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mozgalom, az idők folyamán változá-
sokon ment át és különféle szellemi 
áramlatokat hordozott magában. Igy 
kezdetben, sőt tovább is sokáig, egé-
szen bizonyosan nem az atheista ma-
terializmus (D'Holbach) volt az ural-
kodó szelleme, hanem az interkonfesz-
szionális deizmus, mely a vallások 
egyenrangúságát és a vallástürelmi 
eszmét hirdette. A XVIII . században 
a materializmus a deizmusnál kissé 
gyengébberejű szellemi mozgalom, bár 
a materializmusnak is igen mély szel-
lemi gyökerei vannak. A marxista ma-
terializmus csak a XIX. század végén 
kezdi elönteni a páholyokat, melyek 
ekkor mentek át a radikális-szocialista 
pártemberek hatalmi körébe és járul-
nak hozzá szervezetükkel a forradal-
mak kirobbantásához, bár Jászi Osz-
kár az emigrációban írt könyvében 
igen lesajnálja tehetetlennek jellemzett 
«testvéreit». Ekkor lépnek ki a páho-
lyokból tömegesen a liberális-nemzeti 
érzésű keresztény polgárok tömegei és 
lépnek helyükbe a zsidó polgárság szé-
les, radikális-szocialista hajlandóságú 
rétegei. 

A szerző kétségtelenül túlmegy a 
történeti tényeken, mikor az egész fran-
cia forradalmat, nevezetesen annak jel-
szavát is a szabadkőmíveseknek tulaj-
donítja, bár ezen állításán a zárószó-
ban enyhít valamit. De annyi viszont 
bizonyos, hogy az egyház- és a tételes 
vallásellenes szellemnek és a forradalmi 
mozgolódásoknak a progresszista pá-
holyok voltak mindenkor a melegágyai. 
(L. Francia- és Olaszország újabb tör-
ténelmét.) Itt különösen érdekesek 
azok a magyar vonatkozású megállapí-
tások, melyeket a szerző Mgr. Jouin 
könyvéből idéz Gesztesi Gyula tanul-
mánya alapján (94—98. 11.). 

A könyv második része a zsidóság 
forradalmi szerepét világítja meg. 
Itt különösebb hangsúly esik a kom-
munistamozgalmakra, melyeknek ve-
zetésében a zsidóság feltűnő nagy szám-
ban és lelkesedéssel vett részt. Bár Mgr. 
Jouin magyar adataiba több tévedés 
csúszott be (a nevek itt-ott eltorzul-
tak, Jászit és Diener-Dénest népbiz-
tosnak teszi meg), mégis imponáló az 
az adattömeg, mellyel ezt a sajnos 
általunk közvetlen tapasztalatból is-
mert történeti tényt megvilágítja. 
Szerzőnek még figyelmébe ajánlanók 
Jászi Oszkárnak az emigrációban írt 
munkáját, melyekben becses vallomá-
sokat kapna a zsidóság forradalmi sze-
repéről, továbbá Szekfü Gyula Három 

nemzedék-ét, melyben a zsidóság ma-
gyarországi történetét kapja meg szé-
les, de erős vonásokban. Különösen 
érdekes mindaz, amit a szerző a zsidó-
ság nemzetközi szervezeteiről í r : a 
Kahalról, a Beth-Dineről, az Alliance-
ról, a Bnai-Brith zsidópáholyokról és a 
Poale-Sion zsidó-szociálista szervezet-
ről. Borzalmasságukban pedig meg-
kapóak azok az adatok, melyeket a 
bolsevikiek kegyetlenségéről nyujt hi-
vatalos jelentések alapján, mely meg-
erősíti az olvasót abban a lesújtó meg-
győződésében, hogy nincs az európai 
és ázsiai ó- és középkornak az a sötét 
korszaka, melyben oly mélyre süllyedt 
volna az emberiség, mint saját korunk-
ban. Mereskovszkinak van igaza : az 
Anti-Krisztus uralma ez, ki perverz 
gyönyörűségét találja az ember leg-
szörnyűbb kínjaiban és elaljasodásá-
ban! 

Poncins könyve, melyben Tormay 
Cécile Bujdosó könyve és más egyéb 
magyar források mint becses adalékok 
járulnak hozzá a végső tanulságok le-
vonásához, ránk magyarokra nézve 
igen érdekes tanulmány, melynek 
perspektívájában a magyar események 
is széles távlatot nyernek. 

Eckhardt Sándor. 

Kilián Zoltán: A fügemadár. (Regény. 
A Magyarság kiadása.) A magyar ki-
adók több helyen jelentették ki már 
mintegy panaszképen, hogy a fiatal 
írói gárda nem megy hozzájuk, nem hoz-
hatnak fiatal íróktól könyveket. 

A valóság az, hogy ezek az írók tel-
jesen kész, értékes és friss munkákkal 
rendelkeznek, még sem képesek azokkal 
a nyilvánosság elé kerülni. Egyiknek-
másiknak sikerül a napilapok hasáb-
jain, vagy a napisajtó olcsó regény-
mellékletében szóhoz jutni, természe-
tes azután, hogy ebben a formában 
sem a kritika, sem a kiadók nem vesz-
nek róluk tudomást. Nagy elégtétel az-
után az, hogy ennek dacára a közönség 
ismeri és szereti őket. 

Kilián Zoltánnak ez a kis regény már 
harmadik munkája, mely a «Magyarság» 
regénymellékleteként jelenik meg. Ta-
gadhatatlanul nagy közönsége van, a 
közönség szereti és bár írói egyénisége 
maradandóbb formáját érdemelné meg 
a könyvkiadásnak, mindeddig nem tu-
dott a könyvpiac választékosabb vise-
letében a közönség szeme elé kerülni. 
Meg kellett elégednie a kopott, szegé-
nyes gunyával. 

Regénye előszele annak a hatalmas 
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áramlatnak, amely fel fogja forgatni 
irodalmi életünket és vissza fogja sze-
rezni a magyar írónak a magyar publi-
kumot. És ez a neoromantika. 

Nem analizál végnélkül, nem erőlteti 
a naturalizmust, nem szégyenli kézbe 
venni a téma rokkáját, hanem vidám 
szívvel, mosolygó szóval, bájos, talpra-
esett és rokonszenves mesét perget le 
róla. 

La Rigotier, XIV. Lajos francia ki-
rály katonája, mint kapitány harcol 
Rákóczi Ferenc lovas kompániáinál. 
Egyike ő is a kurucvilágban jelentős 
szerepet játszott francia-kurucoknak. 
Ennek a kapitánynak első dolga, hogy 
cifra, kuruc katonaruhát csináltat ma-
gának. Amint felveszi, egyszeribe át-
változik magyarrá és bele is szeret Fü-
leki Szücs János ezeres-kapitány leá-
nyába, Ilonába. Sok kedves és érdek-
feszítő kalandon megy keresztül, harcol 
vetélytársával, a császáriak oldalán 
küzdő rác Bekics Iliával, megsebesül, 
feleségét ellopják. Kitűnő leírását kap-
juk a dunai csajkások harcának, egy 
makacs kuruckáplár lázadásának és át-
pártolásának. Élethű képet nyerünk a 
szökevényekről, az ellenséges hajókat 
pusztító, titokzatos hajóölőről. A végén 
a francia-kuruc kapitány és Iluska egy-
máséi lesznek és messze a Durance 
partján boldogan dalolják el mamette-
nek, a kapitány édesanyjának a szo-
morú magyar nótákat. 

Szépen megkomponált, kerek törté-
net. Csupa melegség, csupa szív, csupa 
könny és csupa mosoly. És magyarl 
írója biztos kézzel tar t ja a gyeplőt, 
vágtatva viszi bele az egyenesbe közön-
ségét a romantika mesefogatán. 

Alighogy helyet foglalunk a kopott-
nak és elavultnak hitt ülésen, szemünk 
meglepetten villan fel, nézünk jobbra-
balra meglepetten és felfrissülve cseng 
fülünkbe a szívnek elfelejtett szenti-
mentális muzsikája. 

S a romantika mesefogata mellett 
századok vihara száguld el: rombolást, 
pusztulást, kiömlő vér patakját látjuk, 
de ez a kocsi mindig elvisz bennünket 
oda, ahová vágyunk, ahová mindany-
nyian el akarunk jutni, a tiszta virágos 
szerelem kertjébe. 

A mai súlyos idők túltettek minden 
naturalizmussal átitatott írói fantá-
zián. 

A közönség romantikára vágyik, bol-
dogságra vágyik, szépre vágyik. Fel 
akar ülni a mesefogatra és hallani akarja 
a tiszta szív dalát, mert a szív az Élet 
kezében az a kintorna, mely soha más 

dalt nem fog énekelni, mint azt, hogy 
szeretlek ! 

Kilián Zoltán nem fulasztja bele ezt 
az örökbecsű dalt erotikába és porno-
grafiába. Kiemeli, végig harsonázza az 
egész témán s a harcok, a küzdelmek, 
a vérontások és széthúzások hatalmas 
szennyes folyama alá olyan csodálatos 
szűrőt konstruál, amin keresztül elfo-
lyik minden ocsmányság, minden go-
noszság, minden szenny s a végén nem 
marad belőle más, mint egy mosolygó 
ember meleg szívének sugaraiban illa-
tozó kis csokor ibolya. 

Kilián Zoltán könyvét szeretni fogja 
a közönség a kopott, szegényes gunya 
dacára is. B. Gy. 

Szarka Géza: Elnémult ajkak. (Re-
gény. Pallas r.-t. kiadása.) Szarka Géza 
alig pár éve tünt fel egy-két erős, sokat-
ígérő novella alatt, mégis most meg-
jelent első regénye már fejlett írói 
egyéniséget mutat. Könyve nem tar-
tozik a kezdő írók tucatkísérletei közé, 
melyeket még a legjobbakaratú kritika 
sem tud a könyváruspolcokon való 
elporladástól megmenteni. Ez a regény 
egy céltudatos írói akarat alkotása és 
mint minden jelentős magyar regény — 
a Falu jegyzőjétől a Halálfiai-ig — 
egyúttal magyar te t t is. 

Bertalan István fiatal orvos ott-
hagyja a fővárosi klinikát, ahol fényes 
jövő vár reá és elmegy egy eldugott 
dunántúli faluba körorvosnak, mert 
ember akar lenni. «Ember pedig csak 
falun lehet az ember.» Egy új nemzedék 
forradalmi életérzése szólal meg a 
fiatal orvos elhatározásában, mely szá-
mára fojtó a főváros eltechnizálódott 
levegője, melyet a háború érlelt férfivá 
és mely fölényes humorral tekint min-
den hírnév utáni világi törtetésre. Sok-
kal gyakrabban nézett szembe a halát-
lal, mintsem hogy becsülni tudja a kis 
ambiciók lovagjait. Ennek a nemzedék-
nek egyedüli célja ; használni és em-
berként élni. Ebből az életérzésből 
fakad a háborúutáni ifjúsági mozgalom 
természetkeresése, ősi életformákhoz 
való visszatérési vágya is. Újszerű 
idealizmus ez. Mint minden idealizmus, 
ez sem ment a csalódásoktól. Bertalan 
István magyar faj tájának kíván első-
sorban szolgálni, amikor a markoházai 
állást elfogadja, de még át sem lépi 
a falu határát, már hallania kell Gólya 
bácsitól, ahogy a falu népe a gyerek-
bolond Nagy Dánielt hívja, mint pusz-
tul el a faluja az egyke miatt. A fiatal 
orvos elhatározza, hogy felveszi a küz-
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