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Szkladányi Mária könyvéről

Mindazok, akik ismerték Pauler Ákost, vagy a tanítványai
voltak, nagy érdeklődéssel várták e könyv megjelenését. «Pauler
Ákos életművészete?» Vajjon mit rejt ez a cím? Vajjon megvilágítja-e a könyv a legnagyobb magyar filozófus emberi egyéniségét, amely a maga arisztokratikus zárkozottságában a legnehezebben volt megközelíthető? Tudvalevő, hogy a kathedrán
Pauler maga volt az elragadó közvetlenség, a pillanatnyi ihlet
hatása alatt alkotó erő, aki szellemének varázsos erejével az első
mondatától az utolsóig fogva tartotta hallgatóságát. Pauler
Ákos itt minden porcikájában élt, lélegzett, a legközelebb éreztük
hozzánk, mert szívvel-lélekkel átélt problémáiban teljes emberi
mivoltát is latbavetette. De ahogy elhagyta ezt a kathedrát, a
tömeg számára nem létezett többé. Egyszerre körülvette a rendkívüli szellemek magányossága, akiket a környezetük egy pillanatra sem tud eltéríteni attól a nyílegyenes úttól, amelynek
követésére elhivatottak. Ez a környezet csak eszköz lehet számukra ; szinte ösztönszerűen olyan viszonyba kerülnek vele,
amely hivatásuk betöltéséhez szükséges, amely lelki-szellemi
emelkedésüket előmozdítja.
Szkladányi Mária ezt az öntökéletesítést nevezi életművészetnek. Valóban nem mindennapi emberábrázoló képességgel
rajzolja fel — úgy látszik tisztán szóbeli úton folytatott eszmecserék alapján — Pauler Ákos portréját. Költői előadásban ismerteti Pauler filozófiájának legmélyebb gyökereit, amelyek lényének
fő mozgató erőiből, az ellentétek lüktető erőiből erednek. Megmutatja, hogy hogyan győzte le Pauler az Ész hatalmával, a
Szellem fegyelmező erejével mindazt, ami egy magasrendű világnézet és emberi élet kialakításának gátat vetett volna. Megmut a t j a nekünk az embert, aki a maga, csodálatraméltó lelki erővel
kialakított függetlenségében nem várt senkitől semmit, aki mindent megtalált magában, ami az életéhez szükséges, akinek a
magány enyhület és lelki szükséglet s csak a hivatása betöltése, a
jól végzett szellemi munka tudja igazi örömmel eltölteni lelkét.
Ugyancsak finom pszichológiával boncolgatja Szkladányi a
pauleri dogmatizmus gyökereit. A szellem maradandóságába
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vetett hit, amely megóv az élet elaprózódásától és nyugtalanságaitól, éppen olyan nagy szerepet játszik itt, mint az ösztönszerű törekvés mindenre, ami köt és fenntart, ami klasszikusan
nagyvonalú és egyensúlyozott. Vasakarat kellett ahhoz, hogy
Pauler ilyen módon mindent ki tudott ölni magából, ami önönlényéből más útra vitte volna. Legnagyobb érdemének tartja
saját szavai szerint, hogy legyőzte magában kora betegségeit :
a zabolátlan mohóságot az élvezetekben, az üres csillogást a
közpályák betöltésében és az örökös újdonságkeresést a szellemi
élet köreiben.
Érdekes fejezetek szólnak Pauler Ákos emberábrázoló tehetségéről, amelyben a benne rejtőző művészi alkotó erő tört felszínre. Pauler az Ész hatalmának nagy hitvallója alapjában erősen
romantikus hajlandóságú, aki előtt sohasem a reális élet, hanem
a vágy, az elképzelés stádiuma a fontos. Ezért nem jutott el soha
művészi tehetségének aktív kifejtéséhez. De ettől eltekintve is,
ha annak a küzdelemnek a reménytelenségére gondolunk, amelyet minden nagy művész vív azért, hogy művészi vízióját, a
benső képet teljes mértékben formába tudja önteni, természetesnek fogjuk találni, hogy Pauler, a személyek és dolgok lényegének
szenvedélyes kutatója a művészi élményt még a maga ősi tisztaságában éli át és elvonatkoztatja az érzéki megjelenésétől. Igy
művészi készsége kifelé csak a fantáziáját különösebben megragadó egyéniségekről adott jellemzéseiben nyilvánult meg.
Szerző itt különösen kiemeli Liszt Ferenc egyéniségének elhatározó befolyását Pauler életére. Azok közül az ellenmondások
közül, amelyeket éppen a források világos megnevezésének hiányában nem tudjuk, hogy a szerzőnek, vagy magának Paulernek
tulajdonítsunk, itt azután egypár élesen tűnik szembe. Liszt
Faust-szimfóniájáról a szerző következetesen mint Mephisto
szimfóniáról emlékezik meg. De ez még csak külső tollhiba, a
furcsaság inkább abban rejlik, hogy interpretálása szerint Pauler
egy nagy muzsikust választ eszményképéül, aki nem a zenéjével,
hanem az életével hódította meg szívét. Mert — s itt szerzővel
idézzük Pauler szavait — «Lisztnek jutott ki a legdicsőségesebb
sors, az alkotás, a hitbuzgóság és a szerelem, s mindez a legtökéletesebb egyensúlyban». Liszttel együtt vallja, hogy az alkotás
lehetősége hiten alapszik s e hitet csak egy érzelemben kifinomult
lény, a nő adhatja a férfinak. De hogy alapjában véve mennyire
távol állt Pauler lélekalkata Liszt lélekalkatától, azt szerző a
kettő szellemes szembeállításával, éppen az ellentétek kimutatásával világítja meg. De vajjon tényleg Paulernek tulajdoníthatjuk-e
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a zenei kifejezésről szóló eszmefuttatást? Szinte érthetetlennek
tetszik, hogy Pauler, aki jól ismerte Liszt esztétikai írásait,
leveleit stb., aki Lisztről írott tanulmányának előszavában örökértékű, gyönyörű sorokban fejtette ki a zene lényegét, ennyire
ellentétbe került önmagával és Lisztnek a zenéről vallott felfogásával? Mert Szkladányi könyvében megvesztegetően költői
sorokat olvashatunk a zenéről, de ezek a sorok csakis olyan embertől származhatnak, aki a legkisebb benső kapcsolatban sem
áll az élő zenével s így akkor mikor a zenei kifejezést merőben
szubjektivisztikusnak, sőt felelőtlennek ítéli, önmaga esik a legönkényesebb és legfelelőtlenebb megállapításokba. Pauler, aki
mindenben a magasabbrendűt, az állandót, a maradandót kereste, éppen csak a legeszményibb művészettel szemben helyezkedett volna pszichologisztikus relativista álláspontra?
Pauler többi emberábrázolásait szerző már sokkal szerencsésebb kézzel tolmácsolja. Ezekben különösen egy vonás ragad
meg : az a hatalmas idealizáló erő, amellyel Pauler a lelkileg
hozzá közelebb álló egyénekben csak azt látja meg, ami a benne
rejlő értékek kiteljesítéséhez segíti. Zichy Rafaelnében a vallásos
hit a Liszt—Wagner női ideál megtestesítője, Faustban a plátói
Eros, Mussoliniben a hatalom és lemondás összhangja, Ayres
Cornarosban a végtelen tenger képzetével összeforrt szellemi
kötetlenség és szabadságvágy, a Napimádóban a lélek és a szellem
egyensúlya, a Stella Mariusban az ősteremtő szeretet segítettek
kiteljesíteni Pauler Ákos életművészetét. Bölcs volt, aki jól
tudta, hogy távol kell tartani magától, vagy önmagából kell
átalakítani a sivár valóságot, az úgynevezett «Életet», ha megakarja őrizni eszményeit. Igy szükségképpen el kellett jutnia
élete utolsó művéhez, a Theodiceához, ahhoz a világos felismeréshez, hogy magányossága Isten megértésére az alázatba hajló
vallásos hitre szorul.
Arra a kérdésre, hogy vajjon Szkladányi Mária szép könyve
mennyiben adja Pauler Ákos objektív és hű képmását, csak maga
Pauler tudna választ adni. Az azonban kétségtelen, hogy ezt a
képmást olyan író rajzolta meg, aki amellett, hogy nagy elmeéllel
és világossággal fogta fel bonyolult témáját olyan finom pszichológiai elemzéseknek, képzelőerőnek, ábrázoló készségnek és költői
megfogalmazásnak adta tanujelét, amely képeségek szinte predesztinálják Szkladányi Máriát a regényírásra. Ezután teljes
joggal várjuk el tőle, hogy ezen a téren mutassa be nem mindennapi képességeit. Ezek a képességek magyarázzák részint a
pauleri gondolatoknak túlságosan költői és pathetikus síkra való
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terelését, részint az ezekhez a gondolatokhoz fűzött fejtegetéseknek sok egyéni elképzeléssel való színezését, a valóság és a költészet határainak egybeolvadását. S egyet teljesen félreértett
Szkladányi Mária : Paulert a pedagógust. Pauler arra született,
hogy kathedráról hirdesse eszméit. Mint a művész, aki egyedül
az alkotásaiban tudja teljesen kiélni benső önmagát, úgy Pauler
is, sehol nem mutatta magát annyira igaznak, nagynak, tudós,
emberi és művészi egyéniségének egységében annyira önmagának,
mint a híres «Pauler órákon», egy logikai vagy ethikai collegiumának mesteri kifejtésében. Azzal a meggyőző hévvel, azzal az
ihletett gyönyörűséggel és elevenséggel, amivel Ő közölte tanait,
a legrikítóbb ellentétben áll az az önmagába mélyedt, tanítványai
megértésével mitsem törödő, önző tudóstípus, amilyennek szerző
Őt lefestette. Hiszen élete utolsó éveiben is — midőn romboló
betegsége már meggyengítette fegyelmező erejét —, miért tanusított olyan túlzottan kritikus kicsinyes, megvető, sőt gyűlölködő
magatartást a külvilággal szemben? Mert, aki a legmagasabb
ethikai eszmények légkörében élt, aki nehéz küzdelemmel harcolt ezeknek az eszményeknek a megvalósításáért, kellett hogy
meggyűlölje, a valóságnál sötétebb színben lássa azokat, akik
benne, Pauler Ákosban a gyenge, kicsinyes embert hozták felszínre, akik eltérítették útjáról, akik ha ideig-óráig is, de lehúzták
Őta földre.
Igy bármennyire élveztük Szkladányi Mária könyvének
gondolatgazdagságát és szépségét, bármennyire elismerjük hőséhez méltó tiszta, emelkedett légkörét, az igazi, a felejthetetlen
Pauler Ákos, ahogy sok-sok névtelen vagy kevésbbé névtelen
tanítványa lelkében él, az ugyanaz marad : Pauler a kathedrán,
azon a fórumon, ahol a legáldásosabb tevékenységét kifejtette,
ahol erkölcsi személyiségének teljes súlyával, egy életre szóló
értéket adott át azoknak, akik tárt szívvel fogadták be tanításait.
Prahács

Tamási Áron : Szülőföldem
(Révai-kiadás )
Olvastam már egyszer Tamási Áronnak ezt az új regényét, mikor az «Erdélyi Szépmíves Céh» kiadásában megjelent
s erősen kötöttem magam, írok
s megköszönöm a pár drága

Margit

órát, amit szerzett vele. Most a
kiadó új ünneplő subába öltöztette a könyvet s én levél helyett sok embernek szólhatok
róla. Ahogy újra elolvastam
(amint a jólismert ízű óbort jobban esik kóstolgatni, számban
az íze), éjfélután elaludtam s
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álmodtam. Jóarcú, melegszívű
férfival találkoztam a pesti
utcán,
elmentünk
többször
egymás mellett a ráösmerés félmosolyával, de nem
tudtam rájönni, kicsoda ? Egyszer csak visszafordul: Megállok. — Úgy-e, mi ösmerjük
egymást ? — kérdi. — Én is
azt hiszem
felelem — mondd
csak a nevedet ! — Ám
csodálkozásomra idegen nevet
hallok, fiatalabb, mint én, nem
járhattunk egy iskolát. Mégis
szentül hisszük, nemcsak ösmerjük egymást, de jóbarátságban is voltunk. Csak a félig
imett derengésben, reggeledőben, bukkanok r á : Tamási
Áronnal álmodtam ! Ő az, akit
ösmertem, azóta, hogy nevével
először találkoztam egy erdélyi
vékony gyüjteményben, aztán
a «Lélekindulás» című első önálló kötetében. Idestova tíz éve
már, hogy a sors kezembe adta
az «Ábel a rengetegben» kéziratát, hogy kiadót keressek rá.
Tudtam, talán az évtized legszebb könyvét találtam meg
benne. Ám az egyik kiadó
lapjával volt elfoglalva, a
másik egy kegyelmes úr munkáját munkálta, a harmadik, kis
görbe emberke, megbiztatott,
ha nem is most, majd talán jövőre kihozza. Aztán testi mivoltában is találkoztam Tamási
Áronnal és ritkán talált úgy az
elgondolt kép az igazihoz. Igen
nagyon, túl minden íráson becsültem benne az embert, aki-

nek — ma ritka dolog az írástudók konok árulása idején —
van írói lelkiismerete. A fájóboldog tudat, hogy nemcsak
költő, de népe leglelkének kifejezése adatott meg számára,
hivatásának tudója és felelősségvállaló is, aki száz évvel
Csokonai után az új Marosvásárhelyi Gondolatok-at elindítja. Amikor a magyar sors
beretvahídján kell egy népnek
— s köztük millióknak mezítláb
— átkelni, milyen ritka az ilyen
író, aki népi meséiben, könyvbetótt álmaiban, szinte fékezhetetlen fantáziája szárnyalásában mindig vallja és hiszi, hogy
népének szószólója, egy kicsit
prófétája kell legyen.
És mégis az álombeli Tamási
volt az igaz ! Mert új könyvében
sok új és meglepő, különös és
megkapó van, ami nem volt meg
eddigi írói arcában; Mintha a
múló évek, élet horzsolása nem
hogy keményítették, de lehorzsolták róla a közöny, rossz
emberek, rossz szavak kérgét, mely szíve köré kerekedett.
Mint a dió, melynek zöld burkát,
barna héját kell legántani, hogy
a friss fehér és ízes húsára akadjunk, lehántott lélekkel, szinte
meztelen áll előttünk a költő,
mikor a szülői ház küszöbét átlépi. Most, először, tizennégy
könyvével a háta megett, beszél önmagáról. S beszéde örömében és fájdalmában, tragikus
sorsok elbeszélésében oly egyszerű és igaz, mint a biblia
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nyelve, mutatja ugyanazt a
tiszta humánumot, amit életével is példáz Tamási. Beszélt-é
valaha jó vagy balsorsáról?
Hogy az «Ábel a rengetegben»
két évig porosodott kiadók asztalfiókjában és senki sem ösmert rá, milyen kincs van a kezében? Fog-e beszélni valaha is
arról, hogy ez az új könyve, a
«Szülőföldem» ennek az évtizednek talán legjobb, legszebb magyar írása, elsiklott a politikusok és könyvárusok vásári zajában? A következő nemzedék neveit sem fogja már tudni minisztereknek és népvezéreknek,
de ez a könyv éke és dísze lesz a
magyarságnak, míg magyarul
olvasni fognak. A napilapok hasábjain, a vezető cikkekben,
írt-é, szól-é méltóképpen az íróvezérek közül egy is a «Szülőföldemről?»
Mi ez a könyv? Címében
írója szerényen «Hazai tudósíttás»-nak nevezi. Nem regény,
nem is keretes elbeszélés, valami mindkettőből. A meglett
férfi hazatér szülőfalujába, gyermeki érzéseiről gyón és édesanyjának áldozik. Négy generáció fametszetszerű, egészen leegyszerűsített látomásban, fény
és gyász csak két színével vonulnak fel előttünk : a halál
küszöbén a nagymama, a mindig jóságos és igazságosztó édesanya, testvérek és a legkisebbek, köztük egy kisjézusi gyöngédségű négyéves gyermek. Ám
nemcsak egy család, az egész

falu, Farkaslaka, kiáltó székely
szegénységben és mégis önérzetben vívja küzdelmét, halljuk
lélegzését, beleveszi magát idegeinkbe és szíveinkbe. Minden
út, szöglet, ajtófélfa, minden
cserép, szerszám külön mesemondó i t t : a költő ihletett kézzel nyúl hozzájuk, de érezzük,
keze sebes és a szíve vérzik.
A család és ami vele egy : a falu,
külön, belső idegrendszere legapróbb rezzenéseit leméri, hajszálfinom egybévegyülés és szétválásokat, melyekre visszhangosan kell visszadobbanni minden szívnek. «Székely keserves»
ez a könyv, de mint Kodály
írja, nem megadó és siránkozó,
hanem belőle elszánt energia sugárzik. Bölcs és lehiggadt, szomorúságai énje és benső énje
közti párbeszédekben, melyek
néhol biblikus mélységűek, mosolyra válnak. Akár magasságokba száll, akár mélységbe
ereszkedik, nem zökken ki,
egyenletes, biztos. Mihez hasonlítsuk? Ifjúságunk nagy élményeihez, a «Tonio Krőger»-hez,
Hesse : «Peter Camenzind»-jéhez kell visszanyulnunk, hogy
kellőkép értékelhessük. Más világok, mégis mennyi azonosság,
más és mégis európai rangú művészet ! Mert új, finomabb és
művészibb Tamásit mutat fel
ez a könyv. Stílusát, gyönyörű
természeti képeit szinte közmondásszerűvé egyszerűsíti. A
beteg emberről azt írja : «lábán
sárgul meg, mint a tök». A próza
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rég elkoptatott szavai mint kincsekkel,vigasztalásul nyujtja
kaleidoskopvban az üvegcsere- át, «mert itt élned-halnod kell»
pek, életessé újjászínesednek nemzetének !
Térey Sándor
kezében. Népi tájszólásokra
csak ritkán feledkezik rá. Mint
«fecske szárnya a vízen», a szaBáró Villani Lajos : Machiavak mögött csak sejteti a mö- velli és a nemzeti politika.
göttes lélektörténések mélysé- (A Magyar Külügyi Társaság
geit. A mai magyar élet bábeli kiadása, Budapest, 1939.)
zűrzavarában, ahol a legkülönKevés embert ismertek anybek is hallgatnak, jólesik ezt a nyira félre és rágalmaztak meg
tiszta, ősi hangot hallani, mert olyan igaztalanul mint Niccolo
mindenütt, ahol jár, még az Machiavellit, a firenzei respuédesanyja rárebbenő mosolyá- blica segretarioját. A halála óta
ban is, a maga népe, fajtája, eltelt több mint négyszáz esznemzete nagy sosrskérdései tendő alatt a balvélemények
nyugtalanítják. Szeretne köny- körülötte sűrűsödő fekete pokolvet írni, népe életformáinak gőzében gomolygott alakja.
testi-lelki szerkezetéről, minden Minden rossz, álnokság, erőszak
népi sorskérdésre vigasztaló vá- forrásának Machiavellit tekinlaszt adni, hogy öregje-fiatalja tették, s mindaz, amit azóta
abból tanulna emberséget és abszolutisztikus uralkodók, kikülönb magyarságot. Nagy mesebb vagy nagyobb kényurak
sélők módjára példázatokat ta- műveltek, a Principe és a
lál, melyek beleereszkednek az Discorsi világhírű szerzőjének
ember lelkébe, — bár minden számlájára íródott.
iskolában olvasnának fel beLegelőször h a z á j a : Olaszlőle ! Bár anyák napján kezébe ország fordult feléje, ahol a
adnák minden felnőtt «gyerXVIII. században mind frismek»-nek ! «A falu szélén az sebb realitást kapott a megelső ház — írja Tamási — meg- valósulás végcélja felé az Unita
gyujtják benne a lámpát és a Italia eszméje. Ekkor kezdték
fény az ablakon át keresztül- megérteni és méltányolni végre
fekszik az úton. Úgy megyünk Machiavellit. Firenzében, a Sanát rajta, mint egy aranyhídon». ta Croce templomban áll az
Világító lámpás ez a könyv, sok emlékműve e felirattal: Tanto
szorongó, aggódásunkon át ve- nomini nullum par elogium.
zető aranyhíd. Nemzetétől Ta- Ez a név minden dicséretnél
mási Áron eddig csak a hír apró ékesebben beszél. Csontjai azongyöngyös koszorúját kapta, de ban nem itt nyugosznak. Széte kicsi ajándékot minden köny- szóródtak a kegyetlenség, a
vében megszázszorozva, gazdag közöny sivár századaiban. Ma-
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chiavelli sem kerülte el hivatott
és korszakokat törő lángelmék
keserű sorsát. Eszméit nem
tudta megérteni saját kora.
S majdnem olyan rideg bántalmakat és szenvedéseket kapott
a sorstól, mint elődje Dante,
aki »a szolga Itáliát« siratta
Commediájában, s városából
kiűzve száműzetésben halt meg.
A Duce által megvalósult új
Imperium Romanum előtt a
maga igaz voltában ragyog
Machiavelli alakja. Nálunk e
téren a művelt közvélemény
elfogadta a nagy firenzeiről
szóló rosszindulatú általánosítást. Érdekes, hogy a XVII.
században Zrínyi Miklós a költő
és a hadvezér, aki Itália földjén
is járt és költészetére igen
termékenyen hatott az olasz
irodalom — főként Tasso és
Marino művei — a zseni megérzésével és megértésével figyelt
fel Machiavellire. Magyarország
és Itália földje egyformán szétszaggatott, nyomorúságos állapotban volt. E szomorú tények
azonossága, de más is megértette Zrínyivel: a sikeres
orvosszer titka — egy nemzet
talpraállítása és egységessé tétele — ott foglaltatik a firenzei
írónak a munkájában.
Villani Lajos báró értékes
és érdekes, egyben úttörő művét
olvasva Machiavelliről, önkéntelen felvillant előttem Zrínyi
Miklós, aki akkor látta meg
Machiavelliben a nemzeti politikust, amikor még saját hazá-

jában sem jutottak el odáig.
Villani Lajos báró, anélkül,
hogy tisztázni, vagy «rehabilitálni» akarná Machiavellit, egyszerűen csak az igazságot mondja
el róla, amit megérdemel. Az
igazság fényénél szertefoszlik
az álhit köde és tisztán látjuk
magunk előtt a korában élő
és mégis korából kiemelkedett
embert, politikust és írót.
Dante híres De Monarchiájában már szembe helyezkedik a
szigorú guelf felfogással, amely
minden hatalmat Istennek és
általa helytartójának, a pápának rendel alá. Dante már
ghibellin eszme híve : az egyházi hatalmat elválasztja a
világitól, s egyensúlyt kíván
a pápa és a császár között.
A XIV. században és utána
később azonban, amikor a pápai
és a császári tekintély is egyaránt vereséget szenvedett, már
a legmesszebb menő ghibellinizmus is túlhaladott a humanizmus emberének. A fiatal
Machiavelli hallgatta a firenzei
San Marco templomban a rinascimento pazarlása és pompája ellen villámlóan szónokló
aszkéta Savonarolát. Nem tesz
reá mélyebb hatást. Mintha a
búcsúzó középkor és a kezdődő
új kor találkozása lenne ez a
két ember. De ez így csak tetszetős és iskolás beállítás. Inkább vérmérsékletük és eszményeik választják el őket egymástól. Az egyikben a hit és
a fanatizmus, a másikban a
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tudás és a logika a domináló
elem. Machiavelli igazi lénye
a kor hátterében domborodik
ki plasztikusan. Az olasz rinascimento fénykora, amely 1454től, a lodi-i békekötéstől 1492-ig
a Magnifico Lorenzo haláláig
terjedt (csaknem egybe esik
Mátyásnak ragyogó nagyhatalmával) véget ért és a város
államokra szakadt Itáliára szomorú korszak következett. Megjelentek VIII. Károly francia
király hadai az olasz földön
és a reákövetkező időben idegen
hódítók zsoldosai dübörögtek
végig többször az olasz félszigeten, mindannyiszor kapva
szövetségest az apró olasz államok valamelyikétől. Machiavelli, aki mint Firenze egyszerű
oratoreja gyakran megfordult
más udvarokban, államfőknél
és mindent élesen látott és
megfigyelt, tudja, hogy Itália
kizsákmányoltságának legfőbb
oka a szétdaraboltsága. Egyben
nyiltan meg is állapítja : »Az
egyház az oka a mi földünk
szétdaraboltságának. Mert soha
ország nem lesz egységes és
boldog, amíg — miként Franciaország, vagy Spanyolország —
egy köztársaság vagy fejedelem
uralma alá nem kerül». Igy ír
Machiavelli a politikus, Firenze
segretarioja, s ugyanakkor reászorítja Firenze vezetőit a néphadsereg megszervezésére. Forradalmi gondolat ez abban az
időben, de Machiavellinek tapasztalata van a b b a n : mi a

különbség az áldozatos hazafi
és a pénzért harcoló zsoldos
között. Nem volt katona, de
ösztönösen felismeri a gyalogság
nagy és újító jelentőségét a
hadászatban». «Gyászos tévedés
volt Itáliában elválasztani a
polgári életet a katonaitól —
írja — és így megengedni, hogy
az utóbbi mesterségé váljék.»
A politikus méltatlan száműzetésbe kényszerül, de a tapasztalatok érvényesülnek Machiavellinél, az írónál. Három
nagy m ű v e : a Principe,
a
Discorsi és az Arte della Guerra
vet fényt egyéniségére. A «Principe» megírásánál ott lebeg szeme előtt az új nagy hatalmas
Olaszország. Caesare Borgia körül központosul a rajongása,
akiben «a tettrekészség és a
cselekvés emberét látja».
«Machiavelli nem volt vallástalan, nem volt érzéketlen az
erkölcs törvényei iránt. De politikáról írt és mindent ennek
rendelt alá», — állapítja meg
rőla Villani Lajos. — Ugyancsak Machiavelli a jó és a rossz
megkülönböztetését más szempontból látja mint a keresztény
etika. Mint ember szegény maradt haláláig, éppen a betevő falatja volt meg szűkösen.
Hiányzott belőle a törtetés tehetsége és korának két jellemző
hibája : a hiúság és a kapzsiság.
Machiavelli a köztársaságot,
majd a Medicieket szolgálta,
mégis hűséges maradt mindig,
mert a kiváló szerző szerint
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«egy ura egy gazdája volt csak :
Firenze s azon keresztül Itália».
Ez a Machiavelli, aki Villani
Lajos báró nagyértékű művéből kiemelkedik, más, mint akit
az átlag közvélemény nálunk
megszokott. És köszönjük Villani Lajosnak, hogy ezzel a
jelentős és teljesen új felfogású
és megvilágítású Machiavellivel
megajándékozott.
Mihály

László

Sziklay László: Hviezdosláv.
A környező népek szellemiségének megismertetése az új,
fiatal esszéista generáció legfőbb és legsürgősebb feladata.
A közös mult közös élményanyagának keresése és az egymásrautaltság, valamint a közös sors kimutatása a megbékéltetés nemes célját szolgálják.
Sziklay László, a fiatal felvidéki
írónemzedék tehetséges tagja
Hviezdoslávról, a nagy szlovák
költőről írt hosszabb tanulmányt. A szlovák Arany János
nemes arcéle bontakozik elénk,
kinek életformája, irodalmi élményanyaga és elindulása is
magyar. Eleve elhárítjuk a szerzőtől azt a vádat, hogy Hviezdoslavnak a magyar szellemiséghez való viszonyát túlságosan kihangsúlyozza. A magyar
irodalomtörténet mindenkorszívesen számontartotta Hviezdoslav Országh Pált, mert sok
magyar vonatkozást találunk
műveiben. Ez végeredményben
nem is csoda. Távol kellene él-

niök népeknek egymástól, idegen földrészeken, hogy egymás
hatásától mentesüljenek. Viszont óceánok sem elegendő
messzeséget jelentenek ahhoz,
hogy a közös emberi szellem célkitűzései ne találkozzanak «az
eszme barrikádjain». A Hájniková žena szerzőjének érdemeiből mit sem von le, ha a X I X .
századvég nagy magyar szellemi
forradalmából merített is, mert
ez a változás a szlovák irodalmi
életben nem volt olyan jelentős,
mint nálunk.
Sziklay László nagy felkészültséggel és szeretettel foglalkozott a legnagyobb szlovák
költővel. Költői jellemzése jól
sikerült, aki eddig nem ismerte
még Hviezdoslav Országh Pált,
az megismeri és megszereti Sziklay tanulmányából. M a r é k A n t a l
Kilián Zoltán : Rádióesztétika. (Magyar Szemle Kincsestára.)
A szerző már eddig is feltűnt
a rádióval kapcsolatban tanulmányaival, amelyek a különböző
folyóiratokban — így a Napkeletben is — jelentek meg.
A rádió műsorának állandó szereplője, a rádió-társaság egyik
vezető tisztviselője, így minden
jogcíme megvan arra, hogy első
legyen, aki a rádióval nemcsak
technikai szempontból foglalkozik.
Világos, könnyed előadásban
ismerteti a rádió műsorszerkesztésének problémáit, a könnyű
és nehéz zene, az irodalom, a
színház, a propaganda, a szórakoztatás és nevelés kérdéseit,
különösen kimerítően ismerteti
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a különleges rádió műfajok sajátos nehézségét s előnyét.
Kilián természetesen lelkes
híve a rádiónak. «A teljes nemzet először van ennyire együtt
az emberiség történetében, hiszen a rádió osztálykülönbség
nélkül mindenkié és fogalmi lényege, egyetlen gyakorlati lehetősége az egész nemzet mindennapos kiszolgálása . . . Joggal
állíthatjuk, hogy napjaink társadalmi és gazdasági, sőt mint
a Felvidék egyrészének visszaszerzésénél tapasztaltuk, történelmi átalakulásában a rádiónak
vezető szerepe van, a néptömegek felvilágosodásának, öntudatosodásának és kiművelésének
szédítően hatalmas eszköze ; az
irodalom és művészetek igazi
közhasznának
megteremtője.»
Aki rádiót hallgat, és aki látja,
mennyire a rádióra hivatkoznak
az emberek, mennyien vannak,
akik szinte kizárólagosan a rádióból merítik műveltségüket és
értesüléseiket, tudja, Kiliánnak
igaza van. Aligha túloz akkor,
amikor a rádió jelentőségét így
állapítja meg : «A betű szinte
elsorvasztotta könyv- és lapáradatával a beszéd szépségét
s a szónoklás művészetét. Most
a rádió egyszerre feltámasztotta
az ősi hangkultúrát, mely diadalmasan elfoglalta helyét hajdani életünkben, s az írásbeliség
helyett az élő beszéd színét, zengzetességét és erejét használja a
gondolatok közélésére. A betű
kultúra mindenhatósága megszűnt ; a jövő legalább is felerészben a hang és kép után kifejeződő kultúráé. A hangos film
meg a televizió már ezt a korszakot jelenti».
Másutt
azt
mondja, hogy «amint a könyvnyomtatás feltalálása új műveltségi korszakot nyitott meg

az emberiség életében, a rádió
is korszakot jelent : a könyvnyomtatásénál hasonlíthatatlanul gazdagabb kultúra eljövetelét.»
Bizonyos, hogy a rádió útján
terjesztett műveltség gazdagabb
lesz, ha azt értjük e szón, hogy
többek számára lesz hozzáférhető. Ha azonban arra gondolunk, hogy a nagy tömeg számára csak bizonyos uniformizált irodalom, művészet és tudomány közvetíthető, hogy a rádiónak — mint azt Kilián is
többször hangsúlyozza — bizonyos átlagszínvonalra kell törekednie, középutat kell találnia
a magas és az alacsony igényűek
között, aligha beszélhetünk gazdagodásról. Természetes, hogy
az átlag pusztítja majd a két
végletet. Az alacsony színvonalért senkinek sem fáj majd a
feje, azonban mulaszthatatlan
kár lenne, ha a magas kultúrát
is kikezdené. Ez a veszedelem
megvan, észre kell vennünk. Ha
elképzeljük, hogy a könyvkultúrát teljesen kipusztítaná a rádió
— ezt Klilián sem mondja, se
nem kívánja — ez egyúttal a
kultúra civilizációvá merevedését, halálát jelentené is. Sajnos,
amikor a tömeg érdekei mindennél fontosabbak és amikor lépp
ezért máris bizonyos barbarizmus kezd terjedezni, ez a feltevés egyáltalában nem tartozik a lehetetlenségek közé.
Kilián Zoltán lendületesen,
sokszor szellemesen megírt kis
könyve azért is érdekes olvasmány, mert korunk egyik legnagyobb találmányán keresztül,
a korhangulat legmélyebb problémáihoz is elvezeti az érdeklődőt. Nemcsak a rádiót, hanem a
mai embert is megismerjük.
Fábián

István

