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Nevezetesnek tartom annak a finom 
magyarázatát, milyen nyomok és mi-
ért maradnak benne a transzcenden-
tálizmusban is a régi dogmatizmusból. 
Ilyen például a bonum supremum és 
bonum consummatum közti különbség-
tétel, mely utóbbiba Kantnál is bele-
kerül a boldogság és a túlvilág posztu-
lálása. Vagy ilyen a moráltheologia 
kirívó felmerülése a transzcendentális 
filozófia záróköve körül is. Ezekből ki-
derül, hogy az «istentelen Kant» egye-
nesen vallásos hite megmentése kedvé-
ért hűtlenné lett önmagához és követ-
kezetlen, természetesen anélkül, hogy 
ő maga ennek tudatában lett volna. 
Illetve igyekezett a praktikus ész eme 
posztulátumait is beleilleszteni rend-
szerébe. Meggyőzően bizonyítja Bartók 
azt is, hogy Hegel és Kant etikai állás-
pontja közt nincs ellentét. Sem Kant 
nem áll az egyoldalú individualitás, 
sem Hegel az egyoldalú historizmus 
alapján. Fontos végül Schleiermacher 
érdemének a kiemelése, ki Kant forma-
lizmusát kifejezetten legyőzni ipar-
kodik és eközben egészen közel kerül 
az értékelmélethez s új utakat mutat. 

Mindezzel azonban csak általában 
jellemeztük, anélkül, hogy megköze-
lítőleg is kimerítettük volna ezt a gon-
dolatokban oly gazdag könyvet. 

Joó Tibor. 

Tizen nyugat felé. Osváth Tibor hadi-
fogoly regénye. (A Pantheon kétkö-
tetes kiadása. 1930.) Két izmos kötet. 
Az első sorától az utolsóig érdekes, le-
bilincselő és izgalmas. Ha több érdeme 
nem volna, ez a kettő is elegendő lenne 
ahhoz, hogy az olvasók jó részének fel-
hívja a figyelmét magára. De Osváth 
Tibor regénye egyéb tulajdonságaival 
is dicsekedhetik. Az olvasóknak azt a 
részét, akik olyan szerencsések voltak, 
hogy a hadifogoly-élet mártiromságait 
nem szenvedték át s egy ismeretlen 
földrész életmegnyilvánulásait nem 
ismerhetik, új világba viszi el. Sokszor 
úgy hat, mint egy felfedező úton ké-

szült úti-napló, amely nem tudósok, 
hanem kíváncsi szemű emberek ré-
szére készült. Mert valójában napló, 
vagy úti-jegyzetek formájában is meg-
írhatta volna Osváth ezt a könyvet. 
Nem is szól részletesen egyébről, mint 
tíz zenekarba tömörült hadifogoly 
tiszt úti élményeiről a megnyitott 
fogolytábor-kaputól a célig: a haza-
szállító vonat elindulásáig. Tehát nem 
is egészen hadifogoly, nem is egészen 
«fogoly» regény. Egy beláthatatlan 
nagy tér: a vörös lángban égő vég-
telen orosz síkság, Szibéria fagyos 
mezői és a Volga-menti Oroszország 
szovjet-gyűrűje az a tág kalitka, ahol 
a regény hősei vergődnek. Egy-egy 
hegedűvel, vagy hangszerrel a kezük-
ben. Azt beszéli el megható színekkel 
az író, hogy a szó szoros értelmében 
hogyan sikerül a regény hőseinek haza-
muzsikálniok magukat, váfosról-vá-
rosra haladva, tehervonaton, vörös-
gárdisták rohamosztagai közt ver-
gődve, a szovjet állandó, nyilt aka-
dékoskodása közt. 

Nemzeti szempontból a legsikerül-
tebb háborús vonatkozású könyvek 
egyike. A tíz hadifogoly tiszt állandó 
merev tiltakozása a vöröshadseregbe 
való bekényszerítés ellen, a szovjet-
börtönökben sínylődő orosz nemzeti 
nagyságok és arisztokrácia megindító 
színekkel megfestett hősies szenvedése 
mind, mind a könyvből felcsendülő 
nemzeti érzés egy-egy megkapó bizo-
nyítéka. Az átélésből fakadó könyvnek 
az a része, ahol arról esik szó, hogy a 
bolseviki szolgálatba szegődött, ön-
ként ottragadt hadifoglyokat, hogy el-
ragadta, meghatotta s lélekben haza-
hozta a magyar muzsika, élénk bizo-
nyítéka az ideig-óráig megtagadható, 
de meg nem semmisülő és meg nem 
semmisíthető nemzeti érzésnek. 

Mindössze egy-két olyan fejezete 
nem hat igaznak, ahol hadifogoly-
szerelmet tárgyal. Igy pl. a Vjerocs-
kája esete. A mindenáron szeretni, sőt 
szeretkezni akaró érintetlen lány s a 



456 

vele szemben tartózkodó férfi papír-
ízűnek tűnik fel. A Vjerecskájárói 
szóló későbbi részek is ilyenek. A ha-
lálosan szerelmes nő nehezen szökik 
meg attól, aki számára a legkedvesebb. 
Ezek azonban csak apróbb elírások s 
az olvasó előtt, mint nem mindennapi 
esetek, talán annál érdekesebbek le-
hetnek. 

Osváth Tibor stílusa könnyed, él-
vezetes. Könyve számottevő része 
annak a nemzeti emléknek, melyet a 
magyar hadifoglyok szenvedésének 
emelget az újabb magyar irodalom. 

Csanádi Balogh István. 

Sas és pillangó és egyéb állatmesék. 
(Mauks Ernő mesés kötete. A szerző 
kiadása.) Rövid másfél vagy két év 
alatt a második meséskönyvét bo-
csátja közre a szerző. Már első köteté-
ben : a Fogoly oroszlánok és egyéb állat-
mesék-ben is sok a mesemondó kész-
ség, ötletesség s általában a komoly 
irodalmi érték. Ezek az írói erényei 
még szinte fokozottabb mértékben 
jellemzik új kötetét: a Sas és pillangó 
meséit. 

Mauks valóságos művésze az állat-
meseírásnak. Témáival legszívesebben 
a étért való harc eszmekörében szeret 
forogni, az elnyomók és elnyomottak 
örök ellentéte izgatja s ezekből az üt-
köző erőkből meríti legmaradandóbb 
hatású ihletéseit. Trianon külön lapot 
kap ezekben a színes elgondolásokban. 
(Mesteri ebben a nemben A foxi és a 
kuvaszok c. mese.) Csak úgy zúgnak 
e vonatkozású dolgaiban a Clémen-
ceau, Tardieu, Benes, Titulescu-féle 
társaságnak szánt élesen sebző parity-
tyakövei. A nagy paktumszerzők: 
Kellog és társai sem kerülik el vég-
zetüket. (Érről szól a Dúvadak egyez-
sége.) Semmi emberi gazság nem rej-
tőzhteik el úgy, hogy ez a szemes író 
rajta ne üssön. 

Vannak aztán másfajta meséi is : 
elégikus elborongások, amelyeket hol 
a történelemelőtti időkben helyez el 

(A nehézfejű dinosaurus), hol a még 
meg sem született jövő számláját ter-
heli meg velük. (Az utolsó elefánt.) 

A boncolgató kritikának igazán ke-
vés dolga akad ezzel az eleven képzelő 
erővel szemben, amelynek elhitető 
ereje sem kisebb. Emellett nagy forma-
készség, a tárgyhoz illő valódi, hami-
sítatlan mesehang. (Ezt igazán csak 
ritkán véti el Mauks. Két-három zök-
kenést tudnánk mindössze említeni, 
így a különben jó Kakasviadal-ban a 
bevezető részt, ahol a nagyképzett-
ségű író a kakasviadalok barbár sport-
jának lélektani alapjait kutatja.) 

A kötet átlagos előkelő színvonala 
mellett is külön kell rámutatnunk az 
író : kutya- és vágómarhatörténeteire. 
(A két kóbor kutya. A vágóhíd felé. 
Kutyák egymás közt.) Aztán ki kell 
emelnünk különösen három mesét: 
A boát és a gazellát, A mélytengeri 
halakat és A farkas és a varjút. Ezek 
a legmélyebb és legérettebb darabjai 
a könyvnek. Különösen A farkas és 
a varjú megragadó színei komorságá-
val ; az esti ködbe vesző hegyoldal, 
elhagyott csatatér, frissen kaszált 
rendjei elesett katonáknak, fojtó vér-
gőz, előre sompolyodó ragadozók — 
a hősi halál vámszedői. Gyilkos sza-
tíra csillan meg a kötet befejező da-
rabjában : Az újénekű madarakban, 
amely a dekadens művészeti irányok 
nagyhangú apostolain vág végig a 
gúny szöges ostorával. 

A könyv általán igazi irodalmi ér-
ték. Mauksot a kötete alapján a ma-
gyar meseírás legjobbjai közé kell 
sorozni. Emődy László. 

Földi Mihály : Kádár Anna lelke. 
(Regény. Franklin-Társulat.) Előző 
munkáinak kiábrándító hatása elle-
nére is érdeklődéssel és nagy figyelem-
mel olvastuk el Földi Mihály új re-
gényét, mert a budapesti Pen Club 
bíráló bizottsága tudvalevően arra 
méltatta, hogy, mint a legutóbbi két 
esztendő regénytermésének legjobbja, 
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