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zatának a hatodik füzete ez a biblio
gráfia. Az I. volt Rákosi Jenő az író, 
a II. Ludwig von Beethoven, a III. 
Valorizáció, a IV . Olasz-magyar kap
csolatok, az V. A  békerevizió.

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

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

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

Sikabonyi Antal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Róma) Giuseppe Bottai.

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

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

A  háború egy időre lecsillapította 
a Stendhal-lázat, amely néhány év óta 
megint igen magasra szökkent. Igaz, 
a kiadatlanok ma már ritkák s leg
feljebb a Lettres à Pauline 1921-beli 
kiadását említhetjük, amely a Connais- 
sance-nál jelent meg, L. Royer és R. 
de la Jour du Villard szerkesztésében. 
E  kiadvány —  amely csak 750+300
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példányban jelent meg —  kiegészíti 
Stryienski hasonnemű gyűjteményét, 
Stendhal magánleveleiből. Sok újat 
ugyan ez sem mond a Chartreuse író
jának géniuszáról, de legalább közelebb 
hozza Stendhalt, az embert. Hadd  
említsek meg ezenkívül két töredéket 
a Naplóból, amelyek nemrég jelentek 
csak meg nyomtatásban. Az egyik 
Valence-ban, 1919-ben, 99 példányban 
s ezzel a címmel : »De Valence à M ar
seille, fragment inédit du Journal de 
1805 ; a másik sokkal fontosabb s 
Stendhal utinaplóját tartalmazza : 
pjournal de Voyage de Bordeaux à 
Valence en 1838». Ez utóbbit Louis 
Royer fedezte fel a grenoble-i könyv
tárban, s a Chronique des Lettres 
Françaises adta ki remek díszkiadásban.

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

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

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

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

( Paris) Georges Gaussel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Komárom) Alapy Gyula.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Szabadka) Milkó Izidor.

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

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

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

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