
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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A  M Ú L T  É V  IR O D A LM I E S E M É 

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.




