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mutató kis könyvet a középiskolák 
poétikai osztálya számára kötelező 
olvasmánnyá kellene tenni. 

Zsigmond Ferenc. 

C. H. Becker : Robert Gragger. Eine 
Gedächtnisrede. (Ungarische Jahr-
bücher VII. 1.) Ez az emlékbeszéd, 
melyet Becker porosz kultuszminisz-
ter ta r to t t a berlini egyetem aulájában 
a Gragger Róbert emlékére rendezett 
gyászünnepélyen, jelentőségében mesz-
sze túlhaladja a szokványos emlék-
beszédeket. A porosz kultúrpolitika 
nagynevű intézője nemcsak Gragger 
Róbertnek emelt ezen beszédével ma-
radandó emléket, hanem új ra kifeje-
zésre j u t t a t t a a magyar kulturális 
törekvések iránti benső rokonérzését. 
Bennünket magyarokat a külföld soha-
sem kényeztetett el, hozzá lehettünk 
szokva, hogy irodalmunkról, művé-
szetünkről, állami életünkről még a 
hozzánk legközelebb álló népek köré-
ben is a legfantasztikusabb vélemények 
helyesebben tévhitek voltak elterjedve. 
Ez a beszéd a magyar kulturális élet 
olyan beható, megértő és szerető isme-
retéről tesz tanubizonyságot, amilyenre 
eddig nem volt példánk. Ezt elsősor-
ban Gragger Róbertnek köszönhetjük, 
aki egy évtizeden át fáradhatat lanul 
dolgozott azon, hogy a magyar-német 
kulturális kapcsolatokat politikától 
mentesítve, tudományosan megala-
pozva kifejlessze. Tette pedig ezt a 
magyar történelem legvégzetesebb tíz 
esztendejében, amikor a külföldön el-
lenségeinké volt a szó és mi némaságra 
voltunk kárhoztatva. Hogy a porosz 
kultuszminiszter ilyen beszédet mond-
hato t t róla a berlini egyetem aulájá-
ban a német szellemi élet egybegyűlt 
kimagasló egyéniségei előtt, az kizáró-
lagosan az ő érdeme. Becker világosan 
lá t ta meg Gragger jelentőségét mind 
a német, mind a magyar szellemi élet 
szempontjából. Az alkalomszerűség 
nem csábítja őt el az objektivitás ú t já -
ról, de azért minden szavából kiérez-
hető a csodálat Gragger nagy teljesít-
ményei iránt. Behatóan boncolja Grag-
ger egyéniségét, tudományos és kultúr-
politikai működését. Lelki analizise 
túlnő az egyéni lélekanalizis keretén 
és elvi jelentőséget ölt. Gragger kettős 
(német-magyar) származásából vezeti 
le azt a tehetséget, hogy közvetíteni 
tudot t a két nemzet között, mert a 
kettő között állván, mindkettőt meg 
tud t a érteni és bírálni. Innen az a törek-
vése, hogy a benne élő kettőséget a két 

nemzet között való kultúrkapcsolat 
megteremtésével győzze le. Működése 
egyrészt tudományos-propagativ, más-
részt kultúrpolitikai szervező. Az elsőt 
szolgálja tudományos munkáinak és 
kiadványainak egész sorozatával, me-
lyeket Becker részletesen ismertet, a 
másikat nagy kultúrintézmények léte-
sítésével, mint amilyenek elsősorban 
a Magyar Intézet és a Collegium Hun-
garicum. Nagyon meleg szavakat talál 
végül Becker Gragger emberi egyéni-
ségének jellemzésére, melyben nagy 
ellentétek harmonikusan olvadtak ösz-
sze. Egyéniségének legnagyobb ható-
erejét és varázsát jóságában látja. 
Becker Németországnak elismerten leg-
jobb szónokai közé tartozik, de ez az 
emlékbeszéde még az ő művei közül 
is kiválik nemcsak tartalmi mélységé-
vel, hanem formai és szerkezeti szép-
ségével. Számunkra azonban különösen 
jelentős, mert hitvallás a magyar 
német kultúrkapcsolat továbbfejlesz-
tése mellett. Vigasztalódva érezzük ki 
belőle, hogy Gragger Róbert nem élt 
hiába. rl. 

Laczkó Géza : Sátán Trismegistos 
olvasója. Laczkó Géza huszonhárom 
novellájában görbe tükröt ta r t az élet 
e lé : csupa torz alakot, helyesebben 
torz lelket rajzol, értelmetlen életeket, 
elcsúszott egzisztenciákat. Bács Andor 
a feleségéért sikkaszt, hogy körül-
vehesse az élet minden szépségével 
és amikor letartóztat ják, a felesége el-
hagyja. De nem ez a tragédiája. Ami-
kor kiszabadul és vagyona megduplá-
zódik, a felesége újra visszakívánkozik 
hozzá. Csak a pénzéért szerette. Ezt 
nem bírja ki. Ilyen lelki tragédia zül-
leszti el Lovag Niedzelszkyt is. Egy 
asszony miat t harapja le az állatszeli-
dítőnek félarcát Fedra, a nőstény-
tigris. Lenyügözően szomorú «A ká-
rogó virág», a pesti nagyúri gyermek, 
aki első emberi szóul a varjúkárogást 
tanul ja meg, mert nincs, aki törődjön 
vele. Még jobban elmélyíti ennek a 
novellának tragikus alaphangját a ke-
rete : a hajnali piszkos kávéház, ahol 
ezt a történetet a lezüllött ujságíró a 
szerzőnek elbeszéli. Nagyon maiak 
ezek az elbeszélések és nagyon fájnak. 
Legjobban a szerzőnek fájnak. Mintha 
csak sok életcsalódását, életundorát 
akarná magából kiírni, szinte kéjelegni 
látszik helyenkint a magyar nyelv 
legmocskosabb szavainak halmozásá-
ban, de megérezzük, hogy ez nála nem 
felületes naturalizmus, hanem — bár-
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milyen különösen hangozzék is — meg-
tisztulási vágy. Lélekanalizise megle-
pően finom, nem elmélkedő, hanem 
szemléltető, behatol egészen az ön-
tudatalat t iság mélyébe. (Pl. «A lesze-
relt») Nem tud ja objektiven nézni az 
életet, kivetítve. Majdnem minden el-
beszélését első személyben mondja el, 
vagy legalább is résztvesz a cselek-
ményben. Megérezzük : ezek nem ki-
gondolt, alkalmazott történetek, ha-
nem lelki élmények. Nem gyönyör-
ködünk bennük. írójuk nagyon szen-
vedhetett , amikor megírta őket. 

A mában játszó novellák után szinte 
felüdítőleg hatnak történeti korban 
játszó elbeszélései. Ezekben csillog-
t a t j a Laczkó leginkább kifinomult, 
nagy műveltségén és olvasottságán 
alapuló stílművészetét, melyet már 
regényében, «Német maszlag, török 
áfium»-ban megismerhettünk. Reális 
színekkel idézi fel Attila, Ovidius, 
Cervantes, Strindberg, Petőfi alakját . 
A legkülönbözőbb korokban és orszá-
gokban otthonos, de i t t sem az ese-
mények fontosak számára, hanem a 
lelki történések. Az irodalomtörténész 
számára valóságos csemege «Mester 
az kohnyán» című elbeszélése, mely 
a kódexek nyelvén mond el egy közép-
kori kolostori csodás történetet. 

Laczkó Géza szűkszavú író. Ma két-
ségtelenül a legjelesebb magyar stíl-
művészek közé tartozik. Remélhetőleg 
ez a novelláskötete újból magyobb és 
t isztultabb alkotásra szabadítja fel. 

Farkas Gyula. 

A támadás. I r ta nagybaconi vitéz 
Nagy Vilmos ezredes. Budapest . 1926. 
Ez a könyv, bár címében, tárgyalási 
menetében s egész felfogásában szigo-
rúan megőrzi a katonai szaktudomány 
jellegét, mégis megérdemli, hogy a 
szélesebb körű, laikus közönség figyel-
mét is felhívjuk rá. Nem háborús tör-
ténet ; az ilyesmiből elég bő termés 
van ugyan a hazai és külföldi iroda-
lomban, de legnagyobb része nem 
mondható valami vonzó olvasmány-
nak : a szabadjára eresztett egyéni 
fantázia vagy a vak politikai elfogult-
ság és tájékozatlanság a legtöbbjét 
élvezhetetlenné teszi. A háború tör-
ténetének megírása előtt még sok ilyen 
könyvnek kell napvilágot látnia, mint 
a Nagy Vilmosé. Legnagyobb részt a 
világháborúból vet t hadműveleti moz-
zanatokat magyaráz abból a szem-
pontból, hogy a hadviselő feleknek a 
döntésre irányuló akarata hogyan ju t 

kifejezésre az egyes hadi tervekben. 
Egyszerű, világos előadás jellemzi ; a 
legbonyolultabb helyzetekben néhány 
élesen odavetí tet t fénysugárral rávilá-
gít a lényeges és döntő körülményekre. 
Tiszta magyar nyelve úgyszólván már 
teljesen lecsiszolta magáról a régi, 
«közös»-be oltott honvédnyelv bántó 
magyartalanságait , melyeknek a vég-
leges kiirtása ú j honvédségünknek egyik 
legszebb feladata lesz. Az olvasó sok 
végzetes jelentőségű esemény igazi 
értelmét ismeri meg Nagy Vilmos köny-
véből, amelyről igen sokat hallott már, 
de jelentőségét és az eseményekkel 
való összefüggését valójában még nem 
értet te. —s 

Magyar Művészeti Könyvtár. (Szer-
keszti Bálint Jenő.) Sorozatos vállala-
tok ismertetésével tu la j donképen várni 
kellene addig, míg nagyobb kötetszám-
hoz érkeztek el s ennek alapján bizto-
sabban volna megítélhető : beváltot-
ták-e a hozzájuk fűzöt t várakozást s 
mennyiben érték el a ki tűzöt t célt? 
Különösen áll ez olyan vállalatokra, 
melyek a nevelést is feladataik közé 
ír ják. I t t elsősorban az együttesen, az 
egész sorozat céljain, egységes világ-
nézeti alapjain és eszközein fordul meg 
az a kérdés, hozott-e a vállalat valami 
ú j és maradandó értéket, helyeselhe-
tők voltak-e az alapvető szempontok? 

Kétségtelen, hogy ez a felfogás nem 
kis önmegtagadást kíván a sorozatban 
helyet foglaló egyes tanulmányok szer-
zőitől. De nemcsak a szerkesztőnek, 
hanem nekik is t isztán kell látniok, 
hogy mozaikmunkában vesznek részt 
s az általuk szolgáltatott kövecskék, 
színeiknek minden különbözősége és 
eredetisége mellett is, csak abban az 
esetben illeszkednek harmonikusan az 
együttesbe, ha a vállalkozás közös 
szempontjait állandóan figyelemben 
t a r t j ák . 

Meg kell vallani, hogy a Magyar 
Művészeti Könyvtárnak eddig ke-
zünkbe j u t o t t 18 számából, illetve hét 
füzetéből a vállalat egészére nézve 
még nem alkotható végleges vélemény. 
Minthogy az eddigi 18 számból tizet 
az olasz renaissance egyik nagy mes-
terének szentelt munka foglal el, a 
vállalat nyilvánvalóan többet kíván 
adni, mint amennyit címében mond s 
az egyetemes művészettörténet vezető 
egyéniségeit is be akar ja muta tn i mű-
velt olvasóközönségünknek. Ez a sokat-
akarás ebben az esetben bizonyára 
örvendetes és helyeselhető, ám csakis 
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