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regénye. A  szó legszorosabb értelmé
ben dunántúli könyv ez, körülbelül az 
első igazán dunántúli regény irodal
munkban. A  lokális színe az, ami elő
ször szemünkbe ötlik. Amint olvassuk, 
különös képzet-kapcsolások révén gyak
ran eszünkbe jut Berzsenyi vagy 
Vörösmarty egy-egy sora, —  nem tar
talmi hasonlóság, hanem a hangulat 
hasonlósága miatt. Nyájas, szőlő
borította dombok, amelyekből minden
felé rozzant présházak dudorodnak ki, 
Jiies völgyecskék, gyümölcsfákkal és 
rétekkel, csöndesen folydogáló pata
kok, tiszta kis falvak a völgyek mélyén, 
öreg városok a maguk halk életével . . . 
És az emberek : az öreg Cenci néni 
megy vastag botjával kopogva a szőlő
hegyre, melyet a passzív energia ke
serű elszántságával védelmez, Döme 
bácsi dohogva és dohosán, szívében 
Világosnál fakadt hazafias bánattal, 
piaidj ét vállára akasztva megy le a 
pincetokkal borért a pincébe/ Cenci 
néni lányai, passzívak, vénkisasszo- 
nyosak, egyik örökösen panaszkodó, 
másik halk, mint a lehellet . . .  a 
többi környezet, emberek, a táj, a 
beszédtémák, a karakterek, —  még a 
szélhámos ügyvéd, Hintáss Gyula is 
mennyire más színű, mint például 
Mikszáth szeretetreméltó felvidéki svi- 
hákjai vagy bármely más magyar vi
dék hasonló típusai. Aki dunántúli 
ember olvassa ezt a könyvet, lehetet
len, hogy a tizedik lapon otthon ne 
érezze magát és fel ne kiáltson a meg
lepetés örvendezésével minden rész
letnél s aki nem ismeri a Dunántúlt, 
talán az első pillanatban kicsit furcsá
nak érzi ezt a világot, de nagyon ha
mar beleéli magát levegőjébe. Meg 
kell éreznie, akiben van egy kis fogé
konyság, hogy ez a regény talajt ad 
az emberek lába alá, olyan talajt, 
mely ellenállhatatlanul vonzza őket 
magához, csaknem felszívja a rajta 
maradókat, erővel húzza vissza az 
elkívánkozókat.

Ez az ellenállhatatlan erejű talaj ad 
a cselekvénynek szilárd alapot s meg
határozza azt, ami rá van építve. 
A  regény a talajtól való elszakadás 
tragédiája. Az emberek nemzedékei 
egyre jobban eltávolodnak a talajtól 
s ezzel elvesztik életük biztonságát, 
erkölcsileg és szellemileg az űrbe ke
rülnek, mintha talajukat vesztették 
volna. Nincs hova gyökerüket mé
lyesszék, lebegve hányódnak-vetőd- 
nek, nyugtalanul, terméketlenül, bol
dogtalanul. Az öregek, Cenci néni, 
Döme bácsi még szilárdan állnak ezen 
a talajon, mintha öröktől fogva ott 
álltak volna és örökké ott állnának, 
de már az utánuk következők ? Miska, 
a bíró, elszakadt a szőlőtől, a földtől, 
az Államot választotta kenyéradóiá
nak, gondolataiban a jogi formák és 
formulák felé fordult s egyre jobban  
elidegenedik az élet valóságaitól s 
egyre kielégületlenebbül él, alaptalan 
fantaszta aggályokkal gyötörve ma
gát, ő már csak féllábbal áll a talajon, 
gondolataiban elhagyta, a talaj erköl
csének megbomlása az ő egyszerű, 
egyenesvonalú életét is megbom
lasztotta. És Hintáss Gyula, a roman
tikus ügyvéd, előbb erkölcsileg rúgja 
el magától a talajt, aztán fizikailag is, 
hogy aztán belevesszen, a romantikát- 
lan züllés mocsarába. És Nelly, Miska 
felesége, tehetetlen passzivitásában en
gedi magát elszakítani, mikor Hintáss 
erőszakkal elszökteti férjétől, ebben az 
egy rövid, örömtelen eseményben ki
merül élete minden ereje és vissza
hullva a talajra, már csak árnyék
életet él, még annyi ereje sincs, hogy 
kimutassa szeretetét Miskától való fia 
iránt. S ez a fiú, Imrus: apai öröksége 
a talajtól való elidegenedés, az ön
magába zárkozás, az élet praktikus 
oldala iránti siketség, anyai öröksége 
a passzivitás és érintésre csukódó 
érzékenység —  ez a fiú már kompli
kált lelki alkatával elszakad min
dentől, amihez tartoznia kellene, talaj- 
talanul bolyong az eszmék, érzések,
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vágyak, becsvágyak zűrzavarában, ma
gányosan, sután, boldogtalanul.

A  tragikum az, hogy ettől a talajtól 
nem lehet elszakadni és mégis el kell 
szakadni, mert ma már nem lehet élni 
rajta. Ez a talaj egy elmúlt idő talaja, 
a ma embere nem tud rajta megállni. 
Aki rajta marad, úgy jár, mint Döme 
bácsi, végén magára marad, ráébred 
a maga fölöslegességére és elzordul. 
Az öreg negyvennyolcas él, am .: lehet, 
a maga múlt századközépi romanti
kájában, amely már antikváló iott az 
új korszak új levegőjében, dohogja 
panaszait a közös ügy ellen, szidja a 
limonádé-vérűvé vált új nemzedéket, 
és nem veszi észre, hogy elhaladt 
felette az idő, az ő eszméi hazalSságPől, 
liberalizmusról, negyvennyolcról, Becs
ről, már elvesztették minden aktuali
tásukat, az ő régimódi erkölcse már 
nem érvényes a fiatalokra —- halott 
ideálok makacs udvarlója ó már. 
S végül ezt még észre is kell vennie s 
aztán nem tehet mást, mint hogy ko
moran visszavonuljon, dörmögö vén 
medve, a barlangjába. De ő még 
aránylag jól járt, mert neki a maga 
kora és talaja adott egy szilárd hitet, 
ideált, meggyőződést, világszemléle
tet, amibe megkapaszkodhatik. De az 
utána jövő nemzedék, a Miska nem
zedéke, már nem kapott semmi effélét, 
a negyvennyolc romantikus ideálja 
helyett a 67 okos, de lendület nélküli 
kompromisszumába került, liberaliz
musa valami elasztikus értelmű párt
jelszóvá lett, az új kor ki nem mondott, 
de mindenben érezhető jelszava : köz
gazdaság csak félig értett szó marad 
kicsinyes viszonyokhoz szokott, szűk 
■átókörű, a vállalkozás bátorságát nem 
is ismerő életében. S ezen a talajon az 
ideál hiánya a kultúra hiányát is 
jelenti. Ezen a vidéken ebben az 
időben beszéltek borról, borárakról, 
r'illoxéráról, családi és háztartási 
_gyekről-baj okról, országos és helyi 
politikáról, de olyan dolgokról, mint 
tudomány, irodalom, zene, idegen or
szágok tájai és viszonyai, új eszmék 
a világ sodrában, soha nem beszéltek,
— ért nem is tudtak róluk. A  kisváros- 
: an az egyetlen ember, aki valaha 
külföldön járt, aki modern könyveket 
is~er. modern eszmékről csevegni tud, 
a  zsidó boltos fia. Neki van hozzá 
érdeklődése, pénze, nyugtalansága, a 
: : : r iek mozdulatlan unalomban élnek. 
_ :rae bácsi még citálja néha kora ked

venc költőit, az utána következők 
már nem ismerik sem ezeket, sem az 
újabbakat s köztük Miska, a bíró, a 
maga félöntudatos kultúremberi igé
nyeivel nem talál társat, kénytelen 
elvonulni önmagába, elvont jogi for
muláiba és képzelődni Zoláról és a 
Dreyfus-pörről. íme, a talaj kiszikkadt, 
nem tudja táplálni az emberek lelkét, 
csak azok bírnak megmaradni rajta, 
akiknek nincs szellemi igényük, akik 
bele tudják magukat élni a konven
cionális és nem mindig tiszta erkölcsök 
nyárspolgári kényelmébe, akiknek elég 
életöröm egy jó ivás a pinceszeren, akik 
nem is akarnak semmit tudni a rajtuk 
kívül levő nagy világról. H a akad, 
akinek ennél többre megy az igénye, 
aki megízlelte a könyvek mézét, az 
eszmék ózonját, aki saját tulajdonát 
képező fogalmakat akar magának al
kotni a világ dolgairól, annak el kell 
szakadni a talajtól. S ha ezenfelül 
magányban nevelkedett, betegesen ér
zékeny és kínosan zárkozott, passzív 
lélek, akkor ez az elszakadás egyúttal 
meghasonlást jelent. A  régi talajon 
idegen, új talajt nincs ereje teremteni 
magának. Ez Miska bíró fiának, 
Imrusnak tragédiája. Az aktivitásra 
képtelen ember tragédiája, aki akti
vitásra kényszerül.

Imrus kiszakadva a kisvárosból, a 
család védelméből, Budapestre kerül. 
Uj talajt kellene teremteni magának, 
titkos ideáljaihoz, vágyaihoz, ambíciói
hoz illőt. De nemcsak a maga passzi
vitása az oka, hogy ezt nem találja 
meg. Akikhez származása, nevelte
tése, összes anteaktái szerint tartoz
nék, azoktól lelkileg idegen, azok nem 
értik meg az ő elszárnyalását, tempera
mentumát, érzékenységeit, eszméit, 
akikben pedig rokoneszméket és érzé
seket találna, azok származás, nevel
kedés, atavisztikus beidegzések dol
gában idegenek tőle. Itt egy speciális 
élmény tárul fel : a magyar fiatal
ember problémája, aki eszméiben túl
fejlődött környezetén, a magyar közép- 
osztály általános gondolat-uniformisán 
s lénye arra hajtja, hogy egyéni vi
szonyba lépjen a világgal és nem talál 
archimedesi pontot, ahol megvesse a 
lábát. Elkerülhetetlenül tévelyegnie 
kell, nagyokat botlania az élet eszmei 
részében éppúgy, mint praktikumá
ban, elveszti erkölcsi egyensúlyát és 
nyugalmát. S ha hozzá még olyan 
aktivitásra amúgy is képtelen lélek,
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mint ez a Sátori Imrus, akkor még az 
élet legegyszerűbb külső ügyeibe is 
belebotlik. Ez egy speciális magyar 
jelenség : nálunk nem lehet az egyik 
szellemi kasztból kilépni úgy, hogy az 
ember egyszerűen átlép egy másik 
szellemi kasztba, azért, mert nincs 
ilyen másik szellemi kaszt, illetőleg 
amennyiben van, nem elég erős arra, 
hogy erkölcsi támasztékul szolgáljon, 
mert nincs mögötte egy kompakt tár
sadalmi réteg, nem nőtt ki magából a 
társadalomból, hanem csak úgy össze
verődött különféle —  egyenként talaj- 
talanná vált —  egyének egy maroknyi 
töredékéből. Eszméi mindenütt másutt 
a világon széles és számottevő társa
dalmi rétegekre támaszkodnak, nálunk 
nincs rezonancia-felületük s a szek- 
táriusság bélyegét viselik magukon. 
Imrus filozófiai forrongásai, irodalmi 
tervei és különccé degenerálódott lénye 
révén sok ilyen szektába keveredik, 
nagy baklövéseket követ el az élet min
dennapi oldalán, —  nincs más menek
vés számára, mint a család, mely helyre
igazítja világi baklövéseit, s a köny
vekbe temetkező magány egy erdélyi 
havasi kisvárosban. Hogy pályája  
hogy alakul majd később, ennek el
mondását egy későbbi új regényre 
tartja fenn az író. De sorsa, bármily 
különös és egyetlen életre szabott külső 
elemeiben, belső vonalában sokaknak, 
a háború előtti magyar fiatalság egy 
számra és súlyra jelentékeny részének 
sorsát példázza. Vannak jó néhányan 
a magyar intelligens középosztály gyer
mekei, akik eszmék, érzékenységek, 
életigények dolgában túlfejlődtek ere
deti talajukon és —  ha nem is mind 
olyan tragikusan félszegek és tájéko
zatlanok, mint Sátori Imrus —  min
dig fájdalomként érzik szívükben azt 
az idegenséget, mellyel a maguk fajtája  
részéről találkoznak. Sátori Imre lelki 
tragédiája egy különleges, sőt különc 
egyén tragédiája, de egyúttal szim
bóluma egy csöndesen elvérző tra
gédiának, mely a háború előtti világ 
nem egy tehetséges és jobb sorsra méltó 
magyar fiatalemberét juttatta lelki 
válságba. *

Az eddigiekben megpróbáltam B a
bits regényének fundamentumát és 
alaprajzát felvázolni és rámutatni kör
vonalaira annak a szociális kupolának, 
mely az egész konstrukciót megkoro
názza. Ez azonban csak egy szem

pont, melyből nézve a legjobb esetben 
is csak egy silhouette-képet kapunk az 
egész hatalmas épületről, amely meg
győz arról, hogy ha részletes meg
konstruálásában vannak is némi laza
ságok, az egész szilárd gondolati terven 
van felépítve és szervesen kiképezve, 
az épületet pedig egy a magyar társa
dalom különleges szerkezetéből fel
nyúló életfilozófia és szociális kupola 
fejezi be, amely figyelmeztet a mű 
monumentalitására. Úgy érzem, mél
tánytalanság egy ilyen nagy művet, 
mely egy kitűnő író számos évének 
úgyszólván minden óráját elfoglalta, 
a legnagyobb szellemi erőfeszítések 
egyike, amikre magyar író évtizedek 
óta vállalkozott s szemmelláthatólag 
egy nemes szív vérével van írva, mely 
természeténél fogva nagyon sok szem
pontból való szemlélést provokál, —- 
egyetlen szempont szerint egy rövid 
cikkben elintézni. Nagyon sok és 
döntő fontosságú dologról kellene még 
szólnom, hacsak megközelítőleg is ki 
akarnám meríteni Babits regényének 
értékeit. Szólnom kellene alakjainak 
élethűségéről, a speciális magyar talaj
ból fakadottságáról és változatosságá
ról, —  jellem, erkölcs, temperamentum, 
világfelfogás milyen különbözőségei 
mozognak a regényben, önmagukban és 
egymáshoz való viszonyukban mes- 
terileg ábrázolva ! —  de itt is csak egy 
szempontra mutatok rá : mily finoman 
van éreztetve a vérség misztikus köte
léke, mely minden ellentéten, a ka
rakterek minden inkompatibilitásán át 
összetart egy családot ! Szólanom kel
lene az egyes részletek sokszor elbűvölő 
szépségéről, azokról a hajszálfínom 
érzelmi árnyalatokról, melyek az em
berek sorsát és egymáshoz való viszo
nyát meghatározzák. Itt is csak egy 
szempontra figyelmeztetek : ahogy B a 
bits megmutatja, mennyire önmagába 
zárt, másoktól szilárd fallal elkülönzött 
egység minden ember, még a hozzá leg
közelebb állókkal szemben is, hogy sok
szor sorsok fordulnának, ha egy ki
mondott szóval valamelyik áttörné ezt 
az elválasztófalat és éppen ennek a 
szónak kimondása lehetetlenség. (Lásd  
például Nelly viszonyát Imrus fiához.) 
Nem volna szabad szó nélkül hagynom  
az asszociációknak szinte túlzott gaz
dagságát, amely nemcsak az író gon
dolatbőségét és rendkívüli tudását bizo
nyítja, hanem azt a roppant szellemi 
feszültséget is, mely ezt a művet szülte.
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Figyelmeztetnem kellene az olvasót a 
stílus különösségeire, széles regiszterére 
a prédikátori pátosztól a fájdalmas 
iróniáig és a lirai ellágyulás sokféle 
árnyalatáig, a magyar nyelv szóbősé
gének és hajlékonyságának példát
lanul gazdag felhasználására, mely a 
regényt a modern magyar próza leg
jelentősebb stílusművészeti alkotásává 
minősíti. Nem volna szabad megfeled
keznem arról a helyzeti erőről sem, 
mellyel az író folytonos jelenléte a 
számtalan apró részletből összetett mű
vet a szerkezet látszólagos lazaságai 
mellett is mindig összetartja s minden 
részletnek megteremti a maga saját
ságos atmoszféráját. De ezek és még 
számos más kínálkozó szempont külön- 
külön tanulmányt kívánnának s ha 
rájuk akarnék térni, teljesen szét kel
lene törnöm e folyóirat természetes 
korlátait. A  Halál fiai nem olyan 
könyv, amelyet ki lehet meríteni egy 
kritikai cikkel, és nem olyan könyv, 
melyet egyszeri olvasással az ember el 
tud intézni magában. Sokszor eszünkbe 
fog még jutni, sokat fogunk rajta elmél
kedni, sokat fogunk még miatta vitat- 
Wwwi önmagunkkal, az íróval, más 
olvasókkal, sokára fogjuk még meg
emészteni. Bizonyára vannak titkai, 
melyek csak ezután, lassanként fog- 
nak'gondolatainkban feltárulni s bizo
nyára vannak részletei, melyeknek 
értelmét és fontosságát csak ezután fog
juk felismerni. Olyan könyv ez, mely 
ha elolvastuk, nem kerül vissza a 
könyvespolcra, leltári tárgyként, ha
nem elevenen marad az olvasóban és 
minduntalan visszatér gondolataiba 
élmények, tapasztalatok, megfigye
lések asszociációi kapcsán, s mennél 
tovább jut az ember időben tőle, annál 
jobban érzi rendkívüli gazdagságát.

Schöpflin Aladár.

FEKETE V Ő L E G É N Y E K . P. Gulácsy 
Irén regénye 3 kötetben. 8r. 221+  
281+236 1 Bpest, Singer és Wolfner, 
é. n (1927). Gulácsy Irén regényének 
cselekvénye történelmünk legsötétebb 
korszakában, a mohácsi vész idején 
játszik s hatalmas lendülettel szárnyal
tat föl egy erős férfileiket abba a ma- 
£:-?5ágba, hol a mártiromság glóriája 
árad feje körül.

Hősét, Czibak Imrét, udvari papjuk  
ezzel az áldással bocsátja el az atyai 
udvarházból : »Ha az Ur egyszer meg- 
i-e elülne azzal, hogy az életedet vált-

ságul fogadja : ösmerd meg a vértanúk 
gyönyörűségét.* Ennek az áldásnak 
beteltél írja meg a regény. Az ifjú «bi
hari bölény« előtt a Zápolya-udvarban  
feltárul a szerencsétlen ország minden 
baja s hamarosan belesodródik az 
egyéni érdekektől s személyi hiúságok
tól táplált politikai intrikák hínárjába. 
Zápolya anyja, Hedvig hercegnő áll 
középpontjában e cselszövényeknek, 
melyek a hatalom érdekében áldozatul 
kívánják a szívek boldogságát.

Ebben a felfordult világban a gyer
mek Czibak Imre mutatkozik egész fér
finak olyan esetekben is, mikor mások 
elvesztik fejőket. Két nagy szerelem 
éled szívében : a haza és Zápolya Bor
bála iránt. Csak az utóbbi tudatos 
előtte, pedig az első hatalmasabb s 
olyan tettekre készti, melyek eltávo
lítják Borbálától. Megmenti a királyné 
s vele a születendő trónörökös életét 
Hedvig hercegasszony mérgétől, me
nekülnie kell a Zápolyák bosszúja elől, 
így udvari szolgálatba kerül s a foga- 
rasi végvárba jut. Itt Tomory Pálnak 
lesz hadnagyává s holtig tartó barát
ság szövődik köztük. Mindketten ki
válóbbak a többieknél s éppen ezért 
boldogtalanabbak is. Egyikük se jut 
el abba a családi révbe, mely után oly 
hőn sovárog s reményeik összeomlása 
után kolostorba vonulnak. De őket is 
kiszólítja cellájukból az ország köze
ledő katasztrófája s ez Imre lelkét 
megrendítő élményekkel árasztja el. 
Látja elesni legjobb barátját, Tomoryt, 
látja a tajtékzó patak halálos ágyába 
zuhanni Lajos királyt, látja összeom- 
lani népét. De van ereje meghallani az 
élet parancsszavát : össze kell fogni 
minden magyar erőt. Erdélyt akarja 
kiépíteni a magyarság bástyájává, 
melyben meghúzódhassák a feltáma
dásig. A  lelkében felszárnyalt erdélyi 
gondolatért áldozatúl adja életét s az 
ő kiomlott mártírvére eszmélteti egy
ségre a széthúzó Erdélyt, mely így 
megmarad nagy feladata teljesítésére 
s Czibak eszméjének megvalósítására 
asajóládi apátság falai közt már útra- 
készen áll —  Fráter György.

A  regény hősének lelkén végigvihar- 
zik az életnek minden csapása és vesz
tesége. Páratlanul mélységes emberi 
életet él s ez teszi olyan rendkívül meg- 
kapóvá, olyan fájó melanchóliát kel
tővé alakját. A  regény mély hatással 
tudja éreztetni az emberi sorsok vég
zetszerűségét, amely feltartóztathatat

5*
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lanul sodorja Czibakot is rendeltetése, 
a mártírhalál felé. Az ő sorsa áll a re
gény középpontjában ; Tomory is csak 
nagyszerű, baráti érzésének melegénél 
fogva szuggesztív példakép számára 
ezen az úton. Mindketten kitünően 
rajzolt alakok ; a többiek sorában is 
változatos, pompásan jellemző voná
sokat mutató alakok lépnek elénk, de 
viszont Zápolya Borbála és János raj
zában sok a bizonytalan, ellenmondó 
vagy érthetetlen vonás. Mindezt nem 
magyarázza meg a hisztériára hajla
mosabb szláv vérrel való, egyébként is 
naachronisztikusan ható indokolás. 
Különösen János lelkének jó és rossz 
fele annyira élesen kétfelé van vá
lasztva, hogy előbb csak kiválóságait, 
később csak gyarlóságait látjuk. E lvál
tozása egyáltalán nincs valószerűvé 
téve. Aki előbb csupa energia volt, az 
később kísérteteket látó, rossztól meg
szállott »Katalin-királlyá« lesz.

Maga a világ is, melyben alakjai él
nek, kitünően van jellemezve. Ködös, 
formálódó, kialakulásra jutni nem tudó 
világ ez, mely embereinek lelkén is 
mély nyomokat hagy. Apró képei a fel
fordult országról nagyszerű megvilá
gító képei mindannak, ami a nagy ka
tasztrófát előidézte. Fel-felvillannak 
ezek a képek, a közeledő nagy vihar 
villámfényétől világítva meg s kísérte
tiesen mutatják az utat —  Mohács 
felé. Maga a mohácsi tragédia is ilyen 
apró, ideges gyorsasággal pergő képek
ben folyik le előttünk. Képeiben nem 
ritka a részletek zsúfoltsága, itt-ott 
némi anachronizmus, de gyakran ha
talmas vízionárius erő eleveníti meg az 
alapos történeti elmélyedéssel össze
hordott adatokat.

A  regény alakjait mozgató szenvedé
lyek viharzásához jól talál előadásának 
férfias ereje s magával sodró lendülete. 
Nyelvében még mindig van némi kere
settség s erőltetettség, de rendkívül so
kat fejlődött előbbi munkáihoz képest e 
tekintetben is. Vannak egyenetlenségek 
szerkezetében is, egyes részek kelleté
nél jobban el vannak nyújtva, mások 
nagyon el vannak aprózva ; de az 
egésznek felépítése s arányai regény
költészetünk legnagyobb emlékeit idé
zik emlékezetünkbe. Kár, hogy lele
ménye itt-ott ellentétbe jut történeti 
tudatunkkal. Ha nem igazolhatja törté
neti adattal a királyné és Szathmáry 
György viszonyát, ez nagy gyöngédte- 
lenség egy elhalt királyasszony női be

csülete ellen, amit még súlyosabbá tesz 
annak a módnak leírása, ahogyan felkí
nálja magát a királyné s trónörököst kö
vetel elébb a királytól, aztán a kancel
lártól. Viszont vannak igen szép rész
letei, melyekből igaz költőiség árad.

Az egész könyv Erdély ezer vesze
delem közt eggyé égett magyar lelké
nek és hűségének magasztalása s elle
nére sötét képeinek, emelő, lelkesítő 
írás, mely azt példázza, hogy nem sza
bad elveszteni a hitet egy jobb jövő
ben. Az elkeseredett Czibak Lőrincnek 
ezt mondja udvari papja : »Nem fél
tem én ezt a népet. Kell a magyarnak 
a fájdalom, hogy emlékezzék, és a ve
szedelem, hogy eggyé ébredjen.

—  A  halál is? —  kérdi tőle Czibak 
Lőrinc.

—  Az is, hogy föltámadhasson.«
A  könyv komor befejezése a magvar 

gondolatnak hatalmas Hallelujáját 
harsogja : az ember meghalt, de sírjá
ból diadalmasan feltámadt az Eszme.

Kék y Lajos.

E G Y  N E M ZE T K Ö ZI M Ű V É S Z - 
L E X IK O N . Amióta nőttön nő a nyil
vános és magángyűjtemények száma 
s szinte számon sem tartható már a 
művészeti irodalom, egyre szüksége
sebbé vált egy oly lexikális mű, amely 
egyrészt számot ad a gyűjtemények
ben feltorlódott tömérdek, idáig isme
retlen műalkotás szerzőiről, másrészt 
a művészeti irodalomban feldolgozott, 
új s újabb adatokkal megvilágított 
művészekről is. Csak a legutóbbi né
hány évtized is e tekintetben páratla
nul termékeny volt. Gondoljunk csak 
arra, hogy a barokk, klasszicista és 
ú. n. biedermeier művészet korszaka, 
amelyet odáig inkább csak főbb mes
tereiről ismertek, vagy egészen el
hanyagoltak, ma már mekkora irodal
mat teremtett, hány odáig jóformán 
teljesen ismeretlen építész, iparművész, 
grafikus, festő, szobrász került mint 
új név a részletkutatás szeme elé. 
A  helyi monográfiák is nagyszámú új 
művésznevet vetettek felszínre, az 
apró értekezések, részlettanulmányok 
is tele vannak új meg új adatokkal. 
Az ezerfelé szétszóródott adatok szinte 
át sem tekinthetők már s kétségtelen, 
hogy szükségessé vált egy oly gyűjtő- 
medence megszerkesztése, amely a fel
aprózott adatokat tömören összefog
lalja, főkép pedig összegyűjti az ide
vágó forrásmunkákat s lehetővé teszi.
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hogy ily utalások révén az érdeklődő 
könnyűszerrel tájékozódhassák, ha 
valamely művészre vonatkozón rész
letesebb felvilágosítást keres. Egy ily 
gyüjtőmedence csak akkor használ
ható könnyen, ha lexikális terv sze
rint készül s ily alapon indította meg 
1907-ben Thieme és Becker az Allge- 
meines Lexikon dér bildenden Künsl- 
ler című hatalmas kötetsorozatot, mely 
eleinte a lipcsei W . Engelmann, később, 
1911-től a lipcsei E. A. Seemann-cég 
kiadásában jelent meg, körülbelül 400 
munkatárs közreműködésével. Ameny- 
nyiben e nagy mű mindazoknak a grafi
kusoknak és iparművészeknek (könyv
kötők, írásmetszők, illuminátorok, mi- 
niátorok stb.) életrajzát s a reájuk vo
natkozó irodalmat is tartalmazza, akik
nek működése összefügg a szép könyv 
létrehozásával s amennyiben ez a szak
lexikon mint könywáíialat is jelenté
keny súlyú, ismertetése bizonyára he
lyénvalónak látszik.

A  műnek eddig 20 nagy lexikon- 
rétű kötete jelent meg (mindegyik 600 
oldalas) s ezzel a 20 -ik kötettel el
érkezett a Kn-betűkkel kezdődő mű
vészekig. Már ebből a néhány szám
adatból is elképzelhetők a mű hatal
mas méretei s a feldolgozott anyagnak 
bősége. A  hasonló célú régibb lexikonok 
közül csak Nagleré hasonlítható vele 
össze, de ez is eltörpül mellette, azon
felül teljesen elavult. Hosszú elő
munkálatok előzték meg az első kötet 
kiadását, hisz mindenekelőtt ki kel
lett cédulázni az egész világirodaimat, 
az összes művészeti folyóiratokat, a 
művészeti gyűjtemények katalógusait, 
a kiállítások tárgymutatóit, mégpedig 
a legrégibb időktől máig s az összes 
n -pekre kiterjeszkedve. Már ezek az 
el : készületek is hatalmas arányúak 
-• : Jtak, de a szerkesztők segítségére 
setett több száz specialista s csak így 
■ il* lehetővé, hogy például kiadósan 
kirvü-ílve van a lexikonban a kínai, 

i-iia i. perzsa stb. művészet is. 
Azntáa megindult a feldolgozás mun
kája. Egyes nemzetek vagy kultúr- 

vfzíinek ismertetésénél, 
r • • \ soknyelvű irodalmi

— :a:t is. ismét szükségessé 
vált specialisták munkájának igénybe- 

ilapon indultak meg az 
első kötetek, «melyek összeállításánál 
az akkori szerkesitők még bizonyos 
korlátozásokat állítottak a munka
társak elé (így különösen a jelen idők

szereplő művészeit csak bizonyos válo
gatás alapján vették be). Ezek a kor
látozások azonban igen sok esetben 
nem bizonyultak tarthatóknak, úgy
hogy az új szerkesztőség, amelynek 
élén most H . Vollmer áll, méltányosan 
meglazította a kereteket s ezáltal 
lehetővé vált a mű teljesebbé tétele. 
A  lexikon utolsó kötetét pótkötetek 
fogják követni, amelyek az első kötet 
megjelenése óta jelentősségre vergő
dött újabb művészeket vagy az iro
dalomban azóta fölmerülő újabb ada
tokat fogják tartalmazni.

Minket abból a szempontból is érde
kel ez a lexikon, mert körülbelül ez az 
első külföldi összefoglaló művészet- 
történeti munka, amelyben az őt meg
illető helyet megkapta a mi művésze
tünk múltja és jelene is. Nyelvünk 
elszigeteltsége következtében művé
szeti irodalmunk teljesítményeiről eddig 
semmit sem tudott a külföld. Kutatá
saink eredményei országunk határai 
közt maradtak. Az új lexikon révén, 
amely értékénél fogva egyetlen nagy 
könyvtárban sem hiányozhatik, a ma
gyar művészettörténet által földerített 
hazai adatok s velük és általuk művé
szetünk megismertetése most már meg
indulhatott. Ránk nézve tehát belső 
becsén túl is különös értéket képvisel 
ez a nagyszabású munka, amely a 
német szorgalom és koncepciónak is 
impozáns emlékjele. Lyka Károly.

GR. A P P O N Y I SÁ N D O R  »Hunga- 
rica«-ja. Most, hogy néhány hónappal 
ezelőtt a legnagyobb magyar bibliofil 
életműve, a legnagyobb magyar bibliofil
munka, a negyedik kötet megjelenésével 
bezárult, alkalomszerűnek látszik az 
egész nagy mű ismertetése.

Minden Vérbeli bibliofilnak két vágya 
van : 1. A  hajlamainak és ízlésének
megfelelő könyvtár összegyűjtése ; 2 . 
e gyűjtemény leírása. Az első vágyát 
csaknem mindenik betöltheti, a máso
dikat túlontúl kevés. Pedig ez a má
sodik teendő talán még fontosabb, 
mint az első. Nemcsak azért, mert a 
bibliofil-gyűjteményeket a gyűjtő ha
lála után legtöbbször, sőt néha még 
életében széthordják s emléke legfel-

* HUNGARICA. — Ungarn betreffende im  Aus* 
lande gedruckte Bücher und Flugschriften. Ge- 
sammelt und beschrieben von  Gráf Alexander 
Apponyi. I—II. Bánd. München (Jacques Rosen- 
thal) 1900—2. II I—IV. Bánd. Neue Sammlung 1. 2. 
Besorgt von  L. Dézsi München (J. Rosenthal ) 
1925—27. 8«.



jebb csak akkor marad, ha oly gazdag 
gyűjtemény volt, hogy a megvásárló 
antikvárius érdemesnek tartja, külön 
katalógusban hirdetni (mint pl. Hevesi 
Lajos híres utopisztika-könvvtárát), 
hanem azért is, mert sok ilyen gyűjte
mény leírása valódi speciális szak- 
katalógust pótol, vagy becses bibliofil 
kézikönyvül szolgál. Gondoljunk csak 
Lord Spencer könyvtárának Dibdin- 
től készített illusztrált katalógusára 
(egyébként is bibliofil remekmű), gaz
dag ősnyomtatványanyaga és azok 
szakszert! ismertetése miatt nem forrás
mű értékével bír-e minden könyvtár, 
műtörténész vagy a könyvnyomdászat 
történetével foglalkozó számára? Ben
nünket magyarokat azért is érdekel, 
mert anyagának tetemes részét egy 
magyar " gyűjtő, Reviczky Károly  
könyvtára szolgáltatta. Vagy Denis 
Mihály katalógusára, a Bél Mátyás 
barátja Garelli Miklós könyvtáráról, 
melyet magyar bibliográfusok is sok
szor idéznek ; vagy a Salvá-\iön yvtár 
híres katalógusára, mely leírásai, mu
tatványai és hasonmásai, valamint 
bibliográfiai becses jegyzetei miatt a 
spanyol irodalomtörténet legfontosabb 
segédkönyve, hogy csak néhányat em
lítsek fel példa gyanánt. Nálunk nem 
sok történt e téren, pedig Bethlen 
Kata és Bőd Péter könyvtárának kéz
iratban maradt s újabban kiadott 
katalógusaiból látjuk, hogy a magyar 
bibliográfia mily sokat köszönhet az 
ilyen jegyzékeknek. Nagyon becses 
Reviczky említett katalógusán kívül 
a gróf Teleki Sámuel, gróf Széchenyi 
Ferenc (újabban István), továbbá Ráth 
György, Todoreszkn és Horváth Aranka, 
Katona Lajos, Szüry Dénes, báró Korn- 
feld Móric kézirat gyanánt nyomatott 
(1913) katalógusa ; Cornides Dániel, 
Nagy István, Emich Gusztáv st.b. könyv
táráról, sajnos, már csak az antikvárius 
készített katalógust. Valamennyit felül
múlja jelentőségre nézve gróf Apponyi 
Sándor nagy Hungarica-katalógusa.

Mielőtt ismertetésére térnénk, rövi
den meg kell e szót magyaráznunk. 
Hungaricum (i. e. impressum, plur. 
neutr. hungarica) tulajdonképpen ma
gyar nyomtatvány. Szabó Károly óta 
a hungaricumnak következő fajait kü
lönböztetik meg : 1 . magyar nyelvű
(akár a hazában/akár külföldön nyom
tatott) ; 2. idegen nyelvű Magyarorszá
gon nyomtatott ; 3. magyar szerzők 
külföldön nyomtatott idegen nyelvű ; 4.

nem magyar szerzőknek Magyarország
ról szóló, azaz magyar vonatkozású mü
vei. Az Apponyi gyűjtése erre az utóbbi 
harmadik és negyedik osztályra ter
jedt ki. Aki idegen országban tartóz
kodik (mint Apponyi Párizsban és 
Londonban), csak elvétve akad ott 
magyar nyelvű munkára s így élet
körülményei szabják meg mintegy gyűj
tése irányát és körét. Kivételesen ma
gyarországi nyomtatvány is előfordul 
olykor-olykor az antikvár könyvpiacon, 
természetesen ezeket a ritkaságokat 
Apponyi sem szalasztotta el, hacsak 
nagyon drága nem volt, mint a Hess- 
féle budai krónika, melyért a Hopetoun 
ausztráliai kormányzó könyvei ár
verésekor egész 85 fontig licitált, 
ekkor nem ment tovább és másnak 
engedte át. Az is természetes, hogy a 
külföldi nyomtatványok között ma
gyar, illetve magyar és idegen nyelvű 
is került könyvtárába, —  s azután 
katalógusába is —  mint Pesti Gábor, 
Verantius, Loderecher, Szenei Molnár 
szótárai, de ezek száma elenyészően 
csekély.

A  »Bibliotheca Hungarica Apponyi- 
ana« könyvállományának egyik része 
tehát magyar szerzők külföldön nyom
tatott idegen nyelvű, jobbára latin mű
vei. Ezek között legszebb a .Janus 
Pannonius, Honterus, Sambucus, Temes
vári Pelbárt, Laskai Ósvát és Georgievics 
Bertalan művei. Ez utóbbi 13 évig 
volt török fogságban s a törökökről 
írt, sokféle nyelven megjelent tudósí
tást, mindenikben Hungarusnak vallja 
magát; újabban a horvátok is maguk
nak követelik. Aligha van valahol 
különféle kiadásainak annyira teljes 
gyűjteménye, mint az Apponyi-könyv- 
tárban. Sok a dissertatio, amit magyar 
diákok külföldön tartottak és nyom
tattak ki. Az Apponyiana nagyobb 
részét idegen íróknak Magyarországra 
vonatkozó vagy magyaroknak ajánlott 
külföldön nyomtatott művei alkotják. 
Ezek között legtöbb az újságlap 
(Relation, Diarium, Neue Zeitung, 
Avisi, Ragguaglio stb.). A  katalógus 
2509 számából mintegy 800 darab 
ilyen újságlap van. Ezek csakhamar 
a jelentett esemény után jelentek meg, 
sok köztük a szemtanú leírása ; rend
szerint olyan eseményrészleteket be
szélnek el, amiről a történetíró nem 
emlékezik meg, de művelődéstörténeti 
vagy kortörténeti szempontból éppen 
azért becsesek. Van ezek közt sok



felületes értesülés vagy semmitmondó 
jelentés, néha egyik a másikat másolja, 
de mivel e sokszor csak 2— 4 levélnyi 
nyomtatványok többnyire elkallódtak, 
ritkaságuk miatt még ezeknek is van 
bibliográfiai értéke. Az Apponyi gyűj
teményének legrégibb ilyen jelentése 
1501-ből való ( t>Die Ordnüg zu Ofen 
wider den Tiircké gemacht») ; az első 
»Newe Zeitungé 1515-ből ; amint a 
török veszedelem mindinkább fenye
getett (1523-tól kezdve), ezek száma 
is mindjobban szaporodik. A  Buda 
visszafoglalásáról (1686) kiadott jelen
tések újra lenyomatva már több kötetet 
megtöltenének. Van ezek közt vers, 
szonett, drámai forma stb. Természe
tesen a legtöbb a török-magyar har
cokkal foglalkozik, ez szolgáltatott leg
több anyagot a jelentésre s a kül
földöt is elsősorban az erről szóló hadi- 
tudósítások érdekelték.

Megemlítem, hogy a címhez bát
ran hozzá lehetne pótlásul csatolni : 
Turcica. Törökökre vonatkozó gazdag 
anyag van Apponyi gyűjteményében 
és katalógusában. Énnek magyarázata, 
hogy alig írtak ez időben valamit a 
törökökről, hogy benne Magyarország
ról, magyar várakról, magyar foglyok
ról szó ne kerülne. Ez fejti meg azt is, 
hogy Bécs 1683-iki ostroma éppúgy 
szerepel (még pedig gyönyörű gyűjte
ménnyel) e kötetben', mint Budáé, 
t. i. Magyarországon vonultak keresz
tül, innen menekültek tovább, tehát e 
gyűjtemény éppúgy Austriaca, mint 
Hungarica. Ez az oka, hogy a bécsi 
k onyvtárakban éppoly sűrűén forgat- 

Apponyi »Hungarica«-ját, mint a 
: _ iapestiekben.

Apponyi egyébként is a legtágabb 
rt e v -nbën vette a »hungaricum« jel- 
'■ Ha valamely munka magyar em- 

:* í~ ík  van ajánlva, ha az Ajánlásban 
agy E l' szóban Magyarországról vagy  

: - • • személyről csak néhány sor 
'«an is, ha egy régi világtörténeti
-  i n i  Magyarországról is megemléke- 
A  az mind belekerült gyűjteményébe. 
zjt ~ á r  talán túlságos kitágítása a 

ir vonatkozás fogalmának, de 
»  katato örül ennek, mert olyan mű
ben tiiál adatot, ahol valóban nem 
teresre volna.

A *i*alogus 96 ősnyomtatványt is- 
^ 9  mű esik a X V I., 1218 a 

I X T 1 I_  215 a X V II I .  századi nyom- 
I t t M B y i i n .  összesen 2509 mű. Ez 
|j ■  ■>!! K B  fejezi ki pontosan a  könyv

tár állományát, mert ha valamely 
colligatumban nem magyar vonatko
zású müvek voltak, azok nem kerültek 
külön szám alá, sőt sokszor fel sin
csenek említve.

Érdekes volna megállapítani, ha 
lehetne, hogy melyek a könyvtár leg
értékesebb ritkaságai ? Mindenesetre 
ezek közé tartozik Aeneas Silvius 
törökök ellen írt levelének 1466 körül 
valószínűen Kölnben nyomtatott há
rom különböző példánya. A  szöveg 
nyomtatásbeli különbözőségét Madden 
híres bibliográfus azzal magyarázza, 
hogy diktál ás után egyszerre három 
szedő szedhette. Az egyik példány 
előtt egy levelen Vergilius harmadik 
eclogájának 24 verssora van lenyo
matva s így valószínűen ez a legrégibb 
nyomtatott vergiliusi vers. Ilyen ritka
ság az 1507 tájban valószínűen Winter- 
burg sajtója alól kikerült »Concordia 
Hungarica« is, melyet M urr  a Hess- 
féle budai nyomda termékének tártott. 
Ez nemcsak magában becses, hanem 
azért is, mert egy értékes kézirat : 
»T O M U S  D E C R E T O R U M  reguni 
Hungáriáé a Paulo Gregorianc collec- 
tus« közepébe van kötve. Az 1523-ban 
(sine loco) nyomatott »Vita et gesta 
b. Johannis de Capistrano« hasonló
képpen azért is becses, mert mellé 
van kötve Nicolaus de Fara-nak a 
X V . század második feléből való kéz
iratos Kapisztrán-életrajza. Tranquil- 
lus Andronicus »Sylla«-jának (1527) egy 
hártyára nyomatott példányát írja le a 
katalógus, mely korábban a Siston- 
Park-könyvtáré volt. Ritka Morus Ta
más » A  dialógé of comfort against tribula- 
ciom c. a Towerben írt művének kétféle 
(London 1553-iki első és antwerpeni 
1573-iki) kiadása, az előbbi Bedford 
remek fekete bőrkötésében. Morus a 
töröküldözés miatt rettegő két magyar 
párbeszédével a vallásüldözéstől félő 
angol katholikusokat akarta bátorí
tani. Szintén érdekes Brett Sámuel 
angol tudósítása a nagyidai (Nageda) 
zsidó kongresszusról, melyen 1650. 
október 1 2 -én azt vitatták meg, el
jött-e már a megígért Messiás? És a 
kongresszus végén összevesztek. De ki 
tudná felsorolni a katalógus értékesnél 
értékesebb ritkaságait?

Apponyi egész életén át dolgozott 
nagy gyűjteménye katalógusán. Már 
16 éves korából (1860) maradt fent 
ilyen katalógusi előmunkálat. Mint 
maga mondja, a részletes tudományos
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katalógus írásához francia nyelven 
Párizsban kezdett hozzá. Az első lapok 
Picot Emil francia bibliográfus közre
működésével készültek. Később a sok 
német »Relatio« kedvéért német nyel
ven folytatta. 1900-ban készült el az 
első két kötet anyagával : 1538 mű 
leírásával s 1900— 1902-ben német és 
magyar nyelven 125— 125 példányban 
finom merített papírra nyomtatva ki
adta azt.

Ez a két kötet nagy meglepetés volt 
a hazai és külföldi bibliofilokra nézve 
egyaránt. Mindjárt észrevették, hogy 
méltó párja akadt Dibdin, Salvá fen
tebb említett katalógusainak. Apponyi 
ezután is rendületlenül folytatta to
vább a gyűjtést. Munkáját némileg 
megkönnyítette most az, hogy az 
antikváriusok az ő Hungarica-kataló- 
gusából könnyűszerrel megállapíthat
ták, ha magyar vonatkozású mű került 
hozzájuk, hogy megvan-e már gyűjte
ményében s ha nem volt meg, fel
ajánlhatták a fáradhatatlan gyűjtőnek, 
így gyűlt össze 1924-ig újabb két 
kötetre való anyag, mely értékre nézve 
az előbbinél nem áll hátrább. Apponyi 
ezek tudományos bibliográfiai leírását 
is kevés híján elvégezte, sőt az első 
nyomtatott íveket még maga is át
nézte és javítgatta. Háromszáz pél
dányban adta ki és most már csak 
német nyelven.

Mi adja meg e katalógus értékét? 
Előre bocsátjuk, hogy a katalógus sze
rény megjelölés e mű számára. Magyar 
művelődéstörténeti okmánytár ez : 
latin, német, angol, francia, olasz, 
spanyol, holland, lengyel nyelvű mű
vekből összegyűjtve. Apponyi először 
bibliográfiai pontos leírását nyújtja a 
műnek, azután megmondja, mi van 
az Ajánlólevélben vagy az Élőszóban. 
H a érdekes vagy történeti értékkel 
bír az ezekben levő magyar vonat
kozás, nemcsak megnevezi, hanem ere
deti nyelven közli belőle azokat a ré
szeket. Majd ezzel sem elégszik meg 
s ha magában a műben vannak el
szórva (pl. levélgyüjteményekben) ilyen 
adatok, azokra is figyelmeztet, sőt sok
szor onnan is kiírja azokat. Sőt figyel
meztet azok értékére, megismertet a 
kérdés irodalmával s becses kritikai 
megjegyzéseket is fűz hozzá. így aztán 
egyik-másik mű leírása egész kis érte
kezéssé növekszik. Sok példát lehetne 
erre felsorolni, de akkor a katalógus 
egy részét közölni kellene. Csak rövi

den utalok a Kapisztrán-Tól, a Magellán 
földkörüli útjáról szóló értesítés ki
adójáról, Maximilianus Transylvanus- 
ról, R ícíus-t61, Manardus-ról, erről a 
Tiszában emberevő harcsát látó orvos
ról, Crusius-ról, a Turcograecia szerző
jéről, az angol Zrínyi-életrajzról, Le 
Laboureur-TŐl, ki Wesselényi Ferenc 
híres szerelmi kalandját először be
szélte el a franciáknak, Stauffenberg 
szentgotthárdi csataleírásáról, mely oly 
élénk, hogy szinte látni véljük a csata 
lármás zűrzavarát, az I. Lipót korában 
Magyarországon járt híres spanyol uta
zóról, Cu&ero-ról stb.-ről írt tanulmá
nyokra.

Nem kell feledni, hogy mennyi után
járás, kutatás és szakismeret kellett a 
nyomtatási hely és év nélkül meg
jelent művek kora s nyomtatási helye 
meghatározásához. Erre valóban csak 
olyan tudós lehetett képes, aki már 
gyermekkora óta régi nyomtatványok
kal s ilyen kérdésekkel foglalkozott. 
Mindehhez a betűtípusok, a könyv- 
ornamentika alapos ismerete is szük
séges. Apponyit bámulatos heraldikai 
ismerete és emlékezőtehetsége még 
arra is képesítette, hogy sokszor a 
könyv kötésén levő superexlibrisből 
vagy monogrammból annak egykorú 
tulajdonosát is megállapítsa.

Természetesen e katalógus csak azo
kat a magyar vonatkozású műveket 
ismerteti, amelyeket Appony meg
szerzett és azután a Magyar Nemzet 
Múzeumnak ajándékozott s így a 
régi magyar irodalmi vonatkozások
nak távolról sem teljes bibliográfiája, 
de ha a magyar könyvészet. eljut 
odáig, hogy folytassa Szabó Károly 
megkezdett munkáját s a már meglevő 
három rész után a negyedik rész elké
szítéséhez is hozzáfogjon : az Apponyi 
nagy művét alapul veheti s forrás
munkául használhatja. Azonkívül a 
magyar bibliofil az Apponyi példájá
ból biztatást és reményt meríthet arra 
nézve, hogy buzgalommal, kitartással 
és szakértelemmel megbecsülhetetlen 
kincset lehet gyűjteni s a bibliofiliával 
a magyar tudományosság ügyét is sike
resen lehet előmozdítani. Dézsi Lajos.

B A LE SE T . Móricz Zsigmond új 
könyve. —- Athenaeum kiadása. Az  
utóbbi időben Móricz Zsigmond nála 
eddig szokatlanul bőséges újságírói 
munkát végzett ; a napilapokban 
minduntalan olvashattuk tárcáit, cik



keit, elmélkedéseit és aktuális kérdé
sekhez való hozzászólásait. Amit ezek
ből arra valónak látott, hogy a napi 
érdeken túl is megmaradjon, azt gyűj
tötte össze Baleset című új könyvébe. 
Már keletkezése módja is meghatá
rozza tehát e könyv helyét Móricz 
művei között. Műhelyforgácsok van
nak benne kosárba gyűjtve, nagy mun
kákon való dolgozás közben papírra 
vetődött apróságok, az író életének 
mellékterményei. Nem mérhetők a 
nagy művek mértékével, —  Móricz ez- 
időben dolgozott nagy Bethlen Gábor 
regényén, főerejét erre koncentrálta —  
de azért érdekesek, nemcsak mert min
den érdekes a kortárs számára, ami 
egy ekkora író kezéből kiken:!, hanem 
azért is, mert sok olyan gondolatát 
kitárják, amelyekről nagyobbra 
munkáiban hallgatott, sokat elárul
nak érzésvilágából s fogalmat adnak 
az író mindennapi életének kísérő
zenéjéből.

Van a kötetben egy sereg könnyű 
kézzel odavetett kis novella. Ezekben 
Móricz felkap egy alakot, vagy egy élet
jelenséget és néhány vonással oda
veti apapírra, mint egy emlék-vázlatot. 
A  szülővárosába exotikus csavargások 
után hazakerült különc festő, aki sétája 
közben meglát egy leányt, érdeklődni 
kezd iránta, észreveszi, hogy kaszirosnő 
a kávéházban, diákköri, csúnya gon
dolatok szennye tapad rá —- s a  festő 
csüggedten merül vissza élettől el
idegenült ábrándjaiba. A  börtönben 
levő asszony, aki megölte a szeretőjét, 
maga se tudja, miért és most beszél
get a dologról a sógornőjével. A  vidéki 
asszonyka, aki keservesen mulat a pesti 
kávéházban . . . De vannak a novellák 
között, melyek önkénytelenül, szinte az 
író akarata ellenére hirtelen nagyon 
mélyre nyúlnak és egyszerre csak fel
vetik a lélek valami ijesztő titkát : 
mikor a tenyészállatvásáron a fiatal 
•iszony szeme összelobban a bikáéval 
itt az író formában túlfeszít egy gon- 
i : latot, de a gondolat az élet legmélyé- 

való), vagy a csendőr és a tolvaj 
a-ii-zony nagyon egyszerűen elbeszélt,
_ ~  - iveiben nagyon komplikált tör-
- ; Egyik-másik kis történet lelep- 

1 íu . hogy az író belső küzdelmek és
- zások hatása alatt az utóbbi 

ici Len sokat foglalkozik az élet-halál 
í'Sierdeseivel s e közben —  milyen 

: z i s ez egy úgynevezett realistánál !
—  eljut a misztikumig is.

Minduntalan elárulják ezek a kis el
beszélések, hogy Móricz Zsigmond 
belső élete új forrásban van, önmagá
hoz és a világhoz való viszonya új 
megismerések és nehéz élmények ré
vén új formulázásokat keres. Néha  
egész kicsiny dolgokat ír meg, kofa
asszonyok beszélgetését, debreceni 
kocsmai emberek mámoros fecsegését, 
napi dolgokat, stenogrammszerű pon
tossággal papírra vetve, —  az ember 
eleinte csodálkozik, hogy érdemesnek 
tartotta megírni, de aztán észreveszi, 
hogy ez egy az életet, az emberek cset- 
lését-botlását és önmagát is folyton 
izgatottan figyelő író folyton akcióban 
levő életérzésnek a nyilvánulása, —  
semmi se túlkicsiny neki a figyelemre,. 
ami az életből pattan ki. És semmit se 
néz közömbösen : részvét, felháboro
dás, mosolygó szeretet -—• valamiféle 
indulat mindig színesíti az elbeszélését.. 
Móricz oly intenzíven érzi az életet,, 
hogy nem is mérlegeli súly, fontosság, 
érték szerint a jelenségeit, neki min
den fontos, ami él. S történetkéiben, 
még a legjelentéktelenebben is, van va
lami ennek az életérzésnek az izgal
mából.

Azt mondtam, ezek könnyű kézzel 
odavetett novellák. Az író szándéka 
szerint azok, —  valósággal azonban, 
ami Móricz keze alól kikerül, az soha
sem tud egészen könnyű lenni. Vagy  
megsúlyosodik, vagy érezni rajta, hogy 
túlkönnyű anyag az erős izmoknak^ 
melyek formálják, s ebből sokszor bizo
nyos egyenetlenség származik. Ez még 
az olyan kis hangulat-cikkeken is érzik, 
melyek egy pillanatot, egy ötletet, 
egy tájat, néha szinte csak egy szót 
rögzítenek le. Ezekben mindig úgy 
találjuk, az író nagyobb annál, amit 
mond. Nem játék neki az írás, hanem 
élet. A  legőszintébb író, ha nem 
akarja, akkor is elárulja nagy dolgokra 
termett voltát. Schöpflin Aladár.

LEÁNYO K , A N Y Á K , N A G Y A N Y Á K .  
Csathó Kálmán regénysorozata. I. Leá
nyok. 8r. 352 1. II. Asszony a bakon. 8r. 
306 1. Mindkettő : Bpest, Singer és 
Wolfner, 1927. Csathó Kálmán új re
génye eddigi írói munkásságának leg
nagyobb szabású terméke, három nem
zedék életére terjed ki, míg a lányok
ból anyák, majd nagyanyák lesznek, 
s Magyarország újabbkori történelmé
nek egyik legmozgalmasabb korszakát 
festi. A  három kötetre tervezett egész



bői még csak két kötet jelent meg, de 
ezek már következtetést engednek az 
egészre s tisztán mutatják írójuknak 
legjellemzőbb írói sajátságait és ado
mányait is.

Ez a regény is abba a világba vezet 
bennünket, melynek a szerző egyik leg
kitűnőbb ismerője : az úri magyar kö
zéposztály életébe. De ezt most bizo
nyos történeti távlatban látjuk ma
gunk előtt s ebben a távlatban még na
gyobb súlyt, az ország sorsának intézé
sében is fokozódó jelentőséget nyer. 
Nem annyira társadalmi mozgalmak
ból, mint inkább politikai intrikákból 
vannak fonva a regény cselekvényének 
szálai. E  cselszövények középpontjá
ban két nő áll : Balogh Lujzi, a hon
védárva, s Boldizsár Sári, egy ügyvéd 
leánya. Az elnyomatás éveiben növe
kednek föl. Lujziban atyja dicső halá
lának emléke s azoknak az időknek 
izzó hazafias érzése oly nagy odaadást 
kelt a haza dolgai iránt, hogy mostoha
apja olyan politikust jósol belőle, aki
nek még a császár is megtanulja a 
nevét.

A  becsvágy felcsigázva él lelkében, 
de a sors csakhamar útjába sodorja 
Sári személyében azt is, kiben a vesze
delmes vetélytársat látja. A  két leányt 
valami ösztönös, ősi ellenszenv hajtja 
egymás ellen s a regény voltakép ket
tejüknek két nemzedék békességét fel
dúló harca s annak elemezgetése, hogy 
mi kergethet két nőt ilyen engesztelhe
tetlen gyűlölködésbe, mely az ő életü
ket is összezilálja.

Ez az ösztönös ellenérzés határozott 
mozgatót is nyer akkor, mikor mind a 
két leány ugyanazon eszményképbe 
szeret. A  nagy államférfiúnak induló 
Mikolay Péter Lujzit veszi feleségül, 
Sári egy ifjú mágnásnak nyújtja kezét 
s ezzel mintha meg is szűnnék a két nő 
ádáz küzdelme. A  szélcsend azonban 
csak rövid ideig tart, Lujzi szívében 
csakhamar feltámad a régi ellenségtől 
való félelem. A  gyűlölködés egyre job
ban az újraéledő magyar politikai élet 
küzdőterére sodorja a szereplőket s ez 
egyszersmind arra is alkalmat nyújt a 
szerzőnek, hogy érdekes képeket rajzol
jon az akkori politikai és társadalmi 
mozgalmakról.

így a regény, melynek háttere az 
önkényuralom, majd az újraéledő ma
gyar közélet, valósággal az akkori ma
gyar társadalomnak jellemző vonások
ban gazdag korrajzává mélyül. Azok

nak az időknek érzései és hangulatai, 
daca és lelkesedése, különösen erős és 
tüntető magyar érzése gazdagon árad 
a regény lapjairól s eleven képekben 
vonulnak el előttünk a kor törekvései 
és mozgalmai.

A  főalakok mögött talán nem is ne
héz történeti neveket látni, a két nő 
viszálya talán sok olvasót fog emlékez
tetni egy, újabb politikai életünkben 
vészes viharokat felkavaró családi vi
szálykodásra ; az író azonban tapinta
tosan tartózkodik attól, hogy ezeket a 
sejtelmeket támogassa. Érezzük a re
gény burkolt vonatkozásait, de azt is 
érezzük, hogy nem olcsó hatást haj
szoló kulcsregénnyel van dolgunk.

A  szerencsésen választott, érdekes 
tárgyat kiváló írói adományok formál
ják és támogatják : a meseszövés érde
kessége, az előadás könnyed természe
tessége s nyelvének jóízű magyaros
sága. Csathó Kálmán mestere a jelleg
zetes kisvárosi alakok rajzolásának, itt 
is egész sereg jóízű alakot vezet elénk. 
Jól ismeri a leányszívek titkait s rejte
kező érzéseit ; itt is művészi módon 
elemzi az élet nyersebb érintésétől a 
fiatal leány szívébe lopakodó visszás 
érzéseket. Szerettük volna, ha Lujzi 
gyűlöletét mélyebbről feltörő források 
is táplálnák s valóban a jellemeknek 
mélyen gyökerező ellentétén alapulna 
a két nő örök ellenségeskedése, mert 
így, különösen a második részben, 
rendkívül ellenszenvessé válik előt
tünk a gyűlölködő, hisztérikus kitöré
seket rendező fiatal asszony.

A  történeti alakokat és mozzanato
kat lehetőleg kerüli a szerző ; nem 
akarja, hogy ránehezedjenek lelemé
nyére s háttérbe szorítsák alakjait ; de 
sokszor játszi ügyességgel tudja ezeket 
is felvillantani. Sári az Angol királynő 
folyosóján surran el bűnös szerelemre 
csábítani Pétert s Deák Ferenc megy 
el mellette. Egyébként történeti ala
kok nélkül is az ötvenes és hatvanas 
évek levegője vesz körül bennünket a 
regényben, ennek a kornak törekvé
seit, eszményeinek és érdekeinek küz
delmeit látjuk magunk előtt, ennek 
küzködő magyar érzése dobogtatja 
meg szívünket s humora ragyogja be 
lelkünket. Kéky Lajos.

P E T R O N IU S  ÉS K O R A . Irta  
dr. Révay József. Franklin kiadása, 
1927. Komoly és kitűnő tudományos 
művek, mik a nélkül, hogy a nép
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szerűsítés kedvéért leszállítanák mér
téküket, nagy érdeklődést keltenek, 
s akármelyik regénnyel vetekedő si
kert, sőt népszerűséget érnek el, —  
hát vannak ilyenek is. Tegyük hozzá : 
nálunk ritkán, szinte csodaszámba 
menő esetekben. Talán nem az ilyen 
művek hiánya miatt ; mert noha nem 
sok ilyen mű jelent meg nálunk, mégis 
több, mint ahány a megérdemelt si
kert elérte. Inkább a közönség hiánya 
miatt, mert nem igen akad, ki a kellő 
érdeklődést fölkeltse benne : aki meg
mondja a laikus olvasónak, hogy ez 
vagy az a tudományos cím olyan köny
vet jelöl, mit az átlag műveltségű könyv
barát, ki nem szakértő az illető tudo
mányágban, nemcsak «haszonnal-. ha
nem gyönyörűséggel olvashat, s olyan 
izgalommal, mint a legérdekfeszítobb 
regényt. Szeretném látni pl. azt a 
fogékony lelkű embert, ki Révay Petro- 
nius-könyvét le tudja tenni, mig végig 
nem olvasta. Bizonyára úgy lesz vele, 
hogy a sebes olvasás közben fogadal
mat tesz, majd lassabban olvassa má
sodszor, csak először hadd száguldj on 
át rajta, mert nagyon érdekli, »mi 
következik«. Pedig Révay könyve min
tája a rendszeres tudományos vizsgá
lat eredményeit összefoglaló szakmun
kának, tárgya olyan, hogy talán csak 
minden ezredik olvasó tud róla vala
mit, s mégis ebben a feldolgozásban 
ellenállhatatlanul magával ragadja azt 
is. aki egészen távol áll tőle. Az ilyen 
tudományos irodalomnak az angolok 
és franciák közt van nagy közönsége.

tt azonban van, aki »föífedezi« őket. 
Ilyen műveket a francia Akadémia 
-::kctt kiadni vagy megkoszorúzni, 
a vei rájuk tereli mindenki figyelmét. 
Ha r.rvav Petronius-könyvét francia 

rj i . vele is bizonyára ez történik,
' - hajszálnyival sem marad el

 ̂ iras t±a irodalom hasonló tárgyú ki
f l i  mögött, s bizonyára megér

kiadást. így, hogy nálunk 
n u i .  az Akadémiánk adta ki —
; ;e x  : í, i-e  koszorúzni? Annál na- 

3À < am-erés illeti meg az író s a 
£ :  i - tint 1 Atorságát, hogy a mai 
: o- - k ï  'n y w e l ki mertek lépni ;

B d y  ugyan minden iroda- 
Émmti volna, egy tudomá-

yi - közelebb visz megoldá-
f ~ i í t :  alapos kutatásokon

—  * melyre mégis rá kell itt fizetni 
n B oM B eg  ** nvagD ag. H a csak ezek 
a  til^ÿiw ii iç ii volnának, legalább a

hivatalos támogatást akkor is meg
érdemelné. Tudományos fórum előtt 
csak a tudományos szempont lehet a 
mérvadó. Révay könyvében van azon
ban valami plusz, mely miatt min
denki figyelmére igényt tarthat, s éppen 
ez az, ami az említett külföldi művek 
közé sorozza : művészi, világos kompo
zíciója, pompás jellemző ereje, nemesen 
egyszerű stílusa, lebilincselő előadás
módja. Maga Petronius, a kor többi 
alakja, az erkölcsi, társadalmi, iro
dalmi szellem a tudományos adatok 
ügyes elrendezéséből és szellemes értel
mezéséből elevenen lép elő s olyan 
aktualitást kap, mint a legmaibb író 
vagy irodalmi kérdés. —  Hogy ellen
vetéseim is vannak, minek hallgatnám  
el? Felsorolásuknak csak részletes meg
vitatásban lehetne helye. Az előadás 
módjában kifogásolom ilyen jeles próza- 
írónál a hellyel-közzel felötlő s nála el- 
szívelhetetlen germanizmusokat (»több« 
mint határozatlan számnév, »egyesek«, 
«különböző* stb.) s olyan refexiókat, 
mik röviden odavetve félreértésre ad
nak alkalmat, részletezésük pedig nem 
volna oda való, pl. a 150— 151. lapon 
az értékelés relativitásáról. Révay bizo
nyára jól tudja, nemcsak azt, amit le
ír, hanem azt is, amit nem ír le : hogy 
az abszolút relativizmus önmagának 
mond ellent, önmagát szünteti meg ; 
mert a relativizmusnak dogmatikus és 
kategorikus kijelentése olyan állítás
ban történik, mely maga nem relatív, 
hanem abszolút és általános érvényt 
igényel. De ha hasonló tudást tételez 
fel az olvasóról, túllő a célon, hiszen 
az értékelés relativitásának kérdése 
egyik legsúlyosabb s legtöbbet vitatott 
problémáj a a történetfilozófiának, mely
nek a Seneca-féle »életbölcsesség« szen
tenciái tájékára se vetődnek. —  Végül : 
aki elolvassa Révay Petronius-könyvét, 
az el fogja olvasni az ő Petronius- 
fordítását is. Ebben nem kételkedem. 
S akkor még nagyobb hálát fog érezni 
ez iránt az önzetlen magyar tudós iránt, 
ki tudományos munkája mellett nem 
sajnálta a fáradságot attól, hogy olyan 
nagyszerű élvezetet szerezzen neki. 
Mert Petronius olvasása az. H a  a szó 
nem volna itt olyan rikító, azt monda
nám rá : kéj. De tán nincs is rá más 
jobb szó. Az — valóságos testi-lelki kéj. 
Hogy az olvasó az egyik könyv után 
a másikhoz nyúl, az bizonyos, de hogy 
az elsőhöz nyúl-e, az, sajnos, fölöttébb 
bizonytalan. Jó álmuk lehet azoknak,
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kiknek kötelességük van az ilyen tel
jesítmény iránt, s meg se rezzennek, 
mikor nagyritkán megjelenik. Pedig azt 
a sokat harsonázott »kultúrfölényt« ke
vés dologban lehet oly biztosan meg
látni s megláttatni, mint az ilyen mű
ben. Valósággal kiáltó mellette az ellen
tét. A  hazai. Fülep Lajos.

U R A K  ÉS E M B E R E K . Hatvany La
jos regénye. A  Génius kiadása. 1927. — 
Két kötet expozíció. Egy készülő regény
trilógia első része. Alcíme : Zsiga a
családban. Amennyire ebből és a szerző 
előzetes tájékoztatójából kitetszik, a 
koncepció egésze : egy magyar-zsidó
karriér kifejlésének széles korrajz hát
terébe fogott, minden vonatkozásban 
megvilágított története.

Bondy Zsigmond körül, aki a múlt. 
század nyolcvanas éveiben korlátlanul 
parancsolt az ország gabonájának és 
lisztjének, —  mondja az előszó —  föl 
akarom eleveníteni a máris oly messze
tűnt liberális korszak egynémely ásatag 
figuráját. A  tompa nyárspolgárokat s 
a rendiség támaszát elvesztett magyar 
urakat, de főkép a zsidókat, a főváros 
legélénkebben nyüzsgő lakóit., akik 
születésük, lelkes magyarokká történt 
programmszerű neveltetésük és az egy
korú újságcikkek szerint «hazafiasnak, 
közhasznúnak és áldásosnak «hirdetett 
működésük alapján, mint »a honi ipar 
megteremtők, arra a boldog öncsa
lásra formáltak jogot, hogy édes hazá
juk földjének vallhassák a »többterme- 
lésre« kényszerített magyar földet. 
Napfényre fogunk vonszolni minden 
rendből és rangból való hajdani apá
kat, akik akarva, nem akarva, de 
kénytelenek voltak vállalni a harma
dik rend forradalmának szabadságot, 
egyenlőséget, testvériséget inkább csak 
hirdető, mint jelentő s mégis az em
beriség megjavítására messze kiható 
hagyatékát, amelyet, mielőtt nagyszerű 
örökségül ránk testálhattak volna, a 
haladó polgári társadalom romjai kö
zött pusztultak el s annak rájuk sza
kadt törmelékei alá temetkeztek. (M i
csoda stílus ! »Mintha irodalmunk vas
korát élnők !«) Az Urak és emberek 
száz éven át igyekszik az előző nem
zedékek elveszett nyomait követni. . .

Justh Zsigmond óta magyar író nem 
vázolt elénk ilyen hatalmas méretű 
koncepciót. Nem tudom : terve fo
gantatásakor gondolt-e Hatvany La
jos a Kiválás genezisének előkelő dilet

tánsára, de bizonyos, hogy elképze
lésének arányaiban s ambíciójának fel- 
fokozottságában sok van, ami Justhra 
emlékeztet. Ez az önkéntelenül kínál
kozó összehasonlítás pedig éppúgy 
dicséret, mint gáncs. Justhnál tudva
lévőén a szándék nagyszerűségét nem 
támogatta hozzáillő kifejező-erő. A  
spekulatív szellemű, kritikus-hajlandó
ságú író csonka regényciklusa úgy hat, 
mint egy teória kínosan pontos igazo
lása. Hideg ésszel megszerkesztett 
illusztráció, makacs elszánás ered
ménye. S körülbelül ilyesféle hűvösség 
csapj a meg az olvasót Hatvany könyvé
ből is.

A  kétkötetes »bevezetés« első ne
gyede : családgenealógiai krónika.
Nyolcvan év száz lapra tömörített tör
ténete, arcképekben. Az ősök egymás
utánját Náthán fia, a József császár 
rendeletére vezetéknévhez jutott Bondy 
Simon nyitja meg. Morvaországból be
származott batyus-zsidó, aki Miskol
con ver gyökeret, a jómódú Stern 
Ábrahám családjában. Gyapjú-, ga- 
bona- és pénzüzlettel foglalkozó uzso
rás. Ennek fia, Miksa, híven s minden 
forradalmas újítástól menten folytatja 
apja tradícióit. Még a házát sem meri 
a maga nevére Íratni. Meghagyja úgy, 
ahogy volt, a béresük nevén. Az ő 
fia, Bondy Hermann azonban már 
szembekerül az apjával. Nemcsak a 
ház átírása miatt, hanem főkép azért* 
mert megérezve az új idők változott 
szelét, boltot nyit. Áruval kereskedik 
s az ősöktől megszentelt, megbízható 
uzsoraüzleteket csupán a »hátsó szobá
b a n  bonyolítja le. Majd Pestre megy és 
ráveti magát a búzára. »Gseftel«, tőzs
dézik, de a földbérletet vagy ipart még 
lenézi. Ehhez a fejlődési fokhoz csak 
a fia érkezik majd el, a kis Zsiga, ha 
felnő és feszülő tettvágyával, magyarrá 
nevelődött zsidóságával, költőnek in
duló, gyárossá fajuló egyéniségével be
tölti a további köteteket, amelyeket 
előre jelez ez a két alcím : Zsiga az 
életben és Zsiga a kastélyban.

Az ősök története tehát apró, jel
lemző képeket felvillantó, kurta kró
nika s alig tetszik többnek a szárma- 
zás-elmélet törvényét tisztelő Taine- 
hívek számára tett koncessziónál. Mind
amellett akadnak benne igazi regény- 
détailok, milyen például a fiatal Her
mann vidéki leánykérésének pompás 
jelenete. A  pesti lakodalom zajos szcé- 
nája viszont, sikerült részletei ellenére
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is, tele van súlyos elrajzolásokkal. 
Ezek a torzítások elsősorban a sza
badjára engedett irónia, a szubjektív 
kilengések következményei. Általában : 
a kaján, rosszmájú csúfolódás hangja 
mindvégig sűrűn áttöri az előadás ob
jektivitását s olykor szinte a pamflet 
művészietlenségéig ragadja 2 fegyel
mezetlen írót. Az ősöket idéző szavak
ban gyakran érzik valami bántó ke- 
gyeletlenség, valami igaztalan és ízetlen 
gúny, amely az «érdekelt kívül
álló olvasónak is visszate; : Nem
szólva a kimondottan antiszemita ér
zelmű kritikusokról, akik —  a kari
katúrát élethű ábrázolásnak fogadva 
el —  gyanús buzgalommal lelkesedtek 
éppen ezért a «kíméletlen objektívi- 
tásért«.) Még kirívóbbá teszi a dolgot 
a szerző lírájának hirtel 
fordulása azon a ponton, ahol nyilván
valóan saját személyes élményeit, gyer
mekkori emlékeit kezdi bele.vegyíteni 
a kis Bondy Zsiga történetébe”  Igaz, 
Hatvany írói karakterének jellemző 
vonása a semmit sem kímélő, olykor 
már a cinizmus határát súroló csű.oió- 
dás és maró szarkazmus, ám úgy tet
szik, mintha most nem lenne eléggé 
következetes ennek alkalmazásában. 
Minduntalan rajtakapjuk, hogy ►ön
magával* szemben egészen a szenti- 
mentalizmusig meghatódik, míg az 
»apák« portréját festve, gáttalanul ki
tombolja csúfolódó kedvét. Ilyenkor 
nyoma sincs benne az elérzékenyülés- 
nek. Sőt, «akarva, nem akarva», még 
ott is torzképet rajzol, ahol a portréra 
a *jogos sértődöttségből« eredő fájda- 
iom keserű ráncát próbálja felrakni. 
Az öreg Bondy, az ő beállításában, 
ri ieg uzsorás, a közállapotok iránt 
érzéketlen, pénzszívó nadály. Család- 
; án kívül semmi közösséget nem tart 
a körülötte élőkkel. S mégis érzelme- 
•r.-. félj aj dúl a lenéző viccekben meg- 
- y :  atkozó antiszemitizmus ellen, mi
kor fiának magyar tanítója előtt él- 
a ra szo lja  »kiközösítettségét« : Hát
í t  hiszi maga, hogy én nem szeret- 

mondani : ez az én otthonom,
■: íz én városom, ez az én országom,
T * ç y mi . . . izé . . . ahogy maga
—> - Íja  : e: az én hazám ! ? De lássa,
h »  egyszer tilos, ha lehetetlen, mert

itt úgy beszélnek, mint egy 
íaEryíval és nem engedik, hogy szeres- 

pedig . .  . lássa . . .  én is úgy
nagyon szeretni . . .« H a ez

iolt, kegyetlen, véres kari

katúra, akkor Bondy Hermann feljaj- 
dulása teljesen fals s az egész moti
válás szerencsétlen, mert cseppet sem 
meggyőző, az »uzsorás« ellenszenves 
személyével kapcsolatban. Efféle ki
siklásra több példát is idézhetnénk, 
amely mind azt bizonyítja, hogy H at
vany könyve elnagyolt, egyenetlen, 
nyers munka, talán idő előtt nyilvá- 
nosságrahozott, terjedelmes vázlat, leg
alább is »első kidolgozás*. Minden
esetre hiányzanak belőle a végső egy
séget biztosító, nélkülözhetetlen simí
tások.

De hogy mindjárt ezt is hangsúlyoz
zuk : részleteiből lépten-nyomon ki
ütköznek írójának komoly kvalitásai. 
Kivált a tulajdonképpeni »regényből«, 
a kis Zsiga gyerekéveinek mozaikszerű, 
rövid fejezetekbe tagolt történetéből. 
A  családjából szinte idegenné »kinövő«, 
álmodozás és realitás végletei közt 
hánykódó, magányos kisfiú figurájába 
alig” keveredik zavaró vonás. Érez
hetőbb hiányok csupán a fejlődési vo
nal ingadozásában mutatkoznak, ami
nek oka alkalmasint az időprobléma 
nem éppen szerencsés megoldásában 
kereshető. Az apró fejezetek ugyan 
könnyen «múlat ják« az időt, de nem 
alkalmasak az evolúció folyamatos
ságának kiépítésére. Annál inkább ked
vez ez az előadásmód a recens emlé
kek kiszínezésének, eleven képekbe 
tömörítésének. S e tekintetben H at
vany nem is marad adósunk. A  rész
letek nemcsak érdekes, hanem érté
kes, művészien kiformált anyagot tar
talmaznak s helyenként a pszichológiai 
elmélyülésnek 'megkapó dokumentu
mait szolgáltatják. Mindent egybe
vetve : az Urak és emberek «nyitányá- 
ban« a sötét árnyfoltokat végigkísérik 
a tehetség és hivatottság nyilvánvaló 
fellobban ásai.

Hatvany nyugtalan, ideges stílusa 
épp ilyen egyenetlen. Közvetlensége 
sokszor téved pongyolaságba, fölös
legesen komplikált, zavaros mondat
tömkelegek útvesztőjébe. Mégse tagad
ható le róla valami egyéni zamat, külö
nösen a dialógusok során. Viszont a 
tanyai élet megérzékítéséhez csak szó
tári szavai, fakó közhelyei vannak. 
S egyszer még így is mulatságosan 
téved, amikor «kapáló pesztonkákról« 
beszél, összevétve a summás-lányokat 
a kis paraszt-dajkákkal.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az elkészült töredék alapján Hatvany
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Lajosról mint regényíróról nem for
málódhatott ki bennünk lezárt véle
mény. A  teljes értékelés kialakulásá
hoz meg kell várnunk a trilógia egészé
nek megjelenését. Annál is inkább, 
mert csupán akkor válik el : meg-
érte-e koncepciója az ötszázoldalas ex
pozíciót? Kárpáti Aurél.

A  N Y O L C A D IK  P O H Á R . Kárpáti 
Aurél regénye. Athenaeum-kiadás. A  
regény kerete : Budapest a hetvenes 
és a kilencvenes évek között. Az az idő
köz, amikor a kispolgári, álmatagon 
tenyésző régi város nekilendült, hogy 
modern nagyvárossá fejlődjön. Mikor 
a városban mindenfelé kezdtek eltűnni 
a pici földszintes házak, hogy a he
lyükben sokemeletű paloták és bér
házak emelkedjenek, a csöndes, moz
dulatlan életű nyárspolgárokban pedig 
nagy tervek motoszkáltak. U j ambí
ciók, tij igények és i'ij életformák szorí
tották ki a régieket ; a régi, egyszerű 
boldog élet helyébe nyugtalanság, iz
galom és gond lépett és elkergette az 
apró örömök olcsó elégültségét. Messze 
perspektívából nézve heroikus kora 
Budapestnek, az intimitásból — egy- 
egy vékonyfalú új nagy bérház szo
báiból —  nézve családi életek össze
omlása, emberi életek romlása, kicsi 
lelkek nagy szenvedései, tragédiák, 
melyeket csaknem komikussá tesz hő
seik' aránytalan kicsisége. A  fejlődés 
diadalmas kerekei emberi testeken és 
lelkeken rohannak keresztül.

Semmis dolgokból indulnak ki a 
nagy bajok. Spilák Fausztin, a békés, 
szabályos kispolgári életű nyomdai 
gépmester boldog derűvel éldegél Viola
utcai kis földszintes házában, melyet 
még nagyapja épített, mindaddig, amíg 
megszokott vasárnap esti hét pohár 
sörét egy este véletlenül meg nem 
toldja egy nyolcadik pohárral. Ez a 
nyolcadik pohár felizgatja a fantáziá
ját s kipattantja belőle az eddigi élet
méreteit felülhaladó nagy ötletet : két 
emeletet rakatni a földszintes házra. 
Az ötlet megvalósul és ezzel belép a 
történetbe a regényírók kedvelt motí
vuma, a Ház, mint az emberek életé
nek nemcsak kerete, hanem mint szim
bólum is, egy megelevenített lény, 
amely sorsokat alakít és életeket emel 
föl vagy tipor össze. Spilák Fausztin 
életében félelmetes Moloch, amely las
sanként felfalja az egész családot. En
nek története a regény. A  fölépült új

ház a maga roppant súlyával ránehe
zedik tulajdonosaira és lassanként 
agyonnyomja őket olyan következe
tességgel, amelyet már túlságosnak ta
lálunk, mert érezzük benne nem csupán 
a következetlen élet, hanem a gondo
san és finoman konstruáló regényíró 
tudatos következetességét is. Spilák 
Fausztint az új házzal együtt járó sok 
gond, a betáblázott kölcsön törlesz
tésének nehézségei, az e miatt vállalt 
túlfeszített munka, a családi élete el- 
sivárodása hamar megőrli, az egykor 
derűs, harmonikus nyárspolgár mint 
keserű, zsugori háziúr kerül idő előtt 
a kerepesiúti temetőbe. A  ház gondját 
és a vele járó boldogtalanságot a csa
ládja tagjai veszik át. A  kisebbik fiú 
elzüllik és a francia idegen légióban 
tűnik el, mert a család nem meri ki
tenni a házból —  nehéz volna új lakót 
találni a helyébe —  a betelepedett tán
cosnőt, aki magához csábítja és mo
csárba húzza a tapasztalatlan fiút. 
A  leány feláldoz egy szép fiatal szerel
met, odaígéri a kezét a kelletlen gaz
dag kérőnek, mert ez az egyetlen mód 
az adóssággal terhelt ház megmenté
sére, de az esküvő előtti nap rájön, 
hogy nem bírja az áldozatot és leugrik 
az emeletről. Az anya a sok gondtól, a 
rázuhanó csapásoktól megzavarodva 
eszelős dühét minden baj okozójára, a 
házra fordítja, egy rohamában fel
gyújtja a gyilkos szörnyeteget s maga 
is odaég. Megmarad a legidősebb fiú, 
Fülöp, aki feláldozta ifjú vágyát az 
orvosi karriérre, vállalja a rideg, öröm- 
telenül számító életet a házért , mely
nek aztán túléli pusztulását. Ő a ház 
legtragikusabb áldozata.

Nincs egy pillanata a regénynek, 
nincs olyan apró kis eseménye, 'mely 
ne volna gondosan megokolva, mely
nél ne éreznők, hogy ennek így kellett 
történnie. A  legpontosabb realitással 
van ábrázolva minden. A  cselekvény 
olyan, mint egy kifogástalan logikával 
summájáig vezetett szillogizmus. Ez a 
tökéletesség az egyedüli tökéletlen
sége. Az emberben kétségek támad
nak : csakugyan ilyen logikus az élet? 
Csakugyan ilyen könyörtelenül követ
keznek a premisszákból a konzekven
ciák? És ha egy élet ilyen sivárrá válik, 
csakugyan ennyire csak sivár, nincs-e 
benne néha egy derűsebb, virágos óra, 
mindig szigorúan megmarad abban a 
stílusban és tempóban, melyben egy 
végzetes napon elindult? Az író, mikor
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ilyen szigorú zártsággal komponált, 
talán nemcsak kompozíciót adott, ha
nem egy kicsit preparátumot is? Olyan 
nehéz mesterség az írás. olvan formu- 
lázhatatlan vegyüléke a tudatosnak és 
ösztönszerűnek, a kiszámításnak és az 
ihletnek, hogy egy hajszálnvi eltérés 
már kétségeket támaszt.

Aquamanile regényéből láttok, hogy 
Kárpáti Aurél a regény formálásában 
Conrad Ferdinand Meyer ta:
Tőle tanulta a cselekvénv rr 
nak egy vonalúan szabály - gv :ná-
sát, a részletek finom é s '; : :  
komponálását, a karakterek és sorsok 
erős kantárba szorítását s a íolvtonos 
önmérsékletet. Kitűnő isko'.a es kitü
nően megtanulta.

De sokkal több is var. -í^rnveben. 
mint amennyit megtanult." Megvan 
benne az író ' veleszületett életérzése : 
amint a cselekvényt r 
vezeti, minden pillanatot szer', 
lerögzít, az eseményeken túl meglátja 
és megláttatja a szere; arcát és 
gesztusát, a környezetet, a levegőt és 
azt a számtalan imponderab: 
zőt, melyek a dolgok tulajdonképpeni 
értékét és érdekességét adják. Ezek az 
imponderabiliák azok, amelyek az 
igazi írót teszik, nem tudatosságból, 
hanem ösztönszerüen. a szavak és mon
datok résein át áramlanak be a törté
netbe s megtöltik élettel a tudatos el
gondolás csont- és izomszerkezetét. 
Ebben a tekintetben kompiett írói 
munka a regény legtöbb részlete : az 
intonálást tartalmazó kiskocsmái je
lenet, melyben diszkrétül és mégis tel
jes súllyal nyomul az olvasó tudatába 
a nyolcadik pohár sör elfogyasztásá
nak döntő fontossága s ezzel a törté
netnek kicsi csirákból nagy dolgokat 
fejlesztő stílusa is, a nagy házfelszen- 
telési vacsora, mely szerkezeti fontos
ságával a L ’ Assomoir klasszikus liba
vacsorájára emlékeztet, a kokott be
nyomulása a történetbe, Spilák Mili 
rendkívüli gyöngédséggel megírt kis 
szerelmi regénye a fiatal poétával és a 
többi. S mindezeknek a dolgoknak 
megvan az időbeli színezete. Ebben a 
szűk keretben, amelyben alig jut hely 
az úgynevezett korrajzi részleteknek, 
mégis folyton érezni a nyolcvanas- 
kiiencvenes évek Pestjének lehelletét. 
Nem külsőségek adják meg ezt, hanem 
a történet lefolyásának módja, az em
berek jelleme, cselekvése és beszéde, 

kitűnő sikerrel érvényesül az

író szigorú önfegyelme. Nincs egy hang 
a regényben, amely kiesne a cselekvény 
időpontjából. Egy példa :

—  Havasszakállú vén csősz a tél. 
Ez a fehérbe öltözött liget a meny
asszonya. Talán az ő esküvőjükre szól 
a harang, —  mondja a kis poéta fiatal 
szerelmesének egy helyen.

Ez a mondás egész pontosan a nyolc
vanas évekből való poéta mondása, az 
akkori költészet stílusa és kép-alkotása 
szerint való s ami benne bombaszt, az 
is tökéletesen jellemző az akkori han
gulatköltészet irrealitására. Az ilyen 
apróságok adják meg minden külső
ségnél jobban egy alak, jelenet, törté
net korjellemét. S ebben az értelem
ben lehet Kárpáti regényét úgy tekin
teni, mint írói adalékot Budapest kö
zelmúltjának történetéhez.

Schöpjlin Aladár.

A V É N  D IÁ K . Kosáryné Réz Lola 
regénye. Mühlbeck Károly rajzaival. 
8r. 206 1. Bpest, Singer és Wolfner, é. n. 
(1927). Kosáryné új regénye az írónő, 
legsajátosabb tárgyköréből, a Selmec
bányái életből veszi anyagát. Közép
pontjában a halhatatlan, örökké hű és 
fehér szerelem áll, egy diák rajongó 
érzése egyik tanárának öreg férje olda
lán leányos ártatlanságban hervadozó 
felesége iránt. A  halálosan szomorúnak 
szépségét kereső érzelmesség hatja át 
s színezi kissé egyhangúra a történetet. 
A  nagy, sírig tartó szerelem a végén 
természetesen megtalálja a maga pár
ját, Garabonciás öreg fővel ráeszmél 
annak az érzésére, aki őt az övéhez ha
sonló szerelemmel szereti.

Ehhez a történethez nagyon jól 
illenek a köréje tűzdelt biedermeier
hangulatú képek és jelenetek a selmeci 
diákok és tanárok életéből. Diákok és 
tanárkisasszonyok szerelmei, ártatlan 
kis házasítási stratagémák és intrikák, 
tanári családok élete és küzdelmei a 
város magyarosításáért, bányász és 
erdész professzorok szelíd torzsalko
dása egymással, öregkisasszonvságra 
jutó, álmodozó, szerelmes leánykák 
sorsa : főként ezek adiák a regény 
anyagát.

Sem a történet szövése, sem az ala
kok jellemzése nem hatol mélyebbre, 
de a könyv egészében kellemes köny- 
nyedséggel megírt és sok eredeti szín
nel gyönyörködtető olvasmány. Az ér
zelmesre fakuló történet nem igen köt 
le, de a festői Selmecbánya varázsa



megkapja szívünket s az eredeti képek 
nyomán fakadó hangulatok megindult 
-érzéssel töltenek el az elvesztett drága 
város iránt. Réky Lajos.

„ A  M A G Y A R  N E M ZE T I M Ú ZE U M  
É P Ü L E T E . Irta : Dr. Lechner Jenő. 
1836— 1926. Budapest, 1927. Egészen 
bizonyosan több egyéni benyomásnál, 
sokunknak, legtöbbünknek ifjúkori em
léke az a csalódottság-érzés, mellyel 
a Nemzeti Múzeum épületében kódo- 
rogtunk. Volt, akiben tudatossá vált, 
volt, akiben csak tudat alatt érződött, 
hogy ez az épület nem méltó rendelte
téséhez, nevéhez, gyűjteményeihez. 
H ogy dísztelen, unalmas, poros, avult..

Es ma ? Díszes palota, nagybecsű 
műkincs.

Mondjuk meg mindjárt : nemcsak 
az épület változott meg azóta. Mi is. 
A  hangulatunk, ízlésünk, művészi irá
nyunk. Akkortájt forrongva kerestük 
a mozgalmast, izgatót, a mindenáron 
újat. S a Múzeummal együtt unal
masnak, sablonosnak láttuk a többit 
is, a Lloyd-épületet, a főkapitány
ságot, a megyeházát.

S aztán fordult az idő. Megjött a 
lehiggadás, a nyugodt, biztos erő 
vágya, megjött a múlt eredményeinek 
tisztelete —  s megjött vele az érzék a 
X IX . század első évtizedeinek művé
szete iránt. Amit unalmasnak láttunk 
azelőtt, — ma megfog bennünket finom
ságával, nyugalmával. Ami konvencio
nális sablonnak tűnt fel : ma örökszép 
formák ízes fölelevenítése. S ez nem 
honi, nem izolált jelenség. Végigmegy 
egész Európán. Azok, akik végig- 
küzdötték a művészeti forrongást : 
néhol lelkesedve, néhol csodálkozva, 
néhol csalódottan is látják : új klasszi
cizmus felé vagyunk útban.

A  nem nagy terjedelmű munkának 
(4 ív), melyről itt szó van, egyik igen 
nagy érdeme, hogy az idők fordulását 
előresejtően megérezte. Ma már, külö
nösen Bierbauer Virgil bőséges és ki
tűnő tevékenysége nyomán, mind
inkább átment a köztudatba, hogy mi 
volt a Pollack, mi volt a Hildek, a 
Zitterbarth művészete. Akkor, amikor 
Lechner ezt a tanulmányt írta (1917), 
még felfedezésszámba ment annak fel
ismerése, hogy a Nemzeti Múzeum 
épülete, európai mértékkel mérve, ki
magasló, elsőrangú műremek.

Lechner építész, a tett embere. Nem  
elégedett meg a teoretikus megálla

pítással, hanem munkáját oda jut
tatta el, ahol ez a felismerés az épület 
további sorsára döntő lehetett : a
Múzeum főigazgatójához.

Volt már ilyen eset. Volt már példa 
rá, hogy hivatalos személyek íróaszta
lára figyelemreméltó elaborátumok ke
rültek. S ott is maradtak. —  H a  ez
úttal az írott szó tetté vált, ha azóta 
az újonnan megszeretett épület nagy
szabású restauráción ment keresztül 
és évtizedek porától megtisztítva, ren
deltetéséhez modernül applikálva áll 
előttünk : az érdem gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter személye mel
lett elvitázhatatlanul annak a nevéhez 
fűződik, aki ma a Múzeum főigazgató
jának tisztjét viseli.

Kell, hogy ez eszünkbe jusson 
Lechner könyvének lapozása közben. 
Mert ez a könyv •—- mondottuk —  
1917 óta várt nyomdára s most az 
újonnan alapított «Nemzeti Múzeum 
Barátainak Égyesülete« tagilletménye
ként jelent meg, egyben annak a ter
mékeny agilitásnak újabb jeleként, 
mely múzeumi ügyeink körül néhány 
éve tapasztalható. Bővülnek gyűjte
ményeink, ásatások folynak ország
szerte, rendeződnek, nagyobbodnak a 
gyűjtemények hajlékai, kinő a földből 
a társadalmi szerv, mely e szép telje
sítményeket támogatni hivatott, s a 
mozgató erő mindezek mögött : a
Hóman Bálinté. Aki tudós is, szer
vező is. Akiből árad a munkakedv 
egész környezetére, tanítványaira, 
munkatársaira egyaránt. Akinek tevé
kenységét osztatlan elismerés kíséri 
máris. Nagy dolog ez a mai szakadékos 
időkben.

Lechner könyve tíz éve íródott. 
Azóta sok publikáció bővítette Pol- 
lackra és korára vonatkozó ismeretein
ket. Lechner tanulmánya mégsem hat 
elavultnak. Onnét van ez, mert témá
ját igen széles szempontokból, sok
oldalúan világítja meg és erős kompo
zicionális érzékkel, szépen építi egy
ségbe a színes, sokrétű anyagot. Előbb 
sorra ismerteti azokat a tényezőket, 
melyek az épület létrejöttéhez hozzá
járultak : az elhelyezésre szánt gyűjte
ményt, a fenséges építtetőt, a kitűnő 
építőművészt. Kezdi József nádor sze
mélyének és tevékenységének körvona
lozásával. Majd elmondja a Nemzeti 
Múzeum intézményének történetét, 
Széchenyi Ferenc gróf alapításától 
fogva (1802). Színes és érdekes a gyüj-
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temény sorsát követni a napoleoni 
háborúk viszontagságain keresztül ; 
látni, miként növekszik, terebélyese
dik, nő ki ideiglenes otthonaiból, 
egészen addig, míg József nádor ini- 
ciatív módon lát az ú j, pompásnak szánt 
hajlék megteremtéséhez. Megbízza 
Pollack Mihályt, «városi polgári épí
tészt* (Pályázat nélkül, milv kitűnő 
érzékű választás ! Érdemesei::re nem 
is eshetett !) a tervek ; 
szakértőként bevonva Nobile-t.a bécsi 
cs. és kir. udvari építészt. I.echner el
mondja az ily módon vitázva folyó 
tervezés történetét. M ec:;-:. - kor
művészeti hátterét, az akkor uralkodó 
irányt, a klasszicizm 
nagy vonásokban Pollack egyéniségé
vel, többi tevékenységével. Ezek után 
az építés történetére tér át. Sok érde
kes részletet mond el, mely ked' 
eleveníti fel a 40-es évek Pestjét, hozza 
közelünkbe az épületet, mely úgy
szólván előttünk nó fel. világítja meg 
az alkotóművész örök kálváriáját. 
Különösen megkapó itt az a tény. hogy 
az épület már elkészültekor sem talál
kozott általános tetszéssel. A  Hon
derű 1847-ben írja : Ez a nem szép,
de nem is igen céljának megfelelő, tehát 
legföllebb roppantnak nevezhető épü
let . . .« Értjük a szót : 1847-ben már 
lejáróban volt a klasszicizmus ideje, 
már másutt, Európában a romantikus 
iskola dívott, már nálunk is voltak 
olyanok, kik mozgalmasabb, díszesebb 
formák után vágyódtak . . .

Az építés külső története után  
Lechner taglalja és méltatja a kész épü
letet, áttekinthetően, a laikus számára 
is hozzáférhető módon. Majd elmondja 
a használatba vett épület viselt dol
gait, miként szerelték fel, egészítették 
ki. mi mindenre használták, miként 
építették át kisebb-nagyobb mérték
ben. Itt helyesen érezteti Lechner, 
hogy ezeken az átépítéseken meglát
szik a későbbi kornak Pollack irányá- 
tól eltérő szelleme. Ezután megemlé- 
k- zik a különféle, felmerült bővítési ter
vekről s végezetül az épület keretének, 
à parknak történetét és leírását adja.

Ismételjük : sokoldalú, teljes és szí
nes képet nyújt Lechner, fellengzéstől 
mentes írásából a tárgy iránt való nagy 
s-eretete és lelkesedése szól és átragad 
u  : .vasóra. Nagy érték oly munkánál, 
UEL-e-ivnek célja m a : leikébe vésni az 
embereknek, milyen nagy, milyen 
jÇixL -ily en  szeretetet és dédelgetést

érdemlő kincsünk a Nemzeti Múzeum 
épülete. ^

A  szöveg nincs adatokkal túlter
helve. folyamatosan olvasható. V i
szont néhol rcszleleseDD taglalás, na
gyobb elmelyalés helyén lett volna. 
Egy példát ragadunk ki : a magyar 
klasszicizmus művészi irányának be
állításban olvassuk Lechnernél, hogy 
♦Pollack kezén ez a friss, modern szel
lem és önállóság fokozottabb mérték
ben érvényesül, mint bármely hírneves 
külföldi kortársánál.« Ennek a mon
datnak minden szavát valljuk mi is, a 
Nemzeti Múzeumot nem adnók oda mi 
sem a külföldi klasszicizmus egyik épüle
téért sem, —  éppen azért jó l esett volna 
a mű esztétikai taglalásánál kimu
tatva látni, hogy miben nyilvánul 
Pollack művészetének ez a kétségtelen 
frissesége, a külföldi mesterekkel, Schin- 
kellel. Klenzével szemben való mű
vészi fölénye. Igaz, hogy ehhez a bizo
nyításhoz a részletekbe való olyan 
efmerűlés kellene, olyan analizáló tevé
kenysége az agynak, amely —  úgy 
érezzük —  nem fér össze Lechner tem
peramentumával. Építészi tempera
mentum ez, nagy vonalakat látó, a 
jelenségeket összefüggésekbe beágyrazó. 
Ahogyan a Múzeumot Pollack oeuvre- 
jébe, Pollackot korának stiláris ára
mába, ezt az áramot, a klasszicizmust 
más hasonló művészeti áramlatok so
rába (Bodnár elméletének applikálá
sával) beilleszti : az mintaszerű el-
gondolású és sok hivatásos, a fáktól az 
erdőt nem látó műtörténetírónak pél
dául szolgálhat.

A  könyv igen ízléses kiállításban 
jelent meg, szép papíron, szép betűk
kel, tiszta nyomásban —  de a könyv 
színvonalához nem illő reprodukciók
kal. Egyrészt : sikerületlenek a klisék 
és nyomásuk. A  legtöbb kép fakó. 
Másrészt : nem nagyon szerencsés a 
felvételek kiválasztása sem. Legtöbb
jük azt van hivatva illusztrálni, hogy 
mily eredményes volt a restauráció, 
mely ugyancsak Lechner vezetése mel
lett történt és befejezéséhez közeledik. 
Ezt a restaurációt ismerteti a könyv 
újonnan írt utolsó része. De a képek, 
melyeken az új állapot és a régi szembe
állíttatnak egymással, éppenséggel nem 
revelálják a restauráció nagymérvű- 
ségét és sikeres voltát. Pedig derék, 
nagy és sokoldalú munka folyt itt, 
mely nem állt meg annál, hogy letisz
tította Pollack művéről az évtizedek



porát, hogy helyreállította közbeneső 
évek félreértő változtatásait (lépcső
ház), hogy kisebb-nagyobb, a régihez 
legtöbbször szerencsésen illő kiegészí
tésekkel tartósabbá, a modern szem
pontoknak és berendezéseknek meg
felelőbbé változtatta a régit (szélfogó, 
vasajtók, kutak stb.) ■—  de merészen 
és mégis tapintattal kibontotta az 
épületből az egyetlen sötét, dohos, 
rosszul megoldott részt : a hátsólépcső 
környékét, mely centrális elhelyezésé
nél fogva nagyon rontotta az egész 
ház benyomását. Lényeges javítás, 
hogy ma ez a rész is világos, szép s tel
jesen a többihez, az eredetihez simuló. 
Nagy öröm ma ebben az épületben 
járni s ennek a nagy örömnek szép 
előkészítése, szép kifejezője, szép em
léke a könyv, melyről szólottunk.

Ligeti Pál.

S ZA B A D A LM A S  M U N K Á C S  V Á 
ROS L E V É L T Á R A  1376— 1850. Irta: 
Sas Andor. Munkács, 1927. Örvendetes 
jelenségnek és a történelmi érzék meg
erősödésének jelét látjuk abban, hogy 
az úgynevezett nPodkarpatska Rus«, 
vagyis az északkeleti felföld levél
tárairól az újabb időben több szó 
esett. 1922-ben adta ki Radványi Mik
lós levéltárnok összefoglaló ismerteté
sét az északkeleti felföld levéltárairól, 
azok történetéről és állagáról. Most 
pedig Sas Andor kereskedelmi akadé
miai tanár közel 10  íves munkában 
foglalkozik Munkács város levéltárá
nak ismertetésével. Mindkét munka 
régi hiányt pótol s főleg a történet
írókat kötelezték ezzel hálára, akik e 
két mű kalauzolása mellett kellő be
pillantást nyerhetnek az északkeleti 
felvidék levéltárainak jelenlegi álla
potába. Sas Andor munkája nem csu
pán levéltári ismertetés ; adja ugyan 
a városi levéltár rendszerének, beosz
tásának, az egyes csoportoknak, sőt 
a fascikulusoknak rövid tartalmi is
mertetését is, de ezen munkával járó 
foglalkozása a város történetével kap
csolatos történelmi problémák fölve
tésére és tárgyalására is csábította. 
Ma, amikor Munkács város és Bereg 
vármegye néhai érdemes történetíró
jának, Lehoczkv Tivadarnak müvei 
nincsenek többé forgalomban, Sas 
könyve valóban hézagpótló és min
denesetre alkalmas arra, hogy az ér
deklődést a város múltja iránt föl
keltse. Könyvében a fősúlyt a levél

tári anyaggal kapcsolatos és azzal szer
vesen összefüggő köz- és magánjogi 
vonatkozásokra helyezi, de ott, ahol 
általánosabb érdekű történeti esemé
nyek kapcsolódnak Munkács várához 
és városához, a rendelkezésére álló 
anyagnak megfelelően ilyenekkel is 
foglalkozik. Látszik a könyvön, hogy 
szerzője szeretettel és buzgalommá] 
végezte munkáját s bár felfogása és 
tárgyalási módja ellen kifogások emel
hetők, s általában könyvének szerke
zete laza és szertefolyó, egészben véve 
használható munka mindazok számára, 
akik a magyar történelemben nagy 
szerepet játszó Munkács város múltja 
iránt érdeklődnek. Lukinich Imre.

B A R A N Y A I  Z O L T Á N  : H. F.
Amiéi, traducteur de Petőfi. (Extrait 
de la R. des E. Hongroises, Genève, 
1927.) A  genfi tanár, költő és filozó
fus, akinek hírét, azt is csak kis kör
ben, nem annyira művei, mint posthu- 
mus naplója tartotta fenn, sokféle 
foglalatossága közben a magyar nyelv, 
a magyar élet s a magyar költészet 
iránt is érdeklődött, —• s Baranyai Zol
tánnak, e tudósba ojtott diplomatának 
tanulmánya ez érdeklődés eredetét, 
körülményeit, eredményét, egyszóval 
minden szemét és szálát kibogozza,való
ságos mintájaként a kis tényekből építő 
s egyben tág távlatokat nyitó filoló- '  
giának. Nincs gondolat-ébresztőbb lát
vány, mint a genfi szobaköltő s a ma
gyar «puszták fiának« találkozása. Az  
egyik, _ miután beutazta Nyugat min
den fővárosát, fiatalon, vagyonosán, 
kényeztetve és becsvágyón egyetemi 
tanszékébe telepedik, száz alkotótervet 
sző, százféle életről álmodozik, míg a ké
tely, az önmagábanézés, a meddő vágy, a 
tett irtózata, talán tespedt környezete 
s belenevelt aggályai tétlen szép- 
lélekké nem szürkítik, aki egész életét 
könyvei közt vagy lagymatag szalonok
ban tengeti, aki majdnem negyven
éves, amikor belekóstol abba, amit ő 
is, mások is, szerelemnek neveznek, 
s naplójában sírja el minden apró 
hajótörését, ábrándjait, önkínzását, az 
élettől való megfutását, morális érzel
gősségekkel s orvosi diagnózisokkal 
keverten. A  másik, aki hiába vágyódott 
rá, sohase láthatta a tengert, s a nyu
gati nyelveket is csak lopva, csak ezer 
kínnal, vándordiák korában tanulgatta,
—  oly vadul és közvetlenül élt és alko
tott egyidőben, hogy magyarsága magá-



tói tágult az egész Universum méretére, 
s amikor meghalt, huszonhat évvel, 
szomjasan, hittel, ki nem élten, maga 
a Tett, a teljes Élet, a töretlen Roman
tika szállt vele sírba . . . Talán épp ez 
keltette fel a Léman-parti Hamlet 
kíváncsiságát : aminek magú. városa, 
egész élete híjával volt, azt. szobája 
kényelmében, mélabúsan szurcs.'gette 
Petőfiben, a széplélek s a szakértő kós
tolgató inyenckedésével. Hogy aztán 
ez a válogatás épp olyan versekre szo
rítkozott, amelyeket mi, magyarok. 
Petőfi remekeihez képest, némileg jelen
tékteleneknek érzünk, míg Amiéi új 
hangot, élvezetes népies- . vak
merő képeket lelt bennük : b _ 
sek túlnyomó részét a Felhők "érzelmes 
közhelyeiből szedte s —  genfi polgár 
létére— a Fürdik a holdvilág-ot vezeklő 
zsoltárrá puritanizálta ; s hogy költői 
stílusa gyógyíthatatlanul magán hordja 
e kiábrándult kor prózájának, a pol- 
gáriasságba fúlt forradalomnak siva
tagos jeleit : mindez szerves vele
járója e történeti érdekű találkozás
nak, —  amelynek pontos felderítése 
Baranyai Zoltánnak s kitűnő folyóira
tának érdeme. Gyergyai Albert.

ÖT OROSZ K Ö N Y V . Öt orosz 
könyv jelent meg egyszerre a könyv
piacon : öt kötet orosz novella, a X X .  
századbeli magyar Elzevir, a gyomai 
Kner Izidor nyomtatásában és kiadá
sában. Mohón nyúl utána kezünk. 
Sehol sem lát az ember világirodalmi 
színvonalon álló új regényt, jól esik 
Ilyenkor egy-egy orosz regény vagy no
vella, mert ezek, még a másodosztályú 
c roszok is, meg-megmutatnak egy da
rabot az élet mélységeiből, amelyek 
fölött szédülve, borzadva áilunk meg, 
mint egy magas hegy meredélye szé
len, ahonnan félelmetesen, tragikusan 
hatalmas kilátás tárul szemünk elé.

Mindenesetre sajátságos tünet, hogy 
ma. —  értem az utolsó évtizedet —  
amikor annyi mérhetetlen szenvedés, 
I  iztojevszkij szerint az alkotás el-
- c ge ehetetlen alkotóeleme hever gar-
— diával a lelkekben, nincs a világ- 
slíí r a gy írója, aki megrázna, föl- 
eac-eiae. megnyugtatna hatalmas, át- 
_ ;  t ínéneteivel, mint Tolsztoj, Dosz- 
: j^vszkij, Zola, Dickens és még né- 
kany nagy írója az elmúlt gyönyörű 
irodalmi századnak.

Ilyen körülmények között helyesen 
•• i m e g  a kiadó az öt orosz

kötetet, amelyek a romantikus Puskin, 
a biblikus Tolsztoj s a negyvenes évek 
íróinak három legnagyobb epigonja, 
Gársin, Ljeszkov és Koroljenko novel
láival ismertetnek meg bennünket.

E  novellák —  mint az orosz novellák 
általában —  az emberi élet tragikus 
oldalát, a szenvedést, megpróbáltatást 
és fájdalmat tárják elénk, mert az 
orosz ember felfogása szerint ez az 
élet valódi tartalma. Az egyikben 
(Puskin : A  postamester) egy szegény 
postamester leányát szökteti meg egy 
katonatiszt, a másikban (Tolsztoj : 
Polikuska) a becsületes lelkű paraszt
ember felakasztja magát, mert elvesz
tette úrnője pénzét, a harmadikban 
( Gársin : A  piros virág) az őrültekháza 
szörnyű szenvedéseit és vízióit éljük 
át, a negy edikben (Koroljenko : A  vak 
muzsikus) egy vakon született gyer
mek életét kísérjük végig születésétől 
kezdve házasságáig, illetőleg első gyer
meke megszületéséig, míg az ötödik
ben (Ljeszkov : A  halhatatlan Golován) 
az orosz pravoszláv nép, e félig pogány, 
félig keresztyén, félig ázsiai, félig 
európai fajta különös, babonás hitével 
ismerkedünk meg egy pestisjárvány és 
egy zarándoklás keretében. Ez a gyó
gyíthatatlan pesszimizmus végigvonul 
az orosz irodalmon kezdetétől fogva 
s az Ótestamentum sötét képeit jut
tatja eszünkbe, melyeken gonosz bű
nök nyomán sújtja Jehovabosszuló keze 
az erkölcsi törvények ellen vétkezőket.

Nem merném állítani, hogy a nagy- 
közönség szempontjából is helyes volt 
e kötetek kiadása, mert a nagyközön
ségnek ma inkább optimizmusra van 
szüksége olvasmányaiban is és menekül 
az olyan szépirodalmi munkáktól, ame
lyek világfájdalmas hangulatokat éb
resztenek benne. A  kiadó és a fordító 
azonban nyilván irodalmi célokat tű
zött maga elé és ennek a célnak minden
esetre becsületesen meg is felelt. A  for
dító, Haiman Hugó, aki nevét a cím
lapra nem nyomatta ki, hanem sze
rényen az impresszumba rejtette, ko
moly, alapos és művészi munkát vég
zett. Trócsányi Zoltán.

A Z  ID E G E N  L E Á N Y . Egy magános 
ember följegyzései. Komáromi János 
regénye. 8r. * 207 1. Budapest, Stá
dium, 1926. H A T  V Ő L E G É N Y . Re
gény több elbeszélésben. 8r. 1891. Buda
pest, Dick Manó, é. n. (1926). Komá
romi János egyre nagyobb becsvágy-
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gyal írja regényeit, pedig igaz valója 
szerint igen jóízű novellista. Két utolsó 
munkája közül is Az idegen leány 
sok szerkezetbontó terjengéssel re
génnyé nyújtott elbeszélés, a. Hat vő
legény pedig külső formájában is hat 
elbeszélés, meglehetősen vékony ke
retbe foglalva.

Komáromi János egészséges világ
nézetű s épkézláb emberekben gyö
nyörködő író, éppen azért szinte visz- 
szásan érint bennünket, hogy Az ide
gen leányban csupa különcöket szere
peltet, egész sereg bogaras alakot hoz 
össze egymással. Ezeknek rajzában 
kevés az élethű vonás, maga a törté
net sem igen tud érdeklődést kelteni. 
Sokkai sikerültebben festi a regény a 
természet életét, mint az emberekét. 
A  Dunának s a környező hegyeknek, 
majd a magyar pusztának rajzában 
sok élénk szíri és sok szívbekapó han
gulat van s ezeknek megkapó költői- 
ségében van a könyv jelessége, nem 
meséjében vagy alakjai rajzában.

A  Hat vőlegény mintegy megfordí
to tta  Gárdonyi Hosszúhajú. veszedel
mének. Ott agglegények mondják el, 
miért nem házasodtak meg ; itt házas- 
emberek beszélik el, hogyan buggyant 
ki ajkukon a sorsdöntő vallomás, 
hogyan kérték meg feleségük kezét. 
Maguk a történetek érdekesek és jó
ízűek, még inkább azok a beléjük szőtt 
képek. Az effajta történetek nagyjá
ból meglehetősen hasonlítanak egy
máshoz s az író a fenyegető egyhangú
ságot azzal igyekszik elkerülni, hogy 
különféle életkörökbe állítja be szerel
meseit. Az első vőlegény története a 
háború előtti katonaéletből, a máso
dik a felsőmagyarországi udvarházak 
patriarchális világából nyújt derűs 
képeket. A  harmadik az összeomlást 
követő idők, főként a nyugatmagyar
országi fölkelések mozgalmaiból vett 
képek közé illeszti be szerelmi törté
netét, az ötödik és hatodik a nagy 
világkatasztrófának egyéni sorsokat 
formáló hatásából veszi motívumait.

Az egész regényen kedves, diáko- 
san vidám, sokszor szinte mókázó 
tréfa árad el. Ez Komárominak egé
szen egyéni s rokonszenvesen magyar 
hangja. Nagyon szeretetreméltó az 
egész társaság, mely a regényben szí
vének leggyöngédebb titkait tárja ki 
előttünk s nagyon ötletes az író a tör
ténet egyes szálainak összetűzésében. 
A  regényben az írónak egy régi ked

ves figurája is elénk bukkan : a negye
dik vőlegény Koczák János címz. polg. 
isk. igazgató úr, kinek szerelmi pech- 
jeit a szerzőnek már több írásából 
ismerjük. Csak címe gyarapodott a 
derék népnevelőnek, de »kájzerje« alatt 
ugyanaz a szív dobog s ugyanazokkal 
a vonásokkal jellemzi az író, mint 
hajdan. Alakja mintegy szimbolikus 
Komáromi írói munkásságára, mely 
jóízű, magyaros, sok eredeti színt, sok 
szép törekvést mutató, de alakjaiban 
és sajátságaiban sűrűn ismétli önma
gát. Előadásának egészen sajátos egyéni 
kedvessége, nyelvének friss, zamatos 
magyarsága azonban ennek tudatá
ban is mindig gyönyörködtet bennün
ket s elaltatja követelőzésünket, mely 
új tárgyak és alakok s művészibb el
mélyedés felé ösztönözné a szerzőt.

Kéky Lajos.

A  V IL Á G  K É P E K B E N . (Lambrecht 
Kálmán: Emberek, népek, nemzetek. — 
Bárczy István:Budapest.- Enciklopédia 
kiadása, 1927.) Ezen a címen füzetes 
sorozat indult meg, mely fel szándéko
zik ölelni a természettudomány, tech
nika, művészet, sport, irodalom, tör
ténelem, földrajz érdekességeit s a 
hangsúlyt a képre veti a szöveg helyett. 
Valahogy az egész vállalkozás céljáról 
fogalmat ad s talán programmfélének 
tekinthető Lambrecht K. füzete. A  nép
szerűsítő, ismeretterjesztő irodalomnak 
van némi jogosultsága. De akármeny- 
nvire könnyű igyekszik lenni, ne le
gyen selejtes és főleg ne legyen unal
mas. Hiszen érdeklődést akar kelteni, 
ez az egyetlen hivatása. Lambrecht 
füzete elijesztően unalmas. Túlnyomó 
része adat, mely bármely lexikonban 
föllelhető —  adatok halmaza feldolgo
zatlanul, lelketlenül, szellemtelenül. 
Hogy az ördögbe lehetett ezt ilyen 
unalmasan összetákolni? A  kép, miről 
a boríték belső fele nagyképűsködik, 
nem segít. így, ahogy együtt van az 
egész : allerlei, magyarul : vicik-vacak. 
A  képekhez csapott magyarázó szöveg 
ha önkénytelenül ilyen, akkor szá
nandó, ha készakarva, akkor felhá
borító : »Kóreai leány, akinek fej-
dísze mintául szolgált egy csak nem
rég letűnt párizsi divatnak«, »Hindu 
táncosnő. Óriási sikere volt szépsége 
és tánca által Londonban, ahol a leg
híresebb szobrász használta modellül.« 
»Török szépség, amilyen idáig csak a 
mese világából volt ismeretes a nyu
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gatiak előtt* és hasonlók, mint a hgeti 
bódék előtt.— Bárczy István Budapestet 
ismertető füzetében a rendelkezésére 
álló szerény kereten belül lehető teljes 
képet ad (ez csakugyan kép, s az volna 
a képek nélkül is) a főváros történeté
ről, mai állapotáról, életéről s neveze
tességeit külön kis lexikonban foglalja 
össze. Jó szolgálatot fog tenni. A  «Buda
pest jövője« című fejezetben —  mely 
talán nem is való az ilyen turista
vezetőbe —  néhány megszívlelendő 
gondolatot és ötletet vet föl, de köz
ben ugyancsak elveti a sulykot : erde- 
kes lenne a Gülbaba sírját kisebb 
mecset formájában kiépíteni s fölötte 
a Rózsa-dombon keleti stílusban egy 
Gülbaba-nagyszállót építeni.* Dehogy 
lenne »érdekes«. Csak » alpári* lenne. 
Az pedig van már fölösen Pesten.

Fülep Lajos.

GESC H IC H TE  D É R  S C H A U -  
B U E H N E  Z U  PR E SS B U R G . Zum 
Vortheil dér Henriette Schmidtinn, E in - 
sagerinn bey dér Christoph Seipp-ischen 
Schauspielergesellschaft, aufgesetzt.l 793. 
Gedruckt bey Johann Michael Landerer 
edlen von Fueskut azon füzetecske 
címe, melyet kétszáz számozott pél
dányban adott ki régebbi kézirat
másolat nyomán szöveghűen, azon
ban jegyzetekkel és utószóval ellátva, 
Benyovszky Károly ezen év tava
szán.

Ez új lenyomata azért vált szük
ségessé a tartalmánál fogva úgy a 
pozsonyi, mint az általános színház- 
történetre érdekkel bíró műnek, mert 
az eredetinek, mely a háború előtt 
még két példányban megvolt (az 
egyik a pozsonyi levéltárban, a másik 
t edig budapesti magántulajdonban), a 
háború óta nyoma veszett. Az Unga- 
-:sche Revue-be n (V II . 1887. 1— 2., 
S5— 98 1.) közölt szöveg pedig nem hű, 
sokhelyütt hibás és nehezen hozzá
férhető.

A  kis füzet megemlékezik a X V II I .  
i-r-izadbeli pozsonyi színészetről álta- 
3ü ar.. majd felsorolja a játszott dara
bokat. a színházi bérlőket, leírja az új 

azépületet (1776), így a szak
é ra  erek és a színház barátai számára 
! - '.ekintetben fontos forrásmű.

Weyde Gizella.

N A G Y  N A P O L E O N . 1927. Suplca
r - ; . .  A : Enciklopédia rt. kiadása. 

A  h í  okáról —  annyi Napoleon-

életrajz után —  nem lehet sok mon
danivalónk. Céljának megfelelően friss, 
eleven zsurnaliszta-tollal megírt, rövid 
biográfia, amely húsz fejezetben jel
lemző képet ad a császár események
ben gazdag pályájáról, izgatóan érde
kes egyéniségéről, csatáiról és szerel
meiről, élete páratlan emelkedéséről és 
tragikus bukásáról. Mint népszerű 
ismertetés a legendás, történelem-kri- 
tikailag helyt nem álló momentumokat 
sem veti 'meg (pl. hogy Napoléon 
Talmától órákat vett »a fejedelmi ma
gatartás elsajátításából», vagy hogy 
Moszkvát Rosztopsin tábornok gyuj- 
tatta fel stb.), de azért mértékkel hasz
nálja fel a megcáfolt adatokat s csupán 
ott alkalmazza, ahol a legenda jel
lemzőbb a puszta valóságnál.

Apró drámai jelenetek, epigramma- 
szerű idézetek élénkítik a hatvannégy 
oldalra terjedő életrajzot, amely tulaj
donképpen kísérő szövegül tekinthető 
a bő illusztrációs anyaghoz. Mert 
mintegy száz, válogatott, egykorú fest
mény és rajz reprodukciója díszíti a 
tetszetős kiállítású könyvecskét. S első
sorban bizonyára ezek a képek fogják 
kedveltté tenni a munkát a közönség 
széles rétegeiben. Sok illusztráció, ke
vés, könnyű, érdekes és megbízható 
szöveg, tiszta nyomás és olcsó ár —  
minden efféle tömegcikk számára a leg
jobb ajánlólevél. Kárpáti Aurél.

A  H A L A S I-H IR S C H  F IÚ . Földi 
Mihály regénye. (Franklin-kiadás.)
I. Halasi-Hirsch Géza —  gazdag zsidó
család sarja, forrófejű intellektuell, 
önnön életével kísérletező, mindig új
ból nekirugaszkodó s újból összeomló 
ember —  végül is felzüllik a polgári 
jólét nyugalmas unalmába. Harcolt a 
gondolattal, —  de nagy műve, »Az 
ember útja«, a polcokon porosodik ; 
szenvedett a szerelemért —- s egy 
nagylelkűségből elkövetett házasság
ban felejti el a szerelmet ; szomjazott 
az értékes életre —  s végül is átveszi 
az apai szappangyár vezetését. A  lélek 
tisztasága, az alkotás vágya, emberi 
jóság, —  mindez atomizálódik benne, 
mielőtt még eljuthatna a megváltó, 
szabadító tetthez. Minden nap után 
újabb huszonnégy óra következik, a 
vágyak valósággá kopnak, az anyag 
nehézségi ereje homokot szór a nagy 
célokra s a legfájdalmasabb az egész
ben, hogy nem is olyan fájdalmas ez 
az »összeomlás«.
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akar jutni, az élet tudatossá tett 
gyökereit keresi s ösztönök és vélet
lenek pesszimizmusában fenekük meg. 
Ez a mindent átfogó pesszimizmus 
annyira nem véletlen, hogy szinte sür
getően aktuálissá teszi a kérdést : 
micrt pesszimista a modern magyar 
regény, —  pesszimista olyan mérték
ben, hogy már-már elvesztve epikus 
arányait a dráma összeütközéseihez 
közeledik? Földi Mihályt tíz esztendő 
intenzív munkája köti a magyar iro
dalomhoz, de e tíz év termése mintha 
a katasztrófák árnyékában ért volna 
meg : feketével feketére festett kép 
valamennyi munkája. És Földi Mihály 
csak egyik példája —  mindenesetre 
feltűnő példája —  annak az irodalmi 
pesszimizmusnak, amely minden pozi
tív világnézetnél jobban meghatározza 
a magyar regény fejlődését. Miért 
hiányzik Pontoppidan örömfakasztó 
férfiassága, Thomas Mann hűvös melan- 
chóliája, Proust analízisek sűrűjében 
megbúvó fölénye a magyar regény 
alaphangjából? Miért reménytelen 
Halasi-Hirsch Géza minden próbál
kozása a keresztség fölvételétől egé
szen az újságíróskodásig, amellyel ki 
akar szabadulni abból a furcsa, zava
ros alakulatból, amit úgy hívnak : 
magyar polgári társadalom?

II. Ez a kérdés talán naivnak lát
szik s mindenütt, ahol az irodalom 
élő része a társadalmi valóság élő 
egységének, megmosolyogni való naivi
tás is volna. De nem naív a kérdés 
Magyarországon, ahol hosszú és ter
méketlen viták folynak az irodalom 
kettészakadásáról, a helyett, hogy egy 
lépéssel továbbmenve à magyar élet 
kettészakadásának diagnózisát igye
keznének pontosan megállapítani. S 
még tovább : a magyar társadalom 
rétegeinek egymástól való idegensége 
csak tünete annak az apokaliptikus 
szétszakítottságnak, amely ma Európa- 
szerte megfosztja az alkotó szellemet 
a valóság hinterlandj ától s magánossá 
és hontalanná teszi.

Hontalanság . . . Igen, ez a keserű 
nosztalgia zokog fel a magyar regény 
pesszimizmusában. Ez a pesszimiz
mus nem áll meg a panaszkodásnál, 
nem színteleníti el az amúgy is por
színű magyar életet, sőt tartalmat 
és értelmet ad neki ama heroikus 
pesszimizmus formájában, amelyet 
Nietzsche pedagógiai elvvé akart

emelni. A  magyar regény munkaelv ; 
csak ezzel a sötéten-látással lehet tisztán 
látni Magyarországon. Természetes, 
hogy ezek az alig tudatos társadalmi 
tényezők irtózatosan megterhelik a 
magyar regényt ; a magyar epikusnak 
mindent el kell mondania, még azt 
is, ami a líra végtelen melódiájából s a 
dráma pátoszából kimarad. A  magyar 
regény, így egyszerre több is, kevesebb 
is annál, amit regénynek könyvel el az 
esztétika. Halasi-Hirsch Géza úgy érzi, 
hogy a világ kérdez s erre a kérdésre 
nagyon gyorsan felelnie kell. S mert 
a felelet nem tud az írás szerinti »igen- 
igen« vagy »nem-nem« lenni, Halasi- 
Hirsch Gézának, aki a keresztségben 
az István nevet kapta, el kell pusz
tulnia.

II I . A  magyar regényírók között 
senki sem törekszik forróbb szen
vedéllyel a válaszadásra, mint Földi 
Mihály. Ez a szívós vágyódás valami 
intelligibilis igazság felé hanyagoltatja 
el vele a forma nagy problémáját, 
amelynek megoldásával egyik előző 
regényében (A z  élet tolvaja) nem is 
sikertelenül kísérletezett. Földi Mi
hály ma hiszi és vallja : az író több 
a művésznél, a gondolat dionizoszi 
mámora gazdagabb^ a tiszta formák 
apollói világánál. És ha a gondolat 
tévedés is volt, önigazoláskép meg
marad a »Die Sehnsucht war schliess- 
lich ge-wiss« rezignált filozófiája.

IV. Szín : Budapest. Idő : ma.
Szereplők : mindenki. Halasi-Hirsch
Géza, a megváltás után sóvárgó s a 
kárhozatban végül is megnyugvó zsidó, 
szülei (brilliánsan meglátott és megírt 
figurák), a hedonista zsidó báró," az 
anyagiakban elcsúszott dsentri család, 
az erotikus szenzációkban fölperzse- 
lődő lipótvárosi lány, a karriér felé 
törő újságíró, —  ez az egész szomorú 
pesti életüzem, amelynek vágtatásáról 
sohasem lehet tudni, vájjon a kirob
banó életerő, vagy a hektikás láza haj
szolja-e előre. Földi Mihály totalitásra 
törekedett. Ha hibáktól mégsem mentes 
ez a könyv, úgy azt éppen Földi Mihály 
sajátos írói erényeinek számlájára kell 
írni. A  szenvedély, amellyel egészen kö
zel akar férkőzni alakjaihoz, néha meg
csalja őt ; a regényhősből regényes 
hős lesz, elvész az író és a munka 
distanciája s bár ezzel megnő a lélek- 
ábrázolás szuggesztív ereje, de meg
lazul a kompozíció feszültsége.

Szántó Rudolf.


