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Erdélyi irodalmunk. Makkay Sán-

dor: Élet fejedelme. (Elbeszélések. 
Kolozsvár, 1924.) Az Élet fejedelme: 
Jézus. Az ő isteni valójának kisu-
gárzása: a szeretet s ez érzés meg-
váltó ereje körül forog Makkay leg-
főbb témája. A téma magával hozza, 
hogy az egykorú szereplők: Pilátus, 
Heródes, Heródiás is életre támad-
nak s gondolkodásukban, szándé-
kaikban, tetteikben lepereg Jézus 
korának erkölcsi képe. Makkay e 
korrajzba, eltekintve egy-két sal-
langtól, igen sok tudást s nem kis 
művészi erőt visz s bár itt-ott Ana-
tol France hasonló szellemű írásaira 
emlékeztet: egészében felfogása és 
tárgybeállítása önálló. A francia író 
művészibb, a magyar keresztyénibb. 
Ott több a szellem, mely néha egye-
temes értékűnek látszó igazságokat 
egy-egy ragyogó ötlettel is ki tud 
fejezni, itt több a lelkesség, mely 
apró epizódokat is szívesen felhasz-
nál, hogy eszméjét minél teljesebb 
képben hozza az olvasó elé. Mak-
kavnál esztétikai elemek vegyülnek 
a bölcsiekkel, akkép, hogy az utób-
biak maradnak túlsúlyban. Az író 
pap s így elbeszéléseiben is erkölcsi 
eszmék szószólója. Kiváló írásművé-
szetre vall azonban, hogy e hivatá-
sát csaknem észrevétlen gyakorolja 
e könyvében: a moralista nem szen-
tenciákkal tolakodik az író elé lát-
szólag teljesen visszavonul s csak 
midőn elbeszélései összhatásában 
érezzük a belénk oltott nemes han-
gulatot, vesszük észre, hogy titok-
ban jelenvolt s az énekhez ő írta a 
hangjegyeket. 

A bibliai történeteken kívül po-
gánykorból vett rajzokat tartalmaz 
a kötet. Az író tehetsége ezekben 
még inkább elemében van: képzelete 
itt szabadon alakíthatja tárgyát. 
Különösen szép a kötet két első da-
rabja. 

Makkay eleven elbeszélő s disz-
dingvált modorú író. Stílusa is gon-
dos, bár kisebb művészietlenségek 
itt-ott szemet szúrnak nála. (Kiáltó 
szó c. novellája elején pl. tizenegy 
mondat kezdődik határozott névelő-
vel.) Ilyenkor Goethének egy Sul-
zerre tett bíráló észrevétele vonat-
kozhatik reá is: sokat utazott a mű-
vészet országában, de néha elárulja, 
hogy nem ott született. Hiszem, 
hogy Makkay elbeszélő tehetségének 
további megnyilatkozásaiban — me-
lyeket e kötete után nagy érdeklő-
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déssel várunk — a „bennszülött" ösz-
szes jegyeit elsajátítja. 

* 

Nyirő József: Jézus-faragó ember. 
Az író a székelység rege- és monda-
világát támasztja életre s szeretettel 
rajzolja ki e bűbájos kép minden 
apró részletét: mithost, hagyományt, 
népszokást, babonát, mesét. Egy ra-
jongó áhitatával szemléli népe ősi 
vonásait, eredeti életmódját, ész-
járását és kedélyvilágát. Ézért no-
velláinak egy része nem is elbeszé-
lés, hanem lelkes etnográfiai rajz, 
mely az író izzó faj szeretetétől és 
megindulásától remeg. A népjellem 
és népnyelv búvára kétségtelenül 
sok érdekes adatot talál Nyirő köny-
vének e részében, bár azt hiszem, 
kritikával kell olvasnia, hogy valót 
és költészetet szétválasszon benne. 
Nyirő t. i. gazdag költői képzeleté-
nek sok hajtását beleoltja a székely 
regefába, hogy ez minél igézőbb 
s így a székely önérzetet és kevély-
séget annál fokozóbb legyen. De a 
nemszékely olvasó is bizonyára él-
vezni fogja a sok színt és jellem-
zetességet, bár attól félek, hogy feje 
kissé elkábul az író különösségek-
ben szokatlan gazdagságától. 

Vannak azonban a kötetnek ese-
ményes elbeszélései is. Ezeket az 
előbbiek lírai áradozásától épp bal-
ladás menetök rapszodikus volta 
különbözteti meg. Egy-két kitünő 
darabban a párbeszédek villámló 
ereje igazi drámai levegőt teremti 
hol az író nagy jellemző erejének és 
fejlesztő képességének meglepő bi-
zonyítékait adja. (Aranykehely, 
Bosszú.) Más novellák lírai hangu-
latukkal, melegségükkel hatnak 
(Sebe László hazabeszél). vagy őszin-
tén szubjektiv vonatkozásaikkal kel-
tik fel az olvasó rokonszenvét. (Igen 
szép e nemben Az alvó gyermek feje 
fölött.) Érzelmesség és humor mély 
emberi részvéttel váltakozik a kötet-
ben, mely az író kissé sötéten látó, 
de gazdag lelkét némi komor ünne-
pélyességgel szólaltatja meg. De 
„sajnos, nincs semmi finomság a 
székelyekben, — mondja a szerző 
egyik novellájában — darabosak, 
féktelenek s az Úristen is tájékozat-
lanul keresi a helyüket a másvilá-
gon, hogy hova tegye őket." Nyirő 
is székely. Nemcsak szertelen, de 
gyakran homályos is. Ugrások, ne-
hezen érthető átmenetek vannak írá-
saiban, melyek az olvasó elméjét 
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hamar elfárasztják. Annyi bizonyos, 
hogy nem tartozik a könnyed el-
beszélők közé s az olvasónak türe-
lemre van szüksége, hogy egy-egy 
bőbeszédű, nyelvi különösségeket s 
etnográfiai vonatkozásokat halmozó 
novelláját kellő figyelemmel olvassa 
végig. 

Hogy a novellák nem könnyű ol-
vasmányok, abban nyelvének is 
része van. Annyi székely tájszót 
használ, hogy pl. olvasóink számára 
a legtöbb novellát „magyarra" kel-
lene fordítani. Igaz, a nyelvjárás 
itt stílusos, nemcsak az író székely, 
a novellák éghajlata, termőföldje, 
levegője, alakjai is székelyek. Ennyi 
tájszó azonban megérdemelte volna, 
hogy Nyirő egy kis szótárt csatol-
jon kötetéhez, már csak azért is, 
mert sok zengő szava joggal pályá-
zik a köznyelv oklevelére. Nyirő 
provincializmusa bizonyára nagy 
örömet okoz a magyar nyelvésznek, 
esztétikai hatásában mégis minuszt 
jelent. De nyelve tájszók nélkül is 
gazdag. Hatalmas szóbősége, azt 
hiszem, felülmulja valamennyi élő 
írónk szókincsét. Az író ennek nem-
csak tudatában van; mintha kissé 
fitogtatná is gazdagságát. Némely 
novellája valóságos szókiállítás. Sze-
relmes a szavakba, az eredeti, sokat-
mondó, döngő szólamokba, színes 
metaforákba. Sokat „szavall", mon-
daná a székely. Mindez szép, sőt 
gyönyörű is néha, de valami itt még 
sincs rendjén. Egyszerre, egy idő-
ben és ihletben, egy műfajban ter-
melni ki az embernek magából a 
nyelvművészt, lírai költőt, novellis-
tát, etnográfust: talán mégis sok 
egy kissé. Ismét igazat kell adnom 
Nyirőnek abban, amit a székely fék-
telenségről mondott. Be igaznak ta-
lálom azt az érzésemet is, hogy a 
féktelenség mögött nagy erő rejlik: 
éles szem, eleven költői ér, a képze-
let plasztikusan formáló ereje és 
páratlan nyelvanyag. Hiszem, hogy 
tehetsége művészi továbbfejlődésé-
ben, szertelenségeit lehántva, épp oly 
büszkesége lehet a székelységnek, 
amilyen büszke ő székely voltára. 
Az Olttól indulva is be lehet futni a 
— „nagy Óceánba". 

Szombati-Szabó István: Életem. 
Lavinák éneke. (Kolozsvár.) A költő-
nek e két kötettel immár hatra sza-
porodtak verseskönyvei. Egyik mű-
vét: Japán költők c. műfordításait 

ez évi első számunk említette elisme-
réssel. Előttem levő eredeti versei 
Szombati-Szabót forrongó tehetség-
nek mutatják, kit különböző iro-
dalmi hatások áramai ragadtak hol 
egyik, hol másik irányban. Szerelmi 
versei egy elég nyers érzéki szere-
lem visszhangjai; egyéb költeményei 
pesszimista ízű reflexiók. lelki-
világa sivár, gyötrelmes és vigasz-
talan, de azt hiszem, hogy e világ 
mégis csak inkább futó hangula-
tokon épül, mint kiformált élet-
nézeten. Pesszimizmusa néha nem is 
hat őszintén, mert a költő rajta-
érhető, hogy vagy Ady. vagy más 
költő pózát affektálja. E modor az 
ótestamentum buján halmozott ké-
peit utánozza, de költőnk képeiből 
hiányzik a frisseség, a kellő rátapin-
tás és szemléletesség. Emellett gon-
dolatai néha nem közvetlen szemlé-
letből, vagy érzésekből kelnek, ha-
nem rímekből születnek (sötét eb — 
sötétebb; estikék — esti-kék; vagy: 
Milyen riadtan szalad a patak ... 
Kitől fut, vagy ki ellen az atak?). Az 
ilyen rímjátékok okozzák, hogy a 
sikerültebb versekben is találkoznak 
selejtes versszakok, melyek nem 
egyebek, mint a képzelet szavaktól 
rángatott szökellései. 

E fogyatkozások kétségkívül fel-
tűnőek az oly költőnél, ki hatodik 
kötetével lép elénk. Vagy tán épp 
azért természetesek? A gyorsköltők 
rendesen pongyolák szoktak lenni. 
Szombati-Szabótól mindenesetre el-
várhatjuk, hogy közelebbi kötetével 
nem siet annyira. Addig tehetsége 
tán a lélek nemesebb hangulataiban 
s tisztább fölhevüléseiben is meg 
fog nyilatkozni Ezt meg nemcsak 
mi, de Erdély magyarsága is joggal 
várhatja el tőle, mert nincs visszá-
sabb, mint mikor a költőpapban a 
költő a paptól messze távozik. 

Hartmann János. 

A Hopp Ferenc Keletázsiai Művé-
szeti Múzeum értékes gyarapodása. 
Hazánk legfiatalabb múzeuma, az: 
Andrássy-úti Hopp-múzeum, kétévi 
fennállása óta a magyar mecená-
soktól már több értékes műkincset 
kapott ajándékba. A legbőkezűbb 
ajándékozó kétségen kívül idegenbe 
szakadt hazánkfia, Schwaiger Imre. 
Több mint negyedszázada került 
Schwaiger Szegedről Angliába, ahol 
szorgos munkájával, széleskörű is-
mereteivel lassacskán mind a keres-
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