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Allegorikus költeményei is szépek : 
A negyedik szolga a maga egyéniségé-
nek allegóriája, A beteg gyermek és a 
napsugár az emberi boldogságé, Tuba 
Pál «allegorikus mese» a szerző szerint, 
de sikerült balladának is beillik. Bájos 
életkép A vén kapitány, mely meleg 
megemlékezés a híres Zubovics Fedor-
ról. A figyelmes és műértő olvasó még 
sok finom hangulatú és mély gondolati 
tartalmú verset találhat e kötetben s 
belőlük valóban «szabadnak, hűnek» 
fogja megismerni a költő «vívódó, 
vérző» lelkét. 

Szász Béla rokonszenves és kiforrott 
költői egyéniségét szívesen látjuk a 
mai lírai zürzavar közepette s nem 
akarjuk neki elhinni, hogy ez a kötete 
búcsúzkodás a múzsától. Reméljük, 
hogy hamarosan egy újabb kötettel fog 
rácáfolni önmagára, mert — hiába — 
nehéz annak megválni ettől «a hiú és 
kacér asszonytól», aki egyszer rabjává 
lett. Egyelőre érdeklődve várjuk kész 
Edda-fordításának megjelenését. 

Szinnyei Ferenc. 

A magyar forradalmak világtörté-
nelmi tanulsága. Aki figyelemmel kíséri 
a külföld publicisztikai irodalmát, észre-
vehette, hogy a magyar forradalom ta-
nulságait a külföld is igyekszik felhasz-
nálni, mert a józanul látók figyelmét 
nem kerüli el, milyen nemzetközi erők 
működtek a mi forradalmainkban,olyan 
erők, melyekkel saját hazájukban is 
számolniok kell. 

Franciaországban különösen nagy 
érdeklődéssel figyelték szomorú tragi-
komédiánkat és mindjobban szaporo-
dik azon munkák száma, melyek szerzői 
a franciák előtt mementoképen utal-
nak a magyar eseményekre : vigyázza-
tok, mert mi is ide jutunk ! 

Tharaud színes és kitűnően megírt 
könyve (Quand Israël est roi), mely e 
folyóirat hasábjain is megjelent (Nap-
kelet IV.), a magyar forradalmak egyet-
len művészi tollal megírt leírása, mely 
megnyitotta a világ szemét és éles 
fénnyel világította meg a hírlapi tudó-
sításokból csak zavarosan ismert ese-
ményeket. 

Azután jött Tormay Cécile Bujdosó 
könyué-nek francia fordítása (Le livre 
proscrit 1919), mely népszerűségben 
vetekszik Tharaud könyvével1 és erő-

1 A fordítás jellemzését és kri t ikáját adja 
Maritschnigné Jankovics Kornélia: Marcelle 
Tinayre 1928 (Bibi. de l 'Institut Français á 
l'Université de Budapest). 

sen hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
forradalmakról tiszta képet kapjon a 
külföld. Ezt a két könyvet és más 
egyéb tudósításokat használta fel Mgr. 
Jouin nagy könyvében : Le péril judéo-
magonnique (1919—1927, 5. köt.). 

Most egy új francia könyv fekszik 
előttünk : L. de Poncinstől, aki A for-
radalom titkos erői : szabadkőmívesség, 
zsidóság (Les forces secrétes de la Révo-
lution. Fr.: M.: Judaïsme, Paris, 
Bossard 1928) címen világítja meg a 
szabadkőmívesség és a zsidóság szere-
pét a világforradalmakban s ebben 
tekintélyes részt jut tat a magyar ese-
ményeknek, melyekből becses tanulsá-
gokat von le. Tulaj donképen nem önálló 
tanulmány, egybefüggő könyv, hanem 
egy idézetekből összeállított antológia : 
az egyes idézetek magukban beszélnek 
s bizonyos terv szerint csoportosítva 
geometriai pontossággal vezetnek el a 
végső célhoz, melynek összefoglalását 
elolvasva, azt mondjuk a szerzővel : 
quod erat demonstrandum. 

A könyv két részből á l l : első részé-
ben a szabadkőmívesmozgalommal fog-
lalkozik. Rámutat a szabadkőmívesség 
tanulmányozásának nehézségeire, rö-
viden vázolja a szabadkőmívesség szer-
vezetét, mibenlétét és különös súllyal 
ismerteti a szabadkőmívesség szerepét 
a világforradalmakban. Itt természete-
sen a szerző szemében, ki meggyőződé-
ses royalista, a nagy francia forrada-
lom áll előtérben, de különösen becses-
nek tar t ja a magyarországi bolseviz-
mus bukása után megjelent munkákat, 
melyek a magyar szabadkőmívesmoz-
galom forradalmi szerepét igyekeztek 
tisztázni és a páholyok levéltáraiból 
számos európai érdekességű adatot 
hoztak felszínre. Magunk részéről csak 
megerősíthetjük mindazt, amit Pon-
cinsnél olvasunk, sőt a szerzőnek figyel-
mébe ajánlhatjuk a Martinovics-féle 
szövetkezés történetét, mely talán még 
világosabban, mint a francia forrada-
lom, mutat ja a szabadkőmívesség és a 
forradalmi mozgalom szoros kapcsola-
tát.2 

Mindez világos és a szabadkőmíves-
ség «haladás»-kultuszából természet-
szerűleg következik. Csupán abban az 
egyben nem értünk egyet a szerzővel, 
mikor a szabadkőmívességet az atheista 
materializmussal azonosítja. A szabad-
kőmívesség is, mint minden szellemi 

2 V. ö . : Mályusz Elemér kitünő tanul-
mányát : Sándor Lipót főherceg iratai (Buda-
pest, 1926) bevezetesében. 
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mozgalom, az idők folyamán változá-
sokon ment át és különféle szellemi 
áramlatokat hordozott magában. Igy 
kezdetben, sőt tovább is sokáig, egé-
szen bizonyosan nem az atheista ma-
terializmus (D'Holbach) volt az ural-
kodó szelleme, hanem az interkonfesz-
szionális deizmus, mely a vallások 
egyenrangúságát és a vallástürelmi 
eszmét hirdette. A XVIII . században 
a materializmus a deizmusnál kissé 
gyengébberejű szellemi mozgalom, bár 
a materializmusnak is igen mély szel-
lemi gyökerei vannak. A marxista ma-
terializmus csak a XIX. század végén 
kezdi elönteni a páholyokat, melyek 
ekkor mentek át a radikális-szocialista 
pártemberek hatalmi körébe és járul-
nak hozzá szervezetükkel a forradal-
mak kirobbantásához, bár Jászi Osz-
kár az emigrációban írt könyvében 
igen lesajnálja tehetetlennek jellemzett 
«testvéreit». Ekkor lépnek ki a páho-
lyokból tömegesen a liberális-nemzeti 
érzésű keresztény polgárok tömegei és 
lépnek helyükbe a zsidó polgárság szé-
les, radikális-szocialista hajlandóságú 
rétegei. 

A szerző kétségtelenül túlmegy a 
történeti tényeken, mikor az egész fran-
cia forradalmat, nevezetesen annak jel-
szavát is a szabadkőmíveseknek tulaj-
donítja, bár ezen állításán a zárószó-
ban enyhít valamit. De annyi viszont 
bizonyos, hogy az egyház- és a tételes 
vallásellenes szellemnek és a forradalmi 
mozgolódásoknak a progresszista pá-
holyok voltak mindenkor a melegágyai. 
(L. Francia- és Olaszország újabb tör-
ténelmét.) Itt különösen érdekesek 
azok a magyar vonatkozású megállapí-
tások, melyeket a szerző Mgr. Jouin 
könyvéből idéz Gesztesi Gyula tanul-
mánya alapján (94—98. 11.). 

A könyv második része a zsidóság 
forradalmi szerepét világítja meg. 
Itt különösebb hangsúly esik a kom-
munistamozgalmakra, melyeknek ve-
zetésében a zsidóság feltűnő nagy szám-
ban és lelkesedéssel vett részt. Bár Mgr. 
Jouin magyar adataiba több tévedés 
csúszott be (a nevek itt-ott eltorzul-
tak, Jászit és Diener-Dénest népbiz-
tosnak teszi meg), mégis imponáló az 
az adattömeg, mellyel ezt a sajnos 
általunk közvetlen tapasztalatból is-
mert történeti tényt megvilágítja. 
Szerzőnek még figyelmébe ajánlanók 
Jászi Oszkárnak az emigrációban írt 
munkáját, melyekben becses vallomá-
sokat kapna a zsidóság forradalmi sze-
repéről, továbbá Szekfü Gyula Három 

nemzedék-ét, melyben a zsidóság ma-
gyarországi történetét kapja meg szé-
les, de erős vonásokban. Különösen 
érdekes mindaz, amit a szerző a zsidó-
ság nemzetközi szervezeteiről í r : a 
Kahalról, a Beth-Dineről, az Alliance-
ról, a Bnai-Brith zsidópáholyokról és a 
Poale-Sion zsidó-szociálista szervezet-
ről. Borzalmasságukban pedig meg-
kapóak azok az adatok, melyeket a 
bolsevikiek kegyetlenségéről nyujt hi-
vatalos jelentések alapján, mely meg-
erősíti az olvasót abban a lesújtó meg-
győződésében, hogy nincs az európai 
és ázsiai ó- és középkornak az a sötét 
korszaka, melyben oly mélyre süllyedt 
volna az emberiség, mint saját korunk-
ban. Mereskovszkinak van igaza : az 
Anti-Krisztus uralma ez, ki perverz 
gyönyörűségét találja az ember leg-
szörnyűbb kínjaiban és elaljasodásá-
ban! 

Poncins könyve, melyben Tormay 
Cécile Bujdosó könyve és más egyéb 
magyar források mint becses adalékok 
járulnak hozzá a végső tanulságok le-
vonásához, ránk magyarokra nézve 
igen érdekes tanulmány, melynek 
perspektívájában a magyar események 
is széles távlatot nyernek. 

Eckhardt Sándor. 

Kilián Zoltán: A fügemadár. (Regény. 
A Magyarság kiadása.) A magyar ki-
adók több helyen jelentették ki már 
mintegy panaszképen, hogy a fiatal 
írói gárda nem megy hozzájuk, nem hoz-
hatnak fiatal íróktól könyveket. 

A valóság az, hogy ezek az írók tel-
jesen kész, értékes és friss munkákkal 
rendelkeznek, még sem képesek azokkal 
a nyilvánosság elé kerülni. Egyiknek-
másiknak sikerül a napilapok hasáb-
jain, vagy a napisajtó olcsó regény-
mellékletében szóhoz jutni, természe-
tes azután, hogy ebben a formában 
sem a kritika, sem a kiadók nem vesz-
nek róluk tudomást. Nagy elégtétel az-
után az, hogy ennek dacára a közönség 
ismeri és szereti őket. 

Kilián Zoltánnak ez a kis regény már 
harmadik munkája, mely a «Magyarság» 
regénymellékleteként jelenik meg. Ta-
gadhatatlanul nagy közönsége van, a 
közönség szereti és bár írói egyénisége 
maradandóbb formáját érdemelné meg 
a könyvkiadásnak, mindeddig nem tu-
dott a könyvpiac választékosabb vise-
letében a közönség szeme elé kerülni. 
Meg kellett elégednie a kopott, szegé-
nyes gunyával. 

Regénye előszele annak a hatalmas 
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