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IRODALM I SCHISMA
tETA KAVASZ LÁSZLÓ

irodalomtól méltán elvárjuk, hogy az egész nemzet szellemi életé
nek tükrözője és vezére legyen, vagy más szóval, hogy az irodalom 

mindenkié legyen. Természetes dolog, hogy az irodalomban mindig 
lesznek irányok, amelyek a nemzeti műveltség egyik vagy másik érde
keltségét szolgálják, a szellemi élet egyik vagy másik csoportját inspi
rálják, illetve annak a képét viselik. Mindig lesznek benne például fiata
lok, kik új ízlést, új életformákat hirdetnek ; magányosok, kik maguk 
vagy csak kevesek számára írnak, mert olvasótáboruk még csak ezután 
gyűl össze ; maradiak, akik divatját múlta expressziót művelnek ; 
arisztokratikusok, akik olvasóikkal szemben oly magas igényt támasz
tanak, hogy csak igen kevés »széplélek« tudja őket megérteni ; dema
gógok, akik a tömegnek írnak és maguk alkalmazkodnak a közízléshez. 
Mindez még nem bontja meg az irodalom egységét, éppúgy, mint aho
gyan a különböző áramlások mellett a tenger csak megmarad tengernek.

Nagyobb baj az, midőn valamely világnézeti meghasonlás oly 
élesen kettéválasztja a szellemi életet, hogy mindenik külön irodalmat 
termel. Ez a két irodalom oly mereven szemben áll egymással, hogy 
mindenik csak a maga táborában számíthat olvasókra s a másikra nézve 
minden értéke jelentéktelenné válik. Egészen bizonyos, hogy a X V I — 
X Y II-ik  században a protestáns irodalom nem volt a katholikusok 
olvasmánya és megfordítva ; ha egyik tábor értesült is a másik irodalom 
eseményeiről, azt a saját irodalmának tűzokádó polemikáján át tanulta 
meç ismerni, félreismerni és mélységesen megvetni. Ilyen hasadékot 
mutat ma a polgári és a kommunista irodalom közötti különbség, külö
nösen Oroszországban .

’ .'t :  b b  baj, mikor az irodalom a politikai földrajz szempontjá
ból * *  ketté : a régi nemzeti irodalomból két vagy több nemzeti 
M in fa l i f  l e s  ;  m indeníknek azonos a nyelve, de lassanként más lesz a 
lelke, m ert más lett az  ország, a sors, a történelem, amelyben az új 
■ o d a lo m  él. így  szakadt le a német irodalomról a svájci és osztrák iro-

í
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dalom és lett az egyből három ; a francia irodalom törzséről levált a 
belga és francia svájci; Nagy-Britannia irodalma megosztódik, mint egy 
óriás protozoa és lesz belőle az új, északamerikai irodalom s ki tudja, 
száz év múlva nem lesz-e egy egészen új, szellemi autarchiával bíró 
kanadai irodalom ?

Ez a nagy irodalmi schisma új színt, új egyéniséget jelent, ha a 
leszakadó részek elég erősek arra, hogy szellemi autarchiát alkossanak 
és új szervezetben a humánum és a faji jellem ismeretlen szépségeit 
tenyésszék ki. De az a nagy veszedelem fenyegeti az ilyen osztódásokat, 
hogy az új elfajzik, vagy elveszíti termő erejét. Ilyen volt a latin iro
dalom ott, ahol Cicero nyelve nem ötvöződött népnyelvvé s megmaradt 
szoba-idiomának ; ilyen volt a kiüldözött hugenottáknak az országon 
kívül megfogamzó exilium-irodalma ; továbbá az emigráns irodalom, 
ha az anyaország nem ismerte el benne saját irodalmának szép, szo
morú, árva gyermekeit, hanem kénytelen volt azt irodalmi árulásnak 
tekinteni. Tehát itt körülbelül az lesz a törvény : az új irodalom minél 
teljesebb eltávolodása annál kevésbbé kívánatos, minél kevésbbé kívá
natos az új politikai alakulás teljes elszakadása és függetlensége.

Ha ezeket a vonalakat meghúzzuk a mi jelenlegi helyzetünk síkján, 
azt látjuk, hogy a magyar szellemi életet különösen fenyegeti a schisma.

Először is az utolsó húsz esztendőben élesen elvált és szembekerült 
egymással a régi és új irodalom, a fiatalok és öregek irodalma. Más lett 
az ízlés, idegenek az életformák, új mintát mutat az expresszió. E mögött 
egy nagy politikai és világnézeti meghasonlás mélységei ásítanak : 
Ferenc József kora élesen elvált a X X . század forradalmi Magyar- 
országától. Ezt a repedést eltüntette — bár nem szüntette meg — az az 
óriás tektonikus elváltozás, amelyet a világháború és a béke okozott. 
Utána a magyar nemzet összetört politikai egységének darabjai új 
országokban élnek tovább és próbálnak szellemi autarchiává szerve
ződni : a magyarországi irodalom mellett van már erdélyi irodalom és 
ki tudja, nem lesz-e még más irodalom, exilium-irodalom, északon és 
délen, ahogyan például az emigráns-irodalom kis mérges palántája 
egyszer már kibújt Bécsben, hogy szerencsére hamar elszáradjon.

Eredmény az, hogy ma már két irodalom van : az erdélyi és magyar- 
országi. Fokozza a nehézséget, hogy ez a két irodalom nem egészen 
homogén : az új nagyobb erővel érvényesül Erdélyben, a régi leszögezi 
és konzerválja a magyarországit. Ha mind a kettőnek egyforma volna 
az alkata : a krízist önmagukban megoldanák ; de a különböző súly- 
és erőviszonyok miatt egyik távolodik a másiktól és a szakadás nem
csak térbelivé, de szubsztanciálissá válhat.
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Fokozza a nehézséget az, hogy egyik a másikra nézve hovatovább 
elzárt világ, amelyek között éppúgy nincs kapcsolat, mint két ellen
kező irányban úszó jégdarab között. Ha újnak és ónak egyensúlya már 
most más, mennyivel inkább más lesz később ! Magyarországon az új 
irodalom beleigazodik az ezeréves fejlődésbe és az élő múlt hatása alatt 
lassankint egy hullámvonallá, kisebb vagy nagyobb jelentőségű epi
zóddá válik, míg Erdélyben hiányzik ez az ősi kötőerő s e miatt túl
ságosan nagy elhajlással indulhat meg a további fejlődés. Baj az is, 
hogy már külön erdélyi autarchiáról beszélnek s ma-holnap bekövet- 
kezhetik, hogy egyik nem törődik a másikkal, nem érdeklődik a másik 
iránt, vagy éppen lesajnálja. Nem szabad úgy rendezkednünk be, mintha 
két külön lelkű magyar irodalomra volna szükségünk, amelyeket csak 
a közös nyelv kapcsol egybe. Ha túlozni akarnék, azt mondanám, hogy 
az erdélyi könyveket inkább itt s a magyarországi könyveket inkább 
ott kellene olvasni. Minden erővel fokozni kellene azt a szellemi hajszál- 
csövességet, amely a két irodalom lelki egybeömlését biztosítja, hogy 
az erdélyi az itteninek legyen különös szép virága, az itteni az erdélyinek 
áldott törzsöké. Erdélynek ki kellene adnia a magyar klasszikusok olcsó 
kiadását s tenni róla, hogy ezek az Élő Könyvek minél több magyar 
ember asztalára elkerüljenek. Azután irodalomtörténeti, kritikai feldolgo
zások kellenének, szemelvények az irodalomtörténeti korszakok ízléseinek 
kódexeiből. Erdélyben természetszerűen nem oly beható az irodalom- 
történet tanítása a középiskolákban, mint itt s mi lesz akkor, ha az új 
generáció, az erdélyi magyar intellectuelek, csak a saját, egyrészt tisza
virág életű elbeszélő és lírai irodalmát fogja ismerni, de a legnagyobb 
magyarok alakjai elhalványodnak az új sarj emlékezetében?

Viszont Magyarországnak több szeretetet, érdeklődést, megértést 
kell tanúsítania Erdély iránt. Fel kell hagyni a Kazinczy-féle dicsére
tekkel, de a ledorongolásokkal is. A  magyar léleknek sok nagy csodája 
virul most Erdélyben, nem egy önképzőkörös, kalendáriumos ponyva- 
rermék között. Meleg, igaz, jóindulatú, de magas mértékű kritikával 
tartozunk Erdélynek. Olvasni kell az erdélyi írókat, itt is kiadni, itt is 
publicitást szerezni számukra. Jöjjenek fel irodalmi estélyekre, ismer
kedjenek meg az itteni írókkal, szeressék meg és becsüljék meg egy- 

Erdélyt Erdélyből értsük meg és ne a saját frázisainkon át.
Mindennél szükségesebb tehát egy olyan orgánum, amely az 

cyőz magyar irodalmat szolgálja. Mert a magyar nyelv csak egy iro
daimat bír e l ;  két irodalom két lelket teremtene. A  kétlelkű nemze
dékeknek pedig egy lelkiik sincs.



A KÖNYV ÉS A Z  ÜZLET
ÍETA AMBRUS ZOLTÁN 

( E L S Ő  K Ö Z L E M É N Y )

Eugène Montfort, a kiváló regényíró folyóirata, a Les Marges nem
régiben ezekre a kérdésekre kért feleletet francia íróktól, kiadóktól 

és könyvbarátoktól :
Nem találják-e, hogy az «indusztrializáció» érvényesülése 1918 óta 

kiterjedt az irodalomra is, ahol pedig nem volna semmi keresete.
Nem gondolják-e, hogy az irodalomnak valóságos veszedelmei a 

következő, csakis a békekötés óta észlelhető jelenségek :
1. Az irodalmi díjak demoralizálják és megrontják az írókat és a 

kiadókat.
2. Az irodalmi hirdetések szemérmetlensége. Azt a kiadót, aki az 

újságokban való hirdetésre nem költ háromszor annyit, mint amennyit 
a szerzőknek fizet, észre se veszik ; a könyveiről senki se beszél. A  leg
függetlenebb kritikus se tud ellenállni annak a hajlandóságnak, hogy 
csak arról írjon, amiről nagy zajt csapnak körülötte. És a közönséget 
nem a jó könyv érdekli, hanem az, amelyről sokat hall és sokat olvas, —  
amelynek hirdetését és dícsérgetését ott látja valamennyi újságban.

3. Az irodalmi boltok, ahol a szerző pirulás nélkül ír dedikációt 
minden könyvpéldányba, amelyet valaki megvásárol. És az irodalmi 
tea-szalónok, amelyek az írót megismertetik közönségével, tisztelőivel,
—  amelyekben az irodalom címén nemcsak könyvvel kereskednek, 
hanem egyebekkel is.

4. Pénzes dilettánsok, felhasználva vagyonukat és összeköttetései
ket, amelyek bőségesen szolgáltatják nekik a reklámot, kiszorítják a 
kiadók és a közönség érdeklődéséből azokat a még nem ismert igazi 
tehetségeket, akiknek a szegénységgel kell küzködniök.

5. Testi és lelki exhibíció. Egyre többen jelentkeznek az olyan írók, 
akik a szégyellnivaló bűnök vagy a természetellenes hajlamok kiterege
tésével, és mások, akik valóságos vagy színlelt vallásos megtérésükkel 
iparkodnak magukra vonni a figyelmet, tehát reklámot keresnek abban, 
amiről hallgatniok illenék.

Csak képzelt bajok ezek? Ha nem, vannak-e más ilyen bajok is? 
És miben kellene keresni a gyógyulást?

Ezek a kérdések az első pillanatra meglephetik az embert. Az iro
dalmi díjak megrontják az írókat és a kiadókat ? Miért ? Mi rossz lehetne 
abban, hogy néhány száz vagy egy-kétezer író jól végzett munkájáért,



a szegényes honoráriumon kívül, nagylelkű alapítók jóvoltából néhány 
száz vagy egy-kétezer frank jutalmat kap ?

De nyilvánvaló, hogy nem a sok kis régi díjról van szó, —  amelyek 
inkább hasznosak, mint haszontalanok, de a legrosszabb esetben sem 
ártalmasok —  hanem a legújabb alapításokról és ezeken kívül négy 
nagy díjról : főképpen a Goncourt-díjról, továbbá az Akadémia három 
díjáról : a «regény-jutalóméról, a «nagy irodalmi díj»-ról és «az Akadé
mia nagy díjá»-ról.

A  legújabb alapításokat semmi se világíthatja meg jobban annál a 
botránynál, ami tavaly történt. Egy nagyon gazdag ember -— afféle 
«literary gentleman», ahogy nálunk mondani szokták —  jókora jutal
mat tűzött ki, díj át egy nagy íróról nevezte el és fentartotta magának 
azt a jogot, hogy a bíráló bizottságot ő nevezi ki. Ez megtörtént ; a 
bizottság összeült és a jutalmat kiadta —  magának az alapítónak. Sokan 
felháborodtak, még többen nevettek, minden napilap hosszasan írt a 
különös esetről, és szép számmal akadtak, akik az alapító úr ismeretlen 
könyvét kíváncsiságból megvásárolták, mialatt a Mecénás a jutalom
díjat egyik zsebéből áttette a másikba. Erről nem érdemes sokat be
szélni. A  többi új alapítvány is effajta —  vagy nagyobbrészt hasonló —  
ügyes reklámszerzés.

Az Akadémia három nagy díja körül, kicsiben, ugyanaz történik, 
ami a Goncourt-díj körül nagyban. Beszéljünk hát csak erről.

A  Goncourt-díj at először 1903-ban adták ki. Ez a kitüntetés mind
járt az első esztendőkben bizonyos könyvpiaci sikerrel járt, amely évről- 
évre növekedett. És már a háború előtt megtörtént, ami azóta a tör
vényszerűségek bizonyosságával minden évben megismétlődik, hogy 
abból a könyvből, amelyik a Goncourt-díjat kapja, a jutalmazás kihir
detését követő héten, ötven-hatvanezer példányt kapkod el a közönség. 
Mihelyt ki lehet számítani, hogy melyik könyvnek van a legtöbb esélye, 
a favorit kiadója folytonosan nyomatja az új kiadásokat. Úgy látszik, 
amint sokan vannak, akik hétköznapokon soha se járnak ki a lóver
senyre, de boldogtalanok volnának, ha nem lehetnének jelen, amikor a 
Derbyt futtatják : az irodalmi sznoboknak is van egy nagy sokasága, 
melyik más könyvet nem igen olvas, de a Goncourt-díj as regényt okve- 

íetlenül ismerni akarja, hogy hozzá tudjon szólni ahhoz, amiről «min- 
iínki beszél».

Még egy másik, bár az elsőnél jóval kisebb könyvpiaci eredmény : 
jutalmazott szerzőnek vannak korábban írt munkái, amelyek sorsa 

eddig észrevétlenség vo lt; ezek, akár ugyanannál, akár más kiadónál 
fe n te k  meg, most egyszerre előkerülnek a pincéből. Egy kis hirdetés a
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napilapokban meg az irodalmi újságokban és hamarosan ezekből is több 
példány kel el, mint eddig esztendőkön át.

De maradjunk csak a fő-eredménynél. Ötven-hatvanezer példány 
egypár nap alatt a tizenöt-húsz nagy kiadó budgetjében is számottevő 
valami. Tehát nemcsak minden írónak, akit a Goncourt-jutalom egy
szerre «beérkezett» emberré tesz, hanem egyszersmind minden kiadó
nak érdeke, hogy a Goncourt-díj az ő ölébe pottyanjon. Egyik-másik 
nagy kiadónak néha két-három «crack»-je is van. Ilyenkor rendesen 
«nyerő»-t jelent be (vagy az irodalmi hetilapjában, vagy ha nincs lapja : 
olyan irodalomról író újságírók útján, akik szívesen írnak az ő szája íze 
szerint). Nem fontos, hogy a nyerőnek jelentett jelölt kapja-e meg a 
jutalmat vagy valamelyik «pace-maker» ; de az már fontos, hogy a díj 
«az istálló»-nak jusson.

A  Goncourt-díjról a Goncourt-Akadémia tíz tagja dönt. Megannyi 
tisztességes író, aki a legjobb meggyőződése szerint ítél. De mindannyian 
kellően tájékozottak-e? (Franciaországban évente kétezerötszáz-három- 
ezer regény jelenik meg. K i tudná mindezt elolvasni? !) És tudtukon 
kívül nem befolyásolhatók-e ? Vannak köztük, akik gyakran írnak 
kritikát újonnan megjelent könyvekről. Nem teszi-e ezeket elfogultakká 
az, hogy egyik-másik pályamunkáról, mielőtt valamennyit ismerték, 
feltűnő elismeréssel nyilatkoztak? Másokra nincs-e túlságos hatással, 
amit valamelyik regényről olvastak vagy hallottak ? Nem történhetik-e 
meg, hogy némelyikük a sok fától nem látja meg az erdőt ? (E sorok írója 
tud esetet, amikor egy öttagú pályabíróság két tagja őszintén kijelentette, 
hogy a sok pályamű közül nem tud választani és ezért a többséggel szavaz.)

És ezt a zsűrit, ahol olyan öreg urak is ülnek, akiknek már majd
nem minden mindegy, a kiadóknak és a szerzőknek egész raja rohanja 
meg. A  kiadók szinte valamennyien összeköttetésben voltak már ezek
kel a régi írókkal ; jó vagy rossz emlékek egész sokasága kapcsolja őket 
össze. Amelyik szavazó még aktív író, öntudatlanul is befolyásoltál! 
hallgathatja azt a kiadót, akitől valamit vár. A  szerzők pedig a szívéhez 
szólnak. Lehetetlen meg nem látnia az esdeklő szemeket és azokat az 
arcokat, amelyekről lerí a nélkülözés.

Ilyen coefficiensekből alakul ki az a benyomás, amelyik végül dönt.
Sok francia regény mulatságosan írja le, hogyan intrikálnak egyik

másik «crack»-jük érdekében a kiadók és hogy a szerzők mi mindent 
követnek el avégből, hogy a pályabírákat levegyék a lábukról. Való
színű, hogy ennek fele sem igaz. De ha csak egy tizedrésze igaz, ez már 
elég arra, hogy a Les Marges (első pillanatra érthetetlennek látszó) kér
désén ne csodálkozzunk többé.
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Annyi bizonyos, hogy a Goncourt-díjról szóló döntés nem minden
kor mondható szerencsésnek. Néha olyan, hogy nem hagyhatja jóvá 
semmiféle utókor, még a legközelebbi sem.

Hogy azért a Goncourt-díj és vádlott társai csakugyan megront- 
ják-e az írókat, akik alkalmazkodni iparkodnak a bírálók ízléséhez és 
munkaközben ezekre gondolnak, mint a színdarabgyártó a színésznőre, 
akinek szerepet ír —  erről már nem lehet véleményünk. Még kevésbbé 
arról, hogy ezek a nagy díjak demoralizálják-e a kiadókat. Mindig vol
tak és lesznek kiadók, akik úgy gondolkodnak, hogy az ő üzletük éppen 
olyan kereskedés, amilyen a többi, és olyanok is, akik szeretik a köny
vet, mint a földművelő szereti a földet.

*

Ha igaz, hogy a Goncourt-díj odaítélése előtt néha olyan jelenetek 
játszódnak le, amelyek a mindenütt ismeretes választási korrupció leg
botrányosabb eseteire emlékeztetnek, ez minket nem érdekel. Azok az 
irodalmi díjak, amelyek nálunk kerülnek kiosztásra, nem érnek többet, 
mint amennyi készpénzt jelentenek. Egy pillanatra megsegítik, de nem 
teszik ismertebbé az írót ; nem fokozzák az érdeklődést munkássága 
iránt ; «eloszlik, mint a buborék, marad, mi volt, a puszta lég». Az érde
kelteken kívül jóformán senki se tudja meg, hogy ezt vagy azt az írót 
kitüntették. Nem érdekelhet bennünket az sem, amit a Les Marges 
harmadik, negyedik és ötödik kérdőpontja említ.

Nálunk nincsenek olyan irodalmi boltok, amelyekbe az író beül, 
hogy ráadásul, vásárfiának, autogrammját adja vevőjének, aki néha 
a mérsékelten vonzó könyvet inkább csak az autogrammért vásárolja 
meg. (Van ugyan valami efféle kísérletezés, de ez csakis a színházi 
közönségre pályázik és ebben igazi írók még nem igen szerepeltek.) És, 
szerencsére, nálunk nincsenek olyan tea-szalónok, «ahol könyvet, teát 
és asszonyokat kapni», ahogy a Les Marges kérdésére felelve egy 
szókimondó úriember írja, nem tudhatjuk, joggal-e vagy alaptalanul. 
(A  legújabb francia regényekben szó van néha ilyen «irodalmi tea- 
szalónok»-ról is.)

És nincsenek hivatásos megtérők. A  pénzszerzésnek ez a módja 
nálunk még nem vált külön iparággá ; azok, akik Papinit szeretnék 
..íánozni, még csöndesek és kissé félénkek; nem iparkodnak meg- 
éveszteni a sokaságot ; beérik azzal, ha el tudnak érzékenyíteni egy

két Constantin abbét.
Ami pedig az exliibíciók közül a legcsúnyábbat illeti : nálunk a 

rteges hajlammal nem szokás hivalkodni és a homoszexualitásnak



112 4s:
nincsenek tollforgató védőügyvédjei. Nálunk nincsenek Henry Marx-ok, 
René Crevel-ek, Maurice Betz-ek, Pierre Jean Jouve-ok, Jean Dor- 
senne-ek, Edge Trémois-k és Achille Essebac-ok ; nálunk Jean Lorrain, 
Colette W illy, Georges Eekhoud, Binet-Valmer, Francis de Miomandre, 
Claude Farrère, Francis Carco, W illy és André Láng nem írhatták 
volna meg azt a regényüket, amelyik a legtöbb példányban jelent meg ; 
ha magyar nyelven írtak volna vagy írnának : Marcel Proust-nak, 
André Gide-nek és Ábel Hermant-nak nagyon sok mondanivalójukat 
el kellett volna hallgatniok ; Gide Saül című színműve, amelyet Copeau 
a Vieux Colombier-ben előadatott, a U Homme qui joue du Banjo és 
a Sardanapale című színdarabok, amelyeket Párizsban a Théâtre 
Michel-ben és a Théâtre des Arts-ban játszottak, nálunk nem kerül
hettek volna színre.

Dilettánsok bizonyára nálunk is vannak ; talán többen, mint 
másutt. De ezek nem sok vizet zavarnak. Kiadhatják, vastag kötetek
ben, összes beszédjeiket, tósztjaikat, prüsszentéseiket ; ezek díszhelyre 
kerülhetnek a különböző közintézmények könyvtáraiban ; de innen, 
mikor szerzőjük eltűnik a szereplés teréről, az első könyvtárselejtezés 
alkalmával felvágatlanul kerülnek abba a pincébe, ahol a sohase keresett 
könyveket őrzik. Alkotójuk, a grafomániában szenvedő, minden rész
vétre érdemes amatőr fénykorában se szorított ki senkit a közérdek
lődésből, ha ugyan nagyritkán a mi irodalmunkban is találkozik valami, 
amit közérdeklődésnek lehetne elnevezni.

A  Les Marges kérdőpontjai között tehát csak egy van, ami minket 
is érdekelhet : az, amelyik a publicitással való visszaélésre vonatkozik. 
De ez a kérdés annyira érdekes, hogy hiba volna, sohase foglalkozni vele.

❖

Ugyanakkor, amikor a Les Marges közölni kezdte azokat a felele
teket, amelyeket levélben vagy az újságokban kapott, egy bécsi katho- 
likus publicista, Joseph Eberle dr., Schönere Zukunft című folyóiratá
ban így panaszkodik :

Az amerikai szellem egyre nagyobb hatással van az irodalmi és a 
sajtó-viszonyokra is. Az igazi érték, a kvalitás már mellékessé vált ; 
csak egy számít : a mind nagyobb tért hódító kiadó konszernek pénz- 
ereje és összeköttetéseik hatalma. Hermann Bahr a múltkor meg
állapította, hogy lassanként Európa is teljesen a magáévá teszi azt a 
csúnya amerikai szokást, hogy senki se olvas többé könyveket, hanem 
mindenki csak egy könyvet olvas el, «a szezon könyvét», vagyis azt, 
amelynek reklámozására valamelyik nagyon gazdag kiadó óriás össze-
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geket mert elkölteni. Olyan olvasók, akik maguk választják meg olvas
mányaikat, mindennap kevesebben vannak ; a nagy tömeg csak azt 
a könyvet olvassa, melynek címét a reklám siketítö lármával harsogja 
milliók füléi nyv, mint minden más áru, nem a szerint érvényesül,
hogy mennyit ér, hanem a szerint : alkalmasabb-e a többinél arra, hogy 
kifizethesse a rengeteg r :klámot és ezzel a nagy «befektetés»-sel arány
ban álló rendkívüli nyereséget hozzon.

Ebből az egy példából is látnivaló, hogy az a kérdés, amelyet à 
Les Marges a hirdetésekről szólva vet fel, nemcsak a francia írókat 
foglalkoztatja, hanem mindazokat, akiket az indusztrializáció diadalai 
nem ejtenek elragadtatásba. Világszerte feltűnő jelenségről van itt 
szó, a könyvnek olyan veszedelméről, amellyel szemben senki se ma
radhat közömbös. *

A  Les Marges, arra a kérdésére, hogy igazán betegségek-e, amiket 
felsorolt, vagy ezek csak képzelt bajok, száztizennégy feleletet kapott. 
Ezek közül minden pontra igennel válaszol hetvenegy és a legtöbb 
pontra még tizenhét nyilatkozó. Érdekes részlet : a nyilatkozók között 
van négy kiadó, három ismert könyvbarát és százhét író ; a könyv
barátok mindannyian, a négy kiadó közül ketten, az írók közül hatvan- 
hatan feltétlenül, tizenheten pedig majdnem mindenben igazat adnak 
Ernest Tisserandnak, aki a Les Marges kérdését megszövegezte.

Nézzük, mit felelnek arra a pontra, amely a publicitással való 
visszaélésekre vonatkozik, azok a nyilatkozók, akik —  akár igazat 
adnak Tisserandnak, akár nem —  a dolog lényegéről szólnak. (Mert 
hiszen vannak olyan feleletadók is, akik éppen ebben a minket is érdeklő 
kérdésben nagyon eltérnek a tárgytól és jóformán csak arra használják 
: el az alkalmat, hogy pro dorno értekezzenek.)

Henri d’Alméras : A  kiadó lealacsonyítja és diszkreditálja az 
irodalmat, amikor olyan nagyokat mondó hirdetésekkel ajánlgat egy 
regényírót, aminőkkel a hashajtószereket szokás. A  kiadók azzal
- edekeznek, hogy a közönség tudatlan és ostoba ; neki magának nincs 

rleménye, tehát vezetni kell. Vezetni, igen, de megcsalni nem!
Alexandre Arnoux : Az irodalom indusztrializáció ja már régóta 

erülhetetlen valami ; attól fogva, hogy a nyomtatást feltalálták, 
könyv kereskedelmi cikk ; és nagyon természetes, ha a kiadó minél 

:öbb példányt akar e lad n i... Az irodalomnak sok nagy baja van,, 
ie már régóta ; ezek a betegségek nyugtalanítóak, de nem halálosak, 
-:n:s . . . Orvosság csak az volna, ha kiirtanának minden irodalmat* 

,:be szívesen belenyugszom.
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(Nincs benne semmi csodálatos, ha Alexandre Arnoux, a költő 
és regényíró, akinek művein meglátszik, hogy minden műfajt jogo
sultnak tart, még a nagyon unalmast is, nem haragszik sem a 
reklámra, sem a klikkekre, amelyeknek sokat köszönhet. De ha 
ennyire lesajnálja az irodalmat, miért ír többet, mint amennyit 
elolvasni lehet ? !)

Henri Barbusse: Tudok-e más bajokat is? Hogyne! Például, 
hogy vannak régi, gazdag kiadócégek, amelyek úgyszólván mono
polizálják az irodalmi tudósítást és a kritikát, és ezekben a szerint 
magasztalják vagy kicsinyük le a könyveket, amint ezek megfelelnek 
vagy nem felelnek meg az ő retrográd gondolkozásuknak. Itt van 
például a Les Nouvelles Littéraires, a legelterjedtebb irodalmi újság. 
Ez a kegyszer-kereskedésre emlékeztető vállalat, csakis a neo-katho- 
licizmusban és a thomizmusban gyönyörködő közönségének minden 
hasábon felmagasztalja Jacques Maritain és Henri Massis urakat, akik
nek jelentéktelen személyét mindenáron nagyságokká iparkodik fel
fújni . . .  De a Larousse-cégnek, ezen az irodalmi újságon kívül, vannak 
lexikonjai is, amelyek minduntalan felrúgják az ilyen enciklopédiák 
első kötelességét : a pártatlanságot . . .  És mit szóljunk a műsikerek 
organ izáció járól?!... arról, hogy a reklámmal ál-nagyságokat gyár
tanak ? ! . . . a hamis és veszedelmes eszmék rendszeres propagálá
sáról ? ! . . . a sznobizmus és az ostobaság kiaknázásáról ? ! , . .

Marcel Batilliat : Mindezek a bajok ugyanannak a nagy és egyre 
jobban elharapózó szociális betegségnek a tünetei. . .  a merkantiliz- 
musnak, amely mindenben megnyilvánul . . .  ez a mi időnk szégyene.

René Béhaine : Akkor, amikor csak az ágyúszót és a jazz-band-et 
hallják meg az emberek, a hirdetés szükséges.

Jules Bertaut : A  hirdetés nélkülözhetetlenné vált a nagydob kor
szakában. Egyre szükségesebb lesz és örüljünk rajta, ha az írók alkal
mazkodnak ahhoz az időhöz, amelyben élnek ; ez rájuk nézve élet-halál 
kérdése . . .  Az elefántcsonttornyok összetörtek és darabjaikat elado
gatják . . . Engem nem bánt, ha az író, munkája végeztével, átváltozik 
kereskedővé. Ez okvetetlenül szükséges abban a társadalomban, amely
ben a kereskedő —  király . . . Nem betegség ez, csak alkalmazkodás az 
új erkölcsökhöz. Az író vagy magáévá teszi ezeket, vagy el kell tűnnie 
a világból.

(Az utilitarizmusért lelkesedő Jules Bertaut úr, aki mintha mun
kájának végezte előtt is kereskedő volna, olyan messzire megy el az 
alkalmazkodás magasztalásában, hogy nemcsak az «új erkölcsök»-et 
emlegeti elragadtatással, hanem még a visszataszító bűnökre is szere
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tettel gondol. *A bűn —  mondja —  szintén gazdagságok forrása ; jó 
gazda nem engedheti, hogy ez a forrás terméketlen maradjon«.)

André Billy : A kritika és a hirdetés viszonya ? . . .  Vannak könyv
kiadók, akik megpróbálják szelíd nyomást gyakorolni az újságok kiadó- 
hivatalaira, ilyenformán : «Minthogy sok hirdetést adtam önöknek, azt 
tűsem, joggal kérhetem, hogy irodalmi bírálójuk több figyelemben 
részesítse a kiadványaimat és különösen ezt vagy azt a könyvet» . . . 
Annál az újságnál, amelyikbe én írok, az ilyen próbálkozás mindig siker
telen, de nem merném ugyanezt mondani több más újságról, még olya
nokról sem, amelyek azzal dicsekszenek, hogy «kizáróan irodalmiak».

Jean-Richard Bloch : Az irodalom merkantilizmusa jogosult. Elke
rülhetetlen, hogy az írók a reklámtól, a hirdetéstől, az irodalmi újságok 
propagandájától és az autogramm-osztogatástól várják a sikert, amit a 
közönség ízlése nem adhat meg nekik, mert már nincs ízlés, sőt közönség se.

(És a reklám, a szemérmetlenül hazug hirdetés, az irodalmi szövet
ségek «propagandá»-ja meg az autogramm-osztogatás mégis megtalálja 
azokat, akik nincsenek?)

Jean de Bonnefon : Az irodalmi hirdetés halálosan megsebesítette 
az irodalmi kritikát, akármilyen erőfeszítést fejt is ki néhány író, aki 
még most is küzd véleményének a függetlenségéért. Hárman vannak !

Louis Borde : Az író csak akkor őrizheti meg morális egészségét, 
ha nem felejti el, hogy művészet és kereskedés nem egymáshoz valók . . . 
Nagy íróink, amíg éltek, nem voltak híresek ; a gyors és nagy siker a 
közepeseké.

Paul Brulat : A  fizetett reklám megölte a kritikát. Mindenütt a 
blöff, mely lármájával megtéveszti a közönséget, néha olyan könyvek 
javára, amelyeket még csak közepeseknek se lehet mondani. Amiből az 
következik, hogy a sikernek most már semmi köze a könyv belső érté
kéhez. A  remekművet is közömbösség fogadja, ha nincs, aki reklámozza. 
A közönség magától nem fedez fel semmit ; és akármit el lehet hitetni 
vele. A  sznobok minden állítólagos újítást hozsannával fogadnak. 
'Tehetséges, ha én úgy akarom» — jelentette ki egyszer egy képkeres- 
s:edő. A  mai könyvkiadó ugyanezt mondhatja.

John Charpentier : A  művészetek birodalmába egész sereg, a siker
ért mindenre kész, elszánt fickó tört be, akiket az amerikánizmus olyan 
regyverekkel szerelt fel, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy ezek 
z új emberek céljukat elérhessék.

Jean des Cognets : Olyan közönséggel van dolgunk, amely roppant 
-okát tud fogyasztani és amelynek az értékelő képessége jóformán 
>emmi. Ez a közönség az olvasmánytól is ugyanazt várja, amit az alko
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holtól, a filmtől, a mulatóhelyektől : az izgalmat. Természetesen az 
érzéki izgalom az, amelynek irányában a legfokékonyabb.

Maurice Dekobra : Az irodalom betegsége a publicitás ? Igen, ha 
arra akarjuk kényszeríteni az írót, hogy maradjon elefántcsonttornyá
ban és haljon éhen az önérzetével, Nem, ha haladunk a századunkkal 
és megértjük, hogy a könyvnek is szüksége van a hirdetésre. A  kiadók 
arra valók, hogy eladják azokat a könyveket, amelyeket kinyomtat
tak ; nevetséges kifogásolni, hogy reklámozzák az áruikat . . .  Az iro
dalmi kritikának ma már semmi jelentősége. A  művelt közönség az 
egyetlen illetékes bíró.

(Mi más feleletet lehetne várni attól az írótól, akinek teljesen érték
telen regényei sok százezer példányban kelnek el?)

René-Louis Doyon : Ma már minden firkász nagy sikereket érhet 
el és híressé válhatik, ha a háta mögött gazdag kiadócég áll, mert a 
kritikának nincs semmi hatása a közönségre. Hány megbízható kritikust 
ismer? Van tíznél több? Irodalmi társaságok és egyesületek, szalonok, 
klikkek, érdekszövetkezetek döntik el, hogy valakinek sikere lehet-e. 
Ha az író nem tartozik se párthoz, se semminő, csöndben, de annál 
eredményesebben működő kongregációhoz, ez a szegény nem számít.

Henri Duvernois : Ez a tehetségesek és a tehetségtelenek örök 
vitája. A  tehetségtelenek ráérnek arra, hogy lármát csapjanak. A  tehet
ségeseknek megmarad az, hogy csöndben dolgozhatnak. Előbb-utóbb 
megjön ezeknek az órája is. És ekkor szimfonikus zenekar fogadja őket. 
Amazok csak egy percnyi sikert ismertek, a jazz-band egyetlen percét.

Jacques Dyssord : Mindenki tudja, hogy X. vagy Y., aki vala
melyik újságban vagy folyóiratban a könyvekről kritikákat ír, közve- 
tetlenül vagy közvetve üzleti összeköttetésben van azzal a kiadóval, 
aki ezeket a könyveket eladja. Ilyen körülmények közt kissé bajos meg
őriznie véleménye teljes függetlenségét.

J. Ernest-Charles : Az irodalmi hirdetés okvetetlenül szükséges ; 
a nem hirdetett könyv, alig jelent meg, már el is tűnik. De e tekintet
ben egypár év óta a túlzásnak elképpesztő példáit láttuk. Azzal az 
eredménnyel járt-e ez, hogy az olvasóközönség megnövekedett? — 
nem tudom. De azt hiszem, a túlzás már előre lehetetlenné tette ezt a 
jó eredményt. A  közönség nem tudja, mit válasszon ki az óriási lármá
val egyformán nagyszerűnek hirdetett temérdek könyv közül és azon 
kezdi, hogy egyik iránt sem érdeklődik.

René Fauchois : Igen, az irodalmi díjak sokasága és indusztriali- 
zációja, a túlságosan zajos reklám, mely nemcsak szemérmetlen, hanem 
tíz eset közül kilencben fordított arányban áll a mű értékével, a Non-



velles Littéraires-íéle irodalmi boltok, azok a tea-szalónok, amelyekben 
a könyvekkel való kereskedés mindenféle más üzletet leplez, azok a 
lokálok, ahol az írók maguk adják el könyveiket és ráadásul dedikációt 
adnak a vevőiknek, stb., stb., mindez annak tünete, hogy az irodalom 
beteg . . . Az irodalom és a könyvkereskedés, szerencsétlenségükre, 
magukévá tették a politikai «erkölcs»-öket és a képviselőválasztás 
manővereinek minden csúnyaságát . . .  Az amerikánizmus bevonult a 
könyvkereskedések kirakataiba is, ahol a regényeket úgy dícsérgetik, 
ahogy a gyógyító csodaszereket szokás és ahol az írókat úgy reklámoz
zák, mint a bokszolás és a tenisz bajnokait. A  mai kiadónak egyszer
smind menedsernek kell lennie, aki nem riad vissza semmiféle szemér
metlenségtől . . .  A  fiatalságnak, amely mindinkább a sport és a leg- 
alantasabb utilitarizmus felé fordul, már nincs fogalma arról, hogy 
melyik könyvnek mennyi az értéke, és a mai ifjak közül azok, akiket az 

autó, a dancing és a mozi még nem fosztott meg az emberi értelem 
utolsó maradványaitól, ha maradt némi csekély idejük arra, 

hogy szétnézzenek egy kissé a könyvek között is, az esze
veszett reklámtól elkábítottan, káprázó szemmel 

nézik az új munkákat, a nélkül, hogy meg tud
nák különböztetni egyiket a másiktól.

(B e fe jező  közlem ény következik .)

------- ------------  117 ----------------- ------ ___



ZICHY MIHÁLY, 
A KÖNYVILLUSZTRÁTOR

ÍRTA ELEK ARTÚR

Zichy Mihály tehetségének természete szerint illusztrátor volt. A £ 
illusztrátor-tehetség bizonyos tekintetben megkötött tehetség. 

Az illusztrátor érdeklődésének felével az irodalom világában él, onnan 
kapja ösztönzéseit, onnan a feladatait is. Illusztrálás nincsen irodalom 
nélkül. Az illusztráló művész képzeletét olvasmányai indítják el és 
olvasmányai csalják ki belőle sokszor nem is sejtett erejét. Ettől függet
lenül tehetségének mértéke szerint alkot azután képzelete teljesen ere
detit, sokszor olyant, amely művészeti érték tekintetében elhomályo
sítja az ösztönzést adó irodalmi motívumot is. Zichy Mihály annyira 
sajátosan illusztráló tehetség volt, hogy mikor az irodalmi motívumot 
elkerülte és önmaga igyekezett képzeletét elindítani, képzelete erőtlen
nek és nehezen mozgónak bizonyult. Gondoljunk csak óriási vásznaira, 
vagy szimbolikus ábrázolásaira, melyekkel a maga politikai érzéseit, 
szabadságvágyát, hazaszeretetét, a zsarnokság gyűlöletét akarta meg- 
érzékíteni : emlékezzünk mindezeknek a kompozícióinak élettelenségére 
és lendület nélkül való nehézkességére.

Ahhoz, hogy valaki jó illusztráló művész lehessen, a veleszületett 
hajlandóságon túl szeretnie kell az olvasmányt, mint olyant. Zichy 
Mihály nagy könyvolvasó volt. Legjobban az olyan olvasmányt szerette, 
amely benne a művész képzeletét megmozdította. Szerette a regényes 
történeteket, a naivul hősiesen népi történeteket és a filozófiai gondolat
meneteket rejtegető cselekvényeket.

Munkásságának nagy, talán a nagyobbik részét nem ismerjük. 
Évtizedeken át volt az egymást felváltó cárok udvari rajzolója, és sokat 
rajzolt a cári környezethez tartozó nagyuraknak is. Mint könnyen alkotó 
és ajándékos szívű művész sok munkáját elszórta. K i tudja, Párizsban is 
mennyi lappang belőlük !

Óriási termékenységű munkálkodásában az illusztrált könyv 
mégis csekély helyet foglal el. Érthetetlen, hogy korának könyvkiadói 
jobban nem foglalkoztatták.

Itthon Petőfi Sándor » Összes költeményei«-nek képes kiadásában 
(Budapest, 1879) jelent meg Zichy Mihály először könyvillusztrátori 
minőségben. A  munkában a kor legjobb magyar művészei egyesült erő
vel vettek részt úgy, hogy Zichynek, ki pedig ennek a művészetnek fej
lettebb képviselője volt, mint az itthoniak, csak aránylag kevés köl
temény megillusztrálása jutott.
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Egy évvel utóbb Hubay Jenő »18 eredeti magyar dal Petőfi Sándor 
költeményeire« című hangjegyfüzetét díszítette rajzokkal Zichy, köztük 
olyan mesterművei, mint a »Nem tesz föl a lány magában egyebet« című 
dal gyönyörű rajzü női alakja.

Zichy Géza gróf hőskölteményének, a Leányvári boszorkányának 
megillusztrálása volt itthon az első önálló illusztrációs feladata. A  dísz,, 
mellyel a kötetet ellátta, nem tulajdonképpeni illusztráció. Az egye& 
énekek elé rajzolt egy-egy borítéklapot és azon ornamentumosan 
kanyargatott indakeretbe foglalta a megfelelő ének cselekvényének 
érdekesebb mozzanatait. 1880-ban készültek ezek a rajzai, tehát a 
művész javakorában, amikor rajzoló-stílusa már teljesen kialakult és 
képzeletét az alakzatok megérzékítésében a természet formáival és a 
mozdulatmegoldások friss képeivel megtelült emlékezet segítette. Tizen
három lapot rajzolt a könyvbe Zichy, a költői elbeszélés mindenik éneke 
elé egyet-egyet. A lapok kompozíciója a kor divatját követi. Valóban 
már jóval korábban —  évtizedekkel előbb is —  hasonló módon csopor
tosították a könyvek boritéklapján a tartalom eseményeit : az egymás
sal formai tekintetben össze nem függő jeleneteket ornamentumosan 
alakított ágas-bogas fatörzs vonalszerkezetébe helyezték bele. A  negyed
rét alakú lapok terjedelme lehetővé tette Zichynek, hogy aránylag sok 
kis képet zárjon az ornamentumos keretbe. Képzeletét szemmellátha- 
tóan nem nagyon izgatta a költemény együgyű cselekvénye, melyet 
Zichy Géza gróf, az aranyjánosi epika hatása alatt, egy régi krónikából 
vett át, szinte változtatás nélkül és meg sem kísérelve, hogy a mi a mon
dában értelmetlenség, vagy gyermekesség, azt lelkileg elmélyítse és 
megokolja. Zichy rajzai között mindazonáltal már megjelenik néhány 
típus, melyekkel utóbbi műveiben többször lesz találkozásunk. Közöt
tük az olasz kalandor Mefisztó-szerű ábrázolása a legjellemzőbb. A  
» Leány vári boszorkányát illusztráló rajzait Zichy tollal rajzolta. Az elő
adás módja nagyjából a rézmetszetének felel meg : az árnyékolás rajtuk 
sűrűn egymás mellé húzott vonalakból adódik.

Pétervárott a hivatalos munka mellett a maga kedvtelésére is rajzol- 
gatott Zichy. A  világirodalom nagy költői közül már előbb munkálkodásra 
indította képzeletét Goethe (a Faust-tal), Byron, az orosz Lermontov. 
A rajzok azonban, melyekkel szövegüket kísérte, nem könyvszerű illuszt
rációk voltak, hanem önálló lapok, melyek könyvbe is beilleszthetők. 
Abban az időben a könyvillusztrálás még nem talált vissza hagyomá
nyaihoz. Voltak a kornak már kitűnő könyvillusztrálói, köztük olyan 
nagyszerű művészek, mint Doré, majd Gavarni és Daumier, de a betű 
rs a rajz között való igazi viszony megtalálására, mely a könyvilluszt-
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ráció fénykorának döntő eredménye volt, ők még nem törekedtek. 
A  litográfiának még új sokszorosító-eljárása lehetővé tette, hogy elkép
zeléseik idegen kéz beavatkozása nélkül kerüljenek a papirosra, közve- 
tetlenül a szövegbe. De ugyancsak a litográfia a csaknem teljes szabad
sággal, melyet a rajzoló kéznek meghagyott, függetlenítette a művészt 
a betűképtől : a könyv és dísze között megszakította a stílus
egységet.

Korának művészi centrumától, a messzi Paristól távol, Zichynek 
a kor technikai haladását nem volt módjában követnie. De a sokszoro
sítás eljárásai szemlátomást nem is érdekelték. Semmi hírünk arról, hogy 
kőre valaha is rajzolt volna. Ellenkezőleg, oroszországi litográfiáin 
<»Kaukázusi jelenetek«, továbbá »Ének Igor hadjáratáról) annyira nem 
érzik a művész ductusa, hogy biztosra vehető : az eredeti rajzot a kőre 
átrajzoló kéz eltorzította. Ezért nem is méltók Zichyhez a szóbanforgó 
kőnyomatok.

A  rajzoló Zichynek sokáig a tussal rajzoló toll volt a leg
kedveltebb szerszáma. Később szívesen nyúlt az ecsethez és a halványra 
feloldott tushoz. Hellyel-közzel, kivált ha fényt kívánt az erősebben 
megvilágított helyekre fölrakni, gouache-festéket használt fedő
színül.

Azt az illusztrációs művét, amely egymagában is megőrizné nevét, 
»A z ember tragédiájáéhoz készített lapjait, krétával rajzolta. Bár 
könyvnek a díszítése volt a feladata, illusztrációi csak a tartalmához 
alkalmazkodnak a könyvnek, nem a formájához. Már rajzai méretének 
megválasztásakor sem számolt a majdani könyv méretével és alakjával. 
Rajzai valóságos kartonok, akkora méretűek, hogy legföllebb 
albumot lehetne belőlük alakítani s nem forgatható könyvbe bele
illeszteni őket.

A  könyv végül körülbelül félakkora lett, mint a rajzok, vagyis a 
rajzokat mechanikai eljárással meg kellett kisebbíteni. A  fényképezőgép 
volt a kisebbítés eszköze és a «héliogravure», a rézkarc módjára a papi
rosba mélyedő fényképezett és maratott rajzú rézlemez, a sokszorosítás 
eljárása, Megannyi méltatlan procedúra, —  ahhoz a nemes művészet
hez, melyet az eredeti rajzok képviselnek, sehogy sem méltó. Mert 
az eljárás mechanizálódásában sok elvész abból, ami a művész 
kezejárásában sajátos finomság. Az összhatás pedig meghami- 
sítódik annak következtében, hogy a nagy képekből a könyvben 
kicsiny képek lettek. Aki azért az eredeti rajzokat nem ismeri, 
heliogravure-másolatai segítségével csak tökéletlen fogalmat kap 
róluk.
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l i ig  Zichy Petervàrott lelke egész erejével dolgozott rajzain, ide- 
- -iiíz í írek kïk-rmrr.y szöveget, betűtükröket alakítottak belőle 

s a szövegrészt ornamentnmos keretbe foglalták. Mindez a rajzoktól, a 
i i j i iM i i  k w *  » majdani fadíszétől teljesen függetlenül ment végbe. 
Ez az aka hogy » Az ember tragédiája* díszkiadásában a nyom
tatott szövegrésznek semmi köze a közébe iktatott rajzmellékletekhez. 
Ezeket ihletett művész alkotta felajzott lelkesedéssel, amazt prózai 
észjárású iparos. Abban a korban itthon még senki olyan nem akadt, 
kinek ?e;telme lett volna arról, hogy a nyomtatott betűtükröt miképpen 
ehet es szükséges az illusztrációval összeegyeztetni, részben a leginkább 

~:_ielő betűtípus megválasztásával, részint a betűsoroknak elren
dezésével. Ez az oka annak, hogy »Az ember tragédiája« díszkiadása 

.i'Ztrációs munkának felemás hatású.
Pedig Zichy rajzai egész művészpályájának legkiválóbb alkotásai 

köze tartoznak. »Az ember tragédiája« a maga képekre tagolódó szer
kezetével, világtörténelmi eseményfűzérével és a cselekvénybe rejtett 

lozófiai tartalmával minden más tárgynál hatalmasabb erővel mozdí- 
- Dtta meg Zichy képzeletét. Egy könyv lapjain által az egész világ- 

:>rián végigszáguldhatott s a dekoratív, az érzelmes, drámai, fantasz
tikus képek ritka változatos során próbálhatta ki képzeletét. Rajzai 
k-alis illusztrációk annyiban, hogy annak adott velük látható alakot, 

imit a költő megérzékítetlenül hagyott művében. Míg a «Leányvári 
r ' 2<:rkány»-ban kezdetleges módon hozzátapadt Zichy a szöveghez és 
a rgismételte belőle rajzos ábrázolataiban azt, amit a költő is teljesen 
ut na tóvá tett előadásában, itt a cselekvényt inkább csak jelző Madách- 

<sül majdnem egyértékü munkát végzett : láthatóvá tette helyette azt, 
an ít neki, a költőnek vagy ideje, vagy kedve, vagy ereje nem volt meg- 
trzckiteni. Zichy munkájának önállóságára és képzeletének hatalmas 
jarására a legszebb két példa a világűrben lebegő Ádám és a Luciferrel 
a kertben enyelgő Keplerné jelenetének megrajzolása. Milyen nagy- 
s: • • . es teljes illúziót keltő Lucifer mozdulata, mellyel mellénél fogva 

f i a magasba a félöntudatlan Ádámot. És milyen elragadó, 
■^«ennyire elettel teljes a félfordulattal ijedten hallgatózó kacér asszony 
Alak;inak rajza !

- _— 7 folyamán rajzolta meg Zichy Mihály Arany János balla- 
•cjt. - : tervezett illusztrációit. Már közeljárt hetvenedik évéhez, mikor 

es különösen fáradságos munkájába fogott. Fáradságossá 
i feladatot az tette, hogy a szöveg megrajzolását is az agg mester vál
lal i Nem első ilyen vállalkozása volt : ismerjük egy orosz illusztrációs 
i  iáját, melynek tollrajzai alá szintén maga rajzolta a cyrillbetűs

2
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legendát. De Arany balladáihoz még külön betűtípust is kellett találnia, 
olyant, mely a tartalom és a rajz igényei szexint váltogatható legyen : 
egyszerűsíthető, ha kell, és nagyobb vagy kisebb alakban ismételhető 
szükség szerint. A  feladat, melyet vállalt, a miniáló barátokéra emlékez
tetett, kik a betűt és a szövegdíszítő ábrázolásokat szintén maguk raj
zolták. Ennek köszönhették munkáik egyöntetűségüket, a rajzdísz és a 
szöveg egymáshoz ízülését és harmóniáját. Később, mikor a kora- 
renaissance fametszetű rajzokkal díszes könyveiben a könyvillusztrálás 
művészete tetőpontjára jutott, a nagy föllendülésnek szintén az volt a 
magyarázata, hogy a fametszet vonalképe teljesen alkalmazkodott a 
betű vonalképéhez és viszont.

A  helyes könyvillusztrálásnak erre a törvényére talált rá Zichy, 
mikor Arany balladáinak illusztrálásába fogott. Még nem ismeretesek 
a mű kiadójával, néhai Ráth Mórral váltott levelei. Azokból bizonyára 
kiderülne, kinek volt az ötlete, hogy a betűket is Zichy rajzolja 
meg. Akárhogy is, ennek az elhatározásnak köszönhető, hogy az Arany
balladák albumával megszületett az első újabbkori magyar illusztrációs 
könyv, amely méltó a renaissance művésznyomdászainak könyvreme
keihez. Érdekes a betűtípus, melyet Zichy a szöveg számára választott. 
Alapjában véve az a ntiqu a betűtíp us, csak magasabb és keskenyebb alakú 
a szokottnál. Egyéni ízt bizonyos szókezdő vagy szóvégző betűknek 
lendülete, kis nyúlványokkal való megtoldása ád neki. Az emberi kéz 
nem gép, amely hajszálnyi pontossággal tudna ismételni, s a pillanat 
hatása szerint akaratlanul is módosítja azt, amit egyszerűen csak ismé
telni akart. A  rögtönzöttségnek ez az érzése mozgalmas és változatos 
hatásúvá teszi Zichy rajzolt betűit. Betűinek méretét Zichy a kitöl
tendő lap sík és a verssorok hossza vagy rövidsége szerint váltogatta. 
Némelyik balladának kezdőlapján a kisebbre rajzolt fejléc a betűk meg- 
nagyobbítását, méretüknek csaknem a megkétszerezését tette szüksé
gessé. Már a következő lapon visszakicsinyített betűkkel folytatódik a 
szöveg. Ilyenkor látszólag teljes önkényesen járt el a művész, de való
jában a síkelrendezés törvényének engedelmeskedett kicsiny méretű 
feladatán belül is. Megtehette azt, amit a könyvnyomtató a maga gép
szerű munkájával alig merne megkockáztatni.

Az ilyen művészeti megfontolástól sugallt önkényességeken túl az 
öreg művész bámulatos egyenletességgel és szabályossággal vetette 
betűit. Előbb megtervezte a rajzot, kimérte helyét a kartonlapon, azután 
hozzáigazította sorait. A  »Rozgonyiné« lapjain különösen jól meg
figyelhető, mennyire az illusztráció kedvéért rendeződött el a szöveg. 
A  versszakokat nem szabályosan, hanem lépcsőfokok módjára egymás
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elébe ugróan helyezte el egymás fölött Zichy, eleve kiszámítva, hogy 
a megbontott egyensúlyt a rajz foltjaival állítja helyre. A szöveg és az 
illusztráció egymáshoz való viszonyát egyáltalán a legváltozatosabban 
határozta meg lapjain. Mindig az illusztrációból indult el, de megoldá
s ú im  elejétől fogva a lapok betüképével is számolt. Az »Egri leány«- 
ban példán] füzér módjára fogja körül az első lapot a rajz. A második 
szakasznak az ajtónyilásban ölelkező ifjú pár gyönyörű fejléce a dísze. 
A  harmadik szakasz szöveg- és képtükrét ismét más módon oldotta 
meg a művész. Két fejléc közé fogva, oldalt egy-egy medáliába szorítva, 
veszi körül a szöveget a rajz. Pompás záróléc —  a táncoló lengyelek és 
magyarok mozgalmas tömege —  adja meg alap nyomatékos befejezését. 
A rajz és a szöveg egybekomponálásának gyönyörű példája a »Török Bá- 
:int« utolsó lapja : a szövegeié ugró erkély, rajta a síró feleség és gyerek, 
a lap alján pedig Török Bálintnak a börtön kövén hanyattertilt alakja.

Az »V. László« első lapján is fejléc és záróléc keretébe komponálva 
helyezi el szövegmegérzékítő rajzait Zichy. Erre az egész ballada- 
sorozat illusztrálása közben gondja volt : mindig vigyázott arra, hogy 
rajza a tipográfiai keretből ki ne lépjen és egységet alkosson a szöveggel. 
Még olyankor is, ha a szöveg- és képelosztás körül a megszokott lehető
ségektől eltért és például a szöveg közepébe helyezte bele az illusztrációt, 
vagy asszimetriásan rakja föl a versoszlop mentén a rajzos foltokat. Ha 
úgy érezte, hogy elképzelésével nem fér el a tipográfiai keretben, olyankor 
rgy-egy egész lapnyi önálló mellékletet rajzolt, valóságos képet, amely 
mint ilyen is -— a szövegtől és könyvtől függetlenül is —  megállaná a 
helyét. így járt el például a »Walesi bárdok«, az »Éjféli vendég«, az 
Ágnes asszony«, a »Tetemrehívás« és egyéb balladák illusztrálásakor.

Természetes, hogy illusztrációi nem egyenlő értékűek. Hét eszten- 
:ón húzódik végig elkészítésük s közben ugyanannyi esztendővel idősebb 

iett a művész. Korának előhaladása még sem érzik rajzain. Kvalitás- 
: éli különbségeiket egyéb okok magyarázzák, elsősorban a feladat 
"íegihlető erejének a különböző mértéke. Aranynak csaknem minden 
balladáját meg kellett illusztrálnia a négy albumkötet számára, s a 
r alladák között olyanok is akadnak, melyek az ábrázoló művész képze
ltét csak mérsékelt mértékben tudták fölhevíteni. De bizonyos esetek
en magában a művészben rejlett a kisebb siker oka. Zichy Mihálynak 
népies tárgy megérzékítésére nem voltak olyan eszközei, mint egyéb 

:emákéra. Ilyen rajzain nyomban megérzik, hogy nincsen mögöttük 
közvetetlen szemlélet frissesége. Paraszti alakjai konvenciózusak, 

lem megegj'énített zamatúalc. Az öreg művész túlontúl elszakadt 
hazájától és az otthoni nép életének formaemlékei túlontúl elhalvá



nyodtak képzeletében. Az »Ágnes asszony«, a »Yörös Rébék«, a »Tengeri- 
hántás« erőtlenebb és kifejezéstelenebb rajzainak ez a magyarázata.

Másrészt nyilvánvaló, hogy Aranynak éppen a balladái maguktól 
kínálkoztak Zichynek a megillusztrálásra. Tartalmuk drámaisága a 
művész számára mozgalmasságot jelentett : a mozdulatok sokféleségét 
és lendületességét ; tárgyi változatosságuk pedig a kifejezés formai 
gazdagságát. Van azután a balladáknak még egy sajátosságuk, amely 
egyenesen izgathatta az olyan természetű képzelőtehetséget, mint a 
Ziehyé vo lt: előadásuknak kihagyásos módja, az, ahogyan a költő 
minden leírástól óvakodik s az események lefolyását inkább sejteti, 
semmint magyarázza. Gondoljunk csak a »Szondy két apródja« cselek- 
vényére, mely úgyszólva csupán érzelmi kitörésekben rajzolódik ki 
halvány körvonalakkal. A  két apród hős urának tetteit és halálát 
énekli meg, de magát a szituációt, melyben a cselekvénynek ez a jelen
beli része lejátszódik, a török tábort és benne a két ifjú helyzetét, alig
hogy jelzi a költő. Milyen szaggatott és csupán a leglényegesebb lelkiekre 
szorítkozó a »Zách Klára« előadása is 1 Az ilyen költemények egyenesen 
várják illusztrátorukat, ki láthatóvá tegye azt, amit a költő megérzé- 
ldtetlenül hagyott bennök. Az «Endre királyfidban például valósággal 
a rajz beszéli el a történetet. És mily megragadó, milyen izgató drámai- 
sággal ! Amin Arany csak átsuhan, Zichy megáll előtte és borzongatóan 
láthatóvá teszi egész végzetességét és kegyetlenségét. Milyen megrázó az 
a jelenet, amelyben a felesége bezárt ajtaja előtt vergődő ifjú királyfira 
rávilágít az orgyilkosok tolvajlámpása, vagy melyben a gyilkosok 
lehajítják az erkélyről András tetemét. Ugyanígy magyarázza és ki
egészíti a rajz az »V. László« cselekvényét. László király lázas képzelő- 
lődéseiből csupán azt ragadja meg a festő, ami látható belőlük. Annak 
alakot is ád nyomban. Míg Kanizsa, Rozgonyi szökését a költemény 
alighogy jelzi, Zichy éppen a legizgalmasabb szakaszát —  a kötélen 
leereszkedést —  nagy lendülettel ábrázolja meg. A  »Zách Klára« 
cselekvényének előzményeit különösen szűkszavúan beszéli el a ballada. 
A  krónikás, kinek szájába adja Arany az éneket, nyilván ismertnek 
föltételezte a történetet. Zichy itt a maga ábrázolásaival valósággal 
a kevésszavú költő helyett beszél. Ahogy a meggyalázott Klárát be
mutatja, amint eltakart arccal megy föl a lépcsőn az apai ház kapuja 
felé, —  a leány puszta mozdulatával teljesebben jellemzi Klára lelkének 
állapotját, mint a költemény megfelelő versszakai. Még kevesebbet 
mond el a költemény a halálosan megbántott apa lelkiállapotáról. 
Zichy a maga egyszerű motívumú kis rajzával —  a lába elé vetődött 
leánya fölött síró férfiúval —  itt valósággal kiegészítőén nyúl a cselek-
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vénybe és megmutatja azt, amit a költő még csak jelezni sem érzett 
szükségesnek. Mint művészi elképzelés megragadó azután a költeményt 
befejező záróléc-szerü rajz. A  vesztőhelyet ábrázolja, tövében a katonák 
és a nép sokadahnát, nyüzsgő alakok tömegét, olyan mozgalmasan és 
fa a ta u ifa q a ,  hngg »  mjrAwV Callot hasonló tárgyú metszeteit juttatja 
csnbe. A  rajzoló mindezekben az esetekben úgyszólva párhuzamosan 
dafeanfe a költővel: annak írott balladája mellé, hiányos sorai közé, 
wfatfsyi a maga rajzban elbeszélt balladáját. Mikor a kettő kiegészíti 
egymást, olyankor egynemű hatás áll be : mert az olvasó képzelete 
teljesen megtelik és érdeklődése teljesen kielégül.

Vannak azután az illusztrált Arany-balladák között olyanok, 
melyekben a költőnek fölébe kerekedik a rajzolóművész. Arany János 
utolsó balladái fantasztikus tárgyukkal még fellobbantották az öregedő 
költő képzeletét, de izzóra hevíteni már nem tudták. A  javakorabeli 
Arany hatalmas kifejezőereje már nincsen meg bennük. Ilyen balladái 
Aranynak az »Ünneprontók« és a »Hídavatás«. Mind a kettő olyan 
téma, mely a bennök rejtőző lehetőségekkel kiválóan alkalmas az 
olyan összetételű képzelet elindítására, amilyen Zichyé volt. Mind a 
kettőben a valóság keveredik a fantasztikummal és szenvedély, sőt 
demoniság van bennük. Zichyt mindig nagyon izgatták azok az ember
ben megkötött erők, melyek, ha kiszabadulnak, romboló elemekké 
válnak és elpusztítják, akiben életre keltek. Ezek azok a démoni 
elemek, melyeknek Az » ember tragédiájáéban Lucifer a megtestesítője. 
Az »Ünneprontók« du,dása alakul Zichy képzeletében ilyen démoni 
alakká. Arany szerint a dudás csak «sanda, szikár, csúf, szőrös öreg«. 
Zichy felfogásában megnövekszik és szimbolikus jelentést kap : ördöggé 
lesz, amolyan Luciferré, aki mint titkos erő tör az emberek megron
tására. Zichy keze alatt mefisztói vonásokat kap az arca (ugyanúgy, mint 
a Leány vári boszorkány« hetvenkedő olasz vitézéé) és mint a meg
veszekedett fergeteg veti magát a megnyilt föld szakadékéba, a pokolba 
táncoltatott embersokadalom után.

A  »Hídavatás« sötét vízió, az elborult lelkű költő keserű életfel- 
ícgásának kifejezője. Megépült a nagy folyam fölött az új híd, s az ifjú, 
ki egy éjszakán mindenét elvesztette a kártyaasztalon, elrohan, hogy 
a liidról a vízbe temetkezzék. Miközben tépelődve lenéz a fekete hullá
mokba, megelevenedik a víz színe és kikelnek belőle a majdani öngyil
kosok: főbb típusaiban az egész emberiség. Hatalmas látomás, de az
- Cg költőnek már nem volt elég ereje ahhoz, hogy a vízió tragikumát 
teljes megrendítő voltában éreztesse. A  képsor, amelyet felvonultat, 
inkább csak elsorolás, nem megérzékítés. Zichy a maga mondanivalóját
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egyetlen-egy lapra gyűjtötte, egy krétával megrajzolt mellékletre. Azon 
az új híd egy részét mutatja be, s az időbeliséget megszüntetve, az egész 
cselekvényt, az Aranynál egymást követő jeleneteket, egyidejűleg. De 
Zichy előadásában élettel telik meg a fantazmagória és valószínűen 
hat a lehetetlen is. Mennyi típus és mennyi ötlet az elbeszélésében ! 
A  híd eljövendő borzalmaiból jóval többet meglát, mint a költő, aki 
inkább sematizál. Zichy előadásában konkrétumnak hat a vízió. Míg 
a költő összefoglaló módon végez tárgyával, a rajzoló művész részletezve 
bánik vele, minden alakocskát megalkot és mindeniknek szerepet juttat 
a történésben. A  vízből egymás után kelnek ki a holtak, ruhásán és 
ruhátlanul, fiatalok és öregek, urak és koldusok, anya a csöpp gyerme
kével, a kurtizán, ki a vízben is szorosabbra köti fűzőjét, s miközben 
a hídról egymásután veti magát a folyamba az újabb öngyilkosoknak 
ugyanolyan sokféle változatú serege, ők, a felbukkantak, egyenként 
visszakapaszkodnak, fel a hídra, ahonnan egyszer már a halálba ugrottak, 
hogy kísértetek módjára újra meg újra eljátsszák a tragikus játékot. 
Egyetlen képen, egyetlen rátekintésnyi idő alatt felejthetetlenül 
emlékezetébe vési a nézőnek Zichy azt, ami a költőnek sok versszakon 
által is csak jóval elmosódottabb módon sikerül.

Zichy Mihálynak az Arany-balladák illusztrálása volt a legjelen
tősebb ilyenfajta munkája. Hetvenéves múlt, amire elkészült vele, 
s a gondviselés már csak rövid időt hagyott neki. Az öregség jeleit 
mégis hiába keresné az ember ezeken a lapokon. A  kéz, mely annyit 
rajzolt, semmivel sem bizonytalanabb, mint volt java erejének korában. 
Előadása még könnyedebb, mint régentén. Keze húzása kevésbbé 
kalligrafikus, a rajztoll játékosan futtatja a vonalat és helyén hagyja 
a »pentimento«-t, a forma keresgélése közben félrehúzott vonalat, 
melyet a művészek meg szoktak «bánni». A  vonalak közeit pedig 
halovány tussal tölti ki, azzal is rakja föl az alakok plasztikájának 
éreztetéséhez szükséges árnyékot. Sokszorosításra nem éppen alkalmas 
megválasztása az előadásnak és az anyagnak : de Zichy Arany
illusztrációt nem is szabad úgy felfognunk, mintha sokszorosítás céljára 
készült rajzok volnának, hanem mint a hajdani miniatorok műveit, 
amelyek mindig egyetlen példányban készültek, sokszor egy egész 
fáradságos életnek az árán. Ilyen áhítatos, egy hosszú és gazdag 
emberélet tapasztalataiból és tanulságaiból, örömeiből és szenve
déseiből alakított remekmű az a rajzsorozat is, amellyel Zichy Mihály 
nagy költőtársa balladáit a maga módja szerint még egyszer megköltötte.



EGY SZENT ERZSÉBET-HIMNUSZ 
ZSIGMOND KIRÁLY KORÁBÓL

ÍRTA Va KJ: ELEMER ÉS LAJTHÁ LÁSZLÓ

I.

A k a s a i  szent Domokos-rend ősi zárdája kegyeletesen őrzi a marad- 
^  v án y a it  egykori hatalmas könyvtárának. A rendház már a X I I I .  
században  fennállott s volt idő, amikor tagjainak száma a százat is meg
haladta. Köztük minden időben kiváló tudós férfiak találkoztak s ennek 
megfelelő volt a gazdag könyvtár is ; méreteiben nem maradt mögötte 
az osztrák Síi/lek sokszor megbámult és irigyelt könyvgyűjtemé
nyeinek.

Kassa ama a ritka szerencséjű magyar városok közé tartozott, 
amelyik soha sem került török kézre s így aránylag sokat megőrzött, 
középkori gazdagságának emlékeiből. Hogy a domonkos-zárda minden 
kincseivel együtt mégis a pusztulás révére jutott, az a vallásújítással 
c-gvütt járt zavaroknak tulajdonítható. Az új hit követői megrohanták 
a rendházat, gazdag felszerelésű templomát feldúlták, oltárait elégették, 
a lakókat pedig szétűzték. Ekkor került prédára a szép könyvtár is. 
Egy csekély részét a város, néhány darabját pedig a Kassán székelő sze
pesi kamara vette birtokába ; a könyvek tömegét pedig széthurcolták, 
örök kárára a magyar művelődésnek és tudománynak.

Amikor a X V II. század folyamán a domonkosok visszatelepedtek 
Kassára, könyvgyűjteményüknek már csak szerény maradékait tudták 
sszeszedni. A  legszebb kéziratok és ősnyomtatványok messze vándo

roltak, s amint már a könyvek közmondásos sorsa hozza magával, egyik 
_azda kezéről a másikéra kerültek.

Ma akad belőlük Budapesten épúgy, mint Gyulafehérváron, Bécs
ien vagy Nürnbergben. Talán legkevesebb a régi helyen, a zárda könyv
árában található. S még e keveset is alig látta könyvészeti dolgokban 

jártas szakember, hogy számot adna róluk a tudomány hasznára.
Mivel jó magam e kevesek közé tartozom, kötelességemnek tartom 

gyűjtemény egyik legértékesebb darabjára, egy réges-régi Erzsébet- 
himnuszra felhívni a figyelmet, amely úgy szövegét, mint dallamát 
Tekintve, eddig ismeretlen változattal gyarapítja meglehetősen szegény 
h i mnusz-készletünket.

A dominikánus-könyvtár nehány középkori kézirata között egy kis 
ivrétű kötet vonja magára a figyelmet, amely Stagiriai Aristoteles Meta- 
phisica-ját és Aquinói Szent Tamásnak ehhez írt magyarázatait tartal- 
mazza. A  kódex rövid leírása a következő :
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Aristoielis Síagiriiae Methaphisica. Hártya-kézirat ívrétben a X IV . 
századból, eredetileg 59 levéllel, amelyből ma az 56-ik után kettő (?) 
hiányzik. Egyhasábosan, csinos gótbetűs kodexírással írva. A  lapszéle
ket X IV . és XV. századi, több kéztől való jegyzetek borítják. Rubri
káivá, piros és kék egyszerűbb kezdőbetűkkel kezdődik az la  oldalon : 
O M N ES homines natura scire desiderant. . . Végződik az 59b lapon : 
Explicit metaphisica Aristotelis. Ámen.

Hozzájárul : S. Thomae Aquinatis in Aristotelis libros X I I .  Méta- 
phisicorum commentarius. Accedunt fragmenta quaestionis incerti auc- 
toris super Commentaria S. Thomae in libros I I I .  de Anima Aristotelis. 
Hártyakézirat ívrétben a X IV . századból, amely az 57. levéllel meg
szakad. Kurzív, nehezen olvasható írás, igen sok rövidítéssel két hasá
bosán írva. Rubrikálatlan. Kezdődik az la  lapon : (S ) Icut docet philo- 
sophus in Politicis suis, quando aliqua plura ordinantur ad unum . . . 
54b 1. az első hasáb alján : . . .  intelligibile et primum bonum, quod supra 
dixit deum, qui est benedictus in secula seculorum A M E N . Et in hoc 
terminantur sentencia duodecimi libri Melhaphisice. Claudus eget baculo 
cecus duce pauper amico. 54b 1. Incipit etc. (B ) Onorum honorabilium. 
Iste liber, qui de animis intitulatur . . . Megszakad az 57. lap alján.

A  két kézirat egy a XV. század első feléből való egyszerűen préselt vö
rösbarna bőrrel bevont deszkakötésben van, szerény rézkapcsokkal ellátva.

Magánál a kéziratnál jóval érdekesebb a könyvet kötő dominikánus 
által előzéklapúl felhasznált hangjegyes hártyalevél, egy hatalmas 
graduále ívrétű lapjának a fele. Betűtípusa a X IV . sz. végére vagy a 
következő elejére vall és kétségkívül hazai kézből került ki. Grego
riánus hangjegyei is megfelelnek a kornak.

Valószínű azonban, hogy Kassán írták, a Szent Erzsébetnek 
szentelt városi plébániatemplom részére és tekintve azt a különös 
tiszteletet, amelyben e népszerű nemzeti szentünk épp ebben a város
ban részesült, úgy lehet, magát a rajta olvasható Szent Erzsébetről 
szóló himnuszt, legalább ebben az alakjában, itt készíthette valamely 
zenéhez is értő egyházi ember.

A  himnusz a rövidítések feloldásával így hangzik :

D E  SAN C TA  E L IZ A B E T H .

Gaude felix Ungaria 
gaude de Christi munere 
laudes in voce varia 
corde promas et opere

Angulare fundamentum 
lapis Christe missus est 
qui et page parietum  
in utroque nectitur. 
quem novo splendore rutilât 
plebs novas laudes jubilât.

et angelis coronata 
ut sponsata comité.
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L’rbs beate Iherusalem 
dicta pacis vislo 
quae construitur in caelis 
vívj s ex lapidibus-

Leta stupet Thuring'ia 
fractis nature regulis 
dum per sanctae suffragia 
niiranda fiunt seculis. 
Novum sydus emicuit 
error vêtus conticuit.1

Daako József prépost, a magyar szentekről szóló énekek szorgal- 
H S  g * i jt é f i ,  két Erzsêbet-himnuszt közöl.2 Az egyik általános hangú 
es csekély változtatással bármely szentre alkalmazható, a másik egészen 
ig y ű i  és kétségen kívül magyar eredetű. E két himnusz mindenikéből 
találunk reszteteket a kassaiban. Az egyezések a következők :

Himnuszunk első négy sora a Dankónál másodiknak nevezett darab 
első szakával egyezik. Ugyanebben találjuk meg a kassai himnusz 
:.rgyedik (négysoros) versszakát, mint ötödik szakot, csekély eltéréssel.
• iszont a most közölt szöveg első és második szakaszának két utolsó 
; ::a a Dankónál olvasható első himnusz első versszakának felel meg. 
Új részlet tehát nem sok van a kassai szövegben. Valószínű azonban, 
h :gy ez az összeállítás régibb és eredetibb. A  magyaros himnuszt ( Gaude 
felix Ungaria) Dankó először egy 1481. évi kéziratos breviáriumban 
találta, ez tehát XV. századi átdolgozása a kassai régebbi szövegnek.

j j  Varjú Elemér.

Himnuszunk kézirata négysoros kvadratikus hangjegyekkel van 
írva, amely írásmód tudvalevőleg nem jelez semmiféle ritmikai vál- 
tozást. Mai hangjegyekkel átírva mellékletünkön mutatjuk be.

Kétségtelenül két dallammal állunk szemben. Hangnemük hypodór. 
Az egyik a 4-ik számú versszak, amelynek az 1. sz. bővült az 5. sz. 
:íonka alakja; a másik meg a 2-ik számú, amelyiknek csak első 
-egy sorát tartalmazza a 3-ik strófa.

1 A  himnusz-töredék hevenyészett magyar fordításban igy hangzik : 

SZENT ERZSÉBETR Ő L.
Örvendj Boldog Magyarország 
Krisztustól jött adománynak 
Dícséretét minden módon 
Szívvel, tettekkel hangoztasd, 
Angyalok megkoronázták 
Hogy társokul elfogadták.
Alapvető szegletkövül 
Krisztus ím elküldetett,
Hogy ölelő kőfal gyanánt 
Ezt a kettőt összekösse.
S amint új fényre deríti,
A  nép újból dicsőíti.

Boldogságos Jeruzsálem 
Béke jósolt látománya 
Felépítve az egekben 
Kövekből amelyek élnek.
Bámul a víg Türingia 
A  természet rendje megdőlt 
A  szent által hogy megesnek 
Századokra szóló csodák.
Az új csillag felragyogott 
Régi kétely elhallgatott.

• Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé. Budapestini, 1893. A  első 
rur.usz a 277., a második a 286. lapon.
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A kézirat tisztán olvasható, a szöveg is pontosan a megfelelő hang
jegy alá van írva s mindössze három hely adhat félreértésre alkalmat. 
Ezek közül kettő hangjegynek tetszhető tintafolt ; az egyik a 2-ik strófá
ban a »parietum« szó előtt, a másik ugyanitt a «jubilât» szó után. Végül 
egy elhibázottan, korán felírt, de ki is javított C-kulcs látható ugyané 
strófa »nectitur« szava előtt.

Tekintettel arra, hogy dallam-kompilációval állunk szemben, 
fontosnak találtam volna mentői több variánsát megtalálni. Meg
próbáltam Dankó forrásainak utánajárni, de sajnos nem állott vala
mennyi kézirat, kódex és ősnyomtatvány rendelkezésemre. Iparkodtam 
több régi, magyar vonatkozású liturgikus műre is kiterjeszteni vizsgála
tom. Igv megnéztem elsősorban, kassai vonatkozásról lévén szó, a kassai

W V V X M T X ' l  1 -Ft l
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szt. Erzsébetnek szentelt dómból származó, XV. századbeli gradualét 
(Múz. cod. lat. med. aev. 172.), ahol azonban semmi nyomát sem talál
tam. Nem vezettek eredményre a Breviárium Strigoniense 1484., a 
Missale Strig. 1488., 1490. és több hasonlókorú magyar vonatkozású 
breviárium sem. A  Breviárium Zagrabiense 1688. dallam nélkül tartal
mazza a Dankó közölte Gaude felix kezdetű himnuszt némi szövegi 
eltéréssel. Pl. a 2-ik strófa 3-ik sorában »ríte« helyett »vitae« etc. Ugyanitt 
van a Nóvum sydus kezdetű himnusz is, szintén dallam nélkül és szintén 
szövegi eltérésekkel, amelyek között két teljesen eltérő sor is akad. 
Az egész »De Sancta Elizabeth Ducissa«-t megtaláltam egy pálos-rendi 
csonka breviáriumban, amely Hóman Bálint szerint a XV. század végé
ről, esetleg a X V I. sz. legelejéről való, továbbá ugyanezen breviárium 
1540-iki kiadásában, de itt is csak dallam nélkül. Csak a Gaude Sión 
kezdetű Erzsébet-himnusz dallamát láttam egy XV. századi anti- 
fonáriumban (cod. lat. med. aev. 259. Marg. Scheiffarts) ötvonalas 
kvadratikus írással. Ez általánosabb, kevésbbé magyar vonatkozású
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himnusz teljesen eltérő strófa-szerkezete miatt, nem adhatott semmi 
támpontot sem.

Sikerült azért mindkét dallam liturgikus előfordulásait megálla
pítani. A  kettő közül az általánosabban ismert a 130-ik oldalon lévő.

Ez a dallam a vatikáni antiphonale himnuszai között van, in festő 
septem dolorum B. Mariae Virginis. Ugyanez a dallama volt régebben 
a dedieatio ecclesiae. búcsú-himnusznak is.1

Ez a dallam tehát mindenütt hatsoros és pontosan egyezik a mi 
2-ik strófánkkal. A  3-ik versszak tehát csak töredék.

A  kezdő dallam föllelése már nehezebb volt, mert nincs fölvéve
- római antifonáléba. Megtalálható azonban a ma is használatban 
levő szt. domokosrendi antifonáriumban, hymnus in festő Mariae 
Magdal, in I. vesperis :

i-V t i/nstftl
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A  laudes himnusz dallama is azonos. Ez a négysoros dallam eredeti 
•lakjában csak a 4-ik strófában fordul elő. Az 5-ik versszak csonka, az 
első meg hatsorossá van kibővítve. De éppen ez a hatsorossá való kibő
vítés igen értékes számunkra, mert ez ad bizonyítékot arra, hogy a 
kézirat domokosrendi és magyar szerzetes írása.

1 Harmat Artúr zeneműv. főiskolai tanár úr szíves segítségével alkalmunk 
olt a dallamokat P. Wagnerhez, a gregorian-dallamok egyik legnagyobb élő szak- 

t ekintélyéhez elküldeni, aki kettőnk e melódiára vonatkozó agnoszkálásait meg- 
Lrősítette és közölte velünk, hogy ugyanez a dallam előfordul szt. István 
: artír himnuszának egy 1235-iki párizsi kéziratában is. Ez kétségtelenné teszi, 

hogy e dallam a miénk őse, mert Erzsébetet 1235-ben avatták szentté, tehát 
ekkor már a dallam francia kéziratból ismert. P. Wagner közölte velünk a 
. edicatio Ecclesiae V i l i .  Urbán előtti szövegét is, amelynek ez az első strófája :

Angulare fundamentum  
Lapis Christus missus est 
Qui parietum compage 
In utroque nectitur 
Quem Sión sancta suscepit 
In quo credus permanet.

Ez a két sor: «E t angelis coronata
U t sponsata comité» 

u  Isó két sora a Dedieatio himnuszának in vesperis, amely így kezdődik : 
t'rbs beata Jerusalem.
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Montalembert szent Erzsébetről írott müvében a Gaude felix Hun
gária himnuszról írva a dominikánus liturgiára hivatkozik. A  Nóvum 
sydus emicuit-nál meg a mozarab rítust említi, amely rítushoz tudva
levőleg a dominikánusok igen közel állanak. A  Mária Magdolna-himnusz 
még ismert és ma is használatos a dominikánusok között, mert Mária 
Magdolna a rend protektora. A  hagyomány szerint Mária Magdolna 
tetemét a szt. baumes-i kolostorban őrizték, mely kolostort 1282 óta 
dominikánusok lakták. A  két különböző szöveg azonos daliamára 
tehát dominikánusnál könnyű a magyarázat.

A  négysoros dallam hatsorossá való átalakításának lélektani 
kulcsát is megtaláljuk a dominikánus antifonáriumban. Az in festő 
Sancti Dominici in primis vesperis antiphona ugyanis így kezdődik : 
Gaude felix parens Hispania. Ez az antifona hatsoros strófából áll 
és formai szerkezete a következő : a b c d c d. A  dominikánus barát 
a Gaude felix kezdetű szt. Erzsébet-himnuszt annak az antifonának 
a formájára bővítette ki, amelyet jól ismert és amely szintén Gaude 
felix-el kezdődött. Az azonos kezdet könnyen rávezethette az azonos 
formára. Minthogy két záró sor kellett neki, a már előbb ismertetett 
régi dedikációs himnusz utolsó két sorát választotta és hozzáírta : et 
angelis coronata, ut sponsata comité.

Az is megmagyarázható, hogy miért e két sort, miért e dallamot 
választotta. A  dedikációs himnusz e két sora könnyen beilleszthető 
volt, mert elsejének dallama csak záradékban különbözik az Erzsébet- 
Domokos himnusz harmadik sorától, másodika meg szinte teljesen 
azonos amazéval. Ahogy az előbb két azonos kezdetű szöveg, úgy itt 
két azonos végű dallam olvadt össze. így aztán a Gaude felix Hungaria 
kezdetű Erzsébet-himnusz első szakasza is ilyen formájú lett : a b c d 
cx dx. Belekezdve a dedikációs himnuszba, abbahagyva az előbbi dalla
mot, második strófának ezt választotta. Ez a magyarázata a csonkán 
maradt szakaszoknak is. T. i. a kompilációnál kifogyott a szövegből. 
Lehet, hogy a kézirat ép alakjában az utolsó csonka strófa után még 
folytatódott.

Magyar dominikánus előtt a vers fordulatai sem lehettek ismeret
lenek. Vegyük pl. a hymnus in festő Sancti Emerici Ducis első szakaszát :

Plaude parens Pannónia 
de tam felici filio 
cuius virtute varia 
Caelum repletur gaudio.

A  Pannónia— varia sorvégződések egyeznek a Hungaria— varia-val, 
a parens Pannónia meg a parens Hispania-val. Hasonló rímeket talá-
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lünk ugyancsak Dankó könyvének 228-ik oldalán, egy másik Szt. Imre 
himnuszban : Pannónia, gaudia, glória, varia. Végül Anonimusban 
is : Félix igitur hungaria, Cui sunt dona data varia.

Mindezek, azt hiszem, nemcsak lehetővé, hanem bizonyossá is 
teszik, hogy a kézirat magyar dominikánus kompilációja és kézírása.

Varjú Elemér lelete tehát nagy fontosságú és számunkra felette 
becses, mert a legrégibb eddig ismert, írott, magyar vonatkozású zenei 
emlékünk. A  Pray-kódex neumái megelőzik ugyan korban, de azokban 
nincs magyar vonatkozás. Ez a X IV . század második feléből származó 
kézirat, ha dallamai nem is magyar eredetűek, ebben az összetétel
ben magyar szerzetes munkája, magyar szent himnuszát tartalmazza 
és magyar kéz kezevonása. A  dallamot a hazai közönségnek már be 
is mutatta dr. Molnár Imre, január 10-iki hangversenyén.

Lajtha László.

A KÖNYVILLUSZTRÁLÁS MŰVÉSZETE
ÍRTA JASCHIK ÁLMOS

(M Á S O D IK , B E FE JE ZŐ  K Ö Z L E M É N Y )

A  jó illusztráció, sőt általában az illusztráció stílusfeltételei tehát 
nem pusztán esztétikai természetűek. Arthur Rackham rajzainak 

háromszínnyomatú reprodukciói nemcsak azért kitűnőek, mert az 
angol technikai tudás és hozzáértés termelte ki azokat, hanem mert 
a művész eleve nem tűzött lehetetlen feladatot a technikai kivitel szá
mára. Halvány, tört színekkel átfuttatott vonalrajzai a reprodukálás
kor mindig megfinomodnak, mondhatjuk azt is, hogy az eredetieknél 
szebbek lesznek. Dulac esete hasonló. Az ő akvarelljei is szebbek repro
dukcióban, mint eredetiben és a sokszorosítás karakterének ez a kihasz
nálása az, ami őt a kiadók részéről is olyan keresett illusztrátorrá tette. 
Divéky József, akinek minden vonalából kiérezhető a vérbeli grafikus, 
ama kevés európai művészek egyike, aki például még a rideg fototípián 
keresztül is meleg bensőséggel tud megszólalni és kivételes biztonság
gal uralkodik azokon az eszközökön, melyekkel ezt a ridegséget a réz
karc színes mélységéig képes csökkenteni. Pogány W illy Dulachoz 
all közelebb, bár annál festőibb és lírikusabb. Főleg azonban festőibb. 
Reprodukálása feltétlenül magas színvonalú sokszorosítótudást köve
tel s ezért illusztrációi elsősorban fotomechanikai és nyomdatechnikai 
virtuozitások. Festő olyan értelemben is, hogy kevéssé számol a repró-
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dukálhatóság egyszerűsítésével, mindig súlyos feladatot tűz a nyom
dász elé, lehet, hogy azért is, mert Anglia és Amerika nyomdatechnikai 
fejlettsége követelmények tekintetében meglehetősen elkényeztette. 
Ephraim Mózes Lilién másodrendű művész ugyan, de kulturált érzék
kel egyszerűsíti vonalassá rajzait, miért is reprodukálni aránylag sok
kal könnyebb, mint Pogányt. Más típusú ember François de Bayros, 
akinek értékén felüli népszerűségét nemcsak a könnyen érthető eroti
kával átszőtt romanticizmusa segítette elő, hanem rajzainak minden
kor tiszta és világos hatása, melyek nagy vonalgazdagságuk, sőt sok
szor zsúfoltságuk ellenére is egységeseknek hatnak Jórészt az az igen 
egyszerű módszere kelti ezt a hatást, hogy rajzait rendszerint meglehe
tősen nagy méretben készítette s a fotográfikus úton történt reduk
cióval a formafoltok tömörebbekké és kompozíciói áttekinthetőbbekké 
váltak. Művészi mondanivalók tekintetében szűk skálájú, ellenben 
ornamentális leleménye és részletfantáziája aránylag sokszavú s ezért 
a közönség többségére mindig megvesztegető hatású. Az említett művé • 
szék mindegyike tárgyi, vagyis közvetlen illusztrátor. A  szövegből 
kiválasztott témától tárgyi tekintetben alig térnek el, sőt — a közvet
len illusztrátorokra jellemző módon — már magát a témát is úgy 
választják ki, hogy az tárgyi invenciójukat alátámassza, Talán még 
leginkább Divéky József az, aki a tárgyi realitástól legjobban eltávo
lodik és tisztán grafikai eszközökkel igyekszik kifejezni mondanivalóit, 

Nagyon hosszúra terjedne azoknak a művészeknek a névsora, akik 
elbeszélő hajlamaikat illusztrátori munkában élték ki és nem sok célja 
volna annak, ha ezt a személyi felsorolást tovább folytatnék, amelyből 
végül sem derülne ki egyéb tanulság, mint az, hogy az elbeszélő hajlam 
sohasem szunnyadt el a művészetben, még akkor sem, amikor az álta
lános esztétikai hitvallás kritikai megtisztulásként fogta fel a tárgyi 
témákra lesújtó ítéletét. A  felemlített művészek java munkássága olyan 
időre esik, melyben a materialista világnézet biztonságérzete a leg
magasabb ponton tetőződött és az »abszolút« festőiség dogmatizálásá- 
val úgy érezte, hogy az irodalmi beszivárgást az ábrázoló művészetbe 
teljesen és örökre megszüntette. Az e sorokat bevezető megállapítá
sainkban hangsúlyozott revíziószükséglet műtőkése mindenekelőtt 
ehhez a kérdéshez kénytelen nyúlni, hogy az illusztrálás művészi problé
májának hozzáférhető formát adjon. Bármennyire idegenkedik is tőle 
a még romjaiban is harcias materialista esztétika, be beli látnunk, hogy 
az illusztráló tendencia az ábrázoló művészetnek egyik legbensőbb 
alkotó eleme, mely, ha a kor felfogása is támogatja, úgy vagy a művészi 
tevékenység egész területén uralkodik, vagy pedig, ha egyes speciális



135

festői szempontok felülkerekedése ezt időszakilag lehetetlenné teszir 
kénytelen a maga számára más elszigetelt létformát keresni. A  múlt 
század második fele és a közelmúlt évek művészete között tehát koránt
sem olyan éles a különbség, mint azt a közellátó elemzés kimutatni 
törekedett. A  múlt század művészete nem űzött külön kultuszt az illuszt^ 
rálás tényéből, ellenben évtizedeken át mást sem tett, mint különféle 
címek alatt illusztrált ; századunk a »l’artpour Fart« tiltó szavára külön 
területet hasított ki az elbeszélő és leíró művészetnek és elnevezte azt 
»illusztrálás«-nak. Ezzel azután megbékültek a harcias »festői« izmusok 
is : az »abszolút piktúrára« veszélyes elemek az illusztrálás internáló
táborába deportáltattak, a művészi közhangulat megnyugodott és- 
»illusztráció« címén elfogadta az új Ecce homo-kát, a Siralomház-akat, 
a Két tűz között és a Jaj, be forró ! című témákat. A  »grand d’art« pedig 
ezalatt mehetett nyugodtan és fölényesen tovább a maga stíluskereső 
útján az »abszolút<< művészi felé. Ment is mindaddig, amíg a kifáradt 
Európa kifáradt embertípusában felül nem kerekedett az életösztön, 
kikényszerített tudatosságának gyűlölete alakjában és az individualiz
mus mint életérzés meg nem kezdte csöndes, hosszúnak ígérkező agó
niáját.

Az ábrázoló művészet válságos, nehéz órákat él ma. Az illusztrálás 
egyre több és több művészt csábít magához, de nem azért, mintha az 
illusztráló hajlam általánosan felülkerekednék, hanem mert ezen a 
speciális területen, melyet kiagyalt doktrínák még nem szántottak 
barázdásra, több a hívogató nyugalom, a lelki csönd, a póztalan érzés- 
kifejtésnek játékos lehetősége. Az illusztráció nem határolja magát 
körül dogmákkal, tiltó és fenyegető jelszavakkal ; a művész életérzésé
nek ösztönös megnyilatkozását nem erőszakolja dialektikai sémákba 
nem harsogja teli torokkal az »abszolút« festőiséget, nem rázza józanná 
a művészben az embert, nem kényszeríti az érzéseket, hogy értelmi 
igazságokká meztelenedjenek, nem nyúl a művészi érzések rejtekébe, 
hogy azokat esztétikai megállapítások alakjában a falánk értelem pré
dájául hajítsa. Az illusztrátor elolvas, elgondol, átél, elképzel és — 
dolgozik, mint művészeink közül Egyed Erna, Fáy Dezső és Kozma 
Lajos is. Nem azért, hogy egy esetleg igen okos és intelligens művészi 
: elfogást mindenáron igazoljon, hanem egyszerűen azért, mert ember, 
-kinek az élet nem látvány, hanem élmény, nem tények nyugalma, 
hanem formák örök mozgása, nem gépies mechanizmus, hanem pszicho- 
jentrális törvényszerűség, nem fizikai probléma, mely csak az értelem- 
hez szól, hanem egy minden anyagi dimenzión felül álló valóság, melyet 
~ k érzés közelít meg. Az egész ábrázoló művészetnek a kompozíció
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felé való kanyarodása szemmel látható. Egészen lényegtelen, hogy ez 
egyelőre a kompozíciós célzat hangsúlyozásán keresztül történik. Azok 
a fejlődési utak, melyeket ma minden fejlődésképes művész az expresz- 
szionizmuson és a kubizmuson keresztül kénytelen megtenni, egy pont
ban futnak össze, és ehhez a ponthoz érve, előáll az életábrázolás kény
szere, mint forma, az önmagunk túlélésének misztikus életösztöne, 
mint lényeg.

Az illusztrálás tehát nem olyan könnyed értelmű fogalom, melyet 
a könyvvel való megszokott kapcsolata révén elképzelünk. Az értelme 
ma sokkal mélyebbnek látszik, mint akkor látszott, amikor még elmosó
dottan beleolvadt egy kor általános művészi képébe. Ezért nem lehet 
ma a vele kapcsolatos kérdéseket tisztán a könyvművészet, a repro
dukció és a nyomtató mesterség egyoldalú szempontjából nézve tár
gyalni. Arra a kérdésre, hogy mikor jó egy illusztráció és mikor nem, 
csak esztétikai szempontból megfelelni éppoly kevéssé lehet, mint csak 
nyomdai szempontból. Mindkét szempontra van szükség, hogy ennek 
íí kérdésnek kettősségét kidomboríthassuk. Megoldani és tisztázni ezt 
a kérdést azonban még így sem tudjuk. Oka is kettős, amint az elmon
dottakból amúgy is kitűnik, de egymás mellé állítva, a kettő talán még 
világosabbá és meggyőzőbbé teszi ezt a megállapítást. Esztétikailag 
nézve azt látjuk, hogy az illusztráció tárgyi határai megvonhatatlanok, 
felfogásbeli lehetőségei rendkívül sokfélék és még az sem bizonyos, hogy 
tárgyi és felfogásbeli, vagyis kizárólag művészi szempontból jogosult-e 
az illusztrációról mint esztétikailag különálló műfajról szólani. 
Nyomdatechnikai szempontok viszont azt mutatják, hogy minden rajz 
és kép többé-kevésbbé reprodukálható, tehát legfeljebb csak arra az 
egészen apró részletkérdésre zsugorodik az egész probléma, hogy fel
tétlenül kötelez-e bennünket az illusztráció és a szöveg technikai stílus
egysége, helyénvaló-e ez a szabály, ha a technikai akadályok a mini
mumra vannak csökkentve s a szöveg mai nyomtatási módja sem 
az még, amelyet örökre befejezett ténynek fogadhatnánk el. Bizonyos, 
hogy a betűszedés lényegében Gutenberg óta semmit sem változott, 
viszont azonban az is igaz, hogy egy más típusú szövegsokszorosítás 
nemcsak hogy nem lehetetlen, de részben már van is, részben bizonyos, 
hogy lesz. Bizonyos, hogy a kézzel szedett szöveg jobban bír el olyan 
illusztrációkat, amelyek lehetőleg kevésbbé mechanikus eljárással 
készültek, tehát közvetlenebbek, mint a hideg és józan foto- vagy auto- 
típia, viszont azonban a fametszet, végeredményben mégsem az a poli- 
fonikus technika, amely a mai művészt mindenkor és egymagában 
kielégítené, nem is szólva arról, hogy technikai fejlődése már átment
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egy perióduson, mely a dekadenciáig elvitte. A  pillanatnyi fettámasz- 
tási kísérletek csak amatőrkuriózumoknak tekinthetők, ezek is csak 
akkor, ha a fametszet közvetlen s a művész a rajzát maga metszi fába. 
Nagyobb példányszámú kiadványoknál ez a sokszorosító eljárás külön
ben is nehézkes és költséges.

A  szövegnek és az illusztrációnak szerves stíluskapcsolata akkor 
fog kialakulni s vele az illusztrálás esztétikai problémája is akkor fog 
nyugvópontra jutni, ha egy olyan reprodukáló eljárás fejlődik, mely 
a művész mondanivalóit a legegyszerűbb tipográfiai eszközökkel képes 
közölni. Ezek a mondanivalók azonban egyelőre még' maguk is oly 
zavarosak, mint az európai élet egész külső képe és bajos volna meg
állapítani, hogy a ma ismert sokszorosító eljárások közül melyik van 
továbbfejlődésre hivatva. Csak a gyakorlati grafikával foglalkozó 
művészektől várhatjuk ez irányban az útjelző kísérleteket, akik új 
meglátásaikkal egyidőben a kifejezés új eszközeit is keresik. Mert ez az, 
aminek ma hiányát érezzük. Azok az eszközök, szerszámok, technikák, 
melyeket ma ismerünk és használunk, végeredményben mégis csak egy 
bizonyos világnézetnek, a materialista naturalizmusnak szolgálatában 
tökéletesedtek fejlettségük mai fokára, tehát a kifejezőképességük is 
csak annyira terjed, amennyire az a festői naturalizmus vizuális élmé
nyeinek tolmácsolására szolgál. Minthogy pedig egy új művészeti világ
nézet alapfeltétele az új vizuális tartalom, minthogy továbbá a meg- 
levő technikák és eszközök csak nyomon követtek egy szellemi fejlő- 
est, de meg nem előzték azt, be kellett következnie, mint látjuk, egy 
van stádiumnak, amikor a lelki fejlődés és a technikai kifejezésmód 

kozati kapcsolata átmenetileg megszakadt, amikor a meglévő sokféle 
technikák és eszközök egyike sem tudja többé az új élményeket kifeje- 
i >en tolmácsolni. Ez a kapcsolatzavar mindaddig tart, amíg az új élmé
nyek megtalálják technikai kifejezésmódjukat és önmaguk kijelölik a 
technikai kísérletek irányát. Lehet, hogy a ma ismert eljárások és kife- 

zésmódok mind múzeumokba kerülnek, mint a rómaiak pugilláriái 
s papirusztekercsei, kezdve a ceruzától a rézkarctűig, és olyan tech

nikai eszközöknek adják át helyüket, melyek kifejezetten azért kelet
keznek, hogy egy a maitól mindenben különböző művészeti világnézet 

íztiális meggyőződését tolmácsolják.
Az ábrázoló művészetnek a XV. század óta jelentősebb technikai 

a tiéakulását nem látjuk. Ami azóta történt, azért történt, hogy a reális 
■ t perspektivikus ábrázolása minél kifejezőbbé váljék. De nem is volt 
• : - technikai forradalomra, hiszen az egyes művészeti világnéze
tt ■ - egymástól megkülönböztető vizuális különbségek sora is meg-

3
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szakad a XV. századdal. Az impresszionizmus atmoszférikus problémái 
csak a meglátás módját individualizálták, Cézanne és követői csak a 
térszemlélet plasztikai egyensúlyát egyszerűsítették, végeredményben 
ugyanazt a vizuális ideológiát követték, mint amelyet a centrikus ábrá
zolással a XV. század megalkotott. De nem önt új vizuális tartalmat 
szemléletünkbe még a kubista kísérletezés sem, mert még a legszélső
ségesebben értelmezett gömbperspektíva is lényegileg az egy centrumos 
felületlátáson, az individualista világnézet életszemléletének ábrázolás- 
módján alapul.

Az új meglátások művészete érzésben már bennünk ébredez, csak 
megszólalni nem tud még. Ösztönszerüleg a meglevő technikákhoz, 
szerszámokhoz és kifejezésmódokhoz nyúl, miközben természetesen 
beleütközik magába a szerszámba, melyet visszamenőleges összehason
lítások alapján tökéletesnek és fejlettnek látunk ugyan, de amely mégis 
kifejezéstelen és tökéletlen, ha azt a ma bennünk vajúdó életérzések 
közlésére akarjuk kényszeríteni.

És így egyesül egy kérdéssé az illusztrálás művészeti és tech
nológiai problémakettőssége. Amíg mai lelki válságunk nem enyhül 
új, erős, cselekvő hitté, amíg szívünk minden második dobbanása 
a materializmusé, addig művészetünk, átszőve értelmi elemekkel 
és béklyózva az önkínzó tudatosság által, nem fog, mert nem tud 

azzá a fenségesen ösztönös gyermekjátékká magasztosulni, ami 
lényege, értelme és célja. És addig nem fogja megtalálni 

azt az érzéki formát sem, amelyen keresztül az 
életnek valamilyen új szépségét, új igazságát 

közölni, vallani és ünnepelni tudja.
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CSALÁD  T Ö R T É N E T E . Irta : Dr. 
Lukinich Imre. Budapest, Athenaeum, 
1927. Nem könnyű dolog egy ily elő
kelő, nagyjelentőségű családnak tör
ténetét megírni. A  szerzőnek tömérdek 
életrajzi és köztörténeti adatot kellett 
összegyűjtenie és kronológiai rendben 
áttekinthetően csoportosítania. Luki
nich ezt a feladatot nagy odaadással és 
jó sikerrel oldotta meg. Könyve olyan 
genealógiai munka, amelyet érdeklő
déssel olvashatunk végig és tanulunk is 
belőle sokat Erdély történetére nézve. 
Pedig nem az iktári Bethlenekről van 
szó, mert a bethleni Bethlenek és az 
iktári Bethlenek két külön eredetű 
család. A  bethleni Bethlenek őse, 
II. Jakab, 1282— 1329 közt élt, azóta 
napjainkig minden században kitűnt 
több Bethlen a közélet különböző 
terein. A  harctéren is megállták he
lyüket, ketten közülük elestek Básta 
korában a nemzeti fejedelemség védel
mében, de mégis inkább mint állam
férfiak és írók tették ismeretessé ne
vüket. Lukinich a család nevezete
sebb tagjainak életrajzát valóságos 
történeti monográfiák keretébe illeszti. 
Ilyen monografikus jelentőségre emel
kedik Bethlen Ferenc életrajza. Ebben
I. Rákóczi György történetének né
hány eddig elhanyagolt részlete van 
megvilágítva, mint például I. Rákóczi 
György viszonya a szászokhoz vagy  
a ' dési complanatiónak története és 
különösen a fejedelemnek lengyel- 
rrszági politikája. Nem ment eléggé 
át a köztudatba az a tény, hogy
II. Rákóczi György apjától örökölte a 

1 engyel trónkövetelésnek gondolatát és 
eszközeit is. Folytatta ott, ahol atyja 
elhagyta ; az igaz, hogy apja óvatos 
: =r: zkodása nélkül. Valóságos tör
téneti monográfiáknak nevezhetjük 
' : thlen Jánosnak és fiának, Bethlen 
Miklósnak életrajzát is. Az apa mint 
*. : r!: ; r.etíró igen nevezetes, két könyve 
az erdélyi történetről Tacitus hatása 
ilatt irt'kiváló munka. A  maga ko

rának eseményeit okosan, de termé
szetes, hogy pártoskodó szenvedéllyel 
is tárgyalja. Bármily bölcs államférfiú 
volt, “az erdélyi pártharcok közt ki 
nem kerülhette, hogy a hűtlenség gya
nújába ne keveredjék egészen ártat
lanul. Élete vége felé magát »a világi 
boldogtalanság ritka példájának« ne- 

Valóban az is volt, nem a 
maga, hanem a körülmények hibájá
ból. Fia. Miklós, aki a grófi címet 
kapta, szintén szerencsétlenül fejezte 
be zivataros életét, de már nem egészen 
ártatlanul. Igen tehetséges, eszes em
ber volt, de nyugtalan hiúsága sodorta 
minduntalan nehéz helyzetekbe. Bör
tönbe került, majd száműzetésben vé
gezte életét. A  Columba No'é tulajdon
kép ártatlan, de fölösleges röpirat 
volt. Bethlen Miklós, aki sokat járt 
külföldön és idegen ny elvek et is tu
dott, azt hitte, hogy ő a legokosabb 
ember Erdélyben s hogy nálánál senki 
sem ismeri jobban Erdély internacio- 
nális helyzetét. Ezért nem tudott 
nyugton ülni, amikor Erdély és a 
maga érdekében csendben kellett volna 
maradnia. Diplomáciai ábrándjait a 
ridegen gyűlölködő Rabutin kegyet
lenül torolta meg. A  későbbi Bethlenek 
története is nagyon tanulságos. Minő 
kiváló ember volt Bethlen János, a 
mostani miniszterelnök nagyatyja, akit 
Kemény Zsigmond oly méltóan dicső
ített. Lukinich egész terjedelmében 
közli azt az igen tanulságos levelet, 
melyet Bethlen János 1844-ben írt 
Wesselényi Miklósnak. Gúnyolja ebben 
a transylvanismust, vagyis azt az erdélyi 
nemzeti betegséget, mely a vágy és az 
erő aránytalanságából származott. 
»Ezen nyavalyáról —  úgymond —  
egy egész tömött kis könyvecskét le
hetne írni, melynek mottóul szolgál
hatna a néhai Turótzinak e verse:

A  Szegénység s Fántásia
Átkozott két Bagásia.«

Jó kis versecske. A  veszedelmes 
politikai álmodozásnak ellensége gyö
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nyörűséggel idézte. Az erdélyi poli
tika az ábrándozásnak melegágya, de 
egyszersmind a politikai bölcseségnek 
kitűnő iskolája volt. Nincs terünk 
arra, hogy többet is szóljunk e kötet
ről. Dicsérnünk kellene a díszes nyo
mást, a sok érdekes és szép illusztrációt. 
Említenünk kellene még Bethlen Far
kasnak, az óvatos államférfiúnak és 
jelentékeny történetírónak életrajzát. 
De így csak röviden és igen melegen 
ajánljuk e könyvet a magyar politikai 
és kultúr-történet kedvelőinek.

Angyal Dávid.

A  LÁ N S ZK Y -M O T O R . Herczeg Fe
renc regénye. Singer és Wolfner kiadás. 
Budapest, 1927. A  regényíró beszéli 
el ezt a regényt, de a drámaíró tervezte 
ki és építette fel. Már az is arra figyel
meztet, hogy a cselekvény három 
külön részre —  majdnem felvonásra —  
van osztva s egész tagolása színdarab- 
szerű. Az epikai részek csak olyan ter
jedelemben szerepelnek, amennyire egy 
darab dialógusába beleszoríthatók a 
személyek kimagyarázkodása útján s 
egyes részletek kevés változtatással 
átalakíthatok dialógusokká, illetőleg 
színpadi jelenetekké. De még az alap
ötlet is par excellence színpadi ötlet. 
Egy gazdag ember önként szegénnyé 
teszi magát, hogy ezzel visszakénysze- 
rítse magához a feleségét, akit már 
majdnem elrabolt tőle a fényűző élet 
tétlensége és a léha társaság —  egye
nesen színpadra kívánkozik a szereplő 
személyek vidáman karikirozott alak
jaival együtt. Semmi sincs az egész
ben, ami ne volna valóban megtörtént 
dolognak elfogadható —  de ez a való
szerűség is színpadi fantáziával van 
elgondolva.

Ennyiben különbözik a Lánszky- 
motor Herczeg Ferenc többi tel jesebben 
epikai természetű regényeitől. Az író 
figyelmét az utóbbi időben nyilván 
magához ragadta a dráma, úgyhogy 
regényírás közben is drámaíró módjára 
gondolkozik. Érdekes példája ez az 
egy író által művelt különböző mű
fajok kölcsönhatásának. A  Lánszky- 
motor esete a ritkábbik eset, gyakrab
ban látjuk az ellenkezőjét, hogy a 
regényíró megszokása érzik meg a 
drámaírón.

A  regény kora nincs pontosan jelezve, 
de az író finoman jelzi benne a jelen
kort, a háború utáni évek levegőjét. 
Amit a háttérben megmutat a pesti

úgynevezett közgazdasági életből, Rol
land bankár kriminális bukása és az 
angolok benyomulása a nagy rész
vénytársaság vezetésébe, az éppolyan 
hamisítatlanul mai, mint a «karusszel» 
nevű társaság tagjainak elmés kari
katúrái. Ez az aktuális háttér nincs 
messze perspektívába mélyítve, az 
író tudatosan csak annyit vett fel 
belőle, amennyi a cselekvény színe
zésére okvetlenül szükséges. Nem volt 
szándéka társadalmi rajzot, kimerítő 
erkölcsképet adni, csak éppen meg 
akarta teremteni azokat az aktualitás
kapcsokat, melyekkel a közönséget 
odafűzheti a cselekvényhez. Ahogy a 
vígjátékírók szokták.

Nagyon finom rajzai vannak a re
génynek. Lánszky Márta, aki körül a 
cselekvény forog, az első jelenetekben 
enyhe karikatúrával van ábrázolva, —  
nagyvilági hölgy, aki unalomból, sznob
ságból, a gazdagok életének elléhásító 
hatásaiból már majdnem elköveti a 
nagy butaságot, ha a férje brutálisan 
vissza nem rántja. Pompás írói tapin
tattal van aztán tovább vezetve, amint 
egyre jobban lemaradoznak róla a 
karikatúra-vonások : a szegénység
miatt eleinte dühvei van eltelve férje 
ellen, próbál szabadulni tőle, de éppen 
szabadulási kísérletei révén rá kell jön
nie, hogy sem az udvarlója, sem az 
apja, sem senki más nem tartozik 
hozzá, csak egyedül a férje, csak őtőle 
függ, neki vari kiszolgáltatva, de csak 
tőle is várhat valamit. S ebben a fel
ismerésben lassan tisztulnak megzava- 
rosodott asszonyi ösztönei s mikor egy 
este remegve várja haza utazásáról az 
urát, aki esetleg elpusztulhatott az 
újságban olvasott vasúti katasztrófá
ban, a sorsa s a jövő útja már el van 
döntve. Ezt csak ő nem tudja s ahogy 
az író erre az útra finom kézzel rávezeti, 
ez ismét bravúrja a lélektani tapin
tatnak. Az újpesti proletár-lakás nyo
morúságában eldurvul a teste, híres 
szép kezei megcsúnyulnak, elveszti 
asszonyi szépségének öntudatát, utolsó 
értékét. S aztán belejutva a polgári ellá
tottság nyugalmába, már teljesen kive
szett belőle az egykori luxus nosztalgiája, 
környezetének tükrében újra fel
fedezi magán azt az utolsó értéket, de 
egyúttal már félteni is kezdi urát s az
tán abban a pillanatban melegszik vele 
össze, mikor —  most már megacélo- 
sodva a szegénység, a gond, a szen
vedés hideg fürdőjében —  újra vissza-



lép a régi jómódba. Kevés vonással 
biztos és érdekes lélekrajz, minden 
fontos pontján valószerűen végigve
zetve : egy szeszélyes, ostoba kis bá
buból öntudatos asszonyi jellemet ala
kított ki az író lélektani invenciója. 
Ez a regénynek az az értéke, mellyel 
méltóan sorakozik Herczeg Ferenc többi 
művei mellé. Schöpflin Aladár.

Ö R D Ö G SZE K É R . Makkai Sándor 
regénye. 8-r. 432 1. Budapest, Genius- 
kiadás. Az Ördögszekér : a szépséges 
Báthory Anna, fejedelmi vér ivadéka, 
kit úgy kerget végzete a feslett élet lej
tőjén, mint az ördögszekeret ősszel a 
mezőkön a szél. Róla szól Makkai Sán
dor regénye.

Keletkezésére maga a szerző rávilá
gít. Elmondja, hogy Komáromy And
rásnak a »bűbájos« Báthory Annáról 
írt életrajzában »a szegény Anna tra
gikus alakj a« lebírhatatlan "erővel kapta 
meg lelkét. A  történelem gyér adataiból 
nem tudta megérteni sorsát ; képzelete 
segítségével próbálta tehát életre kel
teni s költői intuícióval óhajtotta meg
világítani azt az utat, mely ezt a sej
telme szerint rendkívüli és nagy lelket 
a legsötétebb erkölcsi züllésbe vitte. 
Föl akarta fejteni e tragikus fejlemény 
emberi okait s abban, amit a hézagos 
történelmi adatok egy könnyelmű asz- 
szony élete gyanánt sejtetnek, egy 
mélységesen megdöbbentő és eszmél- 
tető emberi dokumentumot akart az 
olvasók elé tárni a szenvedélyek vészes 
hatalmáról. így keletkezett munkája, 
melyet olyan értelemben tekint törté
neti regénynek, hogy »egy elmúlt kor 
keretében és jól ismert vezérszemélyi- 
'égeivel kapcsolatban egyetlen emberi 
lélek tragédiáját kívánja felmutatni.«

Ezt a tragédiát az író leplezetlen 
mély megindultsággal nézi, mintegy 
; alástját borítja a vére átkától üldö
zött, boldogtalan nő fölé. A  családja 
: lett lebegő végzet, öröklött zabolát

lan természet, léha környezet s rossz 
ir.ácsadók áldozatát látja benne és 
.-icédiáját a külső körülmények kény

szerű összehatásából s lelkének alko- 
Mttságából igyekszik fölfejteni.

Anna, bátyjával, Gáborral együtt, 
agybátyjuknak ecsedi várába kerül. 

Misztikus hatalmak rontó ereje lebegi 
körül a lápok közé épült várat s benne 

5upa nyugtalanító kép rohanja meg a 
r y e n r . e k e k  képzelgését. A  »párduc- 
'  : íy k e k <  szilaj természete prédájául

esik alacsony, durva és léha környeze
tüknek s a láp birodalom vad és nyers, 
szenvedélyes és félelmes lelket formál 
bennük. Anna előtt egy vén boszor
kány kísértetes elbeszéléseiből föltárul
nak a családjukat sújtó átoknak, a 
testvérszerelemnek borzalmas emlékei. 
Egyre több jelből döbben arra, hogy ő 
is boszorkány, mint a többi gonoszvérű 
Báthory-leány s megrendült lelkének 
könnyelmű s különc megnyilvánulásai 
a várnép közt is boszorkány-hírct kel
tik. Öröklötten vad és beteges képzele
tét éveken át gyújtogatta minden és 
mindenki, míg végül Báthory Erzsébet, 
a hírhedt szép bestia, a hideg számítás 
mérgét is beoltja agyába s előbb egy 
török rab. majd testvérbátyja karja 
közé veti magát. E  szörnyű bűn után 
pillantja meg Bethlen Gáborban az 
egyetlen, az igazi férfit, kitől átkos éle
tének megváltását reméli. Legszebb 
álmodozásai közt tudja meg, hogy 
Bethlen már vőlegény, a hozzávaló 
nagy éiettárs egy menthetetlen bukás 
után, későn jelent meg. Lemondani 
nem tud kétségbeesett szerelméről s 
alázatos vezekléssel se tudja fogadni 
bűnhödését, hanem égre támadó szen
vedéllyel lázad föl ellene. Két áldatlan 
házasságután szolgákhoz és cigányokhoz 
aljasodik le, míg végül mint istentelen, 
fajtalan, gyermekgyilkos boszorkányt 
halálra ítélik. A  máglyától titokzatos 
módon ugyan megszabadul, de nincs 
többé nyugta ; eszelősen, rongyokban 
bujdokol, —  megállás nélkül görgeti, 
kergeti a szél az ördögszekeret, mely 
egykor ékes virág volt.

A  regény fő művészi feladata Anna 
lelkének rajza. E feladat megoldásán 
nagyobb becsvággyal, mint sikerrel 
dolgozott az író. Anna végzetének útját 
lépésről lépésre megrajzolja, de er nelc az 
úti ak fordulóit nagyon is szemünk elé 
demonstrálja ; igen tudatosan s fázi
saiban hangsúlyozottan rajzolja Anna 
lelki processzusát s e folyamatnak 
belső mozgatója nem az élet lüktető 
heve, hanem az író tervező számítga- 
tása. Nagyon is halmozza az Anna lel
két rosszra vivő hatásokat, a nélkül 
hogy ezek elhitető igazságúakká vol
nának elmélyítve.

Egységes hatást se tehet Anna lel
kének rajza, mert négy irodalmi alak is 
van vegyítve benne, négy problémát is 
felvillant sorsában az író : az egy lélek 
két testben, az elkallódó sárarany, a 
kétlelkűség s a minden szennyet bera
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gyogó nagy szenvedély problémáját. 
Az első problémát maga a szerző így 
jelzi : »Gábor és Anna, a történelmi 
adatok halvány fényében nézve is egy
ugyanazon lélek voltak s ez egy lélek 
két testben való születése végzetes 
szenvedélyt rejtett magában, melyet a 
környezet csak kiérlelt s a rettentő 
egyesülés külső ténye csak kivilágított.« 
A  második probléma az, hogy miként 
tékozolja el az élet azokat a rendkívüli 
testi és szellemi kiválóságokat, melyek
kel felruházott egy-egy nagyrahivatott 
embert. Anna kétlelkűsége testvérében, 
Gáborban, s féltestvérében, Pálban  
mintegy ki is van vetítve : az elsőben 
lelkének végzetes, sötét, a másodikban 
nemes, tisztaságra sóvárgó fele. Benn, 
lelke mélyén a bűn felé sodródása, a 
két angyal viaskodása eleinte nagy erő
vel van rajzolva, de ez a rajz később el
veszti pszichológiai mélységét, mikor 
Anna mintegy monomaniákusan foly
ton kiteregeti kétlelkűségét s néha már 
szinte komikus bizonykodással erősít- 
geti boszorkány-voltáf. Bethlennel való 
megismerkedése után ezt a problémát 
elejti az író s Annát a romantikusok
nak jellegzetes alakjává formálja át : 
a nagy, nemes szenvedélyt ragyogtatja 
föl benne, mely a legelvetemültebb lel
ket is megnemesíti. A  szennyben fet- 
reng, de ott tündöklik lelkében a Beth
lenért rajongó nagy szerelem s ez még 
azt a pokolsötét éjszakát is beragyogja. 
Nyilvánvaló, hogy e problémák közül 
egy is elég feladatul szolgált volna.

De valószínűtlenségek s visszatetsző 
vonások is vannak a hősnő jellemraj
zában. Nem is a tes tvérszerelemnek 
rendkívül kényes motívumára gondo
lunk, hanem Anna züllésének, bukása 
utáni szeretkezéseinek fölöslegesen rész- 
letezgető rajzára. Ezeket a visszatetsző 
jeleneteket nehéz összeegyeztetni azzal 
a mélységes szánalommal, mely egy 
poklokra zuhanó lélek sorsában az em
beri végzetnek valóban döbbenetes át
éléseit s megindító föleszméléseit tárja 
föl. Azokért a nagy penitencia-tartáso- 
kért, melyekkel Anna végiggyötrődi 
egész elromlott, bűnös életét, mondja 
sorsát a szerző »lelki embernek fölötte 
tanulságos, szomorú és iszonytató* tör
ténetnek.

Anna sorsát az író az erkölcsi világ
rend sérthetetlen fönsége mellett éke
sen szóló bizonyságtételnek szánta, hó
dolatkeltő igazságszolgáltatásnak az 
sörök törvény« oltárán. De miféle világ

rend az, mely nem engedi, hogy jó le
hessen az, aki esengő szívvel óhajtja a 
jót s egy szegény leányt minden erőfe
szítése ellenére, az eleve elvégzettség s 
a környezet vasbilincseibe nyűgözve a 
legszörnyűbb bűnbe s a legszomorúbb 
züllésbe taszít? A  pogány világrend, a 
fátum világrendje ez. A  szerző meg
próbálja a keresztyén misztika körébe 
vinni át a történetet, de mégis csak a 
pogány Végzet az, ami a jóba olvadni 
kívánkozó lelket a bűnbe rántja. Vagy  
talán a keresztyénségnek »örök tör
vénye» ez?

Báthory Anna mellett a többi alak 
kisebb jelentőségű, egyik-másik egé
szen szimbolumszerűen hat. Sok alak 
mozog a regényben, a szívek viharzá
sának hátteréül nagyfontosságú orszá
gos akciók is zajlanak le s megpróbál
tatásokon keresztül Érdél y aranykora 
érik. A  történeti alakokat kevés vonás
sal is elképzeltetően jellemzi, de Beth
len Gábor lelki nagyságát nem tudja 
eléggé éreztetni. Általán azonban kor
festő részei sikerültebbek, mint a lé
lekbe világítók. Leírásaiban is van köl
tői erő, különösen az ecsedi láp-világé
ban. Kitünően tudja éreztetni a láp
birodalomnak embersorsokat formáló, 
a lelkekbe is hínárokat eresztő s őket 
magához ragadó misztikus erejét.

Általában a kiváló szerző mint szép- 
író e művében még csak keresi, de nem 
találta meg a maga útját ; sok hatást 
tüntet fel, de még összehangoltság nél
kül. Előadásában is ezt látjuk. Kiváló, 
gazdag, színes nyelvtehetség, de szí
nessége és bősége gyakran túlzásokba 
csap. Régies és népies nyelvhasznála
tában sok következetlenség van ; ar
chaizáló részleteibe feltűnően új nyelvi 
elemek vegyülnek, szatmárvidékinyelv- 
járását sok székely népnyelvi sajátság
gal elegyíti.

Semmi okunk sincs kétségbevonni, 
hogy a regény nemes indokokból s fen- 
költ célzattal készült. De sem a szerző 
emberszerető szíve iránt érzett tiszte
let, sem számos írói jelességének elis
merése nem nyomhatja el lelkűnkben 
az elképzelésnek és a megoldásnak 
diszharmóniájától keltett lehangoló ér
zést. Kékij Lajos.

Z IC H Y  M IH Á L Y  É L E T E  ÉS M Ű 
VÉ SZE TE . Zichy Mihály kritikai mél
tatásának megvan a maga sajátságos 
története, amely lényegesen külön
bözik többi nagy művészünk méltatá
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sának történetétől. Mert míg Mada
rászt és Szinyei Mersét a velük egy- 
ívású írók merőn irodalmi szempon
tokból ítélték el s meg sem kísérlették 
e mesterek művészi céljainak meg
értését, addig Zichy magyar író-kor- 
társai kezdettől fogva ugyanarra az 
álláspontra helyezkedtek, amelyen 
Zichy látni kívánta őket : a tartal
mira, amelyet ez a nagy mester oly 
nagyon kiemelt terjedelmes kompo
zícióiban és idevágó nagyszámú nyilat
kozataiban.Valóban ritka jelenség,hogy 
egy festő, midőn saját képének vele
jéről beszél, olyan szempontokat emel 
ki, mint Zichy, például »A pusztítás 
diadala« című nagy műve ismertetésé
nél. Célja vele : »Hadd fussa át —  úgy
mond —  képem a világot, mint e l 
ijesztő sikoltás.« Képének leírásából 
megtudjuk, hogy »a kardinális a pápa 
mellett, a fény behatása alatt a szel
lemi hatalom felé való mérsékelt for
dulást jelenti . . .  a köztársaság (alakja) 
mögött a progresszív reformok sejte- 
tésének fénysugarai, amelyek az em
beriség boldogítására csak ezután fog
nak elérkezni. . .  az egyes csoportok 
a történetileg igaz tények izolált apo- 
teózisai. . .  A  gondolat elvitázhat at- 
lanul jó, emberszerető és morális stb.« 
Ismétlem, ritka festő, aki egy képéből 
csak éppen azokat az elemeket emeli 
ki, amelyek nem függnek össze semmi
féle művészi szemponttal és soha ügyet 
sem vet saját műveinek azon értékeire, 
amelyek őt művészeink glóriás nagy
ságai közé emelik.

Ezeknek a nyilatkozatoknak meg
lett a maguk következménye : az akkori 
kritika most az egyszer oly dolgokat 
kapott a festőtől, amelyeket minden 
művészeti felkészültség nélkül, pusz
tán politikai, teológiai, szociológiai 
szempontból lehetett latra vetni s —  
elítélni. Művészet és publicisztika ez
úttal közös nevezőre került s a tollfor- 
iatók ezen a területen —  amelynek 
semmi köze sincs a művészethez —  
alaposan elverhették a port azon a 
mesteren, akit joggal nevezett Gautier 
un monstre de géniednek. Igaz, hogy 

volt idő, amikor Madarász meg Szinyei 
Mirse, Fcrenczy Károly meg Rippl- 
Rónai sem járt jobban. Ezekben az 
rgetekben azonban oly nyilvánvaló 
volt a támadó kritika értelmetlensége, 
■Megértésre való képtelensége, hogy 
aránylag rövid idő alatt új és helyesebb 
-ntxeles válthatta fel. Zichy esetében

ez sokáig váratott magára, mert a publi
cisztika évtizedeken át újra és újra a 
Zichy által felkínált tisztán publicisz
tikai szempontok alapján mondotta ki 
reá az anathemát. Művészetéről jó
formán szó sem esett.

Eltekintve Szana Tamásnak a 
-Magyar művészek- című albumban 
megjelent rövid méltatásától, Lándor 
Tivadaré az érdem, hogy Zichy Mihály 
részletes életrajzában (Budapest, Athe- 
naeumi művészeti szempontokra he
lyezkedik. Egyben ő az első, aki nagy 
buzgalommal gyűjtötte össze s formálta 
egységes képpé a mesterre vonatkozó 
életrajzi adatokat. 1907-ben Bodányi 
Ödön egész kötetre való ismeretlen 
adatot tett közzé. Zichy életének meg
írásához lényegesebb adatok ezek után 
nem hiányzottak. Regénybe illő pálya
futása, küzdelmei teljes megismerésé
hez, a gazdag mozaik végső befejezé
séhez egy s más szem még hiányzott, 
így elsősorban a cárok számára készí
tett rajzok, akvarellek ezernyi tömege, 
amelyek ma is hozzáférhetetlenek. 
Csak sejtésként kockáztathatjuk meg 
azt a véleményt, hogy e lappangó 
(vagy azóta talán el is pusztult) művei 
aligha változtathatnák meg azt a tiszta 
képet, amely Zichy harmonikus fejlő
dését az eddig ösmertté vált alkotások 
alapján tükrözi. Kedvezőbb helyzetbe 
kerültünk az írott kútfők dolgában. 
Két levélcsoport (mindegyik néhány 
ezer darabra rúg) vált nemrégiben 
hozzáférhetővé : a Nemzeti Múzeumé 
és a Zichy-örökösöké. Ezek részben 
Zichynek családja tagjaihoz írott le
velei, részint ezekre vonatkozó vála
szok. A  mester művészi stílusáról al
kotott képen nem változtatnak ugyan, 
de részletesebben világítják meg őt 
más szempontokból.

Ily körülmények közt köszöntött be 
a mester születésének századik év
fordulója, amely alkalomból betű sze
rint azonos cím alatt (Zichy Mihály 
élete és művészete) két kötet életrajza 
került a könyvpiacra : novemberben 
Bende Jánosé (Kókai Lajos kiadása, 
206 1.), decemberben dr. Lázár Béláé 
(Athenaeum kiadása, 239 1., számos
szövegképpel és 151 lap mélynyomású 
melléklettel). Mindkét kiadványt öröm
mel kell fogadnunk, mert mind a 
kettő (az első olcsóságánál, a második 
kiállításának gazdagsága révén) bi
zonyára hozzájárul Zichy népszerűsé
géhez, ami elé az elfogultság ma is
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szinte leküzdhetetlen torlaszokat állít. 
A  nagyközönség ma is csak az Ember 
tragédiájához készített —  i8az> hogy 
mesteri —  illusztrációi révén ismeri, 
egyes kitűnő művei, mint például a 
»Luther« vagy a »Messiás« egy-egy hit
község birtokában (amelyeknek Zichy 
ajándékozta) szinte száműzetésben lap
pangnak, mások —  éppen az Athe
naeum új publikációja révén —  csak 
most kerülnek reprodukcióban a nyil
vánosság elé. Zichy rajzainak valóban 
széleskörű publicitást kívánunk s erre 
e két mű alkalmas is. Hogy mind a 
kettő körülbelül kimerítő életrajzot 
ad, amelyet a jövő már csak apró rész
letekkel ' bővíthet ki, arra nagyobb 
súlyt helyezünk, mint az esztétikai 
fejtegetésekre, mert az utóbbiak kor és 
ízlés szerint változnak, a konkrét té
nyek viszont megmaradnak tényeknek. 
Mind a két szerző a szöveg túlnyomó 
részét éppen e nagyérdekű művészélet 
története elmondásának szenteli, né
zetünk szerint helyesen.

Erre, úgy látszik, nagyon természetes 
módon az a körülmény biztatta mind- 
kettejüket, hogy Zichy egyike azoknak 
a különálló mestereknek, akiket nem 
lehet egy művészettörténeti folyamat 
láncába szem gyanánt beilleszteni. Sok 
művészeti monográfia (főkép a né
metek) azzal, hogy mesterségesen be
skatulyázzák hősüket valamely mű
vészeti »iránv«-ba, akaratlanul is azt a 
téves hitet keltik az olvasóban, hogy 
valamely irányhoz való tartozás egy
ben művészeti értéket is jelent. A  fej
lődéstörténetnek a természettudomá
nyoktól kölcsönbe kért eljárása ká
tyúba zökkent minden művészeti érté
kelést s zavarhoz vezet, mert ehhez 
kell vezetnie minden olyan kritikai 
módnak, amely egy idegen tudomány
tól veszi át metodikáját. A  művészeti 
irány csak meder, amelyben —- értékre 
való tekintet nélkül —  egy aktuális 
művészet tovahömpölyög. De nem 
jelenti azt, hogy e medren kívül ne él
hetné autonóm életét egy géniusz. 
Zichy a legjobb akarat mellett sem 
fér el valamely irány fiókocskájába. 
Úgy látszik, szerzőink is osztják ezt az 
álláspontot, mert mind a kettő egészen 
különálló, a maga útján járó géniusz
nak mutatja be őt. H a  így egyeznek 
is felfogás dolgában, az előadás módja 
nem egyforma. Ben.de az egyszerű el
mondás formáját választotta, Lázár 
inkább az interpretáló hangját. S az

életrajz elmondásának keretében mind 
a kettő célhoz ér. Elmondhatjuk, hogy 
most már körülbelül tisztán látjuk 
Zichy élettörténetét.

S ez a mi szegényes művészeti iro
dalmunkban (amelyből például még 
mindig hiányzik Székely Bertalan élet
rajza) nagy szó.

Kiállítás szempontjából megemlít
jük, hogy Bende könyve a szokványos 
szépirodalmi köntösben jelent meg, 
Lázáré viszont, különösen nagyszámú 
és sok új reprodukciója révén, igényt 
tart a díszmű jelzőre. Az Athenaeum 
ezzel Zichy iránt érzett nagy tiszteleté
nek adta új jelét, hiszen ez az intézet 
adta ki a Zichy rajzaival díszített 
Ember tragédiáját s ugyancsak az 
Athenaeumé az érdem, hogy Zichy 
első, tudományos értékű monográfiáját 
kiadta. Lyka Károly.

A  V IL Á G  V A L L Á S A I. Irta Szimoni- 
desz Lajos. Dante kiadása, Budapest,
1927. —  A  háború óta valami hallgató
lagos megegyezés-féle alakult ki —  
észrevétlenül, s ma már közerkölccsé 
vált, mely ellen véteni bűn —  a kritika 
művelői között : kímélni mindenkit, 
mert mégis csak nagy dolog s egy
magában tiszteletre méltó, hogy valaki 
a mai nagy nyomorúságban szorgal
masan tanul, olvas és ír, s hogy akad 
kiadó, aki az olvasmányok nem sok 
haszonnal kecsegtető kivonatának 
könyvalakba nyomatására pénzt áldoz 
és kockáztat, néha bizony rengeteg 
sok pénzt. Az apagyilkosnak meg
kegyelmező közhangulat szinte erkölcsi 
nyomása alatt, mikor füzetkéknek 
dicséret és elismerés jár, mit csináljon 
a kritikus, lia két ilyen hatalmas, jó 
kiállítású kötetet tesznek le az asztalára, 
drága vászonba kötve, tele képpel, 
melyre a jóhiszemű kiadó nyilván 
számlálatlan ezreket költött? Talán 
ezt : meghajtja elismerésének zászlaját 
a kiadó rendkívüli bőkezűsége és 
bátorsága előtt, s aztán krokodilus- 
könnyek nélkül, sajgó szívvel meg
mondja kiadványáról az igazat. Mert 
ha a kímélet ma anyagi okokból 
erkölcsi parancs, van rajta túl, szel
lemi okon, másik, nagyobb és örök 
erkölcsi parancs, mely kategorikusan 
kötelez arra, hogy a magyarul sűrűn 
megjelenő, úgynevezett tudomány-nép
szerűsítő könyvek elsekélyesedésének, 
tudománytalanságának, művészietlen- 
ségének, stílustalanságának, dilettantiz
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musának s a magyar nyelvet hóhérolá
sának megálljt kiáltsunk, kik vagyunk 
kiáltok a pusztában. Akinek nincs 
tudománya, nincs művészete, az ég
világon semmi saját mondanivalója, 
aki a mások mondásait se tudja hasz- 
nálhatóan összefoglalni, aki nem tud 
írni, nem tud magyarul se, az ne írjon 
könyvet a »művelt közönség számárai, 
legalább addig ne, míg van tiszteletre 
méltó «művelt közcnség«, —  s még van 
hál’ Isten ! — mely megvesz jó könyvet 
is a rossz helyett, ha kap (de netán 
nem telik neki a jóra, ha a rosszra 
költött). A  könyv, ha kiadatott, nem 
magánügy —  s ha a szabad verseny 
döntsön sorsáról, ám szólaljon meg a 
szabad reklám mellett a szabad kritika 
is. S hahogy kímélet kell, jó, legyen, 
de —  que messieurs les assassins 
commencent. Mert ha csakugyan oda
jutottunk, hogy hazai jófajta terme
lésünk nem képes az olvasóközönség 
éhét csillapítani, tessék akkor inkább 
jó idegennek fordításával kielégíteni, 
mint hazai rosszal. (Bolond gazdának 
tartanók, aki a maga elégtelen marháját 
nem szaporítaná jó idegennel, csak 
azért, mert idegen —  holott a hazai 
is netán idegen volt valaha.) Nem igaz, 
hogy a hazai rossznak istápolásával, 
csak amért hazai, segítjük a hazai jót. 
Ellenkezőleg, a rosszból születik akkor 
mindig több, szapora fajzat, s végül 
agyonnyomja, elszíjja a kevés jót.

Szimonidesz nagy könyvének állító
lag van valami nevezetessége, ezt 
olvastam róla, mely miatt különös
képpen elismerést érdemel : hogy első 
a maga nemében magyarul. Csakhogy 
rtisztingváljunk. Elsőnek lenni valóban 
nagy dolog —  úttörőnek. De a nép- 
'Zerűsítő nem úttörő. Hiszen mindegy, 
magyarul vagy más nyelveken olvasta-e 
: könyveket, melyek eredményét ma- 
-varul, netán elsőnek, összefoglalja 
vagy kivonatolja. Nem tárgya, hanem 
:élja határozza meg könyve jellegét, 
Hege határozza meg helyét a sorban,
- —ereteinek gazdagsága, földolgozásá- 

nak világossága, elevensége, szemléle- 
: r ; = ege, érdekessége határozza meg 
Tir.rját. Más mérték vagy értékelő 
-Zcirpont itt nincs és nem lehet. 
Népszerűsítő, ismeretterjesztő könyv 
pedig magyarul századok óta sok 

lent meg —  ebben elsőnek lenni 
bb-é r ím  adatik meg senkinek -—  s 

teozzá jó egynéhány jeles, az utána 
JSwik Iránt nagy igényre jogosító

könyv. Éppen történeti téren is (már 
pedig a módszer tekintetében mindegy r 
hogy minek a történelméről van szó —  
s hirtelen meg nem tudnám mondani, 
melyik az első magyarul írott törté
nelem ); sőt még vallástörténeti téren 
is (pl. Kecskeméthy— Bartók— Révész 
A  mi vallásunk c. könyve, Kolozsvár, 
1917.).

Tehát : nevezetesség? Van. S ez : 
hogy e könyv szerzője összeírt 600 
nyomtatott lexikon-oldalt olyan témá
ról, melyről még a legvadabb el
fogultság mondhatja, hogy nem 
^érdekes* (a világ vallásai !), témáról, 
melynek az embarras de richesse bősé
gével dicsekedhető irodalma van, no 
igen,- jó és rossz irodalma, de jó is 
annyi, hogy csak győzze az ember, 
fontos fölfedezésekben és megállapí
tásokban gazdag irodalma, melyek 
éveken, sőt évtizedeken át időről időre 
valósággal lázba ejtették a világot 
(németek császárját ! ötórai teák kö
zönségét '.) -— s ő mégis oly unalmasan, 
annyira szemlélet, vízió, fantázia, gon
dolat, szintézis nélkül tudott erről az 
izgató témáról írni, mely szinte maga
magától megelevenedik az ember előtt, 
megszállja az embert, mint a csillagos 
ég vagy a tenger végtelenje, tudott 
róla írni annyira nem látva az egészben 
semmit, mint lélektelen, érdektelen 
adatokat vagy kuriózumokat, hogy ez 
már valóságos kunszt, hogy már szinte 
érdekes, már valóságos kuriózum maga 
is. S ezért, noha más okon, magam is 
attól tartok, amitől a szerző, mikor 
könyve elején ilyen leleplezést mível : 
»akiben nincs elegendő kitartás és 
céltudatosság, az hamar kész meg
alkotni azt a lesújtó véleményt, hogy 
ez a vallás világának számtalan válto
zatát és formáját feltáró tudomány 
tulajdonképpen az emberi butaság 
történetének leggrandiózusabb tárháza 
s hogy okos ember legjobban teszi., 
ha távol tartja magát tőle« —  félek, 
mondom, hogy aki még nem olvasott 
egyebet, e könyv elolvasásával csak
ugyan úgy jár, mint ahogy itt meg
jósolják neki, s ha e könyv elolvasása 
után már nem futja benne más köny
vekhez a »kitartás és céltudatossága, 
az . . . da capo az idézett sorok. (H a  
nem áradna úgy belőle a fölvilágoso- 
dottság jóhiszemű naivitása, démoni 
fondorral lehetne meggyanúsítani eny- 
nyire népszerűtlenítő »népszerűsítést« ;■ 
maga az ördög se tudná alaposabban
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kedvét szegni az embernek, hogy a 
vallás világába betegje a lábát, mint 
-a »világ vallásait« megismertetni akaró 
ez a könyv.)

Világrészek, népek, korok, kultúrák 
vonulnak el az olvasó szeme előtt —  
azaz hogy csak a nevük, őmagukat 
nem látjuk. Mint sok kilométer hosszú 
film, mely csupa merő fölirat, semmi 
kép —  igazi képtelenség. Nem osztom 
ugyan a szerző nézetét, hogy7 »a vallás- 
történet birodalmának nagy része fa
ragott romokkal van borítva, melyek 
közé romantikus képzelettel kell életet 
varázsolni«, mert ha a tudományos 
konstrukciónak szüksége van, és pedig 
nagyon is van, képzeletre, ugyan más 
az, mint a »romantikus képzelet« ; de 
isten neki, beértem volna én már ezzel is, 
még tán fölüdített volna e betűszaha- 
rán. Ám  hiába. Semmi fajta képzelet, 
beleképzelés, beleélés, megjelenítés, 
életrekeltés, láttatás, megértetés oázi
sának nem sikerült nyomára jutnom.

Effajta népszerűsítő könyvet termé
szetesen nem szabad a tudományosság 
mértékével mérni. De ismereteink és 
igényünk mai fokán még ilyen könyv
ben se lehet pl. a zsidó vallást egy
szerűen kiragadni előzményeiből és 
környezetéből azért, hogy a keresztyén- 
séggel egy kalap alatt tárgyaljuk, 
«  ugyanakkor pl. a rómait ott hagyni 
a  maga helyén ; mert vagy történeti 
vagy geográfiai szempont, vagy az 
összefüggések, egymásra hatások szem
pontja, vagy érték-ítéletek szerint iga
zodik szemléletünk, de összekeverni 
valamennyit nem lehet a nélkül, hogy 
groteszk helyzetkomikum ne álljon elő, 
ami pedig aligha volt cél. így történik 
pl. hogy előbb kerül sor az iszlámra, 
mint az indus védákra, s egy fejezet
körbe csöppen a görög vallás az észte
kével és magyarokéval, elidegenedve 
az indusokétól stb.

Kiindulása a darwinizmus mithosza : 
az ú. n. primitív népek vallásától meg 
•akarja vonni a fejlődéstörténet útját a 
keresztyénségig ; persze lehetetlen ; ezért 
rántja elő hol ezt, hol azt a szem
pontot. Mikor ilyen, objektivitást em
legető műnek, kitűnő külföldi példák 
nyomán is kínálva kínálkozik a suum 
cuique alapján álló, a vallások törté
netében az igazságot és igazságosságot 
a maga módján megközelíteni tudó 
tiszta történeti módszer.

Hogy valóban népszerű s a mellett 
Igazán tanulságos és értékes is legyen

—  mi kellett volna hozzá ? Nem sok. 
Csak ennyi : ha röviden és szemléle
tesen megírja (híven mások nyomán) 
a vallások szellemi, történeti, geo
gráfiái milieuj ét s minél több szemel
vényt ad jó fordításban eredeti ter
mékeikből, akkor még ennyire híján 
minden fantáziának és írói készség
nek, mindössze több és gondosabb 
munka árán csakugyan roppant ér
dekes könyvet tákolhatott volna össze 
a szerző. Még tovább megyek az enge
dékenységben. Ha csak a fele ilyen 
anyagból készül e könyvnek, talán 
még akkor is meg lehetett volna bocsá
tani neki a másik felét (fenntartással
—  mert olyanokat, amilyenek majd 
mindjárt következnek, soha és semmi 
áron). Sajnos, csak itt-ott van bele- 
tűzködve néhány ilyen szem mazsola 
ebbe a puffadt korpacibere-puddingba.

No ízleld meg te is, olvasó. Adok 
belőle s ezzel módot is e sütet megbírá- 
lására. A  műnek csaknem fele a ke- 
resztyénségről szól, melyet a szerző 
nyilván nemcsak történeti szerepe, de 
belső értéke szerint méltónak talált 
erre. Nos, a keresztyénség megala
pítója, Jézus Krisztus, olyan «egyéni
ség», akivel immár közel két évezrede 
foglalkozik az emberiség (s úgy látszik, 
ennek még ma sincs vége), s akit az 
emberiség jelentékeny' része, benne 
igen sokan legnagyobbjai, olyan nagy
nak tart, amilyennek senki emberfiát, 
amilyen maga az Isten. Hogy az em
beriség e részének igaza van-e, ő dolga,
—  de hogy az ilyen »egyéniség« már 
aztán csakugyan rendkívüli valami, 
azt felfogni, megérteni és megértetni 
a vallások történetírójának dolga. A  
Világ vallásainak. írója ilyeneket tud 
róla : «Tanításaiban van valami nagy
stílű, kiforrott, monumentális s hogy 
mondásait belekalapálja hallgatói lei
kébe, nem riad vissza túlzásokba vesző 
paradoxonoktól. Istenadta szónok (a 
hegyi beszéd értékes beszédtöredékeinek 
a halmaza), ■—  de nemcsak ez, hanem 
költő is. Példázatai, apró elbeszélései... 
határozottan megbírják a költői mér
téket is. Költőként való értékelését 
legfeljebb az ingathatná meg, hogy ez 
a költői színezet nemcsak beszédein, 
hanem cselekedetein, élete egyes nyil
vánvalóan később költött jelenetein 
(karácsonyi történet) is elárad, azon
ban ha ezt számításba is vesszük és le 
is vonjuk, még akkor is annyi költői íz 
marad minden szavában, hogy annak
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alapján sok versfaragónál nagyobb 
költő marad. Feltűnő gondolatainak 
újszerűsége . . . (I I .  79. 1.) Egyénisége 
eredetiségének a kulcsa az, hogy egy 
deduktivan gondolkozó vallásos világ
ban egyes-egyedül ő az egyetlen induktív 
módon gondolkodó... (I I . 8 6 ; ez a 
»deduktiv-induktív« majdmegmondom, 
micsoda annyira tetszik szerzőnek, ki 
egyébként takarékos a dűlt betűvel, 
hogy ezt aztán dűlt betűvel szedeti, 
mert ez nyilván fölfedezés, s annyira 
bele van habarodva, hogy nem győzi 
hajtogatni, nyilván ő is »bele« akar 
»kalapálni« valamit valahova) . .. Ész
szerű, induktív gondolatsorok segít
ségével megalkotott vallásos eszmé
nye végeredményben majdnem telje
sen egy vonalba esik a zsidóság esz
ményeivel. Ez azonban nem szükség
szerű találkozás. A  két különböző 
módszer eredményeinek azonossága 
csak úgy lehetséges, hogy7 Jézus nem 
törekedett új igazságokra és világnéze
tének teljesen következetes kiépíté
sére . . . (I I . 87. 1. . . . s a  »két külön
böző módszer eredményeinek azonos
sága* mellett mégis »feltűnő gondola
tainak újszerűsége« ! ?) . . .  Meglepő, 
hogy Jézus az induktív módszer tala
ján milyen biztosan mozog . . .  (I I .  
8 8 . 1.) Jézus pedig annyúra tudatosan 
járt a maga útján, hogy~hegyTi beszéde 
végére zárókőnek a kétféle gondolko- 
zási módszert jellemző, homokra és 
sziklára épített házról szóló példázatot 
tette fel. A  szikla, amire Jézus épít 
s amire hallgatóival is építtetni akar, 
ez az induktív gondolkozási módszer, 
amely jó l megfigyelt, minden oldalról 
összehordott adatokból következtet 
közvetlenül hozzá nem férhető igaz
ságokra . . . (I I .  88 . 1. ; s most tessék 
~bből az »adatból« a szerző megbízha
tóságára «következtetni* az «induktív 
módszerrel* ; a példázat t. i. ezt 
mondja : Valaki azért hallja éntőlem 
•: beszédeket és megcselekszi azokat
>:b. . . . Tévedés ne legyen : Máténál a 
görög szövegben poiei autúsz, Lukács-

ál poión autúsz) . . .  A  ny7ugati világ-
- an azért is fontos alapvetés, mert 
S-okrates után egész Bacon-ig, Descar-
■ -- - a modern kultúrának tapasz- 
talatra. kísérletre és indukcióra való 
rendszeres felépítéséig Jézus Krisztus 
sz induktív gondolkozás terén társ 
■flfcnl áll. Vallásos téren pedig nem-

; : ï  úttörő volt, hanem a keresztyén-
- i : mindvégig egyedül is maradt

induktív gondolkodásával..,*(II. 89.1.)
— íme. Ez Jézus Krisztus. Nem ke
vesebb, mint «sok versfaragónál na
gyobb költő* és mint —  Bacon elő
futára. S ilyen magy-arán megmagya
rázva. Ezt leírja valaki abban az év
ben, mely éppen nevezett Jézus Krisz
tusról neveztetik immár 1927-iknek. 
No értsen meg ebből valaki, semmi 
többet, mindössze ennyit, az emberi
ségnek ezt a megátalkodott időszámí
tási furcsaságát. Egyénisége eredeti
ségének ebből a >kulcsából.« Ez nem 
tréfa, olvasó. Ez így van e könyvben, 
szóról szóra idézek, lelkiismeretesen, 
lapszám-megjelöléssel. Nem én találtam  
ki. De szeretném én azt látni, aki 
ilyet ki tud találni, csak azért, hogy7 
felebarátjára rákenje. A  filológiai tel
jesség kedvéért még egy »vesd-összé«-t 
is hadd idézek hozzá, ezt már Haupt- 
mannból : Erfinden Sie so was mai, 
guter Spitta.

Ilyen stílus, ilyen magyarság 1 Ne  
mondja többé senki: le~sty7le c'est 
l'homme. Emberben nincs ilyen. 
Hallga : «Nagy gyűjtőfogalmakban kü
lönböző hasonló jellegű, de különböző 
intenzitású vallási áramlatok kerülnek 
össze, amelyek nemcsak a közös gyűjtő
fogalomban függnek egybe, hanem 
azonkívül is benső rokonságban állnak 
egymással, mert más-más tartalmuk 
dacára is hasonló, vagy azonos jelle
gűek.* (I. iy. 1.) Ezt nem malicia 
pécézte ki. Üsd föl bárhol, mindenütt 
«különböző hasonló« értelmességet és 
magyarságot találsz. így megy végte- 
len-végig, «különböző hasonló« módon.

Végül pár szót a szöveghez csatolt 
bibliográfiáról és illusztrációkról. Hű tü
kör mind a kettő. Nem a vallások tör
ténetéé s e történet tudományáé. Másé.

Ilyen népszerűsítő könyvhöz ter
mészetesen nem dukál se részletes, se 
tudományos bibliográfia. Akár el is 
maradhat. De ha már van, valamire 
használható legyen. Az azonban már 
csak mégse lehet, hogy7 felsorol érték
telen fércelményeket s alapvető vagy 
éppen a népszerűsítés terén már be
vált és elterjedt könyveket szóra se 
méltat. Nem említi pl. R . Kittel «Die 
alttestamentische \Vissenschaft« - ját, 
mely mintául és puskául szolgálhatott 
volna az ókori zsidó vallás ismerte
tésénél ; Indiát H. H. Ewers tanítja 
Max Müller, Deussen, Oldenberg, Neu
mann stb. hely ett ; a magy7ar művek 
közül, noha a legrosszabbaktól se saj



nálja a nyomdafestéket, mellőz ilye
neket : Varga Zs. : »Az ókori keleti népek 
művelődéstörténete, különös tekin
tettel a Bibliára« 2 kötet, 1915, 1918 ; 
Erdős J.: »Ujszövetségibevezetés« 1911; 
W arga L. : »A  kér. egyház történelmei
3 kötet, 1906— 1908 ; Munkácsi Bernát 
gyűjtései stb., stb.

Illusztráció terén kitűnő példát és 
felhasználható anyagot adnak az olyan 
népszerű művek, mint pl. Benzinger 
*>Bilderatlas zűr Bibelkunde« vagy az 
1917-ben megjelent Das Buch der 
Reformation, geschrieben von Mit- 
lebenden, és hasonlók ; t. i. itt is azt 
kellett volna tenni, amit a szövegben 
kellett volna tenni : lehetőleg eredeti, 
az illető korra és vallásra jellemző ter
mékeket bemutatni ; itt pedig —  noha 
meg kell hagyni, vannak ilyenek is szép 
számmal -—  kapunk drága mély
nyomaton olyan képeket, miknek se 
művészi, se dokumentárius becse (Bar- 
rias stb.), s ugyanakkor pl. Michel
angelo Mózesét, Raffael Madonnáit 
ócska tollrajz-kontúrokban, ami blasz- 
fémia.

Ennyi szép papiros, ennyi betű, eny- 
nyi drága reprodukció, ily áldozatkész; 
kiadó ! Együtt és külön-külön mind 
jobb sorsot érdemelt. Jó könyvet. 
Jó könyvhöz jó kritikát. Mily szívesen 
írtam volna. Százszor szívesebben, 
mint ezt. De hát oleum ex operám 
perdidi, ami azt teszi, ha megmagya
rázod : hiába Kámba búcsúra.

Fülep Lajos.

R E G G E LT Ő L ESTIG . Kisbán M ik 
lós regénye. Erdélyi Szépmíves Céh 
kiadása, Kolozsvár, 1927. Élénk drá- 
maiságú novellák s nagy benső feszült
ségű színpadi művek után Kisbán 
Miklós most regénnyel áll elénk. Regénye 
is merőben drámai fogantatású : " a 
helyzeteknek és cselekvésnek olyfokú 
összeszorításával, a lelkek viaskodásá- 
nak annyira magyarázgatás nélküli, 
szűkszavú s egyre az ütközőpontok 
felé siető rajzával kísérletezik, minőre 
a regényírásban alig találni példát. A  
rá nézve új műfajban nemcsak, hogy 
írói jelleme nem módosul, de még hang
nemet sem igen cserél ; epikaivá csak 
azáltal avatja tárgyát, hogy a múlt
ban, az emlékezésben játszatja le.

A  két egymással viaskodó lélek két 
ikernővérben lakik, Máriában és Mag
dolnában. Mindketten özvegyek, amaz 
Walteré, a tébolyodottan kidőlt zenei

zsenié, emez Ralphé, a léghajó-kirán
duláson lezuhant Zeppelin-tiszté. De 
özvegyi gyászuk csupa vád, gyűlölkö
dés, két elrontott élet néma jajszava. 
Walternek lelki osztályosa nem a fele
sége volt, hanem Magdolna, s Ralph- 
nak perzselő szerelmi élménye nem a 
maga felesége, hanem Mária. Mária így 
két ízben rabolta meg ikernővérét, de 
a kettős győzelemnek ő sem babér- 
lombját viseli őszülő fején, hanem tö
viskoszorúját, talán gyötrőbbet még a 
Magdolnáénál is. A  nagy zenei láng
elme kultuszában, hagyatékának gon
dozásában, világdiadaíának kiküzdé
sében eggyéforr e két női jellem, mely
nél pedig ellentétesebbet, sőt ellensé
gesebbet képzelni sem lehet.

Kisbán Miklós szinte kockázatos 
vakmerőséggel lemond az epikai ér
dekkeltésnek minden bevált eszközé
ről ; az olvasó számára annyira nem 
tartogat meglepetés-érdekességeket, 
hogy regénye első lapjain mintegy 
rövid kivonatban előre elmondja me
séjének tartalmát. Hanem azután az 
egészet újra lejátszatja a két nővér 
emlékezésében, s minden mozzanat 
megtelik lüktető élettel, az idegek vé
szes játékával, s végül az egymásra 
torlódó mozzanatokból kialakul két 
szenvedésnek kegyetlen és kérlelhetet
len pontosságú életrajza.

A  Chlemsee-parti villa, mely szín
helye volt négy lélek rommáégésének, 
könyörtelenül őrzi az emlékeket. Ezek 
között s ezeknek él a két nővér. Itt a 
kövek valóban beszélnek s a tárgyak
nak valóban könnyeik vannak. Kisbán 
Miklós egyetlen napot ragad ki ennek 
az idegenek szemében legendássá lett 
villának életéből, s reggeltől estig, a 
környezet-kínálta élmény- és hangu
latemlékek felidézésével, feltárja "az 
örvényes múltat, mely itt már csak 
epikailag reflektálódik, de jelenidőbe 
áttéve kész tragédia.

Ebben van regényének alkati ú j
sága és szépsége. Ez a konstrukciós 
lelemény határozza meg művének sajá
tos ízét : ebből következik, hogy az 
elbeszélést mintegy lépten-nyomon át
játssza a drámába. A  kapcsoló részek 
néha kissé hézagosak is, az érzelmi 
fordulóknál hasztalan várnók a regény
írók szokott állásfoglalását, kommen
táló előtérbe-lépését. Kisbán erőnek 
erejével kerüli még a látszatát is bármi
féle lírai érintettségnek. A  francia 
naturalista-impresszionista regényírók
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iskolájában sokat és jól megtanult, 
értékesíti is tudását, de felettébb 
takarékosan : a maga látását nem erő
szakolja ránk, hogy lehetőleg minden 
befolyástól mentesen szemlélhessük 
helyzeteinek drámai plasztikáját, s a 
maga szavát inkább elszürkíti, hogy 
annál jobban meghalljuk a lelkek leg
halkabb sikolyát is.

Végletes tartózkodása néha okoz 
is apróbb technikai zökkenéseket ; 
heilyel-közzel az emlék-mozzanatok 
bekapcsolásában is érezhető valami 
kikényszerítettség ; de azért egész
ben a sűrítés s a lényeg megragadása 
bravúrosan sikerült.

Kisbán írói természetének erős drá
mai jelleme még hasonlataiban is ki
ütközik : úgyszólván sohasem hasz
nál képszerű, álló hasonlatot ; képei
ben is mozgás, akció van.

A  regényben mindvégig középponti 
helyet foglal el a modern zene lelki 
keletkezésének s minden gátat le
rontó érvényesülésének izgalmas »Ent- 
wicklungsperiodé«-ja. Kisbán meghit
ten áll ennek leikével szemben, benne 
megérzi és megérti az abnormitás 
határán járó elemeket is, s éppen 
ezekhez pompás, meggyőző indíté
kokat szolgáltat környezetrajzával : 
betegesen érzékeny, c"supa-seb mai 
lelkek egymásra ható s egymástól 
marcangolt együttesét mutatja meg : 
a mai zene lelkének hamisítatlan 
termőtalaját. Nyilvánvaló, hogy e 
művészet-genetikai érdeklődése szabta 
meg regényének külföldi s éppen né
met ; miliőjét is. E  világnak Kisbán 
kitűnő ismerője, noha maga erős gyö
kerekkel kapaszkodik szűkebb hazá
inak, Erdélynek talajába, nyelvileg 

meg éppen néha a provincializmusig 
: :_g a Királyhágón túli szóejtéstől.

Kisbán Miklós az örökké izgékony, 
merész tervű írók közé tartozik. Témáit

m elintézni* szereti : küzdeni szeret 
velük. Ezúttal pompás témával mérte 

ssze erejét, s ebből a küzdelemből 
egyik legérdekesebb könyve született 
~ íg . Rédey Tivadar.

B E T H L E N . Irta : Surányi Miklós. 
cíidapest. 1927. Singer és Wolfner. 
F ' r tói elvárjuk a hős jellem- 
* é » t .  Surányi e helyett korrajzot ad, 
talán mert nem jutott annyira köze
- — erelnök személyéhez az élet-
~.a- hogy jellemzésre merne vállal-
fcsnii, vagy történetpolitikai tanul

mányában nem akart a regényírók 
megszokott eszközével, az intuícióval 
dolgozni.

A  korrajz mindenesetre szép és si
került. Egyes részein azonban érezzük, 
hogy eLosorban nem történetbúvár 
becsvágya sugallta őket. Surányi azt 
mutatja be. hogyan gondolkozik egy mai 
intelligens ember a közélet kérdéseiről 
és Bethlenről. Emlékszik jól mindarra, 
amit átéltünk az utóbbi évtizedekben, 
emlékezetének kiegészítése végett ol
vasta s könyvében sűrűn idézi a ko
runk történetével foglalkozó jelesebb 
történeti munkákat s a miniszterelnök 
által a lopedia Britannica részére
írt történeti visszapillantást. Olvasta 
a fontosabb emlékiratokat is s így 
színekben gazdag képet tud rajzolni a 
háborúelőtti monarchiáról, a bécsi 
Olympus--ról csakúgy, mint a nálunk 

dúlt közjogi harcokról.
Röviden és nagyon érdekesen mondja 

el a Bethlen-család történetét s ebből 
vonja le azt a következtetést, hogy a 
monarchia bukásakor függetlenné vált 
Magyarország kormányelnöki székére 
mintegy predesztinálva volt a Habs
burgokkal szemben örökös ellenzéket 
képviselő Bethlen-család egyik tagja. 
Jellemzi Bethlen régibb álláspontját, 
amelyet egy szóban lehetne összefog
lalni : hallgatott. Dolgozott és tanult 
sokat, de hallgatott. Meglepte a földgáz
kutató tudóst a gróf tájékozottsága a 
földgáz kihasználásának kérdéseiben : 
erről tanulnia kellett, mert a földgáz 
saját birtokaihoz közel került fölszínre. 
Igaz, sokan voltak, akiknek szintén ta- 
nulniok kellett volna és nem tették. -—  
Bethlenre az a jellemző, hogy ott is 
teljesítette kötelességét, ahol nem szá
míthatott arra, hogy érdemeit újságba 
fogják kiírni. Annyira átadta magát a 
néma kötelességteljesítésnek, hogy 
életírója alig talál mondanivalót róla 
a régibb időkből, s úgy van vele, mint 
volt az egész magyar közélet akkor, 
mikor Bethlen miniszterelnökké lett : 
senki sem tudta, hogy Bethlen mit 
akar. Programmbeszédének egyetlen 
kiemelkedő mondata : Legyen vége a 
forradalomnak. Ezt nagyszerűen ki
emeli Surányi, amint kitünően érzé
kelteti, hogy Bethlennel a tekintély 
kora kezdődött.

Végig kíséri Surány r> iniszterel- 
nököt tövises pályáján. A  romok el
takarításához első nagysikerű lépés a 
külföldi kölcsön. Nem az összeg volt
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fontos, —  hiszen Csonka-Magyarország 
lakossága szeszesitalokra elkölt éven- 
kint annyit —  az erkölcsi hatás neve
zetes : elég erős a koronaromlás meg
akadályozására. Elmondja Surányi a 
súlyos válságok történetét is. IV . 
Károly hazatérési kísérletét, a frank- 
hamisítás ügyét, rámutat arra, hogy7 
valahányszor Bethlen külföldre indult 
lehetetlen nemzetközi helyzetünk javí
tása végett, mindig botrány, bomba
robbanás kompromittálta előre a ma
gyar ügyet a művelt államok előtt, 
így  kellett a miniszterelnöknek két 
arcvonal ellen küzdenie.

Beszél a numerus claususról és szép 
szavakban emlékszik meg Klebelsberg 
Kunóról. Szembeállítja egymással 
Bethlen nagy terveit és a tervek meg
valósítását nehezítő kétségbeejtő nyo
mort, -—  ez művének egyik legszebb 
fejezete. Itt is keveset beszél magáról 
Bethlenről, amint pl. az Olaszországgal 
létrejött barátsági szerződés megköté
sének leírásánál is inkább a külsősé
gekkel jellemzi Bethlen tevékeny
ségét. A  kötet utolsó fejezeteiben még 
kevesebb szó esik a miniszterelnökről : 
Rothermere akcióját írja le Surányi, 
azután két levelet közöl. Egyik levél 
az angol lordhoz van intézve, másik 
egy mármarosszigeti magyarhoz. Szinte 
kérdezzük, mi köze van mindehhez 
Bethlen életrajzának ? Kérdés nélkül 
is megfelel az utolsó fejezet : megint 
nem Bethlenről szól az író, hanem el
mondja, hogy Magyarországon szerte 
megindult az építkezés. Vége van a for
radalomnak, megindult az építő munka.

Most, a könyv elolvasása után 
érezzük, hogy Bethlenről szóltak azok 
a fejezetek is, amelyek nem említették 
nevét. Senki másnak nem merném 
ajánlani a jellemzésnek ezt a mód
szerét, de Surányiról el kell ismer
nünk, hogy neki nagyszerűen sikerült 
így, közvetve jellemeznie a hallgatag 
embert, akit mindenki magáénak tar
tott, mert mindenki azt hitte, hogy az 
ő elveit fogja elfogadni, és végül min
denki valóban magáénak érzi, mert 
mindenki látja, hogy Bethlen saját ter
veit követte s az eredményes munka 
láttára a sokféle párt gondolkozása 
simult az övéhez. Török Pál.

A  T Ö R Ö K  H Ó D O LTSÁ G  K O R Á 
BÓL. Takáts Sándortól. Budapest, 1927. 
Genius kiadás. Húsz körülbelül egy
forma terjedelmű és színezetű rajzot

kapcsolt egybe az ismert nevű szerző a 
fenti cím alatt, melyek legtöbbje budai 
basák életével és magyarországi műkö
désével kapcsolatos. Az egyetlen na
gyobb lélekzetű dolgozat a gyűjte
ményben Tengöldi Bornemissza János 
élet- és jellemrajza, mely7 egy X V I. 
századi végbeli magyar kapitány mos
toha sorsát mutatja be.

Takáts Sándor nem tartozik azon 
írók közé, kik tárgyuk aprólékos kidol
gozásában remekelnek, hanem meg
elégszik néhány jellegzetes vonással, 
melyeket olyan mesterien tud előadni, 
hogy nem csupán lekötni, de meg
győzni is képes vele. Határozott mes
tere ezenfelül az írásművészetnek, ami 
nem csupán egy-egy rajz felépítésében, 
hanem a részletek előadásában is meg
nyilvánul.

Állandóan a történettudomány és a 
szépprózai elbeszélés határán jár, bizo
nyító anyagát levéltári forrásokból, 
különösen a bécsi Kriegsarchiv-ból s 
Finanzarchiv-ból meríti s szükség ese
tén szó szerint is idézi, költői képzelete 
azonban olyan erővel uralkodik bizo
nyító anyaga felett, hogy a száraz tör
téneti forrásokból színes képet vará
zsol elő s az olvasó nem tudja, vájjon 
ezekben a színes képekben gyönyör
ködjék-e, vagy pedig a források törté
neti tanulságait mérlegelje. Végered
ményében minden történetírónak szük
sége van ugyan a képzelet rekonstruáló 
erejére, a legtöbbnél azonban mégis a 
forrásanyag szab irányt a képzelet mun
kájának, míg Takáts Sándornál a kép
zelet feltétlenül rendelkezik a forrá
sokkal.

Takáts Sándor írói egyéniségének 
nagy értéke, hogy ítéleteiben egyálta
lán nem befolyásoltatja magát s bátran 
kimondja véleményét a legnagyobb 
horderejű politikai problémákról is. 
Történeti felfogása nincs alárendelve 
semmi célnak, a l'art pour l'art elve 
érvényesül mindenhol írásaiban, tör
ténetpolitika nélküli történettudo
mány forrt ki lelkében, amelynek vilá
gánál szemléli a forrásokat. «Akik a 
hazai törökséget nem ismerték s akik e 
népre kígyót-békát kiáltottak, min
denkor többségben voltak» —  álla
pítja meg joggal s ez mégsem térítette 
el attól, hogy a török népben értékeket 
ne keressen s ez értékek alapján kellő 
világításba helyezni törekedjék kiemel
kedő alakjaikat. Keserű igazság az is, 
amit a következő szavakkal állapít meg:



»A győzelmes császári hadak kiverték 
a törököt s mi segítettük őket kiűzni, a 
győzőket ünnepeltük s ünnepeljük . . . 
pedig a török kiűzése után ránk került 
a sor«.

Nem is tudjuk, hogy mit emel
jünk ki inkább Takáts Sándor mun
kásságában : előadásának színességét, 
kifejezésmódjának magyarosságát, nem
zeti erényeink iránti tiszteletét, vagy 
azokat a nagy igazságokat, melyeket 
a hódoltság korának tanulmányozása 
közben a levéltári forrásokból kiásott. 
Kétségtelenül megállapíthatjuk azon
ban, hogy a Takáts Sándor színes raj
zaiban rejlő történeti forrásanyag olyan 
természetű, hogy a hódoltság koráról 
vallott történeti felfogásunk revízióját 
szükségszerűvé teszi. Vonzó előadása 
viszont kiválóan alkalmas arra, hogy a 
török hódoltság korát a magyar olva
sókkal megkedveltesse.

Gárdonyi Albert.

E L B E S ZÉ L É S E K  Farkas Páltól. 
Herczeg Ferenc bevezető tanulmányá
val. 8-r. 155 1. Bpest, Singer és Wolfner,
1928. Sok szép reményt, sok értékes 
ígéretet vitt magával korai sírjába e 
kötetnek hét esztendővel ezelőtt elhalt 
szerzője. Termékeny és nyugtalan 
szellemét kibontakozásának s az ezt 
kísérő elismerésnek legszebb jelei közt 
némította el a halál. Ez időbeli na
gyobb munkái után rövidebb dolgo
zatainak ez a poszthumus gyűjteménye 
úgy hat reánk, mint dús szüret után 
összeböngészett fürtök. De igénytele
nebb voltukban is rávilágítanak el- 
húnyt szerzőjük tehetségének voná
saira s érdeklődésének főbb irányaira.

Az emberi haladás nagy eszméje 
volt az, ami legállandóbban foglalkoz
tatta az írót. Lelkesedett minden ne
mes szociális eszméért és törekvésért, 
érdekelte ezek küzdelme, nagyon fog- 
adóztatták az emberiség életének kor

szakos fordulói, melyek az emberi ha- 
ladás nagy válságaiként tűnnek fel. 
Ezért érdekelte annyira a francia for
radalom, melynek történetét is közre- 
: : lá to ttá  s melynek eseményeiből e 
kötetben is számos dolgozatának vette 
tirryát. Ezért foglalkoztatta annyira 
a Kelet, melynek nyugattal való ellen- 
te:e eles elhatároltságban mutatta a

szedést és haladást. Ezért állítja 
í : s z e m b e  egymással azt a két 
cmhrrt, akik közül az egyik csak előre 
z í z . a másik csak a múltba.

Érdeklődése fő irányának megfele
lően az emberek közül is elsősorban 
azok vonják magukra figyelmét, akik
ben van szenvedély, fantázia és fana
tizmus. Az ő világában csak azok foly
nak be sorsdöntőén mások életére,, 
akikben a rendkívüliség varázsától el
bűvölve a szenvedély és rajongás 
lángja lobban fel és habozás nélkül tud
nak feláldozni mindent. Az ő hősei : 
az előkelő fiatal olasz leány, ki nevé
nek mocsoktalanságát is kész oda
dobni, csak hogy megmentse nemzeté
nek bálványozott hősét a pályájához 
méltatlan végtől fLaragna tábornok) ; 
a forradalmár, ki egy szép nőért életét 
kockáztatva, szembeszáll Robespierre- 
rel (Donna Theresa) ; a fanatikus pu
ritán pap, ki gondolkozás nélkül veti 
magát a gvilkos mélységbe, hogy példát 
adjon a vértanúhalálra szektájuk meg- 
tántorodott vezérférfiának (M ac Col- 
lum M ore) ; a keleti nő, ki az emancipá
cióért áldozatul adja magát a fanati
zált csőcselék piszkolódásainak és fegy
vereinek (Eminah). Ezért rajzolja 
szívesen az Italia Unitát megteremtő 
elszántságnak, hitnek és áldozatosság
nak egy-egy képét. Általán ezért mu
togatja sűrűn az eszme és példa fana
tizáló erejét.

A  szerző maga írja, hogy többé- 
kevésbbé mindnyájan Bemard Shaw 
tanítványai vagyunk, aki merész csú
folódással húzza el a fátyolt a törté
nelemnek minden hamis póza elől. 
Ezt cselekszi ő is a kötet nagyobb ré
szét tevő elbeszéléseiben, melyeket 
Történelmi miniatűrök néven foglal 
össze. De csúfolódás nélkül teszi, mind
össze csak az emberinek a színvonalára 
szállítja le a hősit s itt-ott azt a szerepet 
emeli ki ironikusabban, amely a világ- 
történet nagy fordulóiban a nőknek 
jutott osztályrészükül. Általán azon
ban ő is inkább a történelem nagy ese
ményei közt, válságok és megpróbálta
tások nehéz óráiban vergődő embert 
mutatja be s mindig rokonszenvvel 
festi az elszántságot, a léleknek egy- 
egy merészebb nekilendülését.

A  kötet másik csoportját Keleti tör
ténetek teszik. Az útleírás lényegére 
vonatkozólag maga a szerző úgy nyi
latkozik, hogy az intelligens ember túl 
van a Badeker-hangulatokon. Ő is el
ragadtatás helyett inkább azt a csaló
dást rajzolja pompásan megvilágító vo
násokkal, mely a hívő léleknek a szent 
városra, Jeruzsálemre áhitattal gon
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doló kegyeletét a helyszínen, a vallásos 
fanatizmusnak visszataszító képei közt 
éri. Rajzolja azt a csalódást, mely a 
romantikus kelet bűbájos képeit színez- 
gető képzeletre vár kelet fantasztikusan 
hazudozó, lusta és piszkos emberei 
közt. Rajzolja a nyugati és keleti em
ber életszemléletének és világfelfogá
sának elhajlását s a közel-keletnek 
Páris felé óhajtozó félszeg vágyódását.

Két elbeszélés zárja be a kötetet ; 
•egyikben ironikusan van szembeállítva 
a férfi eszményi, önfeláldozó vonzalma 
s a nő érzésének sekélyes, kisszerű 
volta, a másik a nemes, emberszerető 
szívnek szép példázata az örvény szé
léről embertársát gyöngéd megértéssel 
visszavezető jóságról.

A  kötethez Herczeg Ferenc írt szép 
bevezető tanulmányt, mely a kitűnő 
léleltábrázolóhoz méltó színességgel és 
elevenséggel állítja elénk Farkas Pál
nak s benne a X X . század elején ala
kuló és forrongó magyar élet egyik ér
dekes típusának lelki képét.

Kéky Lajos.

M A G Y A R O R SZÁ G  M Ű V É S ZE T I  
E M L É K E I. Díváid Kornéltól. Buda
pest, 1927. Az Egyetemi nyomda ki
adása. 256 oldal és 267 kép. Divald 
Kornél könyvét kézbe véve, lapozgatva 
egy különös kísérletre támad kedvünk. 
Kíséreljük meg úgy nézni képeit, 
mintha nem lennénk magyarok, hanem 
jóindulatú külföldiek, akik rólunk s 
hazánkról nem sokat tudnak.

Felnyílik a könyv s történeti sor
rendben felvonulnak ez ország művé
szeti emlékei, a pécsi székesegyház, 
más elpusztult székesegyházak alap
rajzai, Gyulafehérvár és Pannonhalma, 
az átmeneti stílusú templomok részle
tei, a jáki templom s annak kapuja, a 
gótikus korszakból a budavári Nagy- 
ijoldogasszony-templom s a csütörtök
helyi kápolna csodája, a kassai szent 
Erzsébet-templom ; a középkori plasz
tika szebbnél szebb remekei : a K o 
lozsvári testvérek Szent György-szobra, 
a felvidéki szárnyasoltárok, a lőcsei 
Betlehem csodaszép fejei ; néhány tö
redék a Magyarországba átplántált re
naissance architektúrából s annak sa
játszerű felsőmagyarországi változa
tának példái . . .  az idegen megáll s 
úgy képzeljük, elgondolkozik, hogy 
vájjon nem kellene-e ezt az országot is 
felkeresni utazásai közepette, ezt az 
■országot, amely e könyvben egy kis

választékát mutatja be művészetének, 
mert hiszen e mutatványok mögött 
egy felette érdekes és fejlett művészet
nek kell állania.

így a külföldi . . .  de mi igen jól tud
juk, hogy Divald Kornél művészeti 
emlékeinknek nemcsak a legjavát 
szedte össze, hanem igyekezett a könyv 
oldalain szemléltető leírásokban a le
hető legteljesebb benyomást adni ilyes 
kincseinkről. Mi tudjuk, hogy ami a 
külföldi előtt pompás választéka egy 
még gazdagabb kultúrának —  az egy 
évezredes kultúrának a maradéka. 
Tudjuk, hogy hasonló értékű művé
szeti emlékek borították el az ezeréves 
haza földjét, de a mostoha sors csak ezt 
a néhányat hagyta a mai nemzedékre. 
De épp ezért aligha íródhatna szebb 
himnusz Magyarország kultúrájáról, 
mint ez a pompásan illusztrált kötet, 
amely módot ad végre arra, hogy mű
vészetünket legalább valamennyire is 
összehasonlíthassuk az európai művé
szettel s annak értékét e maradványok 
alapján is összemérhessük. E  könyv 
egyik nagy tanulsága, hogy a magyar 
kultúra Európa előretolt kultúrbás- 
tyája volt ezer éven át.

Ezen nagy és általános érdemén túl 
a könyv jelentősége az, hogy az első 
nagyobbszabású, átfogó magyar mű
vészettörténelem, —  amelyet mintegy 
előkészített az elmúlt évben ugyan
ezen szerző kisebb lélekzetű Magyar 
művészettörténete —  az első kísérlet 
ezeréves műtörténetünk összefoglalá
sára. A  könyvben a művelt olvasó álta
lános tájékozódást nyerhet művésze
tünk fejlődéséről 1800-ig, sőt, a meg
lehetősen terjedelmes forráshivatkozá
sok segítségével, a mélyebb megisme
réshez vezető utak is megnyílnak a 
részletkutatásokba merülő búvár előtt. 
Divald Kornél e munkájával megala
pozta a rendszeres magyar művészet- 
történetírást és művét talán Winckel- 
mann görög művészettörténetéhez ha- 
sonlíthatnók, mely a görög művészet- 
történetről vallott ismereteink nagy ki
indulópontja.

A  könyv egyik legnagyobb értéke 
hatalmas képanyaga, mely eddig nem 
látott teljességben, technikai tökéle
tességben és egységességben mutatja 
be művészetünket. A  Csonka-Magyar- 
ország nemzeti önérzete megnöveked- 
hetilc e képanyag láttán s ezután még 
kevesebb okunk lesz a Nyugat előtt 
szegénységünk felett szégyenkezni. Egy
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tekintetben mégis elhibázottnak kell 
tartanunk ezt a könyvet, nevezetesen, 
ha arra gondolunk, hogy a nagy fárad
sággal összehordott képanyag a kül
földön milyen hatással lehetne ! A  ké
pek a szövegbe vannak beiktatva s így 
a könyvnek angol vagy francia szöveg
gel való megjelentetése esetén újra kel
lene készítni az egész könyvet. H a  meg
gondoljuk egy ilyen kiadvány nemzeti 
jelentőségét, sajnálattal kell látnunk a 
könyv nyomdai megoldását. Ma, ami
kor mindinkább sikerül a külföld figyel
mét magunkra, nemzeti ügyünkre irá
nyítani, nem tudunk ezen, bizonyára a 
kitűnő szerzőtől távol álló technikai 
hiba felett elsiklani. Bierbauer Virgil.

R A M B L E S  W I T H  A N A T O L E  
F R A N C E .  By  Sándor Kémeri. Trans- 
lated from the Hungárián by' Emil 
Lengyel. Philadelphia & London : 
J. B. Lippincott Co. 1926. pp. 335. 
A  legritkább eset, hogy7 holt mesterről 
szóló könyvben, melyet hozzá közel
álló írt, a szerző alakja háttérben ma
radjon. És ha ez néha mégis sikerül, 
akkor meg félő, hogy a háttérben mara
dás teljessége miatt a szerző egyénisége 
teljesen elmosódik előttünk! Kémeri 
Sándor Anatole France-ról szóló szép 
könyvének legjellemzőbb vonása, hogy 
megtalálta a középutat ebben a látszó
lag megoldhatatlan dilemmában. A  holt 
mester uralkodik könyvének első sorá
tól az utolsóig. A  reflektorfény állan
dóan ráesik. Apránként merül fel 
alakja és elevenedik meg előttünk. 
Mintha vele volnánk, hallanánk, mint 
beszél gúnyolódó mosolyával, látnók, 
mint becéz ujjai között egyet szívének
ly kedves görög szobrocskái közül, 

figyelnénk kis panaszaira, irónikus tré- 
fáira, mindig kész rokonszenvére azok 
Iránt, akik kevéssé szerencsések ezen a 
földön. Tökéletes arcképet kapunk, 
amely él és mozog.

Mégis minden oldalon ott a szerző 
egyénisége is, tolakodás nélkül, kissé 
:'c-e ken, megindítóan ügyelve, nehogy 
az Ivasó és imádott témája közé ke
rüljön. De ott van és lelkűnkben lassan

rmálódik ez a második arckép : 
K  meri Sándoré —  mely érdekesség
re- K ik  a mesteré mögött marad el. 
Ú gy  mondják, hogy költő kell vala-
- költeménynek más nyelvre való 
írüitÉté^ehez. Igv kell genialitásnak 
k : : .  abban is, aki a lángészt akarja 

Es- ez Kémerinek sikerült.

Soraiban az ember és a művész egybe
olvad. Egyéniségének minden ol
dala kiegészítője a többinek. Mi több : 
a nélkül, hogy a mester írásmodorát 
utánozná, elbeszélésének hangja való- 
szeríibbé teszi előttünk, közelebb hozza 
hozzánk Anatole France-ot. És éppen 
elragadóan csiszolt leírásaiban együtt 
látott szépségekről, vagy események
ről, amikről a mester mesél, vagy amit 
mindketten átéltek, vagy a lángész 
valamely röpke és mégis* jelentőséges 
hangulatáról — ezekben találjuk Kémeri 
.Sándor egyéniségének jellegzetességét, 
nem pedig saját szavaira, tetteire, érzé
seire való odavetett utalásaiban.

Kémeri Sándor könyve a szeretet 
munkája. Művész magasztalja benne 
a nagy művészt.

A  könyv nekem élénk és maradandó 
örömet szerzett, mind magáért, mind 
a ragyogó fényért, melyet Anatole 
France-ra vet. akinek szíve oly gyöngéd, 
mint amilyen éles a szelleme és amilyTen 
mélységes a tudománya.

(New  York.) Edwin Björkman.

N Á S Z R E P Ü L É S . Kádár Imre re
génye. Megjelent a Szépmíves Céh ki
adásában. Kolozsvár, 1927.

Úgy hírlett, freudista elgondolás lesz 
ez a mű ; az első erdélyi pszicho- 
analítikai regény. Nem az lett szeren
csére. Nem irodalmi divatcikk ; sokkal 
több : egy darab lihegő-vonagló élet, 
azon harmatosan, ahogy7 világra küz
dötte magát és azon ég felé jajdulón, 
ahogy a dolgok elmúlásának örök tra
gikus törvénye kiűzte onnan.

Kivételes és kiváltságos teremtmé
nyek sűrített drámája a Nászrepülés, 
az erdélyi irodalom új gazdagodása. 
De hát a köröttünk imbolygó életek 
önmagukban, hozzáadás és fölösleg
elvonás, időbeli és írói retus nél
kül is elég lebilincselők s érdemesek 
arra, hogy a nyomtatott betű múl- 
hatatlanságot ajándékozzon nekik. Kell 
a költői elvonatkoztatás, emberek és 
tárgyak felső megvilágítása, az élet 
pangási időinek elpárolgatása és az 
események tömörítése ahhoz, hogy mű
vészetté szellemesítse vaskos és brutá
lis, néha túlszéles terepre nyúló har
cainkat a végzettel, önmagunkkal és 
azokkal a misztikus hatalmakkal, me
lyek megdöbbentenek ugyan minket 
az új életek kezdődésénél, a születés 
tényénél, de melyekről szívesen meg
felejtkezik a szenvedő és gy7ötrelme-
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sen önmagát ámító ember, míg csak 
a lejárt óramű utolsó percenése térdre 
nem veti előttük ismét.

Kádár Imre ezeket a titokzatos nagy 
hatalmakat teszi ismerőseinkké, bon
colja és tárja elénk önmagunkból, má
sokból, érzelmeinkből, szándékainkból, 
cselekedeteinkből s azok tudatalatti 
mozgató rugóiból mindvégig lebilin
cselő és színes mese keretében.

A  regény tartalma röviden a követ
kező. Kovács István és Fekete Judit, 
két művészi képességekkel megáldott 
lény, szeretik egymást kisgyermek ko
ruk óta, a nélkül azonban, hogy ez a 
szerelem határozott, egymásért nyúló 
gesztusokban törne ki. Ellenkezőleg. 
A  két szerelmes szinte kerüli egymást, 
épp a kölcsönösen megérzett végzetes
ség miatt. István kósza kis enyelgések- 
ben próbál menekülni egyetlennek ren
delt szenvedélye elől, Judit pedig pány- 
vákkal kötözi le magát a földhöz, hogy 
ezek visszatartsák a fatális szerelem 
felé való sodródásában. Vagy egy fél
tucat embert rántanak küzdelmük lég
körébe, kik vagy az egyiknek, vagy a 
másiknak segítenek pillanatokra meg
kapaszkodni és lélekzethez jutni a 
halálos repülés közepett. De az el- 
rendeltség vihara oly erős, hogy ter
mészetszerűleg hamar kirántja a talajt 
a kapaszkodó mellékfigurák alól is s 
hajtja tovább a maga kiszemeltjeit a 
végső beteljesedés felé. Az sem gátolja 
meg sorsuk beteljesedését, hogy Judit 
közben férjhezmegy, István pedig meg- 
mátkásodik. Istvánt szenvedélye kény
szeríti, hogy mégis magáévá tegye azt, 
aki öröktől fogva számára küldetett, 
bár a rettenetes parancs betöltése után 
meg is szűnik az élethez való kedve, 
joga. Aranyló repüléssel zuhan és merül 
alá az örökkévalóság óceánjában.

A  regény bravúrosan indul. Az első 
rész a gyermekkor tudatos és tudat
alatti lelkiéletének gazdag rajza. Im
pressziói frissek. Különösen őszinte a két 
gyermek szökése, vándorlása, apró kép
mutatásaik, hazudozásaik és hősködé
sük. Itt-ott, de csak a regény meg
indulási küzdelmében, mintha Szabó 
Dezső hatásai villannának fel egy 
percre.

A  regény alakjait nem célom bon
colgatni. Az író belső felfogásával vitat
kozni éppoly elhibázott, mint meddő 
dolog. Ezenkívül Kádár azzal, hogy két 
művészt állított regénye középpontjába, 
éppen elegendőkép figyelmeztet is

arra, hogy itt más, a hétköznapi liús- 
és izomemberekétől eltérő szellemiségű 
lényekkel lesz dolgunk. És minthogy 
ezt a kiinduló tételt sikerült előttünk 
valószínűvé tennie, sőt beigazolnia s 
minthogy figuráinak sorskifejlődése is 
összhangban áll az alapvető feltevéssel, 
nem is tehetünk egyebet, mint hogy 
kész életeknek fogadjuk el a regény 
kiváltságos teremtményeit.

Külön elismerés jár a Nászrepülés 
lélektani elemzéseinek. Hajszálra pon
tos, szubtilis megfigyelések ezek, me
lyek mintha mindnyájunk élményéből 
álltak volna össze, a nélkül, hogy az 
író szubjektív átélését is éreztetnék 
velünk. Pedig bizonnyal sok a regény 
belső átélt lelki mondanivalója. De 
kalapot kell emelnünk az olyan írói 
fegyelmezettség előtt, mely ezeket így 
osztályozni, a fontosakat a lényeg
telenektől elkülönböztetni és megtisz
títani tudja.

Olyan rikító túlkapásokra, mint a 
II. rész I. fejezetében felbukkanó 
koporsójelenet, neki igazán nem volna 
szüksége. Igaztalanság lenne azonban 
több szót ejteni erre az egyoldalnyi 
elbódorodásra, mint amennyit meg
érdemel. Főleg akkor, mikor a regén y 
száz más, igazán virtuóz megfigvelés- 
sel kárpótol.

A  Nászrepülés nyelvezete egészében 
egyszerű, előkelő. ” De hellyel-közzel 
büntet is a szerző drámaírói múltja, 
így a téma múlt időben való előadá
sának hirtelen jelenbe átzökkenéseinél, 
mikor is mintha egyszerre valami 
drámához kezdene instrukciókat ado
gatni Kádár. Pl. a 99. oldalon :

». . . Juditot félrehívja a szobalány, 
bólint, a szobalány kimegy, belép 
Kanizsay. Bartha elébemegy, üdvöz
lések, külön meghajlás István felé, elő
írásos diszkrét sarkantyúszó« stb.

Külön ki kell emelnem azt a bátor
ságot, amivel Kádár mer a lezajlott 
világháborúról írni. De egyben meg
lepetés is ez. Kiderül, hogy már lehet, 
szabad. Kész a lelkűnkben a hely ezek
nek az élményeknek befogadására is, 
ha megfelelő művészettel és belső érde
kességgel kapjuk őket.

(Nagyvárad.) P. Gulácsy Irén.

E G Y  E M B E R  É L E T E . Kassák 
Lajostól. Önéletrajz. Dante-kiadás. 
Budapest, 1927. Kassák Lajos könyve, 
amelyhez hasonló konfesszió nem igen 
van irodalmunkban, hatalmas bizo-
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nÿiték a szerző rendkívüli írói kvalitá
sai mellett, de csaknem ugyanilyen 
erejű vád a költő ellen. Kassák önval
lomásának keresetlen őszintesége, az 
a közvetlen és természetes egyszerű
ség, amely a kötet minden szavából su
gározza ki az igazi élmény hevét, az a 
kiegyensúlyozott realizmus, amely így 
csak a klasszikus remekművekben van 
meg s amely Kassák művét a most in
duló magyar neoklasszicizmus egyik 
jelentős alkotásává avatja, szóval az 
egész mű szelleme és hangja merő ellen
tétben áll Kassák mai költészetével. 
Ebben a költészetben is van erő, a 
versek egyes soraiból robusztus súly- 
lyal dübörgő fantázia megkapó képei 
bontakoznak elénk, de az egész költé
szet még nem őszinte. A  mechanikai 
és dinamikai kultúra romantikájából 
kisarjadt páthosz pózát erőlteti ma
gára. A  konstruktivista elgondolás
nak nemcsak a belső tartalomban, 
hanem a tipografizálásban is meg
nyilatkozó manírja látszik rajta. A  logi
kátlanság, a képek összefüggésének 
kúszáltsága mind keresett extravagan
ciája ennek a programmszerűen mo
dern, tudatosan eredeti költészetnek, 
amelyről senki sem hinné el, ha nem 
tudná, hogy ugyanannak az írónak a 
munkája, aki az Egy ember élete meg
kapó, friss szépségű fejezeteit írta.

Igaz, hogy Kassák költészete tel
jesen egyéni hangot és eredeti koloritot 
képvisel a magyar lírában. Tagad
hatatlan az is, hogy a benne meg
nyilatkozó erős tehetség magasan ki
emeli a körülte csoportosuló fiatal 
verselők erőszakolt és keresett formát- 
lanságokban jelentkező semmitmon- 
dásai közül. Talán hiba volna az is, egy 
író egész oeuvrejében a tartalomnak, a 
világszemléletnek és a stílusnak követ
kezetes egységét követelni. Lelki evo
lúció is, az író szellemi világa nagy 
átalakulásokon mehet keresztül, téma
köre gyökeresen megváltozhatik, mű
vészi ízlésének fejlődése, technikai
- rszségének gyarapodása jelentékeny 
eltolódásokat eredményezhet formái
ban, stílusában is. Ebben az esetben 
ízű " bán a legszorosabb összefüggés van 

gák- önéletrajza és lírája közt. 
A  Ura a költő legszubjektívebb énjének 
—^.gnyüatkozása még akkor is, ha a 
s arára erőszakolt pózok misztifikáló 
ra_r_ g sásaiban jelenik is meg, mint 
TIbuiIi 1 iíi-e-nél, akinek lényében volt a 
z--z és a misztifikáció s akkor hazudott

volna, ha spontán őszinteségű verseket 
ír. És éppen így a legszubjektívebb, 
legbensőségesebb megnyilatkozás az 
Önéletrajz is, a lélek nagy gyónása, 
amely a belészövődő epikai elemek elle
nére is leglényegében szintén csak líra 
lehet. Ennek az Önéletrajznak a leg
szorosabb összefüggésben kell tehát 
állnia a költő lírájával, alapját, ma
gyarázatát, kulcsát kell adnia, meg 
kell mutatnia az élet hatalmas támasztó 
pilléreit, amelyek a költészet egekbe 
tornyosuló kupoláját emelik. Nos hát 
ez a szoros összefüggés Kassák kon- 
fessziója és mai lírája között nincs meg. 
Sőt hitem szerint teljes az ellentét az 
író szellemének két megnyilatkozása 
között. Ez magyarázza meg, hogy 
hiába keresi az ember a három kötet
ben a szerző mai lírájának gyökereit. 
Kassák még kísérletet sem tesz arra, 
hogy az élete különböző szakaszaiban 
lelki elemzését, szellemi fölépítését 
adja annak a Kassáknak, aki a Doku
mentum lelki, és ha szabad ezt a szót 
használni, *esztétikai' hitvallását irá
nyítja. De nem is tehet, mert az az 
ember, aki itt vallomást tesz, aki itt 
élettörténetét elmondja, egészen más 
ember, mint aki számokkal címzett 
verseket ír. Az egyszerű munkás ösz
tönös antiintellektualizmusa, amely a 
három kötet minden lapján megnyil
vánul s amely minden poshatag' könyv
szagot és bágyadt irodalmárságot ki
küszöböl ebből az életszagú könyvből, 
merő ellentétben áll azzal a túltengő 
intellektualizmussal, amely Kassák lírá
jának egyik fő jellegzetessége. A  líra 
konfessziója egészen más, mint ennek 
a konfessziónak a lírája, következés
kép az egyik nem őszinte. S hogy 
melyik nem az, arra nagyon könnyű a 
felelet, mert egyszerre megérzi Kassák 
lírájának keresettségét, akit ennek az 
önéletrajznak minden művészi szán
dékoltságon feliilálló művészete : a
határtalan őszinteség megfogott.

Kassák önéletrajzában az a magá
val ragadó, az a lenyűgöző erő első
sorban, hogy ez az élet ment minden 
előítélettől. Bátor élet ez, amely még 
gyávaságaiban is ösztönére mer hall
gatni. Kassák ösztönösen és tudatosan 
antiintellektuális. A  megérzése ösz
tönös s az akarata tudatos, amellyel 
ezt az ösztönös megérzést végrehajtja. 
Ösztönösen elfordul a könyvtől, de 
nem lustaságból vagy a henye szóra
kozás szeretetéből, amely a tanulástól
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a gyermekek legnagyobb részét vissza
tartja, hanem azért, mert munkás akar 
lenni. Hiszen az inaskodás, az iparos 
pálya sokkal nehezebb, sokkal viszon
tagságosabb és sokkal kevésbbé kényel
mes, mint a szülők kenyerén élve nyu
godtan ülni a könyv mellett. Az ön
életrajz első kötete tökéletes képet 
fest az inasévek szenvedéseiről. Testi 
és lelki szenvedések ezek. A  testi mun
kának izomlázak hőenergiájává át
alakuló gyötrelmei, a kamaszévek 
szekszuális tévelygése, a nemesebb 
anyagból gyúrt léleknek küzdelme az 
erkölcsi fertő szüntelenül rátapadó 
szennyének iszapjától, a munkásévek 
egyhangú robotja s később a csavar
gások idején egyre fokozódó testi el
hanyagoltsága, amellyel szinte ará
nyosan nő a kolduláshoz akklimatizá
lódó lélek minden emberi méltóságának 
lassú felőrlődése, az a kétségbeejtő lelki 
depresszió, amely már a testi irtózá
sokat is feloldja s az egyetlen tisztán 
emberi előítélettől, a testi utálkozástól 
is megfosztja a tömeg-alamizsnahely 
szennyes vályújánál moslékot hab
zsoló csavargót, a rettenetes éjjeli me
nedékhelyek dögletes éjtszakái a mo
dern nyomorúság olyan infernális ka
landregényévé teszik ezt az önéletle- 
írást, amelyhez foghatót a legmeré
szebb fantázia is aligha tudna kitalálni.

Kassák nem szépít semmit, de nem 
is túloz. Kincs szüksége mesterséges 
hatásokra. Nincs szüksége rá, hogy 
mentegesse magát, olyan, mintha túl 
volna a jó és rossz határán, amelyek 
egymásba mosódnak könyvében és 
mégis a bűnnek és a züllöttségnek leg
sötétebb útvesztőjében, a mélyre- 
süllyedtség legvakabb éjtszakájában ott 
érezzük feje fölött a jó csillagát, azt a 
tisztább szférába, nemesebb légkörbe 
való vágyakozást, mely könyvének az 
érdekességen felül sokkal maradan
dóbb értéket, mély erkölcsi tartal
mat ad.

Az érdekesség, sőt több ennél, a 
lebilincselő érdekesség egyik legcsodá
latosabb kvalitása Kassák könyvének. 
Legcsodálatosabb, mert csaknem hihe
tetlen. Mi érdekessége lehet egy élet
nek, amely egy magyar kisváros sötét, 
nyirkos lakatosműhelyében penésze- 
dik, azután pesti gyárak robotjában és 
kültelki kocsmák pálinkagőzében és 
monoton változatlansággal egymást 
követő sztrájkok nyomorúságában őr
lődik s amelynek talán legszenzáció

sabb élménye a frankfurti homoszek- 
szuálisok titkos pincemulatója. Kassák 
önéletrajza három részből áll : az első 
az inaséveket meséli el a műhelybe
állástól a felszabadulásig ; a második a 
kamaszévek története, elindulás a 
szülővárosból, a pesti gyárélet, megis
merkedés a szocializmussal, az első 
költői kísérletek adják a kötet tartal
mát ; a harmadik a legmozgalmasabb, 
a csavargások viszontagságait mondja 
el, a munkásból költővé züllött ember 
csavargó útját Ausztrián, Német
országon és Belgiumon át gyalogszerrel 
Parisba, ahonnan a követség szállít
tatja haza a szerzőt Pestre az új életbe, 
amelynek küszöbe előtt ez a konfesszió 
véget ér. Az utolsó kötetet kivéve, 
alig van külső eseménye ennek az élet - 
történetnek, még a harmadik kötet 
látszólagos mozgalmassága is tulajdon
képpen ugyanannak a koldusnyomo- 
ruságnak egyre fokozódó kietlensége. 
Még csak szerelem sincs ebben a könyv
ben, legfeljebb valami hűvös, mindig 
mérsékelt szekszualitás vérszegény ero- 
tikuma. És mégis megfog, lebilincsel 
ez a könyv, lenyűgöz és magával ragad. 
Éppen abban van Kassák csodálatos 
művészete és e művészet titka talán 
végtelen közvetlensége és őszintesége, 
hogy ezt az alapjában egyhangú életet 
a romantikus kalandorok forgandó sor
sának feszültségével tudja elbeszélni. 
Könyvvé olyan szuggesztív, mint maga 
az élet és csodálatosan élnek az alakjai. 
Azokban a képekben, amelyeket a kül
földi nyomortanyTákról rajzol, a grüne- 
waldok gótikus naturalizmusának döb
benetes ereje él. Én azt hiszem, aki az 
elbeszélésnek és a megelevenítésnek 
ilyen művészi eszközével rendelkezik, 
az született regényíró, mert bizonyosan 
az idegenek regényébe is a legszuggesz- 
tívebb erővel tudja belevinni az életet, 
aki a maga őszintén meggyónt életét 
ennyire regénnyé tudta varázsolni.

Kállay Miklós.

L E O N A R D O  D A  V IN C I. Irta Hek- 
ler Antal. A  Magyar Irodalmi Társaság 
kiadása, Budapest, 1927. A  Napkelet 
könyvtárának ez az új kötete népszerű 
formában, de gondosan, részletesen 
megírt életrajza a hányatott sorsú nagy 
renaissance mesternek. A  célt, mit 
maga elé tűz, a feladatot, mit vállal, 
eléri és teljesíti úgy, hogy kifogást alig 
lehet tenni ellene. Éz a cél és ez a föl
adat bölcs mérséklettel körülszegett :
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születésétől haláláig végigkísérni a 
művészt a rendelkezésre álló adatok és 
források alapos fölhasználásával, is
mertetni műveinek keletkezését, v i
szontagságát, leírni tárgyukat, szerke
zetüket, stílusukat, esztétikai hatásu
kat. Csak az a kérdés, ez a cél és ez a 
föladat, még ilyen ügyesen, elevenen és 
jól megoldva is, elégséges-e, kielégít-e. 
A  művészettörténet mai módszere és 
eredményei szempontjából nézve : nem. 
Mert Leonardo da Vinci művészi sor
sának megértéséhez kétségtelenül szük
séges élete sorsának ismerete, s ezt itt 
meg is kapjuk ; de Leonardo da Vinci 
művészetének megértéséhez még más 
valami is szükséges, és pedig korának, 
kora szellemi életének, világnézetének, 
művészeti törekvéseinek ismerete, s ez 
az, amit itt nem, vagy' alig kapunk. Az  
a szellemi világ, melyben Leonardo él, 
nem jelenik meg előttünk, nem válik 
láthatóvá s ezért művei, még ha meg
tudjuk is, mikor és hol keletkeztek, 
szellemileg légüres térben lebegnek, 
mintegy kiszakadva a művészet szel
lemtörténeti folyamatából. Legalább 
is az a néhány szál, melyre utalás tör
ténik, nem elegendő lehorgonyzásuk- 
hoz. Mielőtt a szellemtörténeti helyzet
ről tájékoztatnának, egyszeriben oda
csöppenünk Leonardo bölcsőjéhez az 
első fejezet első sorával : »Az a Vinci 
nevű kis falu, melyben Leonardo 1452- 
ben született, a kies Arno völgyé
ben . . .«

A  történetírásnak, közelebbről a mű
vészettörténetírásnak ez a krónika
szerű módja Vásári nyomdokaiban jár, 
s ha valaki ma is műveli, a jogot senki 
se vitathatja el tőle ; de az elmélyült 
történeti látás mellett, melyet pl. Dil- 
they-, Weber, Troeltsch, a művészet
történeti módszer mellett, melyet 
Riegl, 'Wickhof és Dvorak képvisel, ar- 
:haikusan, magyarán: elévülten hat. 
De már akárhogy s mint, úgy kell ven
nünk ezt a kis művet, amint van. Min- 
zenesetre okosabb dolog jó krónikát 
írni, mint megbízhatatlan szintézist. 
Eljmunkálatnak pedig a biográfiai 
anyag alapos átdolgozása, amilyenről 
e könyv tanúskodik, nélkülözhetet
lenül szükséges. Lehet, hogy ennek is 
■■ an szánva. Heklerben megvan a kri- 
tü a i érzék és a művek iránt való fogé- 
I w j i  ÎÇ ahhoz, hogy többet is nyujt-

n De így is, amint van, e könyv két
ségkívül hasznos, hézagpótló és nyere- 
ségnl tekinthető. Fiilep Lajos.

DAS A L T É  T H E A T E R . —  Kultur- 
geschichtliche Studie aus PressburgsVer- 
gangenheit, von Kari Benyovszky. —  
Bratislava - Pressburg, 1926. 128 1.
A  könyv a régi pozsonyi színház törté
netét adja elő, —  vagyis a színház 
német korszakát s talán azért nem is 
említi Pozsonyt, hanem csak Press- 
burgot, a címlapon pedig Bratislavát, 
amely a színháznak sem pozsonyi, sem 
pressburgi korszakában nem fedezhető 
fel. A  pozsonyi színpad nem volt jelen
téktelen a német színház fejlődése szem
pontjából. nagy nevek és nagy hatá
sok fűződnek hozzá, míg ellenben a 
pozsonyi magyar színjátszás, amely
nek első nyomai Thaly Kálmán bizony
ságai szerint 1677-ig nyúlnak vissza, 
amikor Forgács Ádám gróf pozsonyi 
palotájában magyarok játszottak (s a 
többiek között gróf Bercsényi Miklós 
is fellépett), —  nagykőn hamar eltűnik 
s csak nagyon későn (a X IX -ik  
század második felében) jut megint sze
rephez. H ogy Pozsony régi német 
színházát magyar gróf építette fel 
(Csáky György), azon igazán nincs mit 
csodálkozni. A  magyar grófok akkor 
még nem támogathattak magyar szín
játszást. Pozsony a német fejlődésbe 
kapcsolódott bele, Lessing, Schiller, 
Goethe, Iffland darabjai révén (Berlin 
után Pozsony adta először Bölcs 
Náthánt), s a pozsonyi szí) játszás ma
gyar voi atkozásai hosszú időn keresz
tül csakis a színház mecénásaiban és 
vállalkozóiban mu tatkoznak. 1820 előtt 
e vonatkozások nincsenek kapcsolatban 
a művészettel. 1820 nyarán azonban 
Kilényi Dávid komáromi direktor két 
hónapon át játszik a pozsonyi német 
színházban magyar társulatával s e 
vendégjáték csúcspontja kétségkívül 
az volt, hogy Déryné is föllépett. 1825- 
ben, a diéta idején szintén járt ma
gyar társulat Pozsonyban, szeptember 
25-én zsúfolt ház mellett adták »A  Nép 
szeretete Jámbor Fejedelmek jutalma« 
című ünnepi játékot, október 4-én, a 
császár születése napján pedig Kom- 
lóssy »István és Gizella« című, ugyan
csak ünnepi színjátékát, amely előtt 
a Gotterhaltét magyar nyelven énekel
ték. 1843-ban a nyári színházban 
Egressy Gábor is fellépett három estén 
át, 1844-ben a pesti Nemzeti Színház 
nyolc előadást tartott, 1858-ban a 
szegedi társulat négy hétig vendég
szerepelt, élén Prielle Kori éliával, 
1860-ban Molnár György, 1861-ben
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Szigeti társulata kereste fel Pozsonyt. 
A  színház tulajdonképp a kiegyezés 
után kezd erősebben magyarosodni, de 
Benyovszky könyve éppen ott végző
dik, ahol a színház erősebb magyaro
sodása kezdődik. A  pozsonyi magyar 
színjátszás története tehát még meg
írásra vár, s kívánatos volna, hogy az 
olyan helyes módon történjék meg, 
mint ahogy ebben a füzetben a német 
színjátszás egész fejlődése a legfonto
sabb adatok kapcsán megelevenedik 
az olvasó előtt. Pozsonynak megköze
lítőleg sincs olyan szerepe a magyar 
színjátszás történetében, mint Kolozs
várnak vagy Kassának, mert produk- 
tíve nem folyt be a magyar színpad 
fejlődésébe, de mégsem quantité né
gligeable, mint ahogy semmi sem lehet 
az, ahol a magyar szellem és magyar 
művészet nyomokat hagyott.

Hevesi Sándor.

M E Z T E L E N Ü L . Kosztolányi Dezső 
új versei. Budapest, 1927. Athenaeum. 
Egy kék, zöld, piros, fehér színekben 
pompázni akaró borítékon fent Kosz
tolányi Dezsőnek, alul az Athenaeuin
nak a neve. Hitetlenül forgatjuk. 
Az Athenaeum sablonos, megszokott 
külsejű kötetei sorában valami újat 
akar adni. Azonban külsőleg nem újat 
és szépet hozott meglepetésül, hanem 
csak szemet bántót, kirívót. De a meg
lepetés tovább tart. A  versek mintha 
nem Kosztolányi - versek lennének. 
Elütnek teljesen a régiektől.

A  cím : Meztelenül. Címnek minden
esetre új az irodalomban. Azonban 
nem egészen értjük. A  gondolatnak, 
érzésnek a költészetben a szó a ruhája. 
Nélküle érzékelhetetlen. H a ugyan nem 
tartjuk a legsalaktalanabb költemény
nek magát a puszta érzést, gondolatot. 
A  gondolat, érzés, amint megszületik, 
már nem meztelen. A  versek úgyneve
zett szabad versek. Rövidebb, hosz- 
szabb sorok egymás alatt, rím, ritmus 
nélkül. Mint ilyenek újnak nem újak. 
Szabad vers mindig volt. S hogy szép-e, 
kötött formájú-e vagy szabad vers, 
az elsősorban az érzésektől, gondo
latoktól függ, amelyeket magában rejt 
és amelyeket bennünk tovább rezegtet. 
Hisz sívár próza lehet egy költemény 
és magában egy belső ritmus is nagy
szerű költeménnyé teheti az egyszerű 
prózát. Kosztolányi Dezső neve meg
állapodott értéket jelent irodalmunk

ban. Munkásságához ez a kötet csupán új 
színt ad. Érdekessége, hogy kivétel 
nélkül szabad verseket foglal magában.

Az általános lelkinyomottság, csüg- 
gedés, kishitűség, különféle gond szinte 
évek óta narkotizálja az érzések vilá
gát. Az ügyesek, középszerűek, a csak- 
rímelők, az élet metrumai között ügye
sen járók világa ez. Bizonyára szorosan 
összefügg ezzel a társadalmi tünettel, 
hogy évek sora óta oly elvétve akadunk 
szép versre.

Kosztolányi Dezső hosszú utat tett 
meg a Négyfal között c. első verskötete 
óta a szabad versek e csoportjáig. Ver
sek, regények, műfordítások, tanulmá
nyok jelzik az egyes rövid megállókat. 
Boldog húsz év előtt húszéves korunk
nak eseménye volt a Négyfal közöli. 
Valóban négyfal között születtek azok 
a versek. Méla, halvány lámpafény 
mellett. A  vágyfuvalmas nyári éjszaká
ban is inkább befelé fordult a szem, 
mikor pedig a hold oly szép, kékes, su
gárzó fényívet bocsájtott a kert gyep
ágyaira. Az egyedüllét jó volt. A  vég
telenség nyomott. A  szív ifjúi rendet
lenséggel kalapált. S míg beintett a 
sárga napfény a magányos, bús szo
bába : isteni volt szonetteket faragni, 
a rímekhez keresni a szót, a szavakhoz 
a rímeket, görgetni együtt a szókat és 
rímeket. Magunk körül forog a világ. 
A  Petőfi, Reviczky, Ady, Komjáthy 
hangulatok is drágák, sajátunk, miénk. 
Mindig csak Én. Pedig oly szép minden. 
A  szív sírásig tele . . . Azok a régi ver
sek nekem jobban tetszenek, szebbek, 
mint ezek az új szabad versek. Azonban 
meg kell érteni őket. Az akkori beteg 
szív : semmi, játék. Most az élet arhyth- 
miája előttünk. A  végtelenség megszű
kült. Vége az esték szonettfaragó nyugal
mának. Vége a látomásos, szimbolikus 
képeket hozó éjeknek. Vége minden
nek, ami volt. Csak a versírás boldog 
megszokásának nincs vége. Pantheiz- 
musunk nem szárnyal. Közelebb jött 
az élet, nemcsak a családdal, gyermek
kel, hanem vásárcsarnokaival is, és az 
élet egész vásárával. Csend, magány 
komolyabb kérdések lettek. Magunk
tól félünk. Kifelé nézünk. Pedig mi van 
látnivaló? Semmi őszinteség. K ívül 
pompa, belül rongyos szegénység. 
Csűrt-csavart szavak. Kanyargós, út
vesztő utak. Rendetlenség rendje. Jazz- 
band ritmusa. Pontosan rímelő rette
netes versek. Értem az undort. H a  
költő vagy : félre a rímmel, félre a rit-
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rnussal, elég volt az üres csilingelősből, 
kitárni a lelket, csak azért is rímte- 
^enül, ritmustalanul, de őszintén, mez- 
elenül, ha nem tetszik is az.

Mert csak erről lehet szó. A  szabad 
verseknek Walt. Whitman adott létjo
gosultságot. Ő forradalmár volt. S nem 
erseinek külső formája tette azzá, ha- 

íem gondolatai, érzései. Azóta a kisded 
forradalmárok akarnák kisajátítani és 
íejáratni ezt a versformát.

Kosztolányi Dezsőben, bármennyire 
feltűnőt és újat jelent is ez a verskö
tete, nincs semmi forradalmi. Szinte 
művészi játéknak tűnik fel, hogy ellen
kezőjét akarja adni mindannak, amit 
eddig adott. Elhagyja régi arisztokra
tikus, hűvös, raffinált művészi eszkö
zeit. Érzésben, kifejezésben demokra
tikus akar lenni. Elhagyja a fülnek 
tetsző raffinált zeneiséget. Szavai mo
noton egyhangúsággal ütődnek egy
máshoz és folynak egymás után, mint 
a tenger hullámai. Itt nem szuggerál, 
hanem közöl. Itt nincs hallucináció, 
csak valóság. Itt nem az eszményit ke
resi, hanem ami közel fekszik hozzá. 
Xem akar látnok lenni, csupán látni. 
Idealizmusát naturalizmus váltja fel. 
Fantáziánkra nincs szüksége : meg
jelenít. Képeiben nincs homály vagy  
fény, csupán realizmus, jellemzés. A  je- 
len harmóniátlanságából akarja a szé
fet kibányászni. Csak egy a régi, még 
fokozottabban : érzéseinek őszintesége, 
.elegsége és a szeretet, mely verseiből 
v-indenekre árad.

.Mintha csak azért búcsúzna el rűnei- 
í. hogy annál jobban érezze az igaz

ságnak, szeretetnek és a könnynek 
egváltó hatalmát. (Csomagold be 

-ind  . . .) Egy ember jön : megremeg, 
testvért lát benne. (Vigyázz.) Meleg 
szavai vannak a szegényekhez, kik vir- 
-zsztanak, kik nem felejtenek. (Szegé- 

k.) Igen szép vers Az apa. Arról 
szól, mint távolodik el a fiú az apától. 
Egyszerű eszközökkel megírt, szép, 
megható vers az Özvegy a villamosban. 

Az özvegy asszony, akinek senkije 
nincs, rogyadozó térdekkel áll a villa- 
mosban. Senki nem ád helyet neki. 
Xem jut eszetekbe az édesanyátok?« 

Hasonló a Régi dajkánk egyetlen öröme. 
•Vem volt gyermeke neki, a gyermeke 

en fiam volt s most gyermeke a 
p nd.< De egyszer mosolygott, a falra 

'ilygott, mert ott látta magát kar- 
.... a gyermekkel, amint nagyon ifjan 

ülőit . Megjelenik előttünk a gép

írókisasszony, aki szakadatlanul veri 
az ördögi keserves acélzongorát. Előt
tünk a pille, amely tele mézzel, szár
nyait veregetve ragyog, mint egy em
lék. Egyik legszebb verse a kötetnek a 
Bekötött szemmel.

Ügy jöttem én is e furcsa világra, 
bekötött szemmel 
s úgy megyek el innen, 
bekötött szemmel,
nem tudva honnan, nem tudva hová. 
Csak téptem a kendőt síró szememről, 
örökre csak téptem. De a végső percben, 
ha leszek s nem-leszek,úgy-e majd fel

oldod,
Isten?

Megpróbáltam néhány versnek a 
tartalmát kivonatosan visszaadni. Ez 
a vers-idézet is megmutatja : mily hiú 
kísérlet volt. Nincs ezekben az egy
szerű versekben semmi robbanó gon
dolat, semmi feszülő érzés, ami nem 
férne el a rím, ritmus egymásba fonódó 
karjaiban. És mégis : prózának tetszik, 
de prózára áttenni nem tudod. Rímes 
verset könnyebb. Ezekben vannak, a 
legszebb versben is, fölösleges szavak, 
a rím kedvéért. Amott nincs egy sem. 
Megpróbáltam kihagyni egy-egy szót, 
a szavak rendjén változtatni : nem
megy, így teljesek, egészek, ahogy van
nak. A  metrumos, rímes versben a gon
dolatot a ritmus, rím is egybefoglalja. 
Itt a szavak egymásutánjában, egy
máshoz ütődésében és egymásba omlá
sában van a hangsúly, a ritmus. Valami 
lelkesült, ideges próza ez. Valami fá
radt vers. A  szavakban és egyedül a 
szavakban valami erős közvetítő erő 
van, ami szinte föléje emeli e verseket 
Kosztolányi régebbi, inkább eszményi 
művészetének. Most éreztem meg : 
hiába kell egyszerre születnie az érzés
nek és a rímnek : a szív melegének és 
az ész hidegségének a munkája a kettő. 
Amint a jégvirág is az ablakon a pára 
melegétől és a hidegtől jön létre. Itt el
maradt az ész hideg munkája. Termé
szetesen nem minden vers egyforma ér
tékű a kötetben. «Megettem a világot s 
kioküdtamu, így kezdődik a Hetedhét
ország c. vers. Ez bizony nem szép. 
Egyik-másik verse nagyon próza, pél
dául a »Csöndes viszontlátása is. Bár szép 
sorok még ezekben is vannak.

Nekem a régi Kosztolányi kedve
sebb. K ár azért a régi világért. De e
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tudom hinni Kosztolányinak, hogy 
talán errefelé vezet a költészet útja. 
Legalább addig, míg nem tér vissza egy 
harmonikusabb, nyugodtabb élet.

Sikabonyi Antal.

DR . B R A S S A I SÁ M U E L É LE T E . 
Dr. Boros Györgytől. N . 8-r. 372 1. Cluj
—  Kolozsvár, Minerva, 1927. Á ra 14 P. 
Az utolsó nagy magyar polihisztor 
halálának harminc éves fordulójára 
jelent meg ez az életrajz. Megírására 
még 1897-ben kapott megbízást a 
szerző a magyar unitárius egyházi kép
viselőtanácstól. Megbízatása főként 
Brassai tanári működésére iránytűit, de 
a megoldásban ez a feladat Brassai 
egész életére és munkásságára széle
sedett ki.

Brassainak öt nemzedékkel érint
kező, hosszú élete változatosságával s 
bohèmes nyugtalanságával kétség
telenül figyelmet érdemlő pálya, sok 
eredetiséget, de sok kicsinyes különc
séget is mutató egyénisége szintén mél
tán keltette fel kortársai érdeklődését. 
Érdekes az a környezet is, mellyel éle
tének és munkásságának nagy része 
kapcsolatos : a magyarországi unitá
riusoknak küzdelmes élete, kik hosszú 
időn át kénytelenek voltak mást val
lani, mint amit hittek, —  «vallásuk 
nem egy-ezett religiójukkái*.

A  szerző nagy szeretettel kutatta fel 
s bocsátotta közre mindazt, ami ez ér
dekes pályára vonatkozólag rendel
kezésére állott, sőt ez a szeretet rend
kívül nagyr túlzásokra is ragadta. 
«Határtalan nagyságú és tüneményes 
tehetségű, rendkívüli ember«-nek, «sa
lak nélküli kolosszusának mondja 
Brassait, aki «egyedül harcolta meg 
azt a harcot, amelyre seregek lettek 
volna szükségesek«, «a közelébe jutók 
elragadtattak és úgy beszéltek róla, 
mint phenomenről s bizonyos istenítés- 
nek felelt meg ámuldozó beszédök«. 
Munkásságáról mint «páratlan nagy
szerű munkásság«-ról beszél. Áldott 
legyen minden szív, mely ma kegye
lettel gondol a múlt nagyjaira s két
szeresen áldott, ki a magyar nagyság 
képeit idézgeti elszakított testvéreink 
elé ; de semmikép se találhatjuk sze
rencséseknek a szertelenül túlzó s ösz- 
szehasonlításokat provokáló magasz- 
talásokat, melyeknek alapos tárgyi 
igazolásával meg sem próbálkozik a 
szerző. Nem alakul egységes képpé, 
amit Brassai egyéniségéről ír, munkás

ságának ismertetése nem eléggé rend
szeres, egyébként is sok aránytalanság, 
terjengés és fölösleges ismétlés van a 
könyvben. Tudományos munkában 
nem találhatjuk helyén a provincializ
musokat s zavaróan hat ránk a tömér
dek sajtóhiba és a nagy részükben bizo
nyára szintén ezek közé sorozható köz- 
pontozási hibák s pontatlanságok a 
nevek írásában.

A  könyv érdekes és vonzó olvas
mány, de tudományos célra csak erős 
kritikával használható. Örvendetes je
lenség, hogy a sok vékony szépirodalmi 
kötet mellett ilyen terjedelmes tudo
mányos munka kiadására is megvolt 
a lehetőség Erdélyben. Kéky Lajos.

D IE  H ISTO R ISC H E  E N T W IC K -  
L U N G  D É R  A B E N D L A E N D IS C H E N  
SC H R IFTFO R M E N  von F. H . Ehmcke. 
80 nagy oktáv oldal, 100 ábrával. 
Verlag Ottó Maier, Ravensburg. A  be
tűformák történeti fejlődése egyike a 
legszebb, legmélyebb és legérdekesebb 
tanúImánytárgyaltnak. Eddig főként 
a szaktudósokat foglalkoztatta, saz ide
vonatkozó szakismeretek sokfelé, drága 
és csak a szakember által hozzáférhető 
nagy terjedelmű munkákban voltak el
rejtve, amelyeknek mindegyike a 
maga szűk, szigorúan szakszempontjai 
szerint tárgyalja az anyagot. Az utóbbi 
években azonban a bibliofil közönség 
is egyre jobban érdeklődik ez iránt a 
gyönyörű studium iránt, de nehezen 
tájékozódhatik felőle. Sőt a betű
rajzoló művész, a nyomdász is nehezen 
férkőzhetett hozzá azokhoz a forrá
sokhoz, amelyekből ismereteit gyor
san, könnyen megszerezhette és szer
vesen kiépíthette. Ezen a hiányossá
gon segít most Prof. F. H. Ehmcke, a 
német betűművészet egyik kimagasló 
vezéregyénisége, aki egy kisterjedelmű és 
ezért elég olcsó könyvben mutatja be a 
nyugati kultúrkör betűformáinak fej
lődését a klasszikus ókortól a X IX . szá
zadig. A  könyv nagy erénye, hogy az 
összes, a betűre érvényes szempon
tokat egyformán érvényre juttatja, 
mégpedig nemcsak a kitűnően össze
válogatott ábrákban, amelyek a kőbe 
vésett feliratokat és azoknak az építé
szettel való összefüggését éppen úgy 
figyelemre méltatják, mint az írott és 
nyomtatott betűket, hanem főként a 
szövegben is, amely az egyes jelen
ségeket nemcsak a technika (írószer
számok, anyagok) szempontjából, ha-
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nem a kor kultúrális és művészeti je
lenségeivel való kapcsolataikban is 
méltatja. Hasznos szolgálatot tesz 
tehát annak is, aki e könyv révén 
ismerkedik meg először ezzel a gazdag 
és nagyfontosságú anyaggal s annak 
is, akinek talán megvannak a maga 
lassanként gyűjtögetett, szerves egy
ségbe nem foglalt ismeretei, de nem 
látja még az egyes jelenségek közötti 
kapcsolatokat. Hasznosan egészíti ki 
a könyvet a végén közölt leszármazási 
táblázat, amely szinte családfáját adja 
a nyugat írásainak, a római Kapitális
tól a könyvnyomtatás fellépéséig. Ezt 
a leszármazási táblázatot Anna Si- 
mons, a kiváló német íróművész írta a 
müncheni Deutsches Muséum szá
mára. Minden bibliofilnek, de minden 
a betűvel foglalkozó szakembernek is 
melegen ajánlhatjuk ezt a könyvet, 
amely gazdag bibliográfiát is közöl, 
tehát megmutatja az utat az érdeklő
dőnek a további részlettanulmányok 
forrásaihoz is. Kner Imre.

É J F É L I VA LLO M Á S . Duhamel regé
ny e. A Franklin-Társulat kiadása, 1927. 
Georges Duhamel ma negyvenhárom  
éves. Orvosnak készült, de huszonkét 
esztendős korában félbehagyva tanul
mányait, néhány barátjával Créteilbe 
ment s ott holmi falanszter-féle közös
séget alapított (Abbaye). Első vers
kötetét maga szedte ki. Két év múlva 
az Abbaye feloszlott, Duhamel pedig 
visszatért Parisba és megszerezte az 
orvosi diplomát. A  világháborúban is 
mint orvos vett részt. Ennek emléke 
Civilisation című kötete, amellyel 1918- 
ban megnyerte a Goncourt-díjat. Jelen
leg a Mercure de France irodalmi kri
tikusa. Az unanimisták közé számít
ják, bárha a Jules Romains köré cso
portosult írói társasághoz csupán a 
rokonszenv szálai fűzik. Drámáiban, 
regényeiben és elbeszéléseiben, ame
lyik à modern francia próza java ter- 
méséhez tartoznak, főkép az élet el- 
; étijeit, a »megalázottakat és meg-

:iízomorítottakat« rajzolja, fölényes 
"• -ja lom  objektivitása alá rejtett, 
mély szeretettel. Érezhető hatással 
volt rá Dosztojevszkij. Ezt bizonyltja 
1 : ::nfession de minuit című nagyobb 
elbeszélése is, amely most Komor 
Ar. ir.-s fordításában jelent meg ma-
—-r - -  —  ,  ]

Az Éjiéli vallomás egy akarat-beteg 
rendkívül finom, művészi képek

ben és költői hangulatokban gazdag,, 
részletes kór-rajza. Belső történések 
sora tárul ki benne s inkább pszicho
lógiai naplónak tekinthető, mint igazi 
regénynek. Hőse, Salavin, a gondolat 
maniákusa, rabszolgája és áldozata. 
Abnormis érzékenységű lelkiismerete 
felelősséget vállal minden agyába vil
lanó ötletért. Ha arra gondol : any'ját 
ma este talán holtan "találja otthon,
—  ellenállhatatlan kényszer a tervek 
és lehetőségek egész sorát indítja el 
képzeletében, mire rögtön vádolni kezdi 
magát, hogy anyjának pusztulását 
kívánja, sőt már meg is ölte, mert 
hiszen a szándék lényegében egy a 
tettel. Az önkínzók makacs szenve
délyével állapítja meg minduntalan 
saját önző gonoszságát, amely' szörnyű 
fájdalmakat okoz neki. Szenvedése 
egyre tűrhetetlenebb lesz. A  »lelki 
bélpoklosság» teljesen elvadítja s las
sanként kiközösíti magát az emberek 
közül. Elhagyja anyját, egyetlen ba
rátját és szerelmét. A  gondolatok mérge 
csendes tébolyba és züllésbe hajtja. 
Katasztrófájának induló-pontján is egy 
ilyen akaratlan kényszerképzet játssza 
a ' végzet döntő szerepét. Salavin ala
csonyrangú bankhivatalnok. Egy nap 
a főnöke magához hivatja, valami 
számadás vagyr levél átnézése végett. 
S míg ott áll a rettegett pénzfejedelem 
íróasztala mellett, különös, leküzdhe
tetlen vágya támad- Úgy érzi : okvet
lenül meg kell fognia a cégfőnök fülét. 
Karja megmozdul. »Eleinte megbot- 
ránkoztam kezemen, —  mondja vallo
másában, —  de fokról-fokra éreztem, 
mint lankad éberségem. Ezer ok miatt, 
amelyet csak halványan és zűrzavaro
sán sejtettem, szükségessé vált szá
momra, hogy megérintsem Sureau úr 
fülét, hogy önmagam is lássam : ez
a fül nem valami tiltott, nem-létező^ 
elképzelt dolog, hanem emberi hús, 
csak olyan, akár az én fülem. És hirte
len, teljes határozottsággal kinyújtot
tam a karom . . . Esküszöm, semm i 
fájdalmat nem okoztam Sureau úr
nak . . . ő mégis ordított, ordított . . .« 
Salavint ezért kidobják a bankból. 
Ettől kezdve nem bír álláshoz jutni. 
Később már nem is akar s rövidesen 
martaléka lesz a lelki romlásnak.

Ez a fül-megfogás tipikus mása 
annak az «ellenállhatatlan* orr-meg
fogásnak, amelyet Dosztojevszkij A  
megbélyegzettek egyik fejezetében írt 
meg. Duhamel nyilván jól ismerte a
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szóbanforgó jelenetet, —  egy másik 
könyvében egyetlen írót említ s ez : 
Dosztojevszkij, —  mégis újra meg
írta, megismételte. E  tekintetben 
mintha kissé maga is a vágy szug- 
gesztív kényszere alá került volna.
S nemcsak itt, hanem általában, egész 
írói munkásságában, amelyen mind
untalan átüt a nagy orosz író hatása. 
Sarcey, aki bizonyosra vette, hogy 
Dosztojevszkij »őrülete« sohase fogja 
! me gin ét el y e zni « a józan, »egészséges« 
francia irodalmat, alkalmasint dü
höngve lapozná át Duhamel és társai 
legújabb könyveit, —  ha élne. Rossz 
prófétának bizonyult : Dosztojevszkij 
ma egyre közvetlenebbül hódít a mo
dern francia írók körében. ( Suarès.) 
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy 
Duhamelnél nyers átvételről vagy 
puszta utánérzésről van szó. Az Éjféli 
vallomás szerzőjében érdekes átalaku
láson megy keresztül a szinte tudato
san érvényesülő Dosztojevszkij-hatás. 
Az ű francia józansága, gondolatködök
től irtózó racionalizmusa kizár minden 
miszticizmust. Nála magyarázat, még 
pedig megindokolt, észszerű, természe
tes magyarázat van a leganalizálhatat- 
lanabbnak tetsző lélek-rengésre is. Sa- 
lavinje nemcsak pompás freudi mé
dium, hanem bizonyos mértékig kísér
leti bonc-anvag, amelyet az író a 
pszichoanalízis eredményeiben gyö
nyörködő orvos szemével vizsgál. Nem  
»elemzi<* ugyan, szárazan és tudá- 
kosan, de azért maradéktalanul meg
mond róla mindent, egyszerűen a be
állítás- és szemlélet-mód sajátosságá
val. A  víziót pontos és hűvös értelem
ben oldja fel. Elkerüli a titkok szaka- 
dékait, vagy fenékig átvilágítja egyet
len, sugárzó-fényű szóval. Mindebben 
tehát nyoma sincs Dosztojevszkij dé- 
moniságának. Könyve mégis megkapó, 
sok helyt lenyűgöző. Mindvégig ki
egyensúlyozott, flaubertien gondos, im
ponálóan biztos írói munka. Van egy 
fejezete, a Barouin-ügynökség cím
másoló irodájáról s egy Dhuilier nevű, 
-elzüllött, öreg hivatalnokról, —  ez a 
pár száz sor Maupassant legjobb olda
laival vetekszik.

A  fordítás nem mindenben szeren
csés. Itt-ott affektáltan keresett s sok
szor pongyola Még többször magyar
talan. Csakúgy hemzsegnek benne 
efféle kitételek : »A fejem tetejéig
tele érzem magam egy igazi, tomboló, 
alapos boldogsággal . . .« »Majd min

den egyes álmom egy dermesztő csend
ben folyt le . . .« »Egg rosszindulatú 
élesszeműség vett erőt a szememen, a 
fülemen« stb. De akadnak zavartala
nul sikerült részletei is, amelyek híven 
éreztetik az eredetinek egyéni stílusát, 
artisztikus árnyalati finomságait, szinte 
szavakat körüílengő illatát és zamatát.

Kárpáti Aurél.

ÚJ L E X IK O N O K . 1. M a g y a r i r o- 
d a l m i  l e x i k o n .  Fóris Miklós és 
Tóth András közreműködésével szer
kesztette Ványi Ferenc. 4-r. IV - f880 
lap. Budapest, Studium, év nélkül 
(1926). Irodalmi műveltségünk szol
gálatára hasznos segédeszközül hiva
tott ez a vaskos kötet, mely a ma
gyar irodalomnak egész körére kiter
jed s megbízható tájékoztatást igyek
szik nyújtani minden, irodalmunkkal 
kapcsolatos kérdésben. Külön címsza
vak alatt közli szépirodalmunk s hu
manisztikus irányú tudományos iro
dalmunk minden nevesebb munkásá
nak életrajzát, műveik felsorolását s a 
rájuk vonatkozó irodalmat. Közli a 
nagyobb terjedelmű, kiválóbb szépiro
dalmi művek tartalmát, sőt hőseikre 
vagy más irodalmi termékeink emlege- 
tettebb alakjaira külön címszavak alatt 
is találunk felvilágosítást. Közli az iro
dalmunkból szárnyra kelt szállóigéket, 
híres költemények szerzőinek nevét, 
íróink álneveit, hírlapjaink és folyóira
taink adatait s színészetünk történeté
nek legkiemelkedőbb alakjait és moz
zanatait. Kiegészíti ezt az anyagot a 
stilisztikai, retorikai, poétikai és iro
dalomelméleti fogalmak és formák is
mertetése s az egyes műfajok genetikai 
fejlődésének megvilágítása.

A  könyv anyaga körültekintő gond
dal van összeállítva, adatai pontosak, 
teljes egészében szolid és megbízható 
munka. Egész iránya inkább adat
közlő, mint méltató s ebben a tekin
tetben talán kelleténél tartózkodóbb 
is. Az iskola s a nagyközönség érdekét 
sem sikerült benne kellő összhangba 
hozni s vannak bizonyos egyenetlensé
gei és hézagai, melyeket határozottabb 
szempontoktól irányított szerkesztés 
elkerülhetett volna. Mindezeken azon
ban könnyű lesz segíteni egy újabb ki
adásban s a dicséretre méltó vállalko
zás így még teljesebb mértékben szol
gálhat majd rendeltetésének.

2. A  N a p k e l e t  l e x i k o n a .  K i
adja a Magyar Irodalmi Társaság.
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I— II. k. Sr. VII-f-740+738 1. Buda
pest, 1927. A  legszükségesebb ismere
teket közlő s adatokban megbízható 
ú. n. kis lexikont óhajtott a magyar 
olvasóközönség számára nyújtani a 
Magyar Irodalmi Társaság, s ezzel kí
vánt »a modern élet eszméinek és a tu
dományok új eredményeinek útvesztő
jében kalauzul szolgálni.« Elsősorban a 
művelt középosztályra számított, mely
nek lehetetlenné teszi elszegényedése 
nagyobb lexikon megszerzését. Nyíltan  
megvallja, hogy világnézetben is ez az 
osztály lebegett főként előtte s első
sorban az alkotó világnézet képvise
lőit, eredményeit és elveit ismerteti. 
Bevallja azt is, hogy aktualitásra is tö
rekszik s így nagyobb terjedelemhez 
jutnak benne a jelent mozgató eszmék 
s a jelenre ható egyének, mint a múlt
nak kiválóbb, de a mára való hatásuk
ban csökkent erői és nevei. Joggal hi
vatkozik arra, hogy különös figyelem
ben részesíti a magyar szellem részvé
telét az emberi tudás kialakulásában s 
a magunk értékeinek megbecsülése ro
konszenves törekvésként érvényesül az 
egész munkában. Több mint százhúsz 
magyar tudós működött közre meg
írásában, akiknek szakképzettsége 
nemcsak az adatokban való megbízha
tóságot és pontosságot biztosítja, ha
nem azt is, hogy a leghivatottabb ke
zek válogatták ki a legfontosabb s leg- 
;iélkülözhetetlenebb ismeretanyagot. A  
két kötet több mint 30.000 címszót tar- 
î almaz s mintegy 600 szövegközi kép és 
rajz, 57 lap műmelléklet s 12 színes tér
it ép szolgál illusztrációs anyagául. H i
vatásának bizonyára jól megfelel, de 
kívánatos volna, hogy hamarosan nö
vekedjék meg legalább ü. n. közép
lexikonná. Kéky Lajos.

É LE T , S ZE R E L E M  ÉS H Á L Á I.. 
Dr. báró Fejérvári] Géza Gyulától. 256 1.
' 12 tábla. Budapest. Révai kiadás.

: *27. Szerző a népszerűén hangzó
■ :ím után ezt az alcímet adta az Ú j 
Könyvek sorozatában megjelent köny
vecskének : Biologia. Találóbb lett

rlr.a. ha úgy írja az alcímet : »Beveze- 
: « a  biologiába«, mert műve valóban 
K aek  tekinthető. Vagy talán még 
Mk&bb hídnak a fiziológia és biológia

között. Hozzá kell azonban tennem 
a fenti megállapításhoz, hogy ilyen érte
lemben szükség is volt a magyar ter
mészettudományi irodalomban erre a 
munkára, s azt is, hogy ilyen tekintet
ben a szerző elérte a maga elé tűzött célt. 
A  magyar olvasó okvetlenül mást vár 
biológia cím alatt, mert még többnyire 
a múlt század spekulatív életproblémái 
lebegnek szeme előtt. A  biológia azon
ban manapság, főleg Roux hatása alatt, 
kísérleti alapokra igyekszik helyez
kedni s a szerző is ebben a modern érte
lemben közeledik az élettudomány 
alapvető problémáihoz és így igyekszik 
azok megoldásának útját megmutatni.

E  problémák közül a szerző az élettel, 
az ősnemzódéssel. a sejttel, a halállal 
és a törzsfejlődéssel foglalkozik, 
utóbbiakra vonatkozólag bemutatja az 
újabb kutatások eredményeit s azokat 
összhangzó egészbe foglalja össze. Hogy 
a biológiai szakirodalomban járatos 
minden olvasó is mindenben osztani 
fogja-e irányelveit, mert hiszen szub
jektív irányelvek még a kísérleti
nek mondott biológiában is bőségesen 
szerephez jutnak, azt már azért is 
kénytelen vagyok kétségbe vonni, mert 
referens sem tudta azt a nagyfokú 
mechanisztikus irányelvet magáévá 
tenni az élet elméletében, mely a szerző 
művének szinte vezérfonala.

Mi az élet? —  kérdi a szerző, s ebben a 
fejezetben azt vallja, hogy az erő és az 
anyag iskolájának hatása alatt áll, 
holott ma már a fizika is elhagyta ezt 
az elméletet s áttért az energia sok
kal magasabbrendű elméletétre. Ez 
a magasabbrendű fogalom olyan 
vívmánya a természettudománynak, 
melyről a biológus sem mondhat le 
azon a címen : «nem vagyok fizikus». 
Pedig még ez a fogalom sem elég 
ahhoz, hogy az élet lényegét, az intel
ligenciát megmagyarázhassuk.

A  munka három fő fejezete : a sejt, 
a halál és bionomia, határozott nyeresége 
a magyar természettudományi iroda
lomnak és a mű élére kívánkoznak, míg 
a történeti rész inkább függelékszerű, 
kivált a meglehetősen ötletszerűen ki
válogatott magyar szerzők felsorolása.

Rapaics Raymund.



L E V E L E K

E R D É L Y I  L E V É L . Az erdélyi ma
gyar irodalom kilenc év alatt örvende
tes fejlődést és virágzást ért el. Köl
tőink és íróink munkáira lassankint 
kezd fölfigyelni az egész magyar nyelv- 
terület. Ez az irodalom az önértékű 
szép esztétikai mértéke alatt érzi ma
gát és ahhoz igyekszik közeledni. De 
tagadhatatlan, hogy mint ilyen, csak
nem kizárólag a művelt intelligenciá
hoz szól, még akkor is, ha a népről be
szél. A  jövő szempontjából egy súlyos 
aggodalom kíséri ezt a lendülő irodal
mat. Az erdélyi magyarság előtt kétség
telenül az elszegényedés és a magasabb 
pályákról való leszorulás sorsfolya
mata áll. A  művelt középosztály már 
ma is csak egy kis százalékát teszi az 
erdélyi magyarságnak s ez a százalék 
minden valószínűség szerint nem nö
vekedni, hanem csökkenni fog. Erőnk, 
jövőnk tehát szinte kizárólag a föld
míves népben és a kisiparosságban van. 
Iskolapolitikánknak és pedagógiánknak 
is mind nagyobb tudatossággal kell be
rendezkednie arra, hogy egy körét és 
tudományos nívóját tekintve kisebb, 
de intenzitásában és lelkiségében mégis 
kerek, befejezett és életképes művelt
séget nyújtson a népnek. Ez a körül
mény új, parancsoló feladatokat állít 
az erdélyi magyar irodalom elé is. Élet
formáló, nevelő és átható erővel kell 
belekapcsolódnia a nép életébe. Ennek 
a feladatnak van egy nagyon szeren
csés és örvendetes segítőtényezője : 
maga a nép, amely csodálatraméltó ér
deklődéssel keresi, szomjazza, vásá
rolja és olvassa a magyar könyvet. 
Mivel magam is szerveztem és irányi
tok egyházamon belül egy népies iro
dalmi vállalatot, ezt az állításomat 
meglepő statisztikával tudom igazolni. 
Évről évre kiadott naptárunk tízezer 
példányban, napok alatt fogy el, pedig 
legalább tíz-tizenöt különféle magyar 
naptár jelenik meg az országban. N é 
pies füzeteink, szépirodalmi és ismeret- 
terjesztő tartalommal, ötezres példány
számban jelennek meg és legkésőbb két 
év alatt elfogynak. Egyházi énekes
könyvünk, melyet úgy állítottunk ösz- 
sze, hogy minél költőibb és irodalmibb 
nívójú is legyen, négy év alatt ötven
ezer példányban kelt el csak az erdélyi 
egyházkerület területén, pedig számba 
kell venni, hogy a Szatmár— Várad—  
Temesvár vonalon van még egy másik

egyházkerületünk is, mely más énekes
könyvet használ. A  Biblia iránti érdek
lődés is nagy, évente átlag tízezer dara
bot adunk el csak a saját területünkön. 
Kétségtelen tehát, hogy az erdélyi 
magyar nép szereti, óhajtja és várja a 
neki való irodalmi táplálékot. Valóban 
itt az ideje, hogy íróink legnemesebb 
ambícióját képezze a művészi értékű 
népies irodalom megteremtése és mű
velése. Ennek a munkának itt föl sem 
becsülhető nemzetmegtartó jelentősége 
van. Világos, hogy amilyen mértékben 
csökken a magyar élet intézményes 
ereje, olyan mértékben válik a betű, a 
könyv mind kizárólagosabb és egye- 
dülibb eszközévé a nemzeti lélek, az 
emberi jellem és a nemesebb élet meg
tartásának és nevelésének.

A  nép lelki és szellemi szükségletei
nek azokon a speciális területem kívül, 
melyeket az egyházak vannak hivatva 
kielégíteni, ott van az a közös nagy fel
adat, melyet csak a felekezeti szem
pontok által nem irányított irodalom  
valósíthat meg : a nemzeti öntudat és 
a nemzeti múlt kincseinek megőrzése 
és továbbfejlesztése. Tudni kell, hogy 
ez elé a feladat elé már az iskolákban is 
nehézségek gördülnek, mert az állami 
tanterv egyik fokozatú iskolában sem 
ad kellő teret és alkalmat a magyar tör
ténelem és irodalom megismertetésére. 
Pusztán az iskolai tanítás mellett egy
két évtized alatt a nemzeti történelem 
és irodalom anyaga csaknem teljesen ki
veszne a felnövekvő generáció leikéből. 
Marad tehát a család, mint munkatér, 
és a szabad irodalom, mint munkaesz
köz. Az erdélyi irodalomban ezt a fel
adatot eddigelé tudatosan és tervszerű- 
leg a kolozsvári Minerva kiadórészvény
társaság kezdeményezte és folytatja a 
Magyar Nép c. néplap és annak könyv
tára által. Legfőként arra törekedett, 
hogy a magyar költészet kincseiből s a 
nemzeti múltból, továbbá a nemesebb 
népszokásokból adjon olcsó és mégis 
értékes gyűjteményeket a nép kezébe 
(Szavalókönyv, Históriás könyvecske, 
Vőfélykönyv, Bokréta Jókai műveiből, 
Műkedvelők színműtára, Daloskönyv 
stb.). Kiváló írónk, Benedek Elek írta 
meg ebben a sorozatban aMagyaroktör- 
ténetét s adta ki az erdélyi népmondák 
gyűjteményét. Kétségtelen, hogy ez a 
vállalat tett eddig legtöbbet a nép iro
dalmi neveléséért s ha eredeti erdélyi
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alkotásokat még kevésbbé adhatott, 
annak oka éppen abban rejlik, hogy 
még kevés írónk lelkét ragadta meg ez 
a legnagyobb jelentőségű misszió. A  
mostani karácsony különben ezen a 
téren is hozott egy kedves és értékes 
ajándékot : Szentimrei Jenő Verses
Magyar Krónikáját, mely könnyed, 
zengű magyar versekben "egész törté
netünket felöleli s kiváló érzékkel örö
kít meg minden fontos és nevelőhatású 
személyt, eseményt. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy rövid idő alatt népünk 
legkedvesebb olvasmánya lesz s szív
ből örülök, hogy a könyvecskét éppen 
az én iratterjesztésem adta ki.

A  népies irodalom mellett éppoly 
égető és rokonszellemű szükséglet a 
gyermek-, ifjúsági és tankönyv
irodalom művészi és nevelői értékű 
megalkotása. Az első kettőben Bene
dek Elek végez gyönyörű munkát, de a 
tankönyvekkel még rosszul állunk : 
csak a gyors szükség követelte, nem 
megfelelő termésünk van. De reméljük, 
hogy igazi feladatunk mind öntudato- 
sabb fölismerése megtanít súlyos tör- 
cnelmi missziónk megfelelő betöltésére. 

(Kolozsvár.) Makkai Sándor.

A B IB L IO T H È Q U E  N A T IO N A L E  
K IÁ L L ÍT Á S A I. Örömmel szólok e 
lap olvasói előtt a Bibliothèque Natio- 
r.ale-ról és kiállításairól : nemcsak azért, 
mert szívből ragaszkodom e nagy- 
multú és nagytevékenységű intézmény
hez, ehhez »az agg és nemes hölgy- 
h z. akit —  mint egy volt miniszter 
mondta —  minden egyes franciának 
; '/lelni és szeretni illik«, hanem mert 

szinte híve vagyok a nemzetközi szél- 
mi együttműködésnek, amely, úgy 

-rzem, forrása lesz egy eljövendő új 
umanizmusnak. A  Bibliothèque Natio

nale s vezetője, Roland-Marcel, nem 
áradhattak közömbösek ez európai 
izgalommal szemben ; s míg egy- 

észt. épp legújabban, értékes adomá- 
:yokat kaptak idegenből, így például 
-merikából, a bécsiektől, az oroszok- 
' 5 a budapesti Nemzeti Múzeumtól, 

n -afelől, a külföldiek egyre növekvő 
át rostásaira s a könyvkölcsönző-osztá- 

íj TLaV mind erősebb forgalmára való 
tekintettel, egyik napról amásikra egész 
-j szervezetet kellett teremteniük. S mi 
sem z z álhatott jobban akönyvtár jó
- — tvecek és háború utáni föllendülé
st" e mint az utóbbi években egymás- 
* * i ~  Tir. iezett kiállítások.

Időrendben a legelső 1924 tavaszán 
nyilt meg. » Válogatott ritkaságok a 
legutolsó öt századbóh címmel bizonyos 
áttekintést nyújtott a Könyvtár leg
féltettebb kincseiből, kezdve attól az 
időponttól, amikor V. Károly király 
a Cité-beli palotából a Louvre egyik 
tornyába tétette át könyvgyűjtemé
nyét : . de főképp L  Ferencnek,
a francia renaissance műkedvelő kirá
lyának korától fogva, aki nagy ba 
rátja volt a szebbnél-szebb könyv
tábláknak, pártfogója kora tudósai
nak, mint például Robert Estienne- 
nek vagy a hellenista Guillaume Bűdé
nek, s aki a Collège de France-ot s 
a Bibliothèque Nationale tulajdon
képpeni alapját, a köteles könyv- 
beszolgáltatást is megteremtette. Itt, 
ezen a kiállításon csodálhatták elő
ször akárhányan a legritkább eredeti 
kiadásokat és kéziratokat : így a
»Ballade des haults bonnets*-t, a fran
cia xylographikas nyomás egyetlen is
meretes példányát : aztán az »Episto- 
larum liber- -t, Gasparin de Bergame- 
tól, amely az első nyomtatott könyv 
Parisban és Franciaországban ; Michel 
Servet »Christianismi restitution-jának 
egyetlen fennmaradt példányát, amely, 
bár szintén megpörkölődött, nem sem
misült meg a máglyán ; Pascal Gon
dolatainak (»Pensées/{) prae-originalis 
kiadását (1669), amely egy évvel előzi 
meg az eredetinek tekintett kiadást ; 
Homeros görög s latin szövegét, 
Chateaubriand jegyzeteivel ; s néhány 
olyan kéziratot, amely csak ekkor 
került közszemlére.

A  második kiállítás : » Ronsard és
korszaka« címen (1925), a renaissance 
e nagy költőjének négyszáz éves szüle
tési évfordulóját ünnepelte. Ronsard-t 
s a Pléiade tagjait a kor híres mű
helyeiben készült eredeti kiadások kép
viselték, egykorú tudományos művek 
s egynéhány kézirat társaságában, mint 
például Navarrai Margit egy levele 
Catherine de Médicis-hez, vagy a Stuart 
Máriáé IX . Károlyhoz . . .

A  » Középkori Kiállítást« (1926 ele
jén) főképpen kéziratai tették neveze
tessé. A  tudósok ismerték őket : Máté 
evangéliumát, a V I. századból ; Nagy  
Károly Evangeliariumját ; Kopasz K á 
roly bibliáját ; Szent Lajos zsoltáros 
könyvét ; Joinville Szent Lajosát ; 
Petrarca De Viris Illustribus-át, a 
költő arcképével ékesítve ; Berry her
ceg imakönyvét ; Josephus Antiqui-
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tates-át, Fouquet remek miniature- 
jeivel ; René király imakönyvét ; a 
Strasbourgi esküvést ; Toursi Gergely 
História Francorum-ját ; az Orleansi 
Szűz periratát ; s megannyi felbecsül
hetetlen értékű ritkaságot. . .

A  legutolsó kiállítás a francia tör
ténelem legragyogóbb századának, 
X IV .  Lajosénak volt szentelve (1927), 
a Könyvtár mai elhelyezkedésének pon
tosan kétszázadik évfordulóján. A  si
ker egyik főtényezője a kiállítás kerete 
volt : a »nagy század« kincsei abban az 
épületszárnyban kerültek közszem
lére, amelyet Mansart alkotott Ma- 
zarin bíbornok számára (1645) s 
amelyet tavaly restauráltak, Grimakli 
és Romanelli falfestményeivel egye
temben. Maga a »Mazarine-galéria«, 
mai állapotában, a világ egyik legszebb 
kiállítási terme : falmezőit és mennye
zetét, stucco-keretek s figurák közt, 
mitológiai freskók borítják, amelyek 
versenyt ragyognak a korbeli búto
rokkal, falszőnyegekkel és csillárokkal. 
A  látogatók itt valóban a kor levegőjét 
élvezhették, amely a fényes keretből 
s a kiállított ritkaságokból egyforma 
erővel áradt. A  Könyvtár mai veze
tői, a tudósok, a műkedvelők, az állami 
és a magángyüj tők új életre keltették 
mintegy ezt az egész századot, amelyet, 
könnyebb áttekintés végett, bizonyos 
szakaszokban csoportosítottak.

Az első csoport kincsei közt, amelyek 
X II I .  Lajosnak, a napkirály elődjé
nek utolsó éveihez fűződnek, hadd em
lítsem meg névszerint Descartes egy 
levelét Huygens-hez, a mozgásról és a 
súlyról ; a Discours de la Méthode-nak 
első, leydeni kiadását (1637) ; s Pascal 
Gondolatainak eredeti kéziratát. A  má
sodik csoportból, amely már az ú. n. 
Régence s X IV . Lajos házassága köré 
halmozódik, kiemelem az ifjú király 
első latin dolgozatait ; Mazarin kardi
nálisnak 15 apró jegyzetkönyvét, olasz- 
spanyol-francia keveréknyelven fogal
mazva, amelyeket Victor Cousin oly 
sikerrel használt fel a Fronde törté
netének megírásánál ; Retz bíbornok 
emlékiratait s Mlle de Monlpensier-éit, 
mindkettőt az eredeti kéziratban. 
A  harmadik csoport már a királynak 
és kormányának tevékenységét illuszt
rálja ; itt vannak mindenekelőtt a ki
rály kéziratos emlékiratai ; a Bastille- 
beli foglyoknak s a toulon-i gálya
raboknak névjegyzéke, egymásmelleit, 
kéziratban, nem messze a protestánsok

nantes-i szabadságlevelének visszavo
násától ; s valamennyi közt kiragyog 
az a páratlan szépségű díszmű, amely 
a király idejében készült s a fontosabb 
események emlékére vert érmekről 
szól, szebbnél-szebb metszetekkel és 
könyvdíszekkel s a királyi nyomdának 
e célra öntött betűivel. S végül külön 
osztályt kapott a korbeli irodalom, 
művészet és tudomány ; itt van töb 
bek közt, Corneille Polyeucte-je, Racine 
tizenkét darabjának eredeti, maro- 
quin-be kötött kiadásai, ugyanannak a 
Racine-nak kéziratos testamentuma, 
Molière első teljes kiadása (1666.), 
Chauveau metszetével a címlapon, 
ugyancsak Moliéretől egy aláírás, amely 
azért értékes, mivel Molière kéziratai 
legnagyobbrészt elvesztek ; itt vannak 
a Comédie Française híres La Grange- 
jegyzetei, amelyek az akkori színtár
sulat mindennapi életéről adnak szá
mot ; La Bruyère Caractères-jeinek 
eredeti kiadása (1688) ; Mme de Sé- 
vigné leveleinek legelső, igen ritka ki
adása, amelyből csak három példány 
ismeretes ; Saint Simon herceg emlék
iratai, a Könyvtár legújabb szerze
ménye, a Hachette-könyvkiadó cég 
ajándéka ; Perrault Meséi,“első kiadás
ban, amelyből mindössze két példány 
maradt (Barbin, 1697). Nem szólok a 
kastélyok, az udvari ünnepek leírásai
ról, a gyönyörű könykötésekről. a kéz
iratos levelekről ; inkább a metszetek 
közül ragadok ki egynéhány remek
művet : a legszebb tálán a napkirály 
>oroszlánkörmös« arcképe, Robert Nan- 
teuil remeke, körötte, mint az udva
roncok, Mazarin, Turenne, Colbert, 
Fouquet s más korbeli hírességek arc
képeivel ; itt vannak még, néhány 
kitűnő művel, Callot, Claude Lorrain s 
főleg Masson, akinek egy-egy arcképe 
a mesterség csúcsát jelzi. De félek, 
máris kifárasztom az olvasó figyelmét. 
Még csak annyit, hogy e sok kincs nem 
csupán a Könyvtár tulajdona : né
melyiket más könyvtárak kölcsönözték 
a kiállítás céljaira (mint például a 
Mazarine-, a Ste Geneviève- s az A r- 
senal-könyvtár), míg egyes bútorok és 
műtárgyak magánosok gyűjteményei
ből kerültek hozzánk ; s ha még végül 
megemlítem a müveit világ érdeklődé
sének komoly erkölcsi támogatását, 
nagyjában meg is neveztem azokat a 
tényezőket, amelyek e kiállítást való
ságos eseménnyé avatták.

(Paris.) André Fevret.
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N Y E I  O LA SZO R SZÁ G B A N . Nem  
kezdhetjük jobban a múlt évnek e rövid 
szemléjét, mint hogy kiemeljük Sal- 
vatore di Giacomo Poesie című köl
teménykötetének legutóbbi kiadását, 
melyet Riccardo Ricciardi nyomdája 
bocsátott közre. A  nagy nápolyi költő 
úgyszólván valamennyi verses müvét 
nápolyi dialektusban írta, éppen úgy 
történelmi tanulmányait és novelláit is. 
Általánosságban a táj szólás akadályát 
jelenti az irodalmi művek közkinccsé 
válásának. Azonban di Giacomónál oly 
életteljes a nyelv és költői személyisége 
annyira kimagasló, hogy ma már'a kri
tika nem habozik őt belehelyezni az 
elmúlt század dicsőséges négyszögébe, 
melynek három sarkát Carducci, Pa- 
scoliés Gabriele d’Annunzio foglaljad. 
Di Giacomo számos költeménye —  
különösen a Marechiaro (Holdiilágos 
tenger tükre) —  bejárta az egész világot 
a dal szárnyain s mindenfelé elvitték a 
város és a tenger varázsát, ahonnét, 
mint Vénusz a habok közül, szépséggel 
és bájjal kerültek ki. D i Giacomo köl
tészete számos, fájdalomban fogamzott 
gyöngyöt termel ki s belőlük felséges 
és előkelő művészet sugárzik szét. 
Carduccin kívül egyetlen olasz költő 
sem tudta az olasz balladát az övéhez 
hasonlítható eredetiséggel és nagy- 
szerűséggel megszólaltatni. D i Giacomo 
néhány költeménye ezenfelül sok oly 
eszmét tartalmaz, melyeket később drá
mákban dolgozott fel ; ezek közül kettő 

közel jövőben kerül olasz színpadon 
ilőadásra, Vera Vergard előadó művé
szetének tolmácsolásában.

Hogyha most e költőtől, akinek szel
lemi irányzata az elmúlt generációhoz 
.irtózik, a megállapodottabb új írók

hoz térünk át, találkozunk Álfredo 
Panzini I  tre Re con Gelsomino, buffone 
ifi Re (Háromkirályok és Gelsomino, az 
: :ari bolond) című fantasztikus regé- 

: vei, amelyen a szerző hat éven át 
; zott ; ez a mű az író eddig terem

tett alakjainak és anyagának szim- 
nikus megjelentetését képviseli, de 

-í motívumot is fedeztünk fel benne, 
i ~ely méltó arra, hogy kiemeljük.

P axLzini sajátossága mindig abban
- .—.arátartásban nyilvánult meg, hogy 
i — : dem élet tüneteivel szemben iró- 
~:*_;r.ak és zavartnak mutatkozott, 
i ia íva  a régi jó idők elmúlt csöndjétől 
-- iztz ségeinek nosztalgiájától. Nem  
aafvt. mintha Panzini éppenséggel

laudator temporis acti volna : az antik 
és modem életet egybefonó Santippe 
című regényében megértő módon tár
gyalja és védelmezi Sokrates feleségé
nek szerepét, a mai életből vett motí
vumokkal megmagyarázza a korszakok 
hasonlatosságát és azt, hogy a mai 
életjelenségek tulajdonképpen minden 
időkben változatlanok. De legjobban 
kedveli letűnt arcok és jellemek sze
repeltetését.

Legutóbbi regényének fantasztikus 
beállítása két világot kozott összeütkö
zésbe : a X V II . századot és az amerikai 
szellemű korszakot. Az előbbi korszak 
dicsőséges megsemmisüléséből és a 
másodiknak diadalából nála keserű böl
cselkedés fakadt. Azok a modern em
berek, akik valósággal istennek kép
zelik magukat, elfoglalják azok helyét^ 
akik tiszta és szelíd szívüket felaján
lották Istennek : a motorok zaja szám
űzi a megsértett egek arkangyalait ; a 
technika haladása kitépi az emberek 
szívéből a hit csodáját és Panzini sze
mében nem marad más, szemlélve e 
mindenhatóság tobzódását, mint az el
múlt idők utáni vág3rakozás és egy fáj
dalmas leláncoltság érzete. De a láng
elméjű szkeptikus Panzini munká
jának éppen az az új motívuma, hogy 
Isten megsiratása mégis az örökké élő 
Istent jelenti és aki visszasírja az el
vesztett jót, az nem tagadhatja meg 
ugyanazon személyben és időben ezen 
jóság valódi létezését.

Panzini így, ha leplezetten is, egy új 
és ősrégi igazságot jelent be. De nem 
lehet ugyanezt mondani Pirandellóról, 
akit társadalomellenes és pesszimista 
irányzattal vádolnak és akinek ezzel 
szemben valamely állásfoglalással kel
lett volna válaszolnia. Ez a hely nem- 
alkalmas arra, hogy fölsoroljuk a Piran
dello minden művében számtalan vál
tozatban található motívumokat, ez 
felesleges is volna a magyar értelmiség 
kiváló tájékozottsága és megérzése 
mellett. Csak arra utalunk, hogy a 
nagy és rendkívül eredeti szerző Unó, 
nessuno e centomila (Egy, senki és száz
ezer) című új regényében a legélesebben 
jellemzi eszmei és relativista világ
nézetét. E  regény legfőbb szereplője 
egy jómódú és jámbor polgár, aki egy
szer csak felfedezi magáról, hogy fö l- 
tétlen önálló egyéniség, akinek megvan 
az énje, de különböző emberek meg
látásán keresztül százezer alakban vál
takozik, vagyis ő tulajdonképpen száz



ezer embert jelent. Folytatva ezt a 
vegyelemzést, azt észleli még önmagán, 
hogy rajta keresztül pillanatok alatt 
változnak a képzetek és alakok a sze
rint, ahogyan önmagát látja. Vég 
eredményben, miután csakis ily vonat
kozásban képes énjének felismerésére 
és sohasem mint önálló egyéniség, rá
jön arra, hogy ő, aki valaha egy ember
nek képzelte magát, a valóságban nem 
rendelkezik a saját énjével és így lesz 
senkivé. E  ponthoz jutva, a mások 
által rajta keresztül látott alakokat 
ádáz módon megsemmisíteni igyek
szik és ebben a munkájában meg
bolondul. Mint bolond most már csak 
a tünetekre figyel és számára nem ma
rad más hátra, mint meghalni. Ezután  
már csak percről percre tengődve várja  
az újjászületést.

Pirandello szemében így jut minden 
téma metafizikai —tehát l em carpe diem 
optimista -—  megoldáshoz. Hasonlóan 
kevésbbé vigasztaló bölcselet nyilvánul 
meg Diana és Tuda című legutóbbi 
színpadi művében. Itt látjuk az élet 
és forma ellenállhatatlan változékony
ságát és a művészetek által megálla
pított formák küzdelmeit a kikristályo
sodott formákkal és ezek pusztulásá
val. így  jönnek létre új művészi meg
érzések ; minden művészi törekvés és 
maga az élet csak akkor lehet foly
tatólagos és lelkesítő, ha fölszabadul 
minden túlrideg erkölcsi szabályzattól.

A  L ’Amica delle mogli (A  feleségek 
barátnői), Pirandello legutóbbi szín
padi műve, egy képzeletbeli hősnő tör
ténete, aki azon férfiak számára gyártja 
a  családi boldogságot, akiknek nem 
volt bátorságuk a vele való házasságra 
és akinek egyetlen régi barátja a neki 
jutott környezetben nem találta meg 
a boldogságát ; viszont a férfitól, akit 
bírni és szeretni akar, megvon minden 
életlehetőséget és boldogságot. Piran
dello humanizmusa azonban sokkal 
jobban látszik megnyilvánulni L ’e- 
sclusa (  Kitagadott) című régebbi regé
nyében (e mű legújabb és ismét át
nézett kiadása az elmúlt évben jelent 
meg), továbbá a 'Novelle per un anno 
fNovellák egy esztendőre), La giara 
címűekben, amelyek alapján méltán 
ismételjük a kérdést : vájjon a novella
író és elbeszélő Pirandello nem múlja-e 
eredetiségében felül a megtapsolt szín
padi szerzőt?

Pirandellóval együtt, de egészen 
más szempontokkal, lépi át gyakran az

olasz határt Guido da Verona, a nagy- 
közönség kedvelt regényírója, kinek 
ügyes munkáiból a külföldieskedő 
szalonélet, a dandy-szerelmek és a 
d’annunziói hatás árad ki. Ebben az 
évben két könyvet kapturk tőle ; az 
egyik címe : L ’inferno degl i uomini 
vivi (É lő  emberek pokla), amely a Tűz- 
föld aranykeresői közé visz és az 
Azyadéh, la donna pallida (Azyadéh, a 
halvány asszony), egy Párisban leját
szódó romantikus regény, amelyben 
da Verona érzéki irányzatától igyek
szik szabadulni, hogy újra az embe
ribb és a valódi érzelmek húrjain játsz- 
hassék.

Tisztább és őszintébb emberi indu
latokat vált ki azonban az újabb, 
ötödik és teljes kiadásban megjelent 
Verginitá (Szűzi élet) című regény, 
amelyben Fausto Maria Martini, a 
háború nehéz rokkantja beszéli el kál
váriáját a tetszhalotti vívódástól az 
apai szeretetig, az élet legtisztább és 
legnemesebb öröméig. E kiadást kö
vette, egy évre rá, az II cuore che m’hai 
dato (A  szív, melyet adtál), egy másik 
önéletrajzszerű regény francia fordí
tása és holland nyelvű második kiadása, 
amelyben Fausto Maria Martini le
leplezi egy őszintén és mélyen szeretett 
férfiú igazolatlan gyötrelmeit és félté
kenységét.

Voltak, akik Martini egyéniségét a 
vidékies (provincial!) szerzők közé akar
ták sorozni, mert 'szeretettel foglal
kozik a vidéki emberek környezetének 
leírásával. Sokkal több okot szolgál
tat erre Antonio Beltramelli, aki vissza
tért Romagna tartománybeli nagyerejű 
szülőföldjéhez s megajándékozott ben
nünket II passo del’Ignota (A z  isme
retlen út előtt) címen az esztendő egyik 
legéletteljesebb regényével. Tárgyát 
abból a korszakból meríti, amikor a 
kommunista felfordulás alapjában meg
rendítette a föld minden egészséges és 
egyszerű hagyományát s annak a tar
tománynak életéből, amely Mussolinit 
adta. A  romagnai szerző e regényében 
feledhetetlenül igaz és életteljes alako
kat alkotott, sűrűn átszőve a művet a 
vidék helyi sajátságaival és kiemelve a 
kor és társadalom szellemi és erkölcsi 
küzdelmeit.

Egyes vidékek életével és rétegeivel 
leginkább az úgynevezett arte stra- 
paesana, a tiszta paraszti életet vissza
adó irodalmi irányzat foglalkozik, 
amelyet legelsősorban Curzio Malaparte
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képvisel, akinek úgyszólván egyetlen 
célja, hogy szembehelyezkedjék Mas- 
simo Bontempelli európaias irányzatá
val : továbbá 900 című francianyelvű 
folyóirata révén is meg akarja ismer
tetni a világgal ezen iskola vezetőit és 
tagjait.

Massimo Bontempelli egyéniségé
nek, folyóiratának és céljainak ismer
tetése külön tanulmányra volna méltó. 
Most azonban megelégszünk annak a 
megállapításával, hogy Massimo Bon
tempelli a háború és a futurista for
radalom után egy rendkívül érdekes 
művészeti irányzatot keltett életre, 
amelyben váltakozik az irónia és áb
ránd, a komolyság és képtelenség, 
visszaadva a legegyszerűbb és leg- 
banálisabb napi eseményeket. A  Vita 
intensa (Bensőséges élei), Vita operosa 
(Dolgos élei) és Viaggi e avventure 
(Utazások és kalandok), ahol a gro
teszk képektől a fantasztikumig csak 
egy lépés választ el bennünket : e lépés 
megtörtént Éva ultima (A z  utolsó Éva) 
című legjellegzetesebb irodalmi stupi- 
facente-'vel (kábítószerrel), melyet a 
modern irodalom csak nyújthatott ne
künk. Több más íróval egyetemben, 
bejelentve a romantikus érzelmesség 
és a bölcselmi problémák irányzatának 
bukását, Massimo Bontempelli ma 
karddal a kezében védelmezi a fantázia 
jogait és realisztikus, de egyben meta
fizikus példával is előljárni készülő 
színpadi művével: Minnie, la candida 

A szemérmetes M innie ) és egy köze
l ibb megjelenő regényével : II figlio di 
due madri (  Két anya fia).

Egyébként a Ventenne onorario 
A tiszteletbeli húsz évesek) tagjai sem 
.iradnak ölhetett kézzel: Alberto

Savinio, Antonio Aniante, Pietro So- 
lari. Corrado Alvaro stb. novella és 
reaénykötetekr ok rendkívül gazdag 
sorozatát rendezték sajtó alá vagy 

eszülnek megjelentetésükre.
Ezenkívül két elszigetelt és osztályba 

\ .. sorozható esemény ütött zajt az
■ Híz irodalmi életben. Francesco Flora, 
I  Annunzio élesszemű kritikusa tol- 

. került ki ebben az évben egy 
li ~ r rí tő tanulmány Benedetto Croce 
d l . 2 : :iai egyéniségéről és egy egyen-
- - ■ zott és bonyodalmas regény : 
La Citlá Terrena, amelyben vélemé- 
■vânk szerint a szerző hasonló hibákat 
kÁret el. mint aminőket az igazságnak 
■Kgfcicióen ő maga kifogásolt az 
MmamjnUfico műben ; és Italo Svevo,

a trieszti író, aki néhány kezdetbeli 
sikertelenség után képes volt arra, 
hogy jó 25 éven át hallgasson, amikor 
végre is Benjamin Crémieux, Valéry 
Larbaud és James Joyce fedezték fel, 
újra megjelentette Senilità (Végelgyen
gülés) című, időrendben második re
génykötetét. három műve között a 
legjobbat, a megfigyelés és lélekelemzés 
valódi kis remekművét.

A  korszak legjellemzőbb sajátságai 
közé tartozik a szerzők és a közönség 
menekülése a humor derűs és kevésbbé 
exponált mezejére. A  múlt évben 
Luciano Folgore az olasz költők két 
kötetnyi paródiájával ajándékozott 
meg bennünket, egybegyűjtve a legjel
legzetesebb olasz költőket a X I X .  szá
zadtól a mai napig. Ez évben Paulo  
Vita-Finzi szerepelt a prózaírás terén 
előkelő és éles kritikai szellemmel, Fol
gore karikírozó munkájához hasonlóan. 
A  Faunc Giallo ( A sárga Faun) 
címmel a szerencséskezű humorista, 
Giuseppe Zucca szerkesztésében meg
jelenő füzetes sorozat adott legszéle
sebb teret egyen kint és csoportokban 
a legjobb olasz írók mulattató véná
jának. Ezen a téren mint valódi clou 
jelentkezik Achille Campanile humoros 
regénye : M a che cos’é questo amore ? 
(M i  célja hát e szerelemnek?), amely 
néhány hó alatt négy kiadást ért el.

Nagy elterjedtségnek örvend még 
Olaszországban az utazási irodalom, 
amelynek szolgálatában szintén kiváló 
tollak működnek.

Kétségtelen, hogy az olasz köz
vélemény éppen úgy, mint a többi, 
kissé zavarban van néha a könyv vá
sárlása terén, tekintve a termelés bő
ségét és ehhez viszonyítva annak minő
ségét. Éppen e tájékozatlanság el
oszlatására kezdeményezte az értelmi
ségi körökben legjobban értékelt La  
Fiera Letteraria (A z  irodalom vásárja) 
című lap a Festa dél Libro-X (A  könyv 
ünnepét), melyen a kiadók, könyv- 
kereskedők, maguk a szerzők árulták a 
könyveket Olaszország legnagyobb vá
rosainak főterein és utcáin. A  fasiszta
szervezetek tagjai, Augusto Turati- 
nak, a párt főtitkárának jelszava értel
mében (Libro e moschetto, fascista 
perfetto —  a könyv és a puska az 
igaz fasiszta) mindent elkövettek, 
hogy az ünnep a Mussolini szellemében 
újjászületett Olaszországhoz méltóan 
sikerüljön. És remélhető, hogy ez a ter- 
vezgetések szerint évenkint megismét-

5
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lendő ünnep az olasz közönséget mind
inkább megnyeri a könyvek vásárlá
sára és lelkesíteni fogja a szerzőket, 
akik mindig készek arra, hogy kielé
gítsék a közönség örök szomját a mű
vészi szépség és tökéletesség után.

(Róma.) Enrico Rocca.

A  SZÉP  SVÉD  K Ö N Y V R Ő L . A  svéd 
nép könyvszerető nép. Ez érthető is 
abban a szerencsés országban, ahol 
nem akad analfabéta, ahol a könyv 
és az újság megtalálja útját az erdő 
legelrejtettebb mélyébe, vagy a leg- 
magánosabb kis sziklás szigethez is. 
A  svédek szeretik és szívesen vásárol
ják a jó és szép könyveket.

A  háború előtt a svéd könyvkiadók 
német minta után indulva megkezdték 
az olcsó sorozatos könyvek kiadását. 
Már 25 őréért lehetett egy csinosan 
kiállított jó svéd könyvet kapni. Ebben  
a 25 örés sorozatban azonban nem
csak népszerű külföldi regények jelen
tek meg, hanem klasszikusok és svéd 
modern költők újabb munkái is. így  
Strindberg, SelmaLagerlöf, Heidenstam  
legjobb műveit bármely svéd iskolás- 
gyermek megszerezhette magának. —  
Mint szenzációt említhetem, hogy még 
Dante DivinaCommedia-jais megjelent 
25 örés kiadásban, illetőleg csak Dorée 
rajzai és a hozzáfűzött versek. Sőt a 
Nordiska Förlag megcsinálta azt, hogy 
10 örés könyvsorozatot adott ki. Ez 
a sorozat föltétlenül szebb kiállítású 
és jobb papirosú volt, mint annak 
idején a Magyar Könyvtár sárga füzet- 
kéi vagy az Őlcsó Könyvtár fakó soro
zata. Ilyen 10 örés kiadásban jelent 
meg pl. Jókai Mór egyik kis elbeszé
lése is. (Flykten. Nordiska Förlag, 1913.)

Ezek az olcsó könyvsorozatok azon
ban mégis lerontották a svéd könyvek 
finomságát és értékét. Az a veszede
lem fenyegette a svéd könyveket, hogy 
hamarosan a napilapok sorsára jut
nak. Az ember néhány fillérért meg
veszi őket és azután kiolvasva eldobja, 
így —- bár nem akarok ezektől az 
olcsó könyvsorozatoktól megtagadni 
minden jelentőséget —  mégis csak 
örülni lehet, hogy a háborús évek után 
a munkabérek emelkedése és az anyag 
megdrágulása következtében a köny
veknek ilyen nem egyszer válogatás 
nélküli tömegprodukciója megszűnt.

A  modern svéd könyvművészet álta
lában megtalálta azt a harmóniát, 
mely feltétlenül szükséges, hogy egy

belsőleg értékes könyv külsőleg is 
méltó formát kaphasson. Ezt a harmó
niát a modern svéd könyvnyomtatás 
leegyszerűsített eszközökkel” éri el. 
A  szép svéd könyv külsőleg nem hival
kodik, megelégszik nemesen egyszerű 
vonalakkal, sokszor a legszükségesebb, 
de gondosan megválasztott tipográfiai 
változatokkal és egy finoman megraj
zolt vignettával. Legtöbbször még a 
vignettát is elhagyja. így pl. Norstedt 
egyik kiadványánál —  Sigrid Undset 
regényénél —  a címlap egy középkori 
kézirat kezdő sorait utánozza. Egy
szerű, nemes az egész, mégis sokat 
fejez ki, mintha az egész könyv szi
gorú, szinte kolostori hangulatát tük
rözné vissza. A  modern svéd könyv- 
nyomtatás általában nagy mérsék
letet tanúsít az összeállításban és a szí
nekben, melyeket rendszerint pasztel- 
szerűen letompít.

A  svéd könyvművészet a címlapot 
úgy tekinti, mint az épület homlok
zatát. Kellemesebben, barátságosab
ban hat a szemlélőre egy mai modern 
lesimított homlokzat tompított egy- 
színeivel, mint a nyolcvanas évek 
gipszornamentikás és maltervirágos hi
valkodó homlokzata, mely legtöbbször 
kényelmetlen, rosszul tervezett laká
sokat takar el. A  svéd könyv cím
lapja nem hivalkodó, nem valami 
színes takaró, hanem szimbolikus rövid 
programm, mely mintegy sejteti, hogy 
a nemes egyszerű külső nemes tartal
mat borít. Megjegyzem, hogy csakis 
a magasabb kultúrértékű svéd köny
vekről szólok és nem sorolom ide a 
könnyebb szórakoztató ú. n. úti
olvasmányokat, amelyek között azon
ban szintén akadnak figyelemreméltó 
kiállítású könyvek.

Bibliofil szempontból a mai svéd 
könyvnyomtatók között az első helyet 
a Lagerström-testvérek foglalják el. 
A  Lagerströmök önálló kiadói tevékeny
ségüket a Nordisk Boktryckarekonst 
(Az északi könyvművészet) kiadásával 
kezdték meg 1899-ben. E szakfolyó
iratnak egyrészt az volt a célja, hogy 
megteremtse az északi könyvnyom
tatók közötti kapcsolatot, másrészt, 
hogy őket a modern európai könyv- 
nyomtatás fejlődéséről pontosan tájé
koztassa és így esztétikailag nevelje 
őket. Ezt a kettős célt a Lagerström- 
testvérek folyóirata, mely ma már a 
28-ik évfolyamába lép, sikeresen el
érte. E  folyóirattal kapcsolatban vagy
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tőle teljesen függetlenül a Lagerström- 
testvérek a bibliofilkiadások egész so
rozatával gazdagították a svéd könyv
piacot. Kiadványaik közül csak néhá
nyat akarok felsorolni. így valóságos 
bibliofilszenzáció volt, midőn 1916-ban 
Lagerströmék megkezdték a De hundra 
böckerna című sorozat kiadását. Ezek 
mindössze 110 példányban jelentek 
meg, és pedig 70 példány hollandi kéz
zel merített papíron, 71— 100-ig japán 
papíron és I— X-ig angol pergamenen. 
Az első szám Seigneur Hans Hansson 
drömmar (H . H . álmai) volt Oszkár 
Wieselgren magyarázatával. A  máso
dik egy X V I-ik  századbeli históriát 
újít fel: Malin Stures bortrövande (M. S. 
elrablása). Lagerströmék adták ki 
Isak Collijnnak, a stockholmi királyi 
könyvtár főigazgatójának nagy mun
káját a régi svéd nyomtatványokról 
facsimilében (Faksimileupplage af 
aldre svenska tryck.) Az utóbbi években a 
Lagerström-testvérek újabb svéd folyó
iratot adnak ki, a Svensk Xyttokonst 
i Svéd iparművészet), melynek szerkesz
tője Nils Wollin ismert svéd műtörté
netíró.

Lagerströmék célja kiadványaikban 
a régi svéd nemzeti hagyományok fel
újítása, a régi betűtípusok megőrzése, 
egyszóval a svéd régi könyvkultúra 
beillesztése a mai modern keretekbe. 
Az ő működésüket a gyomai Kner- 
nyomdával hasonlíthatom össze, hiszen 
mind a ketten egy közös cél felé töre
kedtek, mind a kettőjüket ugyanaz a 
nemes láz hajtja. De míg a 'magyar 
pusztáról nehezebb és fáradságosabb 
az út a nagy kultúr centrumok felé, 
addig a stockholmi könyvnyomtatónak 
úttörő munkájánál nem kellett súlyo
sabb akadályokkal megküzdenie.

A  Lagerström-műhely egyik tulaj
ionosa 1906-ban megalapítja az első 
svéd könyvipari szakiskolát Stock
holmban, melynek még ma is ő a 
vezetője. A  természetes fejlődéssel jár, 
hogy a Lagerström-cég megbővült mű
helye ma már üzleti nyomtatványokat 
is készít, különösen plakátokat, azon
ban ezeknél is vigyáz, hogy az üzleti 
érdekek ne nyomják el teljesen az esz
tétikai szempontokat.

A szűkebb téren mozgó Lagerström- 
műhely mellett a Norstedt-cég úgy
szólván egyedül uralkodik a svéd 
: : nmányos és tankönyvelőállítás té
rt-. Ez a régi és külföldön is jólismert 
i  : nyvkiadóvállalat (alapították 1821-

ben), mióta a tudós Laurinok vették 
át, nagy gondot fordít kiadványainak 
külső kiállítására. A  vállalat mai veze
tője, Torsten Laurin, Svédország egyik 
legelőkelőbb ízlésű műgyűjtője, nagy 
gonddal válogatta meg munkatársait, 
kiknek sorában ott találjuk öcs- 
csét, Carl Laurin műtörténetírót és 
doktor Lindblad esztétikuát. A  Nor- 
stedt-cég tényleg új stílust teremtett 
a svéd könyvnyomtatás terén. A  Xor- 
stedt-könyveket külsőleg jellemzi a fe
hér vagy igen világos boríték, melyet 
gondosan megrajzolt vignetta és a 
két színben tartott címszöveg élénkít. 
A  betűi egyszerűek, kemények, de 
sohasem bántok, hanem kellemes ol- 
vasásúak. A  szövegbe legszívesebben 
rajzokat helyeznek és már nyomda- 
technikai szempontból is külön la
pokra az illusztrációkat. U jabb kiad
ványai közül bibliofil szempontból 
megemlítendők a százéves jubileumuk 
alkalmával kiadott emlékkönyv (P. A. 
Xorstedt <£ Söner 1823— 1923) s Carl 
Laurin könyve: Stockholm genom konst- 
nársögon (St. a művész szemében 1920), 
azonkívül Böok professzor és Vilmos 
kir. herceg könyvei.

A  Norstedtnél is régibb könyv
nyomtató cég Skandináviában Albert 
Bonnier, bár Stockholmban csak 1831- 
ben kezdte meg működését. Az Albert 
Bonnier könyvkiadóvállalat, melyet 
még ma is az unokák, illetőleg déd
unokák vezetnek, —  Kari Ottó, Tor 
és Áke Bonnier —  az északi országok 
legnagyobb könyvkiadó cége. Csak 
mint kuriózumot említem meg, hogy 
a cég alapítója a negyvenes években 
Bécsben és Budapesten is tanult mint 
könyvkereskedő. A  svéd klasszikusok 
ma valamennyien Bonnier kiadásá
ban jelennek meg. Kezdő svéd költő 
vagy regényíró számára máris sikert 
jelent, ha könyvét Bonnier kiadásra 
fogadja el. Bibliofil szempontból azon
ban Bonnier kiadványai nem jelentő
sek, inkább ezzel a szóval jellemez
hetem, hogy kissé szárazak. Újabban  
ugyan kiadott néhány svéd klasszikust, 
így Bellmant, Strindberget, Lagerlöf öt és 
Engströmöt, melyek kiállításukat te
kintve Lagerström könyvei mellé he
lyezhetők. így Yngve Berg lehellet- 
szerű rokokórajzaival illusztrált 3 kö
tetes Bellmanja (1918) a leggondosabb 
Bellman-kiadások egyike.

Ritka nagy gonddal kiállított mű 
F. von Wright Svenska Fhglar (Svéd
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madarak) 1924. évi új kiadása. A  mű
vet Ivar Hággström-cég adja ki, de 
a nyomdai előállítás A. Börtzell mű
helyét dicséri. A  hatalmas folio mű 
első kötete 146 svéd madár színes 
képét mutatja be. Az akvarellek rop
pant technikai jártassággal vannak re
produkálva és különösen elismerésre 
méltó a tollazat egymásba folyó lágy 
színeinek pontos visszaadása. Ugyan
csak Börtzell műhelyét dicséri a fenti tu 
dományos díszmunkához hasonló kiállí
tású nagy műve Lindman professzornak: 
Bilder ur Nordens Flora, mely 1922—  
1926. években jelent meg Wahlström
& Widstram kiadásában (folio 3 kötet).

Fel kell még említenem a Nordisk 
Familjebok (Svéd nagy lexikon) új kiadá
sát, mely úgy kiállítását, mint tartalmát 
tekintve, egyike lesz Európa legelőke
lőbb és legízlésesebben kiállított lexi- 
konainak. Eddig 6 kötete jelent meg.

A  svéd vidéken is vannak kitünően 
fölszerelt könyvnyomtató műhelyek, 
melyeknek kiadásai méltán foglalhat
nak helyet bármilyen kényes könyv- 
gyüjtő asztalán. így Uppsalában Alm- 
qusit & Wiksell 1925-ben adta ki Col-

lijn Bock-och bibliotekstekniska studier 
(Könyv- és könyvtártechnikai tanul
mányok) című értékes szakmunkáját. 
A  malmöi múzeum kiadásában jelent 
meg Erik Wettergren díszmunkája : 
The Modern Decorative Aris of Sweden. 
A  nagyszerű mű Edvin Lundgren betűi
vel készült a Malmö Grafiska Anstalt- 
ban. Göteborgban a Wezáta könyv
kiadóvállalat a legnagyobb, mely üzleti 
szempontok mellett "mindenkor szem 
előtt tartja a gondos művészi kiállí
tást is. A  vállalat alapítója és évtize
deken át vezetője, Waldemar Zachris- 
son, alig néhány éve húnyt el (1922). 
Egyike volt a legderekabb és a leg
lelkesebb svéd könyvnyomtatóknak. 
Kiadványai közül megemlíthetem Liber 
librariorum-ot, a könyvkereskedők em
lékkönyvét (1919. 40 1.).

Tulajdonképpen csak a szép svéd 
könj'vről akartam írni, mégis szemé
lyeket is fölemlítettem. De mint a 
művészeti terméket nem lehet el
választani az alkotó művész szemé
lyétől, úgy a szép könyvet sem annak 
nyomtatójától.

(Stockholm.) Leffler Béla.
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N Y O M D A T Ö R T É N E T I K IÁ L L Í 
TÁS. Amikor a Királyi Magyar Egye
temi Nyomda múltjának tárgyi emlé
keit összegyűjtöttük a Magyar Nem 
zeti Múzeum dísztermében rendezett ki
állítás céljára, magunk is meglepődve 
tartottunk seregszemlét a sokféle, pin
céből, padlásról előkerült tárgy felett. 
Kiderült, hogy többünk van, mint gon
doltuk. Élőkerültek a X V II I .  század
ból való fasajtók, hasonlatosak azok
hoz, aminőket valamikor még Guten- 
berg használt s amelyeket a nyomda, 
újabb korszakában, könyvkötőpré
sekként foglalkoztatott. Az üzemből 
kiemeltünk két vassajtót, az elejét 
azoknak, amelyek Angliából Magyar- 
országba kerültek. Az egyik 1827-es 
évszámmal jelzett s mind a kettőt még 
ma is használjuk kefelevonatok készí
tésénél. Nagy csomagokban voltak rak
tárunkon betűöntő-matricák és patri- 
cák, igen szép X V I I I .  és X IX . század
beli betűfajtákhoz. Kiegészítésül ezek
hez kézibetűöntő-kölyük, kanalak és 
egyéb szerszámok valók. Pompás soro
zatát hoztuk felszínre a rézmetszésű 
könyvillusztráció eredeti lemezeinek, 
továbbá fametszeteknek, galvánókli- 
séknek és faragott iniciálisoknak. A  
rézmetszetek legjelentősebb csoportjai 
a X V I I I .  századból valók. A  könyv
díszek ma is használható eredeti dúcai 
pedig a X IX . század elejéről.

A  nyomda saját anyagából még igen 
becses levéltári és könyvkereskedelmi 
adatokat tudott a kiállítás céljára ren
delkezésre bocsátani. A  legrégibb le
véltári anyagnál az Országos Levéltár 
segített ki bennünket, 1777-től kezdve 
azonban úgyszólván majdnem hiány
talanul megvannak az összes akták, 
üzleti könyvek, dúcok, írók szerződései 
és levelezései, korrektúrapéldányok és 
kéziratok. Igen értékes emlékek még a 
Levéltárban elhelyezett fametszetek és 
rézmetszetek próbanyomatai is. Az 
Egyetemi Nyomda kész termékeit, 
könyveit és egyéb nyomtatványait a 
Nemzeti Múzeum, az Egyetemi Könyv
tár és a Fővárosi Könyvtár szolgáltatta 
java részben. Tízezernél több darab 
gyűlt így egybe, maga a nyomda csak 
a jelenlegi működéséből származó pél
dányokat állíthatta ki, mert eredeti 
könyvtárát, értékes gyűjteményét, 
amelyet már az 1882-es könyvkiállítá
son is bemutatott, 1889-ben“ majdnem

teljes egészében beszállította a felsőbb 
hatóság rendeletére az Egyetemi 
Könyvtárba.

Az Egj^etemi Nyomdának a Nemzeti 
Múzeum dísztermében ekként össze
gyűjtött kiállítási anyaga számos, rész
leteiben ismeretlen kulturális kincset 
hozott felszínre, amelyek szakszerű fel
dolgozása még hivatott kutatókra vár. 
Valóban az Egyetemi Nyomdának 
ezek a csodálatos épségben együtt tar
tott s az intézmény belső életére és te
vékenységének eredményére egyaránt 
világot vető emlékei olyan gazdagságot 
jelentenek, amelyért megirigyelhet ben
nünket a világ bármely nemzete s amely 
anyag, a tárgyi emlékek gazdag soro
zatával együtt, úgyszólván keresztmet
szetét adja a magyar kultúr élet egyik 
legértékesebb fejezetének.

Hogy minő értéke van az Egyetemi 
Nyomda 350 éves jubileuma alkalmá
val kiállított okmányok, könyvek s 
nyomdafelszerelési tárgyak összeségé
nek, bizonyítja az a tény is, hogy a 
nürnbergi Buchgewerbe-Saal, amely a 
bajor Landesgewerbe Anstalt társin
tézménye, hivatalból megkereste nyom
dánk igazgatóságát, hogy a Nemzeti 
Múzeumban látható kiállítást minde
nestől engedje át Németország szá
mára. Oly értéket látnak ugyanis a ki
állításon egybegyűjtve, amely a német 
közönséget is a legélénkebben érde
kelné. »Á  kiállítás —  írja a nürnbergi 
igazgatóság —  valóságos eseménye 
lenne Nürnbergnek és biztosan nagy
ban hozzájárulna a magyar nyomda
művészet megismeréséhez.» Sajnos, a 
terv ebben a formájában nem valósít
ható meg, már az anyagnak pótolha
tatlan értéke miatt sem, most tehát ar
ról van szó, hogy esetleg az anyag egy 
részének Nürnbergbe. való kiküldésé
vel tegyünk eleget a megtisztelő meg
hívásnak.

Az Egyetemi Nyomda kiállításán az 
anyagot a nyomda háromféle korszaká
nak megfelelően csoportosítottuk. 
1577-től 1777-ig ugyanis a nyomda 
Nagyszombatban működött, mindössze 
20 esztendeig, 1621— 1641-ig Pozsony
ban vendégszerepeit. 1777— 1927-ig 
Budán az Iskola-tér 3. szám alatti je
lenlegi helyén fejtett ki tevékenységet, 
három év óta pedig megkezdette át
költözését Pestre az egyetemek mu- 
zeumkörúti telepére.
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A  nagyszombati korszak Telegdi 
pompás szervezőképességével indult 
el, aki a protestáns vándornyomdák
kal szemben intézményesen megalapí
totta az első állandó jellegű katholikus 
nyomdát a hit fokozottabb védelmé
nek célzatával. Szervező munkájában 
nagy segítőtársa volt Pécsi Lukács, ez 
a jogászilag és természettudományi té
ren is képzett ember, aki nemcsak szel
lemi irányítója volt a nyomdának, de 
könyveket, verseket írt, sőt fametsze
teket is készített, ahogy éppen szükség 
volt reá.

Az első könyvek úgyszólván még 
teljes egészükben azzal a felszereléssel 
készültek, amelyet Telegdi vásárolt a 
bécsi jezsuitáktól 1577 november 20-án. 
Tisztavágású, franciás ízlésű betűk jel
lemezték e korban a nyomdát. Famet
szetei nehézkesek és mesterembersze- 
rűek. Tipográfiailag könyvei : hitvi
tázó iratok, evangéliumi magyaráza
tok, prédikációk és imádságos könyvek, 
általában igazodtak e kornak egyszerű, 
de monumentális ízléséhez, amelynél 
nem a formai megjelenés, hanem a tar
talmi érték volt nagyobb jelentőségű. 
Mikor azután az Egyetemi Nyomda  
szorosabban kapcsolódik a magasabb 
iskolázás intézményéhez, az akadé
miához és a Pázmány Péter-féle egye
temhez, akkor megbővül a könyvter
melés is történelmi, természetrajzi, de 
főként jogi könyvek előállításával.

A  török háborúk után a nemesiíja
kat a kardforgatás mellett komolyabb 
tanulmányokra is fogták, amelyeknél 
az általános deákos műveltségnél fogva 
a latinul írt jogi könyvek játsszák a fő
szerepet. A  vitézlő magyar nemzetből 
jogásznemzet lesz és az Egyetemi 
Nyomda szolgáltatja ehhez privilé
giuma alapján a corpus jurist és Ver- 
bőczy munkáit.

A  latinnyelvű könyvek mellett meg 
kell emlékeznünk a magyarnyelvű ki
adványokról is, bár ezeknek, leszá
mítva talán Pázmány Péter munkáit, 
nagyobb irodalomtörténeti jelentősé
gük nem volt s inkább a közműveltség 
terjesztését szolgálták, mint pl. Lip - 
painak »Pozsonyi kert«-je, vagy leg
főképpen a nagy hírnévre szert tett 
nagyszombati kalendáriumok, amelyek 
nem voltak egyebek közhasznú isme
retek táránál. A  hold járásától kezdve 
leközölték a legújabb hadi eseményekig 
mindazt, amit abban a korban tudni 
illett s ami az olvasót érdekelhette.

A  nagyszombati korszaknak a
X V I I I .  századból való könyvei már a 
francia könyvművészet hatását érez
tetik. Fő ékességük a rézmetszeti lapok. 
Külön művészek telepedtek le Hollan
diából, Németországból és működésük 
eredménye nagyszámú allegorikus cím
lap, fogadalmi és emléklap, főképp pe
dig sok lágyan elhintett díszes könyv
ornamentika.

Virágzott e korban a könyvkötő
művészet is. A  jezsuitakorban a ba 
rokk és rokokó stílus legszebb orna
mentikája érvényesül a finom arany
metszésű marokenköny veken.

A  kétszáz esztendeig tartó nagy- 
szombati korszak termését, köszöntő
kön és doktori disszertációkon kívül, 
mintegy háromezer kötetre tehetjük. 
Záróköve a nagyszombati korszaknak 
az 1773-ból való leltár, amelyet azok a 
kamarai tisztviselők állítottak össze, 
akik a jezsuita-rend eltörlése alkalmá
val az Egyetemi Nyomdát is az egye
temmel együtt átvették és leltározták. 
Ebben a leltárban facsimile lenyomat
ban megvan a nyomda akkori összes 
betűfajtája és könyvdísze. Páratlan 
gazdagságban és szépségben sorakoz
tatja fel a X V II I .  századvégi nyom
dászművészet ötleteit, erőt és ízlést ta
lálunk benne.

1777-ben áttelepszik az Egyetemi 
Nyom da az egyetemmel együtt B u 
dára. Az egyetemet a királyi palotában 
helyezték el, az Egyetemi Nyomdát 
pedig az úgynevezett Korvin-házban. 
Itt egyszerre ráteszi kezét a bécsi cent
ralizáló önkényuralom. Elrendeli a 
német nyelvnek kötelező használatát a 
tankönyveknél és a belső ügykezelés
nél egyaránt. Még a Kisfaludyval a 
Himfy dalainak kiadása ügyében kö
tött szerződés is német nyelven ké
szült. Ugyancsak német nyelven fogal
mazták meg a munkásokkal és írókkal 
kötött egyéb szerződéseket is.

II. József továbbfejlesztette azt a 
tervet, amelyet annak idején Kollonics 
kezdeményezett s felszerelte az Egye
temi Nyomdát az összes nemzetiségi 
nyelveken való nyomáshoz szükséges 
betűkkel és ezzel Magyarországgal 
szemben megerősítette a nemzetiségi tö
rekvéseket. Az Egyetemi Nyomda fel
sőbb parancsra tizennégyféle nyelven 
állította elő könyveit. Tankönyveket 
kaptak a felsőbb iskolákon kívül külö
nösen a tót, német, szerb, horvát, vend, 
rutén és oláh elemi iskolák s ezek mű
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ködése nyomán valóságos nemzetiségi 
irodalom fakadt. A  korrektorok és cen
zorok is saját nemzetiségük irodalmát 
művelték, úgyhogy akkor, amikor a 
Balkánon még sehol sem jelent meg 
cirillbetűs könyv, az Egyetemi Nyomda 
az egyszerű kiadványokon kívül már 
bölcsőjében ringatta az egész délszláv és 
oláh irodalmat is.

Szerencsére, párhuzamosan Bécs köz
pontosító törekvéseivel, hatalmas erő
tényezőként jelentkezik a látóhatáron 
a magyar nemzeti érzelemtől fűtött re
formmozgalom és ezzel az áramlattal 
együtt bekopognak a nyomda ajtaján 
a legkiválóbb magyar írók és tudósok 
is. Ott jelentetik meg princeps ediciói- 
kat a Kisfalu dyak, Berzsenyi, K a 
zinczy, Virág, Bacsányi, Jósika, Fáy, 
Eötvös, Vörösmarty, Petőfi és mások. 
Gazdag folyóirat-áradat ömlik el innét : 
a Pesti Divatlap, a Honderű, Auróra és 
társai, majd később megjelenik a Ma
gyar Tudós Társaság. Maga Teleki Jó
zsef gróf, Széchenyi István és Toldy 
Ferenc kötik meg a szerződéseket, írják 
sürgető és kimentő leveleiket a nyom
dához. Megmagyarosodik a privilegi
zált tankönyv is teljes egészében. Az 
ABC-s könyvet Révay Miklós írja, a 
nyelvtant Vörösmarty és Czuczor Ger
gely. A  nyomda korrektorai között ott 
találjuk Verseghy Ferencet és Petőfi 
Sándort, aki mint a Petrichevich Hor
váth Lázár lapjának segédszerkesztője 
a  nyomdaműhelyben végezte a hivata
los javításokat. A  magyar széplitera- 
túra virágoskertjének legszebb virágai 
nyitottak itt, az almanachok és regé
nyek illusztrációi, mellékletei mind a 
nyomdában készültek.

Különös jelentőségre tettek szert a 
betűmetszők, akik Bikfalvi Falka 
Sámuel vezetésével s a nyomda nagy- 
jelentőségű betűöntődéje révén ellát
ták a vidéki magyar nyomdákat is 
betűtípusokkal. Érdekes, hogy stiláris 
szempontból az Egyetemi Nyomdának  
a X IX . század elején készült betűi hol
landus hatás alatt készültek, legalább 
is ezt igazolja egy 1805-ből származó 
levél, amelyben a kolozsvári Pete visz- 
>zakéri Bikfalvi Falka Sámueltől az ő 
Amsterdamból hozott betűmintaköny- 
vét.

A  48-as idők forgatagában állami 
nyomdaként vették igénybe az Egye- 
:emi Nyomdát. Különösen gazdag e

: rból a honvédelmi bizottmánynak és 
j. ármánynak kiáltványaiból készült

sorozat, amelyek közt megvan Kos
suth, Szemere Bertalan, Csányi László 
és mások fogalmazványa, korrektúra
példánya. olyan kiáltványokról, ame
lyek egyebütt már nem találhatók. A  
Bach-korszakban a bürokratizmus ül 
teljesen az Egyetemi Nyomda nyakára, 
hivatalos nyomtatványokat állíttatván 
elő vele. Az alkotmányos éra alatt né- 
mikép összeszedi magát a nyomda, 
noha Eötvös és Trefort terve, hogy 
mintanyomdává vagy legalább is kul- 
túrnyomdává fejlesszék, nem sikerült. 
Lassankint elvesztette privilégiumait 
is és leginkább hivatalos kiadványok
kal és tankönyvekkel foglalkozott.

A  legújabb pesti korszak ismét friss 
eleven erőtől lüktető nekilendülést je
lent az Egyetemi Nyomda életében. 
Hozzákapcsolódott a Tudományos Tár
sulatok és Intézmények Országos Szö
vetségéhez, amely organizáció, Kle- 
belsberg Kunó gróf kezdeményezésére 
és megértő támogatásával megszer
vezte a tudományos folyóiratok és ki
adványok sorozatának rendszeres meg
jelentetését. Jelenleg az Egyetemi 
Nyomda elsősorban ezeknek áll szolgá
latára, amellett résztvesz a többi ki
adókkal együtt a szabad verseny kere
tében a tankönyvelőállításban. Ú jab 
ban pedig a Könyvbarátok Szövetsége 
révén akar nagyobb példányszámban 
megjelenő olcsó és szép könyvek szol
gáltatásával új feladatkört biztosítani 
magának. Czakó Elemér.

F L A M A N D  M IN IA T Ű R Ö K  K IÁ L 
L ÍT Á S A  B R U G E S B E N . 1927 jú l iu s -  
augusztusában a brüggei városháza 
dísztermében érdekes kiállítás gyönyör
ködtette a miniatúrák iránt érdeklődő 
látogatót. A  kiállítás a X H -tő l a
X IX . századig mutatta be a flamand 
miniatűrfestés történetét s különösen 
tanulságossá és maradandóvá tette az, 
hogy szokatlan gondossággal összeállí
tott, tudományos értékű és szépen 
illusztrált katalógus vezetése mellett 
lehetett végignézni.

A  legpompásabb darabokat a bru- 
xelles-i királyi könyvtár adta kölcsön a 
kiállítás tartamára. A  burgundi mi
niatűrfestés e remekei, Loyset Liédet, 
Jacques Coene, Philippe de Mazerolles 
miniatűrjeivel dúsan díszített könyvek,
—  mint katalóguson kívüli darabok —  
külön szekrényekben feküdtek. A  mi
niatűrfestés reprezentatív, nagy darab
jai ezek, melyek vagy teljes fény
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nyomatú kiadásokból, vagy legalább is 
egyes lapjaik reprodukciói után jól is
mertek a szakemberek előtt.

A  katalógusban szereplő darabok 
s így a voltaképpeni kiállítás anyaga 
csaknem kizárólag brüggei birtokból 
származott, így elsősorban a püspöki 
szemináriumi könyvtár, a városi könyv
tár, különféle múzeumok, gyűjtemé
nyek és levéltárak tulajdonából. Az 
anyag érdekességét művészi becsén 
kívül az emelte, hogy az irodalomban 
kevéssé ismeretes. Friedrich Winkler 
két év előtt megjelent »Die flámische 
Buchmalerei des X V . und X V I. Jahr- 
hunderts« című alapvető munkájában 
mindössze három munkát sorolt fel a 
városi könyvtár és egyet a Muséum der 
Potterie anyagából. ' A  leggazdagabb 
brüggei könyvtárat, a püspöki szemi
náriumét, teljesen figyelmen kívül 
hagyta, noha éppen itten pompás 
anyag kínálkozott a földolgozásra ; 
hogy egyebet ne említsek, a Jan 
Crabbe püspök (1457— 1488) számára 
készült kéziratok nagyszerű sorozatá
ban egy háromkötetes Valerius Ma- 
ximus kézirat, mely szépségben a lon
doni és lipcsei híres Valerius Maximus 
kéziratokkal vetekszik. így tehát a 
kiállítás Winkler könyvének mintegy 
kiegészítése volt s egy hamarosan meg 
nem ismétlődő kitűnő alkalom a fla
mand miniatűrfestés tanulmányozá
sára. Hoffmann Edith.

M A G Y A R  T Ö R T É N E T I A D A T O K  
A  S IE N A I K Ö N Y V T Á R B A N . A  sienai 
levéltárban a Consiglio generale 1348. 
február 20-iki ülésének jegyzőkönyvé
ben olvastam egy jelentést egy a ma
gyar király követének ajándékozott 
ruha áráról. 153 librába és 7 solidusba 
került. (. . . »Et per una Roba donata 
nuncio domini Regis Ungarie CL lib. 
qui V II  s . . . )  Sem előtte, sem utána 
egyéb említést nem találtam erről a 
követi látogatásról, amely pedig nagy
fontosságú lehetett, hisz ugyanezen év 
januárjában ítélkezett Lajos király N á 
polyban öccsének, Endrének gyilkosai 
fölött. Január 15-én menekült Johanna 
királyné Avignon felé és amint a sienai 
Agnolo di Túra kis krónikájában írja, 
(Muratori, Rer. Ital. Script, tóm. X V .) : 
». . . megérkezett Sienába a Kakashoz 
címzett fogadóba és a királyné kevés 
kísérettel "ment tovább a tengerre 
Avignon fe lé . . . Firenze nem fogadta 
be a menekülőt, Siena szállást adott

neki és módot arra, hogy Volterra váro
sával érintkezzék vitorláshajók rendel
kezésére bocsátása dolgában. » . . .« Lajos 
úr (Tarantói Lajos) január 27-én érke
zett negyven ember kíséretében és 
nem mozdult ki a fogadóból és így tar
tózkodott Sienában három napig . . .«

Agnolo di Túrának van egy kiadat
lan nagy krónikája ugyancsak a sienai 
állami levéltárban. Átdolgozása és nem 
egyszerű bővítése az ismert kisebbik
nek. Lliteles, de nem történeti hű
ségű. Abban az erre a tárgyra vonat
kozó passzus így hangzik : »A ma
gyar király bizonyos dolgok értésül 
adása végett követét küldte a sienaiak- 
lioz. A  sienai köztársaság finom bíbor- 
és aranyszövetből való evetprémmel 
bélelt ruhát, kabátot, köpenyt és kal- 
pagot adott neki. 200 librába került. 
Ez februárban történt. A  tarantói her
cegi ek, azaz Lajos provencei gróf ak 
felesége márciusban Sienába jött. Siena 
ünnepelte.

A  követ ruhájának értékét Agniolo 
di Túra fölfelé kikerekíti. E kor króni
kásai tollából kevés hiteles számadatot 
kapunk. Kétséges Johanna érkezésének 
időmeghatározása is, aki március köze
pén férjével már Avignonban volt. Ám  
Johanna Sienába való érkezésének és 
elutazásának napját sem említi a kiseb
bik krónika. Mindössze előbb említi az ő 
érkezését mint férjéét, akiről tudjuk, 
hogy később indult el Xápolyból mint 
felesége. Lehetséges, hogy Sienában 
találkoztak és együtt mentek tovább ? 
Ez esetben a magyar követ érkezése
kor Sienában voltak? Károly ná
polyi király védnökségét Corradin 
veszte _után 1268-ban Sienára erősza
kolta. így Sienának kapcsolatai voltak 
a nápolyi házzal és a kérdés, mely Firen
zében fölmerült, hogy Johannát be
fogadj ák-e vagy sem, itt föl sem vető
dött.

A  magyar követjárás után Siena, 
Firenze, Perugia és Arezzo között ala
kult védőliga Siena kapitányának, a 
luccai Obbizziak családjából való Ala- 
mannónak vezérsége alatt közös had
sereget állított ki. A  nagy sietség, 
amivel e szövetséget nyélbeütötték, 
Siena fenyegetettségére vall. A  szom
szédos városok részvétele pedig ért
hető, hisz egy megtorló háború, ha nem 
ellenük fordul is, területeiket mégis 
tönkreteszi. Lajos király szélnek eresz
tett zsoldos csapatai GŰarnieri herceg 
(Urslingeni Werner) vezetése alatt



már a római Campagnán garázdál
kodtak.

Bizonyos az, hogy ha a nagy tanács 
jegyzőkönyve hallgat a követ küldetésé
nek oka felől —  kellemes hírrel az nem 
érkezhetett. Hogy pedig mily tisztesség
gel fogadták, arról tanúskodik a neki 
szánt ajándék érteke. Kóbor Noémi.

R É G I M A G Y A R  P R O SPE K TU S . 
Melyik a legrégibb magyar könyv- 
prospektus, még nincs megállapítva. 
Régi magyar íróink kiadásra szánt 
műveik címlapmásolatát, tartalom- 
jegyzékét vagy kivonatos ismertetését 
küldözgették szét barátaik és isme
rőseik közt, így gyűjtöttek megrende
léseket. így Szenei Molnár levelezésé
ből értesülünk, hogy készülő szótára 
címlapjának több példányát megküldi 
és több mutatvánnyal (specimen) ked
veskedik barátainak. (Napló 151, 153, 
154, 159. 1.) Mindennél sokkal érdeke
sebb a Révay Miklós prospektusa, 
mely már nagyjában megfelel a mai 
előzetes hirdetéseknek. 1785-ben bo
csátotta ki Győrött »A ’ .Magyar Köl- 
teményes Gyűjtemény' közre botsátta- 
tásának újonabb hírré adatása«. A  két 
ívnyi prospektus minden lapja keretbe 
van foglalva s e tekintetben a tervezett 
gyűjtemény mintájául is kíván szolgálni. 
Faludi műveinek kiadása nyitná meg 
a sorozatot s erre nemcsak ismerteti 
Faludinak a kötetbe szánt műveit, 
hanem mutatványul közli a Kísztő és 
felelő énekét, a pipáról írt s «Nincsen 
neve« c. költeményét. A  gyűjtemény 
második »darabjául« szánta Benitzki 
Pétert, Balassa Bálintot és Rimai 
Jánost : azután egy Énekest a tizen
negyedik századból. Az eredeti helyes
írással és átírt szövegben közölt mu
tatványból látjuk, hogy a Pannoniai 
Énekről van szó, melyet tehát Révay  
ekkor X IV . századi költeménynek tar-
* >tt. holott Széchy K . és újabban Hor- 

áth Cyrill Csáthi Demeter e munkáját
 ̂ középkorból is kirekesztik. A  hai-ma- 

darab Révay költeményeit fog- 
_ lta volna magában s ebből is közöl 

tatványul néhány költeményt. A  
pr ~r ektus a «foglalatom kívül a külső
• _ • -ról is megemlékezik. «Már külső
«inéró l szóllván —  úgymond —  valami 
KöJteményes könyv jött még ki ma
gvar nyelven, mind felyül igyekezem 
■rikiL A  papirosa tiszta szép ; betűje

ékes. és elég öreg fog lenni, hogy 
ai sreç-ebbek isalkalmasan olvashassák.

Minden szorgalommal érte leszek azon 
kívül, hogy minden közbe tsúzható (!) 
nyomtatós hiba. és mocsok nélkül, vét- 
tessék ki a sajtóból. Formájára nézve 
nagyságosabb és szembe tűnőbb lészen. 
Ezeken tévén a kezdetet, a többi egész 
Gyűjtemény is. hogy egyenlőül béköt- 
tethessék, mind egyenlő nagysággal 
fog közre botsáttatni. Eme jelen való 
Hirré adás némü némü példája, miként 
szándékozom az egészet ki nyomtat
tatni. És már bé is kötötten fog adódni, 
hanem azonban csak könynyii papíros 
kötésbenn. hogy az előre fizető Urak  
kezeikhezz kapván azonnal kedvöket 
tölthessék olvasásával. Az ára pedig, 
melylyet előre meg kívánok, mindenik 
Darabért, egyen egyen véve. még is 
csak 20 krajezár fog lenni : mind öszsze 
véve a három Darabot csak 1 forint. 
Tudom, mi akadályoztatja lég inkább 
a magyar olvasást, s ennek nem létté- 
vel, fájlalva nézhetjük, csak eddig is 
mi károkat vallottunk. A  könyv árosok 
felette való fizetés kéréssel ártottak 
lég inkább a Hazának. A  ki nem bitan
golja hazug szájjal a köz haszonra 
szaggató Haza szerelésnek szentséges 
nevét : ha fáradozásával igazán keresi 
a meg világosodást ; az örömestebb 
való olvasásnak gyakorlását, a meny
nyire lehet, könynyebbíteni fogja. 
Kicsiny áron meszszebb terjed mun
kája s anynyival is közöltethetőbb az 
a haszon, melylyre vagyon intézete, 
ha csak ugyan igazán szívből azt tette 
magának czélúl. H a  kik azonban ma
goktól többet akarnak adni : szabad a 
kegyes adakozás : különös meg hálálást 
is fognak érdemelni, és bizonyosak 
lehetnek benne, hogy ezzel még any
nyival is forróbb munkálkodásra gyul- 
lasztanak, melylyel magam ként is 
buzgóm tzélomat mennél előbb el érni, 
s azért anynyival inkább fogom siet
tetni munkámat, a menynyivel több 
arra az érték, és kevesebb az akadály . . .«

Végül azt is ígéri, hogy ha fára
dozását siker koronázza, azután új 
esztendővel kezdvén mindenik hónap
ban csak azon kicsiny áron egy egy 
darabot közre fog bocsátani s így »egv 
esztendőt által» csak í forinton 12 
Darabot : >>ez ugyan bizony —  úgy
mond —  olyly alku a Hazával, mely
lyel még a Hazát egy Közre bocsáttó 
se kínálta meg. Itt méltó azon vete
kedni, ki szereti inkább Hazáját.« Ebbe  
a folytatásba bele venné »ama Halha
tatlan* Gyöngyösi Istvánnak munkáit
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s az Adriai Tenger Sirénáját Zrínyi 
Miklóst. Ezután még egy névsor követ
kezik, azok nevei, akik az »előre való 
fizetést« be fogják szedni. Révay ezt a 
szép tervét csak részben valósíthatta 
meg. Az első »Darab«, Faludi munkái, 
csakugyan megjelent 1786—7-ben, nem 
egy, hanem két kötetben, de Balassa, 
Rimay, Beniczky, Gyöngyösi, Zrínyi 
munkáinak kiadása, bizonyára pártolás 
hiányában, csak jámbor ígéret maradt. 
Gyöngyösi műveit még a Révay éle
tében kiadta Dugonics, de Zrínyit csak 
jóval később halála után 1817-ben ad
hatta ki Kazinczy Ferenc. Ez a prospek
tus Révay lelkes buzgóságán kívül an
nak is bizonysága, hogy régen is sok szép 
irodalmi terv szenvedett hajótörést —  
pártolás hiánya miatt ! Dézsi Lajos.

SZLO V Á K - ÉS E G Y É B N Y E L V Ű  
H U N G A R IC Á K  A  P R Á G A I A U K C IÓ 
K O N . Aki az utóbbi időben figyelem
mel kísérte a prágai könyvpiacot, illetve 
a cseh könyvkereskedők és antikváriu
sok katalógusait, még inkább sűrű auk
cióit, a magyar bibliofilia szempontjából 
is igen érdekes tünetnek lehet a tanúja. 
A  régi felvidéki magánkönyvtárakból 
(talán némely volt magyar közkönyv
tárból is) megindult a »hungaricák« ára
data Prága felé. Csak most tűnik ki, hogy 
ez az elvesztett területünk a maga erdő
rengetegein, bánya- és egyéb kincsein 
kívül mily sok értékes és pótolhatat
lan szellemi kincset is rejteget bás- 
tyás városainak falai között. E  téren 
kétségtelenül sok mulasztás terhel min
ket, mert a most piacra kerülő X V I—  
X V III .  századi hungaricák közt sok 
olyan van, amely fővárosi közkönyv
tárainkból hiányzik, sőt van olyan is, 
amelyről eddig egy bibliográfusunk 
sem tudott. Vidéki papi és nemesi 
kúriákon, pincében, padláson évszáza
dos portól lepve Magyarország mult- 
századokbeli könyvtermésének nem egy 
értékes darabja feküdt, amíg mostan 
a fürge kereskedői élelmesség, a prá
gai arany, az új államnak patinás kul
túrára szomjazó új gazdagjai és a 
Csehországban gyakran a realitás ha
tárán túlmenő, csodálatosképpen föl
lendült bibliofilizmus elő nem hozta 
őket rejtekükből. A  napvilágra került 
művek jórésze főleg protestáns egyházi 
vonatkozású ; e vidék nemessége a 
nép átlagánál jóval nagyobb mérték
ben volt ág. h. ev. vallású s őseitől 
-örökölt prédikációs-, ima- és énekes

könyveit, ódon bibliáit tradicionálisan 
megőrizte. Anyagilag függetlenebb és 
tehetősebb lévén katholikus testvérei
nél, szellemi kultúrájában viszont ki- 
pallérozottabb és német hatás alatt 
álló : könyveit szeretettel vette körül, 
gyönyörű bőrkötésekbe foglalta s réz- 
veretekkel és csattokkal látta el. Mindez 
a sok kincs a legutóbbi egy-két esztendő 
folyamán fokozatosan dobra kerül P rá 
gában. Ilyen dús zsákmánnyal szolgált 
legelsősorban a prágai Orbis-cég által 
1926. december 1 1 — 12-én és 1927. már
cius 26— 27-én, április 3-án rendezett 
nagyarányú aukció. Kalapács alá ke
rült ezen Chotvács Andrásnak, gömöri 
múlt századbeli ág. h. ev. szlovák lel
késznek, híres bibliofilnak könyvtára. 
Chotvács gyűjtésének alapeszméje a 
szlovák- és bibliai csehnyelvű iroda
lomnak megszerzése és megmentése volt 
elsősorban. Ezért a katalógusban néha 
ugyanazon mű 4— 5 példányát is meg
találjuk. Az aukció első részében nagy 
feltűnést keltett az, hogy a pozsonyi 
egyetemi könyvtár igazgatója, dr. Em- 
ler az érvényben lévő magyar tör
vényre való hivatkozással 1 2 2  művet 
foglalt le intézete számára. A  tudo
mányos intézmények ott is csak mér
sékelt dotációt kapnak és sokszor ilyen 
erőszakos eszközre vagy mecénásokra 
vannak utalva. Persze a cég később óva
tosabb volt és nem tüntette ki azt, hogy’ 
a könyvek jórésze a régi felvidéki könyv
tárakból származik. Az aukció érde
kesebb eseményei : Temesvári Pelbárt : 
Stellarium coronae benedicti etc. Strass- 
burg, 1506. (Kikiáltási ár 300 es. K ) ; 
Bartolomaides : Oratio Slavica recitata. 
Lőcse, 1807. (5 cs. K -ról 275 cs. K -ra  
szökött fel) ; a híres králici biblia első 
kiadása, 1580— 1593 (3000 cs. K ) ; 
Godra, egyébként jelentéktelen tót 
költő két műve a X IX . sz. első feléből 
(30— 410, illetve 5— 305 cs. K  !) ; a 
Tót Irodalmi Intézet által Pozsony
ban 1805— 1806-ban kiadott Újszövet
ség 45 cs. K -ról 760 cs. K -ra szökött fel.

Bár sokat megmagyaráz ezeknek a 
könyveknek ritkasága ( 100— 200 pél
dányban jelentek meg eredetileg) és 
természetes fölértékelése az önálló cseh
szlovák köztársaságban, mégis a reális 
értéket legalább ezer százalékkal felül
múló árakat a hatalmas és gazdag cseh 
bibliofilek fantáziája diktálta csupán. 
Klasszikus példája ennek Lanstjak-nak, 
a szlovák kultúrreformerek és a szlovák 
irodalmi nyelv megalkotói, Stúrék ellen
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írott hírhedt röpirata (Gyurián és Bagó, 
Buda, 1847.), amely egy korábbi auk
ción 40 cseh koronáról 490-re szaladt 
fel, hogy 1927. április 30-án, Zink prá
gai aukcióján csak 76 cs. K -t  érjen el.

A  kéziratokat és levelezéseket a prá
gai Nemzeti Múzeum vásárolta meg. 
Ezekből figyelemre tarthat számot Ján 
Sextus (Seszták) kézirata, amely a
X V II I .  század elejéről őrzi meg szá
munkra az eredetére nézve annyit vita
tott zólyommegyei szlovák községnek, 
Garamszegnek, ősi magyar nevét (in 
Eccla arlari Garamszögiensi).

Szenzációs áremelkedést ért el a 
horvátországi Károlyvárosban 1833- 
ban álnév alatt megjelent s nagy port 
felvert röpirat : Sollen wir Magyarén 
werden?, amely 40 cs. K  kikiáltási ár
ról 1650-re szaladt fel. A  röpirat szerző
jének a legújabb időkig Kollár Jánost, 
a nagy pánszláv költőt tartották és 
csak a legújabban derült ki, hogy az 
Hoics Sámuel, szlovák ev. lelkész mun
kája volt.

Ritka példát nyújtott a szerző saját
kezű ajánlásának értékelésére Safárik : 
Geschichte der slavischen Sprache und 
Literatur (Buda, 1826.) c. műve, amely 
a gömöri ev. esperességhez intézett 
latin ajánlással 2200 cs. K -t, másik 
példánya a nélkül csak 240 cs. K -t  ért 
el. Az aukción ezeken kívül nagyon 
sok Bél, Kollár, Húrban, Kuzmány, 
Csaplovics stb. munka, valamint ritka 
és becses X V II I .  századvégi, bibliai 
csehnyelvű, továbbá X IX . századi 
szlovák folyóirat talált vevőre szép 
árakon. Nyomdák : Trattner és Károlyi 
i Pest), Gyurián és Bagó (Buda), Lan- 
derer (Pest és Pozsony), Skarnicl (Sza- 
kolca), a régebbi időkből Lőcse, Besz
tercebánya, Pozsony, Eperjes stb. 
Piacra került a »Solennia memoriae 
anniversariae bibliothecae Kis-Hont- 
hanae publicae«-ne]t (1812— 1836) a 
Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárá
nak példányánál teljesebb gyűjtemé
nye (1000 cs. K-ért ment el), továbbá a 
hetvenes években bezárt nagyrőcei szlo- 
vák gimnázium értesítői, egy Istvánffy 
(1685), gazdag röpiratgyüjtemény, né
hány (nem magyar) incunabula.

A  másik híres aukció Zink antikvá- 
r._sé volt (1927 április). A  szlávnyelvű 
>hungaricá«-kon kívül magyar vonat
kozásuknál fogva különös érdeklődé- 
î-rJcre tarthatnak számot a világ- 
h i l  erű idejéből származó propaganda

ve n::atványok, amelyeket ily bőség

ben egy könyvkereskedő sem hozott 
még össze. Árverésre kerültek Masaryk- 
nak és Benesnek csaknem összes mon
archiaellenes könyvei, brosúrái és folyó
iratai, így például a »Détruisez l’Autri- 
che-Hongrie.U (64 es. K ), a La Nation 
Tchèque, Benesnek és Denisnek Paris
ban megjelenő (1915— 1919) folyó
irata (390 cs. K ), a Csehszlovákia füg
getlenségére vonatkozó deklarációk, a 
Szibériában, Amerikában és az entente- 
államokbanmegjelent különböző nyelvű 
könyvek, lapok, rajzok, zenemüvek stb. 
nagy tömege. Ezek közt voltak a cseh 
legiönistákhoz csatlakozott egyes tót 
íróknak, ú. m. Tajovskynak, Vladimir 
Hurbannak, Jesenskynek iratai is ; egy 
például a Felvidék földrajzát foglalta 
össze térképmellékletekkel (Irkutsk, 
1919.).

Végül Zink korábbi aukciói közül az 
1926 júniusi érdemel említést, amelyen 
nagyon sok X V I I I— X IX . század
beli” egyházi nyomtatvány került 
kalapács alá, közöttük Bél Mátyásnak 
ritka bibliai csehnyelvű fordításai. Túl- 
nyomólag protestánsok, volt azonban 
köztük ellenreformációi is. Nyomdáik : 
Pozsony, Nagyszombat, Szakolca, 
Puchó.

Megemlíthetjük még, hogy a prágai 
könyvkereskedőknél újabban sokszor 
bukkanhatunk a X V II I .  század végé
ről és a X IX . század elejéről származó 
magyar nyelvű művekre, sőt teljes 
folyoiratgyüj temér vekre is.

Reméljük, hogy a jövőben bibliofil 
köreink és arra hivatott közintézmé
nyeink kiterjesztik figyelmüket ezekre 
a prágai könyvárverésekre is, annál 
inkább, mert a vevők különös pszicho
lógiájából kifolyólag néha egész sor 
nyomtatvány csupán mérsékelt ára
kon talált vevőre. Az itt felhozott 
példák ugyanis, eltekintve az indokolt 
esetektől, az elért túlmagas árat illető
leg irreális kilengéseknek minősít
hetők. Podhradszky György.

Z IC H Y  M IH Á L Y  B IB L IO G R Á 
F IÁ J A  a Nemzeti Muzeum Könyv
tárában.
—  A  Zichy-centenarium alkalmából. — • 

Müvei:
Lermontov : Vadászat a bjelovjesi er

dőben. 1861. (Orosznyelvű dísz
kiadás Zichy képeivel.)

Deák-Album. 1876. (»Deák mint ember
és mint államférfi.«)
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Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai 
művészek rajzaival díszített képes 
kiadás. Bp. 1878. Athenaeum. 4°, 
805, 10 (sztl.) lap. (Zichy képei : 
A  király és a hóhér [«Szabadság, 
egyenlőség, testvériségé. A  költő és 
a szőlővessző. Jövendölés [»Petőfi«].

A  párisi kölcsönösen segélyző Magyar 
Egylet indulója. Szerkesztette: Berta 
Sándor. Páriks, 1878. 2», 4 1. A l
phonse Lecur. (Kóta.) (Címkép Zichy 
Mihálytól : «Munkásság, Hazaszere
tet, Egyetértés.«)

Hubay Jenő: 18 eredeti magyar dal 
Petőfi Sándor költeményeire. Bp. 
1880. (Zichy tusrajza : «Nem tesz föl 
a lyány magában egyebet.*)

Zichy Géza: A  leányvári boszorkány. 
Költői beszély. Zichy Mihály 13 raj
zával. Bp. 1881. Athenaeum. 4°, 
148 1., 13 képmelléklet.

»Segitség!« Az eperjes— nagykároly—  
torockói tűzkárosultak emlékalbuma. 
Bp. 1887. Franklin. 2°, 40 1. (Díszmű.) 
(Zichy képe : «Eperjes, Nagykároly. 
Torockó«.)

Az osztrák-magyar monarchia írásban 
és képekben. Magyarország. I. kö
tete. Bp. 1888. M. kir. Államnyomda. 
(K . 4°.) (Zichy képei : Pörosztó baj
vívás (1886). Harcdöntő párbaj. 
Szentivánéji tűziinnep. Tűzugrás. 
Gyermek-avatás az ősmagyaroknál. 
A  holt vitéz és menyasszonya. Le- 
gényköltögetés ősrégi halotti toron. 
Attila lakomája. Csaba útja. A  vízi 
tündér és a királyfi. A  garaboncás 
deák és az árva gyermek.

Varga Ottó: Aradi vértanuk albuma. 
Második bővített kiadás. Bp. 1890, 
Franklin. 4°, 222, 2 1. (Zichy képei : 
Címkép. Címkép a III. részhez.)

Arany János balladái. Zichy Mihály 
rajzaival. Bp. 1894. Hornyánszky 
Viktor. 2°, 1 kötet : 1 1., A a— Ac— A  
jelzetű rézmetszet ; 2 : (1895) 1 1., 
Ba— Be ; 3 : 1 1., Ca— Cg ; 4 : 1 1., 
Da— De.

Garay-Album. 1898. («Garay János em
lékére*.) (Az obsitos illusztrációja.)

Arany— Zichy-Album. Arany János 24 
költeménye Zichy Mihály 40 rajzá
val. A  Pesti Napló ajándéka az 1898. 
évre. Bp. »Kosmos«. 1898. 4°, 75 1. 
(Riedl Frigyes bevezetésével.)

Zichy Mihály élete és müvei. A  művész 
legkitűnőbb alkotásaiból 40 kép. 
(Heliogravur és egyéb.) A  művész 
életrajzával és képek magyarázatá
val. Bp. (é. n.) (1896.) Athenaeum.

2°, 8 I, 40 képmelléklet. (Díszmű.) 
(Képek jegyzéke : Ábránd a festékes- 
láda fölött. A  rombolás géniuszának 
győzelme. A  szirén éneke. 1, 2, 3. 
A  bor hatása. Zsidó mártírok. Auto  
da fé. Egy család. Démon lebeg a 
hegyek fölött. A  csábítás. Démon a 
kápolnában. «Az enyém !« A  csók. 
A  mentőangyal. Ápoteózis. [Az  
utóbbi 7 kép Lermontow «Démon» 
c. költeményéhez.] Biela. Tamana. 
Mary hercegnő. Tamara cárné. [Ler
montow «Korunk hőse« c. költemé
nyéhez.] Don Juan. 1, 2. [Byron  
költeményéhez.] A  londoni vásár. 
[Madách «Az ember tragédiájáéhoz.] 
Rafael és modellje. III. Henrik or
giája. Egy királyi kegy. Gyermek- 
arckép. Az emberi tehetetlenség. A  
hulló csillagok. Az elrablás. Fiatal 
lány a középkorból. Mondd : Köszö
nöm. A  megtalált szarvas. A  szarvas 
leszállítása a hegyről. A  szarvas szál
lítása. Tanulmány. [Keresztény már
tír.] Női tanulmány. 1, 2. Á  zene 
kíséri az embert a bölcsőtől a sírig.)

Ezernyolcszáznegyvennyolc. Az 1848—  
49-iki magyar szabadságharc tör
ténete képekben. Szerkesztették : 
Jókai Mór, Bródy Sándor, Bákosi 
Viktor. Bp. 1898.Révai.(N . 8-r.)4721. 
(Zichy Mihály képei : Petőfi jöven
dője j Takarjon bár a szemfödél : 
Dicső neve költő fiadnak, Anyám, 
soká, örökkön él.» [«Petőfi.•■] Ezernyolc
száznegyvennyolc március 15-ike. 
[«Esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk« 1880.] A  szabadság, 
egyenlőség, testvériség kora. «Föl
támadott a tenger, a népek tengere.« 
A  Deák-Albumból, [«az ország jö 
vendője Kossuth Lajos.]

Madách Imre: Az ember tragédiája. 
Drámai költemény. Zichy Mihály 20 
képével. Ötödik “kiadás." Bp. Athe
naeum. 1898. 2°, 231 1., 20 képmell. 
(Képek jegyzéke : Lucifer az Urral 
szemben. A  paradicsomban. A  pharao 
s a haldokló rabszolga. Lucifer : 
«Pár ezredév gúláidat elássa.« Mil- 
tiades sorsa. Lucifer felköszönti a 
halottat. Hippia : «Atyám, meg-
könnyülék.« Péter apostol : «Isten
nek dicsőség.« Tankréd a patriarcha 
előtt. Isaura búcsúja Tankrédtől. 
É va  : «Jó éjt ! Reggelre ne feledd a 
pénzt.« Danton a nyaktilón. Kep- 
lerné légyottja. A  londoni vásár. 
Ádám : «Hagyjátok ez anyának gyer
mekét.* Ádám : »Az édenkertnek egy



késő sugara.« Ádám  az űrben. Az  
eszkimó vendége. Ádám : »Vége a 
komédiának.« Az U r : »Küzdj és 
bízva bízzál.«)

Madách Imre válogatott munkái. Be
vezetéssel ellátta Palágyi Menyhért. 
Zichy Mihály képeivel. (Remekírók 
Képes Könyvtára.) Bp. (é. n.) Lam- 
pel. 8°, 332 1., 7 képmelléklet. (A  mű
vész 6 képe.)

Zichy Mihály élete, művészete és al
kotásai. (18 szövegképpel és 40 mű
melléklettel.) A  »Pesti Napló« aján
déka. Bp. 1902. Athenaeum. 4°,
4 (sztl.), 76 1. (Tartalma : Zichy 
Mihály levele »A ,Pesti Napló* 
t. Szerkesztőségének.« [Facsimile.] 
L ándór Tivadar : Zichy Mihály élete. 
Gerő Ödön : Zichy Mihály művésze
téről. Londesz Elek : A  képek ma
gyarázata. A  képek jegyzéke : az 
1896-os kiadás óta bővülve : Krisztus 
levétele a keresztről. A  mentőcsónak. 
Boszorkánykonyha. Richelieu bíbor- 
nok. Fauszt és Heléna. [Göthe (sic !) 
»Fauszt«-jához.]

Rusztaveli Tariel a párducbörös lovag. 
Fordította : Vikár Béla. Zichy Mi
hály 26 képével. Bp. 1907. Athe
naeum, 8°, 231 1., 26 melléklet.

Zichy, Michael von: Liebe. (Vierzig
Zeichnungen.) Leipzig, 1911. Privat- 
druck. 4°, 4 (sztl.) 1., 40 képmell. 
(Díszmű.) (Erotikus képek gyűjte
ménye.)

Goethe Fausztjához. [U j Fauszt-kiadás. 
íé. n.) Zichy több illusztrációjával.]

Madách Emerico : La  tragedio de
i’homo. Drama poemo. El la Hun
garia originalo : K . Kalocsay. Bp.
1 '24. Eldono de la Hungaria Espé
ranto Institutio. 8°. V III4 -2 3 7 +
XXIV-t-1. (sztl.) 1.+21 képmell. (E s
péranto kiadása Az ember tragé
diájának Zichy 20 illusztrációjával.)

Zuhy Mihály grafikai munkái. (Az  
r-zágos Magyar Szépművészeti M ú

zeum. A  Grafikai osztály L IV . ki
állítása.) Bp. 1927. október havá
ban. Hornvánszky. 8°. 15 1.4-1 m.

Irodalom :
T amás : Zichy Mihály. (M agyar 

Művészek. Műtörténelmi vázlatok 
képiekkel, i Bp. 1887. Révai. 4°.

224— 248 1. (A  részint különálló, 
részint szövegközti képek jegyzéke : 
Női tanulmány. Cím nélküli női fél- 
akt-tanu!mány. [Zichy Mihály képe 
Miss Marytól.] A négy évszak 1— 4. 
A  zsidók üldöztetése. Falstaff. A  jó 
és a rossz angyal. Tivornya. A  pezsgő. 
I— III. Címnélküli női akt-tanul
mány és más már Ismert és leírt kép.) 

Lovag Zichy Mihály és a párisi magyar 
egylet. Kassa. 1903. Koczánvi Béla. 
8», 7 1.

Szana Tamás: Zichy Mihály. (A  Pallas 
Nagv Lexikona. X V I. k. 1897. 
1850— 1851. 1.

Zichy Mihály müvei. (Nemzeti Szalon.) 
Bp. (é. n.) Légrády Testvérek. 8°, 
40 1. (Dr. Rózsa Miklós : Zichy Mi
hály élete és művészete.) 1902. (A  
művész 84 képének kiállítási kataló
gusa.)

Bodányi Ödön: Adatok Zichy Mihály 
életéről és művészetéről. Szombathely, 
1907. Bertalanífy József. 8°, 6 , 196 1. 

Szinnyei József : Zichy Mihály. Magyar 
írók. X IV . k. Bp.1910. Hornyánszkv. 
8°. 1824— 1825. 1.

Zichy Mihály. (Révai Nagy Lexikona.
X IX . k. Bp. 1926. 676 1.)

Lyka Károly: Zichy Mihály. (Éber 
László : Művészeti Lexikon. Bp.
1926. 838 1.

Bende János : Zichy Mihály élete és 
művészete. Bp. 1927. Kókai Lajos. 
8 °. 206 1.

Lázár Béla : Zichy Mihály élete és mű
vészete. Bp. 1927. Athenaeum. 4°. 
239 1. 151 mélynyomású táblával. 
(A  legteljesebb Zichy-biografia.) 

Gauthier, Théophile : Zichy. Fordította 
és bevezetéssel ellátta R ózsaf f y Dezső. 
(M agyar Művészeti Könyvtár. 13-— 
14. sz.) Bp. 1927. Amicus. (k 8°.) 
40 1. +  8 képmell. (Zichy-képek : 
Fiatalkori önarckép. [»Ilyen legény 
voltam én 1840-ben, Zichy Mihály 
1894« fölirattal.] A  krimi hadjárat
ból 1855— 56. Richelieu és kedvese 
(1856). Az uzsorás (1859). A  »Pén- 
tekiek« orosz művésztársaság [köz
tük Zichy is ott van.] Falstaff. 
(1874). Faun és nimfa (1874). II. 
Henrik (1875).

Összeállította : Kozocsa Sándor.
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SOMMAIRE
LÁ SZLÓ  R A V A S Z  : Schisme littéraire.

L ’illustre évêque calviniste, esthéticien brillant en même temps que théolo
gien profond, passe en revue les « schismes » divers qui rongent le corps 
presque millénaire de la littérature hongroise. Il y a, d ’abord et surtout, 
l'opposition entre vieux et jeunes, si différents les uns des autres en ce 
qui concerne leurs goûts, leurs conceptions, l'expression de leur art et 
jusqu'à leur manière de sentir. Il y a encore la rupture politique : la
nouvelle littérature de Transylvanie se sépare de plus en plus de celle de 
Hongrie et, ne possédant guère de traditions, se laisse facilement entraîner 
par les courants les plus modernes. Il serait pourtant souhaitable que ces 
deux branches de la même souche, littérature transylvanienne et littéra
ture hongroise proprement dite, se mêlent et se pénètrent mutuellement, 
pour le plus grand bien de la littérature hongroise tout entière . . .

Z O L T Á N  AM B R U S  : Livre et commerce.
Le doyen vénéré de la littérature hongroise moderne, romancier, conteur, 
critique et traducteur de nombreux chefs-d’oeuvre (comme, p. ex., de 
Madame Bovary), s'attaque, à propos d ’une enquête en France, aux mala
dies les plus dangereuses de la Littérature de nos jours. Laissant de côté 
certains symptômes —  prix littéraires, conversions, exhibitions, thés lit
téraires —  qui se bornent encore plus ou moins à l ’atmosphère surchauffée 
de Paris, M. Ambrus souligne, tout particulièrement, le rôle immense de 
la publicité, ce triomphe de l ’américanisme en Europe, qui fait du livre 
un article de commerce, l ’évalue d ’après son « rendement » et amène 
inévitablement l ’industrialisation totale de la littérature. Il cite, à cette 
occasion, l ’opinion d'une foule de littérateurs français qui se prononcent, 
pour la plupart, contre les excès de la publicité ; à ceux qui s’y résignent 
ou en profitent, M. Ambrus oppose les éternels principes du goût et de 
l'honnêteté littéraires . . .

A R T Ú R  E L E K  : Mihály Zichy, comme illustrateur.
A  propos du centenaire de ce grand artiste hongrois, contemporain de 
Munkácsy et longtemps le peintre attitré de la cour des tsars, la Revue 
des Bibliophiles consacre plusieurs articles à sa gloire, comme, p. ex., dans 
la Chronique, celui de M. Lyka sur deux biographies récentes du maître, 
ou comme la nomenclature exacte, dressée par M. Kozocsa, des ouvrages 
illustrés par Zichy qui se trouvent dans la Bibliothèque du Musée National. 
L ’étude susnommée de M. Elek, l ’un de nos meilleurs critiques d ’art, analyse 
presque exclusivement les illustrations hongroises du peintre. Nous ignorons 
totalement une foule immense de ses dessins, ceux qu’il avait faits en Russie 
et ceux qu'il avait dispersés à Paris ; cependant ni cette partie présumée 
de son oeuvre ni ses grandes toiles symboliques ne sont indispensables à 
l ’appréciation définitive de son génie, —  génie de l'illustration bien plus 
que celui de la grande peinture monumentale. Après bien des dessins 
inégaux, c’est dans les illustrations de la Tragédie de l ’Homme —  grandiose 
poème dramatique de Madách —  que Zichy donne enfin sa vraie mesure.
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Ici, comme, quelques années plus tard, dans ses illustrations des ballades 
d'Arany, non seulement qu’il rivalise en invention avec ces deux grands 
poètes, mais souvent il les dépasse même par la force de son imagination 
et, surtout, par la richesse des détails. A  l ’âge de 70 ans, il y  travaille avec 
la même ferveur et avec le même amour exclusif de son art que les célèbres 
enlumineurs de la première Renaissance . . .

E L E M É R  V A R J Ú  et LÁ SZLÓ  L A J T A  : Cantique de Ste Elisabeth, de l’époque 
du roi Sigismond.
C’est à Kassa, dans la bibliothèque des Dominicains que M. Varju  a dé
couvert dernièrement un tout petit livre manuscrit, contenant, avec les 
commentaires de St. Thomas d'Aquin, la Métaphysique d ’Aristote. L ’exa
minant d ’un peu plus près, il a trouvé, sur la feuille de garde, un cantique 
latin en l ’honneur de Ste Elisabeth, fille du roi Endre II* de la maison des 
Árpád, et particulièrement vénérée dans son pays d ’origine, en Hongrie —  
de plus la musique même du texte dont les notes très caractéristiques datent 
de la fin du X IV e ou tout au plus du début du X V ’ siècle. Bien que texte 
et musique du cantique soient des compilations de plusieurs hymnes bien 
connues en l ’honneur de Ste Elisabeth, cette découverte est très impor
tante, puisqu’elle vient de fournir le premier document musical en Hongrie, 
ayant des rapports directs et précis aux faits de l ’art et de l ’hagiographie 
hongrois. D ’après les recherches patientes de MM. Yarju et Lajta, il est 
plus que vraisemblable que les vers et la mélodie de ce cantique sont 
l ’oeuvre d ’un domi icain hongrois de Kassa, oeuvre compilée et copiée 
pour l ’église paroissiale de cette ville, vouée précisément à Ste Elisabeth...

ÁLMOS JA SC H I C : L ’art de l’illustration (suite; cf. La  Revue des Bibi. I. 1.). 
Le rôle et la collaboration de l ’artiste et du typographe dans l ’illustration, 
M. Jaschik les démontre successivement sur “les oeuvres de Rackham et 
de Dulac, de Lilién et de Bayros, et, enfin, sur celles de deux Hongrois, 
Joseph Divéky et W illy Pogány . . .  A  l ’heure qu'il est, l ’art de l ’illustra
tion tend aux formes essentielles, à la composition. Peu à peu on arrivera 
à l’unité organique de l ’illustration et du texte, mais cela à deux conditions : 
en découvrant, à force d ’essayages, de nouveaux procédés de reproduction 
et, surtout, en dépassant l ’esthétique matérialiste, source profonde du 
désordre qui règne actuellement . . .

CHRONIQUE
Conples-rendus de quelques ouvrages récents, par M M . D. Angyal, V. Bier- 

bauer, Björkmann, L. Fülep, A . Gárdonyi, I . Gulácsy, S. Hevesi, K . Isoz, 
M . Kállay, A . Kárpáti, L . Kéky, I. Kner, K . Lyka, R. Rapaics, T. Rédey,
A . Schopflin, A . Sikabonyi et P. Török : S. Brassai, biographie par M. Boross; 
Les Monuments artistiques de la Hongrie, ouvrage d ’art illustré, par 
K. Divald ; Confession de Minuit, roman de G. Duhamel, traduit dernière
ment en hongrois ; L ’Evolution historique des caractères typographiques 
occidentaux, ouvrage allemand, par F. H . Ehmcke ; Contes, par P. Far
kas ; La Vie, l'Amour et la Mort, ouvrage biophilosophique du baron Fejér- 
váry : Leonardo, biographie, par A. Hekler ; Le Moteur Lánszky, roman 
par F. Herczeg ; La Vie d ’un Homme, autobiographie, par L. Kassák ; 
L Essor nuptial, roman, par I. K ádár; Promenades avec A. France, 
souvenirs de S. Kémeri, traduits récemment en anglais ; Du Matin au Soir, 
nouvelles, par M. K isbán ; L'Homme nu, poèmes de D. Kosztolányi; 
Encyclopédies Littéraires ; La Famille Bethlen, ouvrage historique, par 
I Lûkinich ; Le Chariot du Diable, roman, par S. Makkai ; Bethlen, portrait 
biographique, par M. Surányi; Histoire des Religions, par L. Szimonidesz ; 
Ef fuis = es historiques de l'époque turque, par S. Takáts ; Das Alte Theater, 

“vr-ige historique, par K. Benyovszky ; et deux biographies récentes du 
-«eritre Zichv, par MM. Bende et Lázár.
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Lettres.
S. Makkai : Lettre de Transylvanie ( Kolozsvár)  : Le jeune évêque calviniste de 

Transylvanie, auteur d'un roman historique et d ’un beau livre sur le poète 
Ady, préconise, en vue des circonstances spéciales de Transylvanie, la 
création et la diffusion d ’une littérature franchement populaire ; à ce 
propos il parle de ses propres efforts, de la maison d'éditions Minerva à 
Kolozsvár et des livres d ’Elek Benedek, ce charmant conteur transylvanien, 
pour la jeunesse.

André Fevret (Pa ris ) : Les Expositions de la Bibliothèque Nationale. L ’éminent 
conservateur de cette illustre institution passe rapidement en revue les 
expositions de ces dernières années, organisées dans les salles somptueuse
ment restaurées de l'ancien Palais Mazarin.

Enrico Rocca (Rom a) : La vie littéraire en Italie. Portraits de quelques écrivains 
modernes dont les oeuvres dépassent, d'or et déjà, les frontières de la lit
térature italienne : il y a d ’abord le grand poète napolitain, S. di Giacomo, 
avec une nouvelle édition de son volume Poesie ; le roman fantastique 
d ’A. Panzini (1 tre re con Gelsemano) ; les contes et romans de Pirandello 
que M. Rocca trouve supérieurs à ses pièces de théâtre ; l ’habile et fécond 
G. da Verona qui publie chaque année un ou deux romans nouveaux ; le 
jeune Massimo Bontempelli, représentant de la génération nouvelle ; enfin 
la grande étude de F. Flora sur Croce et les romans nouvellement décou
verts, mais depuis longtemps publiés, de l ’écrivain triestin, Italo Svevo . . .

B. Leffler (Stockholm) : Le beau livre suédois. Quelques données intéressantes 
sur les éditions suédoises, sur la noble simplicité du livre moyen et sur les 
grands éditeurs de Stockholm, comme les Frères Lagerstroem avec leurs 
éditions bibliophiles, la maison Norstedt et la maison Bonnier . . .

Notes et Documents.
E.Czakà: L ’Exposition Historique de l’Imprimerie Universitaire. Cette exposition, 

organisée à l ’occasion du 350e anniversaire de la maison, représente d ’ure  
manière brilla’ te les trois époques historiques de l ’Imprimerie : celle de 
Nagyszombat (1577— 1111), celle de Pozsony (1621— 1641) et enfin celle, 
la plus riche, de Buda (1777—1927); parmi les éditions de la l re époque, il 
faut nommer les livrei de Pázmány, ce Bossuet de la vieille littérature 
hongroise ; parmi celles de la 3me, les éditions originales de la plupart de 
nos écrivains classiques, depuis les Kisfaludy jusqu’à Petoefi.

E. Hoffmann: L ’Exposition de miniatures flamandes à Bruges.
N . Kóbor : Quelques documents historiques dans les Archives de Sienne. Procès- 

verbaux et chroniques italiens ayant trait à certains faits de l ’histoire 
hongroise.

L. Dézsi : Le premier « prospectus » hongrois. 11 s’agit de celui du grand gram
mairien et poète Révay (1785).

Gy. Podhradszky : Quelques livres rares aux ventes de Prague.
S. Kozocsa : Bibliographie de M . Zichy (à  propos de son centenaire).

Les manuscrits, les livres et les périodiques doivent être adressés au di
recteur de la revue (Budapest, Nemzeti Muzeum). Administration et abon
nements : Budapest V I e , Andrássy-út 16.
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i  : :  Endre: Istenes versei. Bp. 1927. (Athenaeum.) 
J : :  Endre verseiből. Antológia. Bp. 1927. (Athe- 
**en in .) A műgyűjtő. Szerk. Szilárd Vilmos. Bp. 
BB7. 1. évf. 1—4. sz. Gráf Alexander Apponyi: 
Hungarica. München, 1927. A Sajtó. Szerk. dr. 
■Tfinscher Frigyes. Bp. 1927. I. évf. 9—12. sz. 
ir r c i 'o í Miklós : Wesselényi Miklós, az első nem- 
s ít ié s i politikus. Pécs, 1927. (Iíarl-kiadás.) Ch. 
h e r r t  Backman, Béla Leffler; Ungern i kultur och 
k-itcria. Stockholm, 1927. Balázs Elemér: Szerzői 
| K i  reformtörekvések. Bp. 1927. (Csáthy Ferenc.) 
M m g Herm án: Reményvesztett nemzedék. Bp. 
K T .  Révai.) Baros Gyula: Boldog Margit legen- 
: .a. Bp. 1927. (Magy. írod. Társ.) Bársony István: 
_ f-ü á l).  Bp. 1927. (Singer és W olfner.) Benyovszky 
£ :  • :lg : Schodel Rozália. Pozsony, 1927 (Steiner 
ZsLimond.) Boros György: Brassai Sámuel. Kolozs- 
n :  1927. (M inerva.) Csathó Kálmán: Miért nem 
M ent hozzá nagymama nagyapához. Bp. 1927. 
fSm ger és W olfner.) Csathó Kálmán : M indhalálig. 
B f  1927. (Singer és W olfner.) Csathó Kálmán : 
M  - m  a kulisszák mögött. Bp. 1927. (Singer és 
*  :I:ner.) Divald Kornél : Magyarország művészeti 
■ ■ V I  ei. Bp. 1927. (Egyetemi Nyom da kiadása.) 
M i s  Renée: Lavin ia Tarsin "házassága. I—II. 
É.;. 1K7. (Révai.) Farkas P á l: Elbeszélések. Bp. 
IU Í. . «Singer és W olfner.) Dr. br. Fejérvártj Géza 

: Elet, szerelem és halál. Bp. 1927. (Révai.) 
— Gyula : Újabb Ady-tanulmányok. Berlin,

. Voggenreiter.) Földi Mihály: A  másik élet. 
1927. (Franklin.) A Fővárosi Nyilvános Könyv- 

Ériesitő e 1926. Oj évfolyam , 6. kötet, 1—4. sz. 
1827. John Galsworthy: A  Forsyte Saga I—III. 
1527. (Franklin.) Galsworthy: A szigeti kép- 

'.  Bp. 1927. (Franklin.) Gulácsy íréji. Hamu- 
Bp. 1927. (Singer és W o lfn er.) Hajnal István: 

Eam th-em igráció  Törökországban. Bp. 1927. 
. Tőrt. Társ.) Hatvany Lajos: Ady a kor- 
kőzött. Bp. 1927. (Genius.) Hekler Antal : 
'o  da V inci. Bp. 1927. (Magy. Írod. Társ.) 
Ferenc: A  m ilő i Vénus karja. Bp. 1927. 
és W olfner.) Herczeg Ferenc : A  Lánszky- 
Bp. 1927. (Singer és W olfner.) E. Henriot: 

Brun ou la verlue bourgeoise Paris, 1924. 
Isi isin : Búcsúm a sárga háztól. Bp. 1927. 

Horváth János:A magyar irodalm i népies- 
F ila d v tó l Petőfiig. Bp. 1927. (Akadémia.) 
_  . Carter: Tut-Ankh-Am en koporsója és 

Bp. 1927. (Franklin.) A. S. M. Hutchin- 
- l i  asszony, aki pénzt keres. Bp. 1928. 

,) Iványi Béla, Gárdonyi Albert és 
B -n :é r :  A  kir. egyetemi nyomda tör- 

1927. Budapest, 1927. (Egyetemi 
Juhász Andor: A  világirodalom  élet- 

Budapest, 1927. (Révai.) Karinthy 
C Sotesz. Bp. 1927. (Singer és W olfner.) 
Lajos Egy ember élete. Bp. 1927. (Dante.)

. Angyali üdvözlet. Bp. 1928. (Amicus.) 
£ ; Xaulahka. Bp. 1927. (Panthéon.) 

MsMós: Reggeltől estig. Kolozsvár. 1927. 
Saéç n i  vés Céh.) Komáromi János: Remény- 

Bp. (Stádium.) Komlós Aladár:

A z új magyar líra. 1927. (Panthéon.) Kosáriné Réz 
Lola : A  pápaszem. Bp. 1927. (Singer és W olfner.) 
Kosztolányi Dezső: Meztelenül. Bp. 1927. (Athe
n aeum ) Korma Andor: Petőfi. Bp.1927. (Panthéon.) 
Kundt E rn ő : Az angol regény mesterei. Bp. 1927. 
(Franklin.) Roger Labarthe: Sons le martinét. 
Paris. 1927. La Fontaine összes meséi. Bp. 1927. 
(Dante.) Selma Lagerlöf: Jeruzsálem I—II. Bp. 
1927. (Franklin.) Limbrecht Kálmán : Az ősember 
elődei. Bp. 1927. (Dante.) Ligeti E rn ő : A  kék bar
lang, I—II. Kolozsvár. (Erdélyi Szépmlves 
Céh.) Jack London: A  mélység Bp. 1927. (Athe
naeum.) Lukinich Im re: A'bethleni gró f Bethlen- 
család története. Bp. 1927. (Athenaeum.) Magyar 
Grafika. Szerk. B iró Miklós. Bp. 1927. V III. évf. 
8— 12 sz. Magyar Iparművészet. Szerk. Györgyi 
Kálmán. Bp. 1927. XXX. évf. 7—10. sz. Makkai 
Sándor: Ördögszekér. Bp. 1927. (Genius) Márai 
Sándo : Istenek nyomában. Bp. 1927. (Panthéon.) 
Mester János: Kelet nagy gondolkodói. Bp. 1927. 
(Franklin.) Milkó Endréné : Versek. Bp. 1927. (Grill.) 
Móricz Zsigmond : Arany szoknyák. Bp. 1927. 
(Athenaeum.) Nagy József: A  modern gondolkodás. 
Bp. 19.7. (Athenaeum.) Napkelet. Szerk Torm ay 
Cecile. Bp. 1927. I. évf. 12—13. sz. A Napkelet Lexi
kona. I—II. Bp. 1927. (Magyar írod. Társaság.) 
Néptanító : La: ja . Szerk. Körösi Henrik. Bp. 1927. 
LX . évf. 34—.IS. sz. .1. Neumann: A sátán. Bp. 
1927. (Franklin.) Nyugat. Szerk. Babits Mihály, 
Gellért Oszkár. Osvát Ernő. Bp. 1927. 19—24. sz. 
Pályi Ededr. : Közgazdaságtan m indenki számára. 
Bp. 1928. (Athenaeum.) Luigi Pirandello : Forog 
a f i lm . . .  Bp. 1927. (Athenaeum.) Az Orsz. Magy. 
Szépművészeti Múzeum évkönyvei. IV . Bp. 1927. 
(Országos Szépm. Múz.) Östör József: Tisza István 
saját szavaiban. Bp. 1927. (Franklin.) Pásztortűz. 
Szerk. Áprily  Lajos, Gyallay Domokos, György 
Lajos. Kolozsvár. 1927. X III. évf. 19—24. szám. 
Rakovszky Menyhért: Fiatalság fejfája. Bp. 1928. 
(Stádium.) Ravasz László: Orgonazúgás. 2. kiad. 
Bp. 1927. (Studium.) Revue des Etudes hongroises 
et finno-ougriennes. Paris. 1927. 3—4. sz. Sárközi 
György : Váltott lélekkel. Bp. 1927. (Athenaeum.) 
Schneider Eduard : Néhány óra a bencések között. 
Bp. 1927. (Athenaeum.) Sebess Dénes: Bethlen 
István gróf. Bp. 1927. (Egyetemi nyomda.) Sebes
tyén Károly : Summa vitae. Bp. 1927. (Athenaeum.) 
Surányi Miklós : Noé bárkája. Bp. 1927. (Singer és 
W olfner.) Surányi Miklós : Bethlen. Bp. 1927. (Sin
ger és W olfner.) Szilágyi Géza: Szó és könny. Bp. 
1927. (Pesti könyvnyom da.) Takács Menyhért: Mi 
a bölcselet ? Berlin. 1927. (Voggenreiter.) Takács 
Sándor: A török hódoltság korából. Bp. 1927. 
(Genius.) Tamás István: Öt világrész a Szajna 
partján. Szabadka. 1927. Tolsztoj: A kozákok. Bp. 
1927. (Révai.) Tonelli Sándor : Em beri problémák. 
Szeged, 1927. (Délmagyarországi hírlapnyomda.) 
Trócsányi Zoltán : Magyar régiségek és ritkaságok. 
I l i—VI. Budapest. 1927. (Dante.) H. G. Wells: 
Egyelőre . . .  Budapest. 1927. (Panthéon.) H . G. 
Wells: A művészetek fejlődése. Budapest. 1927. 
(Genius.)



Budapest, az Athenaeum r.-t. nyomása. Nyomdaigazgató : W ózner Ignác.



KÖNYVBARÁTOK
LAPJA
SZERKESZTI

S i k a b o n y i  

a n t a l

SIMGlER'ÉS •WOJLFNEIR'R-T-KIADÁSA
B u d a P E S T




