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egymás karjába sodorta. Viszonyuk-
nak a Mester szellemi összeroppanása 
vetett véget. Mária kötelességének 
tudatára ébredve, valóságos anyai sze-
retettel ápolta a nagy beteget. A becsü-
letes, egyenes lelkű Ralph pedig, mikor 
egy viharos éjtszakán még egyszer fel-
lángolt bűnös szenvedélyük, az ön-
vádtól és szégyentől gyötörve, ön-
gyilkossá lett. 

A történet egyes erotikus részleteinek 
rikítóbb színeit letompítja a tragikusan 
komor hangulat. Az előadás szeszélye-
sen nyugtalan. A két testvér a jelen 
sivár életét éli, apatikusan őröli napi 
teendőit, de minden a multra emlé-
kezteti őket : egy szoba, egy érkező 
sürgöny, egy facsoport, egy ösvény, 
egy tárgy egyszerre a multnak egy-egy 
képét idézik emlékezetükbe hallucina-
tórikus élénkséggel. Igy gördül le előt-
tünk a mult szomorú története, hol 
a Mária, hol a Magdolna lelkében fel-
újuló képek sorozataként. Ez az elő-
adásmód, mely az emlékezet reflektor-
fényével világítja meg néhány percre 
a mult egy-egy pontját, nem alkalmas 
a jellemek nagyvonalúan egységes 
ábrázolására és nem egyszer a mester-
kéltség hatását kelti épen úgy, mint 
a történet öt részének címe : reggel, 
dél, délután, este, éjjel. 

A kis regény bővelkedik színes le-
írásokban, melyekkel a szerző meg-
festi az események hát terét ; bővel-
kedik finom lélekrajzi részletekben, 
melyek között szinte a legszebbek: 
a két testvér sajátszerű, titkos versen-
gése, a Walter zeneművei keltette han-
gulatok, a művész őrültsége. — Nem 
ment némi valószínűtlenségtől és hatás-
kereséstől, de egészben véve irodalmi 
értékű s igen érdekes olvasmány. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül az író 
túlzott erdélyieskedŐ modorát, mellyel 
kellemesen folyamatos stílusát tar-
kítja. Ilyenek: harmincéves kellett 
legyen, bolonddá kell tartsuk, munka-
képes kell maradjon, vagy a többször 
előforduló gárgya szó, melyről a «Táj-
szótár»-ból tudja meg az ember, hogy 
kerítés-félét jelent. Mire valók ezek 
a Chiemsee partján? 

A könyv, melyet az Erdélyi Szép-
míves Céh adott ki, nova antiqua 
betűivel s Kós Károly, erdélyi festő 
finom rajzaival, tetszetős és ízléses. 

Szinnyei Ferenc. 

Nagy József: A modern gondolkodás. 
Hol van az emberi szellem történetében 
az a mély bevágás, amelytől nyugodt 

lelkiismerettel számíthatjuk a modern 
gondolkodás kezdetét. A szűk látókörű 
pozitívizmus a technicizmus kifejlődé-
sében látta a megújulást és régibb 
korokban mást sem értékeit, mint 
önmaga előfutárait. A tizennyolcadik 
század saját elveiben látta a modern-
ség kezdetét és végét. A romantika a 
középkort érezte legközelebbi elődjé-
nek, merész íveléssel hajolva át a 
közbeeső időkön. Történészek és böl-
cselők szorgalmas munkával iparkod-
tak a köztudatot helyesbíteni, ponto-
sabbra rajzolni. Csak épen egymásközt 
nem tudtak megegyezni és így mind-
két tudományág tekintélyének hódolva 
kénytelenek vagyunk egyformán Des-
cartesban és az olasz renaisszanceban 
látni a kezdet kezdetét. Ma ugyan 
mindkettőnek a nagy újságát kétségbe-
vonják új bölcselők és új történetírók, 
kimutatva a középkorba ágyazódásu-
kat, de egyelőre, mint határkövek, 
még mindig jó szolgálatot tesznek. 

Nagy József is tekintélyes német 
tanuk alapján a renaissance városivá 
fejlődő kultúrájában ismeri fel a mo-
dern társadalom és modern szellem 
alapját. Az újkor elején a polgárság 
jut egyre jelentősebb szerephez és 
világnézetében gyökeresen eltér a feu-
dális társadalom vezető rétegeitől: 
a nemességtől és papságtól. Az embe-
rek egészen indokolatlanul s a régebbi 
generációnak teljesen érthetetlen mó-
don mást és másképen akarnak, mert 
más értékeket vallanak, mint elődeik. 
Nagy József ezt az erőszakos változást 
Scheler tetszetős elméletével magya-
rázza ; a polgárság ressentimentjávai 
az arisztokrata életstílussal szemben. 
Azt hiszem azonban, e magyarázat 
nem kielégítő. Valójában az új gene-
rációk nem «mást és másképen» akar-
tak, mint elődjeik, hanem épen ugyan-
azt, szolgai másolással, külsőségek el-
lesésével és tartalmi tehetetlenséggel. 
Változtattak, de azáltal, hogy meg-
tartani akartak és rontottak. A re-
naissance polgáremberére még teljesen 
rásúlyosodott az előkelő mintakép és 
a helyzet a századok folyamán alig 
változott. A tizennyolcadik század vé-
gén a francia polgárság, amelynek 
vagyoni, társadalmi hatalma és önér-
zete hallatlan mértékben megnöveke-
dett, forradalomra már készen állott. 
Ugyanakkor azonban minden életnyil-
vánulásában és ami még fontosabb, 
ízlésében és gondolkodásában az arisz-
tokraták szerint igazodott. Világnéze-
tét fentről nyerte, csak ösztönei voltak 
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alulról, önmagából. A változtatások 
eleinte az utánzás gyarlóságai, önkén-
telen eltorzításai voltak. Később a 
XIX. század fejlődése folytán kialakult 
egy olyan-amilyen önálló polgári szel-
lem (és ez sem mindenütt), de ekkor 
sem, még kevésbbé a renaissance ide-
jén, egyszerre, tökéletes-készen, szánt-
szándékkal. És ha Nagy József szerint 
az új akarás fejtetőre állította az 
arisztokratikus értékeket, hozzátehet-
jük, ezt azzal a hittel tette, hogy 
lábukra állítja őket. 

Nagy József könyve világosan fog-
lalja össze az egyetemes problémákat 
és jó szolgálatot tesz azoknak, akik 
szeretnek elméletekben gyönyörködni 
és szívesen siklanak végig az emberi 
szellem hosszú vándorútján. A konkré-
tumok kedvelői pedig szintén találnak 
nekik megfelelő táplálékot a könyv 
függelékében, amely az egyetem és a 
modern gondolkodás összefüggését tár-
gyalja. L. D. 

Máriássyné Szemere Katinka: For-
dul a szél. — Versek. 1927. 646. Jó-
hangzású, kedves név előttünk Má-
riássyné Szemere Katinka neve, akinek 
nem egy bájos költeményében volt 
már alkalmuk gyönyörködni a Nap-
kelet olvasóinak. A kedves ismerős 
nevét örömmel üdvözöljük a sáros-
pataki Főiskolai Nyomda csinos ki-
állítású verses füzetén. Ez az örömünk 
egyre fokozódik és szinte boldogság-
érzéssé teljesedik, amint a kis vers-
gyüjtemény üde költészetébe felejtke-
zünk. Mert valóban el tudja velünk fe-
ledtetni az élet hétköznapjait, miköz-
ben ráeszméltet bennnüket az emberi, 
különösen pedig a női élet megható 
szépségeire. — Az első ilyen szépség az 
anyaság motívumában jelentkezik. Az 
ezzel kapcsolatos érzelmek szelíd hul-
lámzása adja meg az asszonyi élet fő-
irányát, aminthogy ez uralkodik Má-
riássyné költészetén is. Egész ciklusban 
esdekli az anyaság vágyát (Terem-e 
még? Eljön-e még?), ujjongja örömét 
(Advent, Hazafelé) és zokogja fájdal-
mát (Elment, Lábbadozóban). Meglát-
szik, hogy ez nemcsak költészetének, 
hanem életének is uralkodó motívuma, 
Benne a maga egyszerűen nemes lelké-
nek legtisztább lángja lobog. Ha ez a 
láng az enyészet sötét szelével viasko-
dik, akkor nem tudja bemelegíteni a 
fázó életet: 

Oly lassan, lassan jön vissza az élet, 
Oly hideg lett, hogy elment a remény, 

Oly különös a téli nap sütése, 
Oly idegen a meghitt lámpafény. 

A szobákat, hogy új ra végigjárom, 
Hol minden bútor támasz, védelem, — 
Csak összefut a szemem előtt minden : 
A bölcsőt, jaj, a bölcsőt nem lelem! 

(Lábbadozóban.) 

Szerencsére van a költő lelkének egy 
másik hatalmas szépsége, amely nem-
csak költészetének ad szárnyaló erőt, 
hanem őt magát is átsegíti az élet 
szakadékain. Ez a diadalmas életszép-
ség a reményteljes hit, amely nem en-
gedi elhalványodni a lélek ideáljait még 
a hétköznapok gondteljes szürkeségé-
ben sem: 

Úgy jön a gond is néha, mint a köd. 
Egy pillanat és mindent elborít, 
Minden kilátást elhomályosít, 
S mindenütt van, hiába kerülöd. 

Ahogy az Úr akarja, úgy legyen. 
Jöjjön a gond, mi nem félünk tőle; 
Csak a lelkünk nőjön ki belőle, 
És mindig süssön a nap a hegyen. 

Ugyanezt a fölemelő világnézetet 
hirdeti erőteljes metaforájával a «Tátra» 
című vers is : 

A mindennapi élet fölött áll, 
— Hogy fel is nézzünk, ne mindig 

hátra — 
A lelkünkben is a Magas Tá t ra : 
A fel-feltűnő örök ideál. 

Ennek tiszta ragyogását csak fo-
kozza az élet tragikus mélységeinek 
finom rajzú megéreztetése is. Igy vál-
nak minél teljesebb harmóniává szelíd 
hangjának és színezésének egyszerősé-
gükben is tetszetős változatai. Az 
anyaság érzésének szinte hiánytalan 
skálája és a hit szárnyaló himnusza 
után ki tudja hozni kedves hangú 
lantjából a tavasz játszi muzsikáját s 
az irredentizmus zengő énekét egy-
aránt. Ez utóbbi különös erővel és 
költőiességgel zendül meg «A magyar 
nóta» című versében, amely az ismert 
motívumot egyénítő szépségben kelti 
ú j életre. Amilyen egyszerűen tiszta és 
nemes a költő témaköre s megkapó 
őszinteséggel kibontakozó lelkülete, 
olyan könnyed és tiszta költészetének 
formája is. Szava természetes, hangja 
üde, sorai változatos ritmusúak Ver-
seiben szerencsésen egyesül a tartalom 
egyszerű szépsége a forma modern vál-
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