BÍR ÁLATO K
ORGONAZÚGÁS.
Ravasz László
könyve. Beszédek, előadások.
Méla
örömmel veszem e könyv címlapjáról
tudomásul, hogy ez m ár 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
m unkája, 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 m űvé
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
fogalm a 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
m űremekből s a rom, a természet
látszólagos rombolása új élet, új meg
ható és vonzó műalkotás lesz a term é
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. E g y egész
sora a gyászbeszédeknek zárja be a
könyvet. Mindenik más, mindeniknek
édes m agja 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. A k i pedig erre képes
lenne, az megint nem lenne utánzó,
hanem egy másik R avasz László. Sze
retném, ha a m agyar közönség m ár
a huszonegyedik kiadásban olvasná
ezt a könyvet.
Rákosi JenőB A L A T O N I T R A G É D I A . (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. Valam i szimbolumfélévé válik már, tengertől el
zárt népünk irodalm ában, oly hirtelen
és szinte csak emlékezetünk óta, mintha
egy új mitológikum keletkezésének voluánk tanúi. A z emberi fantázia —
aminek tükre és vehikuluma az iro
dalom — mindig szükségét érezte ilyen
mitológiai kelléknek, s igazában azt a
klasszikus irodalm ak 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
legm élyebb valóságaink szimbólumául
keresünk : nélküle alig érezzük tökéle
tesnek világunknak azt a szimbolikus
képét, amit az irodalom ígér. Legm élyünkben egyek vagyunk evvel az
irracionális valam ivel. A z emberi tra
gédiák fenekén valam i kimondhatat
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lan rejlik, amit a legfinom abb elemzés
« m tu d megközelíteni, amit csak az
iiyen — félig mitologikus — háttér
szuggerálhat.
2. Schöpflin tém ája éppen ennek az
irracionális valam inek kitörése a ra
cionális emberi világban — és hozzá
kell tenni : Schöpflin ezt a tém át a
racionális,
kritikai oldaláról lá tja ;
igazi kritikus m ódjára figyeli meg a
lakunákat, melyeken az irracionális
démon besurran, a pontot, a pillana
tot, ahol besurran, de m agával a dé
m onnal szembe nem állít ; a mito
logikus B alaton csak háttér m arad itt,
s nem vá lik színhellyé. A m i 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
n yokat ; s ahol a költő korlátlan és
senkivel meg nem osztható birodalm a
kezdődnék, ahol a viszonyok m eg
szűnnek, mert m aga m arad az ember,
levetkőzve minden társadalm i rációt
— az egyén, az abszolutum — ott
Schöpflin, a kritikus, visszalép s vissza
rán tja a költőt is, mintegy meredély
széléről, noha kissé talán rossz lelki
ismerettel. Leg a lá bb erre v all könyvé
nek utolsó pár oldala, az egyetlen
felesleges rész ebben a form ailag és
kompozíció szempontjából oly szigorú
novellában (m ert Schöpflin műve ahhoz
a m űfajhoz tartozik, mely a modern
prózának talán legm űvészibb m űfaja
s élesen megkülönböztetendő a regény
től : a hosszú novella m űfajához). A
könyv legvégén, am ikor szimbolikusan
és betűszerint is a Balaton válnék szín
hellyé, a költő m ondanivalókat érez
még” ott, ahol a kritikus m ár nem me
het vele ; a kritikus befejezte könyvét,
a költő még valah ogy nem akarja be
fejezni, noha igazában nem elég sza
bad ahhoz, hogy többet mondhasson ;
> ebből származik az utolsó lapok
jelentéktelensége. D e addig, míg a
kritikus együtt m egy a költővel, —
különösen a k ön yv elején, míg a lakú
nak első jelentkezéséről és leálcázásáról van szó — Schöpfiin új m űve 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
e i zésből született, s mindig inkább
kritika s mindig kevésbbé költészet. És

Schöpflin mint kritikus is ugyanazt
a fa jta kritikát csinálta, amit a regény
írónak kell csinálni : lévén kritikai
alapszemlélete valam i szociális föl
fogása az irodalom nak, ahol az író
szociális gyökerei, elhelyezkedése, ha
tása a fontos. Egyéneket elhelyezni a
társadalom ban, viszonyokat, rétegzett
ségeket, hatásfolyam atokat 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
form án m űfajilag tisztán szociális" re
gény, ami annál érezhetőbbé válik
akkor, ha — mint ebben az új könyvé
ben — a tém a a legantiszociálisabb
valam i : a korm ányozhatatlan, érthe
tetlen és kielégíthetetlen egyéniség
nyugtalan v ágyai körül forog. A z egyé
niség mint valam i betegség jelenik
meg — valam i abnormis m egzavarása
társadalom nak és rációnak.
4.
Ennek a betegségnek pontos és
mélyreható kórrajzát adja Schöpflin,
s novellájának művészi szépsége és
tisztasága éppen abban rejlik, hogy
ellen tu d állni a művészet minden
csábításának, szorosan m egm arad ki
tűzött feladatánál s a velejáró stílus
nál, s a költői karakterizálás vagy
deskripció semmiféle lehetősége sem
bírh atja vonalának legcsekélyebb elkanyarodására v a g y színeinek túlter
helésére. A sóvárgó egyéniség beteg
sége napjainkban speciálisan női kór
kép. A férfit minden idegével, m unká
já v a l és egyéniségével teljesen bekap
csolja s racionizálja m a 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
nyom ozva, szükségképpen női problé
mák regénye lesz, hősével és staffázsáv al teljességgel női regény. A kárm it
m ondjanak is, Madam e B ő v a ry soha
sem volt aktuálisabb mint ma, s k ivált
számos esetet kínál a gyermektelen nők
hadserege, v a g y azoké, akik valam i
okból távol m aradtak a férfiak szerel
métől. Schöpflin kényes tém ákat súrol
itt, mikor e kóresetek közös gyökerét

æg* 226
fordul meg, hogy minden egy gyökér
keresi a különböző fázisokon át, —
ből fakadva egyetlen kitűzött célt szol
de e tém ák közt biztosan vezeti őt a
kritikus csalhatatlan ízlése és tapin
gáljon — akár harmónia ez a cél értel
münk »világában«, akár diszharmónia ;
tata, amely mégsem áll útjába sehol
tökéletes őszinteségének és lelkiisme
akár logikai, akár alogikum. A száraz
retes teljességének. V alóban , ez a tel
ság sem bánt, ha megfelel a célnak és
a műfaj szellemének ; sőt bizonyos
jesség szinte a logikai és kritikai tel
jesség határait érinti, mikor az író
stílusbeli és nyelvi puritánság is hozzá
tartozik ehhez. Schöpflin stílusa re
nem elégszik meg egyetlen eset finom
és kimerítő rajzával (m ely, kivált k i
gényében is kiválóan kritikai, elemző.
bontakozásában, a regény fénypontja),
Lehet, hogy kissé túlságosan is az ;
hanem e hősnő körül, mintegy valam i
főleg ahol egy-egy természeti kép vagy
triptychonban, pendant-képeket állít,
lírai hangulat festése melegebb hangot
ugyanazon betegség más-más alakjáról
kívánna. De talán inkább a lírai akkor
v a g y étape-járól. De másrészt ezek a
dok véthetnek i t t . . . Miért ne lehetne
pendant-képek, a frigid színésznő, a vé
a regény nyelve a kritikáé? A regény
nülő hivatalnoklány, s a »szenvedélyes
is kritika : az élet kritikája. (S micsoda
barátnő«-úriasszony, a femme damnée
új regénystílust lehetne kialakítani,
e különböző m agyar típusai, egypár
éppen a hangsúlyozott szárazság elvé
vonásban odavetve is életteljes színek
vel !)
Babits Mihály.
kel tarkítják a festményt, s ugyan
akkor egységét ahelyett hogy m egbon
A M IL Ó I V É N U S Z K A R J A . H er
czeg Ferenc regénye. 8 -r. 167 1. Bpest,
tanák, még inkább kiemelik szimmet
Singer és W olfner. — Herczeg Ferenc
riájukkal.
5.
Viszont az író föláldoz mindent, ú jabb
műveinek
legnyugtalanítóbb
problém ája a háború utáni léha társa
ami ezt a tematikus egységet és kon
centrációt veszélyeztethetné. Miliőrajz
ságba sodródott nő sorsa. Erre világí
és leírások — am i pl. a Mossóczy Pál
tott rá a Lánszky-motorban, ahol egy
tétlen, elkényeztetett, szeszélyes b áb u 
szép nyarának egyik erőssége volt, itt
hiányzik, vagy egész vázlatos ; kivéve
ból hivatására eszmélő, öntudatos aszszonyt formál a férj okossága és ener
a leányiskolái találkozó furcsa kergiája. A házasság nagy válsága körül
messe-ét, ami tém ában és eszmeileg is
fordul meg ez a regénye is, melyben a
kiegészíti a főtémát s igen szerencsés
nő lelküsmeretének vezeklő föleszmészínfolt. A balatoni társas-rajz már
lése rántja vissza öt az örvény széléről
kevésbbé élénk, s a férfialakok úgyszól
s nyitja meg előtte a tartalmas élet
ván csak matematikai jelények, az író
útját.
nak semmi
figyelme sincs rajtuk,
A regény hősnője egy új-gazdag csa
annyira, hogy a hódító férfi karakterlád leánya. N a g y gyermek, akit min
vonalainak határozatlansága kissé za
denki csak kényeztet s ő ösztönösen,
v a r is.
tudattalanul éli életét. H iáb a ragyogja
E zt a témabeli körülzártságot, ezt
be
alakját valam i biedermeieresen
az aggodalmas szimmetriát és puritán
tiszta, meleg és édes vonás, szeszélyei
teljességet talán szárazságnak éreznők
kíméletlenné teszik éppen azokkal szem
bárm ely más m űfajban : de itt ez a
ben, kiket szeretnie kellene s egyre
szárazság majdnem szükségesnek és
veszendőbben sodródik bele a romlott
jogosultnak mutatkozik. A kritikus
társaság kísértéseibe is, míg végül két
finom kritikai érzékkel választotta
halottnak az árnya visszafordulásra
meg m űfaját : azt a m űfajt, melyben
nem bírja. Egyszerű és derűs életét v a 
kritikai erényei nem válnak hibákká,
lami sötét hatalom keríti uralma alá s
hanem m egm aradnak erényeknek. S itt
menekülést és gyógyulást csak gyötrelnemcsak a szabályos novella lélekzetére
mes vezeklés után talál.
gondolok, mely fokozott zártságot és
A regény legnagyobb művészi értéke
szigorúságot követel ; hanem gondolok
ennek a lelki folyam atnak finom ana
a Schöpflin-féle regénynek arra a mű
lízisében van. Különösen megkapó vo
fa ji színezetére, mely a francia pszicho
násokkal rajzolja Zsófikában az önvád
lógiai regény m űfajával rokon. A Bournak egyre zaklatóbb ébredését, amint
get regénye is teljességgel racionaliszaz igazság szörnyű meztelenségében,
tikus, logikai alkotás s törvényei ana
kegyetlenül és követelődzve lép eléje,
lógiát mutatnak a jó kritikai esszé
s amint »szíve föllángol és szétolvad az
törvényeivel. A művészet mindig azon
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e'.késett szeretettől, a reménytelen m egíin ástóls. Ah ogy ebben az üres b a b a 
it.ekben a nyugtalanítóbb, kom or szí
nek feltünedeznek, abban teljes erejé
vel ragyog a kiváló lélekfestő m űvé
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 m egrokkaná
s t . Van benne valam i Goriot apóra em
lékeztető : leányát a világon mindennél
; c bban szereti ; gyakran alig tu d 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, m ely
ben oly félénken él, mint valam i 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, m ártirkodás gloriolája alá rejtő »m agasabbrendű« 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 szeretetreméltóságot. S a regény egész világából m a
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 ra j
zolja. Éles nyilak röpködnek s találják
el a nők nőietlenségét, »a degenerált
íi.i-leányokat«, a »kopaszra nyírott
kultúr-nőket«, ruházkodásuk pőreségét, a rövid ruhákat, melyek nem ruï-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 előkelően hűvös iróniája hangot cserél s
szinte a moralistának leplezetlen fölháborodásával eszméltet ezekre a b a 
jokra.
R ám utat az író a fölemelkedés út
jára is. Szenvedések, könnyek árán
nyeri vissza lelkének egyensúlyát Zsófika 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 m ély tartalm at előtte a
szentéletű apát igéje : »Nem csak 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.
A z atmoszférát. Ennek lerögzítésében Móricz minden m űvében nagy
mester volt s talán leginkább ebben van
szuggesztív hatásának titka, de sehol
olyan sűrítetten és ellenállhatatlanul
nincs meg ez az atmoszféra, mint az
Ú ri muri-ban. Minden, ami a regényben
történik, minden szó, amit m ondanak,
de minden szereplő sorsa is szervesen
ebbe az atm oszférába tartozik. Az
olvasó, amint néhány lap m úlva bele
kerül a regény cselekvényébe, m aga is
ennek az atmoszférának a hatása alatt
áll, benne él abban a világban, m ely
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, tem peram entum ából,
foglalkozásából, ősi hagyom ányaiból,
az apák, n agyapák elmúlt életeiből, a
földnek minéműségéből, amelyen és
am elyből az emberek élnek, — nem az
emberek csinálják az atmoszférát, h a
nem az atmoszféra alakítja az embere
ket. A k i 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, kihasadoznak 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. A k i
azonban a vér közössége révén az
atmoszférakörbe tartozik, annak ido
mulni kell, ha egyáltalán élni akar.
S ebből származik, olyan kérlelhetetlenséggel, mint a végzet-tragédiában, a
regény alakjainak a sorsa. Szakm áry
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 gyú jtja
a pajtát és a mulató társaság szemeláttára 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 m a
gyar író. Kem ény Zsigmond regényei
ben, főleg A rajongók-bán éreztünk ha
sonlót s Móricz más regényeiben
a
Sár arany-bán, a Fáklyá-ban, a K ivilá gos-kivirradiig-han, de sehol olyan erő
sen, mint az Úri m uri-bán. Itt az at
moszféra a regény tulajdonképpeni
tém ája 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
tém ája ez és a saját helyzetének kivetí
tése. A z ő pályája is, nagyban, mint ki
csinyben hőséé, Szakm áry Zoltáné,
küzdelem az atmoszféra-nyomás ellen.
Ő is beleszületett egy atmoszférába,
amellyel folyton érzi a lelki-testi közös
séget, melynek hatása alól nem tu d ja
m agát kivonni, de egyúttal érzi is a
nyomasztó sűrűségét, erővel akarja
m egváltoztatni, ellene feszül és ebben
a harcban az extázisig menő izgalom ba
jut. Csak a hatáskör sugara más : Szak
m áry Zoltán a kunsági kisváros levegő
jével kerül harcba, Móricz Zsigmond az
egész nemzetével. A z 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 m ódján akar élni. A k i másra
akarja kényszeríteni, annak harag,
gúny, félreértés a sorsa. Móricz Zsig

m ond egy nagy fájdalm at írt meg ebben
a regényben : annak a m agyar em ber
nek a sorsát, aki jó t és nagyot akar,
egy szebb, m agasabbrendű, tisztább
atmoszférát és ebben az akarásában
meghasonlik a körülötte élő világgal és
végül önm agával is.
3. Móricz Zsigm ond nem sokat szo
kott törődni a regényírás megszokásai
val és a közönség kedvezésén kipróbált
úgynevezett szabályaival. E bben a re
gényében sem dolgozott előre m eg
szabott form ákkal. Mégis az Úri murir
némi lazaságokon felül, kompozícióban
is tökéletes egységül m arad 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, am ely mint egy erős pánt fogja
össze a regény történéseit. Ebben a
tekintetben a regény a legnagyobb
form ai érdekességek' közé tartozik.
Mondhatni, Móricz Zsigmond a regény
alkotás egy egészen új form ai princí
pium át fedezte fel, ösztönből, a m aga
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 m agyar életnek
s az Űri m uri-ban is az marad. De
ítéletében most sokkal jobban tekin
tetbe veszi az enyhítő körülményeket,
mint azelőtt. M eglátja a m agyar élet
minden átkát, de nem m arasztalja 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.
H a egyebet nem tud felhozni mentsé
gükre, hát a virtust, ami mindig egy
őserő megnyilatkozása. A z Ű ri muri
tanulságakép azt vonhatjuk le, hogy a
m agyar fajtában rengeteg erő van,
minden jóra való képesség, csak egyeelőre 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 m agyar remény vetése.
Azelőtt Móricz pesszimistábban nézte
a dolgokat, most megenyhült az érzése
velük szemben. N y ilv án egy lélektani
fejlődés eredménye ez. A z az ingerült
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síz, mely Móriczot azelőtt írásaiban
fűtötte, most lehiggadt, egy megenyhülési folyam at állott be nála, azelőtt
csaknem kizárólag erkölcsi ítélete tö b b 
oldalú lett és erősebben hangsúlyozó
dik benne a m agyar élettel való kongenialitás. E z pedig nem jelent keve
sebbet mint új fejezetet Móricz Zsig
mond fejlődésében.
Schöpflin Aladár,
EM BEREK. . .
ÁRNYÉKOK. . .
Voinovich Gézától. Elbeszélések. H a ranghy Jenő rajzaival. N . 8 -r. 229 1.
Budapest, Egyetem i nyom da. V oin o
vich Gézának, a kitűnő essay-írónak
rí kritikusnak sok értékes adom ányát
m egnyilatkoztatja az elbeszélő is. Meg
nyilatkoztatja nagy kulturáltságát, fír.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 m ondja egyik alakja a
művészetről : »N a g y 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
m unkáiban lelke könnyeit sírta el. E gé
szében Voinovich Géza kötetét is valam i
halk szavú, férfiasan meleg szomorúság
árnyalja.
Legmélyebben m egdöbbentő érzése
az egyén tehetetlensége a nagy mindenséggel 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
m ával pitykéznek a gyermekek. A vi
lág csupa ellentmondás, az élet csupa
: : gikátlanság s éppen kiszám íthatat
lanságánál fogva nagyszerű. D e csil: ; :. meleg sugarakkal világít rá az író
a rra is, ami megszépíti életünket : a
nemes és szép érzésekre. »Ápolni kell
m agunkban az érzéseket, különben ki: ..._nk. rosszakká válunk«, — m ondja
egyik alakja.

Megkapó hatással foly nála össze
valóság és káprázat, sokszorosan érint
kező életet élnek emberek és árnyékok.
N a g y együttérzéssel rajzolja azokat az
egykedvű, kevésszavú embereket, akik
»távol érzik maguktól az életet», akik
a mámoros, elbizakodott ifjúságnak
még illúzióját se tudják m agukra 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 roskadását, — az emlékekbe, a m últ ár
nyaiba, melyek belekapcsolódtak éle
tünkbe, mert egy-egy darabot vittek
m agukkal belőle. Vannak alakjai, kik
nek életét feldúlják a múlt árnyai,
azok a kísértetek, melyek a fáradt ide
gek, a m agány és tépelődés vendégei.
N a g y elmélyedéssel s finom részlet
érzékkel írja le a m unkában túlfeszí
tett idegek szenvedéseit és káprázatait,
egy-egy hajszolt idegállapot fiziológiai
folyam atait s vízióit. Gyakran érez
zük nála azt, amit egyik alakja : (M a
a holtak járnak az utcán*. Életre kel
nek a hitrege szatírjai és kentaurjai,
elsuhan a város szélén a holdfényben
D on Quijote árnya, örökkévaló árnyé
kok kelnek a halhatatlanság útjára
Napoléon halottaságya s Liszt Ferenc
ravatala mellől.
A z életnek ezt a nagy egységben
látását szerencsésen ju ttatja külső ki
fejezésre Voinovich Gézának tárgyak 
ban való változatossága. Népies idillek, egyszerű emberek vergődései és
örömei, az élet és lélek titokzatos m ély
ségeire világító történetek, a világ
nagy m egpróbáltatásában vergődő em
berek sorsa, az emberiség világító fák
lyáinak ellobbanása váltogatják egy
mást a kötetben. N a g y emberek alak
já v a l kapcsolatban szomorú mosollyal
m utat rá az emberi lélekben az emel
kedett és csüggedező érzések sajátságos
szövedékére, mely képtelenné teszi az
embereket arra, hogy fölemelkedhesse
nek a nagyokhoz. M ély szomorúsággal
s lehelletszerű finom iróniával érezteti
Don Quijote árnyának bujdosásában
( D on Quijote elbujdosik) az eszményiség kikopását modern életünkből. E g y
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 valam i
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. A z író jószemű meg
figyelő, élesen és tisztán látja az em
beri lelket s a természeti jelenségeket
egyaránt. Szabatos, élethíven elképzeltető leírásokat nyújt, akár a termé
szet tűnő jelenségeinek impresszionista
hangulatossággal való
megérzékítéséről v a g y egyszerű emberek jellem zetes m ozdulatairól van szó, akár a
napfölkeltét vagy a falu ébredését
írja le. R ealista látásmódja ellenére is
érzékeny lélekkel s részvéttel nézi alak
ja it és tárgyait, erős önfegyelme mel
lett is gyakran egész leikével átadja
m agát hangulatainak s álmainak.
A könyv nyom dai kiállítása gondos
és szép, de szerettük volna stílusosabb
form átum ban és kötésben látni ezeket
a minden ízükben artisztikus elbeszé
léseket.
Kéky Lajos.
A K É T E L K E D Ő K R I T I K U S . K ár
páti Aurél tanulm ányai és kritikái.
Franklin-társulat kiadása a K ultúra és
Tudom ány sorozatában. — K özm on
dássá vált, hogy a kritikus elvetélt vagy
félbemaradt költő. Mint sok ilyen bölcseségnek, 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
valam i 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 h aj
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 ju t külön, elméleti kifeje
zéshez ; a tény tény marad. S ha igen,
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annál nagyobb öröm és tanulság a
Múzsák mámorosán is látni akaró pap
ja i 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 form ája és hatása. H ogy a költő a
m aga alkotásáról vagy máséról ad-e
ilyen kritikát, szintén nem igen változ
tat a dolgon : amibe beleéljük m agun
kat, valahogy újra kell teremtenünk a
m agunk számára s magunkat valam i
képpen azonosítanunk vele.
Kárpáti Aurél tanulm ányai 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. E z 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. Ú gyh ogy ebben
az értelemben a »kételkedő« és a »kritikus« 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. E z 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. A z eredmény a
meddő kétely szintjén túl mindig pozi
tív. Ezekből a kritikákból mindig meg
tudunk valam it, amivel az illető műről
való tudásunk gazdagszik v a g y 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 i r kívül jókora tudás is szükségeltetdk. Végül, nem utolsó érdeme : kifor• ' .ra 5-rr.ûveszete, pontosan kifejező,
z : - : : ; stílusa. A z ilyen kritika hivatást
teljes:! a közönség nevelése terén.
Kárpáti könyvét mind a m agyar kri
tikai Irodalomban, mind a K u ltúra és
. . : :m ány sorozatban előkelő hely
üjet; meg, mely utóbbinak mostanában
n e r e le n t pár kötettel igen-igen alás-rai.t színvonalát ismét visszaállította.
Fülep Lajos.
A L Ü K T E T Ő T A L A J . Berend M ik i~ í regénye. Panthéon kiadás. Em ber
í z embertelenségben, — A d y-n ak ez a
srava jut az eszembe, mikor Berendné
í n y é r e visszaemlékszem. Nem csak
mert ez az írónő a humanitást
"rangsúlyozza a háborút előkészítő és
:sn á ló társadalom m al szemben, hanem
íré rt is, mert regényének eszmei háttere
na sonló melancholikus
hangulatban
ran gzik ki, mint A d y 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. A k i nagylerdületű, eszmékben élő ember van a
re gényben, az mind tragikus végre jut.
=JLiö sorban la d y 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 m ártír, akit
megfeszít -— nem az emberek — ha
nem a világ mai berendezése. N em
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, lerutia azok konvencionális életideáljait
es újat keres m agának helyettük. E g y
n : le m női Buddha, akit a világtól el
zárva. neveltek, hogy ne ismerje az élet
r r t iig a it s mikor azután szembekerül a
: Í r r e!. nyomorral, halállal, háborúval,
— i - ••
es végkép megtér. E lőbb ön: - latlann], azután egyre tudatosabban
:~It íeres maga számára a szerelemben,

az intelligens érdeklődésben, a szociális
nyomor enyhítésében, a forradalm i
ideálokban s csalódik valam ennyiben,
míg végre rájön, hogy ez mind semmi,
fel kell áldoznia magát, cselekednie kell a
humanitásért. Erre egyfínom érzékeny
ségű modern nő,akiben nincs m ega 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 em ber
nek lenni, hogy egy eszményi célért
megszegi a hadiszabályokat és eltapostatja m agát a háború szörnyű lelketlenséggel működő gépétől.
Romantikusan elképzelt alak a L a d y
Elaine, de olyan író rom antikájával van
megírva, aki keresztülment a realista
világfelfogás iskoláján s ami em berfelettit elképzelt, azt igyekszik emberivé
tenni az olvasó számára a motiváció
és részletrajz bőségével. Erre használja
fel a m agyar irodalom ban egészen ki
vételes műveltségét, mely egyformán
kiterjed az összes néposztályok és
európai nemzetek társadalm i formáira
az arisztokráciától a legalsó proletariá
tusig, Angolországtól Szerbiáig, a m o
dern filozófia és orvostudom ány tit
kaira, a diplomácia szövevényeire, még
a katonai szervezet mindenféle csinjabinjára is. De ezenkívül is, a lelki moti
vációban mindenképpen azon van, hogy
L a d y Elainet belekapcsolja a realitás
áram ába, hogy megmutassa azokat az
indítékokat, melyeknek összetevődéséből 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 m agyar orvossal,
akiben felismeri a humanitás ugyan
azon vénáját, m ely benne is él. E b b ő l
a felismerésből -— nőről van szó —
titkolt, lemondó szerelem lesz és egy
este, mikor a világtól elzárva, egym ás
tól csak egy ajtóval elválasztva feküsznek, mind a ketten egymásról álmodoz
nak s a tiszta leányban megmozdul az
asszonyi vágy. A h ogy ez meg van írva,
abban
finom női érzés vezette az
írónő tollát. Ilyen pontokon érezzük
meg leginkább a regény írójának poézisét, melyet sokszor többé-kevésbbé el
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takar a nagy kedvteléssel feltárt rop
pant műveltségi anyag. Szemmellátható, hogy az írónő m űvében, mely ter
jedelemre is szokatlanul nagy, a mo
dern kor epopéiáját akarta megírni, a
mai világ egész, minden részletre k i
terjedő világképét. H o g y 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
m aga megnyilatkozásának végső m ód
já t, azt a poézist, melyben m egtalálja
lényének adaequat kifejezését. Ebben a
regényben még kifelé néz, a világba, de
máris igen sokszor m egm utatja, hogy
tud és fog is befelé nézni és meg fogja
találni az igazi módszert : belülről, ön
m agán keresztül meglátni és m eg
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 m egm utatja
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 tám asztja önm agával szem
ben. Vannak regénye ellen ellenveté
sek, melyek kritikailag jogosultak, de
amit sikerült elérnie, az is igen jelen
tékeny. A lüktető talaj a mi regényirodalm unkban 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 előkészület-számba mentek, az önm aga
útjait tapogatta ki bennük. U j köny
v ével végre belépett az irodalom ba,
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 S T E R E I.
Irta : Kundt Ernő. Franklin kiadása,
1927. A panaszt, melynek e folyóirat
ban m ár 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 tákolm ány, amit föl ne m agasztal
janak. A rosszul alkalmazott «jóindu
lat* következménye, hogy mindenki el
veszti a kellő mértéket : a kiadók, az
olvasóközönség s m aguk a «szerzők*
is. Am inek előbb-utóbb m indnyájan
kárát vallják — ha ma nem, hát
holnap.
H o g y a mérték hiánya hová fajult
már, e könyv első sorai egész leplezetlenséggel dokumentálják, ahol a szerző,
tudom ányos értékelésre számot nem
tartható művét önm aga ekkép ajánlja :
«tanulmányom hasznos segédkönyvül
szolgálhat azoknak, akik tudományos
alapon foglalkoznak az angol-amerikai
irodalom m al.«
H a 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. A z olvasó íté
letére bízom, melyik a rosszabb eset
a kettő közül.
Akárroint szól a döntés, egy bizo
nyos : a tudom ány 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 m űvelt m agyar 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. D e itt aztán m ár 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
lem ondva, hiába próbáltam a legigény
telenebb, legegyszerűbb »művelt m a
gyar olvasó« szemével olvasni, nem
tudtam a forgatásával járó «haszon
nak* nyom ára jutni.
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A lexikonban megtalálható életrajzi
a iátok, középiskolai dolgozatok mocorában elmondott »tartalm ak«, né
hány üres frázisban elcsépelt »jel_emzések«, de sehol egy igazán m ű
v i szí vagy irodalomtörténeti szem
pont, egy megvilágító analízis, v a g y
akárcsak egy találó szó. Még vélet
lenül se. H anem annál sűrűbben a
s-: ::isier universel szapora fajtájából
való tücskök és bogarak, mint kalauzok
u l angol regény labirintusában«. P ál
cá u l : «Manapság m ár nincs nagyobb
etikai mestere az életnek, mint a
rtgén y.» (10. o.) »A regény az emberi
indulatoknak tükörképe . . . De a re
génynek a lényegét nem ily n agy tet
teknek a tárgyalása, dicsőítése alkotja,
hanem sokkal egyszerűbb tárgy, am ely
némelyek szerint nem is az emberi élet
nek legfontosabb tényezői közül való :
a szerelem.« (11. o.) »A regény v a la 
mely jellem kialakulásának a törté
nete — a regény két emberi életnek
a története, am ely benső indulatok
hatása alatt alakul ki. E z a benső
kialakulás és fejlődés főlényege a
regénynek. Es ezt megtaláljuk Pam elá ia n . . .« (73. o.) »Richardson regé
nyei jelentékeny haladást jelentenek.
Hiányzik belőlük a lehetetlen elem :
az elátkozott kastélyok, tündérek, szel.emek és boszorkányoké (85. o.) Fieldingről detto : »Műve nagy haladást
jelent a regény fejlődésében ; a bűvös
várak, kastélyok és boszorkányok már
nincsenek F. regényében.« (99. o.)
jW eller Sámuel jellem a valóságban
nem létezik, olyan emberek, mint az
: klubtársai sem járn ak közöttünk,
azért azok felértékelésénél nem is al
kalm azhatjuk a regényhősök elbírálá
sánál alkalmazott mértéket.« (238. o.)
>A reális, fizikai élet borzalm ait még
senki sem rajzolta le olyan megkapóan,
mint Poe.« (255. o.) »B ár 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 m élyjáratú,
hatalmas gályái caplatnak. Megtagadná
ík e t. 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 J Z O K . A regény csődjét jelenti-e vagy a regény
mindent abszorbeáló erejét, hogy a
francia könyvpiacon szinte gom ba
m ódra szaporodnak a regényes életrajz
sorozatok : Vies des Hommes Illustres,
-— Rom ans des Grandes Existences, —
Nobles Vies, ■— Grandes Oeuvres, —
Vies Amoureuses,
-—
Les Grands
Coeurs ! V a g y beleunt már a közönség
az igazi regénybe s azért ilyen álregé
nyekre van szüksége, vagy annyira
megszokta a regényt, hogy még kom o
ly a b b természetű olvasm ányainál is
m egkívánja 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 egyform aságát, ko
m olyabb tartalom ra vágyik és a kita
lált kalandok érdektelensége helyett
azt az izgalmas érdekességet keresi,
melyet m aga az élet ad. De szereti is a
regényt, a regény könnyed, megkapó
form áját és szívesen olvassa a megtör
tént valóságot a költészet megszépítő
form ájában, 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 irodalom ban, h a
nem a saját irodalm unkban is tapasz
talhatjuk. N em 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, am ely kénytelen
volt észrevenni ezt az irodalm i jelensé
get, sokat vitatkozott a regényes élet
rajzok sikerének nagy titkáról. Talán
legközelebb Benjam in Crémieux já r az
igazsághoz. Szerinte m indnyájunknak
vannak a m últban, történelemben, po
litikában, irodalom ban és művészetben
nagy eszményképeink. M agasan fölöt
tünk állóknak érezzük őket, de azért
szeretnők példájukat követni. A regé
nyes életrajzok rávilágítanak ezeknek
a n agy egyéniségeknek bizonyos gyön
géire, intim életüknek apró, kicsinyes
köznapiságaira, leírják küzdelmeiket s
a vereségeket, melyek az életben érték
őket, m egm utatják bennük a közönsé

4 2 ^ 234
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.
E z lélektanilag bizonyára helyes m a
gyarázat. Viszont az is bizonyos, hogy
a regényes életrajzok divata pontosan
beleillik egy általános irodalmi irány
mind diadalm asabb 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. A z új európai szellem, m ely
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
M ihályunk 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.
íg y 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 romantizált élettörténet André Maurois »A riel«-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.
E z a kötet korproblémát is érint mel
lesleg és bizonyítéka annak, milyen tö
kéletesen asszimilálható a nyugateuró
pai zsidó. M agyar vonatkozásainál s
életének gazdag változatosságánál fogva
is különösen érdekelhet bennünket G uy
de Pourtalès Liszt-életrajza s ugyancsak
Pourtalès dolgozta fel Chopin életét,
am ely a francia romantika atmoszférá
já v a l, 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, R o 

bespierre életét írta meg. M unkájában
legérdekesebb a form a, amelyet válasz
tott s amely az egész életrajznak a leg
nagyobb közvetlenség és hitelesség
szuggesztív erejét adja meg. Béraud a
gyermekkori barát szerepét öltötte m a
gára, aki még az élő visszaemlékezés
távlatából 1826-ban írta meg a opolgár
arisztokrata« történetét. Oudard kitűnő
képet fest E urópa tengeri államainak
pénzügyi és gyarm atpolitikájáról, L a w nak, a jóhiszemű szélhámosnak, vagy
mint ő maga nevezi, ^tisztességes kalan
d o rán ak érdekfeszítőn megírt életraj
zában. A francia ízlésnek és kultúrának
behódoló rokokó E urópa viszont De
Ligne herceg életrajzában bontakozik
ki előttünk. E z a »jockey-diplomata«
bekalandozza egész Európát. Paristól
Pétervárig ér el a keze. Ő közvetíti II.
József és N a g y K atalin találkozását a
frissen hódított Taurisban s az udvari
cselszövények mellett arra is m arad
ideje, hogy a m agyar huszárok vitézsé
gét dicsőítse.
Brilliáns kis történelmi miniatűr
N a g y K atalin cárnő szerelmi élete L u 
cien M urát 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 Pom padourjával,
Potemkin tábornaggyal. Maurice P a 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
m aga az élettörténet regényes feldolgo
zásra, másodszor, hogy mennyire tudja
m agát beleélni a szerző olyan intenzi
tással hősének életébe, mint amilyen
intenzív érdeklődést olvasóitól v á r.'E z
a kettő különösen akkor fontos, ha,
mint a francia életrajzokban, mégis a
regényességen van a fősúly. A német
Em il Ludw ign ál a politikai miliőrajz, a
történetfilozófiai beállítás s az egyéni
jellemzés a fontos. A mi életrajzíró romancier-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 H Ó K Á L M Á N Ú J A B B M Ű 
V E L Mindhalálig. Regény. 8 -r. 312 1.
M iért 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 K álm án regénye be
fejezését n yú jtja annak a trilógiának
L-:ányok, anyák, nagyanyák), m elyből
két kötetet már ismertetett folyóira
tunk (1. sz. 73— 74. 1.). A nagyszabású
— ú a modern M agyarország három
nemzedékének történetét tükrözi. K ét
:;u lád ádáz ellenségeskedésében, csel
ező vényeiben és összeütközéseiben folyik le előttünk itt is a cselekvény s
ez éles világosságot vet az országos
- keményekre is, melyeknek intézéséb-en nagy szerephez ju t mindkét csa
lid . A cselekvény fő m ozgatója itt is
■íz ösztönös, engesztelhetetlen gyűlölmely áldatlan végre ju ttatja az
egyén sorsát is, az ország dolgát is.
A véderő-vitának a családok béké
jét is feldúló harcaival indul meg a
cselekvény, m ajd szürke napok küz
delmein s az ezredéves forduló dicső
képéin keresztül a nemzet katasztró
f á v a l végződik. A könyv végén m eg
döbbentő élességgel rajzolódnak ki a
szociálista gróf« vonásai s^benne M a
rj- Írország sötét végzete. Ő az egyet
len, kit nem rejtett
álarc alá a

természet romboló erőinek m egdöb
bentő bizonyosságával példázza, hogy
a legnemesebb érzés is tehetetlen a
gyűlölködés ostrom ával szemben. R o 
meo és Júlia szerelme ez ; nem oly
szenvedélyes, de ép oly fegyvertelen
az ádáz indulatoknak körülöttük zajló
világával szemben. A leány egyike
Csathó K álm án legszebben rajzolt
alakjainak : csupa finomság és tartóz
kodó báj s egész lényén valam i ábrán 
dos, szelíd szomorúság árad el.
S most, az egész regény végén,
visszatekintve Lu jzi örök tűzként lo
bogó gyűlöletének rom bolásaira, most
se tudju k tisztán megérteni, miért
üldözte oly engesztelhetetlenül vetélytársnőjét s miért kellett m agának
is egy egész életet átszenvednie ez
ösztönös gyűlölet hajszájában.
Ez
nyugtalanító kérdés m arad a regény
egész folyam án s m egzavarja ennek
harmonikus hatását. M aga Lu jzi nagy
hazaszeretetével m agyarázza ; fia azon
ban nem tu d benne mást látni, mint
gyerekes versengést, apró hiúsági kér
désekből fakadó torzsalkodások soro
zatát. M i sem s így nem tu d ju k teljes
m egnyugvással fogadni az író igazság
szolgáltatását. Rokonszenvével hatá
rozottan Lu jzi mellett van, a regény
végén övé a teljes elégtétel, pedig az
ő gyűlölködése és félelme, konoksága
és ridegsége az igazi oka minden sze
SZ6TZŐ.
rencsétlenségnek.
A nemzet bukásával párhuzamosan
í z egyéni életsorsok is fájdalm as összeEz a kötet is m egnyilatkoztatja az
írónak azokat a kiválóságait, melyek
mlásokra jutnak v a g y rezignációba
jellemezték a két első részt. Itt talán
bunyatlanak. A gyűlölet nem hozott
még több a politika, de a szerző a
megnyugvást és boldogságot senki
politikai élet küzdelmeit annyira szo
írim á ra . Mint m egvadult paripa, meg
ros kapcsolatba tud ja vonni az egyéni
állás nélkül ragadta m agával áldoza
életsorsokkal s oly m ély rokonérzést
tait s nemtelen indulatáért m indegyik
kelt ifjú szerelmes párjának sorsa
^e zdedvesebbjének boldogságával fize
iránt, hogy az érdeklődést mindig
tett. Ezeknek ifjú szívében föllángolt
ébren tu d ja tartani. A z országos dol
i megváltó szeretet s rávilágított arra
gokban is azt érezteti, hogy mint
í z útra, melyen egym ásra találhattak
vergődik az egyén a politika hínárjai
Tclua a gyűlölködés által szétválasz
közt s a közügy mint k íván ja áldo
tottak. De hiába, mert nem tud ják
zatul az egyes ember boldogságát. S
; meleg sugár előtt őszintén kitárni
a regény nemcsak írói hivatottságá;m mket azok, kiket a gyűlölet ejtett
ról tanúskodik, mellyel megküzdött
tárgyán ak sokféle nehézségével, h a
ív. az érdeklődés középpontjába a
nem okos mérsékletéről is, mellyel
Tïî-.elkedô és gyűlölködő két asszony
ezeket a hozzánk időben még oly kö
r érmékéi, Szervácz Ágnes grófnő s
zel levő eseményeket tekintette"
SÉSti-Iay Ödön, kerülnek s az ő boldogElbeszéléskötete tizenhat rövidebb
.c.
; : mmisíti meg az anyák ellendolgozatát foglalja m agában. N a g y o b b lese. V an valam i mélyen megrészük Csathó legkedveltebb tárgy
n ict
r. emesen elégikus abban a szép
•
:.
bán. mely ezt a két gyönyörű köréből : a kisvárosi és falusi birtokos
ság életéből van véve. K edves »bieder--ír-ízv.e-rt egymáshoz fűzi s szinte a
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meier-alakok« az ő legjellegzetesebb
figurai, akik mintha régi-régi szín
darabokból m aradtak volna itt hír
mondóknak. Gyakran m utatja 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 m agyar
vagyon pusztulása fölött. Nem csak
együtt érez alakjaival, hanem mintegy
családias viszonyban, rokoni közel
ségben látja m agát velük s ennek az
intim kapcsolatnak hangján beszél
róluk.
Egészséges, vidám világ a Csathó
K álm áné ; 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 valam i játszi, tréfás, m ó
kázó kedv, néha m agával 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 n agyatyját 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 form a ismétlődését nem írjuk
az író leleményének rovására.
A színfalak világába vezet Csathó
K álm án 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
v al és tréfával élénkítve, a lényeges
dolgokat élesen kiemelve, pompás köz
vetlenséggel világít rá a színpad m űvé
szetének teljes egészére. A legjobb
irányban elégíti ki a színházi intim itá
sok iránt mindig élénken nyilatkozó
érdeklődést. M egnyugtatja a festett
világ léha erkölcseire borzalommal
gondoló nyárspolgári felfogást ; lehűti
a kulisszák mögött kalandok term ő
földjét sejtő romantikus képzelődést
s »a színművészetnek, az em ber-ábrá
zolás misztériumának tiszteletére« esz
méltet és nevel.
Kéky Lajos.

ÖT V IL Á G R É S Z A SZ A J N A P A R T 
J Á N . Tamás Istvántól. (A Bácsmegyei
N ap ló kiadása. Kosztolányi Dezső elő
szavával.) Szabadka, 1927. E g y fiatal
szabadkai újságíró m egjárta Párizst,
ott ügyes interjú alá fogta a művészés írótársadalomnak a világ minden
tájáról összeverődött hírességeit, s most
negyedszáz ilyen »színes riport«-ból
takaros gyűjtem ényt állított egybe, a
szöveget egy csomó fényképpel, meg
vázlattal (job b ára Párizsban élő m a
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 V a n D ön
geti, két nagytehetségű délszláv : D obrovics és Mestrovics, meg több kint el
helyezkedett hazánkfia (Csáky, Kelen,
Réth, Vértes). A színpad világát ugyan
csak tarka quodlibet képviseli : G aby
Morlay, a tragika, Mistinguette, a
Moulin Rouge alkonycsillaga, José
phine Baker, Párizs csokoládészínű
bálványa s a Fratellinik bohóc-triója.
A z írók közt találkozunk a Batuala
néger költőjével, Ibanezzel, a reklám
spanyollal, a pikantéria-gyáros Champsaur-ral, a »kis« Rostand-nal, stb. Ter
mészetesen nem m arad 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. Valam i nagyon
mélyenjáró jellemzéseket persze az ily
»tízperces« bemutatásoktól nem igen
remélhetünk. D e Tamásnak tagadha
tatlanul fürge ceruzája van : ami tíz
percbe belefér, abból nem igen szalaszt
el valam i feljegyzésre érdemeset. K a 
leidoszkópját boszorkányosán forgatja,
képei csillogók s főleg változatosak.
Kosztolányi Dezső meleghangú be
vezető sorokkal h ívja 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 b áj, a könnyedség, az
igazi erő világát.
Rédey Tivadar.

^
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S Z IN T É Z IS . Tanulm ányok a szél
ié mi tudom ányok köréből. Második kö
tet. Szerkesztette N a gy Sándor. Amicus
kiadása, 1927. — M ár 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, v a n 
nak, máskor, hogy nincsenek. A kérdés
ma m ár eldöntöttnek tekinthető. N em 
csak az, hogy vannak, hanem az is,
hogy milyenek. N y ilván 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, am ennyiből
a kép határozott körvonalai fölismerhetők. E gyik rávilágító forrás a Pa n z :-a folyóirat, másik a Szintézis két kö
tete. A Pandora célzata irodalm i 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 szociális 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 impreszst: 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 görög : ítől máig — mélyreható megújulás
nem történt mindenre kiterjedő kritikai
átértékelés nélkül. Mindegy, hogy azt a
kritikát leírták-e v a g y nem — de meg
volt. És határozott állásfoglalás volt,
nemcsak a kifejezési form ákkal, hanem
mindennel, az élet egész ethoszával
etemben. K önnyű volna számtalan jel
lemző példát fölhozni. Én a m agam ré
st er 51 éppen az éles, meg nem alkuvó,
ha kell, önm agával szemben is kímélet
len kritikai szellemben látom garanciá
it az új nemzedék nagyrahivatottsá; m ak. A másikat sokoldalú, nem pusz
tán ; iépirodalmi, érdeklődésében, filoT:fla: tájékozottságában és tiszteletrentelto tudásában. Ezekben a fiatalok: an megvan az etikai felelősségérzet, a
—I jg is a n látás és a felkészültség arra,
: n ne zsák >írók*. hanem a régi érte

lemben szellemi vezetők legyenek.Hogy
mai termésükből mi m arad 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-képét 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 n agyobb lélekzetű tanulm ányok közlésére alkal
mas folyóiratunk alig van, m egtalálta
az összefogásnak és az együtt-kilépésnek ezt a módját. Örvendetes az is,
hogy m ár az első kötettől a másodikig
fejlődés mutatkozik. A z érdeklődés itt
is sokágú, a tém ák jóformán semmi öszszefüggésben sincsenek egymással, az
egészet mégis valam i rokoni szellem
hatja át. Annál becsesebb, hogy ez nem
szándékolt, nem szerkesztői program m
à tout prix, hanem m agától villan föl
legtávolesőbb pontokon.
A második, új kötetnél m aradva : a
tanulm ányok között vannak olyanok,
melyek n agyobb méretű témához n yúl
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 tém ájukat
elegendőképpen ki is merítik. Mivel ke
vés hely áll rendelkezésemre, csak egy
két futó megjegyzéssel jelezhetem véle
kedésemet róluk. Első a sorban Várkonyi Nándoré Babits lírájáról. A z ál
talánosságoktól nem jut el a konkrét
problémáig, itt-ott tapogatja, nem ra
gadja meg. Molnár A n tal a zeneeszté
tika föladatáról ír ; az alapfogalm akat,
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. Kodolányi János cikke Szabó Dezsőről k i
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
megform ulázva képviseli a többiben is
együtt-zengő etikai tendenciát ; jel
lemző és becses rátalálás : az etikai tí
pusokat a végzet fogalm ával szondálni ;
érdemes volna a kérdést egész kimeri-
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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 G yörgy tanul
m ánya az európai ifjúság problém ájá
ról becses adaléka e nemzedék m agáraeszmélésének ; konklúziójával nem ér
tek egyet, de értékelem kom oly és jól
átgondolt állásfoglalását a kor problé
m áival szemben. A z utolsó tanulm ány
a szerkesztő Nagy Sándoré K nut H am sunról : kitűnő konkrét mű-analízis,
amilyet nálunk ritkán olvas az ember ;
H am sun 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.
A kárhogy írjuk »egy, a«, vagy »egy : a«
(107. o.) -— az interpunkció nem teszi
m agyarabbá ezt a rútságot. E g y kis
figyelemmel ebbe az irányba, könnyű
az ilyenen segíteni.
Fiilep Lajos.
D ENK M ÁLER DES THEATERS.
Ezen a címen egy, a maga nemében
páratlanul álló kiadványsorozat indult
meg több neves művészetbarát pénz
em ber tám ogatásával a müncheni R .
Piper-cég kiadásában és a bécsi N a tio 
nal Bibliothek színházi osztálya igaz
gatójának, a kiváló színészethistorikus
Joseph Gregornak a szerkesztésében.
A 12 kötetből álló, 20— 20 m űlapot
tartalmazó m appasorozat 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 -— m elynek 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 M agyarországra ebből egyetlen pél
dány került, ami a Fővárosi" K ön yvtár
áldozatkészségét dicséri.

A z első kötet Lodovico Ottavio
Burnacini (1636— 1707) Maschere-je,
illetve a nagy barokk kosztümtervező
mesternek ugyanilyen cím alatt a
National Bibliothekben őrzött nagy
negyedrétű, 3 8x2 4 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. Lipó t 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 I I . század második felének felül
m úlhatatlan látványosság-kultuszáról.
A z 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 V itru vius kiadásában található — legrégibb
díszletnek ismert — fametszetek ket
tőjét ábrázolja az első műlap, az utol
sók pedig eljönnek egészen a X I X .
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 szerzőjeként.
A barokk-rokokó kosztűmstílus szel
lemének beható analízisét kapjuk A n 
toine Dániel Bertoli (1678— 1743.) a
bécsi National Bibliothekben őrzött
színpadi figurinrajzai egy részének a
Denkmaler des Theaters harm adik köte
tében történt publikálása bevezetőjé
ben. A műlapokon pontosan m egfigyel
hetjük Brunacini és Bertoli, e két
geniális színházi ember ókori ruhastílusokat átíró művészi tendenciáinak
finom differenciáit.
A negyedik kötet Pompe funebre de
S. A . R. Charles I I I . duc le Lorraine
címet viseli. A z 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. N a g y
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színház típusát F. J u varra (1676—
ir : ialm a van a teatrális beállítású te
1736) két fantáziagazdag m űlapja kép
r r i -.rsi szokásoknak. R itk a szép emlé
kei őrzik I I I . Lotharingiai K áro ly
viseli, az angol kertet egy eddig pu bli
X X május 14-én bekövetkezett halála
kálatlan — Mr. Bream kertjét ábrá
srXsőségeinek és öt nappal később renzoló -— akvarell a X V I I . század elejé
irzett temetése művészi pom pájának
ről, mely őszi hangulatával és teatrali
1 1 : k a miniatűrök, amelyeket e negye
tásával megkapó. A németalföldi példa
ink kötet tesz közzé a kultúrhistorikuSeb. V ranc (1575— 1603) egy rajza kö
; : nagy örömére.
tetlen helykiaknázásával, aminek töké
A z ötödik kötet a flam and és németletes ellentéte Jean Lepautre zárt, m ű
X íX d i gazdag színészi m últra hívja
vészi kertkompozíciója. A z olasz kert
fel a figyelmet. Gondoljunk csak a
teatrális stilizálására vonatkozó doku
X V I I . századra, amikor az angol kő
mentumok és kerti ünnepségeket ábrá
in; Xások a mai Hollandián, Belgium on
zoló egykorú metszetek (A . W atteau ,
J. V olpato) egészítik ki a m appa
át v : nulva termékenyítik meg a német
anyagát.
snrXiázi kultúrát. És hogy e föld lakói
Joseph Gregornak az egyes köteteket
r i r - k is sűrűn megnyilatkozó színészi
snórmel rendelkeztek, arról e m appa
bevezető forrásműjellegű tanulm ányai
r X z meg, melynek első két m űlapja
a színészet- és kultúrtörténeti szakiro
dalom nagy gazdagodását jelentik.
V K áro ly temetési menetét ábrázoló
rXniatűrök kosztűmtörténetileg fontos
Németh Antal.
-ríileteit m utatja be, a harm adik V.
A N A G Y S Á G O S U R ÉS A Z A S ZK aroly Brüggebe való teatrálisan megS Z O N Y . Kosáryné Réz Lolától. Regény.
rt-rt íezett bevonulásának emléke, a to
vábbi műlapok pedig a teatrális hajla8 ° 184 1. Bpest, Singer és W olfner. —
A regény címében ironikus célzás van
— : t lépten-nyomon megnyilatkoztató
a férfi fölény-érzetére, mely a házas
aepunnepélyek, ünnepi felvonulások
« rr korú ábrázolásainak facsimiléi. Speéletben az asszonyt alacsonyabbrendűvé fokozza le. Erre világít rá a re
ttalis színpadforma az úgynevezett
gény cselekvénye is. Igénytelen törté
? ederijker-színpad, melyet többféle v a 
net ez s a női lélek elmélyedő rajzában
r a s b a n látunk. E z a Ferenc, branem közönséges hivatottságot tanúsító
: artti herceg Antwerpenbe való beírónő nem is annyira meséje érdekes
t : rulása
alkalm ával a R ederijkerségével, mint inkább az asszonysors
-saság által felállított allegorikus
aprólékes festegetésével akarja lekötni
színpad és az amsterdami Schowa figyelmet.
:
a klasszikus színpad három ajtós
Hőse egy kisvárosi banktisztviselő
£ instrukciójára vezethető vissza.
X IV . Lajos korának teatrális szelle
fiatal felesége, ki csupa szeretet és oda
adás ura iránt. Ezzel ugyancsak viszmet nem érthetjük meg annak a párat
szaél az egyébként jelentéktelen, átlag
lan könyvemléknek az ismerete nélemberke. Ö a nagyságos úr a háznál s
k X . melynek lapjait a Denkmáler des
az asszonyt, bár voltakép ennek okos
.
ziers V I. kötete tartalm azza : Cour■ áe Testes et de Bague faites par le
sága s dolgos keze tartja fenn az egész
családot, feszes tekintélytartással s le
? 1 -:n Vannée 1662. A lovas felvonulás
ereszkedő vállveregetéssel kezeli. A z
rtümôs tervei a napkirály koráasszonyka előbb elkeseredett gyűlöle
zak barokk pom patobzódásában egy
tet érez a férfiúi zsarnokság ellen, de
kor lelkiségét tükrözik.
A díszlet tárgytörténetének forráskésőbb megengesztelődik s úgy gondol
férjére, mint valam i kritikátlan nagy
—X szerű fejezetét adja a hetedik kötet,
gyerekre. A világháború elsodorja a
a Színház és kert címet viseli.
férjet, ki elég könnyen viseli a hadi
A Xeinair-szcénák nagy feladata és
fogságot egy barátságos muszka pékné
• rr -korra változó megoldása bontaoldalán, míg idehaza az asszony keser
i : X k ki előttünk. A z első •— realisznkus előadású — • kertdekoráció után a
ves harcot v ív az élettel. H ivatalt v ál
lal s jóm ódba juttatja kis családját és
fi.építészeti elemekkel, girlandokkal,
megőrzi tisztességét. Mikor a férj nyolc
: s : i is részletekkel zsúfolt barokk kert
év m úlva visszakerül, férfibüszkesége
it.i^szet jegyében alakulnak ki a szín•
k keretei. A barokk kertdekorá- nem képes elviselni azt a szégyent,
hogy felesége lett hivatali főnökévé.
pviselő Kyssel és G. Torelli metLem ondatja állásáról, elüldözi a háztól
:
reprezentatívek. A spanyol kert
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s méltatlan vádakkal illeti a derék aszszonyt. Végül is ez enged, lemond ön
állóságának jogos önérzetéről s egy
egészséges fiúgyermekkel engeszteli ki
férfiúi tekintélyéből nem engedő zsar
nokát.
E zt a véget igen kevéssé érezzük har
m óniában 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 m agát 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 m aga lá 
bán is és hiába látja be férjének poltronságát. Érzése felülkerekedik s el
nyom ja 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.
A z 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. V a g y 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 IS M E R T E T Ő K 1— 7. szám.
Szerkeszti ifj. Gaál Mózes. K iadja a Singer
és W olfn er rt. Zenei irodalmunk nem 
csak nagyszabású kom oly munkákban,
hanem megfelelő magas színvonalat meg
őrző, de népszerűsítő könyvecskékben
is felette szegény. íg y történt meg tehát
az, hogy nagyszabású szakmunkákkal,
valamint az ismeretterjesztés céljából
népszerűén megírt füzetekkel a német
könyvpiac árasztott el bennünket.
Tekintve, hogy e munkák túlnyomórészt 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.
E g y 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 v a g y a Zenetudományi
K ön yvtár rokontermészetű kötetkéinek kiadása. D e a magánvállalkozások
a nyom daárak növekedésével nem tu d
tak versenyre kelni. Ily viszonyok kö
zött az, hogy az Operaismertetők első
hét száma megjelent, éppen az elmon
dottaknál fogva kétszeresen örvende
tes.
A z 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 m a
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
m űvel foglalkozik-e, az ismertetőre
van bízva.
R adnai Miklós, Gounod Fausztját
(l.s z á m ) és Erkel Bánk bán ját ( 6 . sz.)
ismerteti 42, ill. 40 lapon, megfelelő
számú kótapéldával, s mindkét ismer
tetést rövid bevezetéssel látva el.
Éppen zenei irodalm unk szegénységbefojtottsága az oka, hogy Erkel előzőivel
R adn ai igen röviden kénytelen végezni
s hogy a Saroltát teszi meg az első
m agyar vígoperának, holott inkább
D oppler Ilkáját m ondhatjuk annak.
A korszakalkotó Iángésznek, W agn er
Richardnak Loliengrinjét igen jól ismer
teti 64 lapon át ifj. G aál Mózes. Persze
jó lett volna, ha ezen opera első pesti
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előadásáról s H u ber K á ro ly érdemeiről
néhány sorban megemlékezett volna.
A mai opera legkedveltebb nagyjának,
Puccininek, utolsó m űvét, aTurandot-ot
Lán yi 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 m agya
rázza Mozart Figaro Lakodalm át dr.
Tóth A ladár. E zt a füzetet is néhány
kép zárja. U to ljá ra hagytam az Operaismertető 2-ik számát, mely Bizet Car
men j ének ismertetését néhai K ern
A urél
tollából tartalm azza.
K ern
Aurélnak élte ez utolsó nagyobb lélekzetű írását is a tárgyismeret teljessége,
valamint stílusának keresetlen válasz
tékossága és természetessége jellemzik.
H ogy Kern A urélnak a muzsika meny
nyire szívügye volt, az ezen az írásán is
meglátszik.
Isoz Kálmán.
A C S Á B ÍT Ó . Földi M ihály regénye.
Franklin-kiadás. A z ember berendezi
m agának az életét, szépen, okosan, a
körülményeivel számolva, logikusan.
K izár belőle minden szabálytalanságot,
zavart, mindent, ami felboríthatja
megszabott rendjét. E g y ideig m egy is
a dolog, az ember jól érzi m agát ebben
a szabályos életben, meg van nyugodva,
úgy érzi, mint az észszerűségnek, a
tudatosságnak győzelmét a világ zűr
zavara fölött.
Aztán történik valam i, egészen jelen
téktelen dolog. Például : dr. H aliczky
középiskolai tanár, nyelvtudós, író és
negyven év körül járó szolid agg
legény, összekerül egy csitri leánnyal,
a fiatal, friss, erősen érzéki trafikoskisasszonnyal, 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.
M iad a ketten boldogtalanná lennének
benne.

E zt az okos H aliczky tisztán látja,
m induntalan
újra
meg
újra m a
gyarázza önmagának, meggyőző, hi
bátlan logikájú okfejtéssel. De azért
esténként felszakad valam i benne, az
öntudata elől és az erkölcsös életű,
nyugodt temperamentumú férfit v a d ,
szentantali erotikus képek szállják
meg, megmérgezik képzeletét és olyan
szörnyű orgiákat álm odtatnak 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
m agából a tudatalatti titkos tenden
ciákat, de ezek m aguktól működnek
tovább, a tanár tényleges cselekvése
ezek irányában halad. A leánnyal meg
akar szakítani minden összeköttetést
és mégis folyton körülötte topog. N em
árulja el előtte szerelmi vágyát, csak
apás érzést akar iránta mutatni, de
ez alól a tudatos akarata alól m ind
untalan kicsap az érzéki vonzás tüze.
Elképzelései most már olyan erőszako
sak, hogy összetévesztődnek a való
sággal, sokszor már ő m aga se tudja,
megtörtént-e egy bizonyos dolog vagy
csak képzelődés volt? Például mikor a
leány egyszer feljön hozzá, beszélgetés
közben sok konyakot iszik, elálmosodik, elalszik, — igazán történt-e ak
kor valam i, vagy csak az öntudatlan
akaratában, a vágyában folyt le m in
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 . . .
E g y harm adik tényező is szerepet
játszik a férfi tudata és tudatalattija
közötti harcban. A leány. Ő még fiatal,
nincsen
még
konszolidált
életprogram m ja, tudatossága nem olyan erős,
— ő az ösztönben és az ösztönnel él,
nem vitatkozik m agával, azt akarja
csinálni, am it a v ágya parancsol. A ta
nárból kiáradó
érzéki vonzás fel
gyú jtja őt és ő ennek a vonzásnak az
irányában akar élni, női ösztönét akarja
kielégíteni. N em 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
v a d gyönyörével szemébe is m ondja
Haliczkynak, amit tett. Ez a borzalmas
szerelmi vallomás végkép átszakítja
a férfiban a tudat ellenőrzésének gát
jait. E g y tudatalatti kényszerűség irá
nyítja Haliczky kezeit, mikor a leányt
az utcai sikátorban m egfojtja. Pár
óráig még ezután valam i homályos
félöntudat vezetése alatt csetlik-botlik, nem teszi m agában tudatossá az
elkövetett gyilkosságot, aztán ugyan
csak félhomályos tudattal agyonlövi
magát.
E b b ő l a kivonatból is láthatja min
denki, hogy Földi M ihály a modern
pszichoanalízis m egállapításaiból kiin
dulva írta meg új regényét. Nem
vagyok eléggé jártas a pszichoanalitikában, 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 tudom á
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 m élyebb és széle
sebb rétegekre bukkanva. Ezt a szi
gorú következetességet és tudom ányo
san fegyelmezett demonstrálást sokalljuk 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 m ódját, hogy kell a külső körül
mények rajzával, az embereknek egy
máshoz viszonybahozásával, az at

moszféra megteremtésével szuggesztív
hatást elérni s ezt az elbeszélés hang
já v a l és tem pójával folyton ébren tar
tani. M egm utatja 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 m ialatt bennük vég
zetes dolgok érlelődnek, közben vég
zik a rendes m unkájukat, 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 tud ja őt vinni
a valóság területén messze túl, a fan
tasztikum birodalm ába. A z elbeszélés
titokzatos adom ánya ez. Földi Mihály
egy művében sem bizonyult olyan jó
elbeszélőnek, mint A csábítóban 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. E g y alig több mint
száz oldalas kis kötet viseli a fenti
címet. Ennek a kis kötetnek is több
mint a fele életrajz a költőről Szentimrei Jenő tollából. A néhány vers és
a hosszú tanulm ány előtt a költő arc
képét látjuk. A z egész arc csupa szem.
A magas ívelésű homlok alól mereven
tekint maga elé. Belső tűz, lobogás
benne. Nem : néz. Lát. Magából, m ély
ről,
kifelé, messze.
N em körénk.
Fiatal rokonszenves arc. Harm incöt
éves. Költő és erdélyi. És tavaly kará
csonykor temette el Erdély. Erdélyi :
tehát a mienk. Erdélyi irodalom gyásza:
a mi fájdalm unk is.
A z erdélyi írásokban, mindben, még
azokban is, amelyek kiforratlanok,
form ában 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 kidom borítja
az erdélyi irodalomnak e közös szelle
mét.
Szentimrei Jenő hosszú tanulm ánya
ha kevesebbet beszélne, többet mon
dana. H a 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. L átju k az erdélyi
fiút, ki végigjárta az élet kemény isko
láját szegénységben, nyomorúságban.
Megpróbál mindent, keresi helyét az
elctben, úgyszólván évről évre másmás utakon. Keresi maga m agát, politizál, novellákat ír. Vergődik, a keserves
viszonyok űzik, hajtják s talán még
inkább a belső tűz, mely nyugtot nem
enged neki. K üzd, harcol s közben több
ellenséget szerez magának, mint b ará
t i:. Két hatalm at ismer : a művészetet
és Erdélyt, e kettőért van minden küz
delme, de végül is e kettőnek a jegyé
ben int feléje az elismerés és m éltány
lás. Azonban mire idáig s a családi
tűzhely békéjéhez eljut, gyenge tüdeje
felmondja a szolgálatot.
A küzdelmes úton a kom olyabb
irodalmi munkásság határköveit mind:ssze egy sereg, kétségtelenül erős te
hetséggel megírt, rövidebb, hosszabb
elbeszélés jelzi. Betegségének súlyo
sabbra válása irodalmi pályáján is
::rd u lót jelent. Verseket kezd írni.
Életírója, Szentimrei szerint azért,
mivel egészsége nem engedte meg, hogy
hosszabb időt tölthessen íróasztala
mellett. É n úgy érzem, a halál árnyé
kában talált igazán m agára, ismerte
f e l írói tollának hivatottságát. Felhagy
£ politizálással. Fel a külvilággal. B e
f e l é néz. A z élet nagy problém ái villan 
nak fel előtte, mikor búcsúzni készül
az élettől. K öztük a legnagyobb pro
bléma, ami közel jött hozzá : a halál.
Ezeket, az utolsó két évben írt ver
seit,
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
é ib a n csak még inkább döbbenetes.
'• ;.skodás a halállal. A nagy háború
a:an. Az érzések hevét és irányát nem 
csak a temperamentum, hanem a korellem is meghatározza. Lázadás,
tapadás, s lázadásban, tagadásban is
-. la'm egváltó eszmék : bennök a há
lt- : ru nyoma, m egnyugvásban 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 H a lá l lépteit halljuk, csak csendben,
megillető dötten figyelni kell.
»Ez volt értelme s célja életednek !
Oh szörnyűség !
Bárm it tudok is meg, mit érek vele?
H a ott áll m ajd előttem fiam . . .
Én

ott fekszem m ajd

némán, meg
meredve,
A jkaim közt a legnagyobb titokkal,
Mit belém szorít a H alál kemény keze.«
E g y ik legszebb verse az : Ácsolj
keresztet. V alak i elmegy az ablaka előtt,
homlokán gondoktól vésett barázdák.
U tán a akar menni, hogy m egfogja
kezét. Menni akar, h ogy’ hirdesse a
boldogság útját, de előtte állnak a
»rettenetes várfalak«. N em tehet sem
mit.
. . . H a lelked tiszta,
Ácsolj keresztet és vedd vállaidra !
V id d fel a hegyre, állítsd az égnek
egyedül,
Szegezd rá m agad szíveden keresztül.
Meghatározhatatlan kétségek m ar
cangolják lelkét állandóan. A csúcsok
felé tör. Keresi a titkokat. Hiszi, hogy
rájuk talál, amikor hirtelen a legna
gyobb szirt m ögül
K a rjá t lengetve integet a halál.
Nincs egy percre sem nyugta. É jjel
még inkább m arcangolják a kétségek.
»U ra m ! Engem az éjszakák bölccsé
tettek«, írja, de hiába, a rettenetes
rém vicsorítja fogát, fia a szomszéd
szobában
csak
átkarolhatja
anyja
nyakát, de
U ra m ! Én kinek kiáltsak? 1
Békétlenség és m egnyugvás, zord
ökölrázás és önfeláldozás, v á d és porigomlás, dacos hitetlenség és Isten-látás,
minden sűrítve, amint csak a halál
előtt lehet, hirtelen jött szavak egye
netlen sorokban hullám zanak végig.
Böcklini kép : zord őszi táj, messzi
tűz, pernyéjét hordja a szél, a halál
csendesen üget. Ebben a költészetben
»nekieresztett kantárszárral vágtat a
H a lá l«. Egym ás 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 S Z Ó . Törté
nelmi regény. Irta Váczy József. L. V oggenreiter Verlag, Berlin, 1927. — Török
hódoltság, Báthory István, reformáció,
végvárak virtusa, jobbágyság sorsa —
íme, nagyjában a történeti keret ; a v á 
rosokban és falvakban megtelepedett,
a m aga módján m ár századok óta euró
pai életet élő m agyarságnak visszaté
rése az ősi, ázsiai nomádéletre, itt,
Európában, a Duna-Tisza közén — íme,
a téma. S m indjárt hozzáteszem : oly
nagyszabású, oly grandiózus téma,
amilyet még m agyar író kevés látott és
ragadott meg. Csak olyan valaki lát
hatta meg ezt a témát, aki a m agyar
ság egyedül-való sorsát kiválóképpen
nemcsak ismeri, hanem szíve vérében
hordozza, mint példátlan, tragikus vég
zetet. A m agyarság sorsának unikuma
talán semmiben sem jelenik meg olyan
igazán, mint e téma unikum ában. A l
kalmas és arra képes téma, hogy necsak egy korszaknak tükre, hanem v a 
lósággal végzet-szimbólum legyen. V é g 
telen távlatokat nyit.
Tém át meglátni és megragadni azon
ban két igen különböző dolog. A téma
teherbírása és az író teherbírása, u gyan 
csak más meg más. V áczy Józsefé, — s
ezt meg kell mondanunk tém a-m eglá
tásának tartozó elismerésünkkel — e
könyvében legalább is, nincs arányban
tém ájának rendkívüli súlyával és gaz
dagságával. Am i a tulaj donképvaló
téma, nem bontakozik ki fokról-fokra
való fejlődésében, hanem a könyv v é 
gén k ap ju k meg epizód és tanulság for
m ájában. A z új tém ával 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 — Meissonier tenyérnyi modorában.
H o g y meg tudja-e vívni a nagy,
döntő csatát, még ezután válik el.
A d d ig is fel kell jegyeznünk, tém ája
mellé, nyelvének jó m agyarságát és b ő 
ségét.
Fülep Lajos.
M A G Y A R O R S ZÁ G K Á L V Á R IÁ J A .
A Z Ö S S Z E O M L Á S Ú T J A . Irta : K ris
tóffy József. Budapest, W odian er, 1927.
K ristóffy egy emberöltőnyi m agyar
történelmet ír meg, melynek folyam án

ő egy darabig az első vonalban állott,
azután hosszú ideig kilátása volt ú jabb
előtérbe jutásra. O lyan 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.
K önyve szerint Ferenc Ferdinánd
a »nagy átfogó képességű elmének,
helyes ítéletnek és igazságosságnak
valóságos típusa volt«, — Ferenc F erdinándnak »célja volt megismerni a
monarchia országait és népeit, ezt a
célját számtalan, a monarchia terüle
tén tett utazásaival valósította meg«.
Czernin, Lam m asch és Szterényi állí
tásával szemben fenntartja, hogy Fe
renc Ferdinánd szerette a m agyarokat,
Szterényi szerinte csak azért feketíti
a főherceget, mert a koalíciós minisz
terek sohasem találták meg a Belvedere
kulcsát, pedig ugyancsak keresték.
K ristóffy azt állítja, hogy a trónörökös
képes lett volna egészséget önteni a
monarchia vénhedt tagjaiba.
Ezzel szemben mellőzöm a Pesti
H írlapban és másutt közölt jellemzé
seket a trónörökösről, koronás tanút
idézek : Vilmos császárt. 1914 június
közepén Konopistban bizalmas beszél
getést folytatott Vilm os császár Fe
renc Ferdinánddal. E rről 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 I X . köt. 365— 370. 1.). Eszerint
Ferenc Ferdinánd kifejtette Vilmos
előtt nagy terveit. Elm ondta, hogy a
m agyarokkal ellentétbe fog jutni, de
ez nem lehet veszélyes, mert a m agya
rok összes száma alig két és fél millió
(zweieinhalb).
K ét és fél milliónyi volt a m agyarság
II. József idejében, 130 évvel e beszél
getés előtt. A z osztrák közigazgatás
által a szabadságharc után végrehaj
tott népszámlálás mintegy ötmilliónyi
m agyart állapított meg, az azóta
1914 ig eltelt 60 év alatt a természetes
szaporodás nem vitte 1 0 millióra a
m agyarok számát, hanem leszállította
két és félmillióra ! íg y tudta ezt Fe

renc Ferdinánd, a »helyes ítéletű«, aki
«számtalan utazásaim ismerte meg a
monarchia népeit.
U gyan csak az említett jegyzőkönyv
tanúsága szerint Ferenc Ferdinánd
Oroszországot akkor támadó hadm űve
letre képtelennek ítélte. H a t héttel e
vélemény kimondása után háborúban
állottunk Oroszországgal, másik hat
hét m úlva csak H indenburg genialitása
mentette meg a monarchiát a támadó
orosz haderő által való összemorzsoltatástól.
A trónörökösnek ez a két monumen
tális tévedése számtalan más bizonyí
tékkal együtt m egcáfolja Kristóffynak
azt a nézetét, hogy a trónörökös
szerette a m agyarokat, de azt is, hogy
valam i kiváló elme lett volna s K ris
tóffy elméletének alappillérét rom
bolja le.
A részletekben számtalan tévedésre
bukkanunk. Közli önmagának egyik
emlékiratát is, melyben megemlíti
Ferenc József előtt, milyen helytelen
a m agyarok részéről a jobbágyság föls zabadítását Kossuthnak tulaj donitani,
holott őfelségének dicső elődjei kezd
tek meg ezt a m unkát. Ezzel szemben
tény, hogy a 40-es években a fölszaba
dításra való törekvés a dinasztia
ellenállásába ütközött. K ristóffynak
ez a történelem -csavarása jellemző.
0 is II. József korában él, mint ideálja,
1 trónörökös, aki utálta a parlam enti ve;zekedéseket, mint II. József. A z 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 m agyar
tmány és a dualizmus rom jain föl
kell építeni a monarchia összes népei
nek részvételével a közös parlamentet,
- 'h a t azt 1849 után próbálták Ferenc
J : z;ef miniszterei. E z volt Ferenc
Ferdinánd koncepciója K ristóffy sze-r.t : az 1867-ben megbukott reakciónak,
n : ; ízmonarchiának helyreállítása.
Kristóffy dicsekszik, hogy ő föltétel
-írlkül vállalkozott erre. N em látja,
i ív
ugyanakkor,
mikor
Ferenc
F i ü n á n d m agyar elnyomókról besxelt, elnyomottak voltunk mi, mar iro k is. önelégülten közli K ristóffy
ir t a beszédjét, melyben Ném etbogíjtnon kifejtette, hogy a nép jóléte a
íi- t o s , vezényszóról és más haszon-

talanságról csak hiúságból beszélnek
egyesek. N em veszi észre, hogy ugyan
ezt lehet elmondani a nemzetiségi köve
telményekről, amelyekért ő a trón
örökös nagy örömére síkraszállott.
N em veszi észre, mennyire megkönnyí
tette volna m agyar 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 «m agyarbarát* 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 Ferdinándnak azt a tervét, amely szerint
1911-ben preventív háborúban verte
volna le az olaszokat. Gondolta K ris
tóffy, hogy egy tám adó háború is
olyan könnyű lett volna, mint volt a
védekezés? És gondolta, hogy egy
nagyhatalom letörését E urópa nyugodtabban nézte volna végig, mint
Szerbia megtámadását? Csak úgy oda
veti m ásutt, hogy a kommunizmus után
pénzügyeinket W ekerlére kellett volna
bízni, akkor nem lett volna szükség
külföldi ellenőrzésre. Ezek után ne cso
dálkozzunk, hogy szerinte az általános
választói jog M agyarországot megmen
tette volna a földarabolástól. E g y m eg
állapítása föltétlenül helyes : Ferenc
Ferdinánd
aknam unkájában
Tisza
Istvánt szemben találta volna m agával.
Török Pál.
Zsolt Béla : H Á Z A S S Á G G A L V É G 
Z Ő D IK .
(Regény.
Genius kiadás.)
»Lassanként kiderül, hogy az élet legelviselhetőbb form ája a stabilizálódott
boldogtalanság« — m ondja ennek a re
génynek egyetlen kontem platív figu
rája, Schneider dr., aki utóbb —
mindenesetre egy kicsit következet
lenül — öngyilkos lesz. De az író
m indvégig hű m arad ehhez a tételhez,
am elyből szükségképpen következik,
hogy nincsen tragikus
összeomlás,
am inthogy
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 problém áira«.
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Zsolt Béla úgy érzi, hogy a talajcsuszamlások mai idejében nemcsak
a válasz hiányzik, de m aga a kérdés
is megformulázásra vár. Majoros Mihály
és H orvát 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. H orvát 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 búgásától nem hallják a katasztrófák
zaját. Csalás, hazugság, kis és nagy
bűnök után, mindez házassággal vég
ződik, az erkölcsi világrend m eg
ingott egyensúlya tehát h e ly re állt. . .
•
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« M ajo
ros M ihály és H orvát 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
m ányozzák,— talán maga a végzet sem
más, mint a megsokszorozott rohanású 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 tud ja 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, am ely kis em be
rek problémátlan életével foglalkozik
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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
m egváltani magát? A tömegek el
fogadják a kompromisszumot, am ikor
ő az Abszolútért, a Beteljesedésért
s a többi nagybetűs ideálért hagyta
el a polgári társadalm at, a kom pro
misszumoknak ezt a kellemes szalon
ját? A z intellektuel forradalm i tragi
kom édiája — Catilinától máig ezer
példa bizonyítja — dialektikus viszszájához ért. A z intellektuel kiábrán
dult s ez a kiábrándulás megindította
a revíziót, az egész «ideológiai alapi
revízióját, amelyen eddigi forradalmársága fölépült. Egym ás után dőltek
össze a vállalt jóság, a segíteni-akarás,
a heroikus harc fellegvárai ; az intel
lektuel nemsokára m agára m aradt 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, am int
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 m ind
kettő a sehová-nem-tartozás hőse, társtalan ember, akire a hús-vér valóságán
kívül semmi sem hat. Majoros István
éppoly lenézéssel hallgatja a rajongó
V era fejtegetéseit a «kollektív akarat
ról*, «fausti lélekről«, mint aminővel
Szanin olvassa Nietzsche Zarathustráját. Majoros M ihály életének tartalm a,
hogy tartalm at keres ; Szanin meg
találta ezt a tartalm at •— a tartalom 
nélküliségben. A különbség közöttük
nem nagyobb, mint az orosz és m agyar
forradalom között.
*
Eszmék revíziója mondódik el ebben
a regényben, ám bár látszat szerint
csak annyi köze van eszmékhez, hogy
néha csúfolódva játszik velük. De
minden hőse már ilyen ideálokból k i
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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 m utatja,
amilyen csak a bukott forradalom
után lehetett. Mert így az olvasó meg
érzi : bárm ily végzetesek is ennek az
életnek szervi hibái, lehetett volna
hős, tudós, patrióta, ha nem él ott
és akkor, ahol és amikor élt.
Hűvös m agaslatról 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. A z 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 m agyar »comédie
humaine* eljövendő regényírójának ki
tűnő forrásm unkája lesz. A z író nem
tör össze régi kőtáblákat s nem áll új
igazságok piedesztáljára. T u d ja : a régi
kőtáblák összetörtek s a hom okba 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 v ilá
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 L K O D Ó I.
Irta : Mester János. Franklin-kiadás,
1927. A régi India, K ína és Irán nagy
filozófusait és filozófiai rendszereit
szándékozik népszerű form ában ismer
tetni. A z 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 m egvilágítani s a nyugati
ember gondolkodásához közelebb hozni,
a tájékozatlanság önkényével zavar
össze fogalm akat s teszi az esetleg
homályosat még hom ályosabbá. A
keleti filozófiának ma m ár elég nagy
és elég jó (egyik-másik részéről kitűnő)
irodalm a van néhány európai nyelven ;
segítségével, minden eredeti gondolat
és szempont nélkül is, jo b b 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 K ön yvtár ün
nepi kiadványa. Aktuális kérdések
irodalma 42. sz. Budapest, 1928. E g y
nagyon szépen kiállított és gondosan
összeállított Dürer-bibliográfiával hó
dol a Fővárosi K ön yv tár a nagy m ű
vész emlékének, halála négyszázadik
évfordulóján. A nürnbergi kiállításon
ez a füzet m agyar an yagával hang
súlyozni fogja Dürer m agyar szárma
zását, s egyben méltóan m utatja be
művészeti kultúránkat. De talán min
dennél fontosabb, hogy könyv- és
könyvtári kultúrális életünknek lesz
a külföldön kom oly reprezentánsa. A
könyvtári élet színvonala : a szellemi
erő színvonala. E z a füzet nagy szolgá
latot fog tenni nemzeti érdekeinknek.
S ma, amikor mindennemű kulturális
megmozdulásunkat elsősorban bátran
ebből a nézőpontból ítélhetünk meg :
a Fővárosi K ön yvtárt a legnagyobb
elismerés illeti, hogy kiadta e biblio
gráfiát, amelyhez hasonló nem sok lesz
a nürnbergi kiállításon. Célját annál
inkább szolgálja, mivel m agyar szö
vegét végigkíséri német átírása. A belső
címlapon szerényen mint »kísérlet«
szerepel a bibliográfia. N em kísérlet.
Jóval több ennél. Csak öregbíti érde
meit a Fővárosi K önyvtárnak, mely
egész adminisztrációjával m ird ig bele
kapcsolódott a folyton előre haladó
élet követelményeibe. Legjobban bizo
n yítja ezt, hogy egy év leforgása alatt
az Aktuális kérdések irodalma c. soro
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zatának a hatodik füzete ez a biblio
gráfia. A z I. volt Rákosi Jenő az író,
a II. L u d w ig von Beethoven, a III.
Valorizáció, a IV . Olasz-m agyar k ap 
csolatok, az V . A békerevizió.
Ennek
a
Dürer - bibliográfiának,
melynek régit utánzó cím lapját Dürer
címere díszíti, az első része a m a
gyar Dürer-irodalm at foglalja m agá
ban. Száztizenhárom címet tartalm az.
U tá n a jön D ürer származásának iro
dalm a. A következő csoport a külföldi
Dürer-irodalm at adja, mégpedig külön
a bibliográfiát és műalkotásainak kata
lógusát, külön az összefoglaló m űve
ket, és külön a különleges m onográfiá
kat. A z utolsó rész címe : Dürer mint
grafikus. A z egyes fontosabb műveknél
nehány sorban a tartalom ra nézve is
tájékozást talál az olvasó. A legtöbb
cím mellett ott van a könyvtár hely
rajzi száma is, ami megkönnyíti a

kutató m unkáját, s m utatja, hogy a
Bibliográfia gazdag anyaga m ajdnem
teljes mértékben megtalálható a F ő 
városi K ön yvtár gyűjteményében.
A füzet nem tünteti fel, hogy ki gon
dozta, ki rendezte sajtó alá. Am ikor
azonban nem lehet eléggé méltányolni
e füzettel és az előző füzetekkel k ap
csolatban a szaktudást, művészi érzé
ket és az élet követelményeinek helyes
felismerését, rá kell mutatni a könyv
tár igazgatójának, E n yvvári Jenőnek
az érdemeire. A kiadványt a Székesfővárosi Házinyom da 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.

LETELEK
O L A S Z L E V É L . A könyv és a fascizmus. »K ön yv 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 fascizmus lényege. A fascizmusé, amely nem
igaz, hogy levegőben lebegő valam i
volna, nem igaz, hogy program m talanság 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 önm agában a
■
L e fo rd íth a ta tla n s zó já té k :
sch etto , íascista perfettoc.

gondolat és a cselekvés föltétien egysé
gét. A z ő nyomán h aladva, 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. Ú g y 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 m agasrendübb, 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 forradalm unk a hétköznapi és
mókás cselekvésnek túlságosan sok
férfiát indította keringésnek, csupa
olyan férfit, kinek intelligenciája elernyed és eltorzul a mindennapi erő
feszítésben.
Ak ik a cselekvés hasznos férfiainak
aLibro e mo- hiszik m agukat, de valójában a minden
napi élet apró részleteiben vesztegelnek,

