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szólamúsága helyett világnézet-zavart, a kifejezés hősi erőszakossága helyett 
lármás erőlködést s új Ady-ankétek középpontjává válhatsz. 

Paradoxonnak hat, de egy igazi nagy szellem erényei és hibái mindig 
összeesnek. Ugyanazokat a tulajdonságait kárhoztatod, amelyekért mások 
lelkesednek. Kisiklik ő a kicsinyesen értelmezett kritika hatásköréből s szere-
tet és ellenszenv viharában áll. El lehet fogadni és vissza lehet utasítani. Ha jól 
okolja meg magát, mind a két indulat jogos. 

Bár szolgáltatna ez a tanulmány (melyet olyan ember írt, aki Adyt, ha 
nem is e legnagyobb magyar költőnek, de a legnagyobb magyar szellemnek 
tartja) Ady ellenfelei számára az eddig csillogtatottaknál méltóbb fegyvere-
ket. Nem az a fontos, hogy ne csapjunk össze Ady fölött, hanem, hogy ott csap-
junk össze, ahol lehet. Német László. 

Czakó Elemér és Györgyi Kálmán : 
A magyaros ízlés. (Budapest, Könyv-
barátok Szövetsége, 1930.) — A képes 
táblák segítségére utalt tudományos 
irodalom, így elsősorban a művészet-
történeti, a legutóbbi években érdekes 
átváltozáson esett át. A szöveg és az 
illusztrációk viszonya lassankint el-
tolódik az illusztrációk javára. Azt 
hisszük, hogy ennek okai között nem-
csak a sokszorosító-ipar fejlettsége sze-
repel, amely aránylag olcsó áron töké-
letesnél tökéletesebb színes és színte-
len reprodukciókkal szolgál, hanem a 
brutális valóság felismerése is, hogy a 
műalkotás (vagy annak mása) többet 
és szebben beszél a legköltőibben ki-
cirkalmazott mondatoknál is. A mű-
alkotások leírása tökéletlen a fénykép-
pel szemben, ha az színtelen is, mert 
ha a leírás pontos, akkor hosszú és 
unalmas, ha rövid : semmitmondó. 
Külföldön, elsősorban Németország-
ban egyre-másra tünnek fel nagymé-
retű publikációk, melyeknek pár olda-
las szövegét száz és száz remek illusz-
tráció követi. A képek bősége már ön-
magában is nagy érdem, de azért is, 
mert lecsökkenti a szöveget, tehát 
kényszeríti azt, hogy tömör és magvas 
legyen. A Könyvbarátok Szövetségé-
nek új kiadványa, amely «A magyaros 
ízlés» címét viseli, ennek az áramlat-
nak egyik első fecskéje idehaza. Ami 
képekben való bőségét illeti, a legelső. 

Czakó Elemér és Györgyi Kálmán, 
népművészetünk két kitűnő ismerője, 

szerencsés kézzel válogatta ki a népi 
és népies alkotás virágoskertjéből a 
képeskönyv anyagát. A magyaros íz-
lés skálájának valamennyi hangját 
megszólaltatták. Első fejezetben a dí-
szítőelemek, a második és harmadik-
ban az agyag-, fa- és bőrmunkák, ne-
gyedikben a ruházat és viselet, ötödik-
ben az architektura és a népies inté-
rieur sorakozik fel. A lapszélen elhelye-
zett egy-két tömör mondat kalauzolja 
az olvasót (itt inkább nézelődőt) a tár-
gyak rengetegében. 

Feltűnik az első fejezet címe — Mü-
tyürkék — amely nézetünk szerint nem 
fedi a fogalmat. Úgy látszik, a szerzők 
is érezték ezt, mert alcímül odatették : 
díszítőelemek, amely a homályos fő-
címmel szemben tökéletesen világos és 
szabatos. (Filologusok dolga eldön-
teni, hogy a mütyürke népi kifejezés-e 
avagy sem, annyi bizonyos, hogy sok 
mindenre használják s nem mindig dí-
szítőelemet jelent.) A népművészet 
emlékei közé — sajnos — népies mun-
kák is keverednek s ezek közül azok, 
amelyek kevésbbé népiesek (két nagy-
városi, egyáltalán nem naiv művész, 
Lajta Béla és Kozma Lajos dolgai) 
épen függetlenségük miatt jobbak, míg 
a tűzön-vízen keresztül vitézkötéses 
munkák gyengébbek. Szerencse, hogy 
eltűnnek a népi alkotások pompás ren-
getegében. Nélkülözzük a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
háziipari munkáit, melyek a népi 
művészet izlését a csonkaország ha-
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tásain kívül szép sikerrel népszerű-
sítették. Meg kell jegyeznünk azt is, 
hogy Esterházy Orsolya mellfűzőjét 
nem a Nemzeti Múzeum, mint könyv 
írja, hanem az Iparművészeti Múzeum 
őrzi. 

Ezek az apróbb kifogások nem vál-
toztatnak a könyv generális értékén. 
Mindenkinek, aki a hazai mult, a hazai 
ízlés gyönyörű, pusztuló emlékei iránt 
érdeklődik, nagy szeretettel ajánljuk. 
Kívül-belül tetszetősebb, használha-
tóbb, inkább mai embernek való, mint 
Malonyai novellákkal terjedelmesített 
ötkötetes kontárműve. Hisszük, hogy 
a Könyvbarátok Szövetsége meg fogja 
találni a lehetőségét, hogy nemcsak 
népművészetünk kerüljön ilymódon a 
közönség elé, hanem képzőművészeti 
kulturánk egyéb kincsei is, amelyekre 
ráférne egy kis istápolás. Romjaikban 
is oly beszédes épületek, becses szob-
rok, pompás ötvösművek, szebbnél-
szebb képek és a magyar művészi ipar 
egyéb remekei évtizedek, sőt évszá-
zadok óta várnak erre az alkalomra. 

Genthon István. 

Szitnyai Zoltán : Élni akarok. Re-
gény. (Genius, 1929.) — Keserű írás. 
A mai fiatalság panaszkönyve, azé a 
nemzedéké, mely részben már a har-
mincon is túl, állástalanul vagy leg-
jobb esetben is a társadalom legala-
csonyabb színtjén botorkál. Szitnyai 
borús romantikájú, egyéni hangú no-
velláit már ismerik a Napkelet olvasói. 
Regénye újabb bizonyítéka jelen-
tékeny tehetségének, ha nem is tiszta 
érték. Ami legjobb benne : a sűrű, 
életízű környezetrajz, a fotografálás 
és pamflet vádját idézte fejére. Ami 
kapós olvasmánnyá teheti : a főhős 
szerelmi élményeinek naturalista fes-
tése, ma már művészileg merőben el-
avult. Ami pedig legbiztatóbb saját-
sága : a magasba szögezett tekintet, 
a transzcendens beállítás, megformá-
lás szempontjából még hiányos. 

Szitnyai is a mai magyar regénynek 

ahhoz a főcsoportjához csatlakozik, 
amely nem annyira tükrözni, mint 
inkább irányítani szeretné az életet. 
Valóban, minél nagyobb egy író fele-
lősségérzete, annál nehezebb ezzel az 
áramlattal szembefordulnia. Tenden-
ciát, határozott színvallást harsog ma 
a kritikában is minden műkedvelő 
világboldogító s az alkotóerő hiányát 
pártbuzgalommal leplező minden író-
féle. Pedig milyen ritkán sikerül még 
a legnagyobbaknak is, hogy eszmei 
állásfoglalásuk el ne torzítsa életábrá-
zolásukat, s karikatúrát ne formál-
tasson velük alakjaiból. Szitnyai vi-
gyáz rá, hogy legellenszenvesebb hő-
seit is megmutassa tisztább, emberibb 
oldalukról. Hogy mégis felmerült vele 
szemben a pamfletírás vádja, ennek 
magyarázata kívül esik megítélésem 
körén, minthogy sem az írót, sem 
állítólagos mintáit nem ismerem. Ha 
Szitnyai valóban fotografált, pellen-
gérezett, botránkoztatott, emberileg 
mindenesetre hiba. 

Szitnyai főhőse korunk legértéke-
sebb s legboldogtalanabb típusából 
való. Test és lélek minden mai szen-
vedése árán küzdi föl magát vidéki 
tisztviselőből pesti íróvá. Városát oda-
hagyva, megalázó állástalanságban, 
kilincselő, koplaló, zálogházas nyo-
morban föl-fölkapaszkodva, meg visz-
szazuhanva jut el a döntő színpadi 
sikerig. Már menyasszonya van, lát-
szólag rendbejött az élete, s ekkor 
kerekei alá gyűri egy ostoba gép-
kocsi, mely a regény lapjain már rég-
óta surran felé. Ez a hős, Honthy 
Imre, kezdettől úgy indul, hogy a mai 
társadalomban nincs számára hely. 
Az úri ember önérzete lázong benne 
szakadatlanul a hivatalnoki kaszt-
rendszer vérforraló különbségtételei 
ellen. Érzékeny idegzete sértést szi-
matol folytonosan. De magával ép 
annyira elégedetlen, mint a környeze-
tével. Nem tudja rendbehozni az éle-
tét. Anyagi bajokba sodródik s fék-
telen ösztönei méltatlan kalandokba 
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