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Elbeszélésének hőse egy csikós, 

Vas András, ki menekülni kénytelen 
a pusztáról, mert megsérti gazdájá-
nak fiát, Vay Árpádot, amiért ez 
szemet vetett mátkájára, Sárira. 
Sorsa a városba, majd innen Ame-
rikába, egy szénbányába viszi. A 
szerencse melléje szegődik és bol-
dog, megelégedett életet juttat szá-
mára osztályrészül. Amerikába ke-
rül ki azonban Vay Árpád is, mi-
után családi vagyonát eltékozolta. 
Ott künn a legnagyobb nyomorban 
tengődik, mikor találkozik vele Vas 
András, aki nagylelkűen gondosko-
dik róla, bejuttatja a bányába s 
valósággal új embert farag belőle. 
Vay Árpád hálás egykori csikósá-
nak. Egy tűzvész alkalmával két 
gyermekét megmenti a lángok ha-
talmából. Ö maga azonban áldozata 
lesz hősiességének. A munka és az 
önfeláldozás eme kibékítő tényeivel, 
mint megnyugtató akkorddal vég-
ződik a „mese". 

Ami az elbeszélés költői alakítá-
sát illeti, kifogásolható benne az, 
hogy a szerző az érdekkeltés egysé-
gét nem mindig vezeti a célirányos-
ság gondjaival, fölöslegesen elraj-
zolt epizódokra oldja szét és a cse-
lekvénybe nem tud akkora lendület 
tel haladó és kifejező jelentőséget 
belefokozni, hogy elérné annak a 
tendenciának az arányait, melyért 
tulajdonképen írta munkáját. Ha a 
szerző úgy gondolta, hogy a kiván-
dorlásnak erkölcsi jelleget az az át-
alakulás ad, amellyel az itthoni el-
hibázott életek Amerikában, a mun-
ka ideálisan demokratizáló hatása 
alatt újra visszakapják nemes em-
beri értéküket, avagy hogy a szüle-
tési kiváltságok széttagozó erejének 
híjával lévő amerikai társadalom 
nagyobb siker lehetőségét juttatja 
a dolgozó tehetségnek és akaratnak, 
mint a mienk, akkor mélyebbről 
kellett volna felépítenie Vay Árpád 
alakját és a szimpátián kívül bo-
nyolultabb lelkiséget kifejlesztenie 
Vas András benső életében. A fő-
alakok e szembeállításában nehezen 
vitatható el a szándékoltság mecha-
nizmusa, melyért végső elemzésben 
az egész mű belső igazsága szenved 
meg legjobban. 

Nagyon eredeti tanulságot nyúj-
tanak az elbeszélés formai kiválósá-
gai. A szerző pompásan tud magya-
rul és kitűnően versel. Arany János 
tanítványa. Stílus-modora, motí-

vum-kezelése, népies felfogása lép-
ten-nyomon a Toldi ihletére utalnak. 
Az egész munka alaprétegezése te-
hát erősen hagyományos és konzer-
vatív. Van azonban stílusában új-
szerűség is, amely tudatosságával 
egy kissé megzavarja a nyelvnek 
és eseménynek bensőleg megkívánta 
naiv harmóniáját. Ez pedig az, hogy 
a költemény képei nem mindig 
szemléletszerűek, hanem csak mes-
terséges és erőszakolt képzettársítá-
sok, amelyek erőtlenül szétesnek 
elemeikre és sem hangulati hatá-
suk, sem kép-értékük nincsen. 

A munka elolvasása felemelő ví-
gasztalódásul szolgál. Nagy ma-
gunkrahagyatottságunk közepett 
felfrissítő erőt jelent számunkra az 
a tudat, hogy a tengereken túli ma-
gyarságban is ugyanaz a történelmi 
hagyomány és szellem járja, amely 
a miénk is. Így, ha nem is az élet-
sors, de legalább a lélek jogán több-
nek érezzük magunkat elárvult vi-
lágunkban. Brisits Frigyes. 

A visegrádi vár. (A Műemlékek 
Orsz. Bizottságának kiadása). 

Vizsegrád, Vizsegrád! hol hajdani fényed 
Magas fe l legvárad? parti ép í tményed? 

Így sóhajt fel Arany Toldi szerel-
mében, mikor odagyűl a magyar 
hősiesség színe-java Nagy Lajos 
várába, hogy bosszuló hadjáratra 
induljon Endre királyfi gyászos ha-
láláért. Fővárosi közönségünk szí-
vesen keresi fel nyaranta a romjai-
ban is festői és kies helyet, hogy el-
gyönyörködjék a vidék szépségén 
s elandalodjék a vár omladékain, 
melyeken Salamon király és Zách 
Klára árnya borong, s amelyekről 
még ma is leragyog Lajos és Má-
tyás korának egy-egy késő sugara. 
A turisztikának, a történeti tudat-
nak s a művészi érzéknek tett szol-
gálatot a Műemlékek Orsz. Bizott-
sága, mikor Ernyey Józseffel meg-
iratta a vár rövid és mégis kime-
rítő történetét, Lux Kálmánnal pe-
dig a szakszerű építészeti és műtör-
téneti magyarázatokat, melyek régi 
épségükbe varázsolják vissza a dü-
ledező falakat. A szöveget nemcsak 
jó fényképfölvételek és alaprajzok 
kísérik, hanem Lux Kálmán ecsetje 
alól kikerült képek is, melyek a 
híres királyi mulatóhelyet s a híres 
várat a maguk régi díszében mu-
tatják. Nem egy költőnk ide helyezi 
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művének cselekvényét: ez az érté-
kes kalauz most szóval és képpel 
szemléletesebbé és valószínűbbé 
teszi a költői szövegeket. Kívánatos 
volna, ha egy új kiadás a váron kí-
vül a helységnek nevezetességeit és 
történeti emlékeit is magába fog-
lalná; ha mást nem, legalább any-
nyit, mikor és hol lakott újabb tör-
ténetünk nem egy kiváló egyéni-
sége. Így is minden kiránduló szí-
vesen fogadja a vár alapos, élveze-
tes és szép ismertetését. T. V. 

Aristoteles Politikája magyarul. 
A Magyar Filozófiai Társaság jó 
szolgálatot tett művelődésünknek, 
mikor Aristotelesnek egyik legjelen-
tékenyebb munkáját, a Politiká-t, 
Szabó Miklós kitűnő fordításában 
szélesebb olvasórétegek számára is 
hozzáférhetővé tette. Nem itt a he-
lye, hogy méltassuk azt a tudós 
lelkiismeretességet, szaktudást és 
stilisztikai hivatottságot, mellyel e 
fordítás készült; vagy azt a súlyos 
tömörséget, mellyel a Bevezetés a 
görög államfogalom fejlődésén oly 
kiforrott tisztasággal végigtekint s 
feltárja a nagy görög bölcsész ál-
lamelméletének gyökereit. Mi ez is-
mertetés által a laikus olvasók 
figyelmét kívánnók inkább felkel-
teni. Mert napjainkban, amikor a 
politika sorsdöntő kérdés lett szá-
munkra, minden gondolkodó ma-
gyar, még ha undorodik is a napi 
politika taposómalmától, mélységes 
okulást szerezhet Aristotelesnek 
időtlen, tehát minden időknek szóló 
tanításából. Valóban igaza van a 
könyv előszavának: „Nincs a poli-
tikai, társadalmi, sőt a nemzetgazda-
sági életnek olyan problémája, 
amely Aristoteles bölcseségéből irá-
nyító, vagy elmélyítő szempontokat 
ne meríthetne." 

„Hogyan? Igaz lehet-e ez?" — kér-
dezhetné a mindentudó politikus, 
„Mondhat-e nekünk Aristoteles va-
lami okosat, irányítót? Azok után, 
amiken mi átmentünk! Ama tapasz-
talatok után, amiket mi tettünk!" 

Igen! még azok után is! Ne felejt-
sük el: a mi művelődésünk java-
részben a görög kultúra kitágulása 
egyetemes kultúrává. Különösen a 
politikában ma is azok a formák és 
elvek uralkodnak, amiket a görö-
göktől átvettünk. S ami a tapaszta-
latokat illeti: ha nekünk vannak, 
nekik is voltak! Ismerünk-e még 

egy olyan népet a világtörténelem-
ben, mely lázasabb gyorsasággal, 
drámaibb fordulatokkal változtatta 
volna amúgy is tarkán sokféle ál-
lamformáit, mint a görög? Az athé-
niek pl. aránylag rövid idő alatt ki-
próbáltak minden lehetséges kor-
mányformát a monarchiától az 
ököljog anarchiájáig. Nem csoda, 
ha ilyen körülmények között a leg-
nagyobb görög elmék, Platon és 
Aristoteles, gyakorta és behatóan 
elmélkedtek politikai és társadalmi 
problémákról. Közülük Platon szár-
nyalóbb, míg Aristoteles levágta a 
maga szárnyait, hogy annál bizto-
sabban járhasson a földön. Hogy 
mit jelent Aristoteles a politikai 
gondolkodás történetében, hadd 
idézzem arra nézve Gumploviczot, 
az államelméletek jeles történetíró-
ját: „Ezelőtt több mint kétezer esz-
tendővel Aristoteles, mind kutatási 
módszerét, mind pedig az állam és 
társadalom mélyreható ismeretét te-
kintve, sokkal magasabb fokon állt, 
mint az államtudományok tekinté-
lyei egészen a X I X . század köze-
péig" 

De minden elmélkedésnél jobban 
megvilágítja Aristoteles gondolatai-
nak kincsesházát néhány szemel-
vény: 

„Nyilvánvaló tehát, hogy az álta-
lános igazság szerint az a helyes 
alkotmány, amely a közérdeket 
tartja szem előtt; valahány pedig 
csupán a vezetők érdekét tekinti, az 
mind hibás és csak kinövése a he-
lyes alkotmánynak: az úr és szolga 
viszonyára van alapítva, holott az 
állam szabad emberek egyesülése." 

* 

„Mivel ugyanis a fogyasztásban 
és a munkában nem egyformák az 
emberek, sőt nagyon is különbözők, 
(vagyonközösségben) szükségképen 
vádaskodások fognak hangzani azok 
ellen, akik sokat fogyasztanak vagy 
sokat kapnak, de keveset dolgoz-
nak, azok részéről, akik kevesebbet 
kapnak, de többet dolgoznak." 

„Egy államnak, mely jövőjét biz-
tosítani akarja, arra van szüksége, 
hogy az állam valamennyi tagja 
maga is óhajtsa meglétét és fenn-
maradását." 




