akar szállni, mint a gyöngy-
halász, akinek hivatása, hogy 
gyöngyöt hozzon föl, de közben 
azt érzi, hogy megfullad, mi-

előtt fölmutathatná igazgyön-
gyeit. Pedig a gyöngyök hibátlan 
csillogásúak, — egy őszinte, 
tiszta emberi arc rejtőzik mö-
götte. 

Tele vannak kérdésekkel, 
örök «miértekkel» Ágoston Ju-
lián versei. «Kié az én életem» — 
kérdi tépelődve, kínozva magát 
és csak a kötet legvégén talál 
feleletet a mindent elnyugtató 
Istenhez térésben. 

Ennek a fiatal papköltőnek 
a verseiben kevésszer találko-
zunk az Isten nevével, de mégis 
ott izzik minden küszködő sza-
vának a mélyén, ott rejtőzik 
tavaszi lobogású, mindent ölelő 
verseiben és halálos szomorúsá-
gában is. «Egybemosódik arcom 
a végtelennel», — írja egyik ver-
sében. És igaza van, mert aki 
ezeket a verseket olvassa, az 
úgy érzi, mintha önmaga lelkét 
találta volna meg benne, a ki-
fej ezhetetlent, hogy saját, igaz, 
emberi lényével együtt földob-
hassa a végtelen felé, Isten felé, 
ahol « . . . kezdődik majd az 
Élet». Nagy Méda 

Riedl Frigyes: Kölcsey Fe-
renc. (Magyar irodalmi ritkasá-
gok: 42. sz.) 

«Lángolni és mindig jobban, 
mindig tisztábban lángolni kell 
az embernek, hogy rendelteté-
séhez képest nagyot és szépet 
művelhessen.» Ez az utolsó idé-
zet Kölcsey műveiből Riedl Fri-
gyes most kiadott egyetemi elő-
adásában. Riedl szokásos sze-
rény modorában hozzáteszi : 
«Azt hiszem, ezek a szavak ad-
ják meg Kölcsey lelkének a kul-
csát». Ez a látszólag semmit-
mondó befejezés jellemzi Riedl 
módszerét. Ma is keresetlennek, 
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egyszerűnek hat ez a vég, még 
inkább annak hathatott akkor, 
amikor elhangzott 1909-ben, az 
irodalomtörténeti retorika fény-
korában, amikor már-már köte-
lező volt valamilyen népszínmű-
páthosz, ha valaki magyar írók-
ról beszélt. 

A befejezés azt is megmondja, 
mit keresett Riedl : a lélek kul-
csát. Számára az írók sokszor 
valóban megfejtendő lélektani 
rejtélyek, érdekes emberek, kü-
lönleges egyéniségek, akik a lé-
lekbúvárok számára megköze-
líthetőbbek, mint a többi em-
ber, mert műveikben elárulják, 
felfedik magukat. Az emberi lé-
lek, az egyéniség a háború előtti 
francia irodalomtörténetírás 
nagy titka, amelyért annyi har-
cot vívtak, s oly finomra csi-
szolták eszközeit: a megfigye-
lést, az elemzést. 

Ezzel a két szóval kezdődik 
az utolsó mondat : «Azt hi-
szem . . .» Mennyi alázat van 
ebben a két szóban. Minden su-
hanc biztos a dolgában és men-
nél műveletlenebb valaki, annál 
biztosabban és szigorúbban ítél-
kezik elevenek és holtak fölött. 
Riedl Frigyes félévi egyetemi 
előadás végén is csak «azt 
hiszi», hogy megtalálta Kölcsey 
lelkének kulcsát. 

Természetesen az egyetemi 
előadáson látszik, hogy nem 
könyvnek készült. Egy-egy rész-
letbe túlságosan belemerül, több 
teret juttat neki, mint amennyi 
megilletné, máskor egyszerű-

sége talán már lomposságba 
megy át, de ezek a részletek is 
kedvesek, mert vonzó, közvet-
len egyéniség ismeretéhez segíte-
nek. Ezenkívül azonban meny-
nyi olyan részlet van, amelyet 
csak ennél az eleven érzésű, 
finom szellemnél találhatunk 
meg. Megemlíti azt a levelet, 
amelyet Berzsenyi Kazinczy-
nak írt, aki elolvasta Kölcsey 
bírálatát. Riedl előadásai híre-
sek voltak arról, hogy egy oda-
vetett megjegyzéssel megeleve-
nített, szinte körültapinthatóan 
kidomborított egy-egy alakot. 
Itt is hozzáteszi, mielőtt idézné 
a levelet: «Képzelhetjük, meny-
nyire reszketett a keze Berzse-
nyinek». 

Amennyire Riedl előadásait 
ismerem, ez a legegységesebbek 
és a legsikerültebbek közül va-
lónak látszik. Az irodalomtörté-
netet valóban hálára kötelezte 
a kiadó két gimnázium (buda-
pesti Kölcsey és Berzsenyi) ön-
képzőköre és a sajtó alá ren-
dező Kozocsa Sándor. 

Fábián István 

Kiss Tamás: Régi reggelek. 
Versek. (Magyar Irók kiadása. 
4. szám. Szerkeszti: Vajthó 
László.) (Kir. Magy. Egyetemi 
Nyomda nyomása.) 

Ha a legújabb, húsz és har-
minc közötti életévű magyar 
költő-nemzedékről, sub specie 
aeternitatis» tolmácsoljuk leg-
általánosabb, legjellemzőbb 
észrevételeinket, elsősorban is 

29* 
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csökkent szívverésük lep meg. 
Talán éppen ezért járnak any-
nyira az okosság maszkjában s 
ezért nem csinál nagyrészük 
egyebet, mint játszik, szóra-
kozik; de még játszani, szóra-
kozni sem tudnak vérbelien. 
Számosan közülük egész halá-
los komolysággal játszanak és 
szórakoznak. S talán monda-
nunk sem kell, hogy jobb lenne 
ennek a megfordítottja : já-
tékosan szórakozva kellene ha-
lálosan komoly lírai «munkát» 
végezniök. Mégis, ha ily kü-
löncködve játszanak is, szeret-
nünk kell e nemzedék értéke-
sebb tagjait. Ők a jövő magyar 
lírájának építői. Vér a vérünk-
ből, hús a húsunkból: a mi 
költőink, a fiataloké. De éppen 
a magyar líra jövője érdekében 
kell, hogy ez a szeretet ne 
gyengüljön és világtalanodjék 
majomszeretetté. 

Kiss Tamás «Régi reggelek» 
c. verskötete tanusága szerint 
a szóbanforgó költőnemzedék 
javából való. Azért kellett rö-
viden megadni nemzedékének 
arcképminiatürjét, mert ezen 
az ő arcképének alapvetőbb 
jegyei is tükröződnek. Pedig 
egyben nem szabad Kiss Ta-
másnak vállalnia a szolidaritást 
nemzedékével: a tartalmi já-
tékosságban. ő sokkal nehe-
zebb és komolyabb kedély an-
nál, hogysem a tartalmi játé-
kosság könnyed és fesztelen 
önfeledtségéig zavartalan ked-
vességgel elérhetne. Mennyivel 

spontánabb például Erdélyi Jó-
zsef Kutyavilág-a, mint a Kiss 
Tamás Kutyanótá-ja. Annak 
hangulatából valósággal kinő 
a «Favég, favég, vak, vak, vak!» 
refrén, viszont emebben az «Au, 
au, vau, vau, vak, vak» refrén 
olyan, mint a szárazra tett hal. 

De a tartalmi játékosságnál 
sokkal jellemzőbb szóbanforgó 
költőnemzedékünkre a formai 
játék. S ebben Kiss Tamás 
otthon van. Stílusmozdulatai a 
fejlett ötvösművész hajlékony-
ságával és gazdaságosságával 
rendelkeznek. Képei valósággal 
mesternek, de nem mesterkél-
tek és nem gépiesek. Nemes 
mértéktartása vezeti túl a ki-
fejezés Scilláin és Charybdisein, 
Előadása elegáns. De ez az 
elegáncia sokkal töményebb és 
rezerváltabb annál, hogysem a 
szalónias sikk üres jólneveltsé-
gébe száradna bele, vagy a 
stílfakirság cirkuszi szenvelgé-
sébe oltódnék. 

Kiss Tamás hangszerelése 
tudatos ugyan, mégis benső-
ségesen lírai. Művészfegyelme, 
józansága melankóliáját kék-
vérűvé fojtja le. De e lefojtás 
csak használ költészetének, 
mert finoman veri föl a mon-
danivalók visszhangját. Versei 
bársonyos falu szobáiból meg-
hitt szelíden búgnak ki egy a 
fajtájáért szenvedő és elrévedő 
lélek szorongó panaszai. A lelki 
rabság, gátlottság az ő legsa-
játosabb, legszubjektívebb él-
ménye. Ahol közvetlenül, vagy 
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közvetve erről ír, ott sűrűbb 
lesz a vers levegője, mint pl. 
a Kunsági elégiá-ban, a Meg-
hasadt magány-ban, a Sóhaj-
ban. Vigyáznia kell és őriznie 
kell ezt a kincset, hogy emlékké 
ne hűljön, hanem éppen az 
élettel való benső súrlódások-
ból kapjon egyre erősödő, fris-
sülő visszhangot és kemény 
sarkító hatalmat. 

Asztalos Dezső 

Székely Julia: A repülő egér. 
(Genius kiadása.) 

Tizenkét ember szemén ke-
resztül tükröződik egy ember-
sors, egy különös, magányos fia-
tal férfi élete, aki túlságos érzé-
kenységével, kifinomult lelki-
világával és határtalan szeretet-
vágyával nem tud beilleszkedni 
a társadalmi keretekbe, úgy 
érzi, hogy reá senkinek sincs 
szüksége, senkinek sem használ 
életével és ezért öngyilkos lesz. 
A regény egész különös és érde-
kes beállítással akkor kezdődik, 
mikor a rikkancs belekiáltja a 
nagy város forgatagába : «Ön-
gyilkosság a Délibáb-utcában !» 
Székely Julia most tizenkét em-
ber töprengésén, lelkivívódásán, 
önmaga hibáztatásán keresztül 
művészi kézzel építi fel a halott 
egyéniségét, a félszeg külsejű, 
de tiszta célú és akarású férfiét, 
aki éppen azoktól nem kap sze-
retetet, akiket legjobban csodál. 
Anyja idegensége, bátyja hűvös 
ellenszenve, szerelmében való 
csalódás, túlságosan mély sebe-

ket ás, amelyet egy egyszerű 
fiatal leány szerelme és a tőle 
született gyermek sem tud be-
heggeszteni. 

A legszebb fejezetek azok, 
ahol a nő szemével nézi a férfit. 
«A nő, akit szeretett», ez a 
szép, de felületes asszony a ha-
lál után, a legmegrázóbb rá-
ismerésen keresztül, csodálatos, 
biztos kézzel körvonalazza a 
férfi jellemét. És «a nő, aki sze-
rette», befejezi, kiegészíti ezt a 
jellemképet és közel hozza egé-
szen a szívünkhöz. A testvér, 
anya és apa emlékezésében 
szinte előttünk születik az el-
rendeltetett szenvedésre ez a 
fiú és a rikkancs, házmester, 
rendőr, orvos, barát, gyerek, 
pap hirtelen villanó emlékké-
peiben a finom részletrajz töké-
letességével dolgozza kerek 
egésszé a történetet. Székely 
Julia hivatott író, aki új uta-
kon, érdekes lélektani kísérlet-
tel és meleg emberi szívvel ad 
megrázó és felejthetetlen él-
ményt minden olvasójának. 

Nagy Méda 

Berczeli A. Károly: Uram 
irgalmazz ! (Magyar Téka.) 

A Fekete Mária Csongor és 
Tündébe ojtott tudós historiz-
musa és szabadtéri színessége 
után Berczeli Károly az Uram 
Irgalmazz !-ban újra szabad-
térre és újra történelmi «drámát» 
írt. Idő : az évezredforduló, 
színhely : Róma, főhős : Ottó : 
tárgyválasztásával — inkább a 
tudós, mint a költő inspirációja 
ez — már eleve adva volt az a 
borzalom-hangulat, a világvég-
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várásnak az az apokaliptikus 
légköre, amely tagadhatatlanul 
vonzó a lélekbúvárlásokra haj-
lamos történész és még tagad-
hatatlanabbul veszedelmes a 
drámaíró számára. Színdarabot 
a szabadtér korlátlanságában 
egyetlen komor hangulatra épí-
teni : önként kínálkozó és köny-
nyű vállalkozás ; elkerülni a 
drámai szempontból olcsó téma 
csábításait és hívebbnek lenni 
hagyományhoz, mint az esz-
katológia tudományához : szép 
és igéző föladat. Berczeli Károly 
tudósi műve hiteles és meg-
bízható ; a drámaíró teljesít-
ménye fogyatékos és kételyeket 
sugall. 

A történettudomány az ezred-
forduló hangulatát, a germán-
keresztény imperializmus törek-
véseit, III. Ottó álmatag és 
paradox egyéniségét, a magyar 
királyság megalapításának «vi-
lágpolitikai hátterét» s a közép-
kori «rex-sacerdos»-eszményt ala-
posan és színesen elemezte és 
fejtette meg ; a nagyközönség 
is értesülhetett már az ered-
ményekről oly kitűnő összefog-
lalásokból, amilyen Deér József 
nemrég megjelent könyve, a 
Pogány magyarság — keresz-
tény magyarság. Az Uram Irgal-
mazz ! a képet nem teszi tel-
jesebbé : irodalmi műnek ez 
nem is lehet föladata; ami 
viszont föladata lenne : a tör-
téneti valóságot elmélyíteni az 
író intuíciójával : azzal adós 
marad. Újra látjuk a Fekete 
Mária fogyatékosságát : pontos 
korképben pontatlan drámai kon-
fliktus, hiteles történet-rekon-
strukcióban hitelt nem érdemlő, 
mert íróilag nem hitelesített 
obligát szerelmi bonyodalom. 
Az olvasó nem tud szabadulni 
a kínos érzéstől: a történeti ke-
retbe az iskolás szabályok sze-

«adagolja bele» az író a 

drámai «konfliktust». Természe-
tes : a konfliktus így csinált 
lesz, az összeütközés borzalmas-
ságában is melodrámai s maga 
a történelmi valóság is be-
tétekre szakadozik : hol van a 
teremtő, újáalkotóerő, amely 
történelemből és fikcióból új 
világot formál? 

Marad az egyetlen lehetőség : 
a szabadtér monumentalitása, 
giccsbehajló nagyszabású vo-
nalaival ; ahol az író lélekzete 
elakad, ahol a historikus pontos 
mondatai íróilag üresen szólnak, 
jönnek a díszletek és a távlatok, 
jön a nagy és méltóságos moz-
dulatok halandzsája, a szín-
padon patétikusan sétálás kínos 
erőlködése (emlékezzünk a Missa 
Sollemnis szánalmasan végtelen 
tömegvonulásaira a szín egyik 
sarkából a másikba talárban és 
ornátusban és szélesen értel-
metlen gesztusokkal, arkangya-
lokkal és apostolokkal, — mily 
kopár és giccses eltorzítása, mily 
akaratlan persziflása a monu-
mentálisan egyszerű igazi drá-
mának, a misének ; — csupa 
pótlék, csupa kétesértékű járu-
lékos elem, csupa mesterkélt 
technika és olcsó neonfény. Sza-
badtér? Racine szabadtér nélkül 
is nagy volt, és a dráma nagy-
sága soha nem a távlatokon és 
a díszleteken múlik, hanem az 
akción és a lélekrajzon ! S ha 
könnyű is az ellenvetés : Racine 
«kamarabaradot írt» — hol van 
Corneille ragyogása, hiszen ő 
a klasszikus színpad keretei kö-
zött ugyanazt csinálta, amit a 
modern szabadtér céloz, — s 
aminek csak jó esetben árny-, 
rossz esetben torzképéig jut. 
A Jedermann nyomán fölbur-
jánzott szabadtéri színjátszás 
irodalmilag silány és másod-
rangú. Kár, hogy Berczeli Ká-
roly is áldozatául esik kínálko-
zásának : alakjai bábok, akiket 
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a jótékony rendező hatásosan 
mozgathat a középkori Róma 
kolosszális díszletei alatt, de 
akik történelmi tanulmányok 
tudós mondatait zengik s nem 
a dráma, a tragédia szenvedései-
ben emésztődnek. 

Új műfaj? Rossz műfaj, s az 
újság varázsa soha nem ment-
heti a rosszat. Mikor az író föl-
bontja a formákat s így bontja 
föl : dekadencia jele ; — gon-
doljunk Voltaire-ra, aki dupla 
és tripla színek nyitásával igye-
kezett kijátszani a helyi egység 
parancsát : Racine méltó utód-
jának hitte magát és epigon 
volt ! Az egységek követelménye 
a drámában nem üres kény-
szer : a forma olyan, mint 
folyamnak a part gátjai, — 
összeszűkíti, de fokozza sodrát, 
csodákra képesíti. A szabadtér 
gáttalan folyam és posványok 
felé vezet. Igaz : a középkori 
«igazi» drámára hivatkoznak 
hívei, de a csinált újjászületések 
kétes kísérletei elől mindig jól-
esik Racine kísérleteknélküli 
nagyságához menekülnünk. 

Berczeli Károly szépszándékú 
kivitelében torzó alkotása tünet-
és iskolapélda : hogyan ronta-
nak meg egy tehetséges írót 
egy remek témában a kulisszák 
giccses csábításai. Ha mindent 
elhagy, amit kedvel, és afelé 
fordul, ami elől a történet bor-
zalmaihoz és retteneteihez for-
dul (lélekrajz, egyének drámája, 
emberek konfliktusa !) az Uram 
Irgalmazz ! méltó és komoly 
dráma lett volna. Igy . . . Le-
het, hogy szabadtéren sikert 
fog aratni, lehet, hogy a nézők 
az ezredforduló kiliasztikus bor-
zalmaiban verejtékeznek : az 
irodalom azonban nem itt van, 
s a kritikus joggal kéri számon 
a tehetséges szerzőn az elját-
szott, elárult művet. 

Rónay György 

Ève Curie: «Madame Curie.» 
(Révai-kiadás.) A munka him-
nusza és az akaraté. Nem az 
teszi érdekessé és különössé, 
hogy a leány írta édesanyjáról, 
aki legközelebb állt hozzá s így 
legjobban ismerhette életét, nem, 
Ève Curie ebben a könyvben 
személytelenül áll e nagy és 
kiváltságos élet sodródó ese-
ményei mögött, olyannyira sze-
mélytelenül, ahogyan csak a leg-
kiválóbb írók nézhetik anya-
gukat, hogy egyetlen célnak 
rendeljék alá : a tökéletes jel-
lemkép kialakításának. Ève Cu-
rie — akinek legelső könyve ez 
és ahogyan az ujságíróknak 
mondja, utolsó is —, a kiforrott 
írók biztonságával vezet végig 
ezen a csodálatos életen, elfogu-
latlanul, tiszta kritikával és 
azzal az alázatos tisztelettel 
e rendkívüli nő iránt, mintha 
nem is lenne közöttük vér-
szerinti kapcsolat. Csupán egyet-
lenegyszer lép ki ebből a sze-
mélytelenségből, amellyel min-
den rokonszenvünket maga felé 
fordítja, egyetlen mondattal : 
«Ève Curienek nem volt boldog 
gyermekkora». A csodált, de rit-
kán látott, túlságosan elfoglalt 
édesanya nem nyujthatott csön-
des, meleg otthont gyermeké-
nek. Hiszen Madame Curie min-
dig sietett, mindig a munka 
űzte, a vágy, hogy tehetségét 
minél teljesebben kifejthesse. 

A kis Marie Sklodowska, a 
szőkehajú, akaratos szájú len-
gyel nevelőnő, hosszú évek két-
ségbeejtő küzdelmében, már 
szinte reménytelenül is hitt a 
lehetetlenben, hogy elnyomott 
hazájából a szabad Párizsba jut-
hat, az egyetemre. Azok a leve-
lek és naplósorok, amelyek ezek-
ből az időkből keltek, meg-
rázóak és felejthetetlennek : «Az 
embernek legyen kitartása és 
önbizalma ! Hinni kell, hogy 
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van tehetségünk valamihez és 
hogy ehhez a valamihez min-
denáron el kell jutnunk. Talán 
akkor fog minden a legjobbra 
fordulni, mikor legkevésbbé vár-
juk». És a kis szőke lengyel 
leány akarata a hihetetlen nél-
külözéseken és hajszolt munkán 
át elérte célját : tanulmányait 
elvégezte Párizsban és megnyerte 
Pierre Curie szerelmét és vele 
a boldogságot is. A most követ-
kező esztendők azé az alkotó 
munkáé, amelyet két egyforma 
felépítésű és kiváló tehetségű 
ember csak kifejthet. Az a harc, 
az a kimerítő munka, az a halá-
los fáradtság, amellyel a rádium 
feltalálásáért küzdöttek, szinte 
himnikus oldalai ennek a könyv-
nek és a munka alázatos szolgá-
latának utólérhetetlen csodája. 
Pedig Madame Curie háziasz-
szony is volt, jól főzött, első 
gyermekét, a kis Irénet ra-
jongva szereti és sokszor ott 
hagyja a laboratóriumot, hogy 
kirohanjon a parkban megnézni, 
hogy a dajka nem vesztette el 
a kis leányát. Nyáron biciklivel 
bejárják egész Franciaországot 
és a lombikok és üvegcsövek 
között mindig illatozik egy cso-
kor virág. 

De legközelebb akkor kerül 
szívünkhöz, amikor férje tra-
gikus elvesztése után megren-
dítő naplójegyzeteit olvassuk és 
benne megérezzük azt az el nem 
múló szerelmet, amely erőt adott 
a további munkára, a további 
küzdelemre. Ő az egyetlen, aki 
kétszer kapta meg a Nobel-
díjat : egy kémiait és egy fizi-
kait. Egy évvel halála után 
pedig leányának, Irénenek jut 
újra, férjével, Frederic Joliottal 
együtt, ez a világhírű kitüntetés. 

Ma úgy látjuk, hogy Madame 
Curie nemcsak a rádium felfede-
zésével ajándékozta meg a vilá-
got, hanem Éve Curie csodálatos 

írói tehetségével megjelenített 
könyvén keresztül az életével is. 
Mert megmutatta, hogy egy asz-
szony, a család és az alkotó 
elhivatás kettős malmában őr-
lődve, milyen hősi teljesítményre 
képes a tehetségében vetett hit-
tel. 

Erőt sugároz ez a könyv és 
a munka alázatos tiszteletét. És 
hirdeti egy elmúlhatatlan asz-
szonyegyéniség dicsőségét, amely 
dicsőségből Ève Curie, az író is, 
méltán kiveheti a részét. 

Nagy Méda 

Poppe Ede: Az eucharisz-
tikus módszer a nevelésben. A 
Szent István-Társulat kiadása. 

Poppe «eucharisztikus mód-
szere» a gyermekek gyakori 
szentáldozásra és szentmisehall-
gatásra buzdításán keresztül az 
Eucharisztiának juttatja a leg-
főbb szerepet a katolikus neve-
lésben és általában az ifjúsággal 
való foglalkozásban. Mint az 
«eucharisztikus hadjárat» egyik 
megteremtője az ősi Averbode 
apátságban vette használatba 
először ezt a módszert, az ide-
vonatkozó pápai dekrétumok 
szellemében. Sem alkalmazása 
tekintetében, sem eszközeiben 
nem hoz újat. Természetfeletti 
eszközei : a szentmise, szent-
áldozás, szentségek és szentel-
mények már közel 2000 évesek, 
természetes eszközeit : az áhí-
tatgyakorlatokat és pedagógiai 
eljárásokat már századok óta 
ismerik és alkalmazzák. «Poppe 
szaktudással és papi buzgóság-
tól átitatott alapossággal tárja 
fel az Oltáriszentségnek a gyer-
mek lelkére gyakorolt bőséges 
és áldásos hatásait ; részletesen 
kifejti, hogy a pedagógus : ta-
nító, tanítónő miképpen értéke-
sítheti a természetfeletti ke-
gyelmi forrásokat mind az is-
kolai és alkalmi oktatásban, 
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mind a gyermekekkel és szülők-
kel való magánbeszélgetésben ; 
megmutatja az utat, amelyen 
a pedagógus a gyermekleikeket 
az Egyházhoz és Krisztushoz 
kapcsolhat ja .» Szegváry Mihály 

J. B. Priestley: Végítélet. (Ré-
vai-kiadás.) Az angol szerzőnek 
két magyar nyelvre is lefordított 
regénye elég jó nevet szerzett, 
annak ellenére, hogy e híg írá-
sok irodalmi értéke meglehető-
sen vitatható. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy Priestleynek van-
nak olyan könyvei is, amelyek 
megérték volna a fordítást. Úgy 
látszik, «üzleti érdekek» diktál-
ták, hogy ez a harmadik könyve 
is megjelenjék magyar nyelven, 
egyébként teljesen érthetetlen, 
hogy miért pazarol a kiadó 
ennyi költséget egy húsz íves, 
gyönge, átlátszó meséjű, már a 
regény elején is sejthető hepien-
des munkára, amelynél minden 
tekintetben különbet tucatjával 
találhat a lektorai kezén meg-
akadó magyar szerzők munkái 
között is. 

Amikor ezt a háromszázhúsz 
oldalt elolvastuk, kérdően néz-
tünk körül : miért kellett ezt a 
békát megennünk? Miért kellett 
e papiros figurák köré hevenyé-
szett mese kezdetlegességein és 
álizgalmain bosszankodnunk? 
Ha ez «méltó» kiállításban, 
vagyis a ponyvára való munkák 
agyusztirungjában, fűzve és 20 
—50 filléres áron jelenik meg, 
tudjuk, hogy mit kell vele ten-
nünk és annak rendje és módja 
szerint félrehajítjuk. De így az 
előkelő kiadó márkája arra kö-
telez, hogy végigrágjuk magun-
kat a vászonkötéses, jó papi-
rosra nyomott munkán és utó-
lag kell megmondanunk, hogy 
félrevezettek bennünket. 

Ez nem fair játék. 
Akinek detektívregényre, 

vagy hasonló izgalomra van 
szüksége, az tudja, hogy hol 
szerezheti azt be a legolcsóbban, 
és nem az előkelő kiadó drága 
könyvei között fogja keresni, 
de recenziót se fog keresni 
e könyvekről előkelő folyóiratok 
könyvismertetései között, mert 
ilyen művekről nem is szokás 
írni. M. Gy. 

Vitéz Temesy Győző : Sasok 
országában. (Budapest, Frank-
lin-Társulat kiadása. A Magyar 
Földrajzi Társaság Könyvtára.) 

A sasok országa — Albánia. 
Különös, ismeretlen táj, külö-
nös, ismeretlen emberek. Egy 
királyi házasság terelte a figyel-
met az utóbbi időben Albániára 
— világpolitikai fontossága 
ugyan mélyebb és állandóbb fi-
gyelemre is érdemesítené. Pilla-
natnyi aktualitása különösen 
kedvezett Temesy könyve ki-
adásának. A kiváló, könnyeden 
elbeszélve tanító szerző, aki 
pompás ifjúsági és cserkész-
könyveivel ismert nevet szerzett 
magának az irodalomban, hábo-
rús tanulmányútjának eredmé-
nyeit rendezi a tőle megszokott 
könnyed, gördülékeny formában 
sajtó alá. Temesy bejárta az 
osztrák-magyar katonai közigaz-
gatás alatt álló Albánia nagy ré-
szét, az alig ismert vidéken pa-
poktól, közigazgatási hatósá-
goktól, műveltebb bennszülöt-
tektől igen értékes adatokat 
gyüjtött össze, úgy, hogy könyve 
valóban tudományos szempont-
ból is elsőrangú forrásmunka, 
méltán csatlakozik Nopcsa Fe-
renc báró világhírű, alapvető 
Albánia-monográfiájához. Külö-
nösen fontosnak tartjuk ezúttal 
is kiemelni, hogy Albánia és 
Magyarország között a történe-
lem folyamán igen sok érintke-
zés volt s valóban a magyar tu-
domány is feladatának érezheti 
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a baráti Albániával való foglal-
kozást. Temesy könyve azonban 
nemcsak mint tudományos for-
rásmunka jelentős : páratlanul 
érdekes, mint olvasmány. Te-
mesy felfedező utat tett egy eu-
rópai országban, mely alig pár 
órai úttal megközelíthető a dél-
keleteurópai fővárosokból. Az az 
ellentét, mely az ország geográ-
fiai közelsége és ethnológiai tá-
volsága között feszül, ad egészen 
különös varázst az elbeszélésnek. 
A szerző elindul a mindnyájunk 
által ismert cattarói öbölből és 
pár napon belül olyan szűz, ku-
tató-nem-járta tájakon vándo-
rol, ahol még a vérbosszú érvény-
ben van, nincs pontos térkép és 
a lakosság olyan nyelvet beszél, 
mely semmi ismert európai 
nyelvhez nem hasonlít. Temesy 
nagy körültekintéssel lát hozzá 
a munkához, megtanul valamics-
két albánul, papokkal, tanítók-
kal ismerkedik meg, jobbra-
balra kérdezősködik, minden 
adatot feljegyez, de nemcsak a 
geológiai érdekűeket, hanem a 
néprajziakat is. A szerző saját 
fényképfelvételei és Albániáról 
készült különböző térképek egé-
szítik ki a könyvet. 

Sárkány Oszkár 

Ösztön és faj. Veszprémy Fe-
renc tanulmánya. (Egyetemi 
Nyomda 1938.) 

Veszprémy Ferenc rendkívül 
érdekes természetfilozófiai ér-
tekezésének az az alaptétele, 
hogy «az ösztön a fajnak a 
lelke». Földünkön a tér és idő 
körülhatárolt és véges relációiba 
bizonyos élőlényeket szórt szét 
a Teremtés, de ebben a kaotikus 
létben «a végtelent kell elfogad-
nunk tartalomnak» s az élő-
lények — az organizmusok — 
e két ellentétes összetevő eredője 
irányában viaskodnak az élet-
lehetőségekért. Az élő szerveze-

tek első és legfontosabb élet-
megnyilvánulása az, hogy e tér-
beliséget lényükkel betöltsék. 
Egyetlen baktériumból tíz óra 
mulva egymillió baktérium fej-
lődik. Az egysejtűek e «villám-
gyors osztódással — valósággal 
a Végtelenbe markolnak bele». 
(«A geológiai — területbeliségi — 
történés szempontjából nem ér-
dektelen, hogy elhalt kova-
moszatoknak (Diatomeae) kis 
páncél szemecskéiből valóságos 
földrészek fejlődtek. Az ú. n. 
diatoma-földrétegek terjedel-
mére például szolgálhat, hogy 
Berlinnek egész területe is kova-
moszatokból képződött talaj»). 
Az élőlények számára eredetileg 
védekezésül szánta a természet 
a szaporodást. «Errenézve iga-
zolásul egyelőre elég, ha pl. 
a férgek, a légy, aztán a nyúl, 
az egér életrizikóját, valamint 
szaporodási módját és arány-
számát az elefánt, a medve, 
oroszlán stb. létgaranciáival és 
ivadéktermésével mérjük össze.» 
Az emberiség népmozgalmi ada-
taiban is szembetűnő, hogy a 
mostohább életkörülmények kö-
zött élők családképződése sűrűbb 
a társadalmilag kedvezőbb hely-
zetben lévőknél. «A minél na-
gyobb család a létbiztonságnak 
valóban legfőbb garanciája.» Itt 
megjegyezzük, e jelenséget már 
az ókorban ismerték ; innen a 
szegényebb néposztály neve : 
proletariátus (proliferáció : túl-
burjánzás, túlszaporodás). «A 
szaporodási kényszert» tehát va-
laminő faji szükségérzet szabá-
lyozza. Innen van, hogy a faji 
kisebbségek szaporodási arány-
száma kedvezőbb az uralkodó 
fajokénál s ezért feltűnő a kü-
lönbség pl. Anglia vagy India 
népmozgalmi adataiban. Az ösz-
tön végeredményben faji regu-
látor, tehát fajformáló tényező 
és nem egyéni sajátság. Ebből 
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következik, hogy az ösztön «tu-
datos lényeknek is sajátja ; te-
hát nem tudatpótló az eszmélet-
képtelen élőlényeknél sem». A 
fejlődési vonal kezdetleges vi-
szonyai között életkényszer, fej-
lettebb fokon életszándék, az 
embernél pedig az életakarat 
tényezője az ösztön. Természe-
tesen magasabbrendű fajoknál 
(ember), melyek egyedei dif-
ferenciáltabbak s önálló élet-
tevékenységre is képesek, a faji 
alkat, mint organizmus, «úgy-
szólván eszmeivé válik». Ha az 
embernél, mint fajnál alacso-
nyabb ösztönök jelentkeznek, 
ezek egy korábbi fejlődési álla-
pot atavisztikus megnyilvánu-
lásai. Az ember evoluciója a 
szellemiségben, az egyetemes em-
beri gondolatokban s a minél 
tisztultabb erkölcsiségben jut 
beteljesedéshez. Fizikai létünk 
számára elképzelhetetlen a vég-
telen. «Ellenben az abszolút 
erkölcsinek korlátlan szuveréní-
tásában maga a Mindenség az 
ember otthona». 

Csak vázlatosan ismertethet-
tük Veszprémy kiváló tanul-
mányát ; s itt nem hagyhatjuk 
szó nélkül a mű egyéni, fejlett, 
változatos és zsúfolt nyelvét 
sem. A szerző nemcsak tudós, 
h a n e m író is. Szakáts László 

Korunk szentjei. (Révai-ki-
adás.) A mult év talán legjobb 
kiadói gondolata volt a könyv 
megjelentetése. Érdekes meg-
tudni, hogy milyen embereket 
tart korunk szenteknek. Ugyanis 
nemcsak a mi korunkban élő 
szentekről szól a könyv, hanem 
azokról is, akiket mostanában 
avattak szentté. Minden szerző 
(Dénes Tibor kivételével) meg is 
találja azokat a vonásokat, ame-
lyek korszerűvé teszik a még oly 
régi századokban is élt régi 

szenteket. Hermann Egyed Bel-
larmin Szent Róbertben, Páz-
mány tanítómesterében azt 
tartja egyik legfontosabb vo-
násnak, hogy Luther túlzó né-
met nacionalizmusával újra a 
fegyelmezett értelmet teszi ural-
kodóvá, Ijjas Antal a középkori 
Nagy Szent Alberttel kapcsolat-
ban észreveszi, hogy mennyi 
rokonvonás van a mai helyzet 
és II. Frigyes imperialista álmai 
között : «A kísérlet éppen olyan 
volt, mint a mai, a kor leg-
modernebb eszközeivel való, kö-
nyörtelenül és réstelenül sziszte-
matikus és egy ország egész gaz-
dasági s lelki teherbírását igény-
bevevő. II. Frigyes, akinek any-
járól azt vizionálta az idegbajos 
látnok, hogy az Antikrisztust 
hordja méhében, valóban olyan-
nak tűnt fel, mint aki Szicilia 
lávaföldjei és a délitáliai olaj fa-
ligetek közül kitörve kifordítja 
majd sarkaiból Európát . . . De 
a Gondolat, melynek érvényes 
formáit a dominikánus-rendbe 
belépett másik teuton — társai-
val együtt — oly szenvedéllyel 
kutatta : megdönthetetlen ér-
vénnyel elfogadott ma is és 
vakító világossággal ég az euró-
pai tudományos gondolkodás-
ban épp úgy, mint a köznapi 
gondolkodásban.» Ugyancsak a 
korszerű szociális gondolatot 
emeli ki Rónay György Bosco 
Szent János munkásságában, 
amikor jelentőségre Szent Bene-
dek és Szent Ferenc mellé állítja. 

Az életrajzok hol tanulmá-
nyok, hol novellisztikusak : ér-
tékük is különböző, de minden 
szerző átérezte a munka jelen-
tőségét és érdekes, színes képe-
ket adott. Schütz Antal fegyel-
mezett, filozófikus bevezetése, 
valamint az ízléses nyomdai ki-
állítás emeli a könyv értékét. 

Fábián István 


