
E L V E K É S M Ű V E K 

Nyelvújítás nélkül. Nyelvújítás — ez a 
szó nagyon furcsa emlékekkel van egybe-
kötve. Torz szavak : iblany, hamag, nyak-
orjány, dag, fic, mondolat, rence, körönce— 
kavarognak fejünkben; tanáraink in-
telme : nyelvrontás, szófaragás, hóbort — 
dörög fülünkben ; szánó mosolyt ébreszt 
Bartzafalvi, Wándza, Folnesics, Bugát, 
de még Kazinczy neve is. A nyelvújítási 
harc mint ortológusok és neológusok 
béka-egér-harca tűnik elő a mult ködéből, 
mint paródiája nagy küzdelmeknek, 
aprólékos tollharc, mikor egy-egy i körül 
folytak végeérhetetlen tintaháborúk. 

A legkevesebb ember tudja, hogy a 
szavak vitája mögé eszmék harca rejtő-
zött ; hogy a nyelvújítás bonyodalmai a 
nemzet élet-halálküzdelmének állomása, 
melyben arról van szó, akar-e, tud-e a 
magyar európai lenni, egybeolvad-e lelké-
ben a keleti erő s a nyugati műveltség, 
magába tudja-e fogadni az újkor ezernyi 
ezer vívmányát, meg bírja-e állani helyét 
a kor harcai után az eszmék küzdelmében 
is, vagy pedig le kell-e merülnie az élet 
felszinéről, hogy mint puszta név gazda-
gítsa a lexikonok anyaghalmazát. A nyelv 
megújulásának folyamata hű tükre a 
nemzet lelke megújulásának. Az új élet 
új eszméket szül, az új eszmék új kifeje-
zést keresnek. Ahol ez a belső és külső 
folyamat szerves és zavartalan egymás-
utánban megy végbe, ott a nyelv is 
észrevétlenül alkalmazkodik hozzája; 
ahol azonban, mint a mi történeti éle-
tünkben, a sors keze szüntelenül meg-
szakítja a fejlődést s visszalök az élet 
elemi vívódásai közé, ott a pihenés rövid 
szakaszaiban — ha maradt némi életerő 
— a szellemi élet erőszakosan előretör, 
magával ragadja többi közt a nyelvet is 
és mesterségesen teremti meg azt, ami 
természetesen nem növekedhetett. 

A történeti vizsgálat immár több 
emberöltő távolából igazságot szolgáltat 
a nyelvújításnak; hasznosnak, szüksé-
gesnek ítéli. Az idő letörte és lecsiszolta 
kinövéseit és furcsaságait; az erő és az 
élet jogán törvényesítette nem egy kor-
csát is, mint a középkor elerőtlenedett 
uralkodó házainak erős fattyúhajtásait. 
Mint a kertész mesterséges eszközökkel 
nemesíti a természet virágait, az élet a 

nyelvújítás termékeit is a nyelv virágos 
kertje gyarapodásának ismerte el. 

De hosszas okoskodás helyett inkább 
szemmel látható és kézzel fogható példák 
mutassák, mi volna ma nyelvünk, ha nem 
lett volna nyelvújítás — vagy inkább, 
mi nem volna meg nélküle. 

Nem volna irodalom, a költő nem zen-
gene dalt, sem hirlap nem közölne tárcát, 
regényt; elhallgatna a beszédes monda, 
a népköltés néma volna. Szerkesztő nem 
szerkesztené, nyomda nem nyomná az 
ujságot; nem volna vezércikk, szemle, hírek 
rovata. Költeményben nem csengene rím, 
ütem nélkül folydogálnának a sorok. 
A könyvtárak üresen konganának egyet-
len kötet nélkül s a bírálóknak nem volna 
módjukban szöveget elemezni és boncolni. 
A kiadók sem pályadíjat nem tűznének 
ki, sem tiszteletdíjat nem utalnának ki 
kész szellemi termékekért. 

Zene nem szólna a hangversenytermek-
ben, művész nem ütné meg a zongora bil-
lentyűjét, karnagy nem vezényelné az opera 
nyitányát, zenészek nem hangolnák össze 
hangszereiket és összhang nélkül, dallam 
nélkül halálos csönd borulna a vigadóra 
s a többi zeneteremre. 

Színházban nem volna színész, a szín-
padon díszlet nem mutatna gyönyörű 
távlatokat, felvonások közt nem hullana 
le a függöny, karzatról nem szólna taps a 
jelenet végén. 

Az ecset művészei sem életképet, sem 
történelmi jelenetet, sem csendéletet nem 
festenének, képmás sem örökítené át a 
nagy emberek arcvonásait az utókorra. 
Nem volna vonal, a fényt nem emelné az 
árny. A képtárakban sem keretben, sem 
nélkülök nem lógnának festmények. A te-
remtő képzelet műveit metszet, nyomat, 
fénykép nem sokszorosítaná. Minta nélkül 
szobrász nem alkothatna szobrot. 

Az emberek állam nélkül élnének ; a 
szónokok az alkotmány sérelmeit nem vet-
hetnék a kormány szemére ; javaslatból 
nem válnék törvénycikk, elnöknek nem 
volna vitája az ellenzék vezérszónokaival; 
sem többség, sem kisebbség nem izgatná a 
közvéleményt. Belügy és külügy békén 
szünetelnének; a beügyminiszter nem 
nevezne ki sem államtitkárt, sem irnokot, 
nem intézne leiratot a hivatalok főnökei-
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hez, az alispán nem tenné félre az alkal-
matlan ügydarabokat 

Hát a kereskedelem? Hogyan állana 
meg ipar híján? De hisz sem tőzsde, sem 
bankár, sem hitel, sem bankjegy nem 
volna! Ügynök nem köthetne üzletet, 
senki váltóját meg nem óvatolnák, pénz-
tár nem adna semmiféle összeget semmi-
féle utalványra. Sem árfolyam, általány, 
becsár, egyenleg, födözet, hiány, kockázat, 
kötvény, nyeremény, részvény, sorsjegy, 
tőke nem volna, még zárlat sem. A vállala-
tok hiába akarnák vagyonukat vasutakba 
fektetni, igaz, hogy tönk sem fenyegetné 
őket. 

A testi élet is igen csonka volna. 
Semmi szerve, idege, izma nem működnék 
az embernek; étvágy nélkül élelemre sem 
volna szüksége, még egy adag fagylaltra 
sem volna kedve. Hiába volna a testalkat 
bája, annak senkire sem volna ingere. 
Igaz, hogy láz, járvány, ragály nem 
fenyegetné, nem kellene félnie attól sem, 
hogy kórházban műtétet végeznek rajta, 
hulláját orvosi lelet nélkül bocsátanák 
le a sírboltba. 

Lelki élete még sivárabb volna. Igaz, 
hogy a bölcselet semmi aggályt és kételyt 
nem ébresztene lelkületében; fogalma sem 
volna a világegyetem rejtélyeiről; de a 
lángelme ihletétől sem szellemülne át, 
ábránd nem hatna csábosan képzeletére, 
rögeszme nem bántaná kedélyét, vágy 
nélkül nem csalódnék, siker nem sarkalná 
buzgalomra, egyéni világnézet nélkül járná 
földi pályáját; szellem, vágy, vélemény és 
szenvedély nélkül lebegne az ürben. 

A természetnek sem volna sok szava az 
emberhez. Alkony idején nem hallaná a 
csalogány dalát; nem látná a fa lombját, a 
virág szirmát, a lepke tarka hímporát, a 
hullám ringását; nem merülne el az 
állat- s növényvilág titkai, a világegyetem 
óriás s a parányi sejt láthatatlan rej-
telmeibe. 

A társadalmi élet lehetetlen volna. Sem 
család, sem testület, sem egyesület nem 
kapcsolná az embert kortársaihoz; divat 
nem érdekelné, sem hölgyének pongyolája, 
sem a kirakat hódító mellénye; a vigadó 
táncestélyein nem mutathatná be deli 
csárdását, kivált hogy fodrász sem gon-
dozná fürtös hajzatát. A közéletben szerepe 
nem volna, lakomán pincér nem szol-
gálná ki ; sivatag volna egész élete s még 
a templom szentélyében sem küldhetné 
imáját az égbe. 

* 
Ez a néhány szó csak szerény mutat-

vány abból a sok ezerre menő kincsből, 
mellyel a nyelvújítás bővítette és gazda-

gította nyelvünket. Hogyan beszélnénk 
és írnánk ma, ha mindezeket törölnünk 
kellene szótárunkból? Tolnai Vilmos. 

Takáts Sándor: Magyar küzdelmek. 
(Genius-kiadás, Budapest. É. n.) — 
«Történeti könyveinkben — írja Takáts 
Sándor — minden teret a politikai és 
hadi mozgalmak ismertetése foglalván 
le, a társadalmi és a gazdasági élet leg-
fontosabb kérdései kiszorultak azok-
ból. A közélet olyan jelenségeire nin-
csen bennük tekintet, amik ma az embe-
reket jobban érdeklik minden háború-
nál, minden politikai sérelemnél. A ku-
tató eszerint tömérdek újsággal szolgál-
hat e téren ; hiszen meg nem bolygatott 
kepe mellett áll, ahol ugyancsak könnyű 
kalászt gyüjtenie. Különösen a XVI. 
és XVII. századról mondhatjuk ezt. 
E mozgalmas, drámai s örökké változó 
korszak minden éve új és új jelenséggel 
szolgál. Gazdasági és társadalmi téren 
úgyszólván minden esztendő másra for-
dítja az állapotokat. Az állapotok vál-
tozása pedig — ez már kipróbált dolog 
— az erkölcsöket és szokásokat is vál-
toztatja. Van tehát mit észrevennünk 
a politikán és a háborún kívül is. S ha 
nem rösteljük a fáradságot, ezer és ezer 
oly titoknak a nyitját megtalálhatjuk, 
amiknek derekas értelmére íróink eddig 
nem jutottak.» Takáts Sándor nem rös-
telte a fáradságot, hogy egy vaskos kö-
tetet kitevő képsorozattal elevenítse 
meg ismét azt a történelem mögötti vi-
lágot, melyet a hivatalos történetírás 
nem akart vagy nem tudott, épen szin-
tetikus céljai miatt, nagyobb figye-
lemre méltatni. 

Új könyve tizenhét tanulmányt fog-
lal magában és időben három évszáza-
dot ölel fel, a XVI. század közepétől 
egészen a reformkorig. Szorgalmas és 
aprólékos levéltári kutatás s a történet-
tudomány már meglevő eredményeinek 
pontos ismerete az az alap, melyen fel-
épültek. Valóban történetírás is ez, 
mely a «petits faits» jellegzetesekké való 
emelésére törekszik. Amit mond, min-
dig érdekes. Nemcsak azért, mert olva-
sása közben magunk is egy kicsit fel-
fedezőknek érezzük magunkat, amikor 
a nagy valóságok mögé pillanthatunk, 
hanem egyúttal laikus öröm is fog el 
bennünket, hogy eltemetett vagy zár 
alatt álló jegyzőkönyveken és magán-
leveleken keresztül embereket látunk 
meg. Történelemszemléletünk veszít 
nagyvonalúságából, de nyer realitásá-
ban. 

Két első tanulmánya (Daliás idők, 
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Zadorla János) a XVI. századi nemze-
tiségi állapotokra világít rá. «A tőzsér 
halála» című kitünő anyaga lehet egy 
novellának. A Zrínyiekkel három ta-
nulmány is foglalkozik. Itt Széchy és 
Fraknói megállapításai helyesbülnek 
Takáts Sándor részletes kutatásai alap-
ján. Teljes szaktudományos felkészült-
ségében mutat ja be a szerzőt a leghosz-
szabb tanulmány (Kísérletek a magyar 
haderő feloszlatására 1671—1702), me-
lyet a Történeti Társaság díjjal is ju-
talmazott. XVII. századi tárgyú még 
a «Magyar Ház Bécsben» című is. A re-
formkor történetébe vágó tanulmányai, 
szám szerint kilenc, főként a titkos 
rendőri jelentéseken alapulnak. Szem-
léltetően mutat ja meg azt a nagysze-
rűen megszervezett rendőri apparátust, 
mely a reformkor vezető férfiainak 
minden lépését figyelemmel kísérte. Ez 
a láthatlan, de mindenütt jelenvaló 
fotoriporter rögzít meg a bizalmatlan-
ság torz lencséjén át dolgokat és embe-
reket. E képek nem lehetnek monumen-
tálisok, még összerakva is alig adhat-
nak igazi tablót, de bepillantást enged-
nek a történelem emberi masinériájába. 

Feltűnhetik, hogy Takáts Sándor el-
beszélő modora, bár könyvének anyaga 
a történetszemléleti realizmust erősíti 
bennünk, erősen romantikus. Jókai-s és 
sokhelyütt Mikszáth-i stílelemek egye-
sülnek benne. Épen stílusa állítja mun-
káit a szakszerű tudomány és a törté-
neti elbeszélés közé. Hathatós segítő-
eszköz ez az olvasóhoz való közele-
désre. Ezzel lopja belénk elfeledett régi 
nyelvünk sok ismeretlen szavát és szó-
lását, ezzel válik a történeti adattömeg 
mindnyájunkat érdeklő eleven életté. 
Takáts Sándor munkássága a magyar 
olvasóközönséget neveli multunk meg-
ismerésére és megbecsülésére. K. D. 

Földi Mihály: Övék az élet. (Frank-
lin-Társulat kiadása, 1929.) A keresz-
ténységet ért támadások következtében 
az emberek nagyrésze, ha nem is lett 
ellensége apái hitének, legalább is kö-
zömbös. Ez a közömbösség az erkölcsi 
élet terén is megnyilvánul. A keresz-
ténység szerint bűn a testnyujtotta 
öröm, a közömbös ember szerint nem 
is olyan igen nagy bűn. A konvenciók, 
a társadalmi szokások fékezik ugyan az 
erkölcsi kilengéseket, sőt ha a közvet-
len környezetében történik az ilyesmi, 
a közömbös ember is elítéli. De ha érde-
keitől távol megy végbe a kilengés, ha 
nem áll fenn a közvetlen veszedelem, 
hogy ő vagy családja kárt szenved ál-

tala, nem botránkozik meg rajta. Sőt 
azzal a gondolattal, hogy «emberek va-
gyunk mindnyájan», el is nézi azt, amit 
okvetlenül bűnnek tartana, ha család-
jában történnék. A közömbös ember 
számára ilyen érdekeitől távol álló, egé-
szen elvont kilengés a malackodó re-
gény. Megírni nem merné, de elolvasni 
elolvassa. 

A ma élő pesti írók közül különösen 
Ujhelyi Nándor és Földi Mihály foglal-
koznak kizárólagosan a nemi élettel. 
A kettő közül Ujhelyi a szimpatiku-
sabb. Egyszerűen bevallotta, hogy az 
irodalom az ő szemében nem művészet, 
hanem malackodásra való alkalom. 
Nem is akarta gyönyörködtetni az ol-
vasóit, illetve csak a maga módján 
akarta gyönyörködtetni. Volt is malac-
ság regényeiben szakadásig. Természe-
tesen nem vallhatta be nyiltan, hogy 
azért malackodik, mert pénzt akar ke-
resni. Tehát azt hirdette elvi magaslat-
ról, hogy a szabad szerelemért küzd, tá-
madja az olyan elavult intézményeket, 
mint a házasság stb. De ezt az elvi ma-
gaslatot is úgy biggyesztette regé-
nyeibe, hogy olyanformán festettek ott, 
mint a híres csizma az asztalon. A rend-
őrség persze kikergette ezt a nyiltszívű 
urat az országból. 

A rendőrség erélye miatt senki nem 
veszített semmit, legkevesebbet az iro-
dalom, de nyert vele Földi Mihály, 
mert azóta egyedül dudál a csárdában. 
Földi Mihály és Ujhelyi Nándor között 
azonban nagy a különbség, körülbelül 
akkora, mint a mezők egyszerű vad-
virága és a művirág, mondjuk a mű-
liliom között. Ujhelyi megható naivi-
tással komolyan vette magát és gyer-
mekdeden malackodott. Földinek azon-
ban tudományos elméletei vannak, nem 
akar ponyva lenni. Regényei nem ese-
mények sorozatából állanak, hanem ko-
moly problémákat oldanak meg. Azt 
mondja a sorok közt, hogy nem érdekli 
az olcsó siker, nem akar malackodni, de 
mit tehet róla, ha a pszichoanalizis pro-
blémaköre érdekli csak és mit tehet 
róla, ha a freudizmus minden lelki je-
lenséget a szexuális életre vezet vissza. 

Földi annyira lelkes híve a freudiz-
musnak, hogy az összes lelki jelenségek 
visszavezetése a szexuális életre nála 
már a premisszák közt szerepel. Igy 
okoskodik: ha minden lelki jelenség 
ide vezethető vissza, mit törődjem a 
többivel, foglalkozom ezzel az eggyel, 
de ezzel aztán annál alaposabban. Fog-
lalkozik is, de Földi okos ember. Tudja, 
hogy van néhány paragrafus, amelyek 
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miatt az ember megégetheti a körmét. 
Óvatosan elmegy addig a határig, 
ameddig a paragrafusok engedik, de 
nem olyan heves, mint szerencsétlen 
naiv társa, szépen megáll, amikor gon-
dolja, hogy sok lenne tovább részle-
tezni a dolgot. Természetesen ez a ne-
mes önmérséklés bizonyos előkelő tó-
nust is kölcsönöz regényeinek. 

Földi persze nem tehet arról, hogy 
alantas gondolkodású olvasói nem ér-
tik meg fenkölt filozófus lelkét. Nem 
tehet róla, hogy az olvasók, amikor el-
olvassák a regényt, az egészből csak 
egy-két már nem sikamlós jelenetre em-
lékeznek vissza, az okoskodó párbeszé-
dek meg úgy élnek emlékezetükben, 
mint Ujhelyi elvi magaslatai. Arról sem 
tehet, hogy az úgynevezett hangulat-
rajzok kellő felfogására sem elég kifino-
mult az átlagember lelke, mert az a be-
nyomása, hogy a szerző kerülget vala-
mit, mint a macska a forró kását, de 
legtöbbször nagyon lassan hűl ki a kása, 
mert jó sokáig járkálunk ide-oda a szer-
zővel és még mindig nem tudtuk meg-
kóstolni. Válogatja a szavakat, meg-
világítja gondolatát innen is, onnan is, 
de mégsem tudjuk meg, hogy mi is az 
a nagy dolog, amit ki akar mondani. 
A végén szinte azt hinné az ember, hogy 
nem is kását kerülgetett a macska, ha-
nem valami erősen gőzölgő löttyöt. 

Jellemrajzzal a jó freudistának nincs 
baja, mert a jeles bécsi professzor meg-
oldott mindent előre. Az egész lelki 
élet az illető egyén nemi beállítottságá-
tól függ, tehát elég, ha valakinek a nemi 
életre vonatkozó gondolatait és csele-
kedeteit ismerjük ; ezekből a vonások-
ból fel lehet már építeni az egész em-
bert. I t t megint igaza van, csak mi 
magyarok elmaradtunk egy kicsit az 
európai műveltség rohamos fejlődésé-
ben, amelynek egyik legmagasabb fo-
kát Földi regényei képviselik. Mi nem 
tudjuk ez után az egy-két vonás után 
rekonstruálni az egész embert, a mi be-
nyomásunk az, hogy néhány pesti úr 
és kisasszony furcsa dolgokkal foglal-
kozik, amelyek csak akkor lesznek 
ilyen fontosak, ha valaki igen ráér. 

Ezek a vonások, amelyek körülbelül 
Földi egész munkásságát jellemzik, leg-
újabban megjelent «övék az élet» című 
regényére is állanak. Csak abban kü-
lönbözik ez a regény az előbbiektől, 
hogy talán még unalmasabb. A tudá-
lékos freudizmus és valami vigéc-böl-
cseség terjeng oldalakon keresztül. Tu-
dálékosságán a «timeo hominem unius 
libri» elv korlátlanul érvényesül. Any-

nyira imponál neki az egyetlen könyv, 
a pszichoanalizis, annyira szilárdan és 
fanatikusan hisz Freud Zsigmond mű-
veiben, mint a muzulmánok hittek a 
Koránban a Krisztus születése utáni 
VII. században. Eddig sem vetette meg 
a bécsi professzor tanítását, de ebben 
a regényben korlátlanul ömlik ez a tu-
domány és kíméletlenül elzárja előle a 
valóságos életet, megszürkít sok min-
dent, eltorzítja a dolgokat. Semmivé 
vagy igen kicsivé lesz a valóság és 
nagyra duzzadnak azok a részletek, 
amelyek hasonlítanak a pszichoanalizis 
példáihoz. Bölcseségének másik eleme 
a vigéc-világnézet. Legalább is a vigé-
cekéhez hasonlítanak leginkább azok a 
szempontok, amelyek szerint értékeli az 
embereket. Pontos tudomásunk van a 
hősök nemi életén kívül vagyoni viszo-
nyaikról. Az események hátterében egy 
vállalat tönkremegy és egy új és vi-
rágzó ügyvédi iroda nyílik meg. Az ügy-
véd felesége szépségét felhasználja az 
ügyfelek «megfőzésére» és ha házassága 
felbontásáról van szó, a legfőbb ellen-
érv az, hogy az üzletnek árt. A feleség 
mégis válik, Földi azzal domborítja ki 
elkeseredését, hogy még ez a komoly 
érv sem hatja meg. A vigécek azonban 
jókedvű urak, akikben van zamat és 
talpraesettség. Materialista életfelfogá-
suk is kedves, mert ösztönös, mint a 
parasztok bölcselkedése. Földi Mihály 
azonban szomorú és komolykodó em-
ber, akinek a műveltsége épen elég 
ahhoz, hogy a vigéc-bölcseségből ki-
oldja a zamatot és kedvességet: az ösz-
tönösséget. 

A száraz vigéc-bölcseség és a tudálé-
kos freudizmus segítségével unalmas 
lesz a regény. Földinek már megvan az 
a hírneve, hogy malackodó regényeket 
ír. Ezzel a könyvével ugyan meg fogja 
járni, aki az eddigi tapasztalatokon fel-
buzdulva elolvassa. Drága árat kell 
neki fizetnie azért az egy-két «érdeke-
sebb» jelenetért. El kell olvasnia azt a 
sok méla filozófiát, amellyel Földi kö-
rülveszi a csemegét. 

A regénynek különben három hőse 
van. Edit, egy gazdag és művelt leány ; 
Imre, aki ügyvédi irodát nyit és felesé-
gül veszi Editet. A harmadik Jancsó, 
a villamoskalauz, mozijegyszedő és vé-
gül fotballista. Edit és Imre szimpa-
tizálnak egymással, «barátok», ahogy a 
szerző mondja ; a házasságuk mégis sze-
rencsétlen. Edit undorodik Jancsótól, 
aki erőszakot követ el rajta. Tudat 
alatt mégis kívánja, végül felesége is 
lesz és boldogan élnek, ha meg nem hal-



781 

tak. Tanulság : a szerelemből mindaz, 
ami lelki, emberi, nem fontos, csak a 
másik rész a döntő a boldogság megva-
lósításában. A regény tendenciája való-
ban nemes. Fábián István. 

Katajev: A sikkasztók. (Regény, Athe-
naeum kiadás.) Katajevről tudni kell, 
hogy a fiatal orosz írógenerációhoz tar-
tozik, műveit minden európai nyelvre 
lefordították, darabjait a moszkvai 
Művészszínház játssza s mint újságíró 
és filmszcenárium-készítő igen jelentős 
pozíciót foglal el hazájában. Most meg-
jelent műve egész Európában ismertté 
tette a nevét s a regényt Oroszország-
ban széltében-hosszában olvassák. 

Katajev meg is érdemli a kivételes 
érdeklődést. A sikkasztok című regénye 
elárulja egyrészt azt, hogy nagyszerű 
mestereknél, — Gogolynál, Goncsárov-
nál —, tanult, másrészt, hogy ezeknek 
a mestereknek valóban méltó tanít-
ványa. 

A Szovjetunió állami gyáraiban mód-
nélkül elszaporodnak a sikkasztások. 
A lapok tele vannak fantasztikus ese-
tekkel, lehetetlenül nagy és lehetetle-
nül kicsiny összegeket emelnek el a 
hivatalnokok. Épen azt meséli egy ál-
lami tröszt öreg, becsületben megrok-
kant könyvelőjének a szemtelen hiva-
talszolga, hogy az éjjel ugyanabban 
az épületben egy hivatalból zsákokban 
hordták el a rézpénzt s itt az ideje, 
hogy náluk is megtörténjen a kötelező 
sikkasztás, hisz «úgysem lehet elke-
rülni». Épen aznap vesznek fel az ál-
lami bankból tizenkétezer rubelt. A 
hivatalszolga addig üldözi a könyvelőt, 
meg a pénztárost, míg maguk sem tud-
ják hogyan s miért, hozzányúlnak a 
hivatalos pénzhez. Először leisszák ma-
gukat, azután összekerülnek két utcai 
nővel s végül elindulnak Leningrádba, 
hogy megkóstolják az élet mézét. Le-
ningrádból falura utaznak s csakhamar 
elfogy a pénz, azt sem tudják hogyan. 
Milyen tehetségtelen, ártatlan sikkasztó 
ez az öreg, régi világból való könyvelő 
s ez a paraszti származású pénztáros ! 
Úgy folyik ki ujjaik közül a pénz, hogy 
még csak egy kabátot sem vesznek ma-
guknak, a pénztáros még azt a gitárt 
sem vásárolja meg, amire hosszú ideje 
áhítozik, nyúlós, rideg novemberi eső-
ben átvándorolnak sok ezer versztát 
dideregve, félig részegen, rossz ruhá-
ban s tizenkétezer rubellel a zsebük-
ben. Nem látták a Kaukázust, nem vol-
tak Krimben, harmadosztályon utaz-
tak, bundapálinkát ittak, poloskás gar-

niban laktak s a pénzt mégis elverték. 
Még a sikkasztásban is stílustalanok, 
nincs fantáziájuk, nincs bennük lendü-
let. Két primitív gyermek, akik rosszal-
kodásból, úgyszólván véletlenül emelik 
el a pénzt s abból semmi hasznuk 
nincsen. 

Katajev erre a sovány, egyszerű szer-
kezetre sok, bámulatos elevenségű s 
frisseségű részletmegfigyelést, aper-
szüt, vidámságot és szeretetet rak. Né-
hány éles, preciz fotografiában elvonul-
ta t ja előttünk a mai Oroszország nap-
pali s éjtszakai életét. A vigasztalanul 
hulló novemberi eső fátyolán át Mosz-
kva, Leningrád, a vidéki város és a 
falu képeit villogtatja fel. Sehol nem 
alkalmaz kliséket, sehol fel nem használ 
egyetlen kényelmes, vagy megszokott 
vonalat, foltot. Figuráit a groteszk 
oldalukról fogja meg, ámde végtelen 
szeretettel, megbocsátással és szívből 
jövő szelídséggel. Ahol kissé csipősebb 
is, ott is a szeretet szólal meg benne. 
Bátor és jelzőiben itt-ott a nyerseségig 
szókimondó, de fegyelmezetten meg-
marad a koncepciója keretei között. 
Nem analizál, ámde szintétikus ereje 
ragyogóan érezteti velünk az emberek 
lelkiállapotait épen úgy, mint a dolgok 
misztikus életét. Keményen megmar-
kolt, minden ízében tökéletesen meg-
munkált s összeillesztett mű, egy szót 
nem lehetne kihagyni belőle s egyetlen 
szó hozzátennivaló nincsen. 

Számunkra, akik a Szovjetunió éle-
téről csak torz képeket kapunk, külö-
nösen érdekes és izgató az a miliő, 
amelyben Katajev figurái : hivatalno-
kok, pincérek, kurtizánok, katonák, 
kocsisok, hordárok, parasztok, mérnö-
kök, könyvügynökök, szóval a nép 
minden rétegének jellemző képviselői 
mozognak. Egy kis résen át bepillant-
hatunk abba a világba, amely herme-
tikusan el van zárva tőlünk s Katajev 
regénye rendkívül finom s tökéletes 
kamera obszkura, melynek lencséje az 
író objektív szeme. Igazi, gyermekes 
öröm tölti el a szemlélőt, olyan öröm, 
amilyet csak vérbeli művész tud fel-
ébreszteni az egyénien meglátott való-
ság visszatükröztetésével. A külföldről 
vagonszám behordott «irodalmi alkotá-
sok» sivár tömegében, az enervált, raf-
fináltan borsozott tömegművek árada-
tában fellélekzik az ember Katajev 
őszinteségétől, üdeségétől, nyiltságától, 
emberségétől, igénytelen előkelőségé-
től s természetességétől. 

A regényt egy kis elbeszélés egészíti 
ki, eleven kép az orosz munkás életéről. 
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Amit még meg kell dicsérnünk, az a 
fordítás zamatos magyarossága. Sár-
közi György azok közé a ritka fordítók 
közé tartozik, akik nem feléből-harma-
dából dobálják össze a magyar szöve-
get, hanem minden mondatot megmun-
kálnak s hű tolmácsai akarnak lenni 
az írónak. Sárközi tisztességesen meg-
tanult magyarul, fordítása semmit sem 
sikkaszt el az eredeti mű üdeségéből, 
jelzői világítanak, mondatai behízelgő 
harmóniával zengenek, igazi költő tol-
mácsol i t t igazi költőt. Ritka öröm ez, 
hiszen maholnap ott tartunk, hogy a 
magyar fordításokat el sem lehet ol-
vasni felháborodás és gyötrelem nélkül. 

Kodolányi János. 

A magyar tudományos irodalom bib-
liografiája 1901—1925. I. Filozófia. 
(Budapest, 1929.) Hogy tudományos 
irodalmunk bibliográfiai feldolgozásá-
nak hiányát megszüntesse, az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Köz-
pont nagyszabású vállalkozásba kez-
dett. Sorozatos kiadványokban állít-
ta t ja össze az 1901—1925-ig terjedő 
magyar tudományos irodalmi termé-
kek tudományszakonként csoportosí-
tott bibliográfiáját. 

Ennek a sorozatnak első kiadványa 
Buday Júlia dr. összeállításában most 
megjelent «A magyar filozófiai irodalom 
bibliográfiája 1901—1925». Pasteiner 
Iván a bibliográfiai központ igazgatója 
méltán mutat rá a bevezetésben e kiad-
ványok rendkívüli fontosságára. Fon-
tosak nemcsak a magyar kutató mun-
kája megkönnyítésének, hanem a ma-
gyar tudományos szellemi termékek 
összegyüjtésének szempontjából is. 
Ezenkívül, hogy tudományos munkás-
ságunk a külföld számára is áttekint-
hető legyen a címek idegen fordítását is 
közlik és pedig azon nyugateurópai 
nemzet nyelvén, mely részéről az illető 
tudományszak iránt fokozottabb érdek-
lődésre lehet számítanunk. 

Buday Júlia dr. kitűnően összeállí-
tott filozófiai repertóriuma mindenben 
megfelel a kitűzött célnak. Az össze-
állítás kiterjeszkedik az 1901—1925 kö-
zött közzétett összes hazai filozófiai 
munkákra, amelyek önállóan vagy tu-
dományos és egyéb folyóiratok hasáb-
jain láttak napvilágot (összesen 5579 
cím). Ezáltal a magyar filozófiatörté-
netnek századunk első felére eső hossz-
metszetét nyujtja, ami annál is érdeke-
sebb, mert ennek a hosszmetszetnek egy 
éles elhajlását, a háború előtti és a há-
ború utáni filozófálás különbségének 

jellegzetes képét nyujt ja. Egyszerű 
könyvcímek és megjelenési évek mu-
tat ják, hogy a XIX. század két nagy 
filozófiai áramlatának, a pozitivizmus-
nak és újkantiánizmusnak életereje mi-
ként csökken, hogy részint az érték-
elméleti és logikai idealizmusnak, ré-
szint aktivisztikus és pragmatikus gon-
dolatáramlatoknak adjon helyet. A há-
ború utáni években feltűnő a teljes át-
fordulás. Plasztikus képet kapunk itt 
arról, hogy egy nemzet lelke sohasem 
alkalmas annyira rá, hogy számot ad-
jon magának az örök nagy problémák-
ról, mint amikor egy régi világ omlik 
össze körülötte. Nem hiába a szenve-
dés a bölcselkedés legfőbb hajtóereje. 
A háborútól kiérlelt sajátos filozófiai 
problémák, a háborús filozófia, azután 
a metafizikai, ethikai vallásfilozófiai, 
világnézeti problémákat tárgyaló mű-
vek feltűnő előtérbe kerülése száraz 
adatokkal mindennél ékesszólóbban be-
szélnek az élettől agyongyötört emberi 
szellemről, amely eszmények után sóvá-
rog, hogy ezek szolgálatában életét el-
viselhetővé tegye. 

A hatalmas anyag rendszerezése 
maga egy külön nagy tudományos tel-
jesítmény. Az osztályozás, csoportosí-
tás mindig a dolgok lényegéből folyik. 
Az osztályozás helyessége tehát mindig 
helyes lényeg felismerésre vall s ezért az 
összeállítótól szélesebbkörű, alaposabb 
tudást követel, mint akárhány kétes ér-
tékű önálló munka megírása. Buday 
doktornő az anyaggyüjtés alapos nagy 
munkáján kívül ezt a nehéz feladatot is 
sikerrel oldotta meg. Természetesen 
minden szaktárgy területén akadhat-
nak egyes művek, amelyeknek csopor-
tosítása már a tárgy természete miatt 
vitatható, egyes csoportosítások talán 
túlságosan részletezők, de mindez nem 
érinti az áttekinthetőség világosságát. 

A tudományos folyóiratok, könyv-
ismertetéseinek felvétele nem kis mér-
tékben növeli a kiadvány értékét, mert 
ezek a sokszor igen értékes bírálatok a 
legkönnyebben elkerülik a kutató fi-
gyelmét. Idevonatkozóan csak az a 
megjegyzésünk volna, hogy ha ezeket 
a könyvismertetéseket az «Egyes gon-
dolkodókat tárgyaló munkák» rovatá-
ban kapjuk, a félreértés elkerülése ked-
véért a rovatcím pontosan így adná 
vissza a ta r ta lmát : «Az egyes gondol-
kodókat és az egyes gondolkodók mű-
veit tárgyaló munkák». 

A magyar tudományos világ hálás le-
het Pasteiner igazgatónak e nélkülöz-
hetetlen, kitűnő kutatási segédeszközök 
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megteremtéséért, különösen, ha a soro-
zat további kiadványainak összeállítá-
sát is hasonló alapos és kitűnő szakem-
berekre bízta. Prahács Margit. 

Majthényi György : Mese a csoda-
állatról. (Az Én Ujságom könyvei. 
Singer és Wolfner kiadása.) A Sehol-
végenincs kerek erdőben lakik a bol-
dogság kicsi állat formájában, s aki 
ember meglátja, az soha elégedetlen 
többé nem lehet, mert amit kíván, min-
den az övé lesz. 

Öreg favágótól hallotta ezt a mesét 
a kis Baka Gyurka s amikor árván ma-
radt, egyetlen kis barikájával megin-
dult a boldogság után a kerek erdőnek. 
Útközben találkozott egy öreg juhász-
szal, aki magához vette kis bojtárnak. 
Itt nőtt fel, itt emberesedett meg a 
juhász családjánál, megvédte rablóktól 
a nyájat, a gazdát s amikor az öreg 
juhász és felesége meghaltak, egyetlen 
lányukat, Marikát feleségül veszi. Volt 
szép nyája, idővel lett szép kis háza, 
gyerekei születtek, boldog emberré vált, 
mert a Seholvégenincs kerek erdőben 
egyedül ő találta meg a boldogságot a 
csodaállat képében és ez az állat nem 
volt más, mint a kis barika . . . 

Komoly, tanulságos ifjúsági elbeszé-
lés. Mai félvállról vett ifjúsági irodal-
munkban megüti azt a hangot, amire 
az ifjúságnak szüksége van. Szórakoz-
tat és tanít ! Nem elégszik meg a gon-
dosan felépített mese tanulságával, 
hanem a mese keretében is minden 
alkalmat felhasznál, hogy oktasson. 
Különösen szépek és szemléltetőek 
nyári éjtszakákon a juhász szájába 
adott csillag-mesék. Büky György. 

Dr. Mauks Ernő: Fogoly oroszlánok 
és egyéb állatmesék. (1929. Magyar Jövő 
rt. Miskolc.) — Az állatmesék ősi mű-
faját fejleszti tovább a szerző gyüjte-
ményével, amely méltó folytatása a 
klasszikus magyar meseirodalomnak. 
Pesti Gábor, Heltai Gáspár és Fáy 
András szelleme jelenik meg előttünk 
modern meseformában, hogy Bartóky 
József stílusára emlékeztetve időszerű 
kifejezője legyen a mai magyar közhan-
gulatnak. A klasszikus értékű Aesopus-
és Phaedrus-mesék általános emberi vo-
natkozásaival szemben épen a magyar 
szempontból való időszerűség mozza-
nata üt jellegzetes bélyeget a magyar 
meseirodalomnak igen sok termékere. 

Jelen gyüjtemény túlnyomó részének 
is ez az uralkodó jellege. A szerző az ál-

latmesék műfaját kellő kifejező erővel 
tudja a magyar igazság és hit szolgála-
tába állítani. Tulaj donképen ez a ma-
gyar időszerűség visz új tartalmat a régi 
formába és ez ad új színt a régi tipikus 
állatjellemek kopott köntösének is. Vi-
szont a szerző aktuális célkitűzése teszi 
szükségessé a jólismert állatszereplők 
társaságának újabbal való gazdagítását 
is. Igy aztán a régi és új szereplők egy-
aránt a magyar politikai helyzet meg-
személyesítői lesznek. Megszólal álta-
luk a magyar keserűség, a magyar irre-
dentizmus és bizakodó hit egyaránt. Az 
állatok tarka társadalma jelképezi a vi-
lág népeinek fenekedő érdekcsoport-
jait. Ráismerünk bennük a világháború 
hősi bukottjaira, vérengző győzteseire, 
hiénáira és dögkeselyűire. 

Céljának megfelelően a szerző nem 
tér vissza a klasszikus mese tételes, rö-
vid formájához, hanem aprólékos rész-
letességgel kidolgozott kényelmes for-
mába oldja mondanivalóját. E tekin-
tetben Bartóky részletező stílusát foly-
ta t ja és legtöbb meséjét az állatnovella 
határáig bővíti. Érdekes meseszövésre 
is törekszik, amit a tendenciáért sem 
áldoz fel. Igy sikerül olyan meséket ír-
nia, amelyek eszmei vonatkozásuktól 
eltekintve, magukban is fölkeltik az ol-
vasó érdeklődését. Ezért alkalmas ol-
vasmányok a pusztán szórakozást ke-
reső gyermekek s a komoly tartalmat 
igénylő felnőttek számára is. 

Gulyás Sándor. 

Legény Elemér: Pénz a szelek szár-
nyán. (Magyar Jövő kiadása, Miskolc, 
1929.) A Magyar Jövő Regényei 7. 
számaként látott napvilágot ez a vas-
kos kötet, amely tárgyánál fogva a há-
borús regényeknek egyre gyarapodó so-
rozatához kapcsolódik. Meséje a harc-
téri összeomlás zűrzavarából indul ki 
és végigvezet a gazdasági összeomlás 
pusztító válságain. 

Hőse Csácsy Rókus tartalékos főhad-
nagy, aki félmillió jóféle kékhasú ban-
kót ment magával az elhagyott harc-
térről. Úgy szökik haza a fővárosba, 
mert a hivatalos pénzt nem akarja be-
szolgáltatni a forradalmi kormánynak. 
A szükség ráviszi, hogy hozzányuljon 
az egyre csökkenő értékű összeghez, 
mert folytatnia kell azt a családfenn-
tartást, amit a háború alatt harctéri 
küldeményeivel olyan bőségesen bizto-
sított. Ki kell elégítenie világszép fele-
ségének fokozódó igényeit s tartania 
kell annak élősdi családját is. Igy tudja, 
legalább egy időre, magához fűzni vi-
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ruló szépségű feleségét, akivel egyéb-
ként nem volt semminemű lelki kapcso-
lata. Bántóan közömbös feleségével 
szemben való helyzetét rendkívül meg-
nehezíti az a szörnyű harctéri emlék, 
amelyet egy visszataszító arcdaganat 
formájában magával hozott. Valahány-
szor örülni vagy nevetni merészel, szá-
nalmas torz-mosoly csúfítja el arcát. 
Le is szokik a nevetésről és hideg számí-
tással, komoly, merev arccal csinál 
mindent. A vagyontérő pénzzel sikerül 
átcsúsznia a határokon feleségével 
együtt és Berlinben fenékig ürítik a ro-
mokon tobzódó élet poharát. Egy ügyes 
operatőr kék-vörös arcdaganatától is 
megszabadítja. A dollárba mentett 
pénzből jut is, marad is bőven. Még az 
egykor 500 milliós összeg névértékét is 
játszva be tudja fizetni a berlini ma-
gyar követséghez anélkül, hogy fény-
űző életük alapja megrendülne. Ezzel 
megnyugtatja lelkiismeretét és «haza-
fias» cselekedetével későbbi hivatalos 
elismerésre teszi magát méltóvá. Köz-
ben írói névre tesz szert és visszatér a 
fővárosba. Berlinből importált gyakor-
lati érzékével telekspekulációt kezd és 
hihetetlenül meggazdagodik. Vagyoná-
val együtt nő írói tekintélye is. Mikor 
már meghódítja az életet a maga teljes-
ségében, akkor veszíti el feleségét egé-
szen, aki sohasem volt igazán az övé. 
Megjelenik a színen a léha, üres torrea-
dor, aki a tízéves asszonyban felgyujtja 
az első szerelem tüzét. Az elvált szép 
asszony követi kedvesét, hogy mielőbb 
hitvese lehessen. A sokgyerekes, lé-
zengő spanyol azonban cserben hagyja 
s a csalódott asszony a halálban keres 
megoldást. Csácsy Rókus pedig tovább 
éli világát új kedvesével, aki teljes oda-
adással hálálja meg a «nagy» író másod-
virágzását és szívet ad a torzmosolyért 
cserébe. 

A regény meséje kétségkívül érde-
kes, hiszen a legvadabb lüktetésű élet 
tipikus hőse jelenik meg benne. A há-
ború s a vele kapcsolatos anyagi és lelki 
összeomlás jelenségei és problémái még 
sokáig fognak a nagyközönség érdeklő-
désének homlokterében maradni. Sok 
évre visszamenőleg az újabb regényiro-
dalom java termései többé-kevésbbé 
háborús dokumentumok is. Ennek az 
iránynak talán most éljük a teljességét, 
amikor minden érdekel bennünket, ami 
azokkal a rendkívüli eseményekkel van 
kapcsolatban. Mohó érdeklődéssel me-
rülünk el a szépirodalommá enyhült há-
borús élmények szemléletébe és a köz-
érdekű témára való tekintettel sokszor 

teszünk engedményeket a kidolgozás 
művészetének. 

Meg kell vallanunk, hogy ezúttal is 
elsősorban a tárgy érdekességére va-
gyunk tekintettel, amidőn Legény Ele-
mér időszerű regényével szemben állást 
foglalunk. Tárgyválasztását szerencsés-
nek tart juk, mert a háborús vonatko-
zású életnek is egy sajátos forgatagába 
vezet bennünket, midőn a devalvációs 
konjunkturát választja hátterül. Azt 
a kort, amidőn a pénz a szelek szárnyán 
repült. Ez a specializálás egy lépéssel 
tovább viszi a háborús témakör kiak-
názását azzal, hogy a háború véres vi-
harának a jelenbe is átcsapó szennyes 
hullámverését érzékelteti. 

Kár, hogy a művészi megoldás nem 
felel meg mindenben a szerencsés tárgy-
választásnak. A magábanvéve érdekes, 
bár tipikus mesét leszámítva semmi 
újat és eredetit nem nyujt az író. Nem 
mutatkozik meg benne a maga sajátos 
egyénisége és a fölvetett jelenségekkel 
szemben való határozott állásfogla-
lása. Nem adja élő önmagát, hanem 
szinte érdektelenül pergeti az esemé-
nyek filmjét. Hőseinek élete, sorsa neki 
magának nem szívügye s nem tudja 
vagy nem is akarja föltárni az esemé-
nyek felszíne alatt háborgó élet mély-
ségeit. Csupán azt a köztudomású tényt 
illusztrálja, hogy abban az időben bű-
nös és tág lelkiismeretű embereké volt 
a világ és a látszatértékek hausse-a tom-
bolt anyagi és szellemi téren egyaránt. 
Az író megelégszik a háttérben meg-
húzódó képmutogató szürke szerepével 
és nem foglal állást az általa rajzolt 
életformával szemben. Tehát a műnek 
nincs ú. n. világnézete. Hőseinek lelki 
élete is teljesen komplikáció nélkül való 
felszínes, egycélú élet. A férfihős afféle 
felemás jellem, aki respektálja ugyan a 
tisztesség formáit, de a lényegre nézve 
könnyen tesz engedményeket. Rajon-
gón szeret és megalkuszik azzal a le-
alázó kompromisszummal, hogy fele-
sége csak tűri az ő áldozatos nagy sze-
relmét. Azt is tudomásul veszi, hogy a 
legelső alkalommal le kell mondania 
még erről a formális birtoklásról is. Sőt, 
amint ez a fordulat bekövetkezik, mind-
járt kész maga is új szerelemre. A lelki 
vívódás ismeretlen előtte. Az asszony 
meg tíz évig csupán jópajtása urának, 
akit nem szeret, csak megtűr maga mel-
lett. A torreádor várása is csak afféle 
fixa idea s a ballépés minden lelki emó-
ció nélkül következik be. A nagy érzés 
jövetelét semmi sem jelzi előre s a szere-
lem föllángolását semmi sem okolja 
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meg. Mindkettejük élete az értelmetlen 
véletlenek sorsdöntő szerepét példázza. 
Történetük épen azért érdekessége mel-
lett is meglehetősen sivár olvasmány. 
A szerzőre is ráillik az a jellemzés, amit 
hőséről mond : «Karriér-regényeket tán 
tudsz írni, de pszichoanalitikus, az nem 
vagy». 

Az író rideg objektivitását tükrözi az 
előadás színtelen prózája is. Egyénisé-
get és lendületet hiába keresünk benne. 
Stílusa helyenként döcögő, lapos próza-
ként hat reánk és pongyola mondat-
szerkezeteivel sérti nyelvérzékünket. 
Olykor meg a másik végletbe téved, mi-
dőn a laposságot cikornyássággal véli 
elkerülhetőnek. Egyik-másik affektált 
kifejezése a rég letünt euphuizmus ké-
sei hatását mutatja. (Pl. : «Budapest 
nem volt többé az a Mekka számára, 
amelynek igéi előtt leborult alázata sző-
nyegére».) Bár a regény nagyszámú sti-
lisztikai fogyatkozásainak felsorolása 
ezúttal nem lehet föladatunk, mégis 
szóvá kell tennünk épen az író érdeké-
ben. Mert attól, akit a tárgyválasztás-
ban mutatkozó szerencsés leleménye és 
ihlete hivatott íróvá avat, joggal elvár-
hatjuk, hogy a megtanulható dolgokat 
is jól tudja. A «Magyar Jövő» regényei-
ben különösen kívánatos a magyar 
nyelv és stílus tökéletes érvényesülése. 

Gulyás Sándor. 

Százegy magyar népdal a diákok aj-
kán. A «Magyar Cserkész» könyvei-
nek sorozatában tetszetős kiállításban 
jelent meg néhány nappal ezelőtt egy 
kis kótásfüzet. 101 magyar népdal. 
Szerkesztette Bárdos Lajos. Átnézte és 
előszóval ellátta Kodály Zoltán. Ez a 
kis daloskönyv alkalmas arra, hogy 
nagy lépéssel vigye előre nemcsak a 
magyar cserkészeknek, hanem a diák-
ság összességének körében is a magyar 
népének ismeretét, szeretetét és kul-
túráját. Húsz év alatt, mióta a magyar 
népdalnak igazabb és teljesebb arcát 
megismertük, sok úton-módon igyekez-
tek ennek a népdalkincsnek megismer-
tetésén és terjesztésén munkálkodni 
muzsikusok és pedagógusok. Két nagy 
gyüjteményben Bartók és Kodály ki-
adták az új gyüjtés erdélyi anyagát, 
a magyarországi gyüjtésből pedig az 
anyag legreprezentatívebb részét. Ez a 
két gyüjtemény eddig leginkább a 
szakemberek kezébe került csupán, 
már csak magas áránál fogva is. Kisebb 
kiadványokban mindkét mester adott 
közre feldolgozott, kísérettel ellátott 
népdalokat, ezek széles körben hatot-

tak is, de leginkább a hangverseny-
látogató közönség körében. Újabban a 
gyermekkarok útján került sok szép 
népének, játék- és gyermekdal az isko-
lások ajkára s ez az út bizonyára az, 
amelyen a jövőben is együttesen lehet 
szolgálni a népdal és a művészi kar-
éneklés ügyét. 

Bárdos Lajos most kiadott gyüjte-
ménye mindezeknél szélesebbkörű ré-
teghez nyúl le, amikor a cserkész-
könyvek sorozatában olcsó áron, egy 
szólamban, de művészi szempontú 
összeválogatásban ad közre egy nagy 
csomó diákoknak való népdalt. 

Ezek jelentőségére mutat rá az elő-
szóban Kodály Zoltán : «A gyüjtemény 
nem egy szempontból jelent új zászló-
bontást és új ideálokért való küzdel-
met. A magyar közízlés nálunk szomo-
rúan alacsony fokon áll. De nem a 
népé ! Századokon át sok zene hullám-
zott raj ta keresztül. Amit ebből fenn-
tartott, ékes bizonysága finom, válo-
gató ízlésének. A magyar nép nemes 
dalainak terjesztésével a zenei köz-
ízlést emeljük». 

A 101 magyar népdalban benne van 
a magyar élet öröme és szépsége. A da-
lok nyomán kincses Erdély népmesei 
képei tárulnak elénk: a kolozsvári 
híres Virág János táncát látjuk, össze-
veri sárga sarkantyús csizmáját, hull 
a csukros szegfű róla. Emitt a besoro-
zott katonák búcsúznak, de a falu má-
sik végén már felhangzik a csúfolódó 
«cigánysirató». Sok a tréfa a népdalok-
ban. Megéneklik a leányok balul sike-
rült bálját, a tréfás juhászt, a libát 
lopó csanádi legények esetét, Virágék 
rántott béka vacsoráját, a tücsök 
lakodalmát, a nagyokat mondó boj-
tárt, de maguk is mondanak szörnyű 
nagyokat a szúnyog akós hájáról, a 
nagyorrú «bóháról». 

Szűkebb térre szorítja, de nem zárja 
ki a gyüjtemény a cserkésznótákat sem. 
Az előző füzetekben az ilyenfajta dil-
lettáns nóták, melyeket a cserkészek 
maguk gyártottak, túlnyomóak voltak. 
Bárdos a százegy népdal után közöl 
egy tucatra valót. Ezek a cserkésznóták 
legjava terméséből valók. 

Van hely a füzetben minden csapat 
házi rigmusai számára és néhány üres 
kótalap, hogy a cserkész feljegyezhesse 
a falu népétől tanult nótákat táborozás 
alkalmával. 

Mindenre kiterjedő gondosságú, ezidő 
szerint tökéletesnek mondható gyüjte-
mény Bárdos Lajos kiadványa. Ahogy 
a cserkész is tökéletesebb alakja a 
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középiskolás diáknak. Kodály ezt írja 
az előszavában : «Mikor először kezdtek 
szembetűnni erdőn-hegyen a barna-
inges csapatok, sokszor elgondoltam : 
mindenben rosszabb a mai diák élete, 
mint a mienk volt, de ezért az egyért 
érdemes volna cserélni vele. Csak ha 
dalra gyuj tot tak. . . Messziről még 
hagyján. Azt hihette az ember, a «bécsi 
hegyeken» jár, vagy valami német diák-
csapat vetődött ide. Közelebbről kín 
volt hallgatni, hogyan szenved a ma-
gyar nyelv a nem rászabott köntös 
alatt. Szegény «Csinom Palkó» a maga 
egy szál csontos kalabérjávai mit tehe-
tett a tengernyi ellenség közepette? 
A 101 magyar népdal felköltötte a 
testvértelen kuruc alvó testvéreit. A 
magyar cserkészen múlik, hogy az ál-
ruhás királyfit felismerjék koldusruhá-
ban. Hisz megszólalása már bizonyság. 

Kerényi György. 

Könyvekről. — Csekey István: Északi 
írások. (Pfeifer kiadása.) — Csekey Ist-
ván, a közigazgatási jog professzora a 
dorpati egyetemen, e könyvében köz-
vetlen tapasztalatai és kutatásai ered-
ményeit közli és igen érdekes és értékes 
cikkekben ismerteti meg velünk észt és 
finn rokonainkat. Cikkei ötévi ott tar-
tózkodásának anyagát közlik és a tu-
dós alaposságáról, valamint arról a sze-
retetről tesznek tanuságot, amellyel a 
magyar föld fia a távoli rokonok állam-
építő munkásságát kíséri. 

Az észt köztársaság önállósága 1918 
február 24-től kezdődik, Finnország 
függetlenségét pedig 1918 január 4-én 
ismerte el Oroszország. Csekey részlete-
sen ismerteti mindkét állam demokrati-
kus alkotmányát és északi rokonaink 
lelkiségét talán a legjobban az alábbiak 
mutatják meg : «Észtország alkotmány-
fejlődésére leginkább jellemző, hogy 
azok a demokratikus alapelvek, ame-
lyek alkotmányában kifejezést talál-
tak, az észt állami berendezésekben in-
tézmény szerűen megvalósultak». A finn 
jellem tisztaságára pedig fölemlíti, hogy 
a 11% svéd törvényileg tökéletesen 
egyenrangú a 89% finnel, tehát «a ki-
sebbségek jogvédelmét illetőleg Finn-
ország messzebb ment, mint bármely 
állam hasonló viszonyok között». 

Részletes beszámolót kapunk köny-
vében az észtek legfőbb büszkeségéről, 
a dorpati egyetemről, amely évszáza-
dok óta az ősi kultúra melegágya volt 
és utódja, a Gusztáv Adolf svéd király 
által 1632-ben alapított Academia Gu-
staviana-nak. Ez az alma mater volt az 

a mágneses pont, amely az orosz forra-
dalom kitörésekor maga köré gyüjtötte 
a szétszóródott észt hazafiakat hon-
alapításra. És ma valóságos paradi-
csom van az akkori romok helyén. 
Szinte honvággyal olvassuk a követ-
kező sorokat: «Az észt még abban is 
hasonlít a magyarhoz, hogy öntudatos, 
nyakas nép. Nyiltlelkű, mert elsősor-
ban földmívelő és a szabad ég alatt kö-
zelebb jut lelke az Istenhez. Művelt nem-
csak annyiban, hogy körében az analfa-
bétizmus ismeretlen fogalom, de olva-
sott. It t Dorpatban majd minden má-
sodik kereskedés könyvesbolt». 

Nagy érdeklődéssel követjük cikkeit 
az északi testvérnépekkel való rokon-
ság felfrissítéséről és elmélyítéséről, a 
nyelvészek nagy horderejű tudományos 
munkásságáról, amelyek eredményeit, 
úgy tetszik, az északi rokonok mintha 
jobban méltányolnák, mint mi. 

A magyar irodalmat az északi rokon-
népek irodalmában három név képvi-
seli : Jókai, Madách és Petőfi. Ez 
utóbbi versei csak prózai fordításban 
ismeretesek. Későbbi nagyjaink közül, 
vagy az újabbkori írók közül senkivel 
se foglalkoztak volna? Csekey könyve 
erről nem tesz említést. 

Hosszabb cikket szentel azonban a 
dagői torony legendájának ismerteté-
sére, amelyet tudvalevőleg Jókai is föl-
dolgozott. Tudományos módszerű ala-
pos kutatások után részletesen ismer-
teti az Ungern-Sternberg báró alakja 
körül a dagői toronnyal kapcsolatban 
támadt legendákat, fölsorakoztatja a 
témakör egész irodalmát, bőségesen 
jegyzetezi cikkét, amelyhez igen sok 
anyagot a legendás báró egyik leszár-
mazottjától kapott. Csekeyt az a kér-
dés is érdekelte, hogy ez a hírhedt «ten-
geri rabló» magyar származású volt-e? 
Mert Ossendowski «Állatok, emberek és 
istenek» című könyvében is szerepel egy 
Ungern-Sternberg, az előbbinek leszár-
mazottja, akiről szólva, Ossendowski 
azt írja : «Az Ungern-Sternberg-család 
régi család, németeknek magyarokkal 
és Attila-korabeli hunokkal való keve-
réke». Csekey azonban a magyar szár-
mazást nem látja bebizonyítottnak. 

Legfrissebb cikkei azonban Finnor-
szágról szólnak. Annyi szeretettel és 
melegséggel írja meg finnországi ta-
pasztalatait, hogy az olvasónak is az az 
érzése, i t t csakugyan rokonokra talált. 
Szeretettel és megbecsüléssel ír ugyan 
az észtekről is, de a lelkesedés csak a 
finnekről szóló írásaiban melegíti át a 
szavát. 
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Az érdekes könyvet, amely közelebb 
hozza északi testvéreinket, Koch Ernő, 
Tallinban (Revalban) élő magyar ipar-
művész kitűnő rajzú fejlécei díszítik. 

Harcos élet. Elbeszélések. Irta: To-
ronyi István. (Szombathelyi papnövendé-
kek kiadása.) Fiatalember első könyve. 
Az írás technikájával nagyjából tisztá-
ban van, de még nagy súlyt helyez arra, 
hogy mindennek, amit meglátott, helyet 
szorítson. Mindenik írása inkább foto-
gráfia, mint elbeszélés. Kívülről mutat 
meg mindent: embert, falut, házat, 
hűségesen le is rajzolja őket és a történet, 
amelybe beleágyazza őket, legtöbbször 
keresett romantikájú és mondvacsináltan 
hat. Öreges bőbeszédűséggel akarja pó-
tolni a jellemzés fogyatékosságát és ebben 
mutatkozik meg legpregnánsabban a 
fiatalsága. Elbeszéléseit rendesen rövid, 
kopogó mondatokkal vezeti be, noha 
erre a modorosságra semmi szükség 
nincsen, mert jól tud magyarul. A vidék 
népének nyelvét is jól ösmeri. Könyve 
egészben véve mégis bizalomkeltő. 
Ha majd tekintete az emberi arcon túl a 
lélek mélységéig fog hatolni és az emberi 
cselekedetek okait meglátva, azokat 
minden vonatkozásukban meg is vilá-
gítja, értékesebb eredményeket fog el-
érni. A «Tejeskocsi mellett» című el-
beszélése, amely — ha helyenként rövi-
debbre fogja — igen sikerült írásmű 
lehetne, azt mutatja, hogy birtokában 
van azoknak a képességeknek, amelyek 
írói fejlődését kedvezően irányíthatják. 

Székely ciprusok. Irta : Wégcrné Földes 
Anna. Egyszerű kiállítású, sajtóhibákban 
bővelkedő elbeszéléskötet. Változatos 

tartalmában sok a jóakaratú szándék, de 
ennél többre nem igen akadunk. Még a 
legjobban sikerült írásait is (Farsangi 
tréfa, Székelyek) a műkedvelő kéz bizony-
talansága nyujtja, toldja, rajzolja el. 
Pedig itt-ott néhány mondat, vagy az 
elbeszélés tempója (Pasztell, Egy éj-
szaka), a véletlenül jól megfogott han-
gulat, szinte bizakodóvá teszi az embert. 
Témái is szépek. A «Veróka hazajött» 
című elbeszélésében is pompás drámai 
mag van, csak ép kibontva nincs. Ezek-
nek a székely ciprusoknak az életképes-
ségében nem nagyon merünk bizakodni. 

Pataky Joaehim: Dalos imák. (A 
szerző kiadása, Szolnok.) Csak zsenik 
és fűzfapoéták hisznek olyan rendület-
len hittel a maguk szent hivatásában, 
mint e verskötet szerzője, aki csodás 
bátorsággal veszi át «A halál rokona» 
könnyen felismerhető motivumait, de 
még a «szíves pártfogást» kérő röpcédu-
lácskát se tudja helyesen megfogal-
mazni. 

Első versében szemlét tar t versei fö-
lött és azt írja : «Ni, hisz mind olyan 
reszketeg, sovány, De én szülöttem 
mind-mind valahány», — és ennek elle-
nére is katonákként küldi mindet a 
harcba, még az untauglichok sem kap-
nak fölmentést: «Fáradt vitézek, gyer-
tek most velem, Végső csatámat mégis 
megnyerem». 

Ha a hit elegendő volna a győzelem-
hez, talán igaza lehetne Pataky Joa-
chimnak, de mert a versíráshoz tehet-
ség is kell, kételkedünk abban, hogy a 
csatát valaha is megnyerje, noha a di-
lettantizmus még soha nem harapózott 
el ennyire, mint napjainkban. 

Majthényi György. 
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