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prózai fölhigítása. Nem ötlettelen, de nagyon bőbeszédű. Egyedül a viharral. 
Az ilyen zenedarabszerűen megkomponált írás fölemészti a beleölt erőfeszítést, 
a végén még sem hagy semmit maga után. Forgószínpad: Élet? A forgószínpad 
egyes képei elég szerencsések. Forgásából azonban nem az élet jön ki, inkább 
szentimentálizmus és hetykeség bántó keveréke. Stílusa túl szaggatott. A lako-
nikusság nem mindig bölcseség. Figurák. Furcsa írás. Igazi jókedv és olcsó 
élcelődés elég szerencsétlenül keverednek benne. Az utolsó vihar. Folyamatos 
elbeszélőkészsége különb témát érdemelt volna. Az ilyesmi csak kifele vér-
fagylaló, valójában banális. Őserő jeligéjű novellák. Elég kiforrt elbeszélő, de az 
egyes részek stílusfelfogása nagyon különböző. Ennyiféle stílusváltás meg-
bontja a mű egységét. Az Ulyiica Janó-ban föltálalt ethnológiai párhuzam 
elárulja a dilettánst. A lélek harcai. A sok pontozás és felkiáltójel mögött a 
nagyotmondás igénye lappang. 

Az apám ügye. Noha folyamatos elbeszélő, nem tudott semmiféle érdek-
lődést felkelteni. Az örök menyasszony visszatér. A történet pszichológiai való-
szinűsége nem nagy. Néhol elég kedves. Közepes stiliszta, A csavargó. A hosszú 
lére eresztett históriából nem bontakozik ki érdemes mondanivaló. Vizió. Nem 
valami épületes történet, nem is tudjuk, mit mond vele, de elég jól írta meg. 
Sunt lacrimae rerum. Pathétikus beállítású, pózokban továbbmozduló, hamis 
életlátásra valló történetek. A hajnali séta. Érdektelen. Eszmei magja olcsó kis 
igazságocska. Másik novellája sem jobb. Mária. Az ilyenféle «felismerés»-ek, 
már az életben is ponyvaízűek, hát az irodalomban! A megírás sem mutat 
semmi feltűnőt. Üzzük a napfényt. Majdnem együgyű történet, néhány eleve-
nítő stílusötlet. Lángoló szobor. Asszonykápráztató báró, becsületes férj, rossz 
feleség és jó anya unalomig ismételt története. Semmi figyelemre méltó. A huszas 
arany. Jól tette az apja, hogy elvette az aranyat. A szülői közöny ordítóbb dol-
gokban nyilatkozik (ha nyilatkozik). A mama szeme. Fiatal leányok folyóiratá-
ban elcsúszik. 

Egész kezdetlegesek: A szerzetes. Falun. Vándorfelhők és két sugaras 
szem. A megtartott igéret. Hulló angyalok. Az anyai szeretet csókja. A farkas-
fog. Nem vagy a gyermekem. Egy fogadás története. Az a kettős. Dini. Kereszt-
útnál. Az igazi burzsoá. 

Tudományos élet. 
A Bach-korszak novella- és regény-

irodalmáról, érzelmes, lelkes, roman-
tikus 48-as honvédnovellákról érteke-
zett január havi akadémiai székfogla-
lójában Szinnyei Ferenc, folyóiratunk 
kitűnő munkatársa. Szinnyei nagy, de 
száraz fába vágta fejszéjét, mikor élete 
munkásságának jelentős részét a mult 
század eleji magyar regény és elbeszé-
lés történetének szentelte; munkája 
azonban szép eredményt hozott: nagy 
műve: Novella- és regényirodalmunk a 
szabadságharcig már régebben megje-
lent és most ennek folytatásából kap-
tunk ízelítőt. 

Megtudtuk, hogy a későbbi, mindent 
egy színre festő liberális felfogástól el-

térően, a forradalmat nem egyhangúan 
ítélték meg a beszély-írók: voltak szép 
számmal, akik ellene fordultak. Meg-
lepetés volt a Jókai-epigonok bemuta-
tása is: eddig csak Petőfi-utánzókról 
beszélt az irodalomtörténet. 

Az osztályelnök, Némethy Géza, 
szellemes és szépen hangzó beszéddel 
üdvözölte az új rendes tagot. Elisme-
rés illeti meg az illusztris tudóst, hogy 
ezt a francia műfajt, az akadémiai fo-
gadóbeszédet (discours de réception) 
nálunk is meghonosította. A szépen 
szárnyaló szó mindig elkél a mi ba-
nális, döcögő nyelvű közéleti retori-
kánkban. Hallottuk tőle a filológiá-
nak szellemes meghatározását is: ez a 
sokaktól lenézett tudomány az ars non 
obliviscendi, a nemfelejtés tudomá-
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nya, mert azt a nemes feladatot tűzte 
ki magának, hogy megmentse, amit 
valaha ember érzett és gondolt. 

Viszont azt hisszük, stílushibába 
esett Némethy, mikor a nagymultú 
Budapesti Philológiai Társaság januári 
közgyűlésén a saját, már nyomtatás-
ban megjelent költeményét olvasta fel 
elnöki megnyitóképen. Ma, amikor a 
filológia, az irodalomtudomány és 
elsősorban az ókori, melynek Némethy 
kiváló és külföldön is ismert műve-
lője, egészen ú j célok előtt áll, mikor 
szüntelen új meg új szempontok me-
rülnek fel, kitől várnók, ha nem a tár-
saság elnökétől a magyar filológia mai 
célkitüzését, különösen a klasszikus 
tudományok közéleti elnyomása és el-
népszerűtlenedése idején? Mi a tudós 
Némethyt akarjuk mindig és újra hal-
lani — a tudományos társaságokban! 

A nagygyűlés előadója, Alföldi 
András, debreceni egyetemi tanár ta-
nulmánya megmutatta, mint lehet a 
tudományt az élettel kapcsolatba 
hozni. Pannónia romjai keltek életre 
szavaiban, elénk lebbent a magyar 
Duna-vidék ősi szelleme. Mert ez a 
tájék, melyet eleinte csupán határőrvi-
déknek szánt Róma, mihamar kifej-
lesztette izmos barbáraiból azt a kato-
nai és szellemi hatalmat, mely attól 
fogva egész Róma politikai életét volt 
hivatva kormányozni. A császárok 
innen kerülnek ki egészen Valentinia-
nusig, ki aztán a birodalom súlypont-
ját keletre helyezte. Bár a lakosság 
kultúrája nem emelkedett a tiszta hel-
lenizmusig, mégis a veteránok, sőt a 
parasztok is urbanizálódnak és egy 
egészséges városi kultúra hordozói 
lesznek. De ami a legfőbb, ezekben az 
ellatinosodott barbárokban él — to-
vább mint a lezüllött római szenátus-
ban — a Róma nagy történeti szere-
pébe, a Pax Romanába vetett hit: el-
vész a világ, anarchiába fulna — gon-
dolják — ha Róma hatalma megszűn-
nék. A római imperializmus eszméjét 
ezek a félművelt pannóniai és illyri-
cumi romlatlan barbárok, hazánk ősi 
lakói tartották fenn a III. századig. 
Ebben a folytonosságban csak egy hé-
zag van: a kereszténység ellen Julia-
nus módján hellenisztikus szellemi 

reakcióval fellépő Gallienus császár 
uralma, kiről épen Alföldi mutatta ki 
egy másik tanulmányában, hogy a 
maga korában kicsúfolt nőies megje-
lenése az általa erőltetett keleti vallás-
kultusz kifejezése akart lenni. De a 
Dunavidék szelleme nem tűrte a reak-
ciót. Gallienust megölik: Rómát csak 
a pannon-illir barbár rómaiság irá-
nyíthatja már ekkor. Alföldi tanulmá-
nya hazánk földjének legrégibb szel-
lemtörténeti fejezetét tárta fel. 

A Régészeti Társulat ülésén Lattyák 
Sándor saját maga kiadta térképeken 
magyarázta Ptolemaios híres geogra-
fiáját, igazolva, mily csodálatos pon-
tossággal dolgozott már a híres ókori 
geografus. Széles érdeklődést keltett 
Csányi Károly előadása a szent koro-
náról, melyhez aktualitást az adott, 
hogy nemrégiben a Budapesten ülé-
sező külföldi régészek kedvéért kivé-
telesen elővették a szent koronát gon-
dosan lepecsételt ládájából és megmu-
tatták a külföldi szakértőknek, akik 
gyönyörűséggel szemlélték a műtörté-
neti szempontból is kiváló becsű erek-
lyét. Falcke német archeológus elő-
adást is tartott a koronáról és a ma-
gyar régészek is közelebbről meg-
szemlélhették. 

Csányi Károly iparművészeti mú-
zeumi igazgató különösen ötvöstech-
nikai magyarázatokat nyujtott a szent 
koronáról. Az I. Géza-féle finom 
bizánci művű alsó korona nem proble-
matikus, hanem inkább a régebbi 
felsőrész, melybe zománcképek van-
nak keresztabroncsszerűen képzett 
filigrán-keretbe illesztve. Itt nem az a 
probléma, vajjon Szent István koro-
nájával van-e dolgunk, mert a zománc-
képek Szent István-kori régiségét a tu-
domány — így a külföldi Falcke is — 
kétségtelennek tartja. A probléma in-
kább az, mikor illesztették a felső ko-
ronát az alsóhoz és milyen lehetett az 
az István-féle korona, melyből ezt a 
felső részt készítették. Csányi a minap 
elhunyt Karácsonyi János rekonstruk-
cióját fogadja el, aki úgy képzelte el 
a felső rész eredeti formáját, mint ma 
az alsót láthatjuk: abroncsszerűen. 
Csányi szerint a filigránkeret, melybe 
drágakövek illeszkednek, csak a XI. 
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század végéről való, ellenben a zo-
máncképek már Szent István korában, 
bizánci stílusban, de olasz földön, ta-
lán Rómában vagy Monte Cassinóban 
készültek, amit a latin felírások is bi-
zonyítnak. A zománcképeken felül 
Krisztus látható s ezt a legnagyobb zo-
máncképet, Krisztus alsó testét fúrták 
át később barbár módon, hogy egy ke-
resztet illesszenek belé. Elképzelhetet-
len, hogy a finom zománckép és a fú-
rás egyidejű volna, mert hiszen akkor 
nem készítették volna el a képet oly 
tökéletességgel. A többi zománcképe-
ken az apostolok vannak ábrázolva, de 
a négy legutolsó hiányzik, ami az ere-
deti korona hiányos felhasználására 
vall. Valamennyi alakot az orrhoz kö-
zelített, aszimetrikus, bandzsalító pil-
lantás jellemzi, ellentétben az alsó ko-
rona alakjaival, melyek mindig Krisz-
tus vagy a császár alakja felé tekin-
tenek párhuzamos pillantással. 

Nemes Antal püspök, a koronázó 
templom plébánosa még hozzátette 
felszólalásában, hogy tévedésen alapul 
az az állítás, hogy a kereszt lazán il-
leszkedik a számára fúrt lyukban s 
úgyszintén téves Falcke állítása, hogy 
ferdén fúrták a lyukat: saját magá-
nak volt alkalma meggyőződnie arról, 
hogy a kereszt nemcsak keményen áll, 
hanem arról is, hogy a pánt, melybe 
erősítették, elhajolt, ami azt a felte-
vést igazolja, hogy a kereszt valamely 
viszontagságos útján, talán a korona-
szöktető Kottaner Ilona sietős és erő-
szakos csomagolása következtében 
görbült meg. 

A szent korona történeti és politikai 
jelentőségénél fogva megérdemli a leg-
aprólékosabb tanulmányozást. 

Eckhardt Sándor. 

Az első magyar irodalomtörténeti elő-
adás a bécsi egyetemen. 

Évszázadokon át a magyarokról 
szóló vélemény nagyrészt Bécsben 
született meg és innen terjedt azután 
el. Mindannak, amit a külföld rólunk 
tudott, nagyrészt — ha nem is telje-
sen — Bécs volt a forrása, az a Bécs, 
amely alapjában véve maga sem ismert 
bennünket; amely legfeljebb a Bécs-

Napkelet 

ben élő és mulatozó gavallér magyar 
urakon keresztül ismerte a magyar 
népet és Magyarországról általában a 
kormányzati körök ellenséges állásfog-
lalásának alapján alkotott véleményt. 
A mi feladatunk lett volna már régen, 
hogy ezen a helyzeten változtassunk, 
vagy legalább is iparkodjunk változ-
tatni rajta. Ezt azonban teljesen elmu-
lasztottuk és a külföld tájékozatlan-
ságát legfeljebb fölényes mosollyal 
könyveltük el, mintha ennek semmi 
jelentősége nem volna. A régi téves ala-
pokon a mi hallgatásunkat kihasz-
nálva, azután hatalmas aknamunka 
indult meg ellenségeink részéről, akik 
a passziv magyarsággal szemben köny-
nyen értek célt. A magyarság még 
most sem ébredt fel kábultságából. Még 
most is kevés azoknak a száma, akik 
az ellenszenvet legyőzve az utódálla-
mok valamelyikének a nyelvét megta-
nulni iparkodnának — aminek pedig a 
szaktudományi munkásság terén igen 
nagy jelentősége van — s akik még 
ma is nyugodtan tűrnék azt, hogy a 
külföld továbbra is egyoldalú beállí-
tásban lássa a dolgokat. A nagy ma-
gyar szerencsétlenségnek kétségtelenül 
a magyarság magábazárkózottsága volt 
egyik oka és épen ezért nagyjelentő-
ségű az a tény. hogy kultuszminiszte-
rünk körültekintése a belső közokta-
tásügy és művelődés előmozdítása 
mellett (tanyai iskolák, középiskolai 
reform stb.) sem felejtkezett meg a 
külfölddel való kulturális kapcsolatok 
nagy jelentőségéről és megadta a jel-
szót a fiatal nemzedék számára: kül-
földre! Tanulni, látni, tapasztalni és 
dolgozni. Dolgozni az idegen népek 
fiaival együtt, de mindig tárgyilagosan, 
tiszta tudományos módszerrel és az 
eredmény nem fog elmaradni. 

Ötödik éve, hogy a bécsi Collegium 
Hungaricum tagjai a Collegium igaz-
gatójának vezetésével és útbaigazításá-
val az egyetemi és más tudományos 
intézeteket látogatják, azok munkái-
ban résztvesznek és elért eredményeik 
méltán keltik fel irántuk, rajtuk ke-
resztül a Collegium, illetve a magyar-
ság iránt az érdeklődést. Annak a 
figyelemnek a fokozódása, amely a 
bécsi kollegisták munkáit kíséri a pro-
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