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Rückblick és a Blick további kiadá-
sait, s az utóbbinak magyar fordí-
tásait. Magával a szöveggel kapcso-
latban pedig példaszerű kommentá-
tori munkát végez. Idézet, célzás, 
anekdota, szóhasználati különösség 
nem marad itt megfejtetlenül, ere-
dete, forrása megjelölése nélkül. Ily 
természetű munkára Tolnain kívül 
alig is merne vállalkozni valaki. 
Az ő nagy tájékozottságának is nagy 
feladat — hic Rhodus, hic salta! — 
volt ez, s lelkiismeretességének csak-
nem megható bizonyítéka, mikor egy 
mondásról megjegyzi, hogy annak az 
eredetét nem sikerült felkutatnia. 

Hálásak lehetünk a Történelmi 
Társulatnak a szép Széchenyi-köte-
tért, de Tolnai Vilmosnak is, aki az 
Ember Tragédiája ismert kitűnő ki-
adása után újabb fölemelő példát 
adott arra, hogy miként kell alázatos 
tudományos munkával hódolnunk az 
igazi nagyság előtt. M. N. 

Angol regény Magyarországról 
(Geoffrey Moss: Édes paprika). Moss 
őrnagy a békekötés után kilépett az 
angol hadseregből, beutazta Euró-
pát s így került Budapestre, hol éle-
tének legboldogabb időszakát töltötte 
(1920—21), valósággal szerelmes lett 
Magyarországba, mindenbe, ami ma-
gyar és híve lett a magyar irredenta 
eszmének (saját szavai). A Sweet 
pepper, mely első nagyobb regénye 
az íróvá lett katonának, 1923-ban je-
lent meg Londonban s két év alatt 
hét kiadást ért. Több nyelvre lefordí-
tották s most magyarul is napvilá-
got látott a szerző következő ajánlá-
sával: „This book is dedicated to the 
Hungary of Yesterday and — To-
morrow". 

A nagy terjedelmű (negyvenegy íves) 
regény Magyarországon játszik és 
annyira telve van irántunk való 
rokonérzéssel, hogy megérdemli a 
kissé részletesebb ismertetést. 

A történet hőse Mordaunt Jill (a 
Júlia név kicsinyítője angolul), egy 
elszegényedett angol úri család tagja, 
a bécsi angol katonai misszió tiszt-
viselője, kit a háború után elbocsá-
tanak állásából. Mielőtt hazatérne 
Angliába foglalkozást keresni, leuta-
zik Budapestre. A bécsi hajón meg-
ismerkedik egy amerikai asszony-
nyal és sajátszerű körülmények közt 
egy magyar gróffal, Árközi Tibor-
ral. Szerény mennyiségű angol font-
jain fényesen él a Ritz-szállóban, 
élvezi a szabadságot és sokat mulat 

amerikai barátnőjével meg Árközi 
gróf társaságával együtt. A víg élet 
azonban nem tudja elfojtani gond-
jait, melyek bizonytalan jövőjére 
vonatkoznak. Hazulról is rossz híre-
ket hall: egyik nénje szerelem nélkül 
ment férjhez, hogy megszabaduljon 
anyagi gondjaitól, másik nénje pe-
dig, kit zsidó főnöke hiába üldözött 
szerelmi ajánlataival, elvesztette ál-
lását. Kínálkoznék ugyan valami 
szerencse számára, megvehetne t. i. 
hatszáz fontért rokonaitól egy kis 
majorságot, melynek jövedelméből ő 
és Jill önállóan élhetnének s nem kel-
lene hivatalba dolgozniok. De hát 
honnan vehetnének ők hatszáz fon-
tot? Jillt mind jobban aggasztja a 
jövő, mind jobban fél az otthoni 
álláskereséstől s a hivatalnokoskodás 
nyomorúságától, fontjai fogytán 
vannak, barátnője is elutazott és ma-
gára hagyta. Így érlelődik meg sze-
rencsétlen elhatározása, hogy gróf 
Árközinek kedvese lesz s tőle szerzi 
meg a hatszáz fontot. A grófot nem 
szereti, bár rokonszenvesnek találja, 
ezt meg is mondja neki őszintén, s 
kiköti a fentírt összeg bizonyos záros 
határidő alatti lefizetését. Önkény-
telenül csúsztak a tollam alá az üz-
leti kifejezések, mert Jill eljárása 
annyira businesslike, hogy a regény-
nek ez a része valósággal vissza-
taszító és valószínűtlen is. Ez az oka, 
hogy rokonszenvünk, sőt érdeklődé-
sünk erősen megcsappan a tulságo-
san józan leány iránt, ki elég köny-
nyen beletalálja magát új helyze-
tébe; de még jobban megcsappan ké-
sőbb, mikor a grófot titkos hazafias 
küldetései elszólítják mellőle s ő, 
hogy a további fontokat megszerez-
hesse, a gróf ajánlatára Palugyay 
herceg kedvese lesz, s a kokottok za-
jos életét éli. Mindezek után hidegen 
hagynak bennünket lelkiismeretfur-
dalásai, melyek nem, igazi vallásos-
ságon vagy legalább mélyebb er-
kölcsi érzésen alapulnak, hanem in-
kább csak az úri leánynak szégyen-
érzésén, hogy ő is „Necker Baby" s 
a többi híres pesti kokott társadalmi 
színvonalára süllyedt. A hercegnek 
egy sértését azonban mégsem tudja 
elviselni s önérzetesen szakít vele. 

Most ismerkedik meg a vakációzni 
Pestre jövő Wythes kapitánnyal, ki 
természetesen semmit sem tud mult-
járól s tiszteséges úri leánynak 
tartja. Újra tiszta légkörbe kerül, 
mely fölüdíti s szinte a történteket 
is feledteti vele. Egymásba szeretnek 
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s boldog tavaszi napokat töltenek 
együtt. A kapitány meg is kéri. Jill 
sokat szenved és hosszas lelki küz-
delem után feltárja multját Wythes 
előtt. Ez nem tudja elviselni a szo-
morú valóságot, s noha még mindig 
nagyon szereti a leányt, s noha ez 
szívesen lenne kedvesévé is, elhagyja, 
miután jövőjét anyagilag biztosí-
totta. Jill egy tönkretett élet lesujtó 
tudatával magára marad, de azért 
szemébe néz a szürke jövőnek, mert 
„az élet nem ér véget". Ablaka alatt 
felcsendül „a tovább küzdők és bízva 
bízók igéje: Nem.. . nem. . . soha!" 

A regény témája: a bukott leány, kit 
szerelme megnemesít, de multja nem 
enged boldoggá lenni, éppen nem új, 
azonban a költői mű értéke nem a 
téma újságán, hanem újszerű és mű-
vészi feldolgozásán fordul meg. 
Szerzőnk régi történetét újszerű s 
az angoloknak egészen ismeretlen 
milieube helyezi, s egy modern pro-
blémával, a szegény úri leány nehéz 
társadalmi elhelyezkedésének mind 
égetőbbé váló kérdésével kapcsolja 
össze. Regénye, mint rövid tartalmá-
ból látjuk, igen szegény események-
ben s inkább lélekrajzi elbeszélés, 
melyben a hősnő lelki fejlődésének 
rajza a fontos. Ez a lélekrajz gondos, 
bár kissé bőbeszédű, száraz, nem 
ment a fölösleges ismétlésektől s a 
föntebb mondott okból nem tudja 
igazán megfogni érdeklődésünket, a 
regény második részében azonban 
mindinkább nekilendül a fiatal pár 
szerelmének rajzában. Itt nem egy 
finom részletre akadunk, s ami az író 
művészetének becsületére válik, a 
hősnő iránt újra felébred az érdek-
lődésünk, sőt részvétünk. 

Alakjait ügyesen jellemzi: a köny-
nyelmű, felszínes, modern amerikai 
asszonyt, a léha, de előkelően úri 
modorú herceget, a régimódi, lassú 
észjárású angol generálist, a hazáját 
szerető „bús magyart", a kalandos 
hajlamú és igen rokonszenves Árközi 
grófot es a konzervatív gondolko-
zású, talpig becsületes, kissé nehéz-
kes, ízig-vérig angol fiút, Whythest. 
Az utóbbi a regény legjobb alakja. 

Bennünket természetesen leginkább 
magyar vonatkozásai érdekelnek. 

Már a cím szimbolikusan Magyar-
országra utal. Jill egy helyen dicséri 
a paprikát: „Aki egyszer megízleli 
finom tüzességét, sohasem felejtheti 
el. Jill szerint az édespaprika mézes 
csípőssége örökre egyet jelent már 
Magyarországgal és a regényesség-

gel." Ebből a másutt is többször em-
legetett regényességből ugyan alig 
látunk valamit, mert az egész törté-
net a fővárosban játszik: a Ritzben, 
Hungáriában, mulatókban, éttermek-
ben, operában vagy a budai hegyek-
ben. Magyarország egyéb vidékeire 
csak rövid autókirándulásokat tesz-
nek a szereplők, s így ezekből, pl. a 
szintén sokat emlegetett Alföldből, 
semmit sem lát az olvasó. A fővá-
rosnak 1920—21-i életéről azonban 
sok jó megfigyelése van, pl. a Ritz 
nemzetközi és vegyes társaságáról, 
mert a hotel árai „túlmagasak vol-
tak a legtöbb magyar ember és csak-
nem minden tiszteséges magyar asz-
szony számára." Lelkes leírásokat ád 
Budapest szép fekvéséről, pompásan 
írja le a nagy tüntető irredenta fel-
vonulást, a béke hírének lesujtó ha-
tását az orfeum közönségére, hol 
akkor este hazafias filmet játszanak, 
a magyaros mulatozást cigányzene 
mellett a Hungária különszobájában. 
Igen tájékozott a legtöbb Magyar-
országra vonatkozó kérdésben. A 
lezajlott ú. n. kommunizmusról, a 
zsidókérdésről, a kis-entente-ról egé-
szen helyes nézeteket vall s lelkesen 
áll pártunkra. Szerinte Magyaror-
szág „egész Közép-Európában egye-
dül maradt hű az ősi hagyományok-
hoz mint „nouveau pauvre" arisz-
tokratikus nemzet, azokkal az újdon-
sült államokkal körülvéve, melyek 
csaknem mind lóra kapaszkodott 
koldusok — lopott lovakon." Tibor 
gróf azt mondja Jillnek: „Ha tekin-
tetbe veszi azt a sok mindenféle ná-
ciót, amelyik Magyarországom él, 
akkor a magyarok nagyon türelme-
sek mellettük, mert másképen nem 
beszélnék még most is, sok száz év 
után a saját anyanyelvüket és nem 
csinálhatnák nemzeti szokásaikat" 
(nb. a gróf tört „angolsággal" be-
szél). 

Wythes kapitány igazi angol fö-
lénnyel és megvetéssel beszél cseh, 
oláh és szerb szövetségeseikről: „Mi-
nél többet látok a hozzánk szegődött 
népségből, annál inkább csodálkoz-
nom kell, hogy az ördögbe is kerül-
tünk ki a hínárból! Hiszen leg-
többje annyit sem ért, mint a kato-
nának maszkírozott ripacsok s még 
hozzá félig-meddig becsületesek sem 
voltak. Felkavarja a gyomromat, 
valahányszor a „fegyverbarátság-
ról" és a többi maszlagról olvasok 
az újságokban". Elbeszéli, hogyan 
futott a cseh hadsereg Kun Béla 
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szedett-vedett vörösei elől (igen mu-
latságos részlet) s milyen tapaszta-
latokat tett Belgrádban a szerb szö-
vetségesek közt. Elmeséli, mit mon-
dott az öreg Hawkins generális a 
cseh követnek, aki panaszkodott neki, 
hogy a cseheknek többet kellett volna 
kapniok, mint amennyit kaptak: 
,,Hát nézze — szólalt meg végre —, 
maguk megkapták egész Szlovákiát 
anélkül, hogy a szlovákokat megkér-
dezték volna, mit szólnak maguk-
hoz. Érjék be ezzel. Elvégre Júdás is 
csak harminc ezüstpénzt kapott." 

Ezzel a néhány idézettel eléggé jel-
lemeztem a regény hangját és 
magyarbarát irányát. Örülünk neki. 
hogy ezeket az igazságokat egy an-
gol író mondja el, még pedig egy 
igen elterjedt regényben. Talán ja-
vunkra válik s hozzájárul annak a 
sűrű ködnek eloszlatásához, melytől 
a külföld nem látja a mi igazunkat. 
Mindenesetre hálásaknak kell len-
nünk Geoffrey Moss iránt ezért a 
regényéért. Szinnyei Ferenc. 

Bárány Gerő: Az ethikai világ-
rend útjelzői. Tetszetős, szép kiál-
lítású kötet, amely már jól megvá-
lasztott fejezetcímeivel is fölkelti 
érdeklődésünket: „A világ titkai-
nak beszédes némasága; — Quo va-
dis?; — A boldogságról; — A nagy 
emberekről; — Nietzsche és az op-
timizmus; — Tolsztoj; — Az egyén 
és a nemzet szerepe a kultúrában; 
— Az emberi élet értelme és célja"; 
stb. stb. Mind olyan kérdések, ame-
lyek a mai embert inkább érdeklik, 
mint bármi más. Legalább a gon-
dolkodó embert; s a többieknek 
úgysem szól egy ilyen könyv. Az 
ethikai világrend, ez az, amiről 
azonban megfeledkezik még a gon-
dolkodóbbja is. A világháború 
és az utána következő még súlyo-
sabb megpróbáltatások valahogy le-
szoktattak bennünket arról, hogy 
ilyesminek a létezésében higyjünk. 
Éppen ezért nagyobb meggyőző erő-
vel, sokkal több súlyos érvvel kel-
lene a szerzőnek föllépnie. Így leg-
több helyen csak az ő egyéni meg-
győződését látjuk, élvezzük — igaz, 
hogy már ez is jótékonyan hat ma, 
amikor kevés komoly és mérvadó 
ember hirdeti ezt ily lelkes oda-
adással. Nagy olvasottságú, széles 
látókörű, művelt magyar lélek reagál 
itt nyugaton és keleten fölve-
tett, végiggondolt, végigszenvedett 
örök nagy problémákra. Szinte lát-

juk magunk előtt a nyugodtabb al-
földi magyart, amint túlságos sie-
tés, nyugati idegesség nélkül bölcs 
mérséklettel boncolja a világ nagy 
kérdéseit. A cikkek egyike-másika 
egyenesen az egyházi szónokra is 
emlékeztet, aki az elröppenő szóra 
való tekintettel ismétel, összefog-
lal, több változatban adja ugyan-
azt, hogy a közönsége annál köny-
nyebben kihámozhassa és megtart-
hassa a lényeget. 

Meggyőződésünk szerint éppen 
azokon a pontokon lehetne még 
nagystílűén továbbépíteni, ahol az 
egyénnel szemben a köz, a társada-
lom tolul előtérbe. Milyen találóan 
illeszti be pl. a szerző Az emberi 
élet értelme és célja című cikkébe 
Dosztojevszkij „Karamazov Test-
vérek" c. regényének kis diákját, 
aki azt állítja, hogy mindnyájan 
mindenért egyetemlegesen felelő-
sek vagyunk ezen a világon! Igenis 
külön-külön és egyetemlegesen fe-
lelősek vagyunk mindenért. Éppen 
most értük el azon korok kezdetét, 
amikor a nyugtalanítón megnöve-
kedett emberi társadalom, miután 
a földet, vizet, levegőeget meghó-
dította, önmagát kell, hogy meghó-
dítsa, ha továbbélni, fejlődni akar. 
Tisztábban látók megdöbbenve kell, 
hogy szemléljék ezt az egyéni haj-
szát, amely modern korunkat jel-
lemzi s amely mind rettenetesebb 
mértékben fenyegeti szétzúzással az 
egyénnél föltétlenül értékesebb 
közt. Szinte azt mondhatnók, hogy 
a köz tudomást sem vehet az egyén 
saját külön hitéről, lelkiismereté-
ről, túlvilági boldogságának pro-
blémájáról; napjainkban első és fő 
parancs a köznek, az emberi társa-
dalomnak teljes erővel, odaadással 
való szolgálata. „Az egyén és a 
nemzet szerepe a kultúrában" ép-
pen ilyen kérdéseket érint s abban 
az aggodalomban csendül ki, hogy 
az egyéneknek, egyéniségeknek 
többé-kevésbbé megsemmisítését kö-
vetelhetné valamilyen fejlődés. Az 
egyén azonban nem is áhíthat olyan 
jogokat avagy előnyöket, amelyek 
az emberiség közös nagy céljával 
ellentétben állnak. 

A kötet legterjedelmesebb és leg-
érdekesebb cikkei a Nietzsche- meg 
a Tolsztoj-ról szólók. Nagyon sze-
rencsés ezeknek ilyetén egymás-
melléállítása: mintegy a X I X . szá-
zadtól kitermelt két véglet szembe-
helyezése! Az Übermensch-eszme 
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