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a IV. Bélára jellemző ténynek ismeretét, hogy az ő tisztviselői fokozatosan emelkednek. Türje Dénes lovászmester 1235—41 közt, horvát-szlavon
bán 1241—45 közt ; tárnokmester és
ismételten nádor 1245—48-ban. Aki
Türje Dénes tárnokmestersége idején
őt a nádorságban fölváltja (1246-ban),
Gutkeled István, szintén lovászmester
volt 1242—45-ben, nádorrá emelkedése
után 1248—60 közt horvát-szlavon
bán és egy ideig Stiria kapitánya.
A hivatalcserékről épenúgy, mint az
Árpád-dinasztia házasságairól, több
táblázatot közöl a könyv. A táblák
illusztrálják a pártok viaskodását II.
Endre, IV. László és III. Endre korában ; az uralkodó családra vonatkozók
különösen az Anjou-korban nyernek
világtörténelmi jelentőséget. Érdekes
az a térkép, amely a magyar oligarhák
uralmi területét mutatja be és az is,
amely a francia Capet-ház uralmának
a XIV. században feltűnő emelkedését mutatja be. Természetesen nem
puszta genealógiából áll a kötet, az
lehetetlen is volna az arany bullának
és Károly Róbert pénzügyi reformjainak korában. Az arany bulla tárgyalása vezet a magyar alkotmány fejlődésének ismertetésére, amelynek kapcsán eljutunk III. Endre koráig, amikor már nem kiváltság alakjában,
tehát nem pusztán királyi pecsét alatt
jelenik meg a törvény, hanem az
országgyűlési tagok pecsétjével ellátott pergamenre függesztik a szentesítést jelképező királyi pecsétet. Az
arany bulla tárgyalása ad alkalmat
Hómannak arra, hogy leírja a magyar
társadalom állapotát az Árpád-korban,
a fölfelé törekvés forradalomszerű jelenségét II. Endre óta és leírja a XIII.
század végén az elnyert hivatalokban
is (a nyugati fejlődéshez hasonlóan)
állandósulásra törekvő oligarha-családok elhatalmasodását. Károly Róbert pénzügyi reformjának és általában a magyar középkor pénzügyeinek
legalaposabb ismerője természetesen

nagy gondot fordít az adóügyekre,
a vám-, bánya- és királyi magángazdálkodás ügyeire.
Érdekes olvasmány — mint az első
kötetben is — a fölhasznált művek
ismertetése, amint érdekes olvasmány
az egész mű, melyben legzavaróbb
sajtóhibának azt találtam, hogy az
arany bulláról szóló részben «hét példány» helyett «két példány» került ki
a betűszedőgépből.
Török Pál.
Halmi Bódog : Móricz Zsigmond, az
író és az ember. (Budapest, a szerző
kiadása ; 1930.) A szerző első tanulmánykötete Molnár Ferencről szólt ;
sikere további tanulmánykötetet eredményezett. Móricz Zsigmondot vette
sorra és mint előszavában mondja
szándékáról :
«Móricz Zsigmond írói és emberi
alakját egészen tisztán, világosan, maradéktalan teljességgel szeretném feltárni mindenki előtt, akit ez az életteljes, izzóan magyar íróművész érdekel. Az a törekvésem, hogy nemcsak
a sznobizmusig kulturált műkedvelők
és a professzionátus írók, hanem az
irodalmi műhelytitkoktól és pikanteriáktól teljesen távol álló derék olvasóközönség, mely a könyvekbe minden mellékmotívumoktól távol álló
gyönyörűséggel merül, ismerje meg
Móricz Zsigmond összes értékeit és
fogyatékosságait és lássa meg az embert is . . .»
Móricz 20 esztendő alatt írt 50 kötete Halmi szerint abból az elégedetlenségből fakadt, mely századunk első
felében lett úrrá a magyar társadalmon és szépirodalmon. Az elégedetlenséghez Adyval ellentétben Móriczban
bizonyos okos fegyelmezettség járult,
melynek hatása alatt a harcos, propagandaerejű kezdeti megnyilatkozásoktól fokozatosan lehiggadt a meglevő keretekbe való beleilleszkedésig.
Lényegében tehát az 50 Móricz-kötet
két egybe nem vágó, két nem azonos szerzőt jelent.
5*
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A Móricz első sikereit jellemző keserű, vad, lázadó hang előfutárjait
Tolnai Lajos, Bródy Sándor és Thury
Zoltán sorában látja Halmi Bódog,
ezekben találja meg Móricz első ösztönzőit. Turi Danit, Móricz legismertebb alakját, ezt a «sűrűvérű parasztdonzsuánt» Halmi nemcsak hogy típusnak nem tartja, de igazi parasztnak sem. Turi Danit a radikális elméletek és forradalmi entellektüellek
által befolyásolt költői elképzelés
szülte, ilyen nihilista paraszt nincs.
E parasztábrázolásnak mégis sikere
volt ; sőt, mint a mai nagyszámú Móricz-epigonon látni : iskolát teremtett.
A hatás titkát abban fedezi fel a
szerző, hogy Móricz naturalisztikus
ábrázoló művészetével detronizálta a
népszínműparasztot. Menten megállapítja azonban, hogy az elűzött
népszínműparaszt helyébe nem az
igazi parasztot tette Móricz, hanem az
izgága, helyét sehogysem lelő falusi
kisiparost. A különböző Turi Danikból nem a magyar földmívesember
szól, de sokkal inkább valami szlávos
extázisban cselekvő, felfokozott «mesterlegény». Negyven esztendős kisvárosi és falusi tapasztalataira hivatkozik itt Halmi Bódog : «a magyar
emberben nincsenek olyan lobbanások, lelki és érzéki válságok — a bűnök aberrációitól eltekintve — a magyar ember lelke inkább apróbb furfangokban, jelentéktelen dolgok és
kérdések körül való konok makacsságban, jussához való rendíthetetlen
tapadásában nyilatkozik meg». «A marakodó, verekedő, dühös indulatszólamokkal telített hang, a minden emelkedettséget, érzelmességet gorombán
elutasító gesztus és a sivárságnak,
költészettelenségnek, léleknélküli kedélytelenségnek az a levegője, amely
Móricz legsúlyosabb jelentőségű történeteiből árad, a kisiparos erkölcsrajzát adja.» Móricz maga is nem földmíves, hanem kisiparos-családból származik.

Érdekes Halmi könyvének az a
része, melyben Móricz Zsigmondnak
a szerelemről vallott írói felfogását tárgyalja. Érzéki varázst árasztó férfivagy nőalakot nem talál Móricz műveiben, noha reformeszméit hirdető
írásainak központja mindig a szerelem. A férfi és nő szerelmi lelkisége
azonban teljesen elsikkad, minden a
két nem egészen leegyszerűsített öszszefonódása csupán. Lírátlan költészet az, melyet nem menthet a naturalista irány sem ; Zola naturalista
volt, de mégis az asszonyi szépség hirdetője. Móricznál alacsonyrendű, faragatlan férfiak egyszerűen fizikai
úton «hódítanak». Ezen a ponton a
szerző szembeszáll Juhász Gézának
azzal a megállapításával, hogy az aszszony fölénye a férfival szemben minden Móricz-műben megvan. Néha az
asszony, néha a férfi rázza türelmetlenül a családi ketrec rácsát, ez egymás ellen való lázadások azonban
belevesznek a kudarcos, fülledt hétköznapokba. Férfibb férfiírót alig mutathat fel a világirodalom.
Színpadi művek szerkesztésére csaknem képtelennek tartja Halmi Móriczot. Drámai ösztönét viszont annál
erőteljesebbnek érzi elbeszélésben és
regényben. Az életmű fővonalát így
jelzi : Hét krajcár; Sárarany; Isten
háta mögött; Szegény emberek; Uri
muri; Kivilágos kivirradtig; Tündérkert. A Légy jó mindhalálig-ban legmélyebben nyúl bele Móricz a kín elemzésébe, felsikító önigazolás ez a regény
a forradalmas bűnökért való hosszú
és gyötrelmes felelősségre vonás miatt;
sírni akart vele Móricz, hogy átvonulhasson e síráson át a magyar megértés és szeretet virágos kertjébe az
enyhe számüzetésből. A 12 éves Nyilas
Misiből ezért nem is a mindenoldalról bántott fiú lelke, hanem a férfié
beszél. Mosolytalan, verőfénytelen
emiatt ez a gyermekregény.
A színműíró Móricz Zsigmond mögött Halmi Bódog nem művészeti,
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hanem pusztán gazdasági indítóokokat talál. Azt mondja egy helyen,
hogy Móriczot a körülötte viharzó
áramlatok csak könyvei és darabjai
sorsának befolyásolása szempontjából érdeklik. Művészéleti megnyilatkozások, az írónak a XIX. század végéről ismert jellemvonásai hiányoznak
nála ; anélkül, hogy az amerikánizmus
szelleme akár lényét, akár művészetének tempóját bármily vonatkozásban
is érintette volna, megvalósulása az
üzemlelkiségnek. Színpadra a pénzszerzés szükségessége viszi ; színpadi
sikerét a mögötte álló biztosszemű
dramaturgnak és a Légy jó mindhalálig esetében egy színésznőnek köszönheti.
E Móricz Zsigmond ecsetjével, naturalista, vagy mondjuk leíró és összehasonlító természettudományi módszerrel megírt tanulmány az írót saját
eszközeivel kezeli. Nem szépít, nem
hallgat el semmit. Pontosan meg
akarja állapítani az 50 Móricz-kötet
helyét a csak lelkiismeretének felelő
bíró szabad mérlegelésével. Látszik a
szerzőn, hogy hivatásos bíró, kit az
igazság megállapításában és az ítéletalkotásban semmi mellékkörülmény
nem vezet. A tiszta és eszményekben
való hitét még nem vesztett irodalom emberei örömmel köszönthetik az
ilyen kísérleteket, tekintet nélkül arra,
hogy saját véleményükkel egyező ítéleteket kapnak-e vagy nem. A bírálat
és méltatás bátor hangjának a kiadók
által hasábra rendelt nagyságkiszabás
korszakában csak örülni lehet.
Szándékosan tartózkodtam attól,
hogy Halmi Bódog ítéleteit megjegyzésekkel, helyeslésekkel vagy ellentmondásokkal kísérjem. A jobboldalt agyonhallgató vagy agyondorongoló baloldal és e helyzet megfordítottja immár hitelvesztetté tesz
minden irodalmi értékmegállapítást ;
szinte előre lehet tudni, valamely
könyvről, melyik lapban vagy folyóiratban hogyan fognak írni. Halmi

könyve szakít a bírálati szolgalelkűséggel és menten érdekessé válik ;
segít tisztázni a bennünk bizonytalanul meglevő véleményeket és ezzel
becsületesen szolgálja az olvasót.
A könyv megszerkesztése is bírói
formát mutat ; az előrebocsátott hoszszú tényállás után «Epilog» címen rövid ítéletösszefoglalást ad :
1. Móricz Zsigmond fanatikus munkaerővel alkotó író, aki teljesen a
magyarságból sarjadt, bár szemlélete,
pesszimizmusa, vigasztalan leírásai
szlávos lélekre vallanak és az orosz
dekadenseket juttatják eszünkbe.
2. Művészet szempontjából legértékesebb a nyelve.
3. Világirodalmi viszonylatban nem
reprezentativ írója a mai Magyarországnak.
4. A mai nagy kérdések előtt elzsibbadtan megállt. A Szegény emberek óta nem az eleven életet írja,
hanem a tegnapba, sőt tegnapelőttbe
sóhajt vissza. A magyar lélek legrettenetesebb 12 éve nyomtalanul mult
el alkotásaiban.
5. Realisztikus népies szemlélete
külföldön nem új.
6. A nemzeti koncentráció hirdetése
valójában lépés a hivatalos elismertetés felé.
Halmi Bódog ez ítéleteiben természetesen a meghallgatott szakértők
(Ignotus, Hatvany Lajos stb.) véleménye is megérződik. Nem a mi dolgunk, hogy a szerző által bőven tárgyalt Móricz-Ignotus üggyel, vagy a
Móricz-epigonoktól való óvással foglalkozzunk ; Móricz Zsigmond elég
tehetséges ahhoz, hogy e móriczi színekkel megcsinált portréra tüneményesen rácáfoljon, még ha azt egyetemesen hűnek találná is az iránta érdeklődő magyarság. Móricz úgy járt
Halmi tanulmányával, mint a magyar
nép Móricz regényeivel : fehérségei is
bebitumeneződtek.
Mindeneken túl legfontosabb : az
érdeklődés, a vita, az élet. Halmi Bó-
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dog legfőbb érdeme, hogy ebben mutat
követésreméltó, érdekes utat.
Kilián Zoltán.
Kittenberger Kálmán : A megváltozott Afrika. (Nagybányai Horthy
Jenő közreműködésével. 109 kép. Nagy
8°. 1—375 old.) Franklin Társ. Budapest, 1930. Földünk arculatának változása folytonos, megszakíttatlan. Ennek a természeti törvénynek fölismerése az újabb kor földtani és földrajzi
kutatásainak egyik legfontosabb eredménye. Nem szabad azonban szemünk
elől tévesztenünk azt a legújabban
megállapított törvényszerűséget sem,
hogy a Földünkön végbemenő változások üteme nem egyenletes. Egyes
csöndesebb, az ember figyelmességét
nem foglalkoztató szakaszokat olykor
rohamos változások időszakai váltják
föl. Az előbbi szakaszokat emberi mértékünk tespedésnek tünteti föl s csak
az utóbbiakon vesszük észre a változást.
A szerző a Sors kedvezéséből tanuja
lehetett annak, amikor a «Fekete
Földrész»-en a szinte észrevétlenül
haladó, lassú fejlődés időszakát a
rohamos átalakulások időszaka váltotta föl. E kettő határmesgyéjét az
«Ugandai Vasút» megnyitása (1903)
jelzi. Ezen a határmesgyén innen
fekvő mai Afrikát állítja szembe Kittenberger azzal a régivel, amelyet —
ennek utolsó éveiből — ő még jól
ismert, s amelyre még nagyon ráillett
a szállóigévé vált jelző : a «legsötétebb
világrész». S jóllehet első pillanatra
meghökkent az «öreg afrikánus», az
író sajnálkozása a «régi jóidők» elmúltán könyvét olvasva bizony-bizony
bennünk is föl-föltámad a sajnálkozás
az igazán jellegzetes afrikai élet pusztulásán.
Igaz, hogy sajnálkozásunk — az
íróéval együtt — a trópusi dús vegetáció : páratlan pompájú növényzet
és színes, nyüzsgő állati élet pusztulásának, nem pedig a fehér embertől

irtózó, vérszomjas, alattomos fekete
törzsfőnökök megritkulásának szól.
Mert hogyha tudunk is örülni annak,
hogy Nairobiban (Kenya Colony), ahol
«25 év előtt egy leütött zebra fölött
mennydörgött az éhes oroszlán, most
fehérre meszelt fakalitkájában a fekete
forgalmi rendőr dirigálja az autók
forgatagát . . .», az íróval együtt fájlaljuk, hogy a lakottabb helyekről
a legtöbb érdekes vad messze elhúzódott s megértjük, hogy a «fenséges
oroszlán-koncertek» elmaradása olyan
szomorúságot kelt a régi, az igazi
Afrika ismerője szívében, mintha
ódon, remekművű zenélő-óránk legkedvesebb dallama kicsorbul . . .
Kittenberger könyvén végigborong
a melanchólia : a régi jó, paradicsomi
ősvilág szépségeitől való fájó búcsúzkodás szomorúsága. S hogyha ezt az
alaphangot fölismerjük és megértjük,
igazoltnak látjuk az írónak egyikmásik olyan aprólékoskodását, amelyet különben hajlandók lennénk fölösleges terjengősségnek minősíteni. Aki
látta, mint ahogyan Kittenberger jól
látta, hogy az elefántfüves «kibírá»-s
ősvadont 5—10 esztendő alatt is
autó-utak szabdalhatják föl és traktorok hasogathatják barázdákra, az,
ha módja van, iparkodik a még meglévő ősállapotot lehető hűséggel megrögzíteni s az utókor számára legalább
írásban megmenteni.
A szerző legfontosabb célkitűzésének a naplószerű hűség megtartását
tekinti. Emellett sohasem téveszti
szem elől, hogy a tudomány legcsekélyebb s ma talán jelentéktelennek
látszó kis följegyzésének is komoly
hasznát veheti. Innen van, hogy
Horthy Jenő hat színes vázlata úgy
kivirít a kötetből, mint — valóban
sánta hasonlattal — a pipacs meg a
búzavirág a búzatáblából. Kittenberger
elsősorban természettudományos vagy
néprajzi adatokat közöl, míg Horthy
egyedül a tollhegyre kínálkozó élményt írja meg. A két írónak csak

