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szerelmes lesz Venetiába. Jön a finom, 
igaz, szellemes lélektani színjáték. A 
szenvedélyeknek való tártkarú odave-
tés helyett illuzió- utáni balsejtelmű 
tartózkodás, önismeret, számítás, kissé 
szégyenlős öngúny. Valami post bellum 
angolszász erotikus helyzet : itt az ar-
leni terület. A szenvedély megvan : ki-
lobban és elromlik. Fáradtság, kom-
promisszum, hiábavalóság, túléber in-
tuició settenkednek a bontakozni és 
teljesedni akaró szerelem körül. Nagy 
vágy és ernyesztő tehetetlenség. A filo-
zófikusan fanyarrá leszelidített érzéki-
ségből kitörő fiatal szenvedély a nőben. 
Önbecsmérlés, feminin költőiség, nagy 
ideális boldogságszomj a férfiban, aki 
talán egy soha be nem vallott megal-
kuvás miatt sűríti rajongását épen egy 
megtalált nőbe, Venetiába. És Venetia 
épen ezt érzi. Eleinte ugyan szakítani 
akar a politikussal, akinek gondolata 
tönkreteszi Savile boldogságát: de vé-
gül is a képviselővel való megszokott 
viszony nagyobb realitásnak bizonyul, 
mint az iróval való sugaras liaison. 
Kitünő alak Raphael, a dúsgazdag 
zsidó f iú: szerelmi boldogtalansága 
majdnem nélkülözhetetlen kábítószere, 
szenved, komédiázik, néha bánatosan 
éleslátó. Ysabel az amerikai színésznő, 
aki hol azzal csinál nagy szerelmet, 
hogy a lelkét fitogtatja, hol meg közön-
séges kitartott; bosszúálló, féltékeny, 
érzelgős. Ez lesz Savile felesége : tudó-
sít bennünket a kurta epilóg a regény 
után történtekről. 

Arlen fölényének van nem-angol jel-
lege. Örmény, aki bátrabban szúr és 
függetlenebbül, mint egy angol, vagy 
akár ír vagy walesi is. Öntudattal, ví-
gan uralkodik tárgya felett, igen gya-
korlottan sejtet jellem-árnyalatokat, 
apró elmefuttatásai sokszor becsülete-
sen szellemesek. Fiatalság árad a könyv-
ből. (A kissé alantas nekimelegedést 
egy erotikus helyen azért nem bocsát-
juk meg.) Arlen lehet még nagyon léha 
író is, de a konstatálás és lavirozás 
ifjúsága után beállhat az építők közé is. 

Szentkúthy Miklós. 
Kausz János : Az emberfajok élete 

és jövője. (234. old. Centrum, 1928.) — 
A fenti címen a könyvárusok kirakatai-
ban vörös fedőlappal, vastag, rossz pa-
pirosra nyomtatva, rengeteg sajtóhibá-
val jelent meg egy könyv, amely min-
den figyelemre érdemes, mert olyan tár-
gyat hoz az olvasó közönség elé, amely 
két irányban is fontos. Az emberfajok 
kérdését tárgyalja. A faj kérdése első-

sorban tudományos probléma, másod-
sorban divatos tétel, mert a háború óta 
jóformán az egész földkerekségen a 
napi politika hangzatos jelszava lett. 
A fehérbőrű ember vette fel politikai 
fegyvertárába az ő faji különállását és 
természetesen faji magasb-rendüségét is, 
hogy legyen jogcíme a nem fehérbőrű 
ember elnyomására és kizsákmányolá-
sára. A színesbőrű ember természetesen 
a faji gyűlöletet is átvette a fehér kul-
túrától, mint ahogyan átvette a mozit, 
a géppuskát s kapitalista berendezke-
dés annyi más eszközét, s vele most a 
fehér ember ellen harcol. 

A faji kérdéssel foglalkozó könyvet 
tehát nagy érdeklődéssel kell fogad-
nunk. A faj fogalmának, mibenlétének 
meghatározása nincs még lezárva, iz-
gató tudományos probléma, amely ko-
runk igen kiváló tudósainak egész gár-
dáját foglalkoztatja. Botanikusok, zoo-
lógusok, fiziológusok, orvosok stb. egész 
gárdája igyekszik ezt a rendkívül bo-
nyolult fogalmat tisztázni, mert hiszen 
vele átöröklődési kérdések nyernek 
megoldást. Ez viszont beláthatatlan 
fontosságú kérdés nagyon sok társa-
dalmi, orvosi stb. probléma megoldásá-
nál. Igy tehát tudós és nem tudós egy-
forma érdeklődéssel nézhet e könyv 
megjelenése elé. A szakember talán 
csak jó összefoglalást, vagy újabb 
szempontot kap kutatásaihoz, a 
nem szakember pedig faji kérdésekben 
nem egészen világos fogalmainak tisz-
tázását remélheti. Kár, hogy a könyv 
egyik kérdésre sem ad kielégítő választ. 
A szakember kissé népiesnek találja, 
«a művelt olvasó» viszont olyan szer-
telen-nagy és csak igen lazán össze-
függő anyaggal áll szemben, hogy ki-
igazodni nem igen tud. Van a könyv-
ben sok mindenről szó, de legtöbbször 
csak úgy «érintve». Olvasunk a család-
ról, az elválásról, a történelemben sze-
repet játszó népek sorsának alakulásá-
ról, az egykéről, az alkohol-kérdésről, 
nemi betegségekről, a nyugdíj- és élet-
biztosítás válfajairól, az orvosképzés-
ről, Buddha tanáról, a keresztény egy-
házi rendek és az egyházi rend szent-
ségéről stb. 

A rendkívül elágazó anyagot vala-
hogyan úgy lehet közös nevezőre hozni, 
hogy megállapítjuk a szerző amaz 
igyekvését, mellyel mindenképen iga-
zolni akarja, hogy népek és államok 
sorsát az egészségügyi viszonyok min-
den időben erősen befolyásolták. Ez 
bizonyos. De már az az állítás, hogy 
az államok léte tisztán és egyedül a 
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gyermekáldás nagyságától függne, nem 
bizonyítható. Indiában például sok a 
gyerek, a faj mégis állandóan lefelé 
síklik, mert a fiatalkorú házasság lehe-
tetlenné teszi a megerősödést. A faj 
sokat termel, de gyenge minőséget. 
Franciaország viszont már 50 év óta 
megállt népességében, de nagy tévedés 
volna azt állítani, hogy energiája csök-
kenőben van. A világháború az ellen-
kezőjéről győzött meg. 

Ez csak egy példa annak igazolására, 
hogy a felállított tételek nem minde-
nütt vannak eléggé érvekkel alá-
támasztva. A könyv az emberfajok éle-
téről szól, de sehol sem kapjuk meg a 
faj meghatározását. Sőt a faj és nép 
fogalmát állandóan azonos fogalom-
ként használja a könyv, noha a kettő 
között alapvető mennyiségi és minőségi 
különbségek vannak. Nagyon rövide-
sen tárgyalja, szinte csak érinti az 
eugenetika sokat vitatott, de még le 
nem zárt kérdéseit. Ennek bő tárgya-
lása azért is szükséges lett volna, mert 
nem valószínű, hogy az olvasónak erről 
a kérdésről tisztázott fogalma lenne. 
Ez annál fontosabb lett volna, mert a 
szerző, mint előszavában írja, emlék-
könyvét orvosoknak, jogászoknak, köz-
gazdászoknak, mérnököknek, művé-
szeknek, egyházi férfiaknak és pedagó-
gusoknak szánta. Nem hinném, hogy 
ez a sokféle érdeklődésű közönség egy-
forma tudással rendelkezik ebben a 
kérdésben. 

A könyv, tételeinek igazolására sta-
tisztikai táblázatokat is közöl. Sajna, 
ezek közül sok hézagos, tehát a belőlük 
vonható következtetések sem biztosak. 

Zavarja az olvasót az is, hogy a ko-
moly tárgyalást számos teljesen egyéni 
megjegyzés és utalás szakítja meg, ami 
az úgyis lazán összefűzött anyagot még 
jobban széttépi. 

A könyvet dicséri, hogy szerzője az 
erkölcsös életet a népfennmaradás leg-
fontosabb tényezőjének tartja. Ha ezt 
a mi könnyen élő társadalmunk meg-
szívlelné, csak hasznára válnék. 

A könyv olvasását megnehezíti a sok 
idegen szóval megtüzdelt nehézkes elő-
adás. Geszti Lajos. 

Ujfalusi László : Örök szerelem. 
(Szerző kiadása.) Ujfalusi Lászlót isme-
rik a Napkelet olvasói, néhány szép el-
beszélése bizonyosan szerzett neki hí-
veket. Örök szerelem címen most 
egybefoglalt írásai érdekesen vitáznak 
egy feltételezett ellenféllel, Ujfalusi a 
vadászember igazát hirdeti Bársony 

Istvános, erdőt-mezőt festő képeiben ; 
Bársonynál azonban már továbbjutott, 
a vadász irodalmi lélekelemzését adja 
s az így nyert bizonyítékokkal harcol 
velünk, nemvadászokkal szemben. Va-
dásszunk hát egymásra ! 

A vadászatnak ez az irodalmi igazo-
lása nagy öröm minden könyvet is for-
gató vadászembernek, sokak által fur-
csán nézett, nem a huszadik század 
szociális bajai és feladatai közé illő 
kedvtelésének, sőt szenvedélyének 
kapja meg Ujfalusi könyvében csatta-
nós, diadalos védelmét. A feltételezett 
ellenfél seholsem szólal meg a kötetben, 
a szerző azonban ismeri vadászatelle-
nes érveit és csábítón teremti elébe ezt 
a különös örömet. Egy fiú első vadásza-
tán veszünk részt, teszem azt ; a kibon-
takozó nagy gyönyörűséggel vele élünk. 
Az egész könyvnek ez a legsikerültebb 
része, az Örök szerelem című rajz ; át-
érzem rajta keresztül a vadász teljes 
lelkét s megértem, hogy állatok leterí-
tése némely embernek «egyetlen igaz, 
minden képmutatástól és salaktól ment 
földi gyönyöre». 

Én bizony csak emberre lődöztem 
eddig, állatra sohasem. A vadászatról 
megvan az Ujfalusiétól eltérő vélemé-
nyem. Nem vallom vele, hogy «a vadá-
szat uralkodás a természeten ; szabad-
ság, győzelem és biztonság a vadász-
nak magának ; a családnak, törzsnek, 
fajnak létfenntartás, azért ősibb még a 
szerelemnél is». Nem, ma a férfias erőt 
s az igazi nemes küzdelmet vállalatok 
teremtésében, a termelés tökéletesíté-
sében, munkát adni tudhatásban látom 
s azt hiszem, a huszadik század igazi 
férfiának az az igazi, minden képmuta-
tástól és salaktól ment földi öröme, ha 
egyre több és több alkalmazottnak tud 
adni kenyeret. Nincs az a vadászterí-
ték, mely felérhet ezzel. Amit Ujfalusi 
a vadászatról ír, szórói-szóra ráillik a 
ma vállalkozásaira. Ma még a vadászat 
is a gazdasági hasznosság szempontjai-
val igyekszik hatni. 

De talán épen ez ellentétes felfogá-
som miatt gyönyörködtem Ujfalusi 
könyvében. Nem győzött meg, de tisz-
teletet keltett bennem a vadászok 
iránt : jobban megértem őket. 

Egypár friss szerelmi novellája pedig 
annyira üde, mint az áprilisvégi falevél. 
Duzzadnak ezek az egészségtől, kihúz-
zuk rá a derekunkat s egy-egy leányért 
mi is elmennénk Palkóval vagy a gaz-
dasági gyakornok úrral irdatlan erdő-
kön vagy messzi mezőkön át, csak 
azért, hogy a szemébe nézzünk. Ez a 
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