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teli magyarázatát. Aminthogy nem kevésbé nyilvánvaló az a megállapí
tás is, hogy ezeknek az egész világra kiterjedő kérdéseknek valódi góca. 
itt Európában van. S ezért szükséges mindannyiunk számára jól ismerni 
Európa politikai, földrajzi és mindenekfölött gazdasági alkatát. S mert 
ezeknek a követelményeknek megfelel, ezért Reithinger könyvét alapve
tőnek tekinthetjük. — S Európa arca annyival érdekesebb lesz az olvasó 
számára, mert a szerző, jelenleg az I. G. Farheminduátrie, nagy német 
vegyigyár gazdasági osztályának igazgatója —• nem mulasztja ei az 
egyes európai vidékek tárgyalása alkalmával futólag a német imperializ
mus szándékait is megemlíteni. Alkalmunk van ilyenformán néhány meg
döbbentő, eleven és oktató bizonyítással alátámasztott képre bukkanni 
egy olyan forrongó Európáról, aminőt a legtájékozottabbak se tételez
tek volna fel. Framöis IJciaisi könyve, a Deux Ewppes után kétségte-
nül Reithinger könyve dolgozza fel legteljesebben az európai válság kér
dését az utóbbi évek hasonló munkái közül. 

F. D. KI^INGBNDEB: A MOREKN MŰVÉSZET 
, (Kronosz könyveik. Budapest 1938) 

Képek, szobrok a jólét tárgyai s a képekhez és szobrokhoz való értés,, 
főleg átfogó és történelmi szélességben, még inkább a jólét tulajdona; 
képtárak, messzihires gyűjtemények felkeresése, költséges tanulmányok az; 
előfeltétele. Irodalmi kultúra még csak szerezhető négy sivár fal közt,, 
akár a padlón is, kölcsönkönyvekből, képzőművészeti kultúrához több kell: 
a társadalmi lét kedvezőbb feltételei. Ezért nagypolgári, ,^magas" szintű,, 
kultikus, „beavatottak" páthoszával zengő és sznobisztikus a képzőmű
vészeti kultúra, mely minden hangsúlyával, tételével, ítéletével a finom és 
előkelő műgyűjtőt (vagy annak titkárát) idézi, ki gyűjteményével és fogal
maival valahol a szürke társadalmon kivül él. Érthető, ha ebből a pozí
cióból a művészet végső és egyedül igazolt célja a „tiszta", a „jelentős" 
forma. F. D. Klingender, a „magas" kultúra minden részletének, törmelé
kének ismerete ellenére, nem ennek a képzőművészeti kultúrának a képvi
selője. Ha amaz arisztokratikus, ugy az övét csak nevezzük bátran az el
lenkezőjének. „ A művészet a társadalmi tudat egyik formája", vallja 

s ezért szemlélete elsősorban: totális, nem a formára vagy a tartalomra, 
hanem a kettő dialektikus egységére irányul s igy az érdekli és képzőmű
vészeti kultúrája tárgyát az teszi, hogy milyen kapcsolat áll fenn a tarta
lom és forma egysége — vagyis a művészet —, és a társadalmi lét tágabb-
valósága között s történetileg, a X IX . és XX. század egyetemes európai 
képzőművészeti kultúrájára vonatkozólag ezt tisztázza páratlan érvénnyel.. 

F. D- Klingender helyes történelem- és életi elismerésen alapuló mű
vészetszemléletének felfedezése a magyar művelődés számára Nagyfalusi 
Jenő érdeme, akinek a F. D. Klingender dolgozata elé irt pompás tanul
mányát a könyv megjelenésével egyidőben mutatjuk be a lap vezető he
lyén. ( 

FALTJDY GYÖRGY: KTJßöPAI KÖLTÖK ANTHOLÖGIAJA 
(Cserépfalvi, Budapest. 1938) 

József Attila, a felejthetetlenül gazdag verselő, . lehunyta sze
mét anélkül, hogy egy csomó rá várakozó dolgot megoldott volna. Ür ma
radt utána, amit nehéz betölteni. Ha az ember magábaszáll, töprenghet, 
hogy a halott személyes szeretetén kivül mi lehet az a veszteség, amit a. 
versei elmaradásán sirat. Be kell vallanunk: ha kulturigényeinket feszit
jük is valamennyire, a vers mégsem tartozik a primer szükségletek közé.. 
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A legszomjasabb kulturlény is jól meg van hónapokig, anélkül, hogy egyet
len szem versecskét is majszolna. A sokkal durvább napi események tudo
másulvétele nélkül viszont nem lehet eL Akad kulturlény, aki a március 
11,-i eseményeket, i — bár bőrére megy a játék, — ne falta volna? Vagy 
éppenséggel megtiltotta volna rádiónak, újságnak, hogy vele közöljék ? Mi
ért érinti mégis oly mélységes hiányérzettel, ha, mint József Attila, el
hagyja, — magunkra hagyja e földi tájakat és vándorolni megy ismeretlen 
vidékre, ahonnan többé nem szól hozzánk? Van helyette más száz 
verselő, akik formában, eleganciában, szivzsongitásban, a futamok ezer 
változatán kitűnően eligazodnak s bennünket is eligazitanak. De nem a 
— tartalomban. 

Költőnek lenni nem mindegy. Éppen ma nem- De talán soha. 
Mióta a világon harc folyik, az nem mindég a száraz kenyérért volt 

igazi, de a harc jegye mindig a száraz kenyér volt: az aránytalanságok 
megszüntetése, az egyenlőtlenségek szétrombolása. Hisz' harcot el sem le
het képzelni másként, mint az igények fokozásával. S ha valaha, bármikor 
is és ma is szabadságról beszéltünk, ez alatt nem azt értettük, hogy az 
uccán megfigyelők nélkül szaladgálhassunk, ha nagyobb darab kenyérről 
beszéltünk, nem azt, hogy a paraszt napi adagja félkilóról kilóra emelked
jen, ' — i bár ez mindig a premissza, —. hanem a megnőtt kenyér belén ke
resztül, a feldagasztott igények s a tiszta helyzet teremtését. Ezt a célt 
szolgálja az igazi vers és az igazi költő. Ezért nélkülözhetetlen a nap kin-
zókamrájában a világot lobogtató vers. 

Faludy György, .—, ifjú költő, bár verskutatásban öreg jeleskedő i — . 
Európai költők anthológiája, c. munkájában feledtetni akarja velünk Jó
zsef Attila halálát. Bevezető szavában maga is bevallja, hogy ez lehetet
len. Viszont az elszakadt láncszemet tőle telhetőleg összefogja és beugrik 
az üres helyre. Faludy elmondja, hogy ezt az anthológiát József Attilának 
kellett volna életre hívnia, ha nem következik be az, ami bekövetkezett. 
Ezért áldozza az egész könyvet a tragikus végű költő emlékének. Még meg 
emliti, hogy a kötet összeállitását a békevágy és szabadságvágy fűtötte-

A kötetben magyar és idegen költök találkoznak. „Ragaszkodtunk 
á független költőhöz, a mindenki dalosához, az árva emberhez az örök em
bertelenségben" '—. mondja Faludy. Ha még hozzátesszük a kötet mottó
ját, egy Arany János versét, akkor nagyjában rendben leszünk az össze
válogatás eszmemenetével: 

Ezelőtt a, háborúban 
Nem követtek semmi elvet. 
Az erősebb a gyengétől 
Amit elvehetett, elvett. 

Most nem ugy van. A világot 
Értekezlet igazgatja: 
S OB erősebb, ha mi csint tesz 
össztYll és helybenhagyja! 

Költők vonulnak előttünk, akik nemcsak esztétikai érzéküket nyug
tatták meg, nemcsak a verscsinálás mindenkori gyönyörűségét hajszoltáx, 
nem a szó zengzetességét ünnepelték önmagukban, hanem az összeszorított 
pusztaságban valamiért és valakiért kiáltoztak, célt és irányt mutatván. 
Ebben a seregszemlében a magyarok, mintha egyetemlegesen kissé eler
nyedtek lennének. Vagy ahogy Faludy magyarázza: „Békevágy és ember
szeretet járja át a magyar verseket is, de a két testvérmuzsa ihletén kí
vül, ezekből a nemzet féltés is kitör." Ha összehasonlítjuk ezt a kötetet 
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Kosztolányi Dezső háború előtt kiadott Modem költők anthológiájával, lé
nyeges csoportositási különbségre akadunk. Kosztolányi arra törekedett, 
hogy a költők szépségben és magasztosságban legköltőibb termékét pro
dukálja. Faludy arra törekszik, hogy a költők legvehemensebb, valamelyes 
formájú harciszózatát portálja, ha ez a harc nem is mindjárt puskát és 
bombát jelent, hanem a lélek valamelyik vékonyka síkján zajlik, de kör
körös mozgásával mást és sokakat érint. A költők millió és miliő versvi
rágzása nagyobbára nosztalgiás természetű. Inkább szeretik befelé, az ér
zékenység gócai felé, a speciális egyéni bánat felé kergetni önmagukat,, 
ami egyéni és alkati változatában sok hasonló egyeddel visszhangzik. De 
Faludy nem ezeken a feltételes megállóhelyeken időzik, hanem .—• merész 
fordulattal a költők azon mondanivalóját csoportoisitja, amelyek miriád-
jai a tenger összvizét teszik, amiből a költő ugy dugja ki prófétai fejét, 
hogy testtel még mindig ott ragad azok között, akikért szavát felemelte. 

A legrégebbiek közül, akiket már európai szellemiségűeknek tart C. V. 
Qaituttuson kezdi (Kr. e. 87-54), folytatja A. Tibulluson, majd Lukanoszon 
keresztül a középkorba ugrik s a Carmina jBuranan (X I -XH. század) át 
máris Fr. Petrarcánál tart, (1304-1374). A továbbiakban eljut a középkori 
Dánián, Németországon keresztül Byron, Shelley, majd a legújabb korig, 
ahol Bertdlt Brechten, és Jwles Ronioinson végzi. A z egész nagyon figye
lemre méltó munka s úgy olvasónak, mint szavalónak nagy gyönyörű
ségére a lapok egymásutánján ott fekszik testközelben a költői progresszió 
világtörténelmi kis tükre. Faludy György nagysikerű előbbi kötetei után 
(Fr. Villon, H. Heine) az esztétikusok gyors hada máris összeült vértör
vényszéket tartani Faludy György felett. Vádjuk igen súlyos. A békát hi
deg lábporcán ragadják ki a vízből, Rakétának csúfolják és azt állítják,, 
hogy némely költőnek csak a neve valódi és az alája függesztett évszám: 
a többi kitalálmány. Faludy védelmében mindössze annyit, hogy minden 
vers önmagáért lelkes, szabad és a költészet szabályain beiül cseleke
det. S ha a költők némi változtatással irták is meg, vagy talán mégsem 
írták, igy kellett volna őket megírni! , 

Faludy ezúttal sem irodalomtörténetet irt, hanem a történelem iro
dalmát sűrítette elénk s ennél többet nem tehetett, (Pop Gábor) 

HŐKNEK MIKLÓS: A PALESZTINAl KÉBDSsS. (Pantheon. Dudapest. 1938) 
Korner történeti visszapillantást vetve a kérdés múltjára igyekszik, 

megvilágítani a kérdés mai lényegét. Sikerül neki bebizonyítani, hogy a 
megoldatlan Palesztinaiprobléma élessége az angol bizottság munkájá
nak befolyása óta sem csökkent, sőt Palesztina a mai világpolitika egyik 
legfontosabb, de mindenesetre egyik legkényesebb pontja lett. Horner 
tanulmányának értékes szempontja, hogy az arab-zsidó kérdést nemcsak 
arab-zsidó nacionalista szempontból, hanem osztályhelyzet szerint is 
mérlegeli. Leszögezi, hogy az arab mezőgazdaság silány állapotát meg
rögzíti az elavult, csak a föld termését s nem a föld értékét alapul vevő 
adórendszer, az arabok tudatlansága, melyen sem az angol kormányzat, 
sem az arab effendik nem kívánnak segíteni. Rávilágít a tanulmány a 
bevándorlási kérdésre, melyben más az álláspontja a Jewish Ageneynek, 
mely korlátozás nélkül, az arabságnak, mely nagy korlátozással és a 
kormányzatnak, mely az arany középúton szeretné a bevándorlást lebo
nyolítani. 

A palesztinai arab pártok harcában helyesen emeli ki Horner az 
uralkodó családok érdekeit, de emellett a tényleg fennálló nemzeti szem
pontokat is. Ugyanezen szempontoktól azonban a zsidók sem mentek; a 
Peel-bizottság tárgyalásai ezért nem vezettek eredményre. Mint para-


