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mennyi magyar emlékmű-szobrászt, 
hogy ebből a könyvből lekollokváljon 
— bizonyára máskép állnánk akkor 
e téren. 

Michelangelo és Leonardo után most 
az antik művészet történetéről írt 
munkájával szolgálja Hekler Antal a 
tudatosan vállalt pedagógiai szempon-
tokat. A kétszázlapos könyvben végig-
vonul az olvasó előtt Egyptom, Babi-
lonia, Assziria, Perzsia, Kréta-Mykene, 
Görögország és Róma mozgalmas, gaz-
dag művészete. A hangsúly természe-
tesen a két legutolsón van. A könyv 
semmiféle elméleti, művészeti és tör-
téneti előismeretet nem tételez fel, lé-
pésről-lépésre halad felfelé, olymódon, 
hogy a fogalmakat, midőn használa-
tukra először kerül sor, röviden meg-
magyarázza. Eléggé nem méltányol-
ható elővigyázatosság ez, hiszen nép-
szerűsítő műtörténeti könyveink nagy-
része azért nem hatott széles körök-
ben, mert oly fogalmakat használt 
lépten-nyomon, melyeknek magyará-
zatával adós maradt. Sajnos, ebben 
nemcsak a népszerűsítő, hanem az 
exakt műtörténet is ludas, a tudomány-
szak egységes terminológiája a jövő 
álma. Döntő jelentőségű fogalmak (stí-
lus, kompozíció, tónus, valőr) úgyszól-
ván valamennyi szakértőnél mást és 
mást jelentenek. 

A tömör, magvas fejtegetéseket sok 
illusztráció élénkíti. A képek alatt ol-
vasható rövid magyarázatok a figye-
lemnek egy-egy emlékre való koncent-
rálásával szerencsésen egészítik ki a ki-
térés nélkül előreáramló szöveget. 

G—n. 

Balla Borisz : Niczky növendék. 
Egyetemi-nyomda. 1931. — E regény 
művészi eszközei újszerűek. Balla Bo-
risz nem a valóságot, — hogy filozófiai 
nyelven fejezzük ki magunkat — nem 
a jelenségvilágot írja le, hanem Niczky 
növendék lelkét. A külső események-
ből csak a legszükségesebbet tudjuk 
meg, annál többet láttat az író a fiatal 

főhős lelkéből. A realista és natura-
lista regényben legfontosabbak a jel-
lemző megfigyelések voltak, ebben az 
újfajta lelkibb regényben a hangula-
tok, érzések felkeltése a cél. Líraibb ez 
a regény, mint a realizmus szülöttei. 
A realista regényíró vagy csak külső 
tényekből enged visszakövetkeztetni a 
lélekben végbemenő változásokra, 
vagy lerajzolja a lelket. Hidegen meg-
állapítja, hogy a hős lelkében ezek a 
gondolatok ilyen érzéseket idéztek 
elő. Balla Borisz nem rajzolja a lelket, 
hanem az olvasóba akarja szuggerálni 
ugyanazt az érzést, amely a regény-
alakok lelkét elfoglalja. Ezzel a törek-
vésével ugyan nem áll egyedül irodal-
munkban (A régi ház stb.), de az újabb 
irodalmunkban túltengő epigon-realiz-
mus közepette újdonságnak számít. 

A megfigyelések sem hiányzanak 
Balla Borisz művészi eszközei közül. 
A realista író arra törekszik, hogy 
mindent egyforma hűséggel és részle-
tességgel írjon le, Balla Borisz egy-egy 
részletet ragad ki, rendszerint olyant, 
amelynek hangulati értéke van és ezt 
a részletet sokszor még aprólékosab-
ban írja le, mint a realista művész 
tenné. Ez az aprólékosan leírt külső 
világ legtöbbször kiindulópont a lélek-
rajzhoz. Balla Borisz tehetségének 
egyik legértékesebb eleme, ahogyan az 
egyszerű lélekrajzból átlendül a han-
gulat leírásába és szuggerálásába. 
A látszólag össze nem függő gondola-
tok egymásutánja, amelyek a logika 
törvényeit meghazudtolva törnek elő 
a tudat alól, egy-egy sűrűn visszatérő 
mondat (a halott anya sugallata : 
«Kornél, ne menj tovább», egyházi 
énekekből való idézetek, a mise latin 
szavai), az egész regényen végigvonuló 
hasonlatok (saenai erdő, a nagy fal) 
ennek a hangulatfelidézésnek legköny-
nyebben felismerhető eszközei. A gon-
dolatok látszólag logikátlan egymás-
utánja azt a benyomást adja az olvasó-
nak, hogy a lelket közvetlenül, minden 
csinált törvény és tudományos szem-
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üveg nélkül szemléli. A visszatérő mon-
datok és hasonlatok bizonyos ritmust 
adnak a prózának, a zenéhez viszik 
közelebb. 

Ezek az eszközök nemcsak egy-egy 
hangulatot vagy érzést ébresztenek fel 
az olvasóban ; az egész regényen el-
ömlik egy szavakba nehezen foglalható 
alaphangulat, amely mintegy fátyolba 
burkolja az egész regényt. Mintha 
borult őszi ég alatt egy szomorú és 
jóságos emberrel lenne együtt az em-
ber, aki keveset és halkan beszél és 
ezalatt távolról alig hallhatóan orgona 
búgna. Az ember azt érzi, hogy az élet 
nem öröm, a halál nem is olyan nagy 
baj és sokkal többet kell küzködnünk, 
mint amennyit az elérhető eredmény 
megér. Ebből az alaphangulatból ki-
esik egy-két részlet, amikor túlságosan 
közel kerül a valósághoz (különösen a 
regény elején) és föléje emelkedik 
néhányszor, amikor az olvasó nem tud 
külön érezni, kénytelen a főhőssel 
azonosítani magát. (Levélírás Ena 
néninek, találkozás a bárónővel a szent 
sírnál, a regény befejezése.) 

A regény koncepciója is jó. A cselek-
mény zökkenő nélkül halad célja felé, 
nem akasztja meg fölösleges epizódok-
kal (kivéve a főtisztelendő hosszú el-
beszélését a mostohaanyáról és leányá-
ról). A megoldás izgalmas és váratlan, 
noha kifogástalanul előkészítette reá 
az olvasót. Ez az erős szerkezet elő-
nyösen különbözteti meg Balla Boriszt 
a külföldi hasonló törekvésű regény-
íróktól, akiknél a lélekrajz és hangulat-
keltés szétdönti a regény egész szer-
kezetét, a cselekmény egészen eltűnik 
és lélektani példatárrá vagy megfigye-
lés sorozattá süllyed. Az események és 
a fiú lelkében végbemenő küzdelmek 
mindvégig érdekesek, mert az íróban 
nagy mértékben megvan az elhitető 
erő. Az olvasó valóságérzékét még a 
(néha már a művészkedés határán 
járó) idézgetések sem bántják, mert 
itt is tud mértéket tartani a szerző, 
ha nem is túl szoros ez a mérték. 

Napkelet 

A regény alakjai közül legjobban meg-
látott és életrekeltett maga a főhős. 
A mellékalakok igen szegények szín-
ben, aminek valószínűleg az az oka, 
hogy a főhős lelkén keresztül láttatja 
csak őket. Legjobb Stail báró, a nyegle 
és mégis szimptikus kamasz, legszín-
telenebb a hittantanár, noha sokat 
«papol». 

Ami az író világnézetét illeti, az is 
újszerű : nem demokrata, mert szim-
pátiája az úriemberek felé fordul. Ez 
új hangot jelent legfiatalabb irodal-
munkban, amelyben az alsóbb nép-
osztályokról, különösen a parasztság-
ról zengett himnuszok — okkal vagy 
ok nélkül — mind hangosabban kez-
denek szólani. Azonban az író furcsán 
fogja fel az úri embereket. Az uriasság 
nála külsőségekben nyilvánul meg : 
könnyed járásban, finom mozdula-
tokban, sőt néha bizonyos nyegleség-
ben. Fölöslegesnek tartjuk részletezni, 
hogy valakinek úri mivolta talán nem 
az ilyen lényegtelen dolgoktól függ, 
hanem inkább a nagyobb önzetlen-
ségtől és a lelki nemességtől. Felületes 
arisztokratizmusával ellentétben, val-
lásossága mély és őszinte. A halott 
«mama» él és segít fiának, a regény 
végén a hős halála valóságos «happy 
end», mert ez az örök üdvösség kapuja, 
egy-egy szertartásának a leírása, a 
gyónás fontossága a fiú életében : 
mindez azt mutatja, hogy hitélete 
élményekben gazdag. 

Mindent egybevetve a Niczky növen-
dék élvezetes olvasmány és háború-
utáni irodalmunknak egyik legsikerül-
tebb, legérdekesebb alkotása. 

Fábián István. 

A magyar történetírás új útjai. — 
Szerk. Hóman Bálint. ( A Magyar 
Szemle Társaság kiadása. Budapest. 
1931. 454 l.) 

Kétségtelen, nem mindennapi gon-
dolat egy ily kötet kiadása : A szellemi 
tudományok egyike, harcias fegyver-
zetben, küzdelmek útjait s céljait 
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