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D Ü R E R
I R T A  E L E K  A R T Ú R

N égyszáz esztendeje, hogy Albrecht Dürer meghalt : 1528-ban. Két 
évvel azután, hogy Magyarország megérte a mohácsi vészt és 

alighogy megindult fényes műveltségi korszakának megsemmisülését. 
Ugyanakkor Olaszország nyolc évvel volt Raffaello halála után, de 
még javában alkotott Michelangelo és nyomában a viharzó új nemzedék. 
Németországban már németül hirdették az igét Luther és követői ; de 
szavukra még csönd felelt, nem a fegyverek zaja. Senki sem érezte ott, 
hogy a kőlap, mely Szent János nürnbergi temetőjében egy sírnak a 
száját elzárta, a német művészet leghatalmasabb korszakának is záró
köve volt. Dürerrel megszakadt a német renaissance-festésnek alig
hogy megkezdődött folyamata, minekelőtte hagyománnyá erősöd
hetett volna.

Dürert honfitársai a legnémetebb művésznek vallják. A  faji szár
mazás érvein ebben az esetben könnyű szívvel túlteszik magukat; s ha 
maga Dürer meg nem örökítette volna családi krónikájában apjának 
magyar származását, ilyen föltevésnek bizonyára a lehetőségét is elutasí
taná a német tudomány. A  franciák már nem mulasztják el észrevenni 
Dürer fájdalmas vágyódását Olaszország és az olasz művészet felé és 
rámutatni az ellentmondásra, mely a »legnémetebb német« meghatározás 
és Dürernek idegen földre, idegen ég alá vágyódása között mutatkozik.

Teljes elfogulatlansággal mérlegelve a kérdést, nem kétséges azonban 
Dürer valóságos és gyökeres németsége. A  temperamentum — az egyet
len, ami eldönti a kérdést —  német temperamentum; temperamentu
mának formai kifejeződése német. Olyan, mint a kora-középkor német 
festőié és képfaragóié : patetikusan ünnepélyes. Másik nyilvánulási 
módja képzeletének a természete : egyrészt a fantasztikusságra való 
erős hajlandósága, másrészt a lassú beszédű, részletező, érdekesnek 
érző apró motívumokért ki-kitérő mesemondás. Dürer ebben ugyan
annak a^elki talajnak terméke, mint a német népmese. Emberi és 
művészi lénye annak a fogalomnak megtestesülése, amely sajátosan
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német fogalom s melynek a nevét is a németek találták meg más ember
fajták használatára : a kedély.

De amennyire szín-németek ezek a lelki nyilvánulások, ugyan
annyira eredendően német érzés és hagyomány Dürernek Olaszország 
felé való nosztalgiája is, melyet ő maga olyan meghatóan fejez ki egy 
röpke felsóhajtásában : »Oh, mennyire didergek majd a nap után . . . 
itt úr vagyok, otthon csak semmiházi«. Egyik legkorábbi írott emléke 
ez a mondat annak a meghasonlottságnak, melynek, úgy látszik, szintén 
a német lélek az eredő helye és melynek lényege : az ősi terheltségből 
kifelé, a szabadságba és ragyogásba, a tisztaságba és szépségbe vágya
kozás. A  Dürer-korabeli művészetben ennek az érzésnek az olasz 
művészet felé vágyódás felelt meg. Az olasz művészet a formakultusz 
világa, benne minden a formai szép keresésének, a kereknek, a lágynak, 
az egyensúlyosnak, a harmóniásnak rendelődik alá. Míg az olaszok a 
látható szépnek kifejezésére törekedtek, a velük egykorú németek a 
láthatatlan szép, az érzelem szépsége számára keresték és erőltették a 
formai kifejezést. Hogy ez az utóbbi alapjában véve művészetellenes 
törekvés, azt Dürer már korán megsejtette ; de tudatára csak Olasz
országban ébredt. Mikor a maga eltorzult kifejezésű emberábrázolásait 
Mantegnának a fájdalom paroxysmusában is mértéket tartó, nemes 
ábrázolásaival összemérte, vagy mikor Giambellino képein a szelíd 
színharmóniák és a lágyan áradó világosság lehetőségeit megismerte, 
bizonyára azt érezte, hogy van az ő művészeti törekvései fölött a 
művészetnek egy magasabbrendű világa, melyben nem a fájdalom gör
csös kifejezése az ideál, hanem minden földi indulatok kiengesztelése és 
minden keménységnek, minden zordonságnak harmóniában feloldása.

Ismerjük Dürer kísérleteit, sokszor kétségbeesett erőfeszítéseit, 
melyekkel a fölismert új ideál felé igyekezett közeledni. Úgy akarta 
látni és ábrázolni az embert és a világot, ahogyan az olaszoktól látta. 
Meg akarta szépíteni őket. De a torzító terheltség erősebb volt akaratánál 
s az ember és a világ nem szebbé lett a keze alatt, hanem esetlenebb, 
tenyeres-talpasabb, keményebb. A  küzdelmet azért nem hagyta abba s 
kísérletei művészpályája egész folyamán meg-megismétlődnek. Önmagá
val való meghasonlottságának ez volt az oka és egyben a nyil- 
vánulása is.

Dürer volt a németek első »problematikus« művésze, az, kiben a 
belső vívódás, öröklött természetének az irányító akarattal való vias- 
kodása láthatóvá lett. Vannak művei, —  főként a grafikájában —  
melyek jelképesen és elfátyolozva bár, csaknem nevén nevezik meg- 
hasonlottságát. A  »Lovag, a Halál és az Ördög« vagy »Melanchólia« című
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rézmetszete tartalmának megmagyarázását igen sokan megkísérelték. 
Pedig tiszta és érthető rajtuk a művész beszéde. Mind a két lap Dürer 
meghasonlottságának szimbolikus kifejezése. A  lelke tele volt fájdalom
mal, —  milyen vigasztalan hangú az az emlékezése, melyben családjá
nak történetét foglalja egybe, vagy az a följegyzése, amelyben apjának 
és anyjának a halálát beszéli el ! —  a fájdalom mellett keserűséggel és 
olykor lázadó érzéssel. A  halálfogalom csontvázas alakja fontos rekvizi- 
tuma volt képzeletének. A  művészit benne mindig különös erővel von
zották és ihlették meg az olyan feladatok, melyeken az emberi fájdalmat 
kellett megérzékítenie ; bizonyára azért, mert önmaga léteiének fájdal
masságát annyira érezte és mert ennek az érzésnek a tudata annyira 
foglalkoztatta.

A  probléma, amely élete végéig nyugtalanította, az volt, hogy miként 
szabadulhatna meg kínzó fájdalomérzésétől, vagyis hogyan tudná azt 
kibékítő világszemléletté alakítani. Töprenkedő lelke a mélyben és a 
magasban kereste a megoldást, kereste önmagában és önmagán túl. 
Volt úgy, hogy szinte azt hihette : már rajta van. Vannak képei, de 
főként rézmetszetei, melyeken egészen közelébe jutott annak a szépség- 
ideálnak, mely rajta túlról, a fenséges édesség hazája felől hívogatta 
vágyódását. Egyik lépésével közelébe jutott hozzá, a másikkal eltá
volodott tőle. S elmúlt belé az élete.

De az a viaskodó élet termékeny élet volt. A  pihenéstelen önkritika 
és a szakadatlan fölfelétörés minden képességét a fölszínre kényszerí
tette ki: láthatóvá tette és alakot adott neki. Képességei között a leg
tovább fejlett és a legértékesebb az a tehetsége volt, hogy a valóság jelei 
közül a legfontosabbakat tudta meglátni és a maga eszközeivel nyoma
tékosan kifejezni. Különösen képmásain beszédes ez a tehetsége. 
Ami az ember mélyben rejtőző énjéből a fölületre kivetíthető és ami 
belső láthatatlanságából a forma közvetítésével érzékelhetővé tehető, 
az Dürer arcábrázolásain hatalmas erővel szólal meg.

Férfias, nyilt, határozott lénye nem ismerte a henye órákat és 
bennük a kedvteli játékot. Műveit sohasem érzi az ember boldog pilla
natok önfeledett alkotásainak, villanásszerűen keletkezett képeknek 
vagy rajzoknak, hanem inkább lassú és kemény munka eredményének. 
Az akarás feszültsége szinte szemmel követhető rajtuk. Erre a művészre 
nézve mintha minden műve az élet-halál kérdése lett volna. Mintha 
minden feladatnak azzal az elhatározással esett volna neki, hogy éle
tének főművét alkotja meg vele.

A  valóságot részleteiben élvező, a részleteket ízeire szétbontó 
szemlélő módjának a vonal volt a megfelelőbbik kifejező eszköze, nem a
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szín. S a vonal is folttá ki nem szélesedő szálas mivoltában. Az ilyen 
természetű szemlélő-mód a grafika területén érzi magát legotthonosab
ban. Valóban a grafika volt Dürer művészetének az igazi hazája. 
Mondanivalóját fán és rézlapon sikerült legteljesebben kifejeznie —  
inkább, mint színnel. Fametszetei ennek a műfajnak utolérhetetlen 
remekei és örök példái a kevéssel sokatmondás művészetének. A  réz
metszet lehetőségeinek is csaknem a határáig jutott el ilyen lapjain. 
A  nagy német szív dobog bennük és a német mesék szivárványa tükrö
ződik rajtuk.

abriel Faure : A  hirdetés elhatalmasodása ellen most már nincs mit
tenni, mert a közönség egyre műveletlenebb és egyre több az olyan 

kiadó, aki máról-holnapra akar meggazdagodni. Örüljünk rajta, ha talál
kozik annyi művelt olvasó, hogy a jó könyvek kiadására se kell ráfizetni.

Léon Frapié : Nincs mit tenni az ellen, hogy a kereskedelem teljesen 
hatalmában tartja az írás művészetét. Az irodalom ezt is ki fogja bírni, 
mert ami csak szó, szó, szó, szellemi akrobataság, lélektelen dolog, rövid 
időn semmivé válik, a jó pedig megmarad.

Jean Gaument és Camille Cé : Sokat érne egy olyan irodalmi újság 
vagy folyóirat, amely nem állana semmiféle irodalmi szövetkezés szol
gálatában, nem törődnék a klikkek érdekével, nem adna ki hirdetést, — 
amelybe csupa jóhiszemű ember írná a kritikát, csupa olyan bíráló, aki 
nem adja el dicséreteit egy tál lencséért. A  kritikának kellene újjászület
nie ; olyan írók — költők, regényírók és színpadi szerzők — helyett, akik 
a »kéz kezet mos« elve alapján kritizálgatják vagy inkább dícsérgetik 
egymást, olyan kritikusok kellenének, akik csakis kritikusok.

(Micsoda álmodozás ! Ilyen állapotokat csak regényírók képzelhet
nek el, ha olyan tehetségesek, mint Gaument és Cé.)

Charles Géniaux : Olyan normális írókkal, akik nem kereskednek 
bűnökkel és nem akarják pénzzé tenni vallásos vagy hazafias érzéseiket, 
nem törődik sem a kritika, sem a közönség.

Gustave Kahn : Az a hirdetés, amelyik bejelenti a könyv megjele
nését, címét, szerzőjét, meg azt, hogy melyik kiadónál, hol kapható, 
szükséges. De visszaélés, ha a kiadó kritikát játszó reklámokat irat és ha 
még ismert író is találkozik, aki pénzért dicséreteket ír.

A KÖNYV ÉS AZ ÜZLET
Í RTA  A M B R U S  Z O L T Á N

( M Á S O D I K ,  B E F E J E Z Ő  K Ö Z L E M É N Y )
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Valéry Larbaud : Samuel Butler sok pénzt adott ki munkáinak ki
nyomtatására ; nekem is pénzembe került első könyvemnek a kiadása. 
Azért ma sem adom a beleegyezésemet ahhoz, hogy a kiadóm reklámoz
hassa a könyveimet.

Lavandier doktor (könyvbarát) : A  kritika gyáva és nem mer mutat
kozni. (Igaz, hogy mindenki ellene volna, nemcsak az írók, hanem sok 
olvasó is.) Attól tart, hogy ha nem magasztal minden újszerűséget kereső 
zagyvalékot, azt fogják mondani róla, hogy nem érti meg az új irányo
kat ; fél az ifjú óriásoktól, akik ki fogják jelenteni, hogy elmaradt a 
világtól ; úgy tesz, mint azok a túlságosan elnéző szülők, akik csak moso
lyognak vásott ivadékuknak a szertelenkedésein ; a helyett, hogy osto
rozna, eltűnik, mihelyt szükség volna rá.

Marius-Ary Leblond : Az írók Egyesülete nyilvánosan megbélye
gezhetné az olyan illetlen hirdetéseket, amelyekben a kiadó az év leg
szebb vagy legjobb könyvének reklámozza azt a silányságot, amelyet 
legutóbb adott ki ; nekünk magunknak is kötelességünk volna nevet
ségessé tenni az ilyen groteszk hirdetéseket. De szervezkedni kellene. 
A  kritikusok és az irodalmi rovatvezetők szindikátusa sokat tehetne e 
tekintetben. Máris meg lehetne csinálni, hogy a jobb újságok és folyó
iratok külön rovatban figyelmeztetnék a közönséget az ostoba és hazug 
hirdetésekre ; közölni lehetne itt ezeket a reklámokat, de olyan megjegy
zésekkel, amelyek felvilágosítanák a közönséget.

Pierre Loewel : A  mai irodalmat valósággal elárasztották olyan nem 
tehetségtelen jövevények (mert ma már a tehetség nagyon közönséges 
dolog), akik mindenre készek az érvényesülésért. Ez a mindenáron, 
minél gyorsabban érvényesülni akarás, amely sok kiadóban szövetsé
gesre talál, határozottan amerikai színezetet ad annak, ami ma egy-egy 
új könyv körül történik. Ezen az indusztrializáción elcsodálkozhatik az, 
aki a régi naív tisztelettel gondol a művészetre és még nem felejtette el, 
hogy voltak, akik szegényen haltak meg azért, hogy szépet írhassanak. 
De amióta vannak, akik az irodalommal tartatják el magukat, helyes, 
ha az irodalom eltartja azokat is, akik érte élnek . . .  És a kritika ? Hát 
igen, mindez azért van így, mert már alig van kritika. Amióta mindenütt 
ott az infláció, mihelyt valamelyik szerzőről nem írják azt, hogy génie, 
azt hiszi, hogy szörnyen megsértették. Nincs példa rá, hogy a legrosz- 
szabb könyvről ne írnának sok dithyrambust. A  kritikusok között 
nagyon is sok a szerző, tehát : a hivatásos dícsérgető, akinek gondja 
van rá, hogy ne játssza el Emennek a jóindulatú semlegességét és 
megszerezze Amattól a viszonosságot. így persze a közönség nem 
igen különböztetheti meg az újságoldal reklámjait az irodalom-rovattól.
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Louis Merlet : Még vannak független kritikusok, de a hirdetés hatal

masabb ezeknél. Az irodalmi újságok szerkesztői nem lehetnek tekintet 
nélkül arra, amit a kiadók a hirdetésért fizetnek és ez befolyással van 
azokra is, akik nem tűrnék a befolyást, ha ezt észrevennék.

Francis de Miomandre : Az újságok egyre gyakrabban emlegetnek 
olyan könyveket, amelyekről »mindenki beszél« . . .  A  baj ebben az, hogy 
a hógolyóból lavina lesz. Minél többet beszéltek egy könyvről, annál 
többet fognak beszélni róla ezután. Ezt a hógolyót, amint legurul a lej
tőn, mind nagyobbá teszik azok a vélemények, amelyeken átgördült. 
Végre óriásivá válik. Igaz, hogy nemsokára hamarosan el fog olvadni, 
de egy kis ideig akkora, hogy nem látni meg tőle a többi könyvet, a jó 
könyveket. Pedig ezek a könyvek, amelyek legtöbbjéről a megjelenésük 
idején nem beszélnek, véletlenül éppen azok, amelyekről beszélni kellene 
és amelyekről beszélni is fognak, akkor, amikor szerzőjük már meghalt, 
vagy nagyon megöregedett, vagy már régóta félreállott, kiábrándultán. 
K i emlékszik ma már azokra a könyvekre, amelyekről akkor beszéltek, 
amikor Stendhal kiadta a Le Rouge et le Noir-1 ? !

Louis Payen : Az irodalommal kereskedők, akik alatt nem mindig a 
kiadókat kell érteni, hanem sokszor magukat az írókat, minden eszközt 
felhasználnak a pénzsikerért és megvetik azt, amit a régi irodalmi világ
ban tisztességnek neveztek. A  reklám nem akar tudni róla, hogy minden 
szabadságnak van határa. A  legújabb szerzők a csapatokban kóborló 
fiatal farkasokra emlékeztetnek, amelyek előbb a közelükbe kerülő ide
gen farkasokat és aztán a társaikat falják fel, sorra.

Armand Praviel : Függetlennek kell lenni a közönséggel szemben. 
Nem azokról a könyvekről kell írni, amelyekről beszélnek, hanem azok
ról, amelyeket el kell olvasni.

Maurice Privát : Csak az az író érvényesülhet, aki ért az irodalmi 
stratégiához, hizeleg az akadémikusoknak és a nagy díjak bírálóinak, 
eljár az irodalmi szalonokba és udvarolgat az öreg hölgyeknek. A  ver
seny megkívánja, hogy a pletykától, a rágalomtól és más ilyen kedves
ségektől se szabad visszariadni . . .  Az író most már a nyilvánosságé. 
Arcképének ott kell lennie a politikusok és a gyilkosok arcképei között, 
mutatkoznia kell mindenütt, beszéltetnie kell magáról, — a szerelmeiről 
vagy a bűneiről is, — pózolnia kell.

Emile Ripert : A  kritika már jó ideje mintha valami rejtelmes ren
deletnek engedelmeskednék. A  bíráló urak, úgyszólván hétről-hétre, 
ugyanabban a könyvben fedeznek fel tüneményes szépségeket és bámu
latos egyhangúsággal dícsérgetik az újonnan fölfedezett géniet.Tïz már 
eleve különösnek tűnik fel. De a cikk mögött rendesen ott ólálkodik a
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hirdetés is. Nem állítom, hogy azok, akik a kritikákat írják, ennek valami 
hasznát látják. De azokról az újságokról, amelyekben a cikkeik meg
jelennek, már nem merném ugyanezt mondani.

Alphonse Séché : Az írók megúnták a nélkülözést és hogy ne éhez
zenek, kereskedők lettek. A  fő az, hogy pénzt keressenek ; el kell tehát 
adniok a könyveiket, de hogy a piacon magukra vonhassák a közönség 
figyelmét, folytonosan verniök kell a nagydobot. A  kritika nincs többé. 
Természetes, hogy helyét a hirdetés foglalta el. A harmincévesnél fiata
labb írók közül az első, aki le fog késelni egy hatvanévesnél öregebb írót 
— azon a címen, hogy ez már nagyon is sok könyvet adott el és túlsá
gosan régóta — egyik napról a másikra híressé fog válni. Nem is értem, 
hogy Anatole France, Barrés és Loti nem így végezték be az életüket.

Paul Souday : Az irodalmi hirdetésnek kétségtelenül megvan a maga 
létjogosultsága. A  közönségnek meg kell tudnia valahogyan, hogy hol 
találhatja meg azt a jó dolgot, amit keres, és ez éppen úgy áll a könyvre, 
mint az élelmicikkre vagy a ruhaszövetre. A  hirdetés csak akkor válik 
károssá, amikor jónak kiáltja ki azt, ami rossz, és ezt sikerül a közön
séggel elhitetnie. De ez kellő tájékozódást szerezhet a független kritika 
révén, melyben megbízhatik, mert ennek első, becsületbeli kötelessége, 
hogy olvasóit sohase csalja meg. Hogy még a legfüggetlenebb kritikus 
is vele úszik az árral ? Értsük meg egymást ! Minthogy az újságírásnak 
nyomon kell követnie az aktualitást, a kritika kénytelen foglalkozni min
den olyan új könyvvel, amelyről sokat beszélnek. De nem kell ezt dicsér
nie és sok nagyon reklámozott könyvet igen szigorúan ítél meg a komoly 
kritika.

(Természetes, hogy Paul Souday, a legfüggetlenebb és — éppen füg
getlensége révén — a legtekintélyesebb kritikusok egyike, védi a napi
sajtó kritikáját is, hiszen ő maga is napilapba írja legjava bírálatait. 
De ő se állítja, hogy az a temérdek reklámízű írás, amely mind a kritikát 
játssza, »komoly kritika« volna. És, úgy látszik, nem csakis az a baj, 
hogy a »komoly kritiká«-nak nevezhető kevés kivétel szinte elvész a 
kritikát mímelő hirdetések áradatában, hanem az is, hogy : mintha maga 
a «komoly kritika» is sok mulasztást követne el, már jó ideje.)

Pierre Soulaine : Ez a sok baj mind onnan ered, hogy a közönség 
nemcsak műveletlen, de nem is akar művelődni, teljesen ízléstelen és 
e mellett valami beteges hiúságnak a rabja, amely arra ösztökéli, hogy 
felkapja a legbizarrabb divatokat is, mert ezeket finomságoknak nézi és 
azt hiszi, hogy előkelőbbé válik, ha ő is a divattal tart.

André Spire : A  mai sokadalomban az író csak pisztolylövésekkel 
vonhatja magára a figyelmet. Meg is cselekszi . . . Ha az írónak nincs
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pénze, el kell adnia a könyveit, hogy megélhessen, tehát szüksége van a 
kiadóra. De szüksége van erre a pénzes írónak is. Ezzel a szövetkezéssel 
természetesen vele jár az is, hogy az írónak alkalmazkodnia kell a kiadó 
szokásaihoz. A  telenyomtatott papírral kereskedők pedig az egymással 
való versenyben ugyanazokat az eszközöket használják, amelyeket az 
élelmiszerárusok, a drogisták, a nadrágtartóval kereskedők, a bar-, dan
cing- és music-hall-tulajdonosok, vagyis : a reklámot, a túlzást, a por
téka hazug dícsérgetését . . . Akinek ez nem tetszik, írjon annak a néhány 
száz olvasónak, aki szereti a könyvet, még azt a könyvet is, amelyik nem 
jelenik meg hatvanezer példányban és amelyet nem nyomtatnak lafuma- 
papirosra.

André Thérive : Ha a hirdetés és a reklám nem volna, az irodalom
ról mindenki megfeledkeznék, a sport, a színház és a politika javára. 
A  kérdés csak az, hogy a hirdetésnek és a reklámnak kárát látja-e a jó 
könyv és a rossz sokat nyer-e vele. Én úgy vettem észre, hogy a legutóbbi 
években a reklám sokat használt sok jó könyvnek is. Azt azonban elis
merem, hogy vannak olyan — barátokat vagy kereskedelmi érdekből 
hülyeségeket dícsérgető — hirdetések is, amelyeken csak nevetni vagy 
bosszankodni lehet.

Octave Uzanne : Nem tudom, miért volna szégyen, ha a többé- 
kevésbbé tehetséges író egyszersmind ügyes üzletember. Nem becstelen
ség, ha az ember meg akar élni a tollából, és Angliában meg Amerikában 
tisztelik a money makin g author-1.

*

Octave Uzanne-nak mindenesetre igaza van abban, hogy nem szé
gyen, ha az író pénzt tud csinálni a munkáival. De nem is nagy dicsőség. 
Mert ezt hirdetés és reklám nélkül is elérheti, ha leszáll a tömeghez. 
Nemcsak akkor, ha hizeleg a tömeg rossz ösztöneinek, hanem akkor is, 
ha beéri azzal, hogy kiszolgálja a sokaság gyermekes érdeklődését és 
megalkuszik a meglehetősen általános ízléstelenséggel. Némelyik írónak 
ehhez nem is kell valahonnan leszállania, mert ő maga is csak »egy a 
tömegből«.

Hanem azt már Octave Uzanne se tagadhatja, hogy nem ezek a 
pénzcsináló szerzők írják a jó, a jobb és a legjobb könyveket, hanem 
mások, akik magasabb szellemi színvonalon állnak, mint a tömeg, — akik 
a közönséget fel akarják emelni magukhoz, — és akik vezetni, nevelni 
tudják a sokaság tanulékony részét.

A  kérdés csak az, hogy a hirdetésnek és a reklámnak kárát látja-e a 
jó könyv? — mondja André Thérive. Csakugyan minden ezen fordul
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meg. Erre a kérdésre azonban Thérive mindenekelőtt azzal akar meg
felelni, hogy vannak esetek, amikor a jó könyvnek is használ a hirdetés. 
De hiszen nem ez a kérdés. És amikor Thérive elismeri, hogy vannak 
olyan szemérmetlenül hazug, cinikus hirdetések is, amelyeken csak 
nevetni vagy bosszankodni lehet, ezzel elismerte azt is, hogy az ilyen 
reklámnak, igenis, kárát látja a jó könyv. Mert miért kellene bosszan
kodni az efféle hirdetéseken, ha a reklámozott könyvek nem sokat nyer
nének vele ? És ha ezek a silányságok nagy közönséget tudtak szerezni, 
világos, hogy a teljesen értéktelen könyvek a hirdetés segítségével a jó, 
az értékes könyvektől vonták el a sok olvasni akarót.

Paul Souday azt mondja : »a hirdetés csak akkor válik károssá, ami
kor jónak kiáltja ki azt, ami rossz és ezt sikerül a közönséggel elhitetnie ; 
de ez kellő tájékozódást szerezhet a független kritika révén.« Tehát a 
közönség maga az oka, ha így megkárosul. De attól a közönségtől, 
amely ennyire tájékozatlan, hogyan kívánhat kritikus elme olyan külön
leges tájékozottságot, hogy tisztában legyen vele, hol találhatja meg a 
»független kritikát«, azt az egyik író szerint tíz, a másik szerint három 
kritikusból álló areopágot, amely annyira elvesz a sok ál-kritikus között* 
hogy úgyszólván csak mikroszkóp alatt lehet fölfedezni ? ! . . . amelyet 
olyan könnyű összetéveszteni a csak látszólag független kritikával ? 1 
És itt nemcsak a közönség károsodásáról van szó, hanem ennél sokkal 
jelentékenyebb valamiről : a jó könyvek károsodásáról.

Francis de Miomandre szerint Franciaországban vannak kitűnő 
írók, akik csak haláluk után válnak híresekké ; vannak, akiknek meg 
kell öregedniök, hogy fiatalkorukban írt munkájuk sikerét megérhessék ; 
és vannak, akik »kiábrándultan félreállanak«. Itt van a kritikát játszó 
hirdetésnek, annak az ál-kritikának, amely valójában csak reklám, a 
nagy kártevése. K i számíthatja ki, mennyit veszítettek ezek a jobb sorsra 
érdemes, kitűnő írók, akiknek az ál-kritika harsogása a mellőztetést 
jelentette, és annak következtében, hogy ezek a kitűnőek kiábrándultán, 
elcsüggedetten, reményevesztetten igen hamar »félreállottak«, mennyit 
vesztett maga a francia irodalom is ?

Aki sok francia könyvet olvas, álmélkodással látja, micsoda silány
ságokat írnak össze ismertnevű írók, akiket az ál-kritika nagy férfiaknak 
kiált ki, és észreveszi, hogy milyen kitűnő könyveik vannak olyan isme
retlen nevű íróknak, akik egy-két könyv kiadása után félreállottak és 
örökre elhallgattak. Ez a meglepő tapasztalat nem igen hagyhat kétséget 
afelől, hogy a hamis irodalmi értékelés, az az illetéktelen és hazug fém
jelzés, amellyel a reklám egyre több embert téveszt meg és amelyet a 
mindinkább kivesző, igazán független irodalmi kritikának, ha nem akar
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sok vétkes mulasztás hibájába esni, nem volna szabad hallgatásával jóvá
hagynia, nemcsak közvélemény-hamisítás, hanem egyszersmind tehetség
gyilkosság.

A  könyvnek szüksége van az üzletre és ez nem fizethet rá a könyvre. 
De ha az üzlet csak az olyan könyvvel törődik, amelyik igen sok vevőre 
számíthat, és a hirdetésre való költekezéssel könyvét újabb tömegekre 
oktrojálja rá, — vagy ha az üzlet, hogy minél nagyobb haszonra tehessen 
szert, organizációját, összeköttetéseit és anyagi erejét arra használja ki, 
hogy silány árut hoz forgalomba, de ezt a kritika mezébe öltözködő rek
lámmal elsőrangú művészi munkának kiáltatja ki és megtéveszti a közön
séget, hogy portékáját minél szélesebb körben terjeszthesse el : ezzel 
háttérbe szorítja és megrövidíti az értékesebb, kultúraterjesztő és közön
ségnevelő munkák, a jó könyvek szerzőit, tehát káros befolyással van az 
irodalmi termelésre, nem is szólva arról, hogy egzisztenciákat és kiváló 
tehetségeket pusztíthat el ezzel a közhasznú munkásságot színlelő, kép
mutató, rideg nyereségvadászattal.

*

Vannak országok, ahol az amerikai szellem térhódítása nem olyan 
szembeszökő, mint Franciaországban ; ahol a kiadók hirdetésre és rek
lámra nem költenek — talán mert nem is költhetnek — annyit, mint a 
párizsi nagy cégek. De azért nem kell azt hinni, hogy ezek az országok 
mind megannyi Árkádia volna, ahol az irodalom indusztrializációját 
csak hírből ismerik. Más országokban is észrevehetjük, hogy az írói 
munka sikere igen sokszor nem a mű értékétől függ ; hogy azt az elis
merést, amelyet még ma is erkölcsinek szokás nevezni, a jóhiszemű, pár
tatlan és elfogulatlan, független és lelkiismeretes kritika helyett — amely 
mindenütt sorvadozik és sok helyütt már halódik — különböző, az írónál 
és a haldokló kritikánál sokkal hatalmasabb érdek — néha több ilyen 
érdek — méri ki, a minden nagyobb költekezés nélkül is rendelkezésére 
álló publicitás erejénél fogva. Másutt is látni, hogy az irodalmi kitünte
téseket és hírnevet olyan alakulatok osztogatják, — aszerint, amint a 
kiválasztottól saját érdekük portálását várhatják, — amelyek magukban 
is vagy ketten-hárman együtt propagandisztikus erőt képviselő publici
tással rendelkeznek : irodalmi csoportosulások, politikai pártok, amelyek 
az irodalmat is szeretik felhasználni a saját céljaikra, nagyobb vagy agi- 
lisabb lapvállalatok, sok összeköttetéssel rendelkező, előkelő könyv
kiadók, szükségképpen sokat hirdető színházvezetők, különböző újabb 
alapítások körül csoportosuló, mozgékony és lármás irodalmi különít
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mények, írói klikkek vagy ad hoc szövetkezések és más, a kölcsönös 
viszontbiztosítás alapján álló, többé-kevésbbé hatalmas tényezők ; néhol, 
azt lehet mondani, cégek határozzák el és kiáltatják ki reklámot író ál
kritikusaikkal, hogy ezt vagy azt az írót mennyire kell értékelni. Hogy 
ezek az erők, amelyek mindig bizonyos érdeket tartanak szem előtt és 
erre való tekintettel választják meg kitüntetettjeiket, néha ráhibáznak 
az igazi értékekre is és a kiváló tehetségek egyikét-másikát se zárják ki 
cirkulusaikból, csak annál inkább megtévesztheti a sokaságot, különösen 
azokkal szemben, akikről senki se beszél.

De hát a kritikával mi történt, hová lett vagy miért olyan beteg ? — 
kérdezgetik nemcsak Franciaországban, hanem más országokban is, 
az Egyesült-Államokat kivéve, ahol minden kritikát a reklám helyet
tesít és ahol a közönség naivabbik része is tudja vagy legalább tudhatná, 
hogy e tekintetben mihez tartsa magát.

A  kritika megbénulása akkor kezdődött, amikor először szegezték a 
szeme elé azt az elvet, hogy : »nem lehet kivenni a kenyeret az író szájá
b ó l. Amikor egyre általánosabbá és végül uralkodóvá lett az a felfogás, 
hogy amint a kereskedő áruját nem szabad ócsárolni, az író munkájáról 
se szabad rosszat, nem kedvezőt mondani, mert az írónak is joga van a 
megélhetéshez és aki őt bírálgatja, szegény embert tesz még szegényebbé, 
családot rövidít meg, éhező gyermekek szájából pöröli ki a falatot. 
Legyen szíve a kritikusnak ezzel a felfogással szemben is ragaszkodnia 
ahhoz, amit igazságnak érez ! Csodálatos, hogy ez hová vezetett. Ma már 
világszerte ott tartanak, hogy még a külföldről importált színpadi selej- 
tességeket se bírálják le sehol, mert a fordító, aki nagyon derék és tehet
séges író, százalékokat kap a fordítása után, ha tehát a darab megbukik, 
ő is megrövidül, már pedig ezt a családos embert nem lehet megbüntetni 
azért, hogy a külföldi darab rossz, mit tehet róla ? ! . . . nem fordít
hatta le kitűnő munkává ! . . .  (A  színházigazgatók tudniillik már régóta 
megértették, hogy még a munkaadó megbízásokkal is érdektársakat kell 
keresni, mert a színházigazgató sohase biztosíthatja magát elég sokfelől.)

Aztán a kritika mindig hálátlan feladat volt. A  legjobb, leglelkiisme
retesebb kritika se tetszik mindenkinek ; minthogy nem lehet csupa ára
dozó dicséret, nem tetszhetik a megbírált mű szerzőjének és kiadójának, 
ezek hozzátartozóinak és barátjainak, se azoknak a különböző kotériák- 
nak, amelyekhez az egyik vagy másik érdektárs hozzátartozik. Ezeknek 
az érdekelteknek a köre, azóta, hogy a színdarabbal sokszor, de szeren
csés esetekben a könyvvel is fényes üzleteket lehet csinálni, nagyon 
kiszélesedett. Sokan, látva, hogy még a széppel is érdemes kereskedni, 
egy idő óta szívesen vásárolják a belletrisztikát vagóntételekben. Semmi
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se természetesebb, mint hogy az olyan kereskedő, aki a készpénzt ígérő 
gépírásos vagy »kézirat gyanánt nyomatott« füzeteknek egész garmadáit 
őrzi raktáraiban, nem tudja tűrni a kritikát ; hiszen minden egyes bírálat 
megannyi merénylet az ő érdeke ellen. Jól tudja, hogy nincs paragrafus, 
amely módot adna rá, kizáratni a kritikát és bezáratni a kritikust, de 
együtt érez a raktáraiban őrzött temérdek remekművel, amelyeknek sok 
rejtett szépségét ő maga, rendkívüli elfoglaltsága miatt, sohase fogja 
megismerni és nem győz eleget szónokolni a kritika ellen általában és 
különösen az ellen, hogy azokról a munkákról, amelyeknek előadási vagy 
kiadási jogát bizonyos területre ő vásárolta meg, egyebet is lehessen 
mondani és nem csak magasztalást. A  bíró előtt is vitatja, hogy az író, 
mihelyt pénzt akar keresni a színdarabjával vagy a regényével, csak 
olyan kereskedő, mint más ; és se neki, se jogutódának, aki a munkát 
magához váltotta, nem lehet kevesebb joga, mint a kereskedőnek, aki
nek az árujáról rosszakat mondani : hitelrontás ; a kritikáért tehát, 
amely mindenesetre kárt okoz, a kritikus kárpótlással tartozik és ha nem 
tud fizetni, kerüljön fogházba, mint a rágalmazó. A  bírák ugyan még 
nem helyezkedtek erre az álláspontra, de a kritikusnak még a legbotrá
nyosabb irodalmi visszaélésekkel szemben is nagyon kell ügyelnie, hogy 
félre ne csússzék a tolla és valahogy le ne írjon olyan mondatot, amelyről 
a bíró azt mondhatná, hogy ezzel már túllépte a jogos kritika határát.

És nemcsak Franciaországban vannak olyan »fiatal farkasok« meg 
»ifjú kannibálok«, aminőket azok emlegetnek, akik a Les Marges kérdé
sére feleltek. A  nyugatamerikai erkölcsök már jó messzire elterjedtek és 
azok az irodalmi desperádók, akik a hiúságukat érintő bírálatra minden
napos és a sírig vagy a síron túl is hű bosszúállással felelnek, nagyon 
elsokasodtak. De el is hatalmasodtak, mert szövetségre léptek és minden 
olyan bírálatra, amely valamelyiküknek nem kellemes, sokan felelnek, 
mindenfelől, amíg ki nem fárasztják az ellenfelet. Vájjon hány olyan 
vállalkozó akad, akinek sokáig van kedve viaskodni velük ?

Pedig a kritikára, az igazira, amely az igazság- és felelősségérzetben 
még isteni eredetű törvényeket tisztel, nagyobb szükség volna, mint 
valaha. Csak az igazi kritika szállhatna szembe a kritika álarcát viselő, 
hazug hirdetéssel, a reklám világbolondításával. Mert ha ez még sokáig 
garázdálkodik úgy, ahogy ma látni, vagy még cinikusabban, ennek nem 
lehet más következése, csak az, hogy a nagyon sokszor elbolondított, 
megcsalt sokaság még a reklámból is kiábrándul és végképpen elfordul a 
könyvtől, hogy csatlakozhassák azokhoz, akik már régóta Charlie Chap- 
lin-ben látják a legnagyobb filozófust s a ma egyetlen tanítómesterét.



A  KÖNYVKEDVELŐK KALAUZAI
IRTA EMI LE  HENRI OT

bibliofillá, amely csak élvezet volt, immár tudománnyá lépett elő.
Valaha csak művészet kellett hozzá ; ma már a tudást is meg

kívánja ; s a mellett dühöng itt is a szabadverseny. Ma már alig remél
hetjük, hogy a Szajna rakpartjain vagy egy-egy félreeső antiquarium- 
ban ismeretlen s eredeti művekre leljünk. Ma már a kezdő könyvkeres
kedő is ért az évszámhoz és a címerekhez ; ma már nem lehet rajtaütni ; 
s be kell látnunk, hogy igaza van. Ami a könyvgyüjtőt illeti, a puszta 
»szimattal«, fájdalom, ma már ő se mehet sokra, s neki is sok egyebet 
kell tudnia. Épp ezért minden jó könyvtárnak megvan a maga külön 
rekesze a katalógusok, kézikönyvek, repertóriumok, bibliográfiák 
s másféle »kalauzok« számára ; könyvgyüjtő ma ezek nélkül egy percig 
sem boldogulhat : ezek az ő műszerei.

Csakhogy ezek a művek is drágák s maholnap alig-alig találhatók. 
A  X V II I .  századbeli illusztrált kiadványok ismeretéhez főképpen Cohen 
könyve nélkülözhetetlen (»Guide de l’amateur de livres à gravures«). 
Le Petit ismert szakkönyve : «Bibliographie des principales éditions 
originales d’ écrivains français«, amely az eredeti kiadásokat a XV. 
századtól kezdve egészen a X V II I .  századig átöleli, ma már egyáltalán 
nem kapható ; azonban Jeanne, egy élelmes könyvkereskedő, egy ma 
már szintén kifogyott új kiadásban bocsátotta közre, amely oly híven 
követi Le Petit eredeti szövegét, hogy még annak tévedéseit is foto- 
grafikus hűséggel közli s nem tart számot az újabb szaktudósok azóta 
ismertté vált helyesbítéseiről. Ha mást nem, egy függeléket minden
képpen csatolhatott volna hozzá. E két alapvető munka mellett hadd 
említsem meg névszerint Brunet, Quérard és Barbier idevágó kéziköny
veit, azonkívül Lanson-nak bibliográfiai segédkönyvét (»Manuel biblio
graphique de la littérature francaise«), amely a pótkötet nélkül 
23.000 számot tartalmaz ; hasonló Hugo Thieme-nek »Guide biblio- 
graphique-ja (1800-—1896) ; s ide sorozhatjuk még Vicaire (»Manuel de 
Famateur des livres du X IX e siècle«), Rahir («Bibliothèque de Famateur«) 
és Brivois («Bibliographie des ouvrages illustrés du X IX e siècle«) 
rokontartalmú munkáit. A  százéves romantikát két ily kiadvány kép
viseli : az egyik Asselineau műve («Mélanges tirés d’une petite biblio
thèque romantique»), a másikat épp most fejezte be Léopold Carteret 
( íTrésor du Bibliophile romantique et moderne«).

Mind e felsorolt kézikönyvek megjelölik az évszámokat, leírják 
egy-egy könyv külsejét, meghatározzák a művek eredeti kiadását, sőt 
olykor az árverési árakat is közreadják. Némelyik igen érdekes technikai



198
illusztrációkkal is szolgál ; így például Le Petit a könyvek címeit is 
reprodukálja, ami a könyv kedvelőinek ellenőrző eszközül is szolgál, 
mivel egy mű leírása nem mindig elégséges ahhoz, hogy legelső, eredeti 
kiadását az utánzattól megkülönböztethessük. Carteret fentemlített 
könyve hasonló módszert alkalmaz ; találunk benne szebbnél-szebb 
romantikus címlapokat, amelyek azért is értékesek, mert bekötéskor 
eltűntek, s a fűzött és érintetlen példányok száma igen csekély. E könyv 
harmadik kötete az illusztrált romantikus művekről szól, amelyeknek 
címlapjai magukban is érdekesek s megérdemlik, hogy megőrizzük őket. 
Az ily segédkönyv természetesen elsőrendű dokumentumul szolgál az 
újkori francia könyv történetéhez. A  fac-similék kísérő jegyzetei az egyes 
könyvek külsejéről s a könyvekre vonatkozó adatokról adnak számot.

Üjabban a nagy árverések mindegyre gyarapodó száma egyre 
jobban kimélyíti az idevágó katalógusok jelentőségét. Szerkesztőik leg- 
többnyire a dolgokban járatos könyvkereskedők, akik az ily nyomtat
ványokat a kötések, a címlapok, a címek vagy a bejegyzések műmellék
leteivel ékesítik. A  Backer-, Decamps-Scrive- és Abrami-féle katalógu
sokat a gyűjtők ma is igen nagy becsben tartják.

Ám e műfaj mintája, amely már több mint negyven éves s amely
nek ott volna a helye minden nagy könyvtár »műszerei« között, —  
a Rochebilière-àrverésnek 1882-ből való katalógusa, amelyet Claudin 
könyvárus készített Rochebiliére jegyzetei nyomán. Ez a kiváló könyv
barát, aki, míg élt, a Ste-Geneviéve-könyxtárt igazgatta, páratlan gyűjte
ményre tett szert a X V II. s X V II I .  század eredeti francia kiadványaiból. 
Csakhogy ő nemcsak gyűjtötte, hanem, ami sokkal ritkább, el is olvasta a 
könyveit. A  könyvkedvelés az ő szemében nemcsak a birtoklás öröme 
s nemcsak a gyűjtés mániája vo lt; igazi bölcs módjára eszköznek és nem 
célnak tekintette, s mintegy visszahelyezte eredeti szerepkörébe, amely 
semmi, de semmi egyéb, mint a híres szövegek kritikai ellenőrzése, 
így történt, hogy Rochebiliére, összehasonlítva köteteit, — olykor ugyan- 
egy kiadásnak látszólag egyforma példányait, — fölfedezte, hogy e pél
dányokban sokszor jelentősek az eltérések, ami csak úgy lehetséges, 
hogy e művek szövegén még nyomtatás közben is s egyazon kiadáson 
belül is változtattak. Ezt a következtetését Rochebiliére a Caractères-rel, 
La Bruyère remekművével támogatta, amelynek tudvalevőleg nem
csak kilenc különböző eredeti kiadása, hanem a kilenc kiadáson belül 
huszonöt szövegváltozata ismeretes, az egykorú kiadónak, Michallet- 
nek nyomdájából ; ugyanis La Bruyère állandóan javítgatott a szövegen 
s nyomtatás közben is becsempészett akárhány feltűnő változtatást. 
Majdnem hasonló a helyzet a La Fontaine Fables-jainak 1678— 79-iki
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kiadásával, amelynek egyes változatai a papírról és a nyomásról is fel
ismerhetők ; ugyanígy La Rochefoucauld Maximes-jai, 1665-ből, az 
első kiadás esztendejéből, kilenc különböző példányban ismeretesek. 
Hasonló művelet eredménye a moliére-i szövegváltozatok fölfedezése : 
a cenzúra ugyanis 1682-ben bizonyos törléseket követelt, amelyek 
négy-öt példányban, a végleges kiadás előtt, e követelés ellenére is meg
maradtak ; e fölfedezés elsősorban Don Juan eredeti szövegére nézve 
jelentős. Mindezek az adatok Rochebiliére-nek köszönhetők. Ily 
s hasonló körülmények teszik az ő katalógusát oly nagybecsűvé 
s mindig hozzá kell fordulnunk, ha klasszikus szöveggel van dolgunk.

De még ennek a műnek is megvannak a határai : Rochebiliére csak 
oly könyveket írt le, amelyek könyvtárában is megvoltak ; s minden 
ízlése, vagyona és tudása ellenére csak egy bizonyos számú könyv állha
tott hát rendelkezésére. Ugyanez mondható Le Petit-ről s általában 
minden bibliográfusról. A  legtöbb idetartozó mű bizonyos sajátos, 
határolt, sőt egyéni szempontból, módszer és alapeszme nélkül készült ; 
még a külső keretet is a véletlen szabta meg ; ily módon a könyvkedvelő, 
ha valami adatot keres, olykor bizony kénytelen tíz vaskos kötetet is 
fellapozni, amelyek sokszor ismétlik s még jó ha meg nem hazudtolják 
egymást . . . Sőt, még az is megtörténik, hogy bizonyos remekművek, 
amelyeket még nem tartottak annak, amikor e katalógusok íródtak, 
egy szóval sem említődnek bennük ; így például sem Le Petit, sem pedig 
Rochebiliére nem szól a Confessions vagy a Liaisons Dangereuses kiadá
sairól. Viszont a Bulletin du Bibliophile, a francia könyvkedvelők 
lapja, nemrég szentelt e két műnek bőséges és alapos tanulmányokat. 
Igaz, hogy e tanulmányok az ellenkező végletet súrolják és kutató 
kedvükben 50— 60 lapot szánnak egy eredeti kiadás hiánytalan megálla
pítására ; valljuk be, hogy e dokumentum-bőség még az ily remekművek
nél is sok egy kissé. A  probléma bonyolult s bizonnyal nem oldható 
meg egy-két sorban ; de mi lesz a bibliofiliával, ha így mind vastagabbra 
dagad s elveszti fő-fő értelmét, amely nem más, mint a pontos s időben- 
térben szűkre szabott tudósítás.

A  bibliofilia : tudomány ; azonban még meg kell várnunk, hogy 
világos, határozott és szabatos módszerhez is jusson, különben sose 
vergődik ki empirikus tapogatódzásaiból. Egyelőre, amit tudunk, töké
letlen kalauzaink tökéletlen útmutatása révén tudjuk, nem függve 
íímmi egyébtől, mint ízlésünk és kedvtelésünk önkényétől. Igaz, hogy 

' mulatságosabb ; azonban nem egy esetben szívesen követnénk 
szeszélyeink helyett valami megbízhatóbb vezetőt.



BYRON ÉS A BIBLIOFILJA
ÍRTA DÉZSI  LAJOS  

I.

A  nemrégen lefolyt Byron-centénárium a nagy költő rajongóinak 
meglehetős csalódást okozott. Mintha a nagy angol nemzet nehez

telése még mindig tartana, nem ünnepelte emlékét valamely monumentális 
díszmű kiadásával. Az is igaz, hogy Byron műveinek van már egy hozzá 
méltó díszkiadása (a Coleridge-féle), de viszont a kommentálásban az 
irodalomtudomány, az illusztrálásban a művészet újabb fejlődésének 
megfelelő kiadásoknak sohasem szabad véget érni. Ha a bibliofilia töb
bet várt is a Byron-évfordulótól, kapott mégis egy ilyen ajándékot : 
szemelvényt Byron költeményeiből. Ez a kiváló gonddal és ízléssel 
kiállított nyomtatvány csupán egy kötetre terjed s kézzel merített 
papírra nyomtatott 260 példányban jelent meg, melyből tíz példány 
nem került eladásra. Címe : POEMS | OF | LORD | BYRO N  | SE- 
LECTED AND ARRANG ED  IN  CHRONO-1 LOGICAL ORDER 
W ITH  A  PREFACE I B Y  H. T. C. GRIERSON | L ITT . D. | A T  
THE FLORENCE PRESS | LONDON : CHATTO & W INDUS | 
M -CM-XXIII || 8r„ X X X , 398 1. & 2, 6 sh.

Egyébként a bibliofilokat Byron kéziratai, levelei, dedikációi, ritka 
kiadásai és Grangerisált példányai elég sűrűn foglalkoztatják. Költe
ményeinek még mindig kerülnek elő kéziratai s némelyik nem is méreg
drága, pl. a Maggs-testvérek 1921. évi katalógusában a To ihe widow c. 
költemény eredeti kézirata csak 18 sh. 6 d., de már a Héber meló
diák I  saw thee weep kezdetű híres költeményének eredeti kézira a 
135 font.

Olykor még kiadatlan költemény is akad az antikváriusoknál ; 
ennek az ára természetesen egészen más, például ugyancsak a Maggs- 
brothers 1924. évi 449. sz. katalógusában a »Mary Ann was a spinster 
in Southwell well known, | The darling was she of her parents alone« 
kezdetű hosszabb szatirikus vers ára 210 font sterling.

Byron leveleinek az ára tartalom szerint változó, például a görög 
háborúról 1823. okt. 23-án írt levele 68 font, a Don Juan erkölcsössé
géről Douglas Kinnairdhoz (Pisa, 1822. aug.) írt levél 82, egy másik, 
amelyben az English Bards . . . írásán és kiadásán sajnálkozik, 75 font. 
Egy 53 lapnyi Byron-kézirat (Nisus and Euryalus, The death of Col
mar and Orla etc.) 420 font. Érdekes csemege volt a bibliofiloknak 
Dante Inferno-]knak az a kézirati másolati példánya, melyet 1819. 
jún. 12-én saját kezével helyezett Dante sírjára.
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II.

A Byron művei közül, mint köztudomású, az első : a Fugitive 
Pieces (Newark 1806) c. ifjúkori költeményei, a legnagyobb ritkaságok 
közé tartozik, mert megsemmisítették a példányokat, úgyhogy 2—3 
példány maradt fenn belőle; 1886-ban Londonban 100 példányban 
facsimile-kiadás készült róla s ennek egy japán vellumra nyomtatott 
példánya (csak hét ilyen példány készült) a Maggs-testvérek 1922. évi 
428. sz. katalógusában 6 fontra és 6 shillingre van becsülve. Ennek 
második bővített kiadása : POEMS | ON VARIOUS OCCASIONS, 
i -  | V IRG IN IBU S PUER1SQUE CANTO. | Hor. Lib. 3. Ode 1. 
i — I =  I N E W A R K  : PR IN TE D  B Y  S. & J. RIDGE. | MDCCCVII. | 

Kis 8r., 144 lap. A  szerző neve nincs kitéve rajta s a címlevél hát
lapján ebben van az az érdekes Apologia némely hibák mentségére, 
hogy »a szerző még nem töltötte be 19-ik évét«. Száz példányban nyom
tatták s állítólag féltucat példány ha fennmaradt belőle, — legalább 
azt állítja Pearson, aki azután Two hundred. . . books, manuscripts 
and autograph letters c. katalógusában erre hivatkozással kér 105 font 
sterlinget érte. A  harmadik gyűjtemény a HOURS OF IDLENESS, 

A  ! S E R IE S  OF POEM S, f  O R IG INAL | AND | T R A N S L A T E D , 
=  I B Y  GEORGE GORDON, LORD BYRON, | A  MINOR. | =  | 

M>;t ' < x q  /Lte fxaX ccives f.oiTe rt ver/.ei. | HOMER. Iliad, 10. | Virginibus
puerisque Canto. | HORACE. | He whistled as he went fór want of
thought. | DRYDEN. I — I Jtcnmrh : I Printed and sold by S : and
J. R ID G E ; | . . . LONDON. | — | 1807. | Kis 8 r „  187 lap. Ez már
nem annyira ritka, mint az előbbiek s a Maggs-testvérek 16 font és 
16 shillingért kínálják. Ennek újabb kiadása a negyedik versgyűjte
mény : POEMS | O R IG INAL AND TRANSLATED  | B Y  | GEORGE 
GORDON, LORD BYRON, | =  i M)/r' ao' /ua?Jcuvze (.ujte ti vsc/.ei.

HOMER. Iliad, 10. | He whistled as he went fór want of thought. 
DRYDEN. | =  | SECOND EDITION. [ — | Jteroark : | Printed and 
sold by S. and J. R ID G E ; | . . . LONDON. | 1808. || Kis 8 r., 174 1. 
Ez az előbbivel körülbelül egyenlő értékű.

Nagyon érdekes története van az ENGLISH BARDS, I AND | 
Stoítlj JSctlietttcrs I c. művének, melyben mint ismeretes, az Edinburg 
Review kritikáján való elkeseredését öntötte ki. Az első (British Bards) 
valószínűen newarki kiadás (1808) csak egy példányban van meg a 
British Museumban, az is csonka. Az új szerkezet (English Bards) első 
kiadása 1809 márciusában jelent meg, a második ugyanazon év októ
berében, a harmadik 1810-ben, a 4-ik 1810-ben és 1811-ben, az 5-ik,
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mely tulajdonképpen hatodik lenne, nem került forgalomba s így szin
tén nagyon ritka; Byron, mint kritikusai megjegyezték, majd mindenik 
kiadásban változtatott valamit s így szövegkritikai szempontból vala
mennyi érdekes. A  Maggs-testvérek az első és 4. kiadás egybekötött 
példányát, mely azonkívül tiszteletpéldány s Byron levele is bele van 
téve, 87 font és 10 shillingért, a 3. kiadást 4 font 18 shillingért, a 4-iket 
csak 5 shillingért kínálják.

A  Childe Harold két első éneke 1812-ben jelent meg először negyed
rét alakban s csak 1814-ig hét kiadást ért meg; a 3. Canto 1816-ban, 
a 4-ik 1818-ban. Ez a három első kiadás a Maggs-testvéreknél 7 font 
10 shilling. Minden bibliofil megszerzi a Childe Haroldhoz Hobhouse- 
nak Historical Illustrations of the Fourth Canto of Childe Harold. London
1818. c. művét.

A  Don Juan első kiadásának teljes gyűjteménye (Canto 1. 2. 4 r.,
1819, egy kötet [V. ö. Bártfai Szabó L. : A  Széchenyi könyvtárának 
katalógusa], ugyanaz az első 8°-kiadás 1822, egy kötet; Canto 3 to 16, 
8-r., 5 kötet 1822—4.), mely együtt hét kötet s a Maggs-katalógusban 
12 fontra és 10 shillingre van becsülve.

A  Giaour első kiadása (London 1813) szintén elég ritka és drága : 
5 font és 5 shilling; ugyanilyen értékű a The âge of Bronze (1823) és a 
The deformed transformed (1824) első kiadása, míg a The Island-é (1823) 
£ 7, 10 sh. Hogy ezek valóban bibliofil árak, abból is meggyőződhetünk, 
hogy ugyanakkor Byron műveinek és leveleinek 17 kötetes londoni 
1832—3. évi kiadása Quaritchnál (1909) 1 font 16 shilling volt és Maggs- 
nál most is csak 1 font és 10 sh.

A  Hebrew Melodies első kiadása (1815) öt font és öt shilling, de 
zeneértő bibliofil ehhez megszerzi ezt a müvet is : Selections of Hebrew 
Melodies, Ancient and Modern.

A  színművek, valamint Byron többi művei aránylag kevésbbé 
ritkák és drágák. Pl. a Marino Faliero, Doge of Venice. An historical 
tragedy, with notes. — The Prophecy of Dante, a poem. London 1821. 
(Első kiad. !) c. művét Baer 592. sz. katalógusában 10 márkáért hirdette.

Összes műveinek legszebb kiadása : The works of Lord Byron. 
A new revised and enlarged édition, with illustrations. Poetry. Vol. I  — V I I .  
Edited by Ernest Hartley Coleridge, M . A., Letters and Journals. Vol. 
I — VI.  Ed. by R. A. Prothero. London (John Murray) — New York 
(Ch. Scribner’s sons)  1898 —1904. 4r., 65 képtáblával. Eredeti ára 3 font 
18 shilling volt s belőle 250 példány merített papírra nyomatott. (Ujabb 
1918. évi kiadása Maggs-brothers 1923. 440. sz. katalógusában 3 font 
10 sh.) Az előbbinek van egy Grangerisált példánya ugyancsak a Maggs-
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testvéreknél, mely minden Byron-bibliofil vágyainak méltó tárgya 
lehetne. A  merített papírra nyomott példány külön belehelyezett képek
kel 25 kötetre bővült ; 1250 különképlap van benne : ezek között R. 
Westall két eredeti rajza, 650 látkép, 400 arckép és 200 tárgyra vonat
kozó illusztráció. Ez a ritka bibliofil érték sötéteskék maroquin bőr
kötésben 120 font sterling !

A  Byron-gyüjtő ezeken kívül megszerzi Finden híres müvét : Illus
trations of the life and works of Lord Byron. Vol. I—III. London (1832—4), 
nagy 8r., 120 képlap : főleg görögországi látképek Turner, Clarkson, 
Stanfield, Robertson, Lawrence és mások vázlatai után ; valamint 
ezt a másikat is : Finden’s Byron’s Beauties, or the principal female in 
Lord Byron’s poems . . . London (1836) n. 8r. A  háború előtt Baer egyik 
katalógusában 36 márka volt a kettő ára. A  Byronra vonatkozó művek 
közül ritka, mert a forgalomból kivonatott : Vindication of Lady Byron 
(1. ed.) London 1871. Ára £ 2, 2 sh.

Magyar Byron-ritkaságokról alig beszélhetünk. Teljes Byronunk 
ma sincs, noha Petrichevich Horváth Lázár már 1842-ben megindította 
a Byron élete és munkái c. kiadványt, melyben egy kötet életrajz, a 
másikban Mazeppa, a Héber dalok és több kisebb költemény fordítása 
van. Régisége dacára nem ritka, valamint a Bickersteth Johanka élvez
hetetlen Childe Harold fordítása sem, melyet Byron után »anyanyelvé- 
ből« fordított magyarra s amelyet Genfben 1857-ben Puky Miklós nyo
matott ki, sajtóhibákkal bőven tarkítva. Elfogyott a Szász Károly 
kisebb műfordításai I —III. (1872 és később is) c. kiadvány, melyben a 
Parisina és Chilloni fogoly fordítása is megjelent. Nem ritka, habár úgy 
tudom, hogy a kiadónál (Athenaeum) már elfogyott, a Don Juan Ábrányi 
Emil-féle fordítása sem, melyet a Képes Remekírók c. sorozatba is fel
vettek. Ujabb ízléses bibliofil kiadványok a Beppo és Mazeppa Kosz
tolányi Dezső-féle fordítása, ez utóbbi első kiadása (Knerr Izido kiad
ványa) szintén elfogyott s 1924-ben új kiadásban jelent meg. A  Childe 
Harold Torkos László-féle fordítása még mindig kapható. A  két első 
ének újabb fordítását (Harsányi Zsolttól) a Genius 1924-ben adta ki.

A  magyar Byron-bibliográfiát Koeppel Byron-életrajza függeléké
ben (Akad. könyvkiadóvállalata) Morvay Győző állította össze, ugyanitt 
Byronnak a magyar irodalomra gyakorolt hatását is részletesen fejte

geti. Adalékokat közölt hozzá a korán elhunyt Kardos Lajos, 
de teljesnek e kiegészítéssel sem mondható.

2*



KONYVTECHNIKA 
ÉS KÖNYVMŰVÉSZET

IRTA KNER IMRE

könyvművészet fejlődését a könyvnyomtatás kezdetei óta három
hatalmas erő irányította : a technikai és formai tradíció (amely 

az egyes nyomdák meglevő betűanyagában és eszközeiben is le volt rög
zítve), az egyes korok uralkodó stílusa és a technikai újítások, amely 
utóbbiak lendítő hatása állandó harcban áll az elsőnek fékező hatásá
val. A  nyomtatott könyv egész történetét e három erőnek folytonos 
küzdelme jellemzi és e hosszú folyamat rengeteg átmeneti típusa 
között csak ritkán találunk olyan alkotást, amely egységes, szerves 
egésznek, egy-egy stílus tökéletes képviselőjének volna tekinthető. Ma 
a könyvművészet —  mint korunk egész művészete —  ismét forduló
pontra jutott el és hogy megérthessük azokat a problémákat, amelyek 
elé a rohamos technikai fejlődés a könyvet napjainkban állította, a 
múltból vett néhány jellegzetes példán vizsgáljuk meg, miként küz
denek ezek az erők egymással s miként alakul ki küzdelmükből a fejlő
désnek az a vonala, amelynek követése és tanulmányozása a művészet- 
történeti kutatásnak egyik legszebb feladata.

Gutenberg találmányának lényegét a köztudat általában a betűk 
mozgathatóságában látja, holott az ő óriási érdeme az, hogy egy egész 
komplikált mesterség minden folyamatát kieszelte és az összes kap
csolatos problémákat úgy oldotta meg, hogy a betűmetszés, matrica
készítés, betűöntés, a szedés és nyomtatás technikája és maga a nyom
tatósajtó is több mint háromszáz esztendőn keresztül szinte változ
tatás nélkül szolgálhatták az emberiséget. Gutenberg első célja az 
volt, hogy kora gyönyörű írott könyveit utánozza, mert a rendkívül 
lassan készülő írott könyv olyan drága volt, hogjr egy gyors és könnyű 
könyvnyomtató technika, ha olyan könyveket produkált, amelyeket 
írottak gyanánt el lehetett adai, óriási nyereséggel kecsegtetett. Guten
berg fennmaradt szerződései és társaival folytatott pöreinek adatai 
tanúsítják, hogy őt és társait ez a reménybeli óriási nyereség csábí
totta, erre mutat a nyereségben való előzetes osztozás és az a nagy 
titkolózás, ami a megállapodásokat és kísérleteket körülvette.

Ez a szándék magyarázza meg azt, hogy Gutenberg nem elégedett 
meg olyan színvonalú termékekkel, amilyet kora fatábláról nyomtatott, 
ú. n. blokk-könyvei képviseltek, hanem az írott könyv teljes művészi 
értékű, tökéletes utánzására törekedett. A  mester páratlan technikai
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képességeinek és művészi érzékének bizonyítéka, hogy a kitűzött ideált 
annyira sikerült megközelítenie, amint ezt a 42 soros és 36 soros biblia 
mutatja, amelyek kora írott könj^veinek összes művészi eredményeit 
vitték át a könyvnyomtatásba. Amikor tehát a nyomtatott betű 
művészi fejlődéstörténetét vizsgáljuk, nyugodtan indulhatunk ki a 
42 soros biblia betűjéből, amelynek négy sorát mellékletünk 1. ábrája 
mutatja. Ezt a betűt, illetve írott eredetijét a vágotthegyű és az alap
vonalakhoz 45 fok alatt tartott toll formálta ki és így tipikus írott 
betűnek kell tekintenünk. A  fejlődés vonala innen indul el és a nyom
tatott betű ideáltípusának kialakítása felé irányul.

Már a két biblia kinyomatása után észrevette Gutenberg, hogy 
az új sokszorosító technika igazi lehetőségei nem a drága és ritka írott 
könyv utánzásában rejlenek, hanem a rohamosan emelkedő könyv
szükséglet olcsó tömeggyártmányokkal való kielégítésében. Ehhez azon
ban a könyvet teljesen meg kellett változtatnia, hogy apróbetűs nyo
másban, kisebb alakban, súlyban és terjedelemben sokszorosan több 
szöveget nyújthasson, mint eddig. Már az 1459-ben befejezett Duran- 
dus és az 1460-ban befejezett Catholicon azzal a semigotikus átmeneti 
típussal készült, amely nem kézírást utánoz többé, hanem átmenet 
egy modern könyvnyomdái betű felé. Az írott és nyomtatott betű 
között alapvető különbség van, ametyről még modern könyvművé
szeink is gyakran megfeledkeznek. Amíg ugyanis az írott betű mes
tere sohasem egyes betűt, hanem mindig szervesen megkomponált, 
összefolyó szóképet rajzol, amelynek betűi adott, egyszeri kapcsolat
ban állanak egymással, a mozgatható nyomtatott betű mestere olyan 
egyes betűt alkot, amelynek bármely elképzelhető kapcsolatban is szer
vesen kell bármely társához illeszkednie. A  probléma lényege itt nem
csak a betűforma megalkotásában, hanem a betűt körülölelő üres tér
nek (nyomdásznyelven a betű »húsának«) alakításában is rejlik. Amíg 
a német tipográfia a mai napig is a gótikus könyvbetű továbbfejlesz
tett formáit használja, a latinnyelvű nyomtatványok és a román 
országok számára igen gyorsan kialakult az a betű, amelyet ma a 
közönség latin betűnek, a nyomdász pedig antiquának nevez. E betű 
legelőször 1464-ben Adolf Rusch strassburgi könyvnyomtató könyvein 
jelentkezik, első fénykorát Velencében és Franciaországban, a máso
dikat pedig Németalföldön éli. (A  gótikus írásból kifejlődött úgy
nevezett »Fraktur« egy korai szép példáját a 6. ábra szövege mutatja.)

A  legelső antiqua részletformáit még mindig a 45 fok alatt tar
tott, vágotthegyű toll alakítja ki és ezt az írott karakterű korai anti- 
çuat a nyomdásznyelv ma is »mediaeval«-nak nevezi, szemben a későbbi



klasszicista antiquával, amelyet sok nyomdász egyszerűen »antiquá«- 
nak nevez. Ennek a mediaevalnak egyik már későbbi típusát mellék
letünk 2. ábrája mutatja be, amely egy 1667. évi nagyszombati nyom
tatványból származik. (írásos, toliformát mutat benne az m, n, i, r, 
d, t kis ferde kezdővonalkája, az e, c, u, m, n hajlásában a vastagodás 
súlypontjának elhelyezése, a nagy S alig észrevehető dőlése, míg 
átmeneti jellegű benne már az o vastagodásának függőlegesen szimmet
rikus elhelyezkedése, de a második sor nagy Q betűjén a vastagodás 
elhelyezkedése még tipikus toliformát mutat.)

A  mediaeval megszületésétől kezdve mindjárt megkezdte lassú 
átalakulását olyan betűvé, amely részletformáiban és felépítésében is 
írott helyett tisztán rajzolt, konstruált betű. Ezt a folyamatot az indí
totta el, hogy a nyomtatott betűt már nem írják, hanem rajzban ter
vezik és vésővel alakítják ki s végső kialakulását akkor érte el az új 
betű, amikor a kor stílusának tendenciája is a tiszta és tárgyilagos 
konstrukció felé mutat. A  klasszicista antiqua rengeteg átmeneti 
típuson keresztül 1800 körül alakul ki végképpen s megalkotása a párisi 
Didot-k, a Pármában működő Giovanni Battista Bodoni és német 
földön Justus Erich Walbaum nevéhez fűződik. E típus egyik legszebb 
képviselőjeként mellékletünk 3. ábrája a Didot-k egyik betűjének 
rekonstrukcióját mutatja be.

A  klasszicista tipográfia diadala után kezdődik el a X IX . század 
technikai forradalma, amely az ipar egész területén az egységes tra
díció fejlődésének megszakításához és a formák szétrombolásához 
vezetett. A  betű területén ez a kialakult Didót— Bodoni— Walbaum- 
féle klasszicista antiqua típusának sokfélekép való variálásában, torzí
tásában jelentkezik először. Egy a múlt század első feléből származó, 
úgynevezett keskeny félkövér antiqua típust mellékletünk 4. ábrája 
mutat be, amely vékony-vastag vonalainak túlzott ellentétében, függő
leges vonalai ismétlődésének ritmusában már impresszionisztikus hatá
sokat keres. A  széles, keskeny, vékony, vastag vonalú antiqua-variációk 
után a plasztikus, árnyékolt, majd díszített betűk, végül ezerféle, a 
legkülönbözőbb területről vett fantázia-betű divatja következett.

A  X IX . század első évtizedének végén König Frigyes feltalálja 
a gyorssajtót és ezzel megteremti annak a lehetőségét, hogy a hirtelen 
kifejlődött modern könyvkiadás és sajtó olcsó könyv- és újságtöme
gekkel szolgálja ki a század szellemi mozgalmainak óriási betűszük
ségletét. Ehhez persze igen nagy betűtömegekre volt szükség, amelye
ket a gyorsan fejlődő betűöntőtechnika tudott is szállítani, de mivel 
a zárt egységben fejlődő stílus helyére ekkor már a gyorsan váltakozó
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divat lépett, a betűfejlődés vonala kétfelé szakadt. Az ú. n. kenyér
betű, amely a folyószöveg szedésére szolgál és igen nagy mennyiség
ben szükséges, alig változott, csak elvékonyodott, elfínomodott ebben 
az időben, míg a cím- és díszbetűk változatai egyre szaporodtak. Míg 
a X V II— X V III .  század nyomdáinak kenyér- és címbetűi rendesen 
egy stílusban készültek, a X IX . század második felének erőtlen, kifeje
zéstelen kenyérbetűjéből szedett oldalak egyenletes halvány szürke
ségéből a legkülönfélébb rajzú, tónusértékű cím- és díszbetűk emelked
tek ki, ami tökéletesen megfelelt a kor impresszionista ízlésének, s ezt 
a tendenciát a reklám, az újsághirdetés megszületése csak siettette. 
Az úttörő angol könyvművészek (William Morris és társai) azután 
gyökeresen szakítottak ezzel az iránnyal és hirtelen elhatározással a 
múltba nyúltak vissza, de az írott és nyomtatott betű közötti alap
vető elvi különbségről megfeledkezve, túlmessze mentek vissza, egész 
a korai mediaeval, sőt az írott gótikus betűig s nagy művészettel meg
csinált könyveik oldalait és címlapjait az írott könyv hatása alatt 
építették fel. Ettől a tradíciótól az angol tipográfia máig se tudott 
megszabadulni és ez az oka annak, hogy fejlődése zsákutcába jutott. 
A  kontinensen azonban a litográfia hatása csak siettette a teljes lezül- 
lést, amelyből a tipográfia előbb egy meddő és hamis historicizmushoz 
menekült, majd részben japáni hatások alatt kialakult az a tipográfiai 
forradalom, amelyet a kilencvenes évek nyomdásza »szabad irány«- 
nak nevezett. Vékony vonalakkal plasztikusan ábrázolt, kunkorgó 
szélű betűszalagok, egymásra csúsztatott papírlapok, a plasztikus rajzú 
betűből alkotott fősorra telepedő vagy repkedő madarak, vékony vona
lon leereszkedő pókok, állatok, növények, csillagok, indák töltik meg 
a papiros síkját majdnem egészen 1900-ig, amikor a diadalmas »sze- 
cesszió« elsöpri ezt az irányt és ecsetrajzú betűknek és ornamensek- 
nek, közöttük a hosszú ideig egyeduralkodó vízirózsának adja át a 
teret. Ekkor születik meg Ottó Eckmann ecsetrajzú betűje is, ami 
annak idején óriási hatású forradalmi újítást jelentett. Utána Peter 
Behrens alkotja meg tollrajzú betűjét, de az íróeszközök adta formák
hoz való visszatérés is csak átmeneti eredményeket hozhatott. Már 
1902— 1903 körül minden európai öntöde kihozza a maga modernizált 
mediaeval típusát, amely vonalban erőteljesebb az előző évtizedek 
túlságosan elvékonyodott antiquáinál. (Egy ilyen modern mediaeval 
típust 10. ábránk betűi mutatnak.) A  modernizált mediaevallal kezdik 
el a nagy betűöntődék ismét a nagy, megfelelő stílusú dőlt (»kurzív«) 
és vastag (»félkövér«) betűkkel is kiegészített egységes betűcsaládok 
kiépítését, ami hosszú idő után ismét lehetővé tette a nyomdásznak
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hogy nyomtatványait egységes »vágású« betűkből építse fel. De ezek
nek a századeleji nagy garnitúráknak jelentős része is még erősen 
individualisztikus jellegű és a divat gyorsan túlhaladt rajtuk. Ekkor, 
a világháború küszöbén, az egyre erősödő verseny hatása alatt kezdik 
érezni a nyomdák, majd a betűöntődék is, hogy az egységes garni
túrák akkora tőkebefektetést jelentenek, amelyet nem lehet olyan 
gyorsan amortizálni, mint amilyen gyorsan a divat változik. Újra 
divatja támad a klasszicizmusnak s a nyomdák érdeklődése — állandóbb 
értékeket keresve —  a nagy klasszicista betűöntők munkái felé fordul. 
A  háború után Didót, Bodoni és Walbaum betűinek több rekonstruk
ciója jelenik meg a betűpiacon s döntően átalakítja a modern tipo
gráfia képét. Most ez a divat ismét elhalkul és a divat ismét kétfelé 
irányul. A  tradíció kedvelői a mediaeval felé hajlanak s így a legutóbbi 
években Claude Garamond mediaevaljának (kb. 1540) több rekon
strukciója jelent meg a piacon. A  modernebb irányok előharcosai azon
ban száműzni akarják a nyomtatott betűből az írás utolsó marad
ványát, a vékony hajszál- és a vastag alapvonalak váltakozását is. K i
választották maguknak a múlt évszázad közepének fantázia-betűi közül 
azt, amelyiknek egyenletes vastagságú vonalai vannak (s amelyet a 
nyomdász »groteszk« névvel jelöl) és ezt a betűt nevezték ki a jövő 
típusának. E betűnek rengeteg vékony, vastag, keskeny, széles, egye
nes, dőlt változata jelentkezett már a múlt évtizedekben. Most némi
leg modernizálták vonalvezetését, s feleslegesnek jelentik ki a nagy
betűket (verzálisokat) s így benne vélik látni azt a betűt, amely a jövő 
tipográfiájának anyaga lesz. Hogy ezt a kinevezést a jövő mennyire 
írja majd alá, azt ma még nem lehet tudni, de vannak kísérletek 
(Dr. Hermann Cohn, 1903), amelyek a vékony-vastag vonalak válta
kozását elkerülhetetlenül szükségesnek mutatják az olvashatóság szem
pontjából is. Egy ilyen modernebb »vágású« groteszk betűt verzálisok 
nélkül mellékletünk 5. ábrája mutat be.

*

Amíg a fentiekben a fentemlített három formáló erő alkotó tevé
kenységét mutattuk meg (a klasszicista antiqua kialakításában), meg 
akarjuk mutatni azt is, miként válik a tökéletesnek hitt modern tech
nika a kialakult formai értékek lerombolójává. A  tipográfia elindulása
kor azt a szigorú formai felépítést vette alapul, amely a régi írott könyv
oldal belső szerkezetét, nemes arányait, a margó elosztását megszabta. 
Az új nyomtatótechnika kezdetben nem is állott ezzel ellentétben, mert 
hiszen a betűk összerakhatását csak az tette lehetővé, hogy az öntő-
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1. ábra. Négy sor Gutenberg 42 soros bibliájából. (Mainz 1455.)

Et licet, ne nunc quidem fatis túra, vei 
quietaíint omnia : Quia tamen abhominum 
memória , atque adeo ab Anno i jó o .  quo 
ultima SynodusDicecefana Strigonieníis ha-

2. ábra. Nagyszombati nyomtatvány"négy sora 1667-ből."

A klasszicista antiqua kialakítása olasz földön Giovanni 
Battista Bodoni, Franciaországban a Didot-család és Német
országban Justus Erich Walbaum nevéhez fűződik. Ezt a 
betűt egyrészt a függőleges és vízszintes tendencia erőtelje
sebb hangsúlyozása, másrészt a vékony és vastag vonalak

3. ábra. Didot-féle klasszicista antiqua.

Ez a betű részletformáiban és felépítésében nem tér el a Didot-Bodoni- 
Walbanm-féle klasszicista antiquától, csak arányaiban és a vonalak vastag
ságában különbözik attól. A 19. század első felében ennek az antiquának 
igen sokféle, keskeny, széles, vékony, vastag, karcsú, vagy tömzsi variációja

4. ábra. Keskeny félkövér antiqua a 19. század első feléből.

azt az antiquatipust, amelynek hajszál- és alapvonalai 
között nincsen különbség, vagyis összes vonalai egyenle
tes vastagságúak, a mai nyomdásznyelv „gro teszk” betű
nek nevezi, a legmodernebb tipográfiái irányzat hívei benne 
látják a jövő betűjét, mert tisztán konstruált betűnek tekin tik

5. ábra. Modern groteszk betű.
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6. ábra. A  könyvnyomtató.
Jost Am m an fam etszete a Sigmund Feyerabend kiadásában 
Frankfurtban 1568-ban m egjelent „Eygen tliche Beschreibung 

A lle r  Standé auff Érden etc.“ című munkából.
A  verset Hans Sachs írta.
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műszerből pontosan derékszögű és pontosan egységes méretezésű betűk 
tömege került elő, az oldalnak a papiros síkján való pontos elhelyez
kedését pedig az biztosította, hogy a nyomdász sajtóján két szöget, 
az úgynevezett »punktúrákat« helyezett el, amelyekkel az egyik oldal 
nyomásakor átszúrta a papirost és a második oldal nyomásakor csak 
arra kellett vigyáznia, hogy a papirosba szúrt lyukacskák ismét pon
tosan a punktúrákra illeszkedjenek. De a régi nyomdász festékező- 
módszere biztosította azt is, hogy az oldal festékezése egyenletes és 
amellett mégis művészien differenciált legyen. A  festéket ugyanis két 
bőrlabdával hordotta fel, amelyeken előbb egyenletesen eldörzsölte 
azt, majd segítségükkel (az ecsethez hasonló módon) a forma egyes 
részeire annyi festéket hordott fel, amennyi éppen kellett, vagyis 
például a sötétrajzú fametszetekre (amelyek a szedésbe voltak illesztve) 
vagy a vastagabb betűs címsorokra többet, a világosabb rajzú 
ábrákra és apróbb betűkre kevesebbet. Ezzel a gondos és aprólékos 
technikával a kézisajtó napi átlagos termelése kb. háromszáz ív  meg
nyomására rúgott, amin a fasajtó helyett behozott modernebb vas 
kézisajtó se tudott lényegesen gyorsítani. A  modern gyorssajtó azon
ban a X IX . század elején nemcsak a nyomástechnikát alakította át 
(parallel síkok helyett egy lapos formával és egy hengeralakú nyomtató
felülettel bonyolítva le azt), hanem egyrészt mechanizálta a festék
felhordást, másrészt az illesztéket a  ̂oldalpárok közül a papiros szélére 
tette. Ez a két változás volt az, ami a könyvoldal szigorú kompozíciója 
iránti érzéket kiölte a nyomdászból és lehetetlenné tette a differenciált 
festékezést.

Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a folyamatokat.
Mellékletünk 6. ábrája Jóst Amman (Frankfurt, 1568) híres fa

metszete nyomán két nyomdászt ábrázol a sajtó mellett. Az egyik 
most akarja leemelni az ábrán világosan kivehető két punktúráról az 
éppen kinyomott ívet, a másik pedig már a következő nyomás szá
mára festékezi bőrlabdáival a nyomtatóformát. Mint látjuk, az ábrán 
bemutatott nyomdászlegények nyomtatóformája csak két nagy oldal 
szedéséből áll. Ez sokáig így maradt, de még a könyvek és betűk 
kisebbé válásával is csak négy, majd nyolc oldalt nyomtattak egy
szerre, mert a nyomtatófelület nagyságának megvoltak a határai. 
Az ív középső meghajtásának helyén elhelyezett punktúrák tehát még 
a rongyos szélű merített papirosnál is —  az ív  kis terjedelme folytán —  
a két oldal nyomásának pontos illeszkedését (sorregiszter) biztosítot
ták. 7. ábránk egy modern 16 oldalas nyomtatóformát mutat be. De 
igen gyakran nyomunk ma már 32, vagy 64 kisebb oldalt is egyszerre.
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A  modern gyorssajtó 8— 10.000 íves napi teljesítményét csak egy
szerűbb illesztéssel lehetett elérni,' úgy hogy az ív  szélét a gépen levő 
illeszték mellé toljuk. (Ezt a folyamatot modern automatikus berakó
készülékeink nagyon meggyorsították, de nem javították.) A  nagy ív  
azonban részben a nyomóhenger mechanikus hatása, részben a papiros
nak a légköri nedvesség és a temperatúrakülönbségek iránti roppant 
érzékenysége folytán gyakran összehúzódik vagy megnyúlik és mivel 
az illeszték a papiros szélén van, ez a differencia a papiros másik széléig 
erősen jelentkezik. Nézzünk át —-a  világosság felé tartva őket —  a 
kezünkbe kerülő könyvek lapjain, akkor erről könnyen meggyőződ
hetünk. Ez a folyamat aztán nemcsak a margóarányok eltolódásában 
volt romboló hatású, hanem abban is, hogy miatta a szedő elveszítette 
az érzéket annak fontossága iránt, hogy magának az egyes oldalnak 
belső szerkezetét is pontosan felépítse.

Azonban 7. ábránk megmutatja azt is, mi a hatása a festékezés 
mechanizálásának. A  festéket ma a bőrlabdák helyett egy a formán 
végiggördülő henger hordja fel, amely a mögötte vagy fölötte elhelye
zett dörzsölőhengerek révén a festékvályuval van érintkezésben. A  fel
hordás lényege az, hogy folyamata alatt a formán és a hengeren levő 
festékréteg kiegyenlítődik, ami kétszeri felhordás alatt (vagyis 
amíg a henger egyszer oda és vissza halad) körülbelül megtörténik. 
Hogy ez az elosztás egyenletes legyen, a hengerek nemcsak tengelyük 
körül forognak, amialatt egymással érintkeznek, hanem néhány centi- 
méternyi oldalmozgásuk is van. A  felhordás maga egyirányú, párhuza
mos sávformában történik.

Amikor a gepmester >beemeli« a sajtóba a formát (például azt, 
amehTet 7. ábránk mutat), legelső dolga az, hogy a festékvályu festék
áteresztőkésének csavarjait azokon a helyeken, ahol nincsen festék
fogyasztás, elzárja. Ilyen helyek például a 7. ábra hengerénél a betűvel 
jelzett szakaszok. Ha ez az elzárás nem történne meg, akkor a henger 
ezen szakaszain fogyasztás híján felgyűlne a festék és az oldalmozgás 
révén áttolódna a szomszédos szakaszok egyes oldalainak alsó és felső 
részére, amelyek így túlzottan sok festéket kapnának. Ennek az elzárás
nak tehát minden egyes formánál meg kell történnie. A  festékvályu 
többi csavarait azután aszerint kell beállítani, amint a festékfogyasztás 
a próbalevonatok szerint kialakul. A  7. ábrán bemutatott forma c betűs 
szakaszán például négy egyforma, tele szövegoldal van, ezek a nor
mális mennyiséget fogyasztják. A  b szakaszon azonban egy címlap, 
egy fejezetkezdő és végző oldal van, itt tehát ezzel a fogyasztás csök
ken. Az e szakaszon egy fejezetkezdő oldal, de a 15. oldal felső részén
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egy sötétebb, több festéket igényelő ábra van, ami egymást adott 
körülmények között kiegyenlíti. Viszont a d szakaszon van két olyan 
oldal, amelyek felső részén sötétebb ábrák vannak, tehát itt több 
festéket kell adagolni. Bármilyen komplikáltak és fejlettek modern 
festékezőszerkezeteink, alig lehet megakadályozni (mivel a felhordás 
sávosan történik), hogy a 7. ábra 10. és 11. oldalainak felső részén 
levő két ábra miatt a 6. és 7. oldalak felső részén a szöveg festékesebb 
ne legyen, mint az alsó részen. A  modern verseny egyre kevesebb és 
kevesebb időt enged arra, hogy a gépmester a festékezést egyenletesen 
beszabályozza és így könyveink festékezése óriási differenciákat mutat, 
amit leginkább az egymás után következő oldalpárokon láthatunk, 
vagy azokon az oldalakon (pl. 16. és 17., 32. és 33. stb.), amelyeknél 
a könyvek egyes ívei találkoznak.

*

A  könyvnek az a része, amelyen a nyomdász formaalakító kész
sége és képessége, művészi szándékai a legteljesebben érvényesülnek, 
a könyv arca, a címlap. Vizsgáljuk meg mármost, miként mutatkoz
nak meg a fent jelzett tendenciák néhány, e sorok írójának gyűjte
ményéből származó magyar címlap kicsinyített ábráján.

Gutenberg korának írott és nyomtatott könyvein a címlapot még 
csak egy-két írott sor helyettesíti, amely kézzel van piros festékkel 
a fekete szövegtömb fölé írva. Elrendezése tipikusan írásos, mert a 
sor elején kezdődik és ott végződik, ahol a szöveg elfogy. (Az írott sor 
terjedelmét csak többszöri felvázolással lehet előre megállapítani, ami 
az akkori íróanyagokkal nagyon nehéz volt és a már leírott, esetleg 
rosszul elhelyezett szöveget is nagyon nehéz volt eltávolítani.) A  cím
megoldásnak ezt a módját akkor is megtartotta a nyomdász, amikor 
már többféle nagyságú, címek szedésére alkalmas betűvel is rendel
kezett. A  címszöveg első szavait leszedte legnagyobb betűjéből, meg
töltve vele az első sort, a félbeszakított mondatot vagy szót a máso
dik sorban kisebb betűvel folytatta és így sorakoztatta fel összes betű
fokozatait a szövegbetűig, vagy még annak fokozatán alul is, amíg a 
szöveg végére nem ért. A  tipográfiai címszedés stílusa akkor kezd 
kialakulni, amikor a nyomdász rájön arra, hogy addig csak a szó
közök és végzősorok kitöltésére használt vak- (a papíron le nem nyo
módó) anyagával a szót a sor közepére zárhatja. Ez a »középrezárás« 
már igazi tipográfiai lehetőség, amely az írásos elrendezésnél sohasem 
fordult addig elő. Ettől kezdve a szedett címlap mindig az oldal függő
leges tengelyének két oldalán, szimmetrikusan helyezkedik el és formai
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alakítását a kor gondolkodás- és kifejezésmódja (tehát a szöveg fogal
mazása), stílustendenciái és az építészetből vett analógiák befolyásol
ják. Nézzük meg ennek néhány jellegzetes példáját.

Mellékletünk 8. ábrájának öt felső és három alsó sora a szim
metrikus, tipográfiai elrendezést mutatja. A  középső díszítővignetta 
részletei —  a rokokó szellemének megfelelően —  aszimmetrikusak 
ugyan, de az egész vignetta, mint dekoratív folt, eléggé szimmetrikus 
körvonalú és a hossztengelyen szimmetrikusan helyezkedik el. De a 
fősorok alatt egy mottó van elhelyezve, amely nem tartozik szorosan 
a szöveghez és ezt a különállást a nyomdász azzal hangsúlyozza, hogy 
annak írásos elrendezést ad. A  szöveget magát dőlt, kurzív betűből 
szedi és az első sort mindjárt elől (nyomdásznyelven: »tompán«) kezdi, 
a többi sorokat csak elől »húzza be« és az utolsó sort ott végzi, ahol a 
szöveg elfogy, vagyis nem zárja középre. Ezen a címlapon tehát tipo
gráfiai és írásos kompozícióformák keverednek. Hogy ez a címlap 
alkotójánál tudatos lett volna, nem hihető, de tény az, hogy a cím
lapok szövegéhez szorosan nem tartozó ilyen idézetek és mottók 
elhelyezésénél ez az elrendezés hosszú időn át tradíció volt és még 
ma is szokásos.

9. ábránk egy 32 évvel későbbi klasszicista címlapot mutat, amely 
már tiszta architektúra. írásos elrendezési elemeknek nyoma sincsen 
benne, a címsorok merész ritkítással való alakítása (az elgondolt kom
pozícióforma kedvéért) tiszta tipográfiai elem, amellyel az írásnál 
sohasem találkozunk. Tiszta tipográfiai szellemre mutat minden plasz
tikus vagy naturalisztikus díszítőelem mellőzése és az egyszerű vonal
nak díszül való alkalmazása is.

10. ábránk a modern időkből való. A  múlt század 90-es éveinek 
fentebb említett »szabad iránya« után olyan reakció következett, 
amely —  néha a nyelvtan vagy a mondatszerkezet szabályai ellenére 
is -— zárt egységekbe, sortömbökbe kényszeríti a szöveget és ezeket a 
tömböket használja fel a kompozíció elemeiül. Példánk egy három
szögű és több négyszögű sorcsoportból van komponálva. A  szedésnek 
ezt az irányát blokk-szedésnek hívták és a sortömböket kezdetben 
aszimmetrikusan, majd az oldal hossztengelyén szimmetrikusan helyez
ték el. E stílus késői utódjaival ma is találkozunk.

De lássunk egy újabb példát, 11. ábránkat, amely törekvéseiben 
és hibáiban is jellegzetes gyermeke korának. A  kompozíció felső öt 
sora a 18. század szabad sorarchitektúráját utánozza, amire az eredeti
ben pirossal nyomtatott fősorok is mutatnak. Az »azaz« szócska azon
ban azt mutatja, hogy a címlap tervezője nem értette meg régi példáit.
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Az ilyen külön sorba elhelyezett kötőszócskákat akkor szedte dőlt 
betűből a régi tipográfus, amikor a nagyon is bőbeszédű szöveget át
tekinthetőbb tagolás kedvéért több megkomponált sorcsoportra kellett 
osztania, és ezek között olyan átmenetet akart teremteni, amely nem
csak összeköti, de elválasztja a csoportokat. Itt ez nemcsak azért volt 
felesleges, mert a szöveg nagyon kevés, de azért is, mert a két fősor 
között amúgy is sok fehér terület van. A  címlap második részét a 
szerző nevét feltüntető két sor és a kerek szignet alkotja, amelyek 
egészen írásos kompozícióformában, aszimmetrikusan vannak elhe
lyezve. Ezt a hatást még jobban hangsúlyozza a szignetnek kifejezetten 
pecsét jellege. Végül az alsó két sor a fölöttük elhelyezett vonallal 
együtt egy zárt sornégyszöget alkot. Ennek szándékosságát mutatja 
a sorok erős ritkítása és a nagy szóközök, mutatja az, hogy a vonal 
végig egyenletes vastag és az is, hogy a vonalnak nem adtak vékony 
kísérővonalat, holott a pecsétszerű szignet stílusának ez jobban meg
felelt volna. Ezen a címlapon tehát három, egymással teljesen ellen
tétes kor reminiszcenciáival, össze nem illő stíluselemeivel találkozunk, 
ami bizony modern címlapjainkon —  sajnos — nagyon gyakori jelenség.

*

Hogy merre tart majd könyvművészetünk fejlődése, azt ma még 
sejteni lehet csak, de tény az, hogy a X IX . század technikai forradalma 
(a gyorssajtó, a beiűöntés géptechnikája, a gépi könyvkötés) által 
felvetett formaproblémák megoldására, íme, egy évszázad se volt 
elegendő és máris új problémák elé állított bennünket a rohamosan 
fejlődő könyvtechnika. Paul Renner szerint azonban ezért a fejlő
désért nem is annyira a könyvművész, a betűöntő és a nyom
dász a felelős, mint az olvasó, mert a dolgok természete sze
rint az az irány fog diadalmaskodni, amelyet a vásárló közön

ség támogatása igazol, amelynek a tömegekben visszhangja 
van. Világos tehát, hogy könyvművészetünk fejlődése csak 

akkor vehet majd határozott irányt, amikor korunk 
sokféle szellemi irányzatából a kor egységes 

stílusa, az új korszellem végleg kialakul.



A KÖNYV A MAI OROSZORSZÁGBAN
Í R T A  B O N K Á L Ó  S Á N D O R

I. A  k ö n y v  i r o d a l m a .

A z  1917. évi októberi forradalom után három évig propagandafüze- 
teken kívül alig jelent meg néhány könyv, de már 1921-ben az évi 

könyvtermelés elérte a békebeli számot, 1922-től kezdve pedig túl is 
szárnyalta. De ez a nagy föllendülés csak látszólagos, mert nem a kul- 
túrsziikséglet idézte elő s mert a legtöbb könyv értéktelen. Az ú. n. 
proletáríróksazifjú kommunista egyesületnek írói bab érokra vágyó tagjai 
irodalmi kísérleteit az állami kiadóvállalatok eleinte csaknem minden 
válogatás nélkül adták ki s mivel ezek a »szellemi termékek« még az 
intelligensebb munkás igényeit sem elégítik ki, eladatlanul hevernek 
a raktárakban, hogy alkalom adtán mint makulatúra dobra kerüljenek. 
A  Právda című lapnak 1926. évi januári számában olvastam egyik 
moszkvai árverési csarnok következő hirdetését : »Eladásra kerül 2000 
púd pakolásra alkalmas friss kiadású könyv 7 rubelével pudonként. 
A  könyvek nagyobbára a Molodájá Gvárdiá ifjú kommunista kiadó- 
vállalatnál jelentek meg 1924 és 1925-ben.« Tehát az 1925. év folyamán 
kiadott könyveket 1926 januárjában mint makulatúrát adták el. Igen 
elszomorító jelenség, amikor tudjuk, hogy kiváló tudósok (főleg filoló
gusok) munkáikat 4— 5 példányban legépelve az Akadémiánál s a 
nagy nyilvános könyvtárakban helyezik letétbe, hogy majd valamikor 
a hálás utókor kiadja, de a munkás-írók silány irodalmi kísérleteiket 
államköltségen jelentetik meg, hogy azután pudonként adják el pakoló
papirosnak. Természetesen aránylag sok értékes munkát is kiadnak, 
sőt számos olyan munka (főleg természettudományi) is napvilágot 
lát, amely a legszigorúbb tudományos kritikát is kiállja, sőt önálló 
kutatásokról és eredményekről számol be.

A  könyvtermelés rohamos emelkedése gondolkozóba ejtette a 
sajtóosztály vezetőit s most az a kérdés foglalkoztatja őket, hogy a 
könyvkiadást a keresletnek és a szükségletnek megfelelő irányba terel
jék. Az első lépés gyanánt kimondták, hogy az ú. n. proletárok műveit 
ezentúl nem fogják válogatás nélkül kiadni és hogy a propagandairatok 
számát is csökkentik, mert azokat úgysem olvassa a nép.

Kérdés, hogy a nagy könyvtermelés meghozta-e a könyv szeretetét 
(mondjuk a könyvek kultuszát) s van-e valami haladás a háború előtti 
állapotokhoz képest.

A  világháború előtt igen szegényes volt a könyvről szóló irodalom. 
Volt ugyan néhány bibliográfiai munka (Ikonnikov, Mezsov, Rubákin, 
Vengerov stb.), de magának a könyvnek, a könyv történetének, elméle



tének, technikájának s í.t . úgyszólván semmi irodalma sem vo lt.1 Leg
újabban azonban már igen sok munka jelent meg a könyvről. Egész iro
dalma van már a könyv előállítási technikájának a szedéstől kezdve 
a kötésig, az egyszerű kiállítástól kezdve a legművészibb igényeket 
kielégítő bibliofil kiállításig. (Pl. Gáláktionov, Corn, Dymárov, Ániszi- 
mov, Ádárjukov, Kárulin idevágó művei.) Ugyancsak számos munka 
foglalkozik a könyv történetével. Fontosabbak : 1. Bús : A könyv tör
ténete. 2. Pákul : A könyv. 3. Scselkunov : A könyvnyomtatás művé
szetének a története. 4. Kufájev : Az orosz könyv története a X I X .  szá
zadban (Moszkva, 1926) s végül az Ádárjukov és Szidorov szerkeszté
sében megjelent nagy monográfia : A könyv Oroszországban (Knigá v 
Rosszii, I. k. 1925, II. k. 1926).

A  bibliográfiai irodalom szintén föllendült és sokkal több általános 
meg részleges bibliográfiai könyv és folyóirat jelenik meg, mint a háború 
előtt.

Az általános bibliográfiai lapok és könyvek közül a fontosabbak :
1. Az Állami Központi Könyvpalota Könyvjegyzéke (Knizsnája 

Ljetopisz Goszudársztvennoj Centrálnoj Knizsnoj Páláty ; kéthetenként 
jelenik meg Moszkvában Sámurin és Ruszinov szerkesztésében).

2. Bibliográfiai Évkönyv (Bibi. Jezsegodnik, szerk. Vládiszlávlev 
Moszkvában). Az első az Oroszország területén megjelent összes köny
veket kivétel nélkül regisztrálja legkésőbb 2— 3 héttel megjelenésük 
után. 1925-ig ábécé sorrendben közölte a könyveket s nem csoportosí
totta szakok szerint, ami igen megnehezítette a használatát, de 1926 
januárjától kezdve szakok szerint csoportosítja az amerikai tizedes 
rendszer mintájára.

Az Évkönyv csak a közérdekű meg az értékesebb műveket sorolja 
föl. A  megítélésben szigorúan tárgyilagos s szakok szerint csoportosítva 
az évi könyvtermelésnek mintegy 20— 25%-át veszi föl. Eddig az 
1922/23., 1923/24., 1924/25., 1925/26. évfolyam jelent meg s most van 
az 1926/27. évf. sajtó alatt.

3. A Központi Katalogizáló Iroda Jelentései (Bulletiny Bureau 
Centrálnoj Kátálogizacii) a megjelent könyvek pontos bibliográfiai 
adatait tartalmazzák.

4. Az állami könyvkiadóvállalat (Goszudársztvennoje Izdáteljsztvo) 
kiadványairól minden héten az Állami Kiadóvállalat Jelentései szá
molnak be (Bulletin Gosz. Izd.), melyeket minden érdeklődőnek (még 
a külföldre is !) ingyen megküldenek. A  könyveket szakcsoportok sze-

1 V. ö. Rubákin : Szredi knig c. művének idevágó fejezetét. Megvan a 
Főv. Könyvtárban.
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rint ábécé-rendben sorolják föl rövid ismertetésekkel kapcsolatban. Ezek 
a Jelentések azonban csakis az állami kiadványokra terjeszkednek ki.

5. Zsumálnájá Ljetopisz. 1926 januárjától kezdve negyedévenként 
jelenik meg a Könyvpalota (1. 1. sz.) kiadásában. A  folyóiratokban 
megjelent cikkek címeit közli szakcsoportok szerint rendezve.

Ezeken kívül minden magánkiadócég s minden szakmunkákat 
kiadó vállalat időszakonként közzéteszi kiadványainak a jegyzékét.

Igen sok az olyan munka is, amely csak egy bizonyos időszak kiad
ványait tárgyalja. Pl. Iljinszkij : Másfél év könyvkrónikája (az 1918-ban 
és 1919-ben megjelent sajtótermékekkel foglalkozik. Nagy értéket ad 
neki az a körülmény, hogy akkor még nem voltak meg az előbb emlí
tett bibliográfiai folyóiratok.) Ugyanőtőle : Az 1918. év időszaki sajtó
termékei. Pontos statisztikát nyújt Jánickijnak : Szovjet-Oroszország 
kömjvstalisztikája 1918-tól 1923-ig c. könyve.

A  részleges, szisztematikus bibliográfiai munkák száma légió. 
Különösen nagy a forradalmi mozgalmak, a szocializmus meg a kom
munizmus irodalmát ismertető könyvek és füzetek száma. Természe
tesen a szocializmus és a kommunizmus nagyjainak az irodalmi művei
ről (könyveiről, hírlapi cikkeiről, tanulmányairól stb.) külön füzetek
ben számolnak be.

Az egyes tudományágaknak is megvan a lehetőleg teljes biblio
gráfiája, úgyhogy a bibliográfiai irodalom a fénykorát éli a mai 
Oroszországban. Ezt bizonyítja az is, hogy számos nem tisztán biblio
gráfiai szemle és folyóirat is foglalkozik a könyvvel és a könyv szeretetét 
igyekszik beleoltani olvasóiba.

Említést érdemelnek : 1. Knigonosá. Hetenként jelenik meg Moszk
vában. A  népszerű gyakorlati bibliográfia példája lehetne, olyan jól 
van szerkesztve. 2. A sajtó és a forradalom (Pecsátj i Revoljucia, 
Moszkva). 3. Könyvespolc (Knizsnája Polka, megj. Novonikolájevszk- 
ben). 4. Közművelődési jelentések (Bulleteny Národnágo Proszvjescsenia 
1925-től jel. meg Moszkvában). 5. A vörös könyvtáros. (Krásznyj bib- 
liotekar) 1922-ben indult meg Szmuskov szerkesztésében. A  könyvtár
ügy gyakorlati s elméleti kérdéseivel foglalkozik. A  falusi népkönyv
tárak és a vándorkön}'vtárak szervezési kérdéseit tárgyalja s főleg 
azt igyekszik megállapítani, hogy milyen könyvre van szüksége a 
falunak.

Hogy a könyv szeretete, a könyv kultusza a múlthoz képest erő
södött a mai Oroszországban, a közöltek eléggé bizonyítják. Befeje
zésül még röviden ismertetni fogom a könyvvel foglalkozó négy előt
tem ismert legjobb munkát.



1. A. Mezjer: A könyvtártudomány enciklopédiája (Szlovárnyj 
ukázátelj po knigovjedeniju. Moszkva, 1925.)- A  könyvre vonatkozó 
minden kérdésre felvilágosítást nyújt a szedéstől kezdve a könyves
polcon való elhelyezéséig. Egyik ismertetője teljes joggal »a könyv 
evangéliumának nevezte el. Minden kérdésnek a bibliográfiáját is 
közli.

2. Ádárjukov i Szidorov: A könyv Oroszországban (Kniga v  Rosszii) 
c. monográfia, melynek első kötete : Az orosz könyv az irodalom kezde
tétől 1800-ig címen 1925-ben, a második kötete : Az orosz könyv a X I X .  
században címen 1926-ban jelent meg. Szigorúan tárgyilagos és tudo
mányos munka, adatai megbízhatók s hozzá könnyű s élvezetes stílus
ban van írva. Az I. köt. főbb tanulmányai : a) Kásin : A  régi orosz kéz
iratos könyv, b) Nekrászov : A  könyvnyomtatás Oroszországban a 
X V I. és X V II. században, c) Ádárjukov : A  könyv a X V II I .  század
ban. d) Dobrov : A  X V II I .  század illusztrált könyveinek a technikája. 
A  II. köt. főbb tanulmányai: a) Fábrikánt M. J. : Bevezetés a X IX . sz. 
könyvének a tanulmányozásába, b) Gárelin : Az orosz tudományos 
könyvek kiadása a X IX . sz. elején, c) Ádárjukov : A  műmetszet és a 
litográfia a X IX . sz. könyvében, d) Rozánov : A  könyv és az emberek 
a X IX . században, e) Ádárjukov : Az orosz könyv kiadói és művészei.

3. Murátov és Nakorjákov : A könyvkereskedelem (Knizsnája tor- 
govlja). Tartalmából fölemlítem a következő tanulmányokat : a) Pors- 
nev : A  könyvkereskedés története Oroszországban, b) Sibánov : A  régi 
könyvekkel való kereskedés Oroszországban és a nyugaton ; c) Lov- 
jágin : A  könyvkereskedés története Nyugat-Európában és Észak- 
Amerikában. A  többi cikkek a könyvterjesztés módjait, a könyves
boltok szervezését, a falusi könyvterjesztést, a reklámot stb. tár
gyalják.

4. Szovjet-Oroszország újság- és könyvvilága (Gazetnyj ú knizsnyj 
mir SSSR). A  könyv és az újság technikai oldalával foglalkozik.

Ismertetésemben csak a legfontosabb munkákra és folyóiratokra 
terjeszkedtem ki. A  könyv irodalmából csak pár szemelvényt mutat
tam be, de talán ez is elég ahhoz, hogy némi fogalmunk legyen a mai 
orosz könyvkultuszról.

A  kormány igen sokat áldoz a régi klasszikusok müveinek s kéz
iratainak az összegyűjtésére és kiadására. Dosztojevszkij összes művei
nek a kiadása 1925-ben indult meg, most pedig Tolsztojon van a sor.

A  közelmúltban megalakult Az orosz irodalom múzeuma (Muzej 
ruszk. literatury) c. intézet Leningradban. Célja az egyes írókra vonat
kozó összes adatok (kéziratok, fényképek, levelek, a kortársak jegy
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zetei stb.) gyűjtése s a nagy írók szülőházainak, kedves tartózkodási 
helyeinek a megjelölése és állami védelem alá való helyezése. Puskin, 
Turgenyev és Njekrászov szülőházát már állami védelem alá helyezték.

II. A  s z e r z ő i  jo g .

Az 1917-ik évi októberi forradalom után a hatalomra jutott bol- 
sevista kormány hatályon kívül helyezte a cári kormányok-alkotta 
összes törvényeket s így a szerzői jogról szóló 1911-ik évi törvényt is. 
A  Szocialista Tanácsköztársaságok Szövetségének az egyes államai 
külön rendeletekkel próbálták szabályozni a szerzői jogot. Ezek az 
ötletszerűen alkotott rendeletek azonban sokban ellentmondók voltak 
s nemsokára teljes zűrzavar állott be. Sem a szerzők, sem a kiadók nem 
tudták, hogy milyen jogaik és milyen kötelességeik vannak. Pl. a tulaj
donképpeni Oroszországban (Moscovia) megjelent művészi alkotásokat 
nem védték Ukránia fendeletei, a Szibériában kiadott könyvek szabad 
prédának voltak kitéve. Gyakran maguk az írók is visszaéltek a hely
zettel s ugyanazt a kéziratot egyszerre több kiadónak is eladták. Hogy 
ennek az anomáliának véget vessenek, a Népbiztosok tanácsa a Köz
ponti Végrehajtó Bizottsággal együttesen 1925. január 30-án az egész 
Unió területére érvényes rendeletet bocsátott ki a szerzői jog védel
méről.

A  rendelet főbb intézkedései :
A  szerzői jog állampolgárságra és nyelvre való tekintet nélkül a 

megjelent összes tudományos, irodalmi és művészeti alkotásokat védi. 
Orosz állampolgároknak külföldön megjelent szellemi alkotásait »csak 
az egyes államokkal kötött nemzetközi egyezmények határain belül 
védi«, vagyis, ha orosz állampolgár olyan országban adja ki munkáját, 
amellyel Oroszország nem kötött egyességet a szerzői jog védelmére, 
külföldön megjelent művét Oroszországban bárki szabadon kiadhatja 
és terjesztheti. (Ez a rendelkezés igen súlyosan sérti az emigráns orosz 
írók érdekeit. Az 1911-iki törvény az orosz állampolgároknak külföldön 
megjelent műveit is védte.)

A  szerzői jog védelme nem terjed ki a fordításokra, vagyis mind a 
külföldön, mind a Tanácsköztársaságok területén megjelent bármilyen 
könyvet más nyelven bárkinek ki szabad adni és terjeszteni. Az orosz
nyelvű munkát szerzője beleegyezése nélkül lefordíthatják a Tanács- 
köztársaságok területén élő bármely nemzet vagy nép nyelvére, tehát 
ukránra, németre, törökre, tatárra stb. és viszont. (Az 1911-iki törvény 
a fordítást tíz évig a szerző engedelméhez kötötte, ha a szerző a könyv 
címlapján vagy az előszóban expressis verbis kijelentette, hogy a fór-
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ditás jogát fenntartja. Idegen írók műveit szabadon lehetett lefordí
tani, ha az illetékes államokkal Oroszország nem kötött egyezményt ; 
ha pedig volt egyezménye, ez csak annyi jogot biztosított az idegen 
szerzőnek, amennyit az orosz élvezett, vagyis bármilyen idegen művet 
tíz évvel megjelenése után a szerző beleegyezése nélkül ki lehetett adni 
Oroszországban.)

Az 1925-iki rendelet 4. szakaszának 8. §-a értelmében »a drámai, 
zenei, mozgókép színházi és egyéb alkotásokat a vörös hadsereg és a 
munkások klubjaiban, valamint egyebütt is szabadon elő lehet adni, 
ha a nézőktől belépődíjakat nem szednek«. (Az 1911-iki törvény is meg
engedi, hogy népünnepélyeken és jótékonycélú előadásokon a szerzők 
beleegyezése nélkül is bármit előadjanak, ha a szereplők fizetést vagy 
tiszteletdíjat nem kapnak.)

A  művészi alkotásoknak vagy fényképészeti felvételeknek ipar
cikkeken való sokszorosítását a szerzői jog nem védi, tehát bármilyen 
iparcikken bármelyik művész rajzát vagy szobrát, vagy bármelyik 
költő versét szabadon reprodukálhatják.

A  védelmi idő a munka megjelenésétől számított 25 évre terjed. 
Huszonöt év múltán minden szellemi termék közkinccsé lesz, még akkor 
is, ha él a szerzője. A  lexikonokban, szótárakban, újságokban, folyó
iratokban, almanachokban s egyéb időszaki sajtótermékekben közölt 
cikkek, tanulmányok stb., továbbá a koreográfiái alkotások, pantomimek, 
filmek védelmi ideje 10 év. Egyes fényképek védelme 3 évre, fénykép- 
gyűjteményeké 5 évre terjed. A  rendelet 11. szakasza a szerzői jog örök
léséről így intézkedik : »Ha a szerző elhalálozási évének január hó 1-én 
a könyv első megjelenésétől számított 25 év még nem telt el, a szerzői 
jog az örökösre vagy az örökösökre száll át a hátralevő időre, de nem 
többre, mint a szerző elhalálozási évének január hó 1-től számított 15 
évre. A  szerző kiadatlan müveinek a szerzői joga is csak 15 évig illeti 
meg az örökösöket. Az első örökös vagy örökösök elhalálozása esetén 
a szerzői jog nem száll át a további örökösökre.«

(Az 1911-iki törvény a védelmi időt a szerző halálától számított 
50 évben állapítja meg. A  folyóiratokban, almanachokban stb. meg
jelent közlemények szerzői joga 25 évre terjed. Az örökösökre vonat
kozó korlátozásokat nem ismeri.)

A  szerzői jog pénzértékét nem számítják hozzá a hagyatékhoz. 
(Az örökölhető vagyon nagysága korlátozva van Szovjct-Orosz- 
országban.)

Mint az 1911-ik évi törvény, úgy az 1925. évi rendelet sem engedi 
meg a kiadónak, hogy változtatásokat eszközöljön a kéziraton, sőt a
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szerző vagy örökösének az engedelme nélkül még illusztrálni sem sza
bad a munkát.

A  rendelet legfeltűnőbb s az egész világon egyedülálló intézkedése 
a 15-ik szakasz, melynek értelmében a kormány (az állam) a szellemi 
alkotásokat a hivatalosan megállapított becsérték kifizetése ellenében 
kisajátíthatja. Az államnak ez a jogs mind a megjelent, mind pedig a 
kéziratban, vázlatban vagy más formában meglevő alkotásokra is 
kiterjed.

Ennek a rendelkezésnek a jelentősége sokkal nagyobb, mintsem 
az első pillanatban gondolnék. Igen tág teret nyújt a különféle vissza
élésekre. A  kormány bármelyik párthívének a legértéktelenebb szel
lemi alkotását drága pénzen megveheti s viszont ennek a paragrafus
nak a segítségével a neki nem tets/ő, legkiválóbb írót vegy művészt 
mind erkölcsileg, mind anyagilag tönkreteheti, mert olcsó pénzen kisajá
títja az alkotásait s azután nem gondoskodik a kellő terjesztésről, vagy 
olyan formában és árban hozza forgalomba, hogy a közönség ne igen 
vehesse meg.

A  cári kormány törvényéhez képest a szovjettörvény nagy vissza
esést jelent. A  cári törvény sem volt liberális, de a szovjettörvény 
egyenesen brutális, mert a mindenkori kormány kénve-kedvé- 
nek szolgáltatja ki az írókat és a művészeket. Megállapítja a 
kisajátítási iogot, igen rövid időre terjeszti ki a védelmi jogot, 
erősen korlátozza az örökösödést, teljesen szabaddá teszi a for
dítás' s a művészi alkotásoknak iparcikkek díszítésére való fel- 
használását. A  nyugati államokat a szerzői jog nagyobb védelme 
foglalkoztatja. Franciaország és Belgium újabban (1920, 1921) tör
vénybe iktatta a droit de suite-t, hogy még abban az esetben is, ha 

az író eladta ugyan a művét, de később hírnévre tesz szert s 
nagyobb példányszámban fogynak a művei, ennek necsak a 

kiadó lássa hasznát, a mai Oroszországban azonban 
még a régi törvényes jogokat is korlátozzák.



FADRUSZ ISMERETLEN RAJZAI
IR TA  W E Y D E  G I Z E L L A

múlt év elején Pozsony város múzeuma egy Fadrusz-rajzot vásá
rolt Eltér Gyula műasztalos mestertől. Az új szerzeményt különös 

értékűvé teszi a múzeumra nézve az, hogy eddig még nem volt tulaj
donában a művésznek egyetlen rajza sem.

Az 56X42.3 cm nagyságú lap színén Fadrusz által a Palugyay 
család számára 1885-ben készített óratartó-tervezete, visszáján pedig 
egyes alakok láthatók, melyeknek legtöbbje amazonharc ábrázolásá
hoz tartozik.

A  lap hosszában közepén hajtás van, szélén helyenkint be van 
szakadva, sok helyen foltos és piszkos. Mégis igen érdekes, külö
nösen a hátlapja. Ami fokozza érdekességét, az, hogy amazonharcot 
ábrázol a művésznek későbbi, Hellmer hatása alatt álló korából szár
mazó nagy rajza is1 és ez a vázlata még bécsi szobrásztanárainak befo
lyása előtt mutatja felfogását erről a témáról.

A  lap színén látható óratartó-tervezetének teljesen megfelel a 
későbbi kivitel. Pajzsformájú cartouche körül, melynek közepén az óra 
helye jelezve van, ág fonódik, mely titokzatosan az örökkévalósá
got szimbolizáló urnából nő ki. Buja hajtásai és levelei között egy 
bimbó és benne kis gyermek, pillangó után nyúlva. Továbbfonódik az 
ág és a pajzs legmagasabb pontján kinyílt virágjából női alak emelkedik 
ki, leszakítva a fölötte csüngő érett gyümölcsöt. Ezután már lefelé 
kanyarodik az élet ága, nem oly gazdag levélben, virágban. Száraz 
bogáncs már, melynek virágjából az öreg anyóka csak fáradtan emel
kedik ki. Aztán a bogáncs is csak tüskés kóróvá válik, száraz levelei 
közt az emberi koponyát, a halál jelképét rejtegetve. Majd eltörik az ág 
és eltűnik azon lepel mögött, mely megint hozzákapcsolja az örökkévaló
ság urnájához, melyből kinőtt. A  lepel az urna köré fonódik, elrejtve az 
alatta alig sejthető arcot, mely az edény faláról rejtélyesen tekint le. 
Az urna talpán a végtelenség jelképe, a farkába harapó kígyó.

A  jelképes gondolatnak végtelen finomságát aránylag egyszerű 
eszközökkel éreztette a művész. És ha korának egész formanyelve ma 
már távol áll is tőlünk —  mint az ú. n. »Makart-kor« művészete általá
ban, -— nagy igazságtalanság lenne művészi voltának félreismerése.

Az óratartó külső kontúrja köré néhány centiméter távolságban egy 
másik, halványabb vonal van húzva, mely mellett fönt balra Fadrusz 
kezeírásával a következő mondat látható : »Beiláufig so ausschneiden« 
(körülbelül így kivágni) —  az utolsó betűk megnyirbálva.

1 Lázár Béla dr.: Fadrusz János. Budapest, 1923. I. melléklet.
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Ez adja meg annak a magyarázatát, hogyan került a rajz asztalos- 

mesterünkhöz. Fadrusz nála rendelte a fadarabot, melyből a művet 
faragni készült, és megadta hozzávetőleges formáját. A  rajz aztán ott 
is maradt, a műhelyben lógott mintaképül az ott növekvő asztalos- 
generációknak. Eltér mester megjegyezte aztán (valószínűleg sokkal 
később) a rajz közepén, az órának szánt helyen : »Tekintetes Fadrusz 
János úr akadémiai szobrász saját kézi rajza. Ezen rajz után Fadrusztól 
készített órakerett Palugyay József úr birtokában van. Pozsony, 1888 
(1878-ból kijavítva). Eltér Gyula műasztalos.«

Érdekesebb a karton hátlapja. Itt azonban még erősebben látható, 
hogy körülnyírták —  amit már a túloldalon is észre lehetett venni. 
A  lap jobbfelén mégegyszer az órapajzs kontúrja látható.

Az alakok, mint már említettem, nagyobbrészt valami amazono- 
machiával hozhatók összefüggésbe. Ez nem valószínű egy női aktról, 
mely a jobbszélen, középen, látható, kibontott hajjal, táncmozdulat
ban, tamburint emelve feje fölé, és egy másik, ennek kb. megfelelő, alak
ról a lap baloldalán, mely hátulról ábrázolva korsót tart a fején. Az ama
zonokhoz bizonyára semmi köze sincs a tamburinos nő fölött (kereszt
ben) látható öreg anyókának, ki baljával botra támaszkodva, jobbjában 
üstöt visz. Ugyancsak külön áll két női fej, az egyik, a korsós alak mel
lett, a lap szélén (szintén keresztben) női karikatúra profilban. Messze 
elálló kontya búbján tollas kalap. A  másik, szemben ábrázolva, a lap 
alsó felének közepén, szintén magas frizurát visel. Fölötte még egy kis 
arcéi. A  többi tizenhárom alak már valószínűleg az amazonábrázoláshoz 
tartozik.

Fönt balra (keresztben) egy férfi hátnézetben, heves előrelépés köz
ben kardját ütésre emelve. Alatta (ugyancsak keresztben) egy álló női 
torzó, balkarját felemelve. Lejebb egy földön fekvő szakállas férfi, 
aki baljával kirántja a mellébe fúródó nyilat. Alatta -— a korsós alak 
mellett, középen —  hátradűlő ifjú (?) hasonló mozdulatban lándzsát 
rántva ki melléből. Végre a lap szélén lent (keresztben) a lap közepe felé 
rohanó lándzsás alak. Bal alsó lábszára a lap széle által levágva. A  lap 
balsarkában ceruzáját próbálta ki a művész, fölötte pedig néhány szá
mot adott össze.

A  lap jobbfelén, egészen fönt, halvány vonalakban egy férfi látható, 
fölülről nézve erős rövidülésben. Alatta egy haldokló nő, aki két 
kezére támaszkodva, felsőtestével fölemelkedik, míg feje hátrahanyat- 
lik. Kivitelben ez a lap legkészebb alakja, mert árnyékolva is van.

Az anyóka mellett egy, jobblábát előrehelyezve álló, női alak. Kar
ját hátára teszi. A  lábaknál nehány »pentimento«, de a végleges vonal
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aránylag a legbiztosabb. Tőle balra, a lap közepén, újra erős rövidülésben 
ábrázolt térdelő (?) férfialak. Az előbb említett nő alatt megint álló 
nő, jobbját parancsolólag kinyújtva, balját csípőre téve, fejét hátra 
szegve. Lába mellett jobbra, nyíllal talált, felső testével felemelkedő nő, 
kinek feje ugyancsak hátra hanyatlik. Lábát lemetszi a lap széle. 
Végre a jobb sarokban lent két alakból álló csoport. Előregörnyedő, 
szaladó férfi, vállán női holttesttel. Utóbbinak balkarja és kibomlott 
haja a férfi hátán lóg le.

Végigtekintve az összes alakokon, láthatjuk, hogy úgyszólván vala
mennyit heves, nyugtalan mozgásban ábrázolta a művész, de aholtehette, 
elkerülte a kezek és lábak megrajzolását, ahol pedig megrajzolta őket, 
nem sikerültek valami fényesen. Viszont a mozdulat maga mindig meg
győző és biztos. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ifjú művész ebben 
a korban még csak szakiskolába járt, csak a reá következő évben került 
Bécsbe, először Tilgnerhez, később pedig az Akadémiára, Hellmerhez.

Utóbbinál készítette 1890-ben a fent említett Amazonomachia 
rajzát. Ha már most összevetjük a két rajzot, meglepetve lát
juk a későbbi rajz klasszicizmusát. Amíg a mi rajzunkon a kör
vonalak rövid, ideges vonalkákból állanak, a felület barokk nyug
talanságát feltüntetve, addig a bécsi rajz hűvös, »akademikus« 
vonalai teljesen az iskola hagyományának hatása alatt álla
nak. Természetesen itt már a jól megrajzolt kezekben és lábak
ban, a jól megkomponált csoportokban az iskolázottság előnye és 

az ókor ismerete is feltűnik. — Érdekes, hogy a korai vázlat 
alakjainak mozdulatait nem igen találjuk a későbbi raj

zon, csak a visszahanyatló fővel félig fekvő alak tér 
egynéhányszor vissza. Valószínű, hogy a po

zsonyi múzeum rajza egyáltalában a mű
vész legkorábbi ismert figurális rajza.



B ÍR Á L A T O K
O R G O N AZÚ G ÁS. Ravasz László 

könyve. Beszédek, előadások. Méla 
örömmel veszem e könyv címlapjáról 
tudomásul, hogy ez már második ki
adása, és szomorú büszkeséggel saj
nálom, hogy nem a tizedik vagy éppen 
a huszadik. Mert ez a könyv oly gazdag 
elmének, oly pazar szívnek, oly sok 
tudásnak és oly költői képzeletnek a 
munkája, hogy mindenki bőven talál 
benne táplálékot előkelő ízlése, neme
sebb élvezetei és minden lelki és szel
lemi szüksége számára. Van benne teo
lógia is, mert hiszen a szerzője papi 
ember, sőt éppenséggel püspök ; van 
benne világfelfogás és filozófia ; van 
benne élő esztétika, mert minden 
darabja művészi alkotás és van benne 
esztétika mint tudomány, mert gyö
nyörű tanítások foglaltatnak benne
—  a tanítás szándéka nélkül —  a művé
szetekről. A  művészet eszközeiről, cél
jairól, lényegéről és formáiról. És van 
benne emberekről és az emberről : 
nagyokról és kicsinyekről, halhatat
lanokról és elhunytakról. A  világegye
tem elmélete és misztériuma és benne 
mint rész a mi földünk : az Istenség 
fogalma és az ember mint belőle való 
rész : mint csodásán gomolygó titok
zatos felhőkbe rajzolt képek és gondo
latok vonulnak el szemedet kápráz
tatva s lelkedet élesztve előtted. A  ha
lál mint élet, az élet mint halál, para
doxonok bájos feloldása borul jótékony 
fátyolként reád. Felséges kép A  romok 
szimfóniája, melyben előtted megy 
végbe az örök processzus, hogy mint 
lesz úrrá a természeten a művészember, 
aki a nyers, a holt anyagból dómot, 
akropoliszt, várat alkot, s mint fog
lalja a természet vissza az ember kezé
ből a zsákmányt és alkot romot a 
műremekből s a rom, a természet 
látszólagos rombolása új élet, új meg
ható és vonzó műalkotás lesz a termé
szet mesterkezétől. Minden egyes elő
adásából, minden beszédéből lehetne 
ily megdöbbentő szemléletet kivonni, 
mert mindenik egy-egy tömör mű

remek, fölépítve gondolatokból, érzel
mekből és szemléletekből. Egy egész 
sora a gyászbeszédeknek zárja be a 
könyvet. Mindenik más, mindeniknek 
édes magja egy-egy vezérgondolat, 
mindenik eredeti és minta, melyet azon
ban nem lehet utánozni, mert Ravasz 
László gondolattermő képessége, kifeje
zésbeli ereje, költői színe és stílusbeli 
művészete kellene hozzá és az ő egye
temes tudása, lelki szerénysége és, ha 
szabad így mondanom, reális fantá
ziája nélkül nem lehet az ő művészete 
világát bitorolni. Aki pedig erre képes 
lenne, az megint nem lenne utánzó, 
hanem egy másik Ravasz László. Sze
retném, ha a magyar közönség már 
a huszonegyedik kiadásban olvasná 
ezt a könyvet. Rákosi Jenő-

B A L A T O N I T R A G É D IA . (Schöpf
lin Aladár könyvéről.) 1. A  magyar 
tenger —  ahogy apáink korában nevez
ték —  kezd olyasmi lenni számunkra, 
mint boldogabb nemzetek fantáziájá
ban az igazi tenger. Valami szim- 
bolumfélévé válik már, tengertől el
zárt népünk irodalmában, oly hirtelen 
és szinte csak emlékezetünk óta, mintha 
egy új mitológikum keletkezésének vol- 
uánk tanúi. Az emberi fantázia —  
aminek tükre és vehikuluma az iro
dalom —  mindig szükségét érezte ilyen 
mitológiai kelléknek, s igazában azt a 
klasszikus irodalmak is a természet
ből vették, sőt leggyakrabban egészen 
lokális természetből, amilyen nekünk 
a Balaton. A  természet mégiscsak 
nagyobb az embernél. A  szeszélyes 
Balaton, váratlan viharaival, vagy 
oktalannak látszó háborgásaival még 
mindig megcsúfolja előrelátásunkat.
S ép ez az irracionális elem az, amit 
legmélyebb valóságaink szimbólumául 
keresünk : nélküle alig érezzük tökéle
tesnek világunknak azt a szimbolikus 
képét, amit az irodalom ígér. Legmé- 
lyünkben egyek vagyunk evvel az 
irracionális valamivel. Az emberi tra
gédiák fenekén valami kimondhatat
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lan rejlik, amit a legfinomabb elemzés 
« m  tud megközelíteni, amit csak az 
iiyen —  félig mitologikus —  háttér 
szuggerálhat.

2. Schöpflin témája éppen ennek az 
irracionális valaminek kitörése a ra
cionális emberi világban —  és hozzá 
kell tenni : Schöpflin ezt a témát a 
racionális, kritikai oldaláról látja ; 
igazi kritikus módjára figyeli meg a 
lakunákat, melyeken az irracionális 
démon besurran, a pontot, a pillana
tot, ahol besurran, de magával a dé
monnal szembe nem állít ; a mito
logikus Balaton csak háttér marad itt, 
s nem válik színhellyé. Ami annyit 
jelent, hogy Schöpflin, a kritikus, egy 
pillanatra sem hajlandó egészen áten
gedni a teret Schöpflinnek, a költő
nek ; —  mindig jelen van a kritikus 
is, ítélkezve, mérve, kirajzolva a viszo
nyokat ; s ahol a költő korlátlan és 
senkivel meg nem osztható birodalma 
kezdődnék, ahol a viszonyok meg
szűnnek, mert maga marad az ember, 
levetkőzve minden társadalmi rációt
—  az egyén, az abszolutum —  ott 
Schöpflin, a kritikus, visszalép s vissza
rántja a költőt is, mintegy meredély 
széléről, noha kissé talán rossz lelki
ismerettel. Legalább erre vall könyvé
nek utolsó pár oldala, az egyetlen 
felesleges rész ebben a formailag és 
kompozíció szempontjából oly szigorú 
novellában (mert Schöpflin műve ahhoz 
a műfajhoz tartozik, mely a modern 
prózának talán legművészibb műfaja 
s élesen megkülönböztetendő a regény
től : a hosszú novella műfajához). A  
könyv legvégén, amikor szimbolikusan 
és betűszerint is a Balaton válnék szín
hellyé, a költő mondanivalókat érez 
még” ott, ahol a kritikus már nem me
het vele ; a kritikus befejezte könyvét, 
a költő még valahogy nem akarja be
fejezni, noha igazában nem elég sza
bad ahhoz, hogy többet mondhasson ; 
> ebből származik az utolsó lapok  
jelentéktelensége. De addig, míg a 
kritikus együtt megy a költővel, —  
különösen a könyv elején, míg a lakú
nak első jelentkezéséről és leálcázásá- 
ról van szó —  Schöpfiin új műve bi
zonnyal egyik csúcsa szépirodalmi 
Muore-j ének.

3. A  kritikus jelenléte egyébként nem 
irt a regénynek, mint regénynek : hisz 
í r  egész modern regény ebből a szövet
ei zésből született, s mindig inkább 
kritika s mindig kevésbbé költészet. És

Schöpflin mint kritikus is ugyanazt 
a fajta kritikát csinálta, amit a regény
írónak kell csinálni : lévén kritikai 
alapszemlélete valami szociális föl
fogása az irodalomnak, ahol az író 
szociális gyökerei, elhelyezkedése, ha
tása a fontos. Egyéneket elhelyezni a 
társadalomban, viszonyokat, rétegzett
ségeket, hatásfolyamatokat megfigyelni, 
bizonnyal regényírói feladat, és Schöpf
lin mint kritikus sem csinált soha mást ; 
annyira, hogy amit e nagyszerű kri
tikusban bizonyos egyoldalúságnak 
éreztünk —  mert mindent e szociális 
szemüvegen nézett -— ugyanaz válik 
regényírói kvalitássá. Begénye ilyen
formán műfajilag tisztán szociális" re
gény, ami annál érezhetőbbé válik 
akkor, ha —  mint ebben az új könyvé
ben —  a téma a legantiszociálisabb 
valami : a kormányozhatatlan, érthe
tetlen és kielégíthetetlen egyéniség 
nyugtalan vágyai körül forog. Az egyé
niség mint valami betegség jelenik 
meg —  valami abnormis megzavarása 
társadalomnak és rációnak.

4. Ennek a betegségnek pontos és 
mélyreható kórrajzát adja Schöpflin, 
s novellájának művészi szépsége és 
tisztasága éppen abban rejlik, hogy 
ellen tud állni a művészet minden 
csábításának, szorosan megmarad ki
tűzött feladatánál s a velejáró stílus
nál, s a költői karakterizálás vagy  
deskripció semmiféle lehetősége sem 
bírhatja vonalának legcsekélyebb el- 
kanyarodására vagy színeinek túlter
helésére. A  sóvárgó egyéniség beteg
sége napjainkban speciálisan női kór
kép. A  férfit minden idegével, munká
jával és egyéniségével teljesen bekap
csolja s racionizálja ma a társadalom : 
egészen máskép van a nővel, ki régi 
szerepeit és bilincseit nagyrészt elvesz
tette ; holott bizony szerepek és bilin
csek teszik ki ezt a szociális rációt, 
csakúgy mint a logikait és nyelvtanit. 
Itt adódik legkönnyebben az irracio
nálisnak az a besurranója, amiről be
széltünk ; és Schöpflin regénye, ezt 
nyomozva, szükségképpen női problé
mák regénye lesz, hősével és staffázsá- 
val teljességgel női regény. Akármit 
mondjanak is, Madame Bővary soha
sem volt aktuálisabb mint ma, s kivált 
számos esetet kínál a gyermektelen nők 
hadserege, vagy azoké, akik valami 
okból távol maradtak a férfiak szerel
métől. Schöpflin kényes témákat súrol 
itt, mikor e kóresetek közös gyökerét
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keresi a különböző fázisokon át, —  
de e témák közt biztosan vezeti őt a 
kritikus csalhatatlan ízlése és tapin
tata, amely mégsem áll útjába sehol 
tökéletes őszinteségének és lelkiisme
retes teljességének. Valóban, ez a tel
jesség szinte a logikai és kritikai tel
jesség határait érinti, mikor az író 
nem elégszik meg egyetlen eset finom 
és kimerítő rajzával (mely, kivált ki
bontakozásában, a regény fénypontja), 
hanem e hősnő körül, mintegy valami 
triptychonban, pendant-képeket állít, 
ugyanazon betegség más-más alakjáról 
vagy étape-járól. De másrészt ezek a 
pendant-képek, a frigid színésznő, a vé
nülő hivatalnoklány, s a »szenvedélyes 
barátnő«-úriasszony, a femme damnée 
e különböző magyar típusai, egypár 
vonásban odavetve is életteljes színek
kel tarkítják a festményt, s ugyan
akkor egységét ahelyett hogy megbon
tanák, még inkább kiemelik szimmet
riájukkal.

5. Viszont az író föláldoz mindent, 
ami ezt a tematikus egységet és kon
centrációt veszélyeztethetné. Miliőrajz 
és leírások —  ami pl. a Mossóczy Pál 
szép nyarának egyik erőssége volt, itt 
hiányzik, vagy egész vázlatos ; kivéve 
a leányiskolái találkozó furcsa ker- 
messe-ét, ami témában és eszmeileg is 
kiegészíti a főtémát s igen szerencsés 
színfolt. A  balatoni társas-rajz már 
kevésbbé élénk, s a férfialakok úgyszól
ván csak matematikai jelények, az író
nak semmi figyelme sincs rajtuk, 
annyira, hogy a hódító férfi karakter- 
vonalainak határozatlansága kissé za
var is.

Ezt a témabeli körülzártságot, ezt 
az aggodalmas szimmetriát és puritán 
teljességet talán szárazságnak éreznők 
bármely más műfajban : de itt ez a 
szárazság majdnem szükségesnek és 
jogosultnak mutatkozik. A  kritikus 
finom kritikai érzékkel választotta 
meg műfaját : azt a műfajt, melyben 
kritikai erényei nem válnak hibákká, 
hanem megmaradnak erényeknek. S itt 
nemcsak a szabályos novella lélekzetére 
gondolok, mely fokozott zártságot és 
szigorúságot követel ; hanem gondolok 
a Schöpflin-féle regénynek arra a mű
faji színezetére, mely a francia pszicho
lógiai regény műfajával rokon. A  Bour- 
get regénye is teljességgel racionalisz- 
tikus, logikai alkotás s törvényei ana
lógiát mutatnak a jó kritikai esszé 
törvényeivel. A  művészet mindig azon

fordul meg, hogy minden egy gyökér
ből fakadva egyetlen kitűzött célt szol
gáljon —  akár harmónia ez a cél értel
münk »világában«, akár diszharmónia ; 
akár logikai, akár alogikum. A  száraz
ság sem bánt, ha megfelel a célnak és 
a műfaj szellemének ; sőt bizonyos 
stílusbeli és nyelvi puritánság is hozzá
tartozik ehhez. Schöpflin stílusa re
gényében is kiválóan kritikai, elemző. 
Lehet, hogy kissé túlságosan is az ; 
főleg ahol egy-egy természeti kép vagy 
lírai hangulat festése melegebb hangot 
kívánna. De talán inkább a lírai akkor
dok véthetnek i t t . . . Miért ne lehetne 
a regény nyelve a kritikáé? A  regény 
is kritika : az élet kritikája. (S micsoda 
új regénystílust lehetne kialakítani, 
éppen a hangsúlyozott szárazság elvé
vel !) Babits Mihály.

A  M ILÓ I V É N U S Z  K AR JA . Her
czeg Ferenc regénye. 8-r. 167 1. Bpest, 
Singer és Wolfner. —  Herczeg Ferenc 
újabb műveinek legnyugtalanítóbb 
problémája a háború utáni léha társa
ságba sodródott nő sorsa. Erre világí
tott rá a Lánszky-motorban, ahol egy 
tétlen, elkényeztetett, szeszélyes bábu
ból hivatására eszmélő, öntudatos asz- 
szonyt formál a férj okossága és ener
giája. A  házasság nagy válsága körül 
fordul meg ez a regénye is, melyben a 
nő lelküsmeretének vezeklő föleszmé- 
lése rántja vissza öt az örvény széléről 
s nyitja meg előtte a tartalmas élet 
útját.

A  regény hősnője egy új-gazdag csa
lád leánya. Nagy gyermek, akit min
denki csak kényeztet s ő ösztönösen, 
tudattalanul éli életét. Hiába ragyogja 
be alakját valami biedermeieresen 
tiszta, meleg és édes vonás, szeszélyei 
kíméletlenné teszik éppen azokkal szem
ben, kiket szeretnie kellene s egyre 
veszendőbben sodródik bele a romlott 
társaság kísértéseibe is, míg végül két 
halottnak az árnya visszafordulásra 
nem bírja. Egyszerű és derűs életét va
lami sötét hatalom keríti uralma alá s 
menekülést és gyógyulást csak gyötrel- 
mes vezeklés után talál.

A  regény legnagyobb művészi értéke 
ennek a lelki folyamatnak finom ana
lízisében van. Különösen megkapó vo
násokkal rajzolja Zsófikában az önvád
nak egyre zaklatóbb ébredését, amint 
az igazság szörnyű meztelenségében, 
kegyetlenül és követelődzve lép eléje, 
s amint »szíve föllángol és szétolvad az
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e'.késett szeretettől, a reménytelen meg- 
íinástóls. Ahogy ebben az üres baba
it.ekben a nyugtalanítóbb, komor szí
nek feltünedeznek, abban teljes erejé
vel ragyog a kiváló lélekfestő művé
szete s meggyőző erővel tudja éreztetni 
e folyamat igazságát.

A hősnő környezetét is kitünően raj
zi'.t alakokban jeleníti meg előttünk. 
Atyjában, Csetkó papiban nagy elmé
lyedéssel elemzi az üzleti hajszában 
felőrlődött idegek lassú megrokkaná
s t .  Van benne valami Goriot apóra em
lékeztető : leányát a világon mindennél 
; c bban szereti ; gyakran alig tud ellen
állni a vágynak, hogy meg ne ölelje s 
össze ne csókolja ezt a szép gyermeket. 
Gazdagságának is csak azért örül, hogy 
ajándékokkal áraszthatja el leányát. 
Szomjazza a szeretetet s egy cseppet se 
talál belőle fényes otthonában, mely
ben oly félénken él, mint valami láto
gatóba' jött szegény rokon s vicceket 
mond parvenű voltára, hogy ezekkel 
megelőzze másokéit. Felesége Herczeg 
legjellegzetesebb alakjai közül való : a 
»gránit-asszony«, a hideg, színészkedő, 
számítását a kötelességteljesítés, már- 
tirkodás gloriolája alá rejtő »magasabb- 
rendű« feleség, aki ellen a rágalom sem 
emelhet kifogást, de mégis idegeire 
megy a férjnek. Vejükben némi parla
giasságnak és önzésnek felületes voná
sai alatt kitünően érzékelteti az író az 
új-gazdagokkal szemben a nemzedéke
ken át csiszolódott lelki szeretetremél- 
tóságot. S a regény egész világából ma
gasan kiemelkedve, mély hatással su
han át a regény lapjairól szívünkbe az 
apátnak sugaras, fényes alakja, kiben 
mintegy korunk lelki zűrzavarának, 
sekélyességének és betegségének kon
trasztképét ragyogtatja fel az író.

A  nagy gazdasági összeomlás korának 
ezt a léha, frivol világát maró gúnnyal 
es sok élesen megvilágító vonással raj
zolja. Éles nyilak röpködnek s találják 
el a nők nőietlenségét, »a degenerált 
íi.i-leányokat«, a »kopaszra nyírott 
kultúr-nőket«, ruházkodásuk pőresé- 
gét, a rövid ruhákat, melyek nem ru- 
ï-izzâk, hanem kínálgatják a női tes
te-.. Egy-egy röpke sugár éles világítást 
vet ennek a társaséletnek minden ne
mesebb lelki kapcsolatot elporlasztó 
rombolására, az erotikus láng terjedé
sere, a mulatságokra, melyeken a nők 
►félmeztelenül jelennek meg, mintha 
meg akarnának fürödni« s az urak »a 
; : : ; zó orvos szakértő tekintetével must-

rálgatják« őket. S mindezek eredmé
nyeként megdöbbentő világosság árad 
a sok elzüllött családi életre, melyek
ben a házastársak nem törődnek egy
más szennyesével. Ezekben a rajzok
ban Herczegnek eddig többnyire elő- 
kelően hűvös iróniája hangot cserél s 
szinte a moralistának leplezetlen föl- 
háborodásával eszméltet ezekre a ba
jokra.

Rámutat az író a fölemelkedés út
jára is. Szenvedések, könnyek árán 
nyeri vissza lelkének egyensúlyát Zsó- 
fika s az élet lehangoló, sőt visszata
szító képei közt vezekelve és megne
mesedve vág neki bátor szívvel az új 
életnek. A  halál és szenvedés képei után 
nyer igaz és mély tartalmat előtte a 
szentéletű apát igéje : »Nemcsak a
szenvedés és halál —  az ifjúság és nap
fény is Isten ajándéka.* Kéky Lajos.

Ű R I  M U R I. Móricz Zsigmond re
génye. Athenaeum kiadás. A  követ
kező dolgokat tartom Móricz Zsigmond 
regényével kapcsolatban fontosaknak :

1. Az atmoszférát. Ennek lerögzíté- 
sében Móricz minden művében nagy 
mester volt s talán leginkább ebben van 
szuggesztív hatásának titka, de sehol 
olyan sűrítetten és ellenállhatatlanul 
nincs meg ez az atmoszféra, mint az 
Úri muri-ban. Minden, ami a regényben 
történik, minden szó, amit mondanak, 
de minden szereplő sorsa is szervesen 
ebbe az atmoszférába tartozik. Az 
olvasó, amint néhány lap múlva bele
kerül a regény cselekvényébe, maga is 
ennek az atmoszférának a hatása alatt 
áll, benne él abban a világban, mely
ben a regény szereplői. Sűrű, nehéz 
atmoszféra ez, ránehezedik mindenkire, 
kényszerít mindenkit, hogy egy bizo
nyos irányban, az atmoszféra-nyomás 
irányában mozogjon. Olyan, mintha a 
talaj kipárolgása lenne, természeti 
adottságokból alakul ki, az emberek 
faji minőségéből, temperamentumából, 
foglalkozásából, ősi hagyományaiból, 
az apák, nagyapák elmúlt életeiből, a 
földnek minéműségéből, amelyen és 
amelyből az emberek élnek, —  nem az 
emberek csinálják az atmoszférát, ha
nem az atmoszféra alakítja az embere
ket. Aki ebbe beleszületett, annak 
benne kell élni ; hozzá kell alakulni, 
mert különben elpusztul. Olyanná lesz, 
mint a vérzékeny ember, aki ha magas 
hegyek ritka levegőjébe kerül, kihasa- 
doznak az erei és gyorsan elvérzik.
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Akik idegenül élnek benne, mint a 
zsidó kereskedők és pénzemberek, azok 
függetlenek tudnak tőle maradni, mert 
csak itt élnek, de nem benne. Aki 
azonban a vér közössége révén az 
atmoszférakörbe tartozik, annak ido
mulni kell, ha egyáltalán élni akar. 
S ebből származik, olyan kérlelhetetlen- 
séggel, mint a végzet-tragédiában, a 
regény alakjainak a sorsa. Szakmáry 
Zoltán, a regény főszereplője megpró
bálja ezt az atmoszférát megváltoztatni 
vagy legalább kilépni belőle és a végén 
törekvésében, önérzetében, szerelmé
ben megsemmisülten omlik össze.össze
omlása is az atmoszférához illő, egy 
nagyszerű gesztus, amint magára gyújtja 
a pajtát és a mulató társaság szeme- 
láttára agyonlövi magát. Mindenütt 
másutt teatrális volna ez a vég, itt ter
mészetesnek hat, mert az atmoszféra
hatásnak megfelel. Ilyen penetráns at
moszférát még nem rajzolt meg ma
gyar író. Kemény Zsigmond regényei
ben, főleg A rajongók-bán éreztünk ha
sonlót s Móricz más regényeiben a 
Sár arany-bán, a Fáklyá-ban, a Kivilá- 
gos-kivirradiig-han, de sehol olyan erő
sen, mint az Úri muri-bán. Itt az at
moszféra a regény tulajdonképpeni 
témája s az előtérben álló alakok sorsa 
és cselekvése inkább csak arra való, 
hogy az atmoszféra hatását és sűrűsé
gét le lehessen rajta mérni.

2. Lehetetlen észre nem venni, hogy 
ebben az ábrázolásban egy nagy sze
mélyes élmény rejtőzik. Móricz saját 
témája ez és a saját helyzetének kivetí
tése. Az ő pályája is, nagyban, mint ki
csinyben hőséé, Szakmáry Zoltáné, 
küzdelem az atmoszféra-nyomás ellen. 
Ő is beleszületett egy atmoszférába, 
amellyel folyton érzi a lelki-testi közös
séget, melynek hatása alól nem tudja  
magát kivonni, de egyúttal érzi is a 
nyomasztó sűrűségét, erővel akarja 
megváltoztatni, ellene feszül és ebben 
a harcban az extázisig menő izgalomba 
jut. Csak a hatáskör sugara más : Szak
máry Zoltán a kunsági kisváros levegő
jével kerül harcba, Móricz Zsigmond az 
egész nemzetével. Az egyik a kunsági 
tanyát akarja tündérkertté változtatni, 
a másik az országot, —  ez a különbség. 
Az eredmény egy : sem a tanya nem 
akar tündérkertté változni, sem az 
ország, mind a kettő a maga megszo
kott módján akar élni. Aki másra 
akarja kényszeríteni, annak harag, 
gúny, félreértés a sorsa. Móricz Zsig

mond egy nagy fájdalmat írt meg ebben 
a regényben : annak a magyar ember
nek a sorsát, aki jót és nagyot akar, 
egy szebb, magasabbrendű, tisztább 
atmoszférát és ebben az akarásában 
meghasonlik a körülötte élő világgal és 
végül önmagával is.

3. Móricz Zsigmond nem sokat szo
kott törődni a regényírás megszokásai
val és a közönség kedvezésén kipróbált 
úgynevezett szabályaival. Ebben a re
gényében sem dolgozott előre meg
szabott formákkal. Mégis az Úri murir 
némi lazaságokon felül, kompozícióban 
is tökéletes egységül marad meg az 
emlékezetben. Ez nem a főbb szereplők 
sorsának egységes vonalából és a mel
lékesemények arányos elosztásából fo
lyik, mint általában szokott a regények
ben, hanem egyedül és kizárólag a 
hatalmas erővel lerögzített atmoszférá
ból, amely mint egy erős pánt fogja  
össze a regény történéseit. Ebben a 
tekintetben a regény a legnagyobb 
formai érdekességek' közé tartozik. 
Mondhatni, Móricz Zsigmond a regény
alkotás egy egészen új formai princí
piumát fedezte fel, ösztönből, a maga 
képére. A  régi egységek helyébe egy 
új egységet : az atmoszféra egységét, 
Minden regényíró törekszik erre, de 
egy sem alapította ennyire kizárólag 
erre a regénye kompozícióját.

4. Móricz Zsigmond mindig nagyon 
szigorú bírálója volt a magyar életnek 
s az Űri muri-ban is az marad. De 
ítéletében most sokkal jobban tekin
tetbe veszi az enyhítő körülményeket, 
mint azelőtt. Meglátja a magyar élet 
minden átkát, de nem marasztalja el 
olyan kíméletlenül, mint azelőtt. ítéle
tén átüt a fajtájában való gyönyörkö
dés csöndes öröme. Akikről súlyos íté
letet alkot, azokat se ítéli el teljesen. 
Ha egyebet nem tud felhozni mentsé
gükre, hát a virtust, ami mindig egy 
őserő megnyilatkozása. Az Űri muri 
tanulságakép azt vonhatjuk le, hogy a 
magyar fajtában rengeteg erő van, 
minden jóra való képesség, csak egye- 
előre ezek az erők rosszul vannak fel
használva és elpocsékolódnak, de —  s 
ez az újság e regény móriczi gondolat
alapjában —  egyszer meg fogják ta
lálni a maguk helyes felhasználását és 
ekkor kizöldül a magyar remény vetése. 
Azelőtt Móricz pesszimistábban nézte 
a dolgokat, most megenyhült az érzése 
velük szemben. Nyilván egy lélektani 
fejlődés eredménye ez. Az az ingerült
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síz, mely Móriczot azelőtt írásaiban 
fűtötte, most lehiggadt, egy megeny- 
hülési folyamat állott be nála, azelőtt 
csaknem kizárólag erkölcsi ítélete több
oldalú lett és erősebben hangsúlyozó
dik benne a magyar élettel való kon- 
genialitás. Ez pedig nem jelent keve
sebbet mint új fejezetet Móricz Zsig
mond fejlődésében. Schöpflin Aladár,

E M B E R E K . . . Á R N Y É K O K . . . 
Voinovich Gézától. Elbeszélések. H a- 
ranghy Jenő rajzaival. N . 8-r. 229 1. 
Budapest, Egyetemi nyomda. Voino
vich Gézának, a kitűnő essay-írónak 
rí kritikusnak sok értékes adományát 
megnyilatkoztatja az elbeszélő is. Meg
nyilatkoztatja nagy kulturáltságát, fí- 
r.om fogékonyságát, artisztikus érzé
ket, mélyreható lélekelemzését, a lénye
gesre és jellemzőre irányuló éleslátását 
 ̂ kifejezésének művészi választékos
ságát és színességét. Ezekhez az ado
mányaihoz társul a hivatott elbeszélő
nek sok kiváló képessége is.

Igen szépen mondja egyik alakja a 
művészetről : »Nagy szellemeknek na
gyobb vágyaik vannak, mint aminőket 
az élet be tud tölteni. Ez a sóvárgás 
szólal meg bennük, —  és ez a művészet«. 
Idézi Lisztnek azt a mondását is, hogy 
munkáiban lelke könnyeit sírta el. Egé
szében Voinovich Géza kötetét is valami 
halk szavú, férfiasan meleg szomorúság 
árnyalja.

Legmélyebben megdöbbentő érzése 
az egyén tehetetlensége a nagy min- 
denséggel szemben. Szépen festi egy
szerű embereknek tanácstalan szem
benállását a halál nagy rejtélyével ; de 
maga is el-elborong azon, hogy a ter
mészet »ügyet se vet a kidőlt fákra és 
kidőlt emberekre». Gyakran kerül nála 
szembe egymással élet és elmúlás úgy, 
hogy a brutális, erős sodrú élet közöm
bösen siet tova az elmúlt mellett. A  
kihalt mező helyébe új sarjadék nyo
mul : a meghalt apáról fia egykedvűen 
'Zédi le használható ruhadarabjait, a 
ravatalos-szoba ablaka alatt víg lár
mával pitykéznek a gyermekek. A  vi
lág csupa ellentmondás, az élet csupa 
: : gikátlanság s éppen kiszámíthatat
lanságánál fogva nagyszerű. De csil- 
: ;  :. meleg sugarakkal világít rá az író 

arra is, ami megszépíti életünket : a 
nemes és szép érzésekre. »Ápolni kell 
magunkban az érzéseket, különben ki- 
: ..._nk. rosszakká válunk«, —  mondja 
egyik alakja.

Megkapó hatással foly nála össze 
valóság és káprázat, sokszorosan érint
kező életet élnek emberek és árnyékok. 
Nagy együttérzéssel rajzolja azokat az 
egykedvű, kevésszavú embereket, akik 
»távol érzik maguktól az életet», akik 
a mámoros, elbizakodott ifjúságnak 
még illúzióját se tudják magukra pa
rancsolni s csak bátortalanul tör ki 
szívükből az álmélkodó ráismerés az 
élet szépségeire és az esengő vágy a 
tavasz és ifjúság után. Szereti rajzolni 
a töprengő embernek emlékeibe ros- 
kadását, —  az emlékekbe, a múlt ár
nyaiba, melyek belekapcsolódtak éle
tünkbe, mert egy-egy darabot vittek 
magukkal belőle. Vannak alakjai, kik
nek életét feldúlják a múlt árnyai, 
azok a kísértetek, melyek a fáradt ide
gek, a magány és tépelődés vendégei. 
Nagy elmélyedéssel s finom részlet
érzékkel írja le a munkában túlfeszí
tett idegek szenvedéseit és káprázatait, 
egy-egy hajszolt idegállapot fiziológiai 
folyamatait s vízióit. Gyakran érez
zük nála azt, amit egyik alakja : (Ma 
a holtak járnak az utcán*. Életre kel
nek a hitrege szatírjai és kentaurjai, 
elsuhan a város szélén a holdfényben 
Don Quijote árnya, örökkévaló árnyé
kok kelnek a halhatatlanság útjára 
Napoléon halottaságya s Liszt Ferenc 
ravatala mellől.

Az életnek ezt a nagy egységben 
látását szerencsésen juttatja külső ki
fejezésre Voinovich Gézának tárgyak
ban való változatossága. Népies idil- 
lek, egyszerű emberek vergődései és 
örömei, az élet és lélek titokzatos mély
ségeire világító történetek, a világ 
nagy megpróbáltatásában vergődő em
berek sorsa, az emberiség világító fák
lyáinak ellobbanása váltogatják egy
mást a kötetben. Nagy emberek alak
jával kapcsolatban szomorú mosollyal 
mutat rá az emberi lélekben az emel
kedett és csüggedező érzések sajátságos 
szövedékére, mely képtelenné teszi az 
embereket arra, hogy fölemelkedhesse
nek a nagyokhoz. Mély szomorúsággal 
s lehelletszerű finom iróniával érezteti 
Don Quijote árnyának bujdosásában 
( Don Quijote elbujdosik) az eszményi- 
ség kikopását modern életünkből. Egy  
hosszabb elbeszélésében ( A  vihar az 
öbölben) csupa apróságokkal, mégis 
szuggesztív hatással festi, hogy a ki
tört világháború mint zökkenti ki az 
embereket életük rendes kerékvágásá
ból, mint terül el a világ fölött várat
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lanul, nyugtalanítóan, mint valami 
nagy, sötét viharfelhő, ez a félelme
tes rém. Néhány kedves idill teszi derű
sebbé az életnek ezt a borús képét : 
egy tanár s felesége szívében a sze
gény emberek egyszerű örömének mo
solygó humorú rajza (  A  tanár úr 
szálleje), s a panasza kiteregetésében 
enyhületet találó parasztgazda pom
pás monológja (Szivárvány).

A  tárgyakban való ez a gazdagság 
hangban s kifejezésben való változa
tossággal társul. Az író jószemű meg
figyelő, élesen és tisztán látja az em
beri lelket s a természeti jelenségeket 
egyaránt. Szabatos, élethíven elkép- 
zeltető leírásokat nyújt, akár a termé
szet tűnő jelenségeinek impresszionista 
hangulatossággal való megérzékíté- 
séről vagy egyszerű emberek jellem- 
zetes mozdulatairól van szó, akár a 
napfölkeltét vagy a falu ébredését 
írja le. Realista látásmódja ellenére is 
érzékeny lélekkel s részvéttel nézi alak
jait és tárgyait, erős önfegyelme mel
lett is gyakran egész leikével átadja 
magát hangulatainak s álmainak.

A  könyv nyomdai kiállítása gondos 
és szép, de szerettük volna stílusosabb 
formátumban és kötésben látni ezeket 
a minden ízükben artisztikus elbeszé
léseket. Kéky Lajos.

A  K É T E L K E D Ő  K R IT IK U S . Kár
páti Aurél tanulmányai és kritikái. 
Franklin-társulat kiadása a Kultúra és 
Tudomány sorozatában. —  Közmon
dássá vált, hogy a kritikus elvetélt vagy 
félbemaradt költő. Mint sok ilyen böl- 
cseségnek, ennek is az ellenkezője igaz : 
minden költő nyíltan vagy titokban 
kritikus. A  költőről való romantikus 
elképzelés, mely az önkívület lázában 
irat vele epopeákat, természetesen min
dig az elsőnek pártján lesz s a kritikát 
valami felemás, nem-alkotó, impotens 
elme-tevékenység profán komédiása
ként számkiűzi a Múzsák megszentelt 
csarnokából. Holott minden alkotás —  
ha még olyan lázas és önkívületi moz
zanatai vannak —  szüntelen kritika : 
ítélet mindenről, amihez hozzányúl, 
formáknak, szavaknak, színeknek, ár
nyalatoknak, imponderabiliáknak haj
szálig és lehelletig menő latolgatása. A  
tényen nem változtat, ha a költőnek ez 
a szüntelen kritikai tevékenysége sok 
esetben csak a kész költői műben ölt 
testet s nem jut külön, elméleti kifeje
zéshez ; a tény tény marad. S ha igen,

annál nagyobb öröm és tanulság a 
Múzsák mámorosán is látni akaró pap
jai és hívei számára. Öröm, mert a 
költő kritikája, ha átfogó és filozófiai 
elvekkel való megalapozását netán nem 
akarja vagy nem tudja elvégezni, rend
szerint azt veszi észre és láttatja meg, 
ami par excellence költői s ami költői 
műben mindennél fontosabb ; tanulsá
gos, mert gyakran olyan tényezőkre 
mutat rá, miket az avatatlan mester
ségbeli, technikai, másodrendű elemek
nek vél, holott velük áll vagy bukik a 
mű formája és hatása. Hogy a költő a 
maga alkotásáról vagy máséról ad-e 
ilyen kritikát, szintén nem igen változ
tat a dolgon : amibe beleéljük magun
kat, valahogy újra kell teremtenünk a 
magunk számára s magunkat valami
képpen azonosítanunk vele.

Kárpáti Aurél tanulmányai és kriti
kái minden ízükben magukon hordják 
a költő-kritikus lelkéből-elméjéből, for
máló kezéből való származásnak tipikus 
vonásait. «Kételkedő kritikus* —  de ez 
nem a filozófiai, elvi kétely minden állí
tással szemben. Ez a költőnek szoron
gása a mű előtt, hogy szabad-e így 
hozzányúlni, s utána a költőnek ké
telytől mentes, határozott válasza, hogy 
szabad, sőt kell, mert ítélet nélkül nincs 
élet és nincs alkotás. Úgyhogy ebben 
az értelemben a »kételkedő« és a »kri- 
tikus« egymásnak ellentmondó két ter
minus, de nem zárják ki, hanem inkább 
föltételezik egymást, mert együtt —  
kölcsönös vonzásban és taszításban, 
állandó egyensúlyozásban —  tesznek 
egy életrevaló egészet. Ez a kölcsönös
ség adja ezeknek az írásoknak szinte 
dialógusszerű többoldalúságát, köz
vetlen bizonyságtételét, bensőséges he
vét és erőteljes, eleven dinamikáját. Itt 
ugyanaz a kritikai ítélőerő működik, 
mely a költői alkotásban —  a dialógus 
a megformálatlan világ és a költő he
lyett a művekben megformált világ és 
a költő közt folyik. Az eredmény a 
meddő kétely szintjén túl mindig pozi
tív. Ezekből a kritikákból mindig meg
tudunk valamit, amivel az illető műről 
való tudásunk gazdagszik vagy mélyül. 
Közelebb hozza hozzánk, ismerősebbé, 
meghittebbé teszi. Éleselméjű kritikus, 
nem áll meg a fölszínen, kikutatja az 
alapvető ^problémát*, de élesszemű is, 
meglátja az alapnak szerves összefüg
gését az épület részleteivel a kifejezés 
és nyelv minden árnyalatáig. Ehhez az 
ú. n. kritikai érzéken, tehetségen és íz-
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-s ir  kívül jókora tudás is szükségelte- 

tdk. Végül, nem utolsó érdeme : kifor-
• ' .ra5-rr.ûveszete, pontosan kifejező,
z : - : : ; stílusa. Az ilyen kritika hivatást 
teljes:! a közönség nevelése terén.

Kárpáti könyvét mind a magyar kri
tikai Irodalomban, mind a Kultúra és 
. . : :mány sorozatban előkelő hely 
üjet; meg, mely utóbbinak mostanában 
ne relent pár kötettel igen-igen alá- 
s-rai.t színvonalát ismét visszaállította.

Fülep Lajos.

A L Ü K T E T Ő  TALAJ. Berend M ik -
i~í regénye. Panthéon kiadás. Ember 

í z  embertelenségben, — Ady-nak ez a 
srava jut az eszembe, mikor Berendné

ín y é re  visszaemlékszem. Nemcsak 
mert ez az írónő a humanitást 

"rangsúlyozza a háborút előkészítő és 
:snáló társadalommal szemben, hanem 
írért is, mert regényének eszmei háttere 
na sonló melancholikus hangulatban 
rangzik ki, mint Ady költészete. 
Az ideális emberi célokat kitűző 
; azokért komolyan helytálló léleknek 
el kell pusztulni abban a levegőben, 
rrelyet a háború teremtett, ez az 
erzes marad meg az olvasóban mint a 
regény végkonzekvenciája. Aki nagy- 
lerdületű, eszmékben élő ember van a 
re gényben, az mind tragikus végre jut. 
=JLiö sorban lady Elaine Rex, az angol 
írl?ztokrata lány, akiben az írónő a 
n  :dern kultúra legszebb virágát, a 
tiszta és büszke ember-liliomot akarta 
kitermelni az eredendő lelki nemesség, 
^rgfinomabb műveltség és az úri gaz
dagság talajából. Azért kellett neki el
pusztulni, mert nem erről a világról 
való. egy modern szent mártír, akit 
megfeszít -—  nem az emberek —  ha
nem a világ mai berendezése. Nem  
tarja az arisztokrata nő üres életét, 
irt a képmutatást, mely finom külső 
: zrmák mögé rejti az önzést s mely 
igencsak a luxust, a kiváltságos hely
ű t  et. hanem a kultúrát is a szórakozás 
ï-çye dúl üdvözítő céljának szolgálatába 

Lassanként elidegenedik szülei 
t-s egesz környezete életformáitól, le- 
rutia azok konvencionális életideáljait 
es újat keres magának helyettük. Egy  
n :  lem  női Buddha, akit a világtól el
zárva. neveltek, hogy ne ismerje az élet 
rrtiiga it s mikor azután szembekerül a 
: Ír  r  e!. nyomorral, halállal, háborúval,
— i - • • es végkép megtér. Előbb ön- 
: - latlann], azután egyre tudatosabban 
:~It íeres maga számára a szerelemben,

az intelligens érdeklődésben, a szociális 
nyomor enyhítésében, a forradalmi 
ideálokban s csalódik valamennyiben, 
míg végre rájön, hogy ez mind semmi, 
fel kell áldoznia magát, cselekednie kell a 
humanitásért. Erre egyfínom érzékeny
ségű modern nő,akiben nincs mega poli
tikai vagy szociális agitáció nyersesége, 
csak egy munkatermet talál"; elmenni 
a kórházba betegeket ápolni, a leg
veszedelmesebb betegeket, akár a pes
tis áldozatait is, saját életét áldozni 
mások életének megtartásáért, mikor a 
háború kitör, folytatni a munkát a hadi
kórházakban, azon az áron is ember
nek lenni, hogy egy eszményi célért 
megszegi a hadiszabályokat és eltapos- 
tatja magát a háború szörnyű lelket- 
lenséggel működő gépétől.

Romantikusan elképzelt alak a Lady  
Elaine, de olyan író romantikájával van 
megírva, aki keresztülment a realista 
világfelfogás iskoláján s ami ember- 
felettit elképzelt, azt igyekszik emberivé 
tenni az olvasó számára a motiváció 
és részletrajz bőségével. Erre használja 
fel a magyar irodalomban egészen ki
vételes műveltségét, mely egyformán 
kiterjed az összes néposztályok és 
európai nemzetek társadalmi formáira 
az arisztokráciától a legalsó proletariá
tusig, Angolországtól Szerbiáig, a mo
dern filozófia és orvostudomány tit
kaira, a diplomácia szövevényeire, még 
a katonai szervezet mindenféle csinja- 
binjára is. De ezenkívül is, a lelki moti
vációban mindenképpen azon van, hogy 
Lady Elainet belekapcsolja a realitás 
áramába, hogy megmutassa azokat az 
indítékokat, melyeknek összetevődésé- 
ből egy modern mártírsors kialakul. 
Ez az igyekezete néha kissé nagyon is 
tudatos, de vannak pontjai, melyek 
igazi írói megértésből erednek. Ilyen 
az, mikor a pestis-beteg mellett,, 
szigorú vesztegzárban töltött heteken 
át összemelegszik a magyar orvossal, 
akiben felismeri a humanitás ugyan
azon vénáját, mely benne is él. Ebből 
a felismerésből -— nőről van szó —  
titkolt, lemondó szerelem lesz és egy 
este, mikor a világtól elzárva, egymás
tól csak egy ajtóval elválasztva feküsz- 
nek, mind a ketten egymásról álmodoz
nak s a tiszta leányban megmozdul az 
asszonyi vágy. Ahogy ez meg van írva, 
abban finom női érzés vezette az 
írónő tollát. Ilyen pontokon érezzük 
meg leginkább a regény írójának poézi- 
sét, melyet sokszor többé-kevésbbé el
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takar a nagy kedvteléssel feltárt rop
pant műveltségi anyag. Szemmellát- 
ható, hogy az írónő művében, mely ter
jedelemre is szokatlanul nagy, a mo
dern kor epopéiáját akarta megírni, a 
mai világ egész, minden részletre ki
terjedő világképét. Hogy ebben a nagy 
és minden méltánylást megérdemlő 
igyekezetében sokszor elejti a saját 
epopéiáját, azon nincs csodálni való, 
mert olyan írónőről van szó, aki még 
nem próbálta ki egészen az erejét és 
most az olvasó szemeláttára keresi a 
maga megnyilatkozásának végső mód
ját, azt a poézist, melyben megtalálja 
lényének adaequat kifejezését. Ebben a 
regényben még kifelé néz, a világba, de 
máris igen sokszor megmutatja, hogy 
tud és fog is befelé nézni és meg fogja 
találni az igazi módszert : belülről, ön
magán keresztül meglátni és meg
ismerni a világot.

Sokat és közte sok helyeset is 
írtak erről a regényről. Méltányolták 
nemcsak műveltségét, hanem élet- és 
emberismeretét, a kompozíciót, mely 
a százágú történetet mégis erősen össze
fogja, világosságát, mely minden rész
letet kellően —  néha túlságosan is —  
szeme elé állít az olvasónak, —  azt a 
biztonságot, mellyel a számtalan alakot 
elválasztja egymástól és megmutatja 
a környezetükhöz való viszonyukat. 
Ezeket nem akarom itt ismételni. Csak 
azt akarom kiemelni, hogy ez az írónő 
nem játszik a mesterségével, hanem 
nagyon komolyan veszi, a legnagyobb 
igényeket támasztja önmagával szem
ben. Vannak regénye ellen ellenveté
sek, melyek kritikailag jogosultak, de 
amit sikerült elérnie, az is igen jelen
tékeny. A  lüktető talaj a mi regény- 
irodalmunkban szokatlanul nagy kon
cepció, amelyet nem közönséges siker
rel valósított meg egy nem közönséges 
tehetség. Berendné eddigi két könyve, 
egy novella és egy regény, inkább elő- 
készület-számba mentek, az önmaga 
útjait tapogatta ki bennük. U j köny
vével végre belépett az irodalomba, 
arra az útra, amelyen beteljesülhet 
minden amit önmagától kíván és az 
olvasónak lígér,

Schöpfiin Aladár.

A Z  A N G O L  R E G É N Y  M E ST E R E I. 
Irta : Kundt Ernő. Franklin kiadása, 
1927. A  panaszt, melynek e folyóirat
ban már hangot adtam, —  nép
szerűsítő irodalmunk szintjének süllye

déséről —  e könyvvel kapcsolatban 
meg kell ismételnem. A  másikat is, 
hogy : régebben is jelentek meg ilyen, 
talán szorgalommal, de hivatottság 
nélkül kompilált művek, ám akkor 
kellő fogadtatásban részesültek, ma 
azonban, úgy látszik, nincs az a dilet
táns tákolmány, amit föl ne magasztal
janak. A  rosszul alkalmazott «jóindu
lat* következménye, hogy mindenki el
veszti a kellő mértéket : a kiadók, az 
olvasóközönség s maguk a «szerzők* 
is. Aminek előbb-utóbb mindnyájan 
kárát vallják —  ha ma nem, hát 
holnap.

Hogy a mérték hiánya hová fajult 
már, e könyv első sorai egész leplezet- 
lenséggel dokumentálják, ahol a szerző, 
tudományos értékelésre számot nem 
tartható művét önmaga ekkép ajánlja : 
«tanulmányom hasznos segédkönyvül 
szolgálhat azoknak, akik tudományos 
alapon foglalkoznak az angol-amerikai 
irodalommal.«

Ha a könyv elejétől végig nem tenne 
tanúságot arról, hogy szerzőjének sej
telme sincs a «tudományos alap«-ról, 
kétségbe kellene vonni jóhiszeműsé
gét ; így azonban jóhiszeműsége min
den gyanún fölül áll. Az olvasó íté
letére bízom, melyik a rosszabb eset 
a kettő közül.

Akárroint szól a döntés, egy bizo
nyos : a tudomány szent nevét jó
messze félre kell tennünk. Marad a 
másik, sokkal szerényebb szempont, 
a népszerűsítésé, s a kérdés, vájjon 
megüti-e legalább ezen a téren, mond
juk, az átlag-mértéket. Szerző véle
ménye e tekintetben is igen kedvező : 
«haszonnal forgathatja e könyvet az 
a művelt magyar olvasó is, aki csak 
az angol regény labirintusában akar 
tájékozódni.« A  szerző jóhiszeműsége 
ebben is minden gyanún felül áll, meg
győződésének őszinteségéért szavatol 
a népszerűsítés kellékeiről való sejte
lemnek s a rátermettségnek teljes 
hiánya. De itt aztán már kétségtelen, 
hogy az ártatlanságnak ez az autogén 
bizonyítéka oly súlyosan elmarasztaló 
ítéletet mond ki a védencről, amilyen 
semmiféle vádló gyanúsítással sem áll 
arányban.

A  «tudományos alap«-ról hamarosan 
lemondva, hiába próbáltam a legigény
telenebb, legegyszerűbb »művelt ma
gyar olvasó« szemével olvasni, nem 
tudtam a forgatásával járó «haszon
nak* nyomára jutni.
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A lexikonban megtalálható életrajzi 

a iátok, középiskolai dolgozatok mo- 
corában elmondott »tartalmak«, né
hány üres frázisban elcsépelt »jel- 
_emzések«, de sehol egy igazán mű
vi szí vagy irodalomtörténeti szem
pont, egy megvilágító analízis, vagy  
akárcsak egy találó szó. Még vélet
lenül se. Hanem annál sűrűbben a 
s-: ::isier universel szapora fajtájából 
való tücskök és bogarak, mint kalauzok 
u l  angol regény labirintusában«. Pál
cául : «Manapság már nincs nagyobb 
etikai mestere az életnek, mint a 
rtgény.» (10. o.) »A  regény az emberi 
indulatoknak tükörképe . . . De a re
génynek a lényegét nem ily nagy tet
teknek a tárgyalása, dicsőítése alkotja, 
hanem sokkal egyszerűbb tárgy, amely 
némelyek szerint nem is az emberi élet
nek legfontosabb tényezői közül való : 
a szerelem.« (11. o.) »A regény vala
mely jellem kialakulásának a törté
nete —  a regény két emberi életnek 
a története, amely benső indulatok 
hatása alatt alakul ki. Ez a benső 
kialakulás és fejlődés főlényege a 
regénynek. Es ezt megtaláljuk Pame- 
lá ian  . . .« (73. o.) »Richardson regé
nyei jelentékeny haladást jelentenek. 
Hiányzik belőlük a lehetetlen elem : 
az elátkozott kastélyok, tündérek, szel- 
.emek és boszorkányoké (85. o.) Fiel- 
dingről detto : »Műve nagy haladást 
jelent a regény fejlődésében ; a bűvös 
várak, kastélyok és boszorkányok már 
nincsenek F. regényében.« (99. o.)
jWeller Sámuel jellem a valóságban 
nem létezik, olyan emberek, mint az 
: klubtársai sem járnak közöttünk,
azért azok felértékelésénél nem is al
kalmazhatjuk a regényhősök elbírálá
sánál alkalmazott mértéket.« (238. o.) 
>A reális, fizikai élet borzalmait még 
senki sem rajzolta le olyan megkapóan, 
mint Poe.« (255. o.) »Bár sok barátját 
vesztette el bátor elhatározása miatt, 
s:t házassága volt oka annak is, hogy 
nem a Westminster! apátságban az 
angol nemzet többi nagy írói közé 
temették el George Eliote-ot, mindezért 
sokszorosan kárpótolta őt boldog csa
ládi élete, melyet minden hírnél, dicső
ségnél többre becsült.« (295. o.)

íme néhány csöpp a tocsogóból, 
melyben az angol regény mélyjáratú, 
hatalmas gályái caplatnak. Megtagadná 
íket. látván, az alkotójuk, s az atyafi
éi z :t ezzel a vizenyővel, a tenger,

Fülep Lajos.

R E G É N Y E S  É L E T R A JZ O K . A  re-
gény csődjét jelenti-e vagy a regény 
mindent abszorbeáló erejét, hogy a 
francia könyvpiacon szinte gomba
módra szaporodnak a regényes életrajz
sorozatok : Vies des Hommes Illustres, 
-— Romans des Grandes Existences, —  
Nobles Vies, ■—  Grandes Oeuvres, —  
Vies Amoureuses, -— Les Grands 
Coeurs ! Vagy beleunt már a közönség 
az igazi regénybe s azért ilyen álregé
nyekre van szüksége, vagy annyira 
megszokta a regényt, hogy még komo
lyabb természetű olvasmányainál is 
megkívánja a regényformát? Nehéz 
volna a kérdést ilyen rideg alternatívá
ban felállítva eldönteni. Sokkal való
színűbb, hogy az olvasóközönség egy jó 
részénél ez a két tendencia egyenlő erő
vel és párhuzamosan érvényesül. A  kö
zönség csakugyan megunta a léha sze
relmi regények örök egyformaságát, ko
molyabb tartalomra vágyik és a kita
lált kalandok érdektelensége helyett 
azt az izgalmas érdekességet keresi, 
melyet maga az élet ad. De szereti is a 
regényt, a regény könnyed, megkapó 
formáját és szívesen olvassa a megtör
tént valóságot a költészet megszépítő 
formájában, különösen mióta a natu
ralista regény valóságában keservesen 
csalódott. Ezek a regényes életrajzok 
különben rendkívül közel állnak a tör
téneti regényhez, amelynek sikere örök 
s amelynek nagyszerű renaissance-át 
nemcsak a külföldi irodalomban, ha
nem a saját irodalmunkban is tapasz
talhatjuk. Nem véletlen az, hogy a tör
ténelmi regény akkor indul új virág
zásnak, amikor a kiadók egyenesen a 
közönség ízlése után indulva meg
teremtik a regényes életrajz - soroza
tokat.

A  külföldi kritika, amely kénytelen 
volt észrevenni ezt az irodalmi jelensé
get, sokat vitatkozott a regényes élet
rajzok sikerének nagy titkáról. Talán 
legközelebb Benjamin Crémieux jár az 
igazsághoz. Szerinte mindnyájunknak 
vannak a múltban, történelemben, po
litikában, irodalomban és művészetben 
nagy eszményképeink. Magasan fölöt
tünk állóknak érezzük őket, de azért 
szeretnők példájukat követni. A  regé
nyes életrajzok rávilágítanak ezeknek 
a nagy egyéniségeknek bizonyos gyön
géire, intim életüknek apró, kicsinyes 
köznapiságaira, leírják küzdelmeiket s 
a vereségeket, melyek az életben érték 
őket, megmutatják bennük a közönsé
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ges halandót és életükben azokat a pil
lanatokat, amelyek a mi színvona
lunkra szállítják le őket. Másrészt azon
ban bepillantást engednek sikerük me
chanizmusába és lehetővé teszik, hogy 
életük tanulságából kihámozzuk azt a 
módszert, amelynek segítségével az át
lag fölé emelkedniük sikerült.

Ez lélektanilag bizonyára helyes ma
gyarázat. Viszont az is bizonyos, hogy 
a regényes életrajzok divata pontosan 
beleillik egy általános irodalmi irány 
mind diadalmasabb előretöréséhez. A  
különböző avant-garde irányok forra
dalmi chaosa után az irodalom egész 
szemhatárán egy új klasszicizmus tiszta 
körvonalai kezdenek kibontakozni.Paul 
Valéry tiszta költészetétől az erjedésé
ből nemes borrá érő expresszionizmusig 
minden nagy írónál felfedezhetjük már 
a nyomait. Az új európai szellem, mely
nek megteremtésén a legideálisabb lel
kek serényen dolgoznak, az új klasszi
cizmus jegyében születik s ez új csillag
zat fényében megtalálhatjuk a rokon
ságot egy Jules Romains s a mi Babits 
Mihályunk lényegét tekintve egészen 
más költészetében. Minden klassziciz
mus alapja a tiszta realizmus tiszta mű
vészetté való nemesítése s ez lényegé
ben a regényes életrajz is, amelyben a 
klasszikus kor egyik nagy írójának, 
Plutarchosnak szelleme éled újjá.

így találkozik össze a közönség íz
lése az irodalmi ízlés belső hajtó erejé
vel, mert a kettő mindig kölcsönös ha
tással van egymásra. Spontán írói in
vencióból született az első ilyen roman- 
tizált élettörténet André Maurois »Ari- 
el«-je, amely Shelley nyugtalan életét 
mondta el és ennek páratlan sikere ösz
tönözte a kiadókat az egymást érő so
rozatok kiépítésére. Maurois különben 
a szerzője a sorozatok egyik legsikerül
tebb kötetének, a Vie de Disraeli-nék. 
Ez a kötet korproblémát is érint mel
lesleg és bizonyítéka annak, milyen tö
kéletesen asszimilálható a nyugateuró
pai zsidó. Magyar vonatkozásainál s 
életének gazdag változatosságánál fogva 
is különösen érdekelhet bennünket Guy 
de Pourtalès Liszt-életrajza s ugyancsak 
Pourtalès dolgozta fel Chopin életét, 
amely a francia romantika atmoszférá
jával, George Sand szerepével és tra
gikus korai végével különösen alkalmas 
arra, hogy nagyhatású, érzelmes re
génnyé színesüljön.

Henri Béraud, a mai francia irodalom 
egyik legkitűnőbb reporter-írója, Ro

bespierre életét írta meg. Munkájában 
legérdekesebb a forma, amelyet válasz
tott s amely az egész életrajznak a leg
nagyobb közvetlenség és hitelesség 
szuggesztív erejét adja meg. Béraud a 
gyermekkori barát szerepét öltötte ma
gára, aki még az élő visszaemlékezés 
távlatából 1826-ban írta meg a opolgár 
arisztokrata« történetét. Oudard kitűnő 
képet fest Európa tengeri államainak 
pénzügyi és gyarmatpolitikájáról, Law - 
nak, a jóhiszemű szélhámosnak, vagy 
mint ő maga nevezi, ^tisztességes kalan
dorának érdekfeszítőn megírt életraj
zában. A  francia ízlésnek és kultúrának 
behódoló rokokó Európa viszont De 
Ligne herceg életrajzában bontakozik 
ki előttünk. Ez a »jockey-diplomata« 
bekalandozza egész Európát. Paristól 
Pétervárig ér el a keze. Ő közvetíti II. 
József és Nagy Katalin találkozását a 
frissen hódított Taurisban s az udvari 
cselszövények mellett arra is marad 
ideje, hogy a magyar huszárok vitézsé
gét dicsőítse.

Brilliáns kis történelmi miniatűr 
Nagy Katalin cárnő szerelmi élete Lu 
cien Murát hercegnőtől. Mint egy új bi
zánci Theodora emelkedik ki hálókabá
tos marsallj ai és diplomatái közül a cse
lekvés és a szerelem legszívósabb ener
giájú nagyasszonya, oldalán hűséges és 
találékony csizmás Pompadourjával, 
Potemkin tábornaggyal. Maurice Pa- 
leologue francia nagykövet II. Sándor 
cár tragikus életregényét írta meg s a 
legszebb irodalmi életrajz Chesterton fö
lényes szellemmel csillogó Dickense.

Ezeknek az életrajzoknak az érde
kessége különben két tényezőtől függ : 
először, hogy mennyiben alkalmas 
maga az élettörténet regényes feldolgo
zásra, másodszor, hogy mennyire tudja 
magát beleélni a szerző olyan intenzi
tással hősének életébe, mint amilyen 
intenzív érdeklődést olvasóitól vár.'Ez  
a kettő különösen akkor fontos, ha, 
mint a francia életrajzokban, mégis a 
regényességen van a fősúly. A  német 
Emil Ludwignál a politikai miliőrajz, a 
történetfilozófiai beállítás s az egyéni 
jellemzés a fontos. A  mi életrajzíró ro- 
mancier-ink inkább a német példát kö
vetik. Mert nálunk is vannak már ilyen 
életrajzok, s hogy ezek itt is a közönség 
ízlésével és szükségletével találkoznak, 
azt Kemechey László Mussolini-jának 
és Surányi Miklós Bethlen-jének nagy 
sikere eléggé bizonyítja.

Kállay Miklós.
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CSAT HÓ K Á L M Á N  Ú J A B B  M Ű 

V E L  Mindhalálig. Regény. 8-r. 312 1. 
Miért nem ment hozzá nagymama nagy
apához ? Elbeszélések. 8-r. 203 1. M i  
z-m a kulisszák mögött ? 16-r. 96 1. 
Mind a három Budapest, Singer és 
'•V jifner. Csathó Kálmán regénye be
fejezését nyújtja annak a trilógiának 
L-:ányok, anyák, nagyanyák), melyből 

két kötetet már ismertetett folyóira
tunk (1. sz. 73— 74. 1.). A  nagyszabású
— ú a modern Magyarország három 
nemzedékének történetét tükrözi. Két 
:;ulád ádáz ellenségeskedésében, csel
ező vényeiben és összeütközéseiben fo- 
lyik le előttünk itt is a cselekvény s 
ez éles világosságot vet az országos
- keményekre is, melyeknek intézésé- 
b-en nagy szerephez jut mindkét csa
lid. A  cselekvény fő mozgatója itt is 
■íz ösztönös, engesztelhetetlen gyűlöl-

mely áldatlan végre juttatja az 
egyén sorsát is, az ország dolgát is.

A véderő-vitának a családok béké
jét is feldúló harcaival indul meg a 
cselekvény, majd szürke napok küz
delmein s az ezredéves forduló dicső 
képéin keresztül a nemzet katasztró
f á v a l  végződik. A  könyv végén meg
döbbentő élességgel rajzolódnak ki a 
szociálista gróf« vonásai s^benne Ma

rj- Írország sötét végzete. Ő az egyet
len, kit nem rejtett álarc alá a
S Z 6 T Z Ő .

A nemzet bukásával párhuzamosan 
íz  egyéni életsorsok is fájdalmas össze- 
mlásokra jutnak vagy rezignációba 

bunyatlanak. A  gyűlölet nem hozott 
megnyugvást és boldogságot senki 
írim ára. Mint megvadult paripa, meg
állás nélkül ragadta magával áldoza
tait s nemtelen indulatáért mindegyik 
 ̂e zdedvesebbjének boldogságával fize
tett. Ezeknek ifjú szívében föllángolt 
i  megváltó szeretet s rávilágított arra 
íz  útra, melyen egymásra találhattak  
Tclua a gyűlölködés által szétválasz
tottak. De hiába, mert nem tudják  
; meleg sugár előtt őszintén kitárni 
;m mket azok, kiket a gyűlölet ejtett

ív. az érdeklődés középpontjába a 
Tïî-.elkedô és gyűlölködő két asszony 
r  érmékéi, Szervácz Ágnes grófnő s 
SÉSti-Iay Ödön, kerülnek s az ő boldog- 

. c . ; : mmisíti meg az anyák ellen-
lese. Van valami mélyen meg- 

n ict r. e mesen elégikus abban a szép
• :. bán. mely ezt a két gyönyörű 

--ír-ízv.e-rt egymáshoz fűzi s szinte a

természet romboló erőinek megdöb
bentő bizonyosságával példázza, hogy 
a legnemesebb érzés is tehetetlen a 
gyűlölködés ostromával szemben. Ro
meo és Júlia szerelme ez ; nem oly 
szenvedélyes, de ép oly fegyvertelen 
az ádáz indulatoknak körülöttük zajló 
világával szemben. A  leány egyike 
Csathó Kálmán legszebben rajzolt 
alakjainak : csupa finomság és tartóz
kodó báj s egész lényén valami ábrán
dos, szelíd szomorúság árad el.

S most, az egész regény végén, 
visszatekintve Lujzi örök tűzként lo
bogó gyűlöletének rombolásaira, most 
se tudjuk tisztán megérteni, miért 
üldözte oly engesztelhetetlenül ve- 
télytársnőjét s miért kellett magának 
is egy egész életet átszenvednie ez 
ösztönös gyűlölet hajszájában. Ez 
nyugtalanító kérdés marad a regény 
egész folyamán s megzavarja ennek 
harmonikus hatását. Maga Lujzi nagy 
hazaszeretetével magyarázza ; fia azon
ban nem tud benne mást látni, mint 
gyerekes versengést, apró hiúsági kér
désekből fakadó torzsalkodások soro
zatát. Mi sem s így nem tudjuk teljes 
megnyugvással fogadni az író igazság
szolgáltatását. Rokonszenvével hatá
rozottan Lujzi mellett van, a regény 
végén övé a teljes elégtétel, pedig az 
ő gyűlölködése és félelme, konoksága 
és ridegsége az igazi oka minden sze
rencsétlenségnek.

Ez a kötet is megnyilatkoztatja az 
írónak azokat a kiválóságait, melyek 
jellemezték a két első részt. Itt talán 
még több a politika, de a szerző a 
politikai élet küzdelmeit annyira szo
ros kapcsolatba tudja vonni az egyéni 
életsorsokkal s oly mély rokonérzést 
kelt ifjú szerelmes párjának sorsa 
iránt, hogy az érdeklődést mindig 
ébren tudja tartani. Az országos dol
gokban is azt érezteti, hogy mint 
vergődik az egyén a politika hínárjai 
közt s a közügy mint kívánja áldo
zatul az egyes ember boldogságát. S 
a regény nemcsak írói hivatottságá- 
ról tanúskodik, mellyel megküzdött 
tárgyának sokféle nehézségével, ha
nem okos mérsékletéről is, mellyel 
ezeket a hozzánk időben még oly kö
zel levő eseményeket tekintette"

Elbeszéléskötete tizenhat rövidebb 
dolgozatát foglalja magában. Nagyobb- 
részük Csathó legkedveltebb tárgy
köréből : a kisvárosi és falusi birtokos
ság életéből van véve. Kedves »bieder-
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meier-alakok« az ő legjellegzetesebb 
figurai, akik mintha régi-régi szín
darabokból maradtak volna itt hír
mondóknak. Gyakran mutatja be a 
pusztuló, egykedvű, sem tanulni, sem 
okulni nem szerető gentry egy-egy 
képviselőjét. A  sok vidám történet 
mögül kihangzik a szánalom és szo
morúság hangja is a sok szép magyar 
vagyon pusztulása fölött. Nemcsak 
együtt érez alakjaival, hanem mintegy 
családias viszonyban, rokoni közel
ségben látja magát velük s ennek az 
intim kapcsolatnak hangján beszél 
róluk.

Egészséges, vidám világ a Csathó 
Kálmáné ; alakjai közül többnyire még 
a szerencsétlenebbek is meg tudják  
szerezni maguknak a boldogság illú
zióját. Feltűnő vonzalommal fordul 
irodalomtörténeti tárgyak és alakok 
felé is. Még ha ezekről szól is, jellemzi 
előadását valami játszi, tréfás, mó
kázó kedv, néha magával a tárggyal 
is mókázik. Szereti azokat a helyze
teket kiaknázni, melyeknek komikuma 
egy kis ártatlan becsapásból, egy kis 
tréfából fakad. A  kötet címét adó 
elbeszélés komikus fordulatai pl. abból 
keletkeznek, hogy egy fiatal menyecs
kének atyai nagyatyját s anyai nagy
anyját egyik vendég házastársaknak 
véli. Ismétlődő fogása az írónak, hogy 
tettetett tájékozatlansággal csalja ki 
egy-egy alakjából az elbeszélés fordu
latait/de ezt annyi ötletességgel teszi, 
hogy a forma ismétlődését nem írjuk 
az író leleményének rovására.

A  színfalak világába vezet Csathó 
Kálmán kis füzete (M i  van a kulisszák 
mögött ?) s azt az utat rajzolja meg, 
melyen egy-egy színdarab a szerző 
kezéből a közönség elé jut. Tizenötévi 
rendezői munkásságának tapasztala
tait felhasználva, sok jóízű anekdotá
val és tréfával élénkítve, a lényeges 
dolgokat élesen kiemelve, pompás köz
vetlenséggel világít rá a színpad művé
szetének teljes egészére. A  legjobb 
irányban elégíti ki a színházi intimitá
sok iránt mindig élénken nyilatkozó 
érdeklődést. Megnyugtatja a festett 
világ léha erkölcseire borzalommal 
gondoló nyárspolgári felfogást ; lehűti 
a kulisszák mögött kalandok termő
földjét sejtő romantikus képzelődést 
s »a színművészetnek, az ember-ábrá
zolás misztériumának tiszteletére« esz
méltet és nevel.

Kéky Lajos.

ÖT V IL Á G R É S Z  A  SZAJNA  P A R T 
JÁN. Tamás Istvántól. (A  Bácsmegyei 
Napló kiadása. Kosztolányi Dezső elő
szavával.) Szabadka, 1927. Egy fiatal 
szabadkai újságíró megjárta Párizst, 
ott ügyes interjú alá fogta a művész- 
és írótársadalomnak a világ minden 
tájáról összeverődött hírességeit, s most 
negyedszáz ilyen »színes riport«-ból 
takaros gyűjteményt állított egybe, a 
szöveget egy csomó fényképpel, meg 
vázlattal (jobbára Párizsban élő ma
gyar művészek rajzaival) tarkázva. 
»Áldozatai« közt legnagyobb számban 
vannak a festők és szobrászok : P i
casso, a kubizmus pápája, a japáni 
Foujita, a hollandus-párizsi Van Dön
geti, két nagytehetségű délszláv : Dobro- 
vics és Mestrovics, meg több kint el
helyezkedett hazánkfia (Csáky, Kelen, 
Réth, Vértes). A  színpad világát ugyan
csak tarka quodlibet képviseli : Gaby 
Morlay, a tragika, Mistinguette, a 
Moulin Rouge alkonycsillaga, José
phine Baker, Párizs csokoládészínű 
bálványa s a Fratellinik bohóc-triója. 
Az írók közt találkozunk a Batuala 
néger költőjével, Ibanezzel, a reklám
spanyollal, a pikantéria-gyáros Champ- 
saur-ral, a »kis« Rostand-nal, stb. Ter
mészetesen nem marad el a mozi sem 
(Mozsukin, J. Coogan). S végül felbuk
kan Herriot, a politikai- s Yoronoff, 
az orvosi primadonna is.

A  világ nagy színpadának e tarka 
figuráiról eleget olvashattunk, de így, 
csokorba kötve, színeik mintegy egy
mást hangsúlyozzák.

Tamásnak jó szeme és ügyes tolla 
van. Becsúléssel ír a komoly értékről 
és szenvedéllyel rángatja le a csillogó 
leplet a sarlatánról. Valami nagyon 
mélyenjáró jellemzéseket persze az ily 
»tízperces« bemutatásoktól nem igen 
remélhetünk. De Tamásnak tagadha
tatlanul fürge ceruzája van : ami tíz 
percbe belefér, abból nem igen szalaszt 
el valami feljegyzésre érdemeset. K a 
leidoszkópját boszorkányosán forgatja, 
képei csillogók s főleg változatosak.

Kosztolányi Dezső meleghangú be
vezető sorokkal hívja fel a figyelmet 
ifjú, pátriája-beli írótársára. Tamás 
könyvében ő az amerikai mázzal be
vont új Párizst pillantja meg, de a 
szerző érdemét éppen abban látja, hogy 
e máz mögött megérezteti a modern 
Athént is, a báj, a könnyedség, az 
igazi erő világát.

Rédey Tivadar.
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SZINTÉZIS . Tanulmányok a szél

ié mi tudományok köréből. Második kö
tet. Szerkesztette Nagy Sándor. Amicus 
kiadása, 1927. —  Már a háború alatt, 
ce különösen utána, sok szó esett arról, 
hogy a virágjában lévő író-nemzedék
nek lesz-e méltó utóda, s ha igen, 
milyen. A  zűrzavaros időkben, mikor 
úgy rémlett, hogy minden veszni in
dult, keresték, ha vannak-e fiatalok s 
hol vannak. Egyszer úgy látszott, van
nak, máskor, hogy nincsenek. A  kérdés 
ma már eldöntöttnek tekinthető. Nem
csak az, hogy vannak, hanem az is, 
hogy milyenek. Nyilván vannak még 
izokon kívül is, akikre most gondolok, 
î a kialakuló képbe illesztésük változ
tatna a kép arculatán, de itt, röviden, 
f ’.rg annyit megállapítani, amennyiből 
a kép határozott körvonalai fölismer- 
hetők. Egyik rávilágító forrás a Pan- 
z:-a  folyóirat, másik a Szintézis két kö
tete. A  Pandora célzata irodalmi és 
művészeti. De ami különösen jellemző 
reá, az kritikai szelleme —  mely nem 
all meg a puszta artisztikum átélésénél 
es analízisénél, hanem határozottan ál
last foglal az etikai, politikai és szociá- 
lis tényekkel szemben. Ennek a kriti
kának van ethosza. Kitetszik ez min
ién sorukból, ott is, ahol állásfoglalá
sukat nem formulázzák külön. A  kriti
kai szellemnek ez a látszólagos túlten
gd se csak annak szemében lehet ag- 
•risztó, aki pl. költészetet csak impresz- 
st: mista elvtelenség alapján tud elkép
zelni, s aki a művészet »közvetlenségét« 
vagy »üdeségét« a »világnézettől« vagy 
a művészi formálás diszciplínájától 
íelti. Kétségtelen, hogy soha —  a görö- 
g : ítől máig —  mélyreható megújulás 
nem történt mindenre kiterjedő kritikai 
átértékelés nélkül. Mindegy, hogy azt a 
kritikát leírták-e vagy nem —  de meg
volt. És határozott állásfoglalás volt, 
nemcsak a kifejezési formákkal, hanem 
mindennel, az élet egész ethoszával 
etemben. Könnyű volna számtalan jel
lemző példát fölhozni. Én a magam ré
st er 51 éppen az éles, meg nem alkuvó, 
ha kell, önmagával szemben is kímélet
len kritikai szellemben látom garanciá
it az új nemzedék nagyrahivatottsá- 

; m ak. A másikat sokoldalú, nem pusz
tán ; iépirodalmi, érdeklődésében, filo- 
T:fla: tájékozottságában és tiszteletre- 
ntelto tudásában. Ezekben a fiatalok- 
: an megvan az etikai felelősségérzet, a 
—Ijg isan  látás és a felkészültség arra, 
: n ne zsák >írók*. hanem a régi érte

lemben szellemi vezetők legyenek.Hogy 
mai termésükből mi marad meg, a jövő 
dolga ; de hogy kritikájuk sok tekintet
ben már ma »jogerős«, az kétségtelen. 
(Bizonyára nem véletlen, hogy pl. az 
olyan kortünetnek, amilyen a fasizmus, 
legtalálóbban átvilágított röntgen-ké- 
pét a Pandorában láthattam, Mussolini 
beszédeinek ismertetése kapcsán.)

A  Szintézis csoportjának célja tisz
tára kritikai és elméleti, örvendetes je
lenség, hogy ez az ifjúság ma, amikor 
elméleti tárgyú könyvvel megjelenni 
szinte lehetetlen, s amikor nagyobb lé- 
lekzetű tanulmányok közlésére alkal
mas folyóiratunk alig van, megtalálta 
az összefogásnak és az együtt-kilépés- 
nek ezt a módját. Örvendetes az is, 
hogy már az első kötettől a másodikig 
fejlődés mutatkozik. Az érdeklődés itt 
is sokágú, a témák jóformán semmi ösz- 
szefüggésben sincsenek egymással, az 
egészet mégis valami rokoni szellem 
hatja át. Annál becsesebb, hogy ez nem 
szándékolt, nem szerkesztői programm  
à tout prix, hanem magától villan föl 
legtávolesőbb pontokon.

A  második, új kötetnél maradva : a 
tanulmányok között vannak olyanok, 
melyek nagyobb méretű témához nyúl
nak s így csak futólag vethetnek' föl 
egy-egy szempontot (hely híján vagy 
végig-gondolás híján, itt még nem de
rül ki), s olyanok, melyek témájukat 
elegendőképpen ki is merítik. Mivel ke
vés hely áll rendelkezésemre, csak egy
két futó megjegyzéssel jelezhetem véle
kedésemet róluk. Első a sorban Vár- 
konyi Nándoré Babits lírájáról. Az ál
talánosságoktól nem jut el a konkrét 
problémáig, itt-ott tapogatja, nem ra
gadja meg. Molnár Antal a zeneeszté
tika föladatáról ír ; az alapfogalmakat, 
a zeneesztétika kategóriáit kellett volna 
tisztáznia ; ez persze a legnehezebb ; de 
ha megvan, minden megvan ; néhol, úgy 
látszik, sejti őket ; de nem fejti ki kel
lően ; részletkérdésekbe megy át, mikre 
csak később kerülhetne a sor. Kodo- 
lányi János cikke Szabó Dezsőről ki
tűnő kritika, olyan emberé, ki nemcsak 
határozott és épkézláb esztétikai szem
pontok, hanem bőséges tárgyismeret 
alapján ítél. Erdély Alice cikke —  A  
végzet gondolata az etikában •—  külön 
megformulázva képviseli a többiben is 
együtt-zengő etikai tendenciát ; jel
lemző és becses rátalálás : az etikai tí
pusokat a végzet fogalmával szondálni ; 
érdemes volna a kérdést egész kimeri-



238
tőén földolgozni. Genthon István a ma
gyar szobrászat útjának vázolását, rö
vid áttekintését kísérli meg ; jeléül an
nak, hogy ez a nemzedék tudatára éb
redt nemcsak a mulasztásnak a hazai 
művészet történetének földolgozása te
rén, hanem a reá szálló, már erkölcsi 
imperativusú föladatnak is ; örömmel 
látom, annyival inkább, mert úgy tet
szik, tisztában van vele, milyen rend
kívüli nehézségek várnak rá a részlet
kutatás terén. Káldor György tanul
mánya az európai ifjúság problémájá
ról becses adaléka e nemzedék magára- 
eszmélésének ; konklúziójával nem ér
tek egyet, de értékelem komoly és jól 
átgondolt állásfoglalását a kor problé
máival szemben. Az utolsó tanulmány 
a szerkesztő Nagy Sándoré Knut Ham- 
sunról : kitűnő konkrét mű-analízis, 
amilyet nálunk ritkán olvas az ember ; 
Hamsun kellő ismeretének híján nincs 
módomban ellenőrizni tételeinek igaz
ságát, de analízise oly meggyőző, szem
pontja oly imponáló, hogy el kell fo
gadnom.

A  stílus ellen volna itt-ott szavam. 
Akárhogy írjuk »egy, a«, vagy »egy : a« 
(107. o.) -— az interpunkció nem teszi 
magyarabbá ezt a rútságot. Egy kis 
figyelemmel ebbe az irányba, könnyű 
az ilyenen segíteni. Fiilep Lajos.

D E N K M Á L E R  D E S  T H E A T E R S . 
Ezen a címen egy, a maga nemében 
páratlanul álló kiadványsorozat indult 
meg több neves művészetbarát pénz
ember támogatásával a müncheni R. 
Piper-cég kiadásában és a bécsi Natio
nal Bibliothek színházi osztálya igaz
gatójának, a kiváló színészethistorikus 
Joseph Gregornak a szerkesztésében. 
A  12 kötetből álló, 20— 20 műlapot 
tartalmazó mappasorozat a rendezés, 
díszlet, kosztüm és a teátrális szo
kások történelmének egy-egy fejezetét 
öleli fel és legnagyobbrészt első publi
kációja a National Bibliothek szín
házi gyűjteményében, az Albertinában  
és rokongyüjteményekben őrzött ide
vágó képes ábrázolásoknak.

A  nagy mű -— melynek eddig hét 
kötete hagyta el a sajtót —  a biblio
filiák hatalmas meggazdagodását je
lenti és nemcsak szakszempontból ér
demli meg a legteljesebb figyelmet. 
Mindössze 300 példányban jelenik meg 
és Magyarországra ebből egyetlen pél
dány került, ami a Fővárosi" Könyvtár 
áldozatkészségét dicséri.

Az első kötet Lodovico Ottavio 
Burnacini (1636— 1707) Maschere-je, 
illetve a nagy barokk kosztümtervező 
mesternek ugyanilyen cím alatt a 
National Bibliothekben őrzött nagy 
negyedrétű, 38x24 cm nagyságú, 189 
lapot tartalmazó kötetében található 
legjellemzőbb színpadi ruhaterveinek 
publikációja. A  nyomás olyan tökéle
tes, hogy még az eredeti rajzok vas
tag papírjának foltos megsárgulását 
is hűen visszaadják az egyes műlapok. 
Mint ismeretes, I. Lipót császár alatt, 
a színházi kultúrának a barokk szelle
mében történt lendületes fejlődése ide
jén, a heroikus és allegorikus operák 
különös módon tobzódtak a legfantasz
tikusabb kosztümökben. E kor repre
zentatív művészének, Burnacininek, 
gazdagon aranyozott, dús fantáziával 
felöltöztetett miniatűr-figurinjein ke
resztül szuggesztív képet kapunk a 
X V II . század második felének felül
múlhatatlan látványosság-kultuszáról.

Az architektonikus jellegű színpadi 
díszleteket és architektúra-fantáziákat
—  egykorú metszetek után —  repro
dukáló második kötet elsősorban a 
barokk díszlet stílusát meríti ki, bár 
a Jean Martin 1572-iki párizsi Vitru- 
vius kiadásában található —  legrégibb 
díszletnek ismert —  fametszetek ket
tőjét ábrázolja az első műlap, az utol
sók pedig eljönnek egészen a X IX .  
század közepéig. Burnacini, Fernando, 
Francesco és Giuseppe Galli-Bibiena, 
G. N . Servandoni, Antonio Sacchetti, 
L. Quaglio, J. B. Piranesi és Gasparo 
Balliari nevei szerepelnek az ismeret
len mesterek mellett a tervek szerzője- 
ként.

A  barokk-rokokó kosztűmstílus szel
lemének beható analízisét kapjuk An
toine Dániel Bertoli (1678— 1743.) a 
bécsi National Bibliothekben őrzött 
színpadi figurinrajzai egy részének a 
Denkmaler des Theaters harmadik köte
tében történt publikálása bevezetőjé
ben. A  műlapokon pontosan megfigyel
hetjük Brunacini és Bertoli, e két 
geniális színházi ember ókori ruha- 
stílusokat átíró művészi tendenciáinak 
finom differenciáit.

A  negyedik kötet Pompe funebre de
S. A . R. Charles I I I .  duc le Lorraine 
címet viseli. Az élet teatralizálásának 
nagy alkalmai közül az ünnepélyek 
mellett a halál és a temetés komor cere
móniáiban fejeződik ki leghívebben ko
rok és nemzetek színészi ösztöne. Nagy
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ir : ialma van a teatrális beállítású te
r r i -.rsi szokásoknak. Ritka szép emlé
kei őrzik III. Lotharingiai Károly 
X  X  május 14-én bekövetkezett halála 
srXsőségeinek és öt nappal később ren- 
irzett temetése művészi pompájának 
1 1  : k a miniatűrök, amelyeket e negye
ink kötet tesz közzé a kultúrhistoriku- 
; : nagy örömére.

Az ötödik kötet a flamand és német- 
XíX di gazdag színészi múltra hívja 
fel a figyelmet. Gondoljunk csak a 
X V II. századra, amikor az angol kő
in; Xások a mai Hollandián, Belgiumon 
át v : nulva termékenyítik meg a német 
snrXiázi kultúrát. És hogy e föld lakói 
r i r - k  is sűrűn megnyilatkozó színészi 

snórmel rendelkeztek, arról e mappa 
r  Xz meg, melynek első két műlapja 
V Károly temetési menetét ábrázoló 
rXniatűrök kosztűmtörténetileg fontos 
-ríileteit mutatja be, a harmadik V. 
Karoly Brüggebe való teatrálisan meg- 
rt-rt íezett bevonulásának emléke, a to
vábbi műlapok pedig a teatrális hajla-
— : t lépten-nyomon megnyilatkoztató 
aepunnepélyek, ünnepi felvonulások 
« rr korú ábrázolásainak facsimiléi. Spe- 
ttalis színpadforma az úgynevezett 
? ederijker-színpad, melyet többféle va
r a s b a n  látunk. Ez a Ferenc, bra- 
: art ti herceg Antwerpenbe való be- 
t : rulása alkalmával a Rederijker-

-saság által felállított allegorikus 
színpad és az amsterdami Schow- 
: a klasszikus színpad háromajtós
£ instrukciójára vezethető vissza.

X IV . Lajos korának teatrális szelle
met nem érthetjük meg annak a párat
lan könyvemléknek az ismerete nél- 
kX. melynek lapjait a Denkmáler des 
. ziers V I. kötete tartalmazza : Cour- 
■ áe Testes et de Bague faites par le 
? 1  -:n Vannée 1662. A  lovas felvonulás 

rtümôs tervei a napkirály korá- 
zak barokk pompatobzódásában egy 

kor lelkiségét tükrözik.
A díszlet tárgytörténetének forrás- 

—X szerű fejezetét adja a hetedik kötet,
- a Színház és kert címet viseli. 
A Xeinair-szcénák nagy feladata és 
• rr -korra változó megoldása bonta- 
i : Xk ki előttünk. Az első •—  realisz- 
nkus előadású — • kertdekoráció után a 
fi.építészeti elemekkel, girlandokkal, 
: s : i is részletekkel zsúfolt barokk kert
it.i^szet jegyében alakulnak ki a szín-

• k keretei. A  barokk kertdekorá- 
pviselő Kyssel és G. Torelli met- 

: reprezentatívek. A  spanyol kert

színház típusát F. Juvarra (1676—  
1736) két fantáziagazdag műlapja kép
viseli, az angol kertet egy eddig publi
kálatlan —  Mr. Bream kertjét ábrá
zoló -—  akvarell a X V II . század elejé
ről, mely őszi hangulatával és teatrali
tásával megkapó. A  németalföldi példa 
Seb. Vranc (1575— 1603) egy rajza kö
tetlen helykiaknázásával, aminek töké
letes ellentéte Jean Lepautre zárt, mű
vészi kertkompozíciója. Az olasz kert 
teatrális stilizálására vonatkozó doku
mentumok és kerti ünnepségeket ábrá
zoló egykorú metszetek (A . Watteau, 
J. Volpato) egészítik ki a mappa 
anyagát.

Joseph Gregornak az egyes köteteket 
bevezető forrásműjellegű tanulmányai 
a színészet- és kultúrtörténeti szakiro
dalom nagy gazdagodását jelentik.

Németh Antal.

A  N A G Y SÁ G O S  U R  ÉS A Z  ASZ- 
SZO NY . Kosáryné Réz Lolától. Regény. 
8° 184 1. Bpest, Singer és Wolfner. —  
A  regény címében ironikus célzás van 
a férfi fölény-érzetére, mely a házas
életben az asszonyt alacsonyabbren- 
dűvé fokozza le. Erre világít rá a re
gény cselekvénye is. Igénytelen törté
net ez s a női lélek elmélyedő rajzában 
nem közönséges hivatottságot tanúsító 
írónő nem is annyira meséje érdekes
ségével, mint inkább az asszonysors 
aprólékes festegetésével akarja lekötni 
a figyelmet.

Hőse egy kisvárosi banktisztviselő 
fiatal felesége, ki csupa szeretet és oda
adás ura iránt. Ezzel ugyancsak visz- 
szaél az egyébként jelentéktelen, átlag
emberke. Ö a nagyságos úr a háznál s 
az asszonyt, bár voltakép ennek okos
sága s dolgos keze tartja fenn az egész 
családot, feszes tekintélytartással s le
ereszkedő vállveregetéssel kezeli. Az 
asszonyka előbb elkeseredett gyűlöle
tet érez a férfiúi zsarnokság ellen, de 
később megengesztelődik s úgy gondol 
férjére, mint valami kritikátlan nagy 
gyerekre. A  világháború elsodorja a 
férjet, ki elég könnyen viseli a hadi
fogságot egy barátságos muszka pékné 
oldalán, míg idehaza az asszony keser
ves harcot vív az élettel. Hivatalt vál
lal s jómódba juttatja kis családját és 
megőrzi tisztességét. Mikor a férj nyolc 
év múlva visszakerül, férfibüszkesége 
nem képes elviselni azt a szégyent, 
hogy felesége lett hivatali főnökévé. 
Lemondatja állásáról, elüldözi a háztól
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s méltatlan vádakkal illeti a derék asz- 
szonyt. Végül is ez enged, lemond ön
állóságának jogos önérzetéről s egy 
egészséges fiúgyermekkel engeszteli ki 
férfiúi tekintélyéből nem engedő zsar
nokát.

Ezt a véget igen kevéssé érezzük har
móniában azzal a felfogással, amelynek 
kifejezést akart adni a szerző hősnője 
sorsának alakításában. Dacosan láza
dozó érzés ez a férfi zsarnoksága és ön
hittsége ellen. A  hősnő egy ízben azon 
töpreng, miért nem lehet úgy beren
dezni a házaséletet, hogy a férj ne te
kintse magát Juppiternek s az asszonyt 
igába fogott állatnak. S a végén mégis 
csak belehajtja ismét a fejét ebbe az 
igába a hősnő, hiába küzdötte ki sor
sát, hiába tudna megállani a maga lá
bán is és hiába látja be férjének polt- 
ronságát. Érzése felülkerekedik s el
nyomja benne az okosság szavát. így  
hát alighanem férjének volt igaza s ezt 
még inkább megerősíti egyik szom
szédjuk sorsa, ki nem zsarnokoskodott 
feleségén, de nem is mutatkozott mél
tónak erre a bizalomra az asszony, 
megcsalta s hűtlenül elhagyta férjét. 
Az engedékeny férj pórul jár, a zsarnok 
pedig biztosítja a maga számára a nyu
galmat.

A  befejezés így csak »happy end«, de 
éppenséggel nem oda vezet, ahova az 
írónő akar jutni s nem az ő igazsága 
mellett bizonyít. Vagy talán szabad 
benne egy kis játszi öniróniát is látni, 
amely mosolyogva kénytelen beval
lani, hogy a nő sorsát mégis csak érzé
sei irányítják? A  regény érdeme inkább 
részleteiben van, mint egészében, s 
ezek közt a nő heroizmusát, önfelál
dozó szeretetét és jóságát szép és ben
sőséges lapok magasztalják.

Kéky Lajos.

O P E R A  ISM ER TETŐ K  1— 7. szám. 
Szerkeszti ifj. Gaál Mózes. Kiadja a Singer 
és Wolfner rt. Zenei irodalmunk nem
csak nagyszabású komoly munkákban, 
hanem megfelelő magas színvonalat meg
őrző, de népszerűsítő könyvecskékben 
is felette szegény. így történt meg tehát 
az, hogy nagyszabású szakmunkákkal, 
valamint az ismeretterjesztés céljából 
népszerűén megírt füzetekkel a német 
könyvpiac árasztott el bennünket. 
Tekintve, hogy e munkák túlnyomó- 
részt jól voltak megírva s hogy —- kü
lönösen 1918-ig —  ezeknek nagy része 
bámulatos olcsón volt megvásárolható, e

kettős körülmény még nem jelenthetett 
volna bajt. Ellenkezőleg, hasznos volt. 
A  baj nem is ebben rejlett, hanem 
abban, hogy így észrevétlenül tisztára 
egy tőlünk idegen gondolatvilágot ér
deklő művekre korlátozódott figyel
münk. Más szemüvegünk nem volt, 
mint német, és nem nézhettünk más
felé, mint ahová szomszédaink néztek. 
Egy más baj meg abból származott, 
hogy kiadóink versenyképes munkákat 
a németeknél olcsóbban nem állíthattak 
elő s ezért a ráfizetés erkölcsi dicsősé
géről lemondottak, aminek egyenes 
eredménye egy —  a zenei —  irodalmi 
ág elcsenevészesedése volt. Hiszen tör
téntek egyes tiszteletreméltó kísérletek, 
mint pl. a Wasilievics-féle Operai 
Kalauzoknak vagy a Zenetudományi 
Könyvtár rokontermészetű kötetkéi- 
nek kiadása. De a magánvállalkozások 
a nyomdaárak növekedésével nem tud
tak versenyre kelni. Ily viszonyok kö
zött az, hogy az Operaismertetők első 
hét száma megjelent, éppen az elmon
dottaknál fogva kétszeresen örvende
tes.

Az Operaismertetők első sorozatában 
eddig 7 szám jelent meg s ez —  köztük 
egy duplaszám lévén —  6 műről szól. 
A  sorozat külső megjelenése tetszetős, 
kényelmesen zsebretehető kis 8-adrét 
nagyságú füzeteinek karton borító
lapjai az ismertetett mű zeneszerzőjé
nek arcképével díszesek, sorszámmal 
vannak ellátva, amely úgy a fedőlapon, 
mint a belső címlapon olvasható. 
Az Operaismertetőkben közös terv 
szerint a mű részletes, kótapéldás ma
gyarázatát a »színlap« és egy beveze
tés előzi meg. A  bevezetés terjedelme 
és iránya, hogy t. i. a szerzővel általános
ságban, vagy kizárólag a szóban lévő 
művel foglalkozik-e, az ismertetőre 
van bízva.

Radnai Miklós, Gounod Fausztját 
(l.szám ) és Erkel Bánk bánját (6 . sz.) 
ismerteti 42, ill. 40 lapon, megfelelő 
számú kótapéldával, s mindkét ismer
tetést rövid bevezetéssel látva el. 
Éppen zenei irodalmunk szegénységbe- 
fojtottsága az oka, hogy Erkel előzőivel 
Radnai igen röviden kénytelen végezni 
s hogy a Saroltát teszi meg az első 
magyar vígoperának, holott inkább 
Doppler Ilkáját mondhatjuk annak. 
A  korszakalkotó Iángésznek, Wagner 
Richardnak Loliengrinjét igen jól ismer
teti 64 lapon át ifj. Gaál Mózes. Persze 
jó lett volna, ha ezen opera első pesti
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előadásáról s Huber Károly érdemeiről 
néhány sorban megemlékezett volna. 
A  mai opera legkedveltebb nagyjának, 
Puccininek, utolsó művét, aTurandot-ot 
Lányi Viktor 48 lapos elemzése hozza 
közel az olvasóhoz. A  főszereplők s a 
rendező arcképe s két színpadi kép 
igen jól egészíti ki ezt az 5. számú 
ismertetőt. A  7. és 8 . számú kettős 
füzetben 108 hangjegypéldával illusz
tráltan, 138 lapon keresztül nagyon 
is színes tollal boncolja és magya
rázza Mozart Figaro Lakodalmát dr. 
Tóth Aladár. Ezt a füzetet is néhány 
kép zárja. Utoljára hagytam az Opera- 
ismertető 2-ik számát, mely Bizet Car
men j ének ismertetését néhai Kern 
Aurél tollából tartalmazza. Kern 
Aurélnak élte ez utolsó nagyobb lélek- 
zetű írását is a tárgyismeret teljessége, 
valamint stílusának keresetlen válasz
tékossága és természetessége jellemzik. 
Hogy Kern Aurélnak a muzsika meny
nyire szívügye volt, az ezen az írásán is 
meglátszik. Isoz Kálmán.

A  CSÁBÍTÓ. Földi Mihály regénye. 
Franklin-kiadás. Az ember berendezi 
magának az életét, szépen, okosan, a 
körülményeivel számolva, logikusan. 
Kizár belőle minden szabálytalanságot, 
zavart, mindent, ami felboríthatja 
megszabott rendjét. Egy ideig megy is 
a dolog, az ember jól érzi magát ebben 
a szabályos életben, meg van nyugodva, 
úgy érzi, mint az észszerűségnek, a 
tudatosságnak győzelmét a világ zűr
zavara fölött.

Aztán történik valami, egészen jelen
téktelen dolog. Például : dr. Haliczky 
középiskolai tanár, nyelvtudós, író és 
negyven év körül járó szolid agg
legény, összekerül egy csitri leánnyal, 
a fiatal, friss, erősen érzéki trafikos- 
kisasszonnyal, Gizikével. S egyszerre 
felbomlik a gondosan megszerkesztett 
es megóvott életrend. A  tudatos em
berben, akarata nélkül, tudata alatt, 
kedve ellenére, rejtelmes erők kezde
nek működni, amelyek olyan utakra 
sodorják, melyekre nem akar menni. 
Hiszen teljesen világos, hogy az a 
lány nem való ő hozzá, túlfiatal, nem 
eleg komoly, érzékeit sem tudná mel
lett e kielégíteni, az anyagi viszonyok

ellentmondanak a házasság gondo
latának, —  szóval ez a leány felborí
taná a bölcsen felépített életrendet. 
Miad a ketten boldogtalanná lennének 
benne.

Ezt az okos Haliczky tisztán látja, 
minduntalan újra meg újra ma
gyarázza önmagának, meggyőző, hi
bátlan logikájú okfejtéssel. De azért 
esténként felszakad valami benne, az 
öntudata elől és az erkölcsös életű, 
nyugodt temperamentumú férfit vad, 
szentantali erotikus képek szállják 
meg, megmérgezik képzeletét és olyan 
szörnyű orgiákat álmodtatnak vele, 
amilyenekre a valóságban sohase volna 
képes. S kezdődik egy néma, belül le
folyó, kívül észrevehetetlen harc a 
józan tudat és a féket szaggató tudat
alatti között. A  két hajtóerő lassan
ként elválik egymástól, külön-külön 
működik. A  tanár tudatos akarata 
mindenképpen ki akarja küszöbölni 
magából a tudatalatti titkos tenden
ciákat, de ezek maguktól működnek 
tovább, a tanár tényleges cselekvése 
ezek irányában halad. A  leánnyal meg 
akar szakítani minden összeköttetést 
és mégis folyton körülötte topog. Nem  
árulja el előtte szerelmi vágyát, csak 
apás érzést akar iránta mutatni, de 
ez alól a tudatos akarata alól mind
untalan kicsap az érzéki vonzás tüze. 
Elképzelései most már olyan erőszako
sak, hogy összetévesztődnek a való
sággal, sokszor már ő maga se tudja, 
megtörtént-e egy bizonyos dolog vagy  
csak képzelődés volt? Például mikor a 
leány egyszer feljön hozzá, beszélgetés 
közben sok konyakot iszik, elálmoso- 
dik, elalszik, —  igazán történt-e ak
kor valami, vagy csak az öntudatlan 
akaratában, a vágyában folyt le min
den olyan erővel, hogy ő maga is való
ságnak vette? A  leány az utóbbi mel
lett tanúskodik s lehet-e egy leánnyal, 
még ha alszik is, szabadon tenni bár
mit, hogy ne vegye észre? De viszont 
ő oly élénken élte át a tényt és oly 
határozottan emlékszik rá . . .

Egy harmadik tényező is szerepet 
játszik a férfi tudata és tudatalattija 
közötti harcban. A  leány. Ő még fiatal, 
nincsen még konszolidált életpro- 
grammja, tudatossága nem olyan erős,
—  ő az ösztönben és az ösztönnel él, 
nem vitatkozik magával, azt akarja 
csinálni, amit a vágya parancsol. A  ta
nárból kiáradó érzéki vonzás fel
gyújtja őt és ő ennek a vonzásnak az 
irányában akar élni, női ösztönét akarja 
kielégíteni. Nem ért semmit a tanár
ban folyó harcból, a vérével érzi a 
férfi szerelmét, érzéki sóvárgását, nem 
érti, miért utasítja ez vissza egyre nyil-
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tabb kínálkozását, düh, dac, elkesere
dés gyűl össze benne —  s a  dolog most 
tragikusra fordul. Azalatt, amíg H a
liczky okosan, apai gondossággal ki
tűnő előnyöket kínáló vőlegényt sze
rez neki —  tudatosan őszinte barátság
ból, valóban pedig azért, mert ezáltal 
vél megmenekülni saját gyötrelmes és 
gyűlölt sóvárgásától —  Giziké oda
dobja magát, mint egy rongyot, egy 
brutális kéjenc orvosnak. Sőt a bosszú 
vad gyönyörével szemébe is mondja 
Haliczkynak, amit tett. Ez a borzalmas 
szerelmi vallomás végkép átszakítja 
a férfiban a tudat ellenőrzésének gát
jait. Egy tudatalatti kényszerűség irá
nyítja Haliczky kezeit, mikor a leányt 
az utcai sikátorban megfojtja. Pár 
óráig még ezután valami homályos 
félöntudat vezetése alatt csetlik-bot- 
lik, nem teszi magában tudatossá az 
elkövetett gyilkosságot, aztán ugyan
csak félhomályos tudattal agyonlövi 
magát.

Ebből a kivonatból is láthatja min
denki, hogy Földi Mihály a modern 
pszichoanalízis megállapításaiból kiin
dulva írta meg új regényét. Nem  
vagyok eléggé jártas a pszichoanali- 
tikában, hogy pontosan megállapíthas
sam, hol kezdődik az, amit a törté
nethez és a történések értelmezéséhez 
az író fantáziája adott hozzá, de ez 
az irodalmi megítélés szempontjából 
nem is fontos. A  lényeges kérdés ez : 
tudta-e a maga lélektani felfogását 
olyan cselekvénnyé alakítani, amely az 
olvasóban a megtörténtség vagy leg
alább megtörténhetőség szuggesztióját 
kelti? Tekintet nélkül arra, hogy ezt 
a lélektani felfogást az ember tudomá
nyosan igazoltnak tartja-e, a regény 
minden pontját érdeklődéssel kísérjük, 
bele tudjuk magunkat élni szereplőinek 
cselekvésébe és gondolataiba. Nem  
annyira azért, mert az író rendíthetet
len logikával, a gondolkodás szinte 
szillogisztikus következetességével fejti 
le a dolgokat, egyre mélyebb és széle
sebb rétegekre bukkanva. Ezt a szi
gorú következetességet és tudományo
san fegyelmezett demonstrálást sokall- 
juk is,' jobban meg volnánk győzve, 
ha az író kissé jobban elszakad a gon
dolatmenet tudományos kiindulópont
jaitól s többet bíz a fantáziájára. De 
így is meggyőző a cselekvény : az író 
érti a módját, hogy kell a külső körül
mények rajzával, az embereknek egy
máshoz viszonybahozásával, az at

moszféra megteremtésével szuggesztív 
hatást elérni s ezt az elbeszélés hang
jával és tempójával folyton ébren tar
tani. Megmutatja a magot, melyből a 
lelki motívumok kicsiráznak, megmu
tatja, hogy nőnek, terebélyesednek ezek 
végzetszerűen tragikus erőkké, de e 
mellett folyton számontartja az embe
rek mindennapi, praktikus viszony
latait is, azt, hogy mialatt bennük vég
zetes dolgok érlelődnek, közben vég
zik a rendes munkájukat, esznek, isz
nak, alusznak, másokkal beszélgetnek : 
benne élnek az élet egy bizonyos sodrá
ban. H a az író ennek a titkát tudja, 
akkor mellékessé válik akár pszicho
lógiájának, akár logikájának helytálló 
volta, el tudja hitetni olvasójával a 
hihetetlen dolgokat s el tudja őt vinni 
a valóság területén messze túl, a fan
tasztikum birodalmába. Az elbeszélés 
titokzatos adománya ez. Földi Mihály 
egy művében sem bizonyult olyan jó 
elbeszélőnek, mint A  csábító ban s ezért 
ez a könyv nevezetes előrejutást jelent 
írói pályáján. Schöpflin Aladár.

V Á G T A T  A  H A L Á L . Sípos Domokos 
versei. Kolozsvár, 1927. Erdélyi Szép
míves Céh kiadása. Egy alig több mint 
száz oldalas kis kötet viseli a fenti 
címet. Ennek a kis kötetnek is több 
mint a fele életrajz a költőről Szent- 
imrei Jenő tollából. A  néhány vers és 
a hosszú tanulmány előtt a költő arc
képét látjuk. Az egész arc csupa szem. 
A magas ívelésű homlok alól mereven 
tekint maga elé. Belső tűz, lobogás 
benne. Nem : néz. Lát. Magából, mély
ről, kifelé, messze. Nem körénk. 
Fiatal rokonszenves arc. Harmincöt
éves. Költő és erdélyi. És tavaly kará
csonykor temette el Erdély. Erdélyi : 
tehát a mienk. Erdélyi irodalom gyásza: 
a mi fájdalmunk is.

Az erdélyi írásokban, mindben, még 
azokban is, amelyek kiforratlanok, 
formában tökéletlenek, dadogok, van 
hit, amely töretlenül felfelé mutat, 
eszme, érzés, mely célja felé tör, s 
rokonszenv, amely a kor szociális 
problémái felé fordul. Sipos Domokos 
poszthumusz kis kötete is kidomborítja 
az erdélyi irodalomnak e közös szelle
mét.

Szentimrei Jenő hosszú tanulmánya 
ha kevesebbet beszélne, többet mon
dana. Ha halkabban szólna, hangosabb 
lenne szava. De talán a mi akusztikánk 
más. Mindenkép rokonszenves azonban
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az a lelkesség és szeretet, amellyel 
hősét elénk állítja. Látjuk az erdélyi 
fiút, ki végigjárta az élet kemény isko
láját szegénységben, nyomorúságban. 
Megpróbál mindent, keresi helyét az 
elctben, úgyszólván évről évre más- 
más utakon. Keresi maga magát, poli- 
tizál, novellákat ír. Vergődik, a keserves 
viszonyok űzik, hajtják s talán még 
inkább a belső tűz, mely nyugtot nem 
enged neki. Küzd, harcol s közben több 
ellenséget szerez magának, mint bará
t i:. Két hatalmat ismer : a művészetet 
és Erdélyt, e kettőért van minden küz
delme, de végül is e kettőnek a jegyé
ben int feléje az elismerés és méltány
lás. Azonban mire idáig s a családi 
tűzhely békéjéhez eljut, gyenge tüdeje 
felmondja a szolgálatot.

A  küzdelmes úton a komolyabb 
irodalmi munkásság határköveit mind- 
:ssze egy sereg, kétségtelenül erős te
hetséggel megírt, rövidebb, hosszabb 
elbeszélés jelzi. Betegségének súlyo
sabbra válása irodalmi pályáján is 
::rdulót jelent. Verseket kezd írni. 
Életírója, Szentimrei szerint azért, 
mivel egészsége nem engedte meg, hogy 
hosszabb időt tölthessen íróasztala 
mellett. Én úgy érzem, a halál árnyé
kában talált igazán magára, ismerte 
f e l  írói tollának hivatottságát. Felhagy 
£ politizálással. Fel a külvilággal. Be
f e l é  néz. Az élet nagy problémái villan
nak fel előtte, mikor búcsúzni készül 
az élettől. Köztük a legnagyobb pro
bléma, ami közel jött hozzá : a halál. 
Ezeket, az utolsó két évben írt ver
s e i t ,  számszerint tizenkettőt s még 
néhány, hagyatékában talált, jórészt 
befejezetlen apróságát adta ki most a 
Szépmíves Céh. Tizenkét vers s néhány 
. -melék nyilván nem elég arra, hogy 
megközelítőleg is teljes képet alkot
h a s s u n k ,  nemhogy írójuk költészeté
ről. hanem még azokról a gondolatok
u l. eszmékről, érzésekről sem, melyek 
l e l k é b e n  forrongtak. Torzó. Csonkásá
éiban  csak még inkább döbbenetes. 
'• ;.skodás a halállal. A  nagy háború 
a:an. Az érzések hevét és irányát nem
csak a temperamentum, hanem a kor- 

ellem is meghatározza. Lázadás, 
tapadás, s lázadásban, tagadásban is 
-. la'megváltó eszmék : bennök a há
lt- : ru nyoma, megnyugvásban is hábor
íts a pusztulás ellen, a fiatalság, a 
sietség. az élet pusztulása ellen. Más
* : mint Reviczky esengése, Leopardi
lt-i_a!vágya, Villon borzongása. Nem

szabad akadémikus szavakat keresni 
filozóf eszméinek kifejezésére. A  köl
tészetnek e különös torzója előtt, mikor 
a Halál lépteit halljuk, csak csendben, 
megillető dötten figyelni kell.
»Ez volt értelme s célja életednek !

Oh szörnyűség ! 
Bármit tudok is meg, mit érek vele? 
H a ott áll majd előttem fiam . . .

Én ott fekszem majd némán, meg
meredve,

Ajkaim közt a legnagyobb titokkal, 
Mit belém szorít a Halál kemény keze.«

Egyik legszebb verse az : Ácsolj
keresztet. Valaki elmegy az ablaka előtt, 
homlokán gondoktól vésett barázdák. 
Utána akar menni, hogy megfogja 
kezét. Menni akar, hogy’ hirdesse a 
boldogság útját, de előtte állnak a 
»rettenetes várfalak«. Nem tehet sem
mit.

. . . H a lelked tiszta,
Ácsolj keresztet és vedd vállaidra !
V idd fel a hegyre, állítsd az égnek

egyedül,

Szegezd rá magad szíveden keresztül.
Meghatározhatatlan kétségek mar

cangolják lelkét állandóan. A  csúcsok 
felé tör. Keresi a titkokat. Hiszi, hogy 
rájuk talál, amikor hirtelen a legna
gyobb szirt mögül

Karját lengetve integet a halál.
Nincs egy percre sem nyugta. Éjjel 

még inkább marcangolják a kétségek. 
»Uram  ! Engem az éjszakák bölccsé 
tettek«, írja, de hiába, a rettenetes 
rém vicsorítja fogát, fia a szomszéd 
szobában csak átkarolhatja anyja 
nyakát, de

Uram  ! Én kinek kiáltsak? 1
Békétlenség és megnyugvás, zord 

ökölrázás és önfeláldozás, vád és porig- 
omlás, dacos hitetlenség és Isten-látás, 
minden sűrítve, amint csak a halál 
előtt lehet, hirtelen jött szavak egye
netlen sorokban hullámzanak végig.

Böcklini kép : zord őszi táj, messzi 
tűz, pernyéjét hordja a szél, a halál 
csendesen üget. Ebben a költészetben 
»nekieresztett kantárszárral vágtat a 
H alál«. Egymás után vigasztalan képek 
sora (kivált a Rongy lelkek rongy 
Istene). Böcklin is hallgatja a halál 
hegedűszóját, de itt nincs semmi a
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böcklini színekből, ragyogásból, élet
ből. De így is az igazi költészet lehellete 
csap felénk. Sikabonyi Antal.

P U S Z T A I H A R A N G SZÓ . Törté
nelmi regény. Irta Váczy József. L. Vog- 
genreiter Verlag, Berlin, 1927. —  Török 
hódoltság, Báthory István, reformáció, 
végvárak virtusa, jobbágyság sorsa —  
íme, nagyjában a történeti keret ; a vá
rosokban és falvakban megtelepedett, 
a maga módján már századok óta euró
pai életet élő magyarságnak visszaté
rése az ősi, ázsiai nomádéletre, itt, 
Európában, a Duna-Tisza közén —  íme, 
a téma. S mindjárt hozzáteszem : oly 
nagyszabású, oly grandiózus téma, 
amilyet még magyar író kevés látott és 
ragadott meg. Csak olyan valaki lát
hatta meg ezt a témát, aki a magyar
ság egyedül-való sorsát kiválóképpen 
nemcsak ismeri, hanem szíve vérében 
hordozza, mint példátlan, tragikus vég
zetet. A  magyarság sorsának unikuma 
talán semmiben sem jelenik meg olyan 
igazán, mint e téma unikumában. A l
kalmas és arra képes téma, hogy ne- 
csak egy korszaknak tükre, hanem va
lósággal végzet-szimbólum legyen. Vég
telen távlatokat nyit.

Témát meglátni és megragadni azon
ban két igen különböző dolog. A  téma 
teherbírása és az író teherbírása, ugyan
csak más meg más. Váczy Józsefé, —  s 
ezt meg kell mondanunk téma-meglá
tásának tartozó elismerésünkkel —  e 
könyvében legalább is, nincs arányban 
témájának rendkívüli súlyával és gaz
dagságával. Ami a tulaj donképvaló 
téma, nem bontakozik ki fokról-fokra 
való fejlődésében, hanem a könyv vé
gén kapjuk meg epizód és tanulság for
májában. Az új témával nem tudta se 
ledobatni, se megeleveníteni a történeti 
regény szokványos rekvizitumait. Min
dennek eleget akar tenni, konvenció
nak, szabályoknak, átlag-ízlésnek —  s 
ezért felemás. Profétikus vízió —  Meis- 
sonier tenyérnyi modorában.

Hogy meg tudja-e vívni a nagy, 
döntő csatát, még ezután válik el. 
Addig is fel kell jegyeznünk, témája 
mellé, nyelvének jó magyarságát és bő
ségét. Fülep Lajos.

M A G YA R O R SZÁ G  K Á L V Á R IÁ J A .  
A Z  ÖSSZEOM LÁS ÚTJA . Irta : Kris
tóf fy József. Budapest, Wodianer, 1927. 
Kristóffy egy emberöltőnyi magyar 
történelmet ír meg, melynek folyamán

ő egy darabig az első vonalban állott, 
azután hosszú ideig kilátása volt újabb 
előtérbe jutásra. Olyan eszméket szol
gált, amelyekért mindenki lelkesedhe
tik : joghoz juttatni a jogtalan millió
kat, a hazának egyenlőjogú polgáraivá 
emelni az elnyomott kisebbségeket» 
Ferenc Ferdinánd »műhelyében« részt 
vett a monarchia újjáalakulásának 
előkészítésében. Politikai működésé
nek tengelye a volt trónörökös sze
mélye körül forgott, ennélfogva döntő 
fontosságú kérdés, mennyire ismerte 
a trónörökös személyét és terveit.

Könyve szerint Ferenc Ferdinánd 
a »nagy átfogó képességű elmének, 
helyes ítéletnek és igazságosságnak 
valóságos típusa volt«, —  Ferenc Fer- 
dinándnak »célja volt megismerni a 
monarchia országait és népeit, ezt a 
célját számtalan, a monarchia terüle
tén tett utazásaival valósította meg«. 
Czernin, Lammasch és Szterényi állí
tásával szemben fenntartja, hogy Fe
renc Ferdinánd szerette a magyarokat, 
Szterényi szerinte csak azért feketíti 
a főherceget, mert a koalíciós minisz
terek sohasem találták meg a Belvedere 
kulcsát, pedig ugyancsak keresték. 
Kristóffy azt állítja, hogy a trónörökös 
képes lett volna egészséget önteni a 
monarchia vénhedt tagjaiba.

Ezzel szemben mellőzöm a Pesti 
Hírlapban és másutt közölt jellemzé
seket a trónörökösről, koronás tanút 
idézek : Vilmos császárt. 1914 június 
közepén Konopistban bizalmas beszél
getést folytatott Vilmos császár Fe
renc Ferdinánddal. Erről Vilmos ren
deletére jegyzeteket készített a császár 
egyik kísérője s ez a hivatalos följegy
zés legutóbb a német külügyi hivatal 
aktakiadványában meg is jelent 
(X X X IX . köt. 365— 370. 1.). Eszerint 
Ferenc Ferdinánd kifejtette Vilmos 
előtt nagy terveit. Elmondta, hogy a 
magyarokkal ellentétbe fog jutni, de 
ez nem lehet veszélyes, mert a magya 
rok összes száma alig két és fél millió 
(zweieinhalb).

Két és fél milliónyi volt a magyarság
II. József idejében, 130 évvel e beszél
getés előtt. Az osztrák közigazgatás 
által a szabadságharc után végrehaj
tott népszámlálás mintegy ötmilliónyi 
magyart állapított meg, az azóta 
1914 ig eltelt 60 év alatt a természetes 
szaporodás nem vitte 10  millióra a 
magyarok számát, hanem leszállította 
két és félmillióra ! így tudta ezt Fe



renc Ferdinánd, a »helyes ítéletű«, aki 
«számtalan utazásaim ismerte meg a 
monarchia népeit.

Ugyancsak az említett jegyzőkönyv 
tanúsága szerint Ferenc Ferdinánd 
Oroszországot akkor támadó hadműve
letre képtelennek ítélte. Hat héttel e 
vélemény kimondása után háborúban 
állottunk Oroszországgal, másik hat 
hét múlva csak Hindenburg genialitása 
mentette meg a monarchiát a támadó 
orosz haderő által való összemorzsol- 
tatástól.

A  trónörökösnek ez a két monumen
tális tévedése számtalan más bizonyí
tékkal együtt megcáfolja Kristóffynak 
azt a nézetét, hogy a trónörökös 
szerette a magyarokat, de azt is, hogy 
valami kiváló elme lett volna s Kris
tóffy elméletének alappillérét rom
bolja le.

A  részletekben számtalan tévedésre 
bukkanunk. Közli önmagának egyik 
emlékiratát is, melyben megemlíti 
Ferenc József előtt, milyen helytelen 
a magyarok részéről a jobbágyság föl- 
s zabadítását Kossuthnak tulaj donitani, 
holott őfelségének dicső elődjei kezd
tek meg ezt a munkát. Ezzel szemben 
tény, hogy a 40-es években a fölszaba
dításra való törekvés a dinasztia 
ellenállásába ütközött. Kristóffynak 
ez a történelem-csavarása jellemző.
0  is II. József korában él, mint ideálja,
1 trónörökös, aki utálta a parlamenti ve- 
;zekedéseket, mint II. József. Az alkot
mányosságnak megátalkodott hívei a
— agyarok, tehát föl kell lépni ellenük ; 
-i magyar nacionalizmus letörésére 
ki kell játszani a jogtalan milliókat és 
;Vleszteni kell magyarellenes irányban 
i  kisebbségek nacionalizmusát, amint 
11 József és II. Lipót tette ; a magyar

- tmány és a dualizmus romjain föl 
kell építeni a monarchia összes népei
nek részvételével a közös parlamentet, 
- 'h a t  azt 1849 után próbálták Ferenc 
J : z;ef miniszterei. Ez volt Ferenc 
Ferdinánd koncepciója Kristóffy sze- 
-r.t : az 1867-ben megbukott reakciónak, 
n  : ; ízmonarchiának helyreállítása.

Kristóffy dicsekszik, hogy ő föltétel 
-írlkül vállalkozott erre. Nem látja, 
i  ív  ugyanakkor, mikor Ferenc 
F iü n á n d  magyar elnyomókról be- 
sxelt, elnyomottak voltunk mi, ma- 
r  irok is. önelégülten közli Kristóffy 
irt a beszédjét, melyben Németbog- 
íjtnon kifejtette, hogy a nép jóléte a 
íi-to s , vezényszóról és más haszon-

talanságról csak hiúságból beszélnek 
egyesek. Nem veszi észre, hogy ugyan
ezt lehet elmondani a nemzetiségi köve
telményekről, amelyekért ő a trón
örökös nagy örömére síkraszállott. 
Nem veszi észre, mennyire megkönnyí
tette volna magyar részről az engedé
kenységet, ha az állam egysége kifeje
ződött volna a haderő szolgálati nyel
vében. Büszkén mutat rá, hogy a 
koalíció korában az ő buzgó közre
működésével sikerült megakadályozni 
a katonai engedményeket. Hogyne 
fogadta volna őt a «magyarbarát* fő
herceg 1909-ben külön kihallgatá
son?

Politikája alapjában elhibázottnak 
mutatkozik az emlékiratból is : ő , II. Jó
zsef példájára, a nemzet akarata ellen 
akarta az országot boldogítani. Meg
döbbentő, mikor dicsőíti Ferenc Fer- 
dinándnak azt a tervét, amely szerint 
1911-ben preventív háborúban verte 
volna le az olaszokat. Gondolta Kris
tóffy, hogy egy támadó háború is 
olyan könnyű lett volna, mint volt a 
védekezés? És gondolta, hogy egy 
nagyhatalom letörését Európa nyu- 
godtabban nézte volna végig, mint 
Szerbia megtámadását? Csak úgy oda
veti másutt, hogy a kommunizmus után 
pénzügyeinket Wekerlére kellett volna 
bízni, akkor nem lett volna szükség 
külföldi ellenőrzésre. Ezek után ne cso
dálkozzunk, hogy szerinte az általános 
választói jog Magyarországot megmen
tette volna a földarabolástól. Egy meg
állapítása föltétlenül helyes : Ferenc 
Ferdinánd aknamunkájában Tisza 
Istvánt szemben találta volna magával.

Török Pál.

Zsolt Béla : H Á Z A S S Á G G A L  V É G 
ZŐ D IK . (Regény. Genius kiadás.) 
»Lassanként kiderül, hogy az élet leg- 
elviselhetőbb formája a stabilizálódott 
boldogtalanság« —  mondja ennek a re
génynek egyetlen kontemplatív figu
rája, Schneider dr., aki utóbb —  
mindenesetre egy kicsit következet
lenül —  öngyilkos lesz. De az író 
mindvégig hű marad ehhez a tételhez, 
amelyből szükségképpen következik, 
hogy nincsen tragikus összeomlás, 
aminthogy nincsen égigugró neki
lendülés sem : az élet meg a vélet
lenek végzetszerű útján is eljut oda, 
hogy —  nem jut el sehova sem. Ne 
keressen senki ebben a regényben 
»választ a kor nagy problémáira«.
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Zsolt Béla úgy érzi, hogy a talaj- 
csuszamlások mai idejében nemcsak 
a válasz hiányzik, de maga a kérdés 
is megformulázásra vár. Majoros Mihály 
és Horvát Eszter szerelmében nincsen 
semmi problematikus. Szeretik egy
mást, ahogyan férfi és nő szeretni 
szoktak s legfeljebb a fejlett szerelmi 
technika módszereit variálják indoko
latlanul sűrűn. Aztán . . . szakítanak 
és ismét egymáshoz veri őket a vélet
len. Közben átevickélnek néhány testi 
és érzelmi kalandon. Majoros Mihály 
tűri, hogy szeressék, eltartsák s végül 
kitegyék a szűrét, aminthogy tűri azt 
is, hogy a régi szerető legvégül el
vétesse magát vele. Horvát Eszter 
a nő vegetatív életének fülledt atmosz
férájába burkol mindent és mindenkit, 
amihez köze van. Világok omlanak 
össze körülöttük, de ők egymás testé
vel takaródznak be s az epekedés bú- 
gásától nem hallják a katasztrófák 
zaját. Csalás, hazugság, kis és nagy 
bűnök után, mindez házassággal vég
ződik, az erkölcsi világrend meg
ingott egyensúlya tehát helyreállt. . . 

•
Ezerszer megírt szerelmi história 

ezeregyedik változata lehetett volna 
ez a regény, ha az író nem állítja hőseit 
az 1914— 1921. éveinek misztikusan 
közeli perspektívájába. Valóban ki
tűnő műfogás volt szembeállítani e 
hét év »dübörgő grandiozitását« Majo
ros Mihály és Horvát Eszter szerelmé
nek nem kevésbbé dübörgő kicsiny
ségével. Mert e szembeállításból ki
derül : a nagy nem is olyan grandiózus, 
a kicsiny nem is olyan jelentéktelen. 
A  végzet erejét a véletlen ötletei kor
mányozzák,—  talán maga a végzet sem 
más, mint a megsokszorozott roha- 
nású véletlen. Világháború és forra
dalom, nagy egységek megmozdulása 
és vágyai végül is összeolvadnak az 
egyes ember boldogságával és szen
vedésével s túl a görögtüzes napok 
mámorán halad tovább az élet a szűk 
valóság határai között. Majoros Mihály 
zseninek indult, utóbb kitartott férfi 
lett, aki —  maga sem tudja hogyan —- 
megfürdik a valóság minden mocská
ban, de ez a szenny nem piszkíthatja 
be, mert —  nincs benne semmi, ami 
bepiszkolódhatna. Célok, értékek és 
ideálok néma revíziója mondódik el 
ebben a könyvben, amely kis embe
rek problémátlan életével foglalkozik

s egy torz szerelem kusza fordulatai
val illusztrálja életünk elvesztett illú
zióit.

*
1905-ben, az első orosz forradalom  

bukása után, e forradalom igazi ko
vásza, az intellektuel, riadtan nézett 
körül. Hogyan, a világ nem engedi 
megváltani magát? A  tömegek el
fogadják a kompromisszumot, amikor 
ő az Abszolútért, a Beteljesedésért 
s a többi nagybetűs ideálért hagyta 
el a polgári társadalmat, a kompro
misszumoknak ezt a kellemes szalon
ját? Az intellektuel forradalmi tragi
komédiája —  Catilinától máig ezer 
példa bizonyítja —  dialektikus visz- 
szájához ért. Az intellektuel kiábrán
dult s ez a kiábrándulás megindította 
a revíziót, az egész «ideológiai alapi 
revízióját, amelyen eddigi forradal- 
mársága fölépült. Egymás után dőltek 
össze a vállalt jóság, a segíteni-akarás, 
a heroikus harc fellegvárai ; az intel
lektuel nemsokára magára maradt éle
tével, amelyről lehullott az ideálok 
kosztümje. És ekkor fölfedezte a 
vegetatív lét aljas és nagyszerű ős
formáit, a csókot, hatalmat, kéjt, s 
belőle, akit a társadalom eddig hősi 
erkölcstelennek ítélt, erkölcs és tár
sadalom nélkül való ember lett.

Szanin korszaka volt ez, veszedel
mesen hasonló napjainkhoz, amint
hogy Majoros Mihály minden látszó
lagos ellentét mellett is kisebbik öccse 
az orosz élethabzsolónak. Szanin erős, 
Majoros István gyenge ; amaz boldog 
karcsapásokkal úszik az életben, ez 
legfeljebb sodortatja magát ; de mind
kettő a sehová-nem-tartozás hőse, társ- 
talan ember, akire a hús-vér valóságán 
kívül semmi sem hat. Majoros István 
éppoly lenézéssel hallgatja a rajongó 
Vera fejtegetéseit a «kollektív akarat
ról*, «fausti lélekről«, mint aminővel 
Szanin olvassa Nietzsche Zarathustrá- 
ját. Majoros Mihály életének tartalma, 
hogy tartalmat keres ; Szanin meg
találta ezt a tartalmat •—  a tartalom
nélküliségben. A  különbség közöttük 
nem nagyobb, mint az orosz és magyar 
forradalom között.

*
Eszmék revíziója mondódik el ebben 

a regényben, ámbár látszat szerint 
csak annyi köze van eszmékhez, hogy 
néha csúfolódva játszik velük. De 
minden hőse már ilyen ideálokból ki
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gyógyult, revideált élet ; Majoros Ist
ván züllött bénasága már a forradalom  
katzenjammere, s nagyon finom moz
dulata Zsolt Bélának, hogy ezt a 
tipikusan forradalomutáni, kiábrándult 
embert szándékos anachronizmussal 
már a háború alatt olyannak mutatja, 
amilyen csak a bukott forradalom  
után lehetett. Mert így az olvasó meg
érzi : bármily végzetesek is ennek az 
életnek szervi hibái, lehetett volna 
hős, tudós, patrióta, ha nem él ott 
és akkor, ahol és amikor élt.

Hűvös magaslatról és könyörtelen 
biztonsággal nézi Zsolt Béla béna 
hőseit s az életet, amelybe belekény
szerültek. Ezen a magaslaton nincsen 
jó és rossz, —  itt csak tények vannak, 
amelyeket a krónikásnak a lehetőségig 
objektív hangon fel kell jegyeznie. 
Egyetlen kötelesség van csak : el
mondani mindent, pontosan, tudo
mányos exaktsággal. Az elmondásnak 
ez az exhibicionizmusig őszinte vágya 
feledteti el azokat a technikai hiányos
ságokat, amelyeket az író könnyen 
kiküszöbölhetett volna : a stílusnak
talán akart merevségét, olykor tudálé
kosságát s mindenekelőtt az elnagyolt 
befejezést. De a Házassággal végződik 
túl e nem is organikus hibákon értékes 
anyaga végzetes éveink kultúrtörté
netének s a nagy magyar »comédie 
humaine* eljövendő regényírójának ki
tűnő forrásmunkája lesz. Az író nem 
tör össze régi kőtáblákat s nem áll új 
igazságok piedesztáljára. Tudja: a régi 
kőtáblák összetörtek s a homokba írt 
új igazságokat elfújta a szél. Mi a tenni
való? Megállapítani, mérlegelni, osz
tályozni, —  félig orvosi, félig mérnöki 
munka. S ezen túl külön erkölcsi tartal
mat ad a regénynek szinte önleleplező 
őszintesége, az igazságkeresés intellek
tuális imperativusa, hogy : legyen vilá
gosság, még ha bele is pusztulnak az 
ideálok, amelyek nem segítik élni az 
embert. Szántó Rudolf.

K E L E T  N A G Y  G O N D O LK O D Ó I. 
Irta : Mester János. Franklin-kiadás, 
1927. A  régi India, Kína és Irán nagy 
filozófusait és filozófiai rendszereit 
szándékozik népszerű formában ismer
tetni. Az óriási anyag akkor is nehezen 
volna 200 oldalra préselhető, ha min
den sor a lényeget szolgálná s egyetlen 
szó se pazarlódnék fölösleges dolgokra. 
H : gy az utóbbiakkal mégis oly bő
kezűen bánik a szerző, azért lehet,

mert nem ura az anyagnak s mert 
nem tud különbséget tenni a fontos 
és a lényegtelen között. Már pedig ez 
egyik első feltétele a népszerűsítő is
mertetésnek. A  szerző nem elég jártas 
sem a keleti filozófiában, sem a nyu
gatiban ; ahol a keletit a nyugatival 
próbálja megvilágítani s a nyugati 
ember gondolkodásához közelebb hozni, 
a tájékozatlanság önkényével zavar 
össze fogalmakat s teszi az esetleg 
homályosat még homályosabbá. A  
keleti filozófiának ma már elég nagy 
és elég jó (egyik-másik részéről kitűnő) 
irodalma van néhány európai nyelven ; 
segítségével, minden eredeti gondolat 
és szempont nélkül is, jobb könyvet 
lehet és kell kompilálni, mint ez. E l
képzelhetetlen, hogy az ilyen könyv 
igazán jó szolgálatot tegyen az ügy
nek, melynek használni kíván.

Fülep Lajos.

A L B R E C H T  D Ü R E R  1528— 1928. 
A  Fővárosi Nyilvános Könyvtár ün
nepi kiadványa. Aktuális kérdések 
irodalma 42. sz. Budapest, 1928. Egy  
nagyon szépen kiállított és gondosan 
összeállított Dürer-bibliográfiával hó
dol a Fővárosi Könyvtár a nagy mű
vész emlékének, halála négyszázadik 
évfordulóján. A  nürnbergi kiállításon 
ez a füzet magyar anyagával hang
súlyozni fogja Dürer magyar szárma
zását, s egyben méltóan mutatja be 
művészeti kultúránkat. De talán min
dennél fontosabb, hogy könyv- és 
könyvtári kultúrális életünknek lesz 
a külföldön komoly reprezentánsa. A  
könyvtári élet színvonala : a szellemi 
erő színvonala. Ez a füzet nagy szolgá
latot fog tenni nemzeti érdekeinknek. 
S ma, amikor mindennemű kulturális 
megmozdulásunkat elsősorban bátran 
ebből a nézőpontból ítélhetünk meg : 
a Fővárosi Könyvtárt a legnagyobb 
elismerés illeti, hogy kiadta e biblio
gráfiát, amelyhez hasonló nem sok lesz 
a nürnbergi kiállításon. Célját annál 
inkább szolgálja, mivel magyar szö
vegét végigkíséri német átírása. A  belső 
címlapon szerényen mint »kísérlet« 
szerepel a bibliográfia. Nem kísérlet. 
Jóval több ennél. Csak öregbíti érde
meit a Fővárosi Könyvtárnak, mely 
egész adminisztrációjával mirdig bele
kapcsolódott a folyton előre haladó 
élet követelményeibe. Legjobban bizo
nyítja ezt, hogy egy év leforgása alatt 
az Aktuális kérdések irodalma c. soro
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zatának a hatodik füzete ez a biblio
gráfia. Az I. volt Rákosi Jenő az író, 
a II. Ludwig von Beethoven, a III. 
Valorizáció, a IV . Olasz-magyar kap
csolatok, az V. A  békerevizió.

Ennek a Dürer - bibliográfiának, 
melynek régit utánzó címlapját Dürer 
címere díszíti, az első része a ma
gyar Dürer-irodalmat foglalja magá
ban. Száztizenhárom címet tartalmaz. 
Utána jön Dürer származásának iro
dalma. A  következő csoport a külföldi 
Dürer-irodalmat adja, mégpedig külön 
a bibliográfiát és műalkotásainak kata
lógusát, külön az összefoglaló műve
ket, és külön a különleges monográfiá
kat. Az utolsó rész címe : Dürer mint 
grafikus. Az egyes fontosabb műveknél 
nehány sorban a tartalomra nézve is 
tájékozást talál az olvasó. A  legtöbb 
cím mellett ott van a könyvtár hely
rajzi száma is, ami megkönnyíti a

kutató munkáját, s mutatja, hogy a 
Bibliográfia gazdag anyaga majdnem 
teljes mértékben megtalálható a Fő
városi Könyvtár gyűjteményében.

A  füzet nem tünteti fel, hogy ki gon
dozta, ki rendezte sajtó alá. Amikor 
azonban nem lehet eléggé méltányolni 
e füzettel és az előző füzetekkel kap
csolatban a szaktudást, művészi érzé
ket és az élet követelményeinek helyes 
felismerését, rá kell mutatni a könyv
tár igazgatójának, Enyvvári Jenőnek 
az érdemeire. A  kiadványt a Székes- 
fővárosi Házinyomda állította elő min
den elismerésre méltóan. S csak öröme 
telhet e bibliográfiában mindenkinek, 
aki kultúrális életünket, kultúrális 
kapcsolatainkat a külfölddel valóban 
szívén viseli, mindenkinek, aki barátja 
a szép kiadványoknak, a művészetek
nek és a könyvtáraknak.

Sikabonyi Antal.

L E T E L E K
OLASZ L E V É L . A könyv és a fasciz- 

mus. »Könyv és puska adja a tökéletes 
fascistát^i1 Bénító Mussolininak, a 
Dúcénak egyik kőbe vésett mondása 
ez is. És mint annyiszor, ezúttal is jól 
fogott a vésője. A  könyv és a puska, a 
gondolat és a cselekvés, a gondolat és 
azonnali megvalósítása : íme a fasciz- 
mus lényege. A  fascizmusé, amely nem 
igaz, hogy levegőben lebegő valami 
volna, nem igaz, hogy programmtalan- 
ság és nem igaz, hogy másra, mint olasz 
emberre nézve ne volna jelentése. 
Mert vannak a fascizmusban olyan 
eszmék, amelyek még megvalósításra 
várnak és talán azokban az eszmékben 
rejtőzködik az, ami a fascizmusban 
minden olyan lélekre nézve érvényes
nek tekinthető, ki a huszadik század 
férfiainak fejlődési lehetőségeit kívánja 
megismerni.

A  mi mozgalmunk annak a kettősség
nek legyőzéséből született, melyben 
egységének kivívása óta Olaszország 
egész élete vergődött : a gondolat és a 
cselekvés dualizmusáéból. És itt való 
helyén emlékeztetni arra, hogy Bénító 
Mussolini a maga küzdelmes életének 
során megvalósította önmagában a

■ Lefordíthatatlan szójáték : aLibro e mo- 
schetto, íascista perfettoc.

gondolat és a cselekvés föltétien egysé
gét. Az ő nyomán haladva, mérjük meg 
mi fascisták a cselekvést a gondolat 
mértékén és látjuk a gondolatban az 
élet lelkét. De azonfelüí napi munkánk 
során rájöttünk arra, hogy van egy 
különös és titokzatos törvény, a 
gondolat visszahárít ás ának törvénye, 
amely a hajtó energiák kicserélődését 
idézi elő. Úgy értem ezt, hogy fárado
zásunk közben azt érezzük, hogy gon
dolatunk megvilágosodik és tökélete
sebb lesz naponkénti cselekvésünk 
tapasztalatainak rendjén csakúgy, 
mint ahogy naponkénti cselekvésünk 
annál tökéletesebbé fejlődik gondola
tunkban, mentül magasrendübb, mentül 
méltóságosabb, mentül tökéletesebb 
emez.

Mikor a cselekvés férfiairól beszélünk, 
a valóságos és igazi cselekvésre gondo
lunk, mert az történt, hogy a mi csodá
latos forradalmunk a hétköznapi és 
mókás cselekvésnek túlságosan sok 
férfiát indította keringésnek, csupa 
olyan férfit, kinek intelligenciája el- 
ernyed és eltorzul a mindennapi erő
feszítésben.

Akik a cselekvés hasznos férfiainak 
hiszik magukat, de valójában a minden
napi élet apró részleteiben vesztegelnek,
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azokat előbb vagy utóbb az a meglepés 
éri, hogy egy szép napon rájönnek arra, 
hogy üres a fejük, s ami annál is 
rosszabb, hogy üres a kezük. Mert ha 
igaz, hogy az olyanok, kik túlságosan 
az ég felé nyújtogatják nyakukat, a 
földön nyíló vermeket nem látják meg 
és beléjük hullanak, megeshetik néme
lyekkel az is, hogy túlságosan a földet 
nézve, elvesztik tájékozódásukat az 
égiekben, pedig a férfiúnak a legvallá
sosabb érzéssel kell azok után igazodnia.

A  cselekvésnek valami költészete, 
azt mondanám, szinte a mentalitása 
az, ami a cselekvés igazi férfiait az ő 
torz és hitvány utánzóiktól megkülön
bözteti. Helyes dolog bizalmatlanul 
nézni mindenfajta specialistára : a gon
dolat és a cselekvés specialistáira ; 
óvakodjunk az előbbiektől, kik mindent 
egy formulában oldanak meg csakúgy, 
mint az utóbbiaktól, kik mindent egy- 
egy gesztusban oldanak meg. Különö
sen óvakodni szükséges most, ebben 
az órában az úgynevezett illetékesség 
és az úgynevezett képesség bálványo
zásától.

Célunk, hogy jogászok, tudósok és 
szervezők zárkózzanak össze a gondo
lat és a cselekvés diadalának érdekében. 
A  laboratóriumokat és a szemináriumo
kat közelebb kell vinni a mindennapi 
élethez, minthogy a tudósok és a szer
vezők kötelességei kölcsönösek ; olyan 
kötelességek, melyeket újra, meg tijra 
el kell ismerni.

Ugyanez áll az irodalom és a könyvek 
világára nézve. Mi, fascisták, szeret
jük a könyvet és megértjük küldetését. 
De el nem felejtjük, hogy az elme 
szomszédságában ott a test, a gondolaté 
mellett ott a cselekvés. Nem művészet 
a művészetért és nem könyv a könyvért, 
hanem igenis művészet és könyv 
egyesülve és legmagasabb nyilvánu- 
lásaikban is a mindennapi élet számára. 
A  könyv csupán eszköze legyen a föl- 
emelkedésnek, mert a mindennapi élet 
mindig lehúz. Mennél inkább »élünk«, 
annál inkább a fenék felé megyünk, nem 
a mélység felé. Mennél többet »olvasunk«, 
annál inkább a magasság felé igyek
szünk, de nem a felhők közé. íme, miért 
kívánja Mussolini a könyv mellé a 
puskát. Azért, hogy a test jólléte érde
kében is megtörténjék a szükséges és 
hogy az elme az emberi lehetőségek 
számára túlságos nagy távolságokba 
el ne kalandozzék. A  cselekvés ros
táján át a gondolat megfinomodik

és a magasba emelkedik. A  könyvé a 
feladat, hogy ennek az emelkedésnek 
az eszköze légyen. De a hegy csúcsán 
is szükségünk van arra a lehetőségre, 
hogy a sast elejtsük. A  puska az a híd, 
mely a legmagasabb csúcsról még 
magasabbra juttatja jelenvalóságunk 
célját.

Könyv és puska. Gondolat és cse
lekvés. A  lélek és a test harmóniájának 
megkeresése. Fascizmus.

(Róma) Giuseppe Bottai.

UJ S T E N D H A L -K IA D V Á N V O K .  
Stendhal, aki életében nem ismerte a 
megérdemelt sikert, mindig bizakodott 
a jövőben. A  «Souvenirs d ’Egotisme«- 
ban 1832-ben ezt írja : »Ugy tekintem 
műveimet s mindig is úgy tekintettem 
őket, mint a sorsjegyeket. Gondolom, 
1900-ban fogják őket újranyomtatni.« 
S pár év múlva egy levélben, amely 
Balzac cikkére volt válasz, [a Revue 
Parisienne-ben, a Chartreuse de Parme- 
ról,] így ny-ilatkozik : »Azt hiszem, hogy 
engem már alig olvasnak 1880 előtt ; 
erre az időre tartogatom a nyomda- 
festék élvezetét.«

Stendhal-nak ez a jóslása pontosan 
be is következett. A  nyolcvanas évek
ben, Casimir Stryienski kezdeményezé
sére, több, még kiadatlan műve látta 
meg a napvilágot. 1888-ban jelent meg 
Charpentier-nál a Napló (1801— 1814.) 
s 1889-ben, a Librairie Moderne-ben, 
egy befejezetlen regénye, Lamiel. Ezt 
követte 1890 és 92 között Henri 
Brulard Élete Charpentier-nál, majd 
a Souvenirs d’Egotisme Charpentier-nál 
és Fasquelle-nél, s végül a Lettres Inti
mes Calmann-Lévy-nél —  megannyi 
elsőrangú forrás Stendhal életéhez és 
művészetéhez. Betetőzte e sorozatot 
Jean de Mitty Lucien Leuwen-kiadása 
1894-ben, amely, bár csonka volt és 
hibás, a fiatal Valéry-ben akkor «gyön
géd és eleven« érzelmeket ébresztett. 
Mindezek a kiadások az irodalom 
barátai között lelkes fogadtatásra lel
tek, ma pedig az árveréseken vereked
nek értük a könyvbarátok.

A  háború egy időre lecsillapította 
a Stendhal-lázat, amely néhány év óta 
megint igen magasra szökkent. Igaz, 
a kiadatlanok ma már ritkák s leg
feljebb a Lettres à Pauline 1921-beli 
kiadását említhetjük, amely a Connais- 
sance-nál jelent meg, L. Royer és R. 
de la Jour du Villard szerkesztésében. 
E  kiadvány —  amely csak 750+300

5
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példányban jelent meg —  kiegészíti 
Stryienski hasonnemű gyűjteményét, 
Stendhal magánleveleiből. Sok újat 
ugyan ez sem mond a Chartreuse író
jának géniuszáról, de legalább közelebb 
hozza Stendhalt, az embert. Hadd  
említsek meg ezenkívül két töredéket 
a Naplóból, amelyek nemrég jelentek 
csak meg nyomtatásban. Az egyik 
Valence-ban, 1919-ben, 99 példányban 
s ezzel a címmel : »De Valence à M ar
seille, fragment inédit du Journal de 
1805 ; a másik sokkal fontosabb s 
Stendhal utinaplóját tartalmazza : 
pjournal de Voyage de Bordeaux à 
Valence en 1838». Ez utóbbit Louis 
Royer fedezte fel a grenoble-i könyv
tárban, s a Chronique des Lettres 
Françaises adta ki remek díszkiadásban.

U jabb  kiadatlanok híján Stendhal 
lelkes hívei mindennél maradandóbb 
emléket állítottak mesterüknek, ami
kor lehetővé tették Stendhal teljes 
kiadását Champion-nál. Megindult e 
kiadás a háború előtt Henri Brulard- 
ral ; minden kötet remekmű, mind 
nyomdai, mind irodalomtörténeti szem
pontból. Egy-egy mű 1250 példányban 
nyomódik s betűi és illusztrációi min
den tekintetben páratlanok. A  mellett, 
a Colomb- és Stryienski-kiadásokkal 
szemben, a szöveg híven követi az 
eredetit. Míg Stryienski kihagyott bizo
nyos ismétléseket s összevont egy-egy 
hosszabb kitérést, Champion mindent 
szóról-szóra közöl s az olvasóra bízza 
a választást. E  módszer eredménye
képpen ez a kitűnő kiadás akárhány 
ismeretlen töredéket, változatot és 
javítást közöl s részben az eredeti 
kiadás érdemére tarthat számot. így  
például a De V Amour-nak nemcsak 
pontos szövegét, hanem az 1822-iki 
kiadásnak minden, Stendhal-tól szár
mazó, kéziratos jegyzetét is közli ; ez 
a példány, mely Colomb-tól Sardou bir
tokába ment át, jelenleg Lucien Gougy 
tulajdona. Ha még azt is megjegyezzük, 
hogy mindegyik kötetet a legjobb Sten- 
dhal-ismerők szerkesztik s minden egyes 
mű elé kiváló írók írnak előszót (így  
André Gide Armance elé, Paul Valéry  
Lucien Leuwen elé), bizonyára megért
jük e kiadvány tekintélyét s a könyv
barátok közötti népszerűségét.

A  Champion-kiadás mellett, amely
nek nagy érdemeit nem is tudjuk kellő
leg kimeríteni, nem szabad szó nélkül 
hagynunk Henri Martineau Stendhal- 
kiadványait. így például ő szerkesz

tette a Bossard-féle Rouge et Noir- 
kiadást, amely igen szép formában s 
igen korlátolt számban jelent meg s 
ma már egyáltalán nem kapható. 
Ugyancsak ő, a Divan kiadásában, Ner
val és Mérimée mellett, Beyle-nek fő
műveit is megjelenteti ; e kiadványok 
éppoly hívek, mint amilyen elegánsak -, 
a Souvenirs d’Egotisme-bán Martineau 
akárhány hibát helyreigazított, a 
Stryienski-féle szöveg s az eredeti 
kéziratok összehasonlítása alapján. A  
mellett kiadatlan részleteket is közöl, 
többek közt ezt a jellemző megjegy
zést : »Láttál-e már selyemhernyót, jó
indulatú olvasó, amikor teleette magát 
szederlevéllel? A  hasonlat nem finom, 
de annyira találó I Ez a csúf állat nem 
eszik tovább, másznia kell és selyembe 
börtönzi magát. Ilyen az az állat is, 
amelyet írónak hívnak. Aki egyszer 
belekóstolt az írás mélységes örömébe, 
annak az olvasás már mellékes. Hány
szor hittem például, hogy csak két óra 
van. Megnéztem a faliórán : félhét volt 
már. Ez az egyetlen mentségem, amiért 
annyi sok papírt befeketítettem.» Egy  
ily részlet közlése mindenképpen iga
zolja a Divan kísérletének jogosult
ságát.

Még csak a díszkiadásokról szólok 
pár szót. A  Chartreuse s a Rouge et 
Noir kivételével, amelyek 1883— 84- 
ben jelentek meg, képekkel ékesítve, 
Conquet-nál, Stendhal többi művei 
sokáig nem csábították az ilyen dísz
művek kiadóit. Lehet, hogy a művé
szek sem óhajtottak versenyre kelni a 
Beyle-könyvek éles és pontos leírásai
val. Azóta ez a hiány is eltűnt. 1911-ben 
Ferroud adta ki, drága kiadásban, a 
Chartreuse-t, majd 1921-ben a Rouge 
et Noir-1 ; ez a két remek kiadvány, 
Robaudy kompozícióival és Pennequin 
metszeteivel, mindössze 1000— 1000 pél
dányban jelent meg s ma már keresett 
ritkaság mind a kettő. Utánuk Beyle 
legkedvesebb műve, a De V Amour 
került sorra ; először 1922-ben, Lar- 
danchet-nál jelent meg, a Bibliothèque 
du Bibliophile-ben, 1050 példányban ; 
másodszor 1926-ban, Kieffer-nél, A. H. 
Thomas rajzaival, a »De l'amour des 
livres« című sorozatban ; e két utóbbi 
kiadványnak nem egészen hiteles a 
szövege. A  többi Stendhal-mű még 
várja, hogy illusztrált kiadásban is 
megjelenhessen. Armance díszkiadása 
most készül ; s bizonnyal sor kerül 
nemsokára Lamiel-re és Lucien Leu-
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■zen-re is, —  s akkor majd végleg be
teljesül Stendhal fentidézett jóslata . . .

( Paris) Georges Gaussel.

SZLO V E N SZK Ó I K Ö N Y V E K . A  
szlovenszkói irodalom hét írójának 
munkáit ismertetjük az alábbi sçrok- 
r an. Három költő : Mécs László, Ölvedi 
László és Győri/ Dezső, s négy elbeszélő : 
az időközben Magyarországra költözött 
Falu Tamás, továbbá Jankovics Mar
cell, Egri Viktor és Darkó István leg
újabb könyveiről akarunk beszámolni 
ezúttal. Az ő munkáikban lüktet a 
szlovenszkói magyarság érzésvilága leg
élénkebben és munkáik talán legtelje
sebb keresztmetszetét mutatják a ki
alakulás forrongó korszakát élő szlo
venszkói magyar irodalomnak. Mun
káikat megjelenésük sorrendjében is
mertetjük. Legnagyobb részük a kassai 
Kazinczy - Társaság könyvkiadóválla
latában jelent meg.

Mécs László : Vigasztaló. Berlin, 1927, 
Voggenreiter. Pozsony, Concordia 
könyvnyomda. -—  Mécs László Szlo
venszkó reprezentáns költője ; eredeti és 
izmos tehetség és vérbeli lírikus. Lírá
ján az evangéliumi szeretet széles skálá
jának hangjai zengenek, melyekkel az 
embert és a világháború rémségeiben a 
szeretetből kivetkezett világot öleli 
magához. Már első könyve (Hajnali 
harangszó. Ungvár, 1923.) meghozta 
számára a nagy irodalmi sikert, amelyet 
csak elmélyített második verskötete 
< Rabszolgák énekelnek. Berlin, 1925.). 
Líráját sokszor filozófiai gondolatok 
szövedéke fonja át, melynek gyökerei 
az emberi lélek mélységeibe nyúlnak le. 
Ezt a lírát bizonyos ünnepélyesség jel
lemzi, amelynek külső kísérői a termé
szetből ellesett megragadó képek és 
olyan költői stílus, mely pazar színekkel 
ekés és kifejezésbeli erőtől duzzad. 
Verselési technikáját és a nyelvvel való 
könnyed játékát az utolsó évtizedben 
senki felül nem múlta. Szlovenszkó, 
Erdély és Magyarország csaknem min
den nagyobb városában ismerik nem 
mindennapi és újszerű előadóművé
szetét, mellyel verseit a népszerűségnek 
magas fokára emelte. Mécs László talán 
P.eményik Sándorral együtt a legerede
tibb költői egyéniség Ady után. Költői 
munkásságuk híre régen kilépett szűkén 
elhatárolt környezetükből és az egyete
mes magyar költészet kincseivé váltak. 
Mécs líráján újabban mély érzésekből 
fakadó hazafias versek zengtek fel,

melyek viharos visszhangra találtak a 
a magyar kisebbségek lelkében. U j 
verskötete méltó csatlakozás előző kö
teteihez és irodalmunk abszolút nyere
sége.

ölvedi László. Két verskötetében 
(Valakit várunk. Budapest, 1922. A  
bányász éneke. Berlin, 1925.) az egészen 
fiatal költő mint a magyar nemzeti 
érzések várton-várt lantosa mutatko
zott be Szlovenszkó magyarságának, 
ölvedi lantján nincsen sok húr (a sze
relmi líra csaknem teljesen hiányzik), 
de hangja megerősödik és mint a'táro- 
gató búg, amikor a küzdésekben meg
fáradt és elesett magyarság sorsáról és 
jövőjéről dalol. Költészete a nagy ma
gyar hagyományok, fajunk történeté
nek dicsőséges lapjai felé vágyakozva 
fordul, hogy azokból szívódjék tele 
magyar hittel. Lelke rokon az erdélyi 
Reményik Sándoréval és közvetlenül 
csatlakozik a nemzeti költők sorához. 
Egy évig Párizsban élt és itt írt versei 
erős költői fejlődésének és írásművé
szete lendületes emelkedésének sokat
mondó ígéretei. A  múzsák című har
madik verseskönyvében, mely a fiatal 
költő lírájának színgazdagságáról ta
núskodik, szerelmi verseket is olva
sunk, a női ideál felmagasztaló, ün
nepi sorait, melyeken gazdag köl
tői palettájának pompázó színei csil
lognak.

Falu Tamás. A  kicsinyesek. Regény. 
Berlin, Voggenreiter. Pozsony, Con
cordia könyvnyomda, 1926. —  Falu 
Tamás, akinek ez írói neve, közjegyző 
volt egyik kis felvidéki városkánkban, 
ahonnan pár év előtt expatriálnia kel
lett. Falu Tamás apró verseivel tette 
ismertté nevét, melyekben egy gondol
kodó elmének derűs világszemlélete 
tükröződik. Regénye a felvidéki kis
városi élet miliőjét rajzolja és az állam
változásnak pillanatfelvételét adja, kis 
keretekbe szorított és sűrített tragédiák 
sorozatát, mellyel belemarkol az emberi 
szívekbe, mert kérlelhetetlenül elsöpri 
a végzetes idő az emberi szívek apró 
kis regényeit is. A  történelem láthatat
lan erőit érezzük elődübörögni a sorok 
között, amint elgázolják az örömtől és 
boldogságtól lihegő városka társadalmi 
és családi életét. Úgy hat ez a regény, 
mint az élet megnyílt, ismeretlen mély
ségéből felhangzó zokogás. Falu Tamás 
éles szemmel látja a kisváros groteszk 
és félszeg figuráit és a jellemző vonáso
kat, mint a karikatúra-rajzoló, kiemeli

5*
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ugyan, de fölöslegesen nem hang
súlyozza, hanem szelíd humorának 
tarka köntösébe öltözteti, mert szereti 
azokat, akikkel együtt élt. Ebben a 
könyvben szólalt meg elsőnek Szlo
venszkó lelke. Póz nélkül való realiz
musa adja meg a könyvnek maradandó 
irodalmi értékét.

Jankovics Marcell. Az udvari bolond. 
Elbeszélések. Pozsony, Concordia, 1926.
— A  szlovenszkói elbeszélő irodalom 
nagy eseménye gyanánt hatott Jan
kovics novelláskönyve, mely nagy írói 
és elbeszélő kvalitásokat, a «literary 
gentleman» kulturáltságát és éles meg
figyeléseit egyesíti magában. A  háború 
utáni életet, az ájultságból való magá- 
hoztérés folyamatát látó szemmel érzé- 
kítimeg elbeszéléseiben, amelyek meséi
ben uralkodó elem a gondolat, de lélek- 
analízise és meseszövése egyaránt 
kiváló. Jankovics nemes idealizmusa, 
mely minden versében fölcsendül, el
beszéléseinek is irányító fárosza. Meséi
nek csillogó ötletei, szellemes fordu
latai, befejezéseinek csattanói könyvét 
a szlovenszkói elbeszélő irodalom élére 
állítják, melynek nagy nyeresége és 
értéke marad. A  birtokvásárlás-nak 
Mikszáthra emlékeztető derűs humora, 
A  beteg falu, A  bot és a fa tőrülmetszett 
falusi rajzai a magyar paraszt egészsé
ges, józanul ítélkező lelkét vetítik elénk. 
A  kötetnek két mélyebb lélekzetű el
beszélése ( Látogatás a kolostorban, 
A  lenvirág) pompás lélekrajzával kész 
regénytárgy és írójuknak nemcsak lelki 
gazdagságát mutatják, hanem a biztos
kezű meseszövőnek és a stílusművész
nek legszebb bizonyítékait nyújtják. 
Apróbb rajzaiban (A  kötél, A  híd) 
lenyűgöző erővel tudja megfogni az 
olvasó lelkét, míg a könyv bevezető 
darabja, Az udvari bolond, a szellemes 
ötletek gazdaságával persziflálja a 
háborút és életek sorsának felelős inté
zőit. Példabeszédei mindegyikében nagy 
gondolat feszül. A  könyv nagy sikere 
a szlovenszkói elbeszélők élére állította 
íróját. Jankovics Marcell, a pozsonyi 
Toldy Kör elnöke, Szlovenszkó leg
kiválóbb szónoka is. Beszédei, amelye
ket irodalmi és nemzeti ünnepeken 
mond, nemcsak egy előkelő szellemnek 
formai tökéletességű megnyilatkozásai, 
hanem a magyar nemzeti léleknek le
nyűgöző ereje árad szét azokból és így 
hatásuk és értékük fölbecsülhetetlen.

Egri Viktor : Demeter megtérése.
(Regény. Berlin, 1927. Voggenreiter.)

— Szlovenszkói regény, mely a regény 
meséjébe a miliő tipikusan helyi mozza
natait szövi. Egri Viktor, akinek több 
elbeszélő kötete jelent meg ( A  rács
ablakos ház. Budapest, 1925. — Pierre 
találkozása. Berlin, 1926.) Szlovenszkó 
ismertebb elbeszélői közé tartozik. 
Az író regényében sok közéleti és 
politikai kérdést is érint, mint a föld
birtokreform, a magyar kisebbség kul
turális élete, a magyarság asszimiláló- 
dása a nyelvi többségbe. Ezek a 
regényben teljesen újszerű, a riport 
éles beállításával beillesztett epizódok 
rendkívül élénkké teszik a regény 
meséjét és fordulatossá az elbeszélés 
menetét. Igaz, hogy ezek az epizó
dok a naturalizmus keresett eszközei
vel vannak kiszínezve, s az író látható
lag szívesen időzik ezeknél a helyeknél, 
sőt keresi azokat. De a falu szerelmi 
életét is nagyon kiaknázza regényé
ben, sokszor bántó egyértelműségekkel. 
Erről nem szívesen mondanak le a 
fiatal naturalista írók. Egri Viktor 
regényében a mai kort festi, Szlovenszkó 
számtalan sebből vérző közéletét és 
ebből a szempontból könyve érdeklő
désre tarthat számot.

Győry Dezső : Ujarcú magyarok.
(1927, Berlin, Voggenreiter.) — Szlo
venszkó irodalmának erősebb hajtása 
a líra, melyből izmos tehetségek sar
jadtak. Ezeknek nagyrészét —  legelső
sorban Győryt, de általában a fiatalo
kat —  megejtette az Ady-láz. Győry 
Dezső, mint versei mutatják, nem is 
kívánkozik ez alól a hatás alól szaba
dulni, amely különösen a kisebbségi 
magyar élet távlataiban nemes tarta
lommal telíti meg a költők témakörét. 
A  fiatal költőnek negyedik könyve ez 
(Hangulatok, 1921. — Százados adósság, 
1923. — A  láthatatlan gárda, 1927), de 
az első, amelyből kiforrottabb és erő
teljesebb költői egyéniséget látunk ki
bontakozni. Győry Dezső megtalálta 
önmagát, amikor a kisebbségi balsors
nak lett a költőjévé, amely az egyhúrú 
szerelmi lírát messzibb hangzó, he
lyenként döbbenetes erővel feltörő, az 
átélés igazságával ható érzések ki
fejezésére hangolja. A  költő szavát az 
igazság ereje hatványozza meg és ezek
ben a verseiben a kisebbség lelke sajog. 
Győry teljes költői szabadságra törek
szik, a kötött formáktól csaknem telje
sen függetleníti már magát és legtöbb 
a szabad vers új kötetében, melyekben 
sokszor keresetten tömör és súlyos
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;  : ndolatok robbannak ki. (Nyugdíjas 
család, Hazátlanok a vonalon, A  meg
szaladtak.) Győry egyike azoknak az 
íróknak, akik a hagyományoknak a
— ült partjaihoz kapcsolt hídját fel
égetik maguk mögött és az új hely
zettel számolnak. Más a régi nemzedék 
világnézete, —  vallják ők —  más a 
kisebbségi fiatalságé, mely «emberibb 
magyar«. Ezt mindenkor erősen hang
súlyozza. A  Visszavágyakozlak ciklus- 
ián  szerelmi lírájának gunyoros és 
melyenként cinikus hangja kiesik a 
kötet nemesebb érzésekkel telített tar
talmából. Költői előadásában a szabad 
vers patetikus és korlátlan kifejezési 
lehetőségeibe foglalja mondanivalóit, 
sokszor az érthetőség rovására (ke
nyérrel muszájolt tiltott igazság szent 
agyarait), néha bombasztokba fullad
marokra foglak s új arcotok nagy 

missziós tüzével felváglak a zenitre : 
csillagok, kezdjétek roppant rendelés
ieket !). Úgy érezzük, hogy Győry 
Dezsőt a költészetén átszűrődő magyar 
balsors és szenvedés a kisebbségi élet 
hivatott költőjévé avatja és lelkének 
forradalmi lázadozása, mely az ifjúság 
elére lendíti, a kisebbségi fiatalság 
erthető lelki feszültségéből fakad. Majd 
az ifjúság lelki konvulzióinak elvihar- 
zása után az új arcú magyarok is ren
ies magyarokká változnak.

Darkó István : Szakadék. (Regény. 
Kassa, 1928. Kazinczy könyvkiadó
vállalat.) — Darkó István, akinek ez a 
negyedik könyve (E gy  ember, két 
árnyék. 1925. — Zúzmara. Berlin, 1926. 
A legnagyobb úr. 1927.) tehetséges író, 
akiben a regényírónak sok kiváló ado
mánya megvan. H a mégsem ezt a 
regényét állítjuk írói munkássága élére, 
ízt a regény tendenciáival okoljuk 
meg. Darkó regénye modern natura
lista regény, melynek főhőse egy volt 
huszárfőhadnagy. Alakjai és környe- 
zitrajza éles színekben pompáznak. 
A  falu élete és éreztetett lelke 
clisszemű megfigyelőre vallanak. A  
hanyatló magyar középosztály, a szá
m tó és agyafúrt parasztban rejlő 
íserő, a mámorba fulladt lelki élet, az 
allandó kvaterkázó falusi élet bravúrral 
varinak megrajzolva, de mindezek
-  : zott ott látható az erotikum füg- 
fenye is —  mindig felhúzott állapot- 
: an Mindig látnunk kell a vér és az 
írszton csapongó játékait a maguk 
: z íruelenségeiben és sokszor durva- 
sixaban. Darkó ebben Móricz Zsig

mond tanulékony tanítványa, mert 
regényhőse, a gentry huszártiszt, úri 
kiadásban közeli rokona a Sárarany Túri 
Danijának. Ezeket a tendenciákat nem 
lehet észre nem venni, mikor a könyvet 
végigolvassuk. Nem szabad azonban el
hallgatnunk, hogy pompás meseszö
vés, kitűnő elbeszélői készség és magyar 
lélek szólal meg a könyvnek talán min
den egyes lapján. Mikor a háború 
apokaliptikus lovasa végigrobog a falu 
felett és új áldozatokat követel a régi 
oltárra, a tragikum ereje árad elő a 
regény lapjairól. Darkó regénye a 
háború utáni korszak elmélyedő rajza, 
nagy összefoglaló készséggel, határo
zott elbeszélői kvalitásokkal.

(Komárom) Alapy Gyula.

A  V A J D A S Á G I K Ü L Ö N  M A G Y A R  
IR O D A LO M  K É R D É S E . Lebecsülése 
és kicsinylése volna a Vajdaság irodal
mának, "ha azt mondanám : esemény 
egy magyar könyv fölbukkanása itten, 
-— mégis eseménynek tartom Novoszel 
Andor novelláskötetének a megjele
nését.1 Mert amellett, hogy igen jóízű, 
kedves, humoros írás, egyszersmind 
vajdasági zamatú könyv is. Voltaképpen 
az első ilyfajta termék, s így elégtétel 
és öröm azoknak, akik az impérium- 
változás óta speciális országrészi, tehát 
vajdasági irodalom után sóvárognak. 
Mégis : nem azért köszöntőm szeretet
tel, mert bácskai és zentai figurákkal 
találkozom benne, hanem az általános 
erényeiért, s első sorban az egészséges, 
Móra Ferencre és Tömörkény Istvánra 
emlékeztető, de azért eredeti humoráért. 
Erről pedig kénytelen vagyok meg
állapítani, és pedig a szerzőnek és 
könyvnek a dicséretére, hogy éppen 
nem vajdasági, hanem egyszerűen —  
magyar. Az alakja is —  mi tudjuk —  
helyiek, a modelljeik ott élnek (való
sággal vagy a szerző színező fantáziájá
ban) Zentán és vidékén, a Tisza nyájas 
partjain, de élhetnének s egy-két szó 
híján vagy másán beszélhetnének így 
Somogybán vagy Miskolcnak tájé
kán is.

Meg is kell mondani, épp e kedves 
kis könyv megjelenése alkalmával 
(amelynek csak némely külsőségei ide
valósiak, a belsőségei ellenben minden 
geográfiái korlátozottság nélkül ma
gyarok), hogy nincs szükség itten kü-

1 íg y  a koma . . . Novoszel Andor novellái. 
F . Geréb K lára rajzaival. 8° 173 1. Szubotica. 
M inerva R . T . kiadása, 1928.
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lönleges vajdasági irodalomra, és hogy 
hiábavaló minden értesóhajtó vágy és 
sürgető óhaj, —  nem is lesz soha. Akik  
vágyakoznak utána és szinte hara- 
gusznak az itt élő magyar írókra, hogy 
nem vedlettek át vajdaságiakká 
(mintha az valami nagy emelkedett
séget és beérkezettséget jelenthetne 
akár az íróknak, akár az irodalomnak), 
azok előtt alighanem Erdélynek a pél
dája lebeg, amelynek csakugyan van 
(de volt a háború előtt is 1) külön, 
máshangú és másképpen megszólaló 
magyar irodalma, mint az, amelynek 
Budapest a székhelye és gazdasági 
szempontból is az empóriuma. A  
bácskai és bánáti városok oly közel 
vannak ma is ehhez a központhoz, 
hogy annak hatása alól nem emancipá
lódhatnak, s az itteni olvasótáboruk is 
oly kicsi, hogy az nem bírván el (és 
nem fizethetvén meg) egy külön irodal
mat, nem is hozhat ilyet létre.

Novoszel próbálkozása se bizonyít 
ez ellen semmit, —  a könyv lokális 
jellege elvész az általánosan magyar 
karakterében. Más, mint bácskai olvasó, 
észre se veszi a helyi koloritot benne, 
amely jóformán csak abban ütközik ki, 
hogy a bájos kis rajzok szereplői Zen- 
tán és vidékén, az ott kanyargó Tisza 
mentén laknak, hogy egy pár megyei 
közéleti férfiúnak (Vuics Jócónak, Le- 
derer csókái nagybirtokosnak és Feny
ves Ferenc főszerkesztőnek) a neve for
dul benne elő, s hogy az illusztrációkat 
hozzá egy itt működő széptehetségű fia
tal művésznő, F. Geréb Klára rajzolta.

Évekig folyt itt a vita, főleg a Bács- 
megyei Naplónak (ez irodalmi szem
pontból is jelentékeny sajtóorganum- 
nak és fontos kultúrtényezőnek) a 
hasábjain, vájjon van-e, s kell-e vajda
sági külön vagy külön vajdasági ma
gyar irodalom, s gondolom : azok
maradtak fölül a vitában, akik azt állí
tották, hogy nincs, és hozzátették, nem 
is baj, hogy nincs. Fődolog, hogy itt is 
legyen magyar irodalom. H a tehát 
Novoszel könyvét megdicsérem s azt 
irodalmunk értéknövekedésének tar
tom, mint magyar könyvet köszön
tőm szeretettel s nem mint vajdaságit. 
H a végigtekintünk e könyv megszü
letése alkalmából a Vajdaságban élő 
magyar írókon, nem találunk köztük 
egyet sem (s most már nem fognak 
csodálkozni, ha azt mondom : Novo- 
szelt sem), aki vajdaságibb volna, mint 
akármelyik Budapesten, Szegeden

vagy Debrecenben dolgozó írótársa. 
Sőt tovább megyek : a szegedi és deb
receni írókban több a lokális szín, a 
helyi vonatkozás s a talajérzés, mint 
azokban, akik Szabadkán, Becskereken 
s ez országrész többi városaiban foly
tatják kultúrmunkájukat. Szenteleky 
Kornélnak, Radó Antalnak, Tamás 
Istvánnak, Szántó Róbertnek, Borsodi 
Lajosnak, Farkas Geyzának vagy Grób 
Imrének a könyveit olvasva, joggal 
fogja mindenki hinni (hacsak nem ismeri 
véletlenül a szerzők életkörülményeit), 
hogy azokat Magyarországon írták, s 
Ambrus Balázs, Csuka Zoltán, Deb- 
reczeni József és mások verseskötetei 
sem árulják el egyetlen sorukkal sem, 
hogy azok a Vajdaság területén fogan
tak. Kinek az érdeke, hogy legyen vaj da- 
sági magyar irodalom? —  igazán, nem 
tudom elgondolni, mert nem vagyok  
képes beleképzelni magamat azoknak 
a »sonderbarer Schwármer«-eknek a 
mentalitásába, akik nyereséget remél
nek egy oly helybenmaradástól vagy 
visszafejlődéstől, amely szerintem csak 
veszteséggel járna. A  Vajdaság nem 
oly egységes nyelvterület, mint a német 
Svájc, ahol igen értékes külön iroda
lom születhetett meg (Gottfried Keller, 
Spitteler és mások), bár a köztük talán 
legnagyobb : K. F. Mever elkülönült 
tőle, s olyan német íróművész lett, aki
nek művészetén Helvécia hótakart 
hegyeinek ugyancsak kevés a nyoma. 
S nem is olyan ez a határoltság, mint az 
osztrák, amelynek területem azonos 
nyelvű, de más kedélyű és jellemű né
metség lakik, mint akár Brandenburg
ban, akár Thüringiában, s amely ez 
okból kénytelen volt külön szellemi 
életet élni és külön irodalmat teremteni. 
Ott sok millió csupanémet lakik együtt, 
míg itt a lakosságnak csak egy része 
magyar, s az is szétszórva él, s elég, 
ha szereti az irodalmat, de nem te
remthet s nem tarthat fönn a maga 
talajából szegényesen táplálkozó litte- 
ratúrát.

Az, ami ennek a maroknyi magyar
ságnak az életét és életmódját meg
különbözteti egyéb magyarokétól, az 
a dolog természeténél fogva nem lehet 
se tápláléka, se indítéka, se motívuma 
egy speciális szépirodalomnak, ami pe
dig közös benne a többi magyarság 
életviszonyaival és föltételeivel, az jog
gal ölt testet oly könyvekben, amelyek 
csak annyiban vajdaságiak, amennyi
ben ezen a nyelvterületen jelennek meg.
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Irodalmat —  tehát vajdaságit sem —  
különben sem lehet akarni, és mester
ségesen, akár közkívánatra is, előállí
tani, —  az csinálódik magától az esz
mék fölbukkanásának, terjedésének és 
hódításának az útján. Nem fejlődés, 
hanem hanyatlás volna, ha azok a 
magyar írók, akik a jelenben itt élnek, 
és azok, akik majd fölváltják őket, 
nem a világirodalomban is számottevő 
magyar litteratúra keretei között ipar
kodnának elhelyezkedni, hanem helyi 
megfigyelésekbe begubózva, etnográfiái 
szempontú lokálirodalmon kísérletez
nének.

A  R É G I M A G Y A R  ÉS R O M Á N  
K Ö N Y V T E R M E L É S  SZÁM O K BAN . 
Egy kis történelmi bevezetés kell 
ahhoz, hogy a magyar és román könyv
termelés számszerű összehasonlítását 
megérthessük. Aromán irodalom lassab
ban fejlődött a magyarnál. Ennek meg
vannak a maga természetes okai.

Az európai műveltségnek két góc
pontja volt a középkorban : Bizánc és 
Nyugat-Európa. A  Nyugat-Európa és 
Bizánc közt élő népek műveltségi foka 
pontosan attól függött, hogy földrajzi
lag mily közel voltak a nyugati, illetve 
a bizánci műveltség területéhez. A  
Nyugat és Bizánc közötti népek mind
két gócpont hatását érezték, szinte azt 
mondhatnók, a távolság nagyságával 
fordított arányban. Hozzánk is eljutott 
a bizánci hatás, de hasonlíthatatlanul 
gyöngébb mértékben, mint a nyugat
európai és Bulgáriába is eljutott a 
nyugateurópai hatás, de hasonlíthatat
lanul gyöngébb mértékben, mint a 
bizánci. Viszont a szerbek, akik a dal- 
máciai városok révén olasz, illetve ve
lencei hatás alá kerültek, váltakozva 
érezték a két kultúra erejét, eleinte 
talán erősebben a nyugatiét, de aztán 
csakhamar felülkerekedett a bizánci 
hatás és a kereszténységnek és az írás
nak bizánci formái maradtak meg.

Konstantinápoly bevétele ezt a hely
zetet gyökeresen változtatta meg. A  
törökök nem voltak ugyan barbár nép, 
de kultúrájuk Európában nem bizo
nyult átvehetőnek idegen népek szá
mára. így tehát az a nép, amely a

Novoszel Andor könyve hát nem 
jelentheti a vajdasági magyar irodalom 
megindulását, hanem egyszerűen : a 
magyar irodalomnak egy kedves hu
moros írással való gazdagodását. Azt 
hiszem, ő is így szereti jobban s inkább 
erre lesz büszke, mintha vicinális, helyi
érdekű, korlátolt perspektívájú iroda
lom apostolának vagy inaugurálójának 
teszik meg.

A  könyv, amelyet a szerző »hálája 
jeléül« dr. Fenyves Ferenc főszerkesz
tőnek ajánlott, a szuboticai Minerva 
Rt. kiadása.

(Szabadka) Milkó Izidor.

L E M É  N Y É K
Bizánccal való tőszomszédság folytán 
első helyen állt a balkáni népek közt 
kulturális tekintetben, t. i. a bolgár, 
elsőből utolsó lett és maradt a mai 
napig.

Amikor a törökök Bizánc meghódí
tása után állandósították és egyre 
keményebbé és nyomasztóbbá tették 
uralmukat a balkáni szláv népek fölött, 
válságba jutott az az irodalom is, 
amelyet a szentéletű és lángeszű görög 
testvérpár, Ciril és Metód teremtett. 
És amint Bizánc elfoglalása után a 
görög tudósok és művészek exodusa 
következett be Nyugat-Európa felé, 
ugyanúgy indult meg —  természetesen 
szerényebb mértékben — , mondja Iorga1 
a szláv intellectuel-ek vándorlása a 
Duna balpartja felé, a román nyelv- 
területre.

Ez a beözönlés annál természetesebb 
volt, mert a román egyház szervezői, 
a szilisztriai és vidini bolgár püspökök, 
már a X . vagy X I. században honosí
tották meg az egyházi szláv nyelvet 
liturgikus nyelvként, amely hosszú 
ideig volt az egyetlen írott és még 
hosszabb ideig az egyházin kívül a 
világi hivatalos nyelv is. A  Ciril és 
Metód által irodalmivá tett szláv 
dialektus és a görögből átvett és mó
dosított írásjelek időtartamban és 
intenzitásban oly mély hatást jelen
tenek a román műveltségben, amely- 
lyel a magyar műveltségben a latin, 
német vagy éppen szláv hatás össze

1 L . N. Iorga : Istoria literaturii románesti. 
Vol. I. Bucuresti, Suru, 1925., p. 151.

K I S E B B  K Ö Z
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sem mérhető. Bár a román nyelv 
grammatikája és a szókincs leghasz
náltabb része túlnyomóan latin ma
radt, túlzás nélkül mondható, hogy —■ 
a X IX . század közepétől intenzíveb
ben jelentkező nyelvújítás szavait nem 
számítva —  a román szókincsnek mint
egy nyolc tizede szláv. A  ciril írást 
pedig csak 1860 táján szorította ki 
a latin írás, nagy kárára a helyesírás 
egyszerűségének, amelyet a szerbek a 
ciril betűkkel oly fényesen oldottak 
meg, míg a román helyesírás káosza 
mai napig sem szűnt meg.

Az a rés, amelyen át a könyvnyom
tatás a szláv világba jutott, az Adriai
tenger partvidéke volt és Cetinje az 
a hely, ahol 1494-ben az első szláv 
nyelvű nyomtatvány megjelent. Ez 
a nyomda azonban éppoly rövidéletű 
volt, mint az első budai nyomda és 
mindössze három termékéről tudunk. 
A  török előnyomulás véget vetett a 
cetinjei nyomdának és az egyik nyom
dász, Makariosz, kétségkívül szerb 
barát, aki a nyomtatás mesterségét 
nyilván Velencében tanulta, nyomdá
jával előbb Szerbiába, majd Modvába, 
Tîrgoviçte-be menekült a török elől 
és 1508-ban jelent meg első nyomta
tott könyve, természetesen egyházi 
szláv nyelven, amint hogy ez az 1548-ig 
fennállt nyomda kizárólag egyházi 
szláv nyelven adott ki kizárólag litur
gikus tartalmú műveket, szám szerint 
hatot.

Az első román nyelvű könyvek meg
jelenése az erdélyri szászok és magyarok 
térítő buzgóságára vezethető vissza. 
Bár a reformáció első hullámai, a 
bogumilek és husziták (az utóbbiak 
nyilván magyar közvetítéssel Mára- 
marosban, 1. Iorga i. m. 100 . 1.-tól) 
tanai szintén eljutottak a románság 
közé és az első kézírásban fönnmaradt 
román biblafordítási törekvésekre ve
zettek, a reformáció mégsem tudott 
gyökeret verni. A  szász városoknál, 
az erdélyi fejedelemnél és a magyar 
uraknál a reformáció terjesztése nyil
ván öncél volt és semmi bizonyíték, 
sőt valószínűség sincs arra, hogy mö
götte politikai célok vagy éppen asz- 
szimilálási törekvések lettek volna. 
Ellenkezőleg, teljes tudatossággal akar
ták kiküszöbölni a románság köréből 
a számára érthetetlen egyházi szláv 
nyelvet és helyébe nem a magyart 
vagy németet akarták tenni, hanem 
a románt. Idézzük e hittérítő buzgó-

ság jóhiszeműségének bizonyítékául az 
1582-ben Szászvárosban megjelent Ó- 
szövetség előszavából, hogy ezt a 
könyvet Geszti Ferenc zászlósúr és 
híres vitéz, Erdély és Magyarország 
választott hadnagya és mellette sok jó 
úr nagy költséggel nyomatta és »vele 
megajándékozott titeket, román test
véreket, amiért is imádkozzatok Isten
hez ő nagyságáért.»1

Az erdélyi román könyvek előszavai 
telve vannak az idegen és a hívőkre 
nézve érthetetlen nyelv elleni kifaka- 
dásokkal és ha a románság nem is fo
gadta el a reformációt és a havasokon 
túli egyház ünnepélyesen visszautasí
totta is a reformáció gondolatát, hall
gatólag elfogadta annak egyik elvét, 
a nép nyelvének használatát.

A  hitújítás propagandája nem sike
rült és nem is sikerülhetett a románság 
körében. A  reformáció első hívei (pl. 
Melanchthon) vérmes reményeket fűz
tek a görög egyház, sőt a mohamedán 
egyház megnyerése tervéhez. A  tények 
azonban azt bizonyították, hogy a 
protestantizmus hódító ereje véget ért 
ott, ahol véget ért az a szervezet, amely 
ellen »protestált«, t. i. a katolicizmus.

A  román nyelv előnyomulását egy
részt a török hódítás és a velejáró 
kulturális hanyatlás lassította, más
részt a X V II I .  század eleje óta a 
fanarióta fejedelmek uralomrajutása, 
akik anyanyelvükön, görögül nyomat
tak könyveket és általában késleltet
ték a román nyelv természetes fejlő
dését.

Bármily kedvezőtlenek is voltak a 
magyar irodalom fejlődési előfeltételei 
az uralkodóház idegensége és a török 
hódítás miatt a kedvezőbb földrajzi 
helyzet hatása kétségtelenül mutat
kozik.

N. Iorga a X V . század irodalmával 
kapcsolatban összehasonlítást tesz a 
román és a szomszédos népek irodalma 
a görög, bolgár, szerb, továbbá a len
gyel és magyar közt.2 Szerinte ez az 
összehasonlítás csak megnyugtató a 
románokra nézve. Holott nyilvánvaló;, 
hogy az a kedvezőtlen földrajzi hely
zet, amelynél fogva a románság oly 
távol esett úgy Bizánctól, mint Nyugat
tól, érthetővé teszi, hogy írott emlékek 
dolgában messze marad el nemcsak a 
lengyel és magyar, hanem még inkább

* Ioan Bianu si N erva  Hodoç ; B ibliografia 
románescá veche. Bucuresti, Soccc, 1903, p. 97.

• I .  m. 91— 92. 1.
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s szerb vagy éppen a bolgár mögött. 
A románság helyzete a törökök vissza
szorításával javul meg. A  török kiszo
rítása óta minden volt török terület 
kulturális fejlettsége annál nagyobb, 
—inéi hamarább szabadult fel a török 
_ralom alól.

A  könyvnyomtatás előtti irodalmi 
termelés nehezen hasonlítható össze 
:tt, ahol a történelmi események foly
tin  annyira véletlentől függött a kéz
iratok fennmaradása. A  nyomtatvá
nyok erre biztosabb alapot nyújtanak. 
Az alábbiakban megkíséreljük a ma
gyar és román könyvtermelés szám
szerű összehasonlítását.

A  régi magyar irodalom határköve 
1,11. Az eddigi magyar könyvterme- 
irs számait egyrészt Szabó Károly köz
ismert Régi Magyar Könyvtárá-ból, 
másrészt Sztripszky Hiador 1912-ben 
kiadott pótlásaiból állítjuk össze.
Magyar nyelvű művek száma...................  2244
I ifg en  nyelvű Magyarországon nyom ott

művek száma ........................................ 2733
lie gen  nyelvű, külföldön nyom ott, ma

gyar szerzőtől való művek száma ... 4831
9808

A  Bianu és Hodo^ által kiadott 
román bibliográfia úgy tudományos 
pontosság, mint tipográfia szempont
jából elsőrangú teljesítmény. Igaz, 
nogy minél kisebb egy irodalom, annál 
könnyebb arról pontos és szép biblio
gráfiát kiadni. Ezért nem nagy érdem 
az, hogy a magyar bibliográfia pl. tel
jesebb az angolnál. De meg kell hagy
nánk, hogy Bianu és Hodo^ munkája 
ennek figyelembevételével is messze 
felülmúlja Szabó Károly R. M. K.-át. 
E kitűnő művet vesszük számításunk 
alapjául. Jellemző, hogy ez a mű a 
régis román irodalom felső határául 

itehát azt, ami nálunk 1711) 1830-at 
jelöli meg és 1817-ig (a mű még nincs 
e efejezve) összesen 950 művet sorol fel.

Meg kell jegyeznünk, hogy a román 
; :erzők a *román« könyv fogalmát oly 
vaían értelmezik, hogy fölvesznek pl. 
Tiíliszben nyomott georgiai nyelvű és 
Aleppóban nyomott arab nyelvű köny
veket, mert azokat a havasalföldi vajda  
költségén nyomták, vagy mert a nyom- 
aasz román volt. Ily címen nemcsak 
íz Apponyi-féle (1711-ig) 2360 Hun- 
i =ricát kellene a magyar könyvekkez 
riimítani, ami 12.168-ra növelné az 
: " 1 1 -ig megjelent magyar műveket, 
nanem Misztótfalusi Kis Miklós és a 
t : i i  i magyar nyomdász külföldi és

idegennyelvű nyomtatványait is. De 
még így is 1711-ig az összes román 
művek száma nem több mint 169.

A  magyar és román könyvtermelés 
arányszáma tehát 1711-ig, a leglojáli
sabb számítással

9808 : 169,
sőt igazságosan, az Apponyiakat is 
h ozzászámít va

12.168 : 169.
A  169 mű kor, nyelv és hely szerint 

így oszlik meg :

XVI. sz.
Regat .............. — 6
Erdély..............  6 5
Ismeretlen hely 2 17

XVII. sz.

Regat .............. 29 11
Erdély.............. 16 —
Egyebütt ........ 3 —

¥*-
rí-g

16

1701—11-ig

Regat .............. 6
Erdély.............. 3
Egyebütt ........  —
Ismeretlen hely —

19 —

gö 
rö g  geo r- 

ir ab arab  g ia i

—  2 —  

1 - 2

65 40 22 35 2 2

Föltűnő a X V I. században a sok 
ismeretlen helyen megjelent mű. A  
dolog úgy áll, hogy ezeken a műveken 
a nyomtatás helye nincs világosan ki
tüntetve, de mint Veress Endre : 
Erdély- és magyarországi régi oláh 
könyvek és nyomtatványok. 1544— 1808. 
Kolozsvár : Stief 1910. 119 1. c. kitűnő 
munkájában kimutatja, hol a nyomdai 
díszek és a betűk, hol a papiros víz
jegye, amely Brassó város címerét tün
teti fel, világosan mutatják a könyvek 
erdélyi, illetve brassói származását. 
A  két erdélyi születésű román biblio
gráfus túlságosan könnyű szívvel mon
dott le szülőföldje javairól. Man merkt 
die Absicht . . .

H a a román könyveket tartalmi 
szempontból tesszük vizsgálat tár
gyává, ez a magyar felsőbbséget még 
világosabbá teszi. Mindössze két nem 
hittudományi munkát találunk : egy 
egyházi szláv nyelvtant (amely azon
ban mégis csupán teológiai segéd- 
eszköz) és egy újgörögre fordított 
Plutarchos-részletet, holott a magyar 
irodalomban szinte minden tudomány
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ág, ha kezdetleges módon is, de kép
viselve van.

A  régi román könyv nemcsak hogy 
szinte kizárólag teológiai tartalmú volt, 
hanem a világiak kizárásával csak az 
egyháziaknak szólt. Erre jellemző, amit 
az" 1640-ben megjelent Pravila-b an 
(Ószövetség) találunk (Bianu-Hodos i. 
m. 109-—110. 1.) : »Még arra kérem 
nagyon Szentségieket, akiknek kezébe 
jut ez a szent könyv, hogy azt nagy 
becsületben tartsátok és hogy titok
ban tanuljatok belőle, hogy hogyan 
gyógyítható meg az emberek lelke a 
vétektől. De ne adjátok világiak ke
zébe . . .« A  régi magyar teológiai iro
dalomnak túlontúl is zamatos, népies 
hangja bezzeg eléggé mutatja, hogy 
olvasói mennyire nem voltak exkluzív 
társaság.

Ki kell emelnünk a román könyvek
nek viszonylagosan fényűző kiállítását 
is, amelyről az idézett bibliográfia 
reprodukciói igen szemléletes képet 
adnak. Gyakoriak a lapnagyságú vagy 
kisebb fametszetek és a díszes, nem 
ritkán igen szép iniciálék. Hogy ezek
ben szerepe van-e a velencei könyv- 
művészetnek és hogy megnyilvánul-e 
benne a román ízlés, amint ezt egy
némely román szerző véli, az kétséges. 
A  könyvek díszítését fokozza a kétszínű 
nyomás. A  díszítés nélküli, egyszínű 
nyomású román könyvek erős kisebb
ségben vannak a díszesekhez képest.

A  magyar könyvek nyomdai ki
állítása viszonylag sokkal egyszerűbb. 
Keletkezésüket kevésbbé köszönhették 
fejedelmi vagy főpapi kegynek, mint a 
román könyvek. A  szerzők többnyire 
szegény emberek voltak és a gazdag 
olvasókon kívül a kispénzűekre is szá
mítottak. Az Egyetemi Nyomda leg
utóbbi kiállítása is ezt mutatja. Lát
tunk ott nem kis számban ízléses köny
veket, de fényűzőt alig. A  régi magyar 
könyv használati és nem fényűzési cikk volt.

Iorga összehasonlítása a lengyel iro
dalommal még igazságtalanabb, mint 
a magyarral. H a elővesszük K. Est- 
reicher: Bibliografia polska X V — X V I .  
stolécia. Kraków : Stelcel 1875. 226 p.
c. művét, abban 7250 tételt találunk 
1600-ig. 1500-ig 182 lengyel mű jelent 
meg, azaz a lengyel inkunabulák száma 
nagyobb, mint az egész román könyv
termelés 1711-ig. Pedig ez a lengyel 
bibliográfia 53 éves és azóta nyilván 
van szaporulat. A  lengyel irodalmi 
termelés a magyart messze túlhaladja,

aminek elegendő magyarázata, hogy 
náluk nem volt török hódítás.

Még egyes magyar városok könyv
termelése is messze felülmúlja a románt, 
így pl. Lőcsén 1711-ig 860 (köztük 298 
magyar) mű jelent meg, Nagyszom
baton 717 (köztük 191 magyar), 
Kolozsvárt 608 (köztük 410 magyar), 
Debrecenben pedig 398 (köztük 288 
magyar). Tíz olyan magyar várost 
lehetne összesen elsorolni, amelynek 
1711-ig nagyobb könyvtermelése volt, 
mint a legtágabban értelmezett összes 
román könyvtermelés 1717-ig. De mi 
sem járnánk jobban, ha Lipcsével vagy  
Frankfurttal mérnök össze magunkat.

Braun Róbert.

A U K C I Ó K
A  LA N TO S  RT. H A T O D IK  A U K 

CIÓJA. A  bibliofilek gazdag könyv
anyagban válogathattak a f. é. február 
22-ikétől február 25-ikéig lezajlott 
könyvárverésen, amelyen mindenek- 
felett a magyar könyv szerelmese nyer
hetett kielégülést, mert míg a lajstrom  
az ősnyomtatványokból csak hét művet 
sorol fel, addig a hungaricumokból 446 
db. 1711 előtt és 319 ez év után meg
jelent művet foglal magában. Az idegen 
könyvekért lelkesedő bibliofil is válo
gathatott 146 értékes műből. A  tisztára 
bibliografikai segédkönyveket 49 munka 
képviselte. Az érdeklődők sorában ott 
láttuk a budapesti nagy közkönyvtárak, 
valamint vidéki gyűjtemények kép
viselőit is, úgyszintén a bibliofilek leg
jobbjait, kikhez számos könyvbarát- 
novicius csatlakozott.

Minden árverésnek megvan a maga 
kimagasló eseménye, meglepetése és 
tanulsága. Igaz, hogy ez utóbbinak 
van a legritkábban haszna, mert a 
tanulságokat nyújtó árverési esemé
nyek nem igen szoktak ismétlődni. Ily 
tanulság pl., hogy a közkeletű, leg
fontosabb bibliográfiái munkák iránt 
kisebb volt az érdeklődés, mert ezeket 
a könyvbarátok már kezdő bibliofil 
korukban igyekeztek megszerezni. 
Fekve maradtak a bibliofileknél köz
kedvelt auctorok első kiadásai, mert 
évfordulók, vagy más ünnepi alkal
makkor a figyelem teljesen feléjük volt 
fordítva. De azért mégis kitűnt, hogy 
évforduló, jelszódivat, vagy ilyesmi, 
lehet ugyan ideig-óráig hatással a 
gyűjtőkre, de azért mégis, vannak 
értékek, melyek nem jöhetnek ki a
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divatból. így pl. a Turóczi-Krónika 
1200 pengőn kelt el ; Zrínyi : Adriai 
tengernek syrenaia (ebben néhány lap 
kézzel pótolt) 400 pengőért jutott egyik 
korábbi tulajdonosának újból birtokába, 
míg a Tököli Imre arcképével ékes 
egylevelű német nyomtatvány erős 
küzdelem után került a Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának tulajdonába. 
Az újabb írók közül különösen Ady  
s főleg régebbi művei első kiadása 
iránt volt nagy érdeklődés, így a deb
receni 1899. évi kiadású Versek 220 ; 
M ég egyszer című Nagyváradon 1903- 
ban megjelent kötete 215 pengőn cse
rélt gazdát. Bőd Péter : Szentírás értel
mére vezető kalauz-SL, melyben a szerző 
sajátkezű ajánlása is van, 1 2 0 %-os 
áremelkedéssel egyik kiváló bibliofilünk 
tulajdonába ment át. Még ennél na
gyobb érdeklődést és áremelkedést ért el 
az Életképek Petőfi és Jókai szerkesz
tette második félévi kötete, melynek 
ára 40-ről 200 pengőre ment fel. Az 
első kiadású Petőfi kötetek mindig 
izgatni fogják a bibliofileket. Auktiónk 
egyik legizgatóbb jelenete volt a 
Petőfi : Cipruslombok]&ért folytatott
versengés. A  63 lapos, 12-edrét köny
vecske, mely körülvágatlan, borítékos, 
kifogástalan példányban volt meg, 
meg is érdemelte, hogy 480 pengőért 
jusson új tulajdonosa birtokába. A  
magyar vonatkozású művek közül 
még meg kell említenem a Schwind- 
Kriehuber-féle : Magyar vezérek,
hertzegek és királyok képekben . . . 
című kiadványt, mely kifogástalan, 
teljes —  még a füzetek borítékai is 
megvoltak •—  s korabeli, selyemmel 
bélelt vörös bőrtokban elhelyezett pél
dányban került kalapács alá. E  mű, 
melynek teljes példányai rendkívül 
ritkák, méltányos magas árat, 1750 
pengőt ért el. Megfigyeléseinkből azt 
az örvendetes tényt szűrtük le, hogy 
ezen az árverésen az érdeklődés leg
inkább hazai termékek felé fordult.

Isoz Kálmán.

K É Z IR A T O K , A U T O G R A M M O K , 
H U N G A R IC Á K  ÉS SLO V E N  IC Á K  
Á R V E R É S E  P R Á G Á B A N . Az aláb
biakban Karéi Zink, prágai könyv- 
kereskedő és antikvárius újabb két és 
minket több tekintetben közelről érdeklő 
aukciójáról számolhatunk be. Ezekkel 
az árverésekkel kapcsolatban figye
lemre méltó tünetet is állapíthatunk 
meg. Akit régi felvidéki nyomtatvá

nyok, kéziratok, hírlapok, stb. érde
kelnek, —  legyenek azok bármilyen 
nyelvűek -—  az hiába fordul pl. a po
zsonyi vagy túrócszentmártoni bolto
sokhoz, ezektől kapni semmit sem tud 
és semmit sem fog. Ennyire sem kell 
azonban visszamennünk. Ma már a 
legutolsó évtizedek (egészen 1918-ig) 
nyomtatványai, sajtótermékei után is 
hiába kopogtatunk a szlovenszkói 
könyvesboltok ajtaján. A  boltok rég 
kiürültek, a gazdag készletek elfogytak 
és -—  sajnos —  sokszor elpusztultak 
az utolsó zivataros évtized alatt. Néha 
egy-egy láda magyar könyv vetődött 
és vetődik Budapestre ; a 'készlet java 
azonban és az elmúlt századoknak tör
ténelmi patinával bevont, drága könyv
termése itt is a centripetális erők hatása 
alá kerül: Prágába vándorol. E  köny
vek mindjobban fogynak, tünedeznek. 
Zinknek is érdeme, hogy összekeresgéli 
ezeket a régi relikviákat és a gyűjtők 
rendelkezésére bocsátja. Az már ter
mészetesen más lapra tartozik, hogy e 
kincsek javarésze avatottak vagy ava
tatlanok kezére jut-e.

Karéi Zinknek két katalógusa fekszik 
most előttünk. Az első autogrammok- 
nak és kéziratoknak 1927. október 
30-iki árvereltetéséről szól, a má
sik »Bohemica, slovenica, comeniana« 
címmel az 1928. február 10— 11-iki 
aukcióról nyújt képet. Az első tárgy
köre azonban előzményei miatt is 
figyelemreméltó. Nyugaton kézirat- 
árverések egyáltalában nem ritkák ; 
Csehországban, valamint Magyaror
szágon újdonságszámba mennek. Ezt 
a prágait meg éppen meglehetősen nagy 
sajtóharc előzte meg. Zink ugyanis igen 
sok élő írónak, művésznek és politikus
nak kéziratát és autogrammját is meg
hirdette, ami sokaknál visszatetszést 
szült. így Karásek, neves cseh író, a 
»Lidové Noviny« hasábjain többek 
között így nyilatkozott : »A legvak
merőbb dolog azonban, hogy P. kiadó 
úr ezen az aukción hozzájárulásom nél
kül és akaratom ellenére az én privát
levelemet is áruba bocsátja, —  még 
nem fordult elő az, hogy nyilvánosan 
árusítsák élő személyek leveleit. Nem  
marad más hátra, mint hogy a levélírók 
ne írjanak sajátkezűleg, kézirataikat 
ne hagyják a szerkesztőségekben és ne 
adjanak dedikált könyveket tisztelőik
nek.* A  napisajtó azonban mindamellett 
egyöntetűleg kiemelte az első, ilynemű 
cseh vállalkozásnak nagy jelentőségét.
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A  különböző kommentálások sem ma
radtak el persze. A  »Národní Listy« 
a legnagyobb élő cseh költőnek, M a - 
charnak kéziratával kapcsolatban ezeket 
írta : »A legnagyobb figyelmet a jegy
zékben Machar : »Öt év a kaszárnyá
ban* c. művének kézirata fogja kelteni. 
Az ára? 4500 csk ! Szerzők, akik 
emelni akarjátok honoráriumotokat,
—  íme, megtanulhatjátok annak a 
módját, hogy mit kell tennetek !« Majd 
alább a következőket mondja : «Ki 
tudja : lehetséges, hogy ezen aukció 
után a szerkesztőségekben és nyomdák
ban oly »gyüjtők« fognak specializá
lódni, akik előtt a teleírt papiros egy 
darabkája sem lesz biztos.« Meg kell 
említenünk azt is, hogy Zink egy csomó 
kéziratot, levelet stb. még az árverés 
előtt kénytelen volt visszaadni a leg
nagyobb prágai kiadónak, Ottónak, 
akinek archívumából kerülő úton, jó
hiszemű vásárlás révén kerültek hozzá 
a kéziratok. Mindez alaposan felcsigázta 
az érdeklődő közönség kíváncsiságát, 
íme néhány mutató az élő alkotók 
anyagából és az elért árakból : Bezrucs 
köitő versének kézirata : 220 csk ;
Jirásek, a nagy cseh regényíró rövid 
levele 52 csk ; Kálal «Magyarországi 
választások« c. kézirata 1 1 0  csk ; 
Masaryknak, a cseh köztársaság elnö
kének egy dedikált röpirata (kikiáltási 
ár 5 csk) 375 csk, rövid levele 145 csk. 
Volt olyan, pársoros levél is, amely nem 
nélkülözte a humort ; pl. üprka festő
nek 20 forintot kölcsönkérő levele, ame
lyet azonban árverés előtt visszavontak.

Az elhúnytak közül Palacky levele 
192 csk ; Smetanának, a világhírű 
komponistának dedikált fényképe 
620 csk ; Hviezdoslav tót költő pársoros 
névjegye 31 csk ; Smetaná nak nyugtája 
9 forint 36 krajcárról 165 csk, stb.

Volt az aukciónak azonban egy olyan 
tétele is, amelyet magyar szempontból 
igen nagyjelentőségűnek kell monda
nunk. Grégrnek, a kiegyezés után a 
cseh államjogi harcokban nagy szerepet 
játszott politikusnak három levelét 
árverezték el potom áron (74 csk), 
kevés figyelem mellett, bár a »Prager 
Presse« tudósításában már előzőleg 
kiemelte azok érdekességét és fontossá
gát. Oly dolog ez, amely nálunk is rég 
feledésbe merült, holott sohasem volt 
fontosabb felkutatása, feldolgozása és 
megvilágítása, mint éppen most. Buda
pesten, 1868-ban ugyanis a csehek 
»Obrana« (Védelem) címmel folyó

iratot alapítottak, hogy részint a prágai 
könyörtelen cenzúrától szabaduljanak, 
részint pedig, hogy a germanizáló és 
centralizáló Beccsel szemben a buda
pesti politikai életben is támaszt lelje
nek. A  lapot Érben cseh író szerkesz
tette és adta ki nálunk. A  folyóirat egy 
esztendő után mégis megszűnt. Az el
árverezett levelek, amelyekhez negye
diknek Semberának egy levele (60 csk) 
is csatlakozott, bepillantást nyújtanak 
az »Obrana« belső életébe, hozzák az 
előfizetők névjegyzékét s Grégr utasí
tásait közlik. íme, volt idő, mikor —  
hogy úgy mondjuk — • cseh politikai 
emigránsoknak nyújtott otthont s 
adott működési teret a magyar föld !

Most pedig térjünk át a második 
aukció (1928. február 10— 11.) ismer
tetésére. A  kalapács alá került könyvek 
nagyobb része hungarica-slovenica volt 
s így nem csodálható, hogy a pozsonyi 
egyetemi könyvtár, valamint a pozsonyi 
egyetem történelmi és szláv szemi
náriuma az 1919-iki idevágó rendeletre 
hivatkozva a szlovenszkói Műemlékek 
Országos Bizottsága útján sok müvet 
magának követelt. A  cseh sajtó és a 
cseh gyűjtők zúgolódtak is e miatt, bár 
Zink némely esetben másodpéldányok
kal tudta pótolni a kisorozott számo'kot. 
Az aukción a külföld, különösen Magyar- 
ország és Ausztria is képviselve volt ; 
az elért összeredmény 42.404 csk. Sok 
oly munka került itt napvilágra, 
amelyeket sem a magyar, sem a cseh 
bibliográfiai szakmunkák nem ismernek.

Az árverés menete sok tanulsággal 
szolgált az egyes művek értékelésére, a 
«pretium affectionis«-ok szeszélyes ki
alakulására vonatkozólag. Oly művek, 
melyek egy évvel előbb kevés feltűnést 
keltettek, most horribilis áron keltek el, 
viszont mások előbbi értékelésüknek 
egyötödére zuhantak vissza. így mind
járt Ambrózi Györgynek cseh bibliai 
nyelvű ev. egyházi munkája 1745-ből 
100 csk kikiáltási árról csak 140 csk-ra 
emelkedett, míg 1926. decemberében 
350-ről 600-ig szökött fel, holott
mind a két példány egyformán teljes, 
azonos kötésű és kifogástalan volt. 
Kultúrtörténeti szempontból érdeke
sebb Doleschal Pál «Gramatica Slavico- 
Bohemica«-ja (Pozsony, 1746.), mely
hez Bél Mátyás írt előszót s amelyet 
150 csk-ról 520 csk-ra vertek föl (1926. 
december : 80— 320 csk).

Figyelmünkre tarthatnak számot a 
csonkamagyarországi ev. tótság egy
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házi életére vonatkozó munkák is. 
Ezek között, de egyébként is, Kollár 
Jánosnak, a nagy pánszláv költőnek, 
a pesti tót ev. egyház egykori lelkészé
nek alkotásai vezetnek. így pl. a tót 
cv. elemi iskola első évzáró ünnepélyé
nek leírása (Pest, 1822), amely 1926- 
ban 10 csk-val indult, most 30-tól 92-ig 
haladt. Ugyancsak Kollár írta meg az 
első tót olvasókönyvet (Buda, 1825). 
Az eredmény : 1926-ban 20 csk kikiál
tási ár, most 150— 680 ! Kollár nagy
hírű népdal-gyűjteményének (Buda  
1834— 1835) mind a két kötete 200—  
540 csk. Leska István kiskőrösi tót ev. 
egyházi énekeit (Pest, 1810) a pozsonyi 
egy. könyvtár foglalta le magának. A  
budapesti új ev. templom fölszente
lésére írt tót alkalmi egyházi éne
kek nyolcoldalas füzetét (Pest, 1811) 
ugyanez a sors érte.

Művelődéstörténeti dokumentumot 
alkotnak azok az egyházi énekek, 
amelyeket a pozsonyi magyar-tót ev. 
templom fölszentelésére (1777) adtak 
ki (ez az addigi német hegemóniától 
való szabadulást is jelentette). A  8 
oldalas füzet ára 20 csk-ról 295 K-ra  
ugrott.

Egyéb érdekes tételek : Adress-
buch "dér Stadt Pesth auf das Jahr 1803. 
és 1815. a város metszetével (20-44 csk) ; 
Bél : Notitia Hungáriáé etc. 4 kötet 
(1515 csk) ; Korabinszky : Geogra-
phisches, etc. Lexikon von Ungarn, 
Pressburg, 1786. (180 csk =  30 pengő ; 
Budapesten 1926-ban 39 P  volt a 
kikiáltási ára) ; J. M. L. : Ungarisches 
Stadt-Büchlein, Nürnberg, 1684, szá
mos város metszetével (20— 105). 
Tessedik Sámuelnek, a híres és éppen 
a közelmúltban ünnepelt, magyar 
oekonomusnak két németnyelvű mun
káját (1784-ből és 1798-ból) újból a 
pozsonyi egyetem foglalta le magának. 
Erre a"sorsra jutott Török Józsefnek 
a népszövetség létrejötte alkalmából 
irt és II. Ferenc magyar királyt dicsőítő 
pároldalas röpirata is (Buda, 1815), 
illetve annak tót fordítása, amely azért 
fontos, mert már jóval Stúr föllépése 
11844) előtt a középtót nyelvjárás hatá
sát tükrözteti vissza.

Az aukciónak fénypontja azonban a 
iSolennia memoriae anniversariae bi- 
bliothecae Kis-Honthanae publica»-nák.
1 1812—-1836. évek közt) teljes gyűjte
ménye volt. Alsószkálnokon 1808. szep
tember 13-án alakult meg az a tudós 
társaság, amely tagjainak tanulmá

nyait tartalmazó évkönyveket adott 
ki évről-évre. E  gyűjtemény fontos 
forrása Magyarország kultúrtörténel- 
mének s ma már rendkívül ritka, a 
maga egészében unikum. Kikiáltási ára 
2000 csk volt s elkeseredett küzdelem 
után —  amelyben a legnagyobb gyűj
tők, vidékiek és külföldiek is részt 
vettek —  a prágai dr. Preiss szerezte 
meg 8500 csk-ért. A  teljes gyűjtemény 
23 füzetből áll ; 1927 április elején egy 
17 füzetből álló kollekció ugyancsak 
Prágában 1000 csk-ért ment el.

Az árverésnek nemzetközi érdekes- 
ségű tétele csak egy incunabula volt : 
Petrus de Aquila : In  I I .  sententiarum, 
Spirae, Petrus Drach, 1480 (650—- 
1800 csk).

Fájlalhatjuk, hogy aránylag kevés 
tétel juthatott magyar kezekbe.

Podhradszky György.

15.400 FO N T  »A L IC E  IN  W O N -  
D E R L A N D * K É Z IR A T Á É R T . So- 
theby-nél Londonban a nagyhéten ár
verezték Lewis Cárról híres «Alice in 
Wonderland«-jának eredeti kéziratát, 
92 oldalas könyv alakjában, a szerző 
37 tollrajzával díszítve.

A  kedves elbeszélés minden angol 
gyermek szívéhez van nőve és az 
egész világon kedvenc olvasmánya a 
kicsinyeknek. Eredetileg » Alice’s Ad- 
ventures Under Ground« címén írta 
Caroll egy kisleány mulattatására, aki 
Mrs. Alice Hargreaves személyében 
maga is jelen volt az izgalmas árveré
sen. A  kézirat kikiáltási ára 5000 font 
volt, melyre azonban a könyvkereske
dők percek alatt rádupláztak. Quarritch 
a British Muséum megbízásából lici
tált, de »csak« 12.000 fontig ment. 
Ezután Maggs londoni könyvárus és a 
philadelphiai Dr. Rosenbach között 
folyt tovább a verseny, mígnem az 
amerikainak maradt a zsákmány 
15.400 fontért. Ezt a rekordárat még 
az első folio Shakespeare-kiadás sem 
érte el, mert az nem hozott soha többet 
13.000 fontnál.

Dr. Rosenbach egyébként kijelen
tette, hogy kész a becses kéziratot az 
általa fizetett árban átengedni a 
British Museumnak. Vájjon elfogadja-e 
az ajánlatot a Múzeum, vagy pedig az 
angol társadalom fogja-e összeadni a 
rengeteg pénzt, —  mintegy 431.000 
pengőt —  hogy a kincset megmentse 
Anglia számára? —- azt a jövő fogja 
megmutatni. Végh Gyula.
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SOMMAIRE
A R T Ú R  E L E K  : Dürer.

Grandiose et profond portrait du plus grand portraitiste allemand, à propos 
du quatrième centenaire de sa mort qu'à cause de l’origine hongroise 
du peintre, la Llongrie commémore par une exposition de ses gravures et 
dessins et par une très belle publication —  présentée, dans la partie 
critique de cette revue, par M. Sikabonyi à nos lecteurs -—  de la Biblio
thèque Municipale de Budapest. M. Elek analyse les traits profondéments 
allemands de Durer, son tempérament pathétique comme celui des artistes 
allemands du moyen-âge, et son goût du fantastique et des petits détails 
curieux comme on en trouve à profusion dans les contes populaires allemands. 
Sa nostalgie de L Italie, du soleil et de la beauté italiens est également une 
particularité et comme l'héritage de l ’âme allemande. Toute la vie de Durer 
est une lutte constante entre la conception d ’art allemande tournée vers l'inté
rieur, vers la vie sentimentale, et l’idéal classique des grands Italiens, tout en 
mesure et en harmonie. C’est ce qui le rend si inquiet, si tourmenté et comme 
l ’aïeul de tant d'artistes «problématiques* en Allemagne. Dans quelques 
tableaux et, surtout, dans ses gravures, il arrive à la solution de son problème, 
il se délivre de son tourment, il crée une beauté harmonique. Ses portraits 
sont autant d'exemples de ses efforts acharnés et de son don d'intuition 
qu’il réussit à rendre sensible par la forme . . .

Z O L T Á N  AM BR U S  : Livre et commerce (suite et fin).
Second article, sur le même sujet, de l’illustre romancier et critique (décoré, 
tout récemment, de la Légion d ’Honneur). Après avoir énuméré les divers 
avis de divers auteurs français concernantes problèmes de la réclame et 
de la vraie critique, M. Ambrus élargit le débat et fait la guerre à l’amé
ricanisme littéraire, dans toutes ses formes et dans tous les pays. Grâce à 
l’industrialisation des lettres, grâce aux cliques, aux compromis, au jour
nalisme, à mille intérêts inextricables, la critique est devenue malade, 
impuissante, inexistante. Cela a commencé par l’indulgence et fini par 
la pure et simple publicité. Cependant, le besoin de la vraie critique, de 
celle qui croit à la divinité et la responsabilité de sa justice, se fait 
sentir plus fort que jamais ; car, à force de propagandes et de réclames, 
la grande majorité des lecteurs finira par se dégoûter du livre et se tournera 
résolument vers les succédanés de la littérature . . .

E M IL E  H E N R IO T  : Les guides des bibliophiles.
D ’une manière pittoresque et vivante, M. Henriot donne une courte nomen
clature des ouvrages bibliographiques français les plus usuels. En dehors 
des manuels de ce genre, il mentionne les catalogues de quelques grandes 
ventes et souligne tout particulièrement l’intérêt de celui de la vente Roche
biliére. A  la fin de son article, M. Henriot demande d ’urgence la publica
tion d ’un manuel bibliographique complet, instrument presque indispen
sable du bibliophile moderne . . .

LAJOS D É Z S I : Byron et la bibliophilie.
A  propos du centenaire récent de Byron, M. Dézsi passe en revue les plus 
célébrés éditions originales de ses oeuvres, cite, d’après le catalogues, les 
prix actuels de ses manuscrits dont quelques-uns se trouvent encore chez 
certains bouquinistes anglais, et énumère les traductions hongroises du
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grand romantique. Déjà en 1842, on s’est mis à le traduire et à le commenter 
chez nous ; le célébré traducteur, Károly Szász, a publié, en 1872, trois 
volumes de traductions byroniennes ; le poète Emile Ábrányi a magistrale
ment traduit Don Juan ; enfin, en 1924, M. Dezső Kosztolányi, l’un de 
nos plus brillants poètes, a publié la traduction de Beppo et de Mazeppa ; 
c’est également en 1924 qu’a paru la traduction des deux premiers chants 
de Child Harold, celle-ci de la plume de M. Zsolt Harsányi.

IM R E  K N E R  : La Technique et l’Art du Livre.
L ’histoire du livre imprimé est comme la résultante de trois forces : de 
la tradition technique fixée dans les caractères et autres instruments 
typographiques, puis du style de l ’époque, enfin des innovations techni
ques. Sous l’influence de ces trois facteurs, les caractères écrits de Guten
berg se transforment peu à peu en vrais imprimés, grâce aux réformes 
successives des imprimeurs allemands, italiens et français ; il y  a certes 
des rechutes dans cette évolution : ainsi, vers 1860, des artistes anglais, 
comme Morris, reprennent, pour quelque temps, la tradition des carac
tères écrits. Mais, après quelque essais d ’individualisme, les grandes im
primeries modernes reviennent toutes vers les formes classiques. Quant 
à la forme, aux proportions et à la composition d ’une page, loin de les em
bellir on de les améliorer, la typographie moderne les simplifie et les uni
formise à l’excès ; par rapport donc au passé, il y a là une décadence com
plète. C’est sur la page de couverture d ’un livre que l’imprimeur peut le 
mieux montrer son goût et ses capacités artistiques. M. Kner qui possède 
toute une collection de ce genre, publie en bonnes reproductions quelques 
spécimens intéressants de ces pages dont la suite illustre très éloquemment 
l ’influence des trois forces sus-mentionnées . . .

S Á N D O R  B O N K Á L Ó  : Le livre russe d’aujourd’hui.
Le premier chapitre de cette étude est consacré à la bibliophilie en Russie. 
Avant la guerre mondiale, le livre, son histoire, sa technique, sa théorie 
n ’y possédaient aucune littérature spéciale, mais, depuis quelques années, 
une foule d ’ouvrages s’occupe de ces problèmes. La littérature bibliogra
phique est également en pleine floraison ; en dehors des catalogues et des 
annuaires bibliographiques officiels qui enregistrent les publications —  livres 
et articles —  selon les meilleures méthodes modernes, il y a des chroniques 
et des statistiques spéciales concernant certaines époques ou certaines 
sciences. Beaucoup de revues littéraires s’intéressent aux sujets bibliographi
ques. Il y  a enfin quelques monographies, comme « L ’Encyclopédie de la 
bibliothèque comme science», ou « Le Livre en Russie», ou bien «Le  
Commerce du livre », ou encore «Le  Monde des journaux et des livres 
dans la Russie soviétique» — qui sont, d ’après M. Bonkáló, des modèles 
achevés du genre.— Le second chapitre de l ’étude s’occupe des droits d ’auteur 
dans la République. A  cet égard, la loi de 1925 montre, en comparaison 
avec celle de 1911, une assez fâcheuse rétrogession. Ainsi, au bout de 
25 ans, que leurs auteurs soient morts ou vivants, toutes les productions 
littéraires deviennent propriété publique. De plus, le gouvernement a le 
droit d ’exproprier définitivement n ’importe quelle production artistique 
ou littéraire, en échange d ’une certaine somme officiellement fixée —  ce 
qui met les écrivains et les artistes sous la dépendance absolue de leur gou
vernement . . .

G IZ E L L A  W E Y D E  : Un dessin inconnu de Fadrusz.
Il s’agit d ’un dessin du célèbre sculpteur hongrois, acquisition récente 
du musée municipal de Pozsony. Il représente le modèle d ’une boîte à 
horloge, exécuté en 1885, donc avant l’époque «viennoise» du maître. 
C’est un dessin symbolique, avec force branches, fleurs et emblèmes, autant 
de formes typiques de l’époque. Le revers de la feuille est plus intéres
sant : c’est, pour la plupart, des amazones aux lignes violenter et incom
plètes, la première esquisse, peut-être, d ’une » Amazonomachie » de 1890, 
dessinée déjà à Vienne, d ’une manière beaucoup plus classique, sous l ’in
fluence de Tilgner et de l’Académie des Beaux-Arts . . .



CHRONIQUE
Comptes-rendus de quelques livres récents, par M M . M . Babits, L. Fülep, K . Isoz, 

M . Kállay, L. Kéky, A . Németh, J. Rákosi, T. Rédey, A . Schôpflin, A . Sik
abonyi, R. Szántó et P. Török : La  Terre qui tremble, roman par Mme M. Be- 
rend ; Biographies romancées, résumé de quelques ouvrages français de ce 
genre ; Trois livres nouveaux de K. Csathó ; A. Dürer, ouvrage bibliographique, 
publié par la Bibliothèque Municipale de Budapest ; Le Séducteur, roman 
par M. Földi ; Guides d'opéras, publiés par M. Gaal ; Denkmaler des Theaters, 
publications historiques, dirigées par J. Gregor; Le Bras de la Vénus de 
Milo, roman par F. Herczeg ; Le Critique sceptique, essais de A. Kárpáti ; 
Monsieur et Madame, roman par Mme L. Kosáry-Réz ; Le Calvaire de la 
Hongrie, mémoires de J. Kristóffy ; Les Maîtres du roman anglais, par 
E. Kundt ; Les Grands penseurs de l'Orient, par J. Mester ; La  Grande 
Noce, roman par Zs. Móricz ; Synthèse, revue philosophique, dirigée par
S. Nagy ; Musique d'orgue, sermons et conférences de L. Ravasz ; La  
Tragédie au bord du lac, roman par A . Schôpflin ; La  Mort au galop, 
poésies de D. Sipos; Cinq continents au bord de la Seine, portraits et 
articles de J. Tamás ; Les Cloches de la steppe, roman par J. Váczy ; 
Quelques hommes et quelques ombres, nouvelles de G. Voinovich ; E t tout 
finit par le mariage, roman par B. Zso lt. . .

Lettres.
Lettre d’ Italie, par G. Bottai: Réflexions sur »le livre et le fusik, sur le 
dualisme de l'action et de l'idée, dans l’Itaie de M. Mussolini.
Lettre de Paris, par G. Gaussel : sur les éditions récentes de Stendhal. 
Lettre de Slovensko, par Gy. Alapy : sur trois poètes et quatre conteurs 
du pays.
Lettre de la Voïvodine, par I. M ilkó : sur le problème d ’une littérature 
autochtone dans cette partie hongroise de la Yougoslavie.

Notes et Documents.
La Production des livres en Roumanie et en Hongrie, par R. Braun. A  l’aide 

des meilleures bibliographies hongroises et roumaines, M. Braun trace 
un parallèle aussi éloquent qu’impartial entre les productions en livres 
des deux pays jusqu’à 1711, date que l’on considère généralement 
comme le terme de la vieille littérature hongroise. D ’après ce parallèle 
qui tient compte de la situation spéciale et de l ’évolution difficile de la 
littérature roumaine, il a paru, jusqu’en 1711, presque dix mille (9808) 
livres hongrois, en face d ’à peine deux cent (169) livres roumains. Ces 
derniers sont, pour la plupart, des ouvrages théologiques, destinés exclu
sivement à l ’usage des prêtres orthodoxes. Par contre, parmi les livres 
hongrois, toutes les sciences et tous les genres littéraires sont déjà plus ou 
moins bien représentés. Enfin la majeure partie des livres roumains est 
d ’une exécution luxueuse, tandisque les livres hongrois sont d ’un goût 
généralement simple ; c'est que ces livres étaient, en Hongrie, des objets 
usuels et non pas de luxe . . .

Les Ventes.
La vente Lantos, par K. Isoz ; Vente de Manuscrits et de livres hongrois 

à Prague, par Gy. Podhradszky ; La  vente du manuscrit d'»Alice in W un- 
derland« à Londres, par K. Végh.

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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