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a föniciai és görög hajók besétálhattak 
volna a Vörös-tengerbe, bizonyára 
egészen másként fejlődött volna a 
világkereskedelem és világtörténelem. 
Kínával, Japánnal, az előindiai és 
hátsóindiai művelt népekkel sokkal 
hamarabb és sokkal szorosabb érint-
kezésbe kerültünk volna. S ki tudja, 
mily mértékben hatott volna Európára 
az európainál akkor sokkal fejlettebb 
keletázsiai műveltség? ! Valószínű, 
hogy ma egészen másként állana a 
világ sora. Gondoljunk csak arra, 
mennyire hatott az aránylag csekély-
számú arab nép ! Lelkesedése és szer-
vezettsége elég volt arra, hogy romba, 
döntse az antik világot s Alexandria 
pusztulásával sírba szálljon a klasz-
szikus tudás és művészet. 

Cholnoky Jenő könyvében min-
denütt kidomborodik az emberföldrajz 
kulturális jellege, a tengernek az em-
ber életére, életmódjára, a megélheté-
sére, a testi és lelki szükségletek kielé-
gítésére vonatkozó szerepe. Megértjük 
a hajózó népek hatalmas anyagi és 
szellemi kultúráját, annak a lehető-
ségeit és így tisztábban látjuk a dol-
gozó, kűzködő ember hatalmas neki-
lendüléseit, csak azért, hogy utódai-
nak minél magasabb, fejlettebb szel-
lemi tőkét hagyjon hátra. 

Horváth Károly. 

Ludovikás Levente. A M. Kir. Hon-
véd Ludovika Akadémia Leventeköré-
nek évkönyve. Szerkeszti : vitéz Ró-
zsás József. XI. évfolyam. (Stádium.) 
Amikor ezt a kötetnek beillő füzetet 
nézegetem, valami különös érzés fog 
el. A betűk szólnak, a képek beszél-
nek, a «Sorakozó» rovat a jövőbe irá-
nyít, a Memento a mult emlékeit éb-
resztgeti, katonai cikk, szépirodalmi 
rész, beszámoló a kitűnő műmellék-
letekkel együtt megkap, szórakoztat, 
máskor meg szinte a torkomat szo-
rongatja az olvasottak kapcsán tá-
madt érzés. 

A nagy világégés után az eddigi-
Napkelet 

nél még nagyobb feladatra elhivatott 
Ludovika Leventeköreinek testi, lelki, 
szellemi neveléséről immár XI. évi 
beszámolója áll előttünk. Magyar lé-
lek, bajtársi szív, katonás akarat lát-
szik minden során. Amint vitéz Dom-
bovári Révy Kálmán altábornagy, a 
Ludovika Akadémia volt parancs-
noka, a közlöny életrekeltője írja : 
«A Ludovikás Levente tanár és tanít-
vány legbensőbb lelki és szellemi 
együttműködésének eredménye». S va-
lóban «lelkes, önzetlen munkával első-
sorban a Haza és a köz érdekeit szol-
gálják». (Zelenka Zoltán tábornok.) — 
A szerkesztő vitéz Rózsás József «ma-
gyar lelke és faj szeretete mint égő 
fáklya világol. Ha kardforgató karja 
megrokkant is, tollforgató keze to-
vább rója a sorokat mélységes szív-
vel és magyarosan». (Vitéz Jány ezre-
des.) Mellette fáradozik a társszer-
kesztő Varga László, a sok munka-
társ, tanár, tanítvány. 

A Leventekör élénk és sokoldalú 
tevékenységet fejtett ki. Tagjainak, 
a közismert aks.-oknak 18.3%-a vett 
részt a kiírt pályázatokon, amelyek 
között az irányt oly beszédesen jelzi 
a szerkesztő pályatétele : «Miért és 
hogyan kell belekapcsolódnia a ma-
gyar tisztnek a nemzeti művelődésbe?» 
A testedzés sporteredményei jól is-
mertek. 

Bizakodó reménységgel tesszük le 
a füzetet s az új decennium elején 
kívánjuk, hogy folytassák tovább : 
«Arte et Marte». A jól sikerült klisék 
a Weszely L. fotokemigrafiai műinté-
zetet, a tipográfiai szempontból is igen 
ízléses és díszes kiállítás és elrende-
zés a Stádium nyomdát dicséri. 

Závodszky Levente. 

Két verseskönyv. A véletlen hozta 
össze a két kötetet egy ismertetésbe, 
de nemcsak fiatalságuk, a legújabb 
nemzedékhez való tartozandóságuk 
közös vonásuk. Közös mesterük is, 
Mécs László és minden, ami ezzel jár : 
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a modern és régi formák egyforma 
megbecsülése és használata, stílusban 
Ady nyelve beoltva a hétköznapi élet 
nyelvével, világnézetben bizonyos 
konzervatív forradalmárkodás : az 
alapelvekkel (Isten, haza) meg van-
nak elégedve, de a részletekben sok 
baj t és hibát látnak különösen szo-
ciális téren. 

Rónay György (A tulipánok elher-
vadtak) a kettő közül a fiatalabbik, 
de témaköre mégis függetlenebb Mécs 
Lászlóétól, mert jobban ragaszkodik 
az örök líra állandó témáihoz. Igazi 
lirikus kedély, akiből minden apró-
ság verset vált ki, érzései állandó ké-
szenlétben vannak, hogy bevonják a 
külső világ jelenségeit egyéni színeik-
kel, mint a gyöngykagyló a beléje 
került homokszemet. Néha Rónay 
György is gyöngyöt termel (különö-
sen elhúnyt anyjáról szóló verseiben), 
de sokszor kevésbbé nemes rétegek 
is rakodnak az élménymagra. Rónay 
még nem vonta le a költői ökonomia 
összes szabályait, még nem józano-
dott ki a fiatal költők első mámorá-
ból, amelyet a színes és kifejezősza-
vakban gazdag magyar nyelv ad min-
den művelőjének. Mécs László neve 
mellett vagy talán előtt Berzsenyi 
Dániel nevét kell útmutatói között 
megemlítenünk. Verseinek legegyé-
nibb sajátsága bizonyos nemes pá-
thosz, amely szinte egyenletesen öm-
lik el minden alkotásán. Hasonlít ez 
az emelkedettebb hang Berzsenyié-
hez, de nem azonos vele. Nincs meg 
Rónay verseiben a nagy ódaköltő nagy 

feszültsége. Rónay páthosza nyugod-
tabb, de egyúttal színtelenebb is. Nem 
kész költő, de érdekes kísérletei, sokat 
akaró célkitűzései vannak és határo-
zott lírai tehetség. 

Bárdosi Németh János (Isten rá-
diója) legfontosabb ihletői a termé-
szet és az egyszerű emberek élete, 
valamint a modern városi élet. Mind-
két témakörben kitaposott utakon 
halad. A népies költészet egyszerű és 
egészséges világszemlélete tovább egy-
szerűsített (néha szinte a prózáig re-
dukált) formákban helyezkedik el ver-
seiben, a modern élet szociális prob-
lémái és technikai vívmányai Mécs 
László által megtalált utakon alakul-
nak át verssé. A kettő közül a nép-
dalok egyszerű embere áll közelebb 
szívéhez : a modern életbe nem tud 
beleolvadni, csak kívülről bámulja. 

Érdekes, sőt izgató kísérlet a né-
pies költészet szemléletmódját modern 
témákra alkalmazni és minden bizony-
nyal eredeti is. Megoldást nem ad ez 
a kötet : a versekből hiányzik a belső 
egység, amelyet talán a teljes szabad-
sággal kezelt külső forma dönt szét. 
Mint ha nem lenne türelme kivárni, 
míg egy-egy élménye végleg kikristá-
lyosodik ; legtöbb költeménye kora-
szülött. Nagy fába vágta fejszéjét, 
ezért a sikertelenségnek valószínűleg 
nem az az oka, hogy a fejsze gyenge, 
hanem talán a fa volt túlságosan erős. 
Az általa felvetett probléma megér-
demli, hogy nagyobb műgonddal és-
tisztultabb világszemlélettel megismé. 
telje a kísérletet. Fábián István. 




