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KLEBELSBERG, A M Ű V É S Z P O L I T I K U S 
ÉS A KLEBELSBERG-SZOBOR 
A Klebelsberg-emlékdíjat az idén művésznek kell kiadnunk, még 

pedig olyannak, aki még nem töltötte be a 40-ik évet. Azt óhajt-
juk, hogy olyan művésznek jusson a díj, akinek munkásságá-
ban van valami Klebelsberg szelleméből. Klebelsberg a művészet-
ről úgy gondolkodott, mint egy bölcs államférfiúhoz illik. Nagyra 
becsülte a művészet nemzeti hivatását, programmjában előkelő 
helyet szánt a művészetnek. Igen nagy véleménye volt a magyar 
művészek tehetségéről és fontosnak tartotta azt a szolgálatot, 
amelyet a nemzetnek tehetnek. Egyik cikkének ezt a címet adta : 
«A magyar művészet, mint nemzeti erőforrás». «Ha van nemzeti 
életünknek erőtől duzzadó része — írta ebben a cikkében —, úgy 
kétségtelenül művészetünk az és iszonyatos lenne az én felelőségem, 
ha megértésem vagy erélyem hiányán múlnék, hogy a magyar mű-
vészet megkapja azt a támogatást, amelyre szükség van, hogy 
itthon szebbé, nemesebbé, mélyebbé és gazdagabbá tegye a magyar 
életet, kinn pedig hirdesse a tehetség erejével a magyar igazságot.» 
«Művészetünk egészséges, sok a kiérett és a bontakozó tehetség és 
alkotó erő szárnyal bennük», olvassuk ugyan cikkének más helyén. 

Örömmel mutatott rá a képviselőházban művészetünk kül-
földi sikereire. «Hogy milyen tehetséges a magyar, — mondta 1925-
ben költségvetési beszédében — bizonyítja, hogy külföldön min-
denütt sikereket aratnak. Legyen szabad rámutatnom a Szinyei 
Merse-Társaság londoni sikerére, amely kell, hogy minden magyar 
embert büszkeséggel töltsön el.» 

Tisztában volt vele, hogy a művészet kötelességeket ró a 
kultúra hivatalos vezéreire és hogy könnyelműség lenne kiaknázat-
lan hagyni olyan értékes nemzeti tőkét, mint a magyar művészek 
tehetsége. «Nem szabad megengednünk, hogy hatalmasan neki-
lendült művészi életünk szárnyalása a mostani nehéz viszonyok 
között megtörjön», írta 1929-ben. «A művészet nem, nem sohája» 
című cikkében. 

Abban a sokat vitatott kérdésben, hogy meddig terjedhet az 
állam beavatkozása a művészet körében, Klebelsberg többször 
kifejtette nézetét és mindannyiszor a művészet szabadsága mellett 
szállott síkra. Művészeti politikájának az volt az alapgondolata, 
hogy az államnak támogatnia kell a tehetséges művészeket, meg-
teheti, sőt meg is kell tennie azt is, hogy megbizásaival a művészi 
tevékenységet olyan művészi ágak művelésére serkentse, amelyek 
különben művelés hiányában elsorvadnának, de nem tartotta meg-
engedhetőnek, hogy a művészi munkásság irányába, az alkotás 
szellemébe is beavatkozzék. Kitűnően ismerte a történet tanulságait 
és tisztán látta, hogy hatalmi szóval a művészetet irányítani és 
átalakítani nem lehet. «Az államnak szükségképen keményebb esz-
közeivel — mondta 1926-ban az egyházművészeti kiállítás meg-
nyitásán — az irodalmi, tudományos és művészeti életbe belenyúlni 

• Jelentés az 1939-ik évi Klebelsberg-emlékdíj odaítéléséről. 
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aggodalmas és a történeti tanuság azt bizonyítja, hogy az ilyen 
természetű kísérleteket nem kísérte a remélt siker.» 1928-iki költség-
vetési beszédében is visszatért erre a kérdésre. «Azok a kísérletek — 
mondta ekkor —, amelyeket a történelem folyamán oly célból tettek, 
hogy állami eszközökkel irodalmi vagy művészeti irányokat el-
fojtsanak, majdnem kivétel nélkül eredménytelenek maradtak és 
elég gyakran károsaknak bizonyultak és nevetségesekké váltak.» 

Történeti gondolkodásmódja megóvta attól, hogy hivatalosan 
állást foglaljon a szokatlanabb és újszerű jelenségek ellen. Tudta, 
hogy már nem egyszer lettek «a ma forradalmáraiból a holnap 
klasszikusai». Az időre bízta tehát, hogy tisztázza az újítók értékét. 
Őrizkedett attól, hogy hivatalosan beleszóljon abba az örök harcba, 
amelyet a hagyományhoz ragaszkodó és a haladó szellemű művé-
szek vívnak egymással. Bölcsen belátta, hogy az ilyen beavatkozás 
egyetlen eredménye az állami tekintély csorbulása lehet. «Hono-
rálni akarom a konzervatív művészeket, de honorálni akarom a 
modern művészeket is, mert kell, hogy azok az épületek, melyeket 
most emelünk és diszítünk, teljes képét nyujtsák annak, hogyan 
áll a magyar művészet a katasztrófát követő időkben», jelentette 
ki 1925-iki költségvetési beszédében. 

Igy gondolkozott az államférfi. A magánembernek azonban 
megvolt a maga személyes ízlése. A hagyománytisztelő, a művelődés 
nagy emlékein iskolázott Klebelsberg érthető módon idegenkedett a 
művészi radikalizmustól és azokhoz vonzódott, akiknél a hagyo-
mányos, a korszerű és az egyéni elemek közül, amelyeknek vegyüléké-
ből a művészi termék megszületik, meglehetős hangsúly esik a 
hagyományos alkatrészekre. Nem egy nyilatkozata árulja el, hogy 
Klebelsberg az ilyen művészet felé fordult rokonszenvével. «Azt 
hiszem, hogy nagyobb mestereink fiatal generációja jó úton van, 
amikor elhagyva a magyar szecesszió útjait, modern szellemben be-
kapcsolódást keres az architektúra hagyományos formavilágába», 
írta «A magyar művészet, mint nemzeti erőforrás» című, már idézett 
cikkében. «Remélem, hogy az örökváros tradiciós légkörében az 
ultramodernizmus túlkapásai fiatal nemzedékünk lelkében majd 
kellően le fognak tompulni», mondta 1929-ben egyik beszédében, 
mintegy személyes óhajtását fejezve ki ezzel. A miniszter és poli-
tikus azonban itt is sietett helyreállítani az egyensúlyt és nyomban 
hozzátette, hogy «a párizsi Collegium Hungaricum pedig módot fog 
nyujtani arra, hogy művész nemzedékünk kapcsolatot nyerjen a 
Párizsban kialakult legifjabb művészi törekvésekkel». 

Nincs helye itt, hogy mélyebben merüljünk el Klebelsbergnek 
a művészethez való viszonyába. Annyit az eddigiek alapján is 
megállapíthatunk, hogy Klebelsberg, az államférfi, elismerte és 
tisztelte a művészet szabadságát és ennek megfelelően akkor, 
ha állami támogatásról volt szó, nem az irányzatot és felfogást, 
hanem a tehetséget igyekezett szem előtt tartani, mint magán-
ember pedig azokat látta szívesen, akik a mai szellemet a hagyo-
mány tiszteletével kapcsolják össze. 

Mikor a Klebelsberg nevét viselő emlékdíj odaítélését fontol-
gattuk, olyan művészt kerestünk, aki művészi jellemének formáló-
dásában megfelel ennek az elgondolásnak s azt hisszük, hogy azt 
Abonyi Grantner Jenő szobrász személyében meg is találtuk. 
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Nála a tehetség hagyománytisztelettel jár együtt. Első sorban az 
az emlékszobor bizonyság erre, mely a mult ősz óta Klebelsberg 
nevét és példaadását hirdeti, s a fiatal művésznek eddig főalkotása. 
A szoborpályázat bírálóbizottsága bátor elhatározással bízta meg 
annak idején ezzel a feladattal Grantnert, aki alig 30 éves volt 
akkor, de az eredmény igazolta a bizalmat. A művész lelkesedéssel 
és java tudásának latbavetésével végezte munkáját. A kritikának 
lehetnek észrevételei művére, de senki sem tagadhatja, hogy 
komoly alkotással van dolgunk, hogy a művész előkelő és nemes 
hangot ütött meg és hogy sikerült felemelnie bennünket a minden-
napiság köréből egy tisztább és felsőbbrendű szellemi világ magas-
ságába. Művét egyszerűség és nyugalom jellemzi, stílusát a klasszi-
citás felé törekvés határozza meg, mely elsimítja a valóság zavaró 
véletleneit, de nem merevedik sémává, mert átérzik rajta az élet 
melegsége. Különösen a főalakra vonatkozik ez, amelynek lehetnek 
formai fogyatkozásai, de amely keresetlenségével, póznélküli ko-
molyságával szerencsésen támasztja fel az ábrázolt egyéniségét, 
híven állítja elénk a mély gondolkodót, de sejtet valamit a látnok-
ból is, akinek tekintete a messzi távlatokat fürkészi. Ünnepélyes 
ridegség nélkül, emberi és közvetlen pongyolaság nélkül. Ami a 
Tudományt és Művészetet jelképező mellékalakokat illeti, ki kell 
emelnünk átgondolt felépítésüket és szép, gondos mintázásukat. 
Bizonyos, hogy tervezésükben a művészt Michelangelo-nak a 
Medici-szarkofágok volutáin nyugvó alakjai ihlették meg, de az 
utánzás vádjától meg kell őt védenünk. Csak a felületes szemlélő 
nem látja meg azt a gyökeres eltérést, melyet a Medici-siroknak 
lejtős elhelyezésre komponált és másként el sem képzelhető alak-
jaival szemben a Klebelsberg-emlékszobor mellékalakjai szerkesztés 
tekintetében mutatnak, a stílusnak másneműségét és azt a roppant 
érzelmi és hangulati különbözőséget, mely a mi szobrunk szenve-
délytelen, szemlélődő jellegű figuráit Michelangelo fojtott szenve-
déllyel teljes ábrázolásaitól elválasztja. Nem arról van szó, hogy 
párhuzamot vonjunk a legnagyobb szobrászzseni és egy tehetséges 
fiatal művész között, — megjegyzéseinkkel csak annyit akarunk 
megállapítani, hogy a formai gondolat némi rokonsága még nem 
ad jogot arra, hogy eredetiség hiányáról beszéljünk és hogy mi a 
michelangelói reminiszcenciákban ez esetben nem látunk többet, 
mint egy hódolatteljes meghajlást a művészet fejedelme, az emberi 
művelődés egyik legdicsőbb szelleme felé. S ezt a gesztust egy nagy 
kultuszminiszter emlékművén nem érezzük helyét tévesztettnek. 

Grantner műve nem méltatlan Klebelsberghez, s ez igen sokat 
mond. Egyéb munkái is megerősítik tehetségébe vetett bizalmun-
kat. A Mezőgazdasági Ipar r. t. Rákóczi-úti bérházának homlok-
zatán elhelyezett bronz női alakja messze felülmúlja a mai épület-
diszítő figurák átlagos színvonalát. Az ilyen feladatokat napjaink-
ban rendszerint félvállról veszik, az ú. n. «dekorativ» szobrászi 
munkák színvonala meglehetősen alászállott, merő ellentétben azok-
kal a századokkal, mikor a művészek a katedrálisok külső szobrászi 
díszét is teljes odaadással készítették és nem egyszer remeket alkot-
tak bennük. Grantner munkája finom vonalaival, gyöngéd mozdu-
latával, szerencsés arányaival dicséretes kivitelt jelent a ma szo-
kásos eljárással szemben. A magyar hajduk várbeli emlékkövén, 
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melyet a főváros megbízásából Buda visszavételének 250-ik év-
fordulójára készített, a dacos, kemény harcosok domborműveinek 
megformálásában derekas próbáját adta jellemző erejének. Kiváló 
hivatottsággal vett részt több szoborpályázaton is. Különösen a ta-
valyi Madách-pályázatra küldött tervei érdemlik meg a dícséretet. 
Még soká fogunk emlékezni az első pályázatra készített munká-
jának mellékcsoportjaira, melyekben nagy lendület nem közönséges 
szerkesztő képességgel párosult. 

Ezek az okok indítottak bennünket arra, hogy az idei Klebels-
berg-emlékdíjra Abonyi Grantner Jenőt hozzuk javaslatba. S ezen-
felül az is, hogy kifejezzük neki köszönetünket azért a szeretetért 
és lelkesedésért, amellyel annak a férfiúnak emlékművén dolgozott, 
aki szent lánggal égett a magyar kultúra szolgálatában és hogy 
olyan hamar elégett: egyre jobban érezhető vesztesége nemzetének. 

Petrovics Elek 

Szentimrei Jenő : Ferenc te-
kintetes úr. Athenaeum kiadás. 

A valószerűsítés legkitűnőbb 
eszköze igazán a riport. A min-
dennapi élet apró-cseprő dolgai-
nak hangjával oldotta meg 
Harsányi Zsolt a történelmi re-
gényíró korrajz-problémáját. Ez 
a fogás biztosítja a realitást, 
mozgalmával, színével, színte-
lenségével. Nem is egyebek 
Harsányi nagy életregényei ter-
jedelmes történelmi riportok-
nál, olykor már remek szalón-
tudósítások. Regényeinek lát-
ható célja is, mint az ujság-
riportté : a közérdekűség. 

Szentimrei Kölcsey-regénye 
is a könnyed, gyors, egyensúly-
ban adagoló riport-hangon futja 
be, légvonalban, a Hymnus 
költőjének pályáját. S kis meg-
figyelések éltető erejében, a 
nagy anyag marokba-tartásá-
ban, a nagyok kis érdekességei-
nek és titkainak felhasználásá-
ban van olyan ügyes és okos, 
mint Harsányi. 

Igénye azonban mélyebb. 

Két darabban adja Kölcseyt. 
Először jön a kert, azután a 
ház. A fiatal, serdülő, tanuló, 
jurátuskodó, verselgető, szen-
velgő poéta jól kivehetően nö-
vekedik előttünk, habár szíve-
sebben vennők, ha úgy növe-
kedne, hogy ne vehessük olyan 
pontosan ki: ahogy ő maga se, 
az ember maga se tudja, ho-
gyan, mennyit nőtt, fejlődött. 
Nem elég mélyek a képek Köl-
cseyről. A szerelmes Kölcsey 
sehogy sincs megfogva. Elkap-
kodott és nem mélynyomású 
képeket kapunk. Kölcseynél 
mindez mélyebb és bonyolul-
tabb, jellemzőbb. Perzse, tud-
juk azonnal, hogy róla van szó, 
nem esnek ki és nem is ferdül-
nek el jellegzetes vonásai — ér-
zékenysége, határozatlansága, 
erkölcsi becsülete. Nem hamis 
soha, amit Szentimrei ad. 
Annyi, ahogy megismerünk va-
lakit egyes jellegzetes vonásá-
ról, azonnal és kétségtelenül. 
Elég ez? Nem hamis a Kölcsey-
kép, csak futó, súlytalan és ki-
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dolgozatlan. Nem színes és nem 
plasztikus a film, hanem fekete-
fehér. A mozgás megvan. 

A súly a gyengéje az első 
résznek. Lotti tragédiája és 
Cella odaadó, tilos, Kölcseytől 
idegen és megcsalónak, majd 
fenségesnek hitt szerelme, így, 
ahogy kapjuk, adnak elég súlyt 
ahhoz, hogy a nagy hajó a férfi 
életének viharaiban oly nyu-
godtan menjen? Vagy az i f jú 
Kölcsey kihágásai, hibái, fiata-
loskodásai elég súlyúak ahhoz, 
hogy homokzsákként elejtve 
őket, a férfi Kölcsey egekig 
röppenjen? 

A korban azonnal benne va-
gyunk, minden problémájával, 
zajával, hangoskodásával, em-
berével. Pompás a korrrajz. 
A mellékalakok közül egyik 
jobban sikerült, mint a másik. 
Különösen Szemere Pál. Ez a 
mozgékony, lobbanékony, szá-
guldó, mindenbe belekapó em-
ber illik a gyors tollra. Virág 
Benedek, amikor megérkezik 
a Berzsenyit váró társasághoz, 
idegen. S amikor elmegy: a 
legjobb ismerősünk. Fölségesen 
sikerült alak. Egy-két oldal az 
egész. Berzsenyi, érzésem sze-
rint, torz. «Házigazda, mi do-
log? Tölts neköm, aszondom !» 
Ez csinált és régifajta népszín-
műi. De Vitkovics, Helmeczy, 
Kisfaludy, Kazinczy kellemes 
ismerősök. Az egész társaság, 
az egész nyomorgó és törekvő 
irodalom, az alakuló, versengő 

és dulakodó irodalmi élet: na-
gyon jó. Semmi túlzás, az író 
nem ítél, nem értékel, nincs is 
jelen. Zavarná is az embert, 
ha a színpadon ott látná a ren-
dezőt is. 

A második részben Kölcsey 
alakja, habár itt sem kielégítő, 
tisztább, élesebb, erőteljesebb. 
Nem érezzük gyakran úgy ma-
gunkat, hogy meglátogatván 
valakit, elmentünk a lakására, 
de őt magát nem találtuk ott-
hon. A korrajz és mellékalakok 
mellett a főhős intim közelségbe 
jut. Sőt a mellékalakok itt-ot 
eltűnnek mellette : a nagyító 
lencséjét erősítették, a főalak 
a közelben van, a többiek nem 
látszanak. Valahogy még is ke-
vés az a szerencsés pillanat, 
amikor az igazi, a kultúrált, a 
nyugtalan magyar és többrétű 
ember, a lángész forrásával, 
szenvedésével, az elhivatás mél-
tóságával, az alkotás rejtelmé-
vel élne ezekben a fejezetekben. 
Kár, hogy Kölcsey megfejtése 
és újjáteremtése nincs arány-
ban a korfestés eredményével. 

A Ferenc tekintetes úr a leg-
szívesebben olvasott könyvek 
közé tartozhat. A kor nagyon ér-
dekes, a stílus friss és zamatos, 
még csak vízben sem áztatott 
virág, olyan tőrülszakadt. Az 
író becsületes volt, amikor ezt 
a nem oly túlszínezett héroszi 
kort és ezt a nem oly olcsón 
népszerű nagy magyart vissza-
hoz ta . Kalmár Ernő 
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Marccl Brlon : Medici Lőrinc. 
( Athenaeum.) 

A Medici Lőrinc írójában, 
Marcel Brion-ban — Maurois 
mellett az életregény másik 
francia mesterében — a törté-
netíró és a történetfilozófus ha-
tározott fölényben van a regény-
író felett, és ez már biztosítja 
művének komolyságát. Ritkán 
sejteti meg ugyan a történeti 
forrásokat, amelyekből merít, de 
látható gonddal és mértéktar-
tással törekszik történeti hite-
lességre. Nem keresi a regény-
szerűen érdekes bonyodalmakat, 
kerüli a színes romantikát — 
feltűnően keveset ír például hő-
sének bizonyára hálás anyagú 
szerelmi regényeiről — és nem él 
az «érdekes» regényíró eszközei-
vel, a párbeszéddel és jelenet-
kitalálásokkal sem. Ezek helyett 
ott, ahol a száraz történelem 
hallgat, inkább a renaissance vi-
lágszemléletének, életfelfogásá-
nak, emberideáljának, művésze-
tének érdekes ismertetését szövi 
bele művébe. Ezek során az élet-
és történetfilozófus is kicsillan 
a sorok közül, és egy intelligens, 
finoman, franciásan ironikus és 
szellemes író is megmutatkozik 
életregényében (például olyan-
kor, amikor a demokrácia és a 
diktatúra kölcsönösen tragiko-
mikus vonásairól ír !) 

Ezekkel az írói sajátságokkal 
sikerül feltámasztania — nem 
annyira külsőségeiben, mint in-
kább szellemében és lelkében — 
a renaissance-ot, Olaszország ki-
meríthetetlen, halhatatlan kor-
szakát, amely ma is ott sugárzik 
Firenze márványain. De a ra-
gyogó külszín alatt milyen ádáz 
szenvedélyek, szörnyű tettek, or-
gyilkosság és cselszövény lap-
panganak ! Brion ennek meg-
mutatásával a renaissance-nak 
új, reálisabb korképét adja. Na-
gyon érdekes a könyv első része, 

a Medicieknek, ennek a kalmár-
családnak fokozatos felemelke-
déséről, az ősöktől kezdve Gio-
vanni, Cosimo és Piero Medicin 
keresztül egészen a Magnifico-ig, 
Medici Lőrincig, aki a renais-
sance emberideáljának megtes-
tesüléseként nagyszerű virág-
zásba borította a firenzei renais-
sance-ot és koronázatlanul is 
királya volt városállamának. 
Brion kitűnően megérteti a Me-
dicieknek ezt a különös király-
ságát, amely a pénzen és a hata-
lom tényleges birtoklásán ala-
pult, de semmi jogi alapja sem 
volt, és birtoklóinak lángelméje 
nélkül bármikor semmivé omol-
hatott össze. Életregényének ép-
pen ez a késhegyen táncoló, 
folytonos összeesküvésekkel és 
külső veszélyekkel aláaknázott 
sors ad regényszerű érdekességet. 

Brion felfogása Medici Lő-
rincről persze éppúgy vitatható, 
mint a történelem legtöbb nagy 
egyéniségének ilyen vagy olyan 
megítélése. Ő nem a saját érde-
keit zseniálisan szem előtt tartó, 
ha kell, kegyetlen és cselszövő 
bankárt, nem is csak a nagy 
mecénást, humanistát és mű-
kedvelőt látja benne, hanem 
elsősorban a renaissance egyik 
tökéletes emberi műremekét és 
Firenze, sőt az egység felé ha-
ladó egész Itália nagy politiku-
sát, akiben minden emberi ké-
pesség, erény és bűn, ember-
feletti arányokban valósult meg. 
«A természet kivételes lénnyé 
tette — írja az if jú Lorenzóról.— 
Tökéletes teremtés lesz, minden 
képességgel megáldott férfi, min-
denre alkalmas, jártas minden 
emberi tudományban . . . Élő 
valóság lett a humanisták ideális 
embere . . . Beteljesedett az em-
beri remekmű, melyet a plato-
nikus mesterei meg kívántak 
valósítani.» K i tudja, mi a törté-
nelmi igazság? Vajjon a 20 éves 
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Lorenzóban valóban Itália egye-
sítesenek nagyszerű eszméje élt-e 
már, s ez a nagyvonalú politika 
menti sok tettét? Brion el tudja 
fogadtatni felfogását, amellyel 
csodálja, védi hősét, és kegyetle-
nül elítéli annak ellenfeleit. Me-
dici Lőrinc élete mindenesetre 
kitűnő példája annak, hogy a 
renaissance korában egy kivéte-
les egyéniség egyéni sorsa mint 
rázta meg szinte egész Itália 
sorsát. Megint egy könyv, amely-
nek az a tanulsága, hogy nem 
a tömeg, hanem néhány nagy 
egyéniség irányítja a történelmet. 

A regényben a Mediciek körül 
csak a legszükségesebb mellék-
alakok szerepelnek, de ezek kö-
zött néhány nagyon érdekes és 
szépen megrajzolt is, mint Mar-
silio Ficino, a tudós, Poliziano, 
a költő, Pico della Mirandola, 
a humanista lángész, és a törté-
netnek valósággal másik főhőse, 
Savonarola, az izzószavú, «fáj-
dalmasan csúnya» ferrarai szer-
zetes, aki egyszerre előlép a ho-
mályból, hogy ellenfelével, a 
Magnificóval együtt sírba döntse, 
elhamvassza az egyszerre ra-
gyogó és bűnös firenzei renais-
sance luxusvirágát . . . Brion Sa-
vonarola fanatizmusának ma-
gyarázatában a csúnyaságból 
sarjadó fogyatékosságérzés ki-
egyenlítésre törő erejének diva-
tos elméletét is felhasználja, de 
meggyőző levezetése Medici Lő-
rinc lángelméjéről itt cserben-
hagyja : ő maga is gondolko-
dóba esik a Magnifico ügyetlen 
tehetetlenségén ádáz ellenfelé-
vel, Savonarolával szemben. A 
vég azonban annál drámaibb, 
egy élete derekán sírba hanyatló 
kivételes egyéniség lemondó 
pusztulása. 

Brion azt írja könyvének be-
vezetésében, hogy írás közben 
tekintete el nem hagyta a nagy 
Lorenzo szuggesztív halotti 

maszkját, s ha kétség merült fel 
benne a történelmi igazságot 
illetően, ezt a maszkot faggatta. 
Ha az életregényeknek az a cél-
juk, hogy egy-egy ilyen törté-
nelmi maszkba életet leheljenek, 
Brion elérte célját. Feltámasz-
tott egy sokat emlegetett, világ-
híres családot, és körülötte egy 
egész kort — talán a legérdeke-
sebbet az olasz ég alatt. 

Külön meg kell említenünk 
Nagy András jó fordítását. Leg-
szebb dicsérete, hogy fordítás-
voltát nem lehet észrevenni 
ra j t a . Makay Gusztáv 

Csabai István : A végvári ma-
gyarság és kultúrája. (1939. 
Magyarság tudomány kiadása.) 

Csabai István könyve a Ma-
gyarságtudomány könyvsoroza-
tának második köteteként jelent 
meg. A X V I . és X V I I . század, 
a végvári küzdelmek ideje a ta-
nulmányok tulajdonképeni tár-
gya, de érdeklődése, spekulá-
ciója mindúntalan túlszalad a 
két század időkeretén, túl a 
tisztán történelmi szemléletmó-
dokon. A végvári időszak is a 
magyar lényeg szempontjából 
érdekli, ugyanis a magyar tör-
ténet szimbolikus alakjának nem 
a Bujdosót, hanem a Végvári 
Vitézt tartja. A végvári élet-
érzés lényege, hogy az élet harc ; 
a végvári állapot jellemzi szim-
bolikusan az örök magyar sor-
sot, Kelet és Nyugat közötti 
őrlődést. A X V I . és X V I I . szá-
zad légköre teremti meg a ma-
gyar életérzés tragikus, balladás 
formáit, a Báthory korszak szen-
vedélyességét a X V I I . századi 
elfojtás, józanság követi, ez a 
szenvedély és elfojtás teremtik 
meg a balladás életérzést, mely 
különösen a nyugatos nemzedék 
expresszionista fellobbanásában, 
a magyar táj szemléletnek ma is 
alapja. Magyarországot Csabai 
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három alapvető táj formára 
osztja : Virágoskert-Pannonia, 
Magyar-Parlag és Végvári-Er-
délyi-Felvidéki táj. A táj arcula-
tok kutatásában a honfoglaló 
magyarság idejéig nyúl vissza. 
A németség jellemzője az oázis-
kultúra, a honfoglaló magyar-
ságé a steppe. A steppe forma 
továbbélése a Magyar-Parlag, 
Pannoniában a steppe-kultúrát 
elnyomták az idegen hatások; 
steppét és oázist, illetve a steppe 
kultúra-ellenességét és az oázis 
vitalitás-hiányát csak a végvári 
táj tudta értékes magyar formá-
ban összebékíteni. A Dunántúli 
emberből kiveszett a tusakodási 
kedv,— vallja Csabai, — a tiszán-
túli még nem ért el a kultúrára, 
steppe-szelleme pedig anakroniz-
mus. A helyes, az igazi magyar 
kultúra a végvári szellem és a 
föld éltető erőinek szövetségére 
épülhet csupán. 

A vázolt gondolatsor érdekes, 
újszerű felvetése az örök magyar 
kérdéseknek. Sajnos, a könyv 
inkább essay, mint tudomány, 
inkább érdekes és szellemes, 
mint megnyugtató. Vannak jól-
sikerült oldalai, komor, súlyos 
pompával, de nem egyszer ve-
szedelmes leegyszerűsítéseket, 
elhamarkodottságot érzünk. El-
méleteit egyelőre túlságosan 
szereti, néha mintha már igazo-
lásukkal törődne inkább, mint 
igazságukkal. Szinyei-Merse erő-
teljes, mert felvidéki, Rippl-
Rónai mélabús és Proustízű, 
mert dunántúli. A két festő 
jellemzése kétségkívül helyes, 
csak éppen Sárosmegyének nincs 
semmivel több végvári hagyo-
mánya Kaposvárnál. Az egész-
séges Kölcsey nem dunántúlias 
borongású lírát, hanem Adyas 
erőteljességű verseket írt volna 
— mondja Csabai. Felesleges 
bizonyíthatatlan dolgokról vi-
tázni, de majd minden oldalon 

akad valami hasonló túlzó, vagy 
erőltetett kijelentés, ami ön-
kénytelen kihívja az olvasó ellen-
kezését, a szellemtörténeti stí-
lus különben igen ügyes hasz-
nálata ellenére is. 

Csabai könyve gazdag pro-
blématikájú, értékes anyagú, jó 
stílusú. Aki a magyar kérdések« 
kel foglalkozik, nem mehet el 
mellette. De a kérdés fontossága 
Csabaitól is több gondosságot, 
fegyelmet követelt volna. 

Lovass Gyula 

Divat és magyarság 
Felette rokonszenves, okos és 

jóízű előadást tartott Zsindelyné 
Tüdős Klára arról, hogy mi az 
értelme és célja annak a vállal-
kozásának, amellyel magyar ízt 
akar a női divatba beoltani. Ko-
moly hit és nemes érzés járta át 
szavait. Amit a gyakorlatban évek 
óta annyi ízléssel és leleményes-
séggel végzett, azt most szóval is 
megmagyarázta. A kárvallottnak 
kedves humorával beszélt csalódá-
sairól és meg nem fogyatkozott 
hittel rajzolta meg jövendő terveit. 
A csalódásból nem keserűséget 
merített, hanem tanulságot — ez 
jobban is illik olyan lelkes, életre-
való magyar asszonyhoz, amilyen-
nek őt ismerjük. Mivel az előkelő, 
díszes úoilettek»-nek sikere inkább 
lelkes dicséretekben, mint megren-
delésekben fejeződött ki, most egy-
szerűbb, olcsó ruhákat tervez he-
lyettük. Az előadást bemutató kö-
vette, s meggyőződhettünk róla, 
hogy új «kreációi» igényteleneb-
bek, de nem kevésbbé ízlésesek és 
ötletesek, mint a régiek voltak, 
s hogy mindenféle rangú és hiva-
tás ú nő találhat köztük magának 
valót. A mi szemünkben az a fő-
érdemük, hogy nem tolakodók, 
nem érzünk bennük exotikus ízt, 
alkalmazkodnak a divathoz, s a 
népművészetünkből kölcsönvett 
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gyönyörű díszítő elemek finoman 
és kedvesen színezik és fűszerezik 
a takaros mai formákat. Elnéze-
getve őket, amint szemünk előtt 
a közönség tapsai között elvonul-
tak, csodálatosképen egy nagy épí-
tész neve jutott eszünkbe: a Lech-
ner Ödöné, aki ugyancsak korá-
nak modern formáira borította rá 
népi ornamentikánk díszét, hogy 
magyar ízt oltson beléjük. Úgy 
tetszett nekünk, hogy az ő törek-
vésével rokon az, amivel Zsin-
delyné a női viselet körében pró-
bálkozik, s ez egyúttal a legna-
gyobb elismerés, amelyei ennek a 
kitünő asszonynak nemes szán-
dékai és szép eredményei iránt 
kifejezhetünk. Nemo 

Pataky Mária: Rákóczi földje. 
(Officina, Budapest.) 

A visszakerült Kárpátalja 
nem kaphatott lelkesebb, tájé-
kozottabb szószólót Pataky 
Máriánál. Meleg lírai hangja egy-
szerre belopja magát az olvasó 
szívébe. Az olvasónak is ugyanaz 
az emlék zeng a lelkében, ugyan-
azok a színek kápráztatják sze-
mét, amik az írót műve megírá-
sára elindították. Újra Rákóczi 
Ferenc alakja tűnik szemünkbe, 
ki e helyen a «genius loci»-t je-
lenti. Az a nép, melyről már 
Anonymus megemlékezik króni-
kájában, I I . Rákóczi Ferenc 
alatt válik igazán magyarrá és a 
szabadság izzó fanatikusává. 

Pataky Mária stílusa kivált-
képpen megszínesedik akkor, 
amikor a hegyekről beszél. A táj-
szépség szinte szavakban kifejez-
hetetlen, csak sejteni lehet azt a 
sok szépséget, ami az Erdős-
Kárpátoknak ezen a szakaszán 
fellelhető. 

Három városkép következik 
ezután, a titokzatos, történelmi 

levegővel teli Ungvár, Munkács 
és Beregszász korszerű, egyéni 
meglátásokkal színesített város-
képe. 

ízelítőt kapunk a ruszinok 
eredetéről, nyelvjárásáról, művé-
szetéről, építészetéről stb. 

Ha a kis könyvecske hiányá-
ról kellene szólanunk, akkor 
megemlíthetnénk azt, hogy a 
magyar kultúra hatásának is-
mertetését nélkülözzük. Ilyen 
kis kötet azonban már nem bír 
el ennyit, meg kell elégednünk a 
nemes izelítővel, melyet terje-
delme mellett nyujtani képes. 

Az Officina ismét remekelt. 
Marék Antal 

Dr. Gáspár Pál : Jézus 
élete. (Budapest, 1938. Egyetemi 
ny. 288 l.) 

Krisztus Urunk élettörténe-
tét a négy evangélista adja elő. 
Följegyzéseik sohasem monda-
nak egymásnak ellent, de sok-
szor előfordul az, hogy egy-egy 
eseményt a négy közül csak az 
egyiknél találjuk meg. Ez a vi-
szonylagos hézagosság tette már 
korábban is szükségessé, hogy 
az új szövetségnek olyan összesí-
tését adják ki, amelyből folya-
matosan rajzolódik elénk az Úr 
Jézusnak minden szava és tette. 
Történt már erre kísérlet a ma-
gyar szentírásirodalomban is. 
Anélkül azonban, hogy a ko-
rábbi törekvések érdeméből bár-
mit is elvennénk, örömmel üdvö-
zöljük Gáspár Pál hasznos synop-
sisát, amely olvasói tetszését át-
tekinthetőségével és pompás ma-
gyarságával nyeri meg. Az Egye-
temi nyomda fontos missziót 
teljesített, amikor az eucharisz-
tikus évre meglepte a magyar 
közönséget e szép könyv kiadá-
sával. —ry 


