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ban maradt mozzanatát világítja meg, 
Waldapfel József Balassi költeményei 
keletkezésének időrendjét állapítja meg. 
Hartmann János Petőfi költészetéről ír 
tanulmányokat, Császár Elemér Arany 
képzeletének működését kutatja, Tren-
csény Károly kimutatja, milyen nyo-
mokat hagyott legnagyobb epikusunk 
költészetén a világirodalom remekeinek 
tanulmányozása, Papp Ferenc Pataki 
Emiliának Gyulai Pál költészetére gya-
korolt hatásáról számol be. Gálos Rezső 
két dolgozattal is szerepel e helyütt : 
egyikben a legrégibb bibliafordításunk 
keletkezését fejtegeti, a másikban a 
régi dunántúli vidéknek és életnek a 
két Kisfaludy-testvér költészetére való 
hatását festi. Császár tanárnak is még 
két tanulmányát oszthatjuk be ebbe a 
csoportba : az egyikben a magyar-hún 
mondák eredetére vonatkozó kutatások 
legújabb eredményeit ismerteti, a má-
sikban a Zalán futása történeti jelentő-
ségét állapítja meg. 

A füzetek szerzői, mint beszámolónk-
ból kitűnik, legnagyobbrészt a tudo-
mányág legjobb nevű munkásaiból 
kerültek ki. A munkatársaknak ez a 
szerencsés összeválogatása hozta magá-
val, hogy a vállalat valóban életképes-
nek bizonyult : a tudományos tarta-
lomnak az élvezetes előadással való 
párosodása megnyerte az irodalomtör-
ténet iránt érdeklődő közönséget, amely 
ezekben a füzetekben megnyerő alakba 
öntött értékes ismereteket talál. —ő. 

Három vidéki novelláskönvv. Patakv 
B. József: Tüzek. Satu-Mare. 1928. — 
Hegyaljai Kiss Géza: Napfény a hegy-
alján. 1928. Miskolc. Magyar Jövő. — 
Berezeli Anzelm Károly: Mindenkiért. 
Prometheus. 1928. Szeged. Három vi-
déki könyv, szép magyar nevű szerzők : 
két olyan ok, amelyek közül egy is 
elfogulttá teheti az olvasót és erénye-
ket kerestet ott is, ahol legfeljebb 
hibák nincsenek. Türelmetlen várako-
zással olvas az ember minden vidéki 
könyvet, mert bizony ráférne irodal-
munkra egy kis felfrissülés, valami 
igazán vidéki és magyar, ami pótol-
hatná a beteg pestit és nemzetközit. 
Nem is valami korszakalkotó tehet-
séget várunk, hanem legalább a jó 
átlagot megütő középszerűséget, de leg-
alább adjon valamit a vidék józan op-
timizmusából, fiatalos önteltségéből, 
sajátos lelkéből. 

Ezeknek a kívánságoknak a fent 
felsorolt három könyv egyáltalában 
nem telel meg, sőt kettő közülük alig 

megy művészi alkotás számba. Pataky 
B. József és Hegyaljai Kiss Géza egy-
formán realisták. Mindkettő a való-
ságot akarja ábrázolni, az életből el-
lesett apró jeleneteket akarnak az ol-
vasók elé vinni. Ez még nem lenne baj, 
hanem a leírás, az ábrázolás módja 
már különös. A nagy realista írók is 
kicsiny, jelentéktelennek látszó ese-
ményeket írnak le, de a vízcseppben 
az egész tengert bemutatják, az apró, 
jelentéktelen jelenetek mögött be tud-
ják mutatni a nagy eszméket, a koro-
kat mozgató nagy vágyakat, az egyé-
niségek sorsát meghatározó jellemvo-
násokat. A Pataky és Kiss által leírt 
apró események mögött nincs semmi, 
nem jelentenek semmit. 

A nagy realista elbeszélők másik 
titka abban áll, hogy a mindennapi 
életből olyan jeleneteket ragadnak ki, 
amelyek annyira megszokottak már, 
hogy észre sem veszi az ember és épen 
ezért hatnak eredetinek. Pataky és 
Kiss csodálatos balkézzel épen azokat 
a történeteket válogatják ki, amiket 
már egyszer meguntunk a vasárnap 
délutáni traccsokon, másodszor meg-
untunk a hirlapok «szenzációiban» és 
most viszontlátjuk, mint novellákat, a 
kommunizmus alatt és utána még in-
kább ártatlanul üldözött tanárt, az író 
által kedvelt fecskéket, az ártatlanul 
meggyanusított derék cselédet, vagy a 
másik könyvben az apácának készülő 
leányt, akit az első katonatiszt «meg-
ment» a házasság számára, a kis gyer-
mekek naiv és idétlen beszélgetését, a 
viharban egymásra találó szerelmese-
ket, akik nem is találnak egymásra, 
mert már régen szeretik egymást, csak 
vihar van, a férfi szaval, a lány repes 
és minden rendben van. 

A realizmus törvényeitől csak egy 
dologban térnek el : a kötelező objek-
tivitástól. Mindkettő, ha csak szerét 
ejtheti, önmagáról, a saját finom érzé-
seiről és emelkedett lelkéről kezd be-
szélni. Pataky nyiltabban, Kiss burkol-
tabban, de — úgy tűnik fel — csak 
azért, mert még sem tartja illendőnek 
az önmagával való megelégedettség-
nek azt a fokát, amely benne él, az 
olvasókkal közölni. Ennek a nagy ön-
bizalomnak, amelynek kézzelfogható 
tanujele az előttünk fekvő két kötet, 
az önkritika hiánya az oka. Az önkri-
tika pedig azért hiányzik a két szerző-
ből, mert hiányzik a mérték belőlük, 
amivel össze kellene magukat mérniök. 
Nincs irodalmi olvasottságuk, nem is-
mernek mintákat, amelyekkel össze-
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hasonlíthatnák magukat és rájöhetné-
nek tökéletlenségeikre. 

Ennek épen az ellenkezője jellemzi 
a harmadik könyvet, Berczeli novellás-
könyvét. A modern írók erős hatása 
szinte eltakarja egyéniségét. A modern 
regényirodalom nagy felfedezése, a lé-
lek tudatalatti része. Az ember meg-
magyarázhatatlan cselekedetei, az ösz-
tönök, hangulatok ködös világa a fő-
szereplők a modern regényben. Ennek 
a modern regénynek legemlegetettebb 
képviselői Strindberg és az oroszok. 
Különösen e két író hatása érzik Ber-
czeli novelláin. 

Nemcsak azon érzik kiforratlansága, 
hogy még nem tud mintái hatása alól 
szabadulni, hanem azon is, hogy a 
tudatalatti nála még önmagában él, a 
világ többi jelenségétől függetlenül. 
Mintáiban a tudatalatti elem az élet 
többi megjelenési formája között szinte 
mint azok magyarázata szerepel. Ber-
czelinél azonban betölti egész lelkét, 
mint a friss benyomások szokták. Ezért 
ébred az olvasóban az az érzés, hogy 
Berezeli világa egyoldalú, sematikus 
világ, amely már valószerűtlennek tű-
nik fel. Ezért szerepelnek novelláiban 
élő emberek helyett tudatalatti lelki 
elemek, ezért nem művésziek a problé-
mái, hanem lélektaniak. Fábián István. 

Miehael Arlen: Ifjú szerelmesek. 
(Ford. : Benedek Marcell. Révai-ki-
adás.) Azok az emberek, akik hébe-
korba megfogalmazzák lelkiállapotu-
kat és világnézeti helyzetüket a há-
ború után, rendszerint szomorú arccal 
efféléket szoktak mondani : Az ideálok 
világa és hozzá való viszonyunk eléggé 
tisztázva van. Üjabb eszme-leltározásra 
és az emberi gyarlóság elleni újabb lá-
zadásra nem igen vagyunk kaphatók 
és igen nehézkesen tudjuk méltányolni 
az ú. n. aktív beleavatkozásokat a vi-
lág rendelt monotóniájába. Mi ez? 
Pesszimizmus, józanság, valami utó-
hatása multszázadi lázas betegségnek, 
kicsit affektálása a mindenen túl-levés-
nek, gátló tudatosság, jogos önkritika, 
meg beteges önbecsmérlés, esetleg kre-
tinség? Persze mindez együttvéve, 
ahogy szokás mondani. Ez dirigálja 
művészeti akarásunkat, ez érvényesül 
a szerelem mai stílváltozatában is. 
Hogy helyezkedjünk el, mikor a min-
dent tönkre-elemzés átka még fullasz-
tóbbá teszi a légkört? Ha a háború-
utáni illuziótlanság prepotens erkölcsi 
paradoxonokká morzsolódik, természe-
tes, hogy ellenszenves, mint minden 

neveletlen kéjelgés kézenfekvő dilem-
mák és ellentétek esetében. Naiv an-
nak a szerepe, aki állásfoglalásnak kép-
zeli, ha esetleg a romantika-szót ajk-
biggyesztve ejti ki és a kubista tömeg-
stílus miatt titkolni való betegségnek 
tar t ja érzés-életét. Az abszolút ciniz-
mus, a meddőn ironizáló laisser passer 
hitvány dolgok. A fantasztikus lázadá-
sok haszontalanok és épúgy elhamar-
kodott valami, múlékony változatos-
ság-örömök számára monopolizálni egy 
túlkorán megfogalmazott ál-XX-ik szá-
zadot. Rokonszenvünk a racionális 
újrakezdésnél (illetőleg újrafolytatás-
nál) van : a komoly fölényű keresztül-
látásnál, az emberhelyzet biztos isme-
reténél, az okos destrukciónál és mér-
legelő kreációnál. A girl-truppok, au-
tók és golfbotok világnézetté való föl-
tolakvását erősen mérsékelni ; a kon-
struktívek pedig ne szégyeljenek hagyo-
mányos megoldásokat és ne lássák ter-
vük megfogamzásának pillanatában 
rögtön a paródiájukat bilincsképen. 

Arlen az átalakulás korát reprezen-
tálja. Olyan emberekről és életpróbák-
ról ír, amelyek ebben a kérdés-légkör-
ben élnek. Nem sorozhatni a fenti atti-
tüd-tipusok egyikéhez sem : józan és 
merész ábrázolás, aki gúnnyal izesített 
rokonszenvvel nézi Mayfair gazdag és 
szép szerelmeseit. Egyelőre túlságosan 
mondain és élvezi, hogy szellemes, hogy 
igen tisztán lát bizonyos helyzeteket. 
Az ilyen ismeret alapja lehetne valami 
új pozitív életstílusnak, sőt szerelmi 
erkölcsítéletnek : ettől még nem lenne 
Arlenből reklámpróféta a Hyde Park 
mellett. Valószínű, hogy a szerző jelen-
leg minden erkölcsi programmot idő-
szaki rituális keresztény lázadásnak 
nevezne : de alapjában véve nem léha 
ember. A régi formák iróniás tudata, 
az új életforma ingatagsága és az em-
beri szív örök valóságainak melankó-
likus tisztelete : ezekből finom légkör 
alakul ki a könyvben. Különös bája 
van annak, mikor idézőjel-mosolyú me-
taforák után átlendül őszinte lírikus 
ihletbe. A történet? Venetia egy gazdag 
pénzember leánya : sokat elmélkedett, 
latolt, sejtett és nézett a csöndben. 
Érzés finomságából és ösztönéből szinte 
misztikum árad. Odaadja magát Serle 
képviselőnek, aki nem tud feleségével 
szerelemben élni. A férfi amolyan poli-
tikai kalandor, a férfias karrier-csiná-
lás pozitív foglalkozása és szükséglete, 
a járulékos pózzal és plebejus fitogta-
tással. Venetia úgy érzi, hogy a képvi-
selőnek ő életszükséglete. Savile, az író, 
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