
E L V E K ÉS MŰVEK 

József királyi herceg könyve,1 József 
királyi herceg tábornagy, a nagy nádor 
unokája, aki a világháborúba mint a 
(budapesti) 31. cs. és kir. közös gyalog-
hadosztály parancsnoka és mint al-
tábornagy vonult el és aki az össze-
omláskor már a tábornagyi tölgy-
levelet viselte, a nagy küzdelmek 
idején és azután is a legnagyobb szor-
galommal és alapossággal naplót szer-
kesztett. Ez tizenhárom vaskos kötet-
ben örökíti meg a följegyzésre méltó, 
történelmi értékű eseményeket, benyo-
másokat és személyes tapasztalatokat . 
Ezeket a köteteket a szerző teljes tar-
talmukkal most még nem bocsátja a 
nyilvánosság elé, ahhoz azonban meg-
adta az engedélyt, hogy naplójából a 
Magyar Tudományos Akadémia sok 
adatot kiszemelhessen és azokat, egyéb 
hadtörténelmi és más följegyzésekkel, 
kiegészítésekkel együtt több kötetben 
kiadhassa. Az Akadémia kiadásában 
megjelenő hatalmas mű tehát nem más, 
mint József királyi herceg maradandó 
becsű naplójának reprodukciója, meg-
felelő pótlásokkal, de ama részletek 
kihagyásával, amelyek közlése ma még 
nem időszerű. Ennek a műnek szer-
kesztését József királyi herceg maga 
végzi, illetve vezeti, azokat tehát a 
legtökéletesebb eredetiség és megbíz-
hatóság jellemzi. 

A nagy mű I. kötete 1926-ban jelent 
meg. Mostani — II. kötete — a karin-
tiai és olasz harctér eseményeiről szá-
mol be, 1915 május végétől kezdve, 
1916 február 17-ig. 

A II. kötet hat fejezetben tárgyalja 
az eseményeket. Ezek címe a követ-
kező : 

I. fejezet : Előzmények. Karintia 
védelmének berendezése és az első 
harcok. Az 1. Isonzo-csata. 

II. fejezet. Az 1. Isonzo-csata vége. 
A 2. Isonzo-csata. A csata lassú ellany-
hulása. 1915 július 7.—augusztus 7. 

1 A világháború, amilyennek én láttam. Irta 
naplója és hivatalos akták alapján József fő-
herceg, tábornagy. II. kötet. Az olasz háború. 
Az aktaszerű anyagot összegyüjtötte és össze-
állította Rubint Dezső altábornagy. 47 mellék-
lettel. Budapest, a Magyar Tudományos Akadé-
mia kiadása. 816 nagy 8-rét oldal. 

III . fejezet. Nyugodtabb idők, bár 
állandók a küzdelmek. Előkészületek 
egy újabb nagy csatára. 1915 augusztus 
8.—október 15. 

IV. fejezet. A 22 napig ta r tó 3. Isonzo 
csata. 1915 október 16.—november 7. 

V. fejezet. A 4. Isonzo-csata. 1915 
november 8.—december 4. 

VI. fejezet. Téli álom. 1915 december 
5.—1916 február 17. 

A fejezetekben, rendszerint azok ele-
jén, a szerző részletesen beszámol az őt 
közvetlenül nem érintő harcterek ese-
ményeiről, ma jd följegyzéseit napon-
ként adja elő. A műnek ilyen külső szer-
kezete az áttekinthetőséget tökéletessé 
teszi. A 47 melléklet nagyobb része tér-
képekből áll, amelyekre a harctéri hely-
zet színes vonalakkal és írásokkal 
nyomatot t , de van sok olyan mellék-
let is, amelyekből a kölcsönös erőviszo-
nyok, a tüzérségi és műszaki anyag, a 
veszteségek stb. könnyen megállapít-
hatók. A mellékletek és az aktaszerű 
anyag szerkesztésében Rubint altábor-
nagy alapos munkát végzett. 

A mű belső szerkezetével foglalkozva, 
vizsgálnunk kell, vajjon a szerző alko-
tását , tehát a most előttünk fekvő 
II. kötetét is, az írásműveknek mely 
csoportjába helyezzük. 

A vezérkari művektől elvárjuk, hogy 
azok a hadieseményeket és a velük 
kapcsolatos politikai, ellátási stb. moz-
zanatokat teljes hűséggel, emelkedett 
pártatlansággal, éles megítéléssel, úgy 
adják elő, hogy azokból nemcsak töké-
letesen megismerhessük a tárgyalt 
anyagot, hanem, hogy az előadottak 
politikai, de különösen sztratégiai, 
hadműveleti és taktikai tanulmányok 
szerkesztésére is szilárd alapként szol-
gáljanak. 

József királyi herceg művét minden 
aggály nélkül besorolhatjuk a vezér-
kari hadtörténelmi művek közé, mert 
egyrészt az általános helyzeteket, a 
politikai, szervezeti, fölszerelő, élelmező 
és egyéb kérdéseket a mindenkori szük-
ség mértéke szerint tárgyalja, más-
részt pedig, a VII . (temesvári) had-
test működését, mely seregtest élén a 
királyi herceg a Doberdo szikláin 
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állott, a legnagyobb és a legtanulságo-
sabb részletességgel ismerteti. Már ez a 
megállapítás bizonyítja a műnek kiváló 
értékét. A szerzőnek ez a könyve egyike 
a legbecsesebb hadtörténelmi forrás-
munkáknak. 

Minthogy azonban József királyi her-
ceg a maga tapasztalatai és benyomásai 
alapján írta meg könyvét, egészen ter-
mészetes, hogy annak minden fejezeté-
ben nagyon előtérbe nyomul a szub-
jektív elem. Ezért tehát a művet a 
mémoire-irodalom termékei közé is 
kell sorolnunk, bár ez a megállapítás — 
látszólag — ellentmond előbbi so-
rainknak, amelyekben kifej tet tük, hogy 
a könyv a hadtörténelmi vezérkari 
munkák között méltó helyet foglal el. 
De — ez az ellentmondás valóban csak 
látszólagos, mert amiket József királyi 
herceg kizárólagosan egyéni megfigye-
lései és élményei alapján előad, azok 
kivétel nélkül mind emelik a mű tudo-
mányos értékét, mert — egyrészt ezek a 
részletek nem kicsinyes dolgok, hanem 
az éles judiciummal megáldott had-
vezérnek alapos megfigyelései, más-
részt pedig, mert valamennyien hozzá-
járulnak a háborúnak, a csatáknak, 
ütközeteknek és egyéb hadi tevékeny-
ségeknek teljes megvilágításához, belő-
lük tehát sokkal mélyebben és tökéle-
tesebben megismerhetjük a véres küz-
delmek «pszichéjét», mint amennyire 
ennek megismerését a volt monarchia 
hadtörténelmi vezérkari műveiből meg-
szoktuk. 

Összefoglalva a mondot takat , a szerző 
művét a hadtörténelmi vezérkari és az 
emlékirat-irodalom termékei páratlanul 
tökéletes egybefonódásának minősíthet-
jük. 

Az előadottak mellett még más ér-
téke is van József királyi herceg könyvé-
nek. Annak soraiból, a legélesebb meg-
világításban megismerhetjük magát a 
szerzőt is, minden erkölcsi, szellemi és 
fizikai vonásában, tulajdonságában. 
Ez szintén nagyon fontos, mert a hadi 
események sikereit, vagy balsikereit 
csak akkor í télhetjük meg az objektivi-
tás minden árnyalatával, ha a vezér 
egyénisége mint reflektor áll előttünk. 
József királyi herceg a könyv elolva-
sása után úgy mutatkozik előttünk, 
mint lélekben és fizikumban egészen 
egyensúlyban levő egyéniség. Szellemi 
és erkölcsi energiáinak kifejthetését, 
érvényesítését, erős, egészséges fizi-
kum támogat ja és mivel az említett 
energiák nemesek, eszményi értékűek 
és azokat a forró emberi szív és humá-

nus megitélés, megértés színes köntöse 
jellemzi : ezért a nyomukban járó, a 
belőlük származó tevékenység is az 
igaz ember, a bölcs férfiú cselekedetei-
nek összesége. 

A könyv fejezeteit — e rövid meg-
emlékezés keretében — részletesen is-
ismertetnünk nem lehet, mert azok 
általában a karintiai, de különösen a 
doberdói harctér emberfeletti küzdel-
mek részletes leírásai. Ezekről csak 
annyit írunk tehát , hogy a királyi fen-
ség parancsnoksága alatti — legna-
gyobbrészt magyar — csapatok Karin-
tiában, a Plöcken-hágó vidékén, 76 km 
hosszú arcvonalon, majd a Karszton, a 
Monte San Michele véráztatott szik-
láin s annak többi csúcsai körül, a rá-
juk bízott nehéz feladatokat megoldot-
ták és az ellenség szívós, elkeseredett 
rohamait, mint ércfal, föltartóztatták. 
A leghősebbek és a legvitézebbek a 
magyarok voltak. Különösen a 17. kö-
zös és a 20. honvédgyaloghadosztályok 
azok, amelyek maguknak a Karszt 
rideg szikláin örök dicsőséget szerez-
tek. József királyi herceg elfogulatlan 
és igazságos parancsnok volt ; az érde-
meket elismerte, a hibákat kifogásolta, 
bármely nemzetiségből való volt is az 
illető egyén, vagy csapat. Azonban a 
magyarok tetteiről úgyszólván a könyv 
minden lapján mégis különösen elis-
merően emlékezik meg ; ezt követelte 
az objektív megítélés, az igazságos pár-
tatlanság. 

A magyar katona érdemeinek tár-
gyilagos és őszinte elismerése és a világ 
elé tárása rendkívül értékes zománccal 
vonja be a szerző minden sorát. Tud-
juk ugyanis, hogy a külföldön gomba-
módra szaporodó világháborús művek 
a magyar katonák és csapatok műkö-
déséről legfeljebb egy-egy odavetett 
gesztussal foglalkoznak, rendesen azon-
ban vagy elhallgatják, vagy lekicsiny-
lik azokat, nem is említve, hogy igen-
igen sok műben olvashatók elítélő rész-
letek hősi fiainkról. József királyi her-
cegnek tudományos értékű műve most 
az igazság fénylő fáklyájával muta t rá 
azokra a tevékenységekre, amelyeket 
derék magyar legényeink, tisztjeink és 
csapataink a borzalmak poklában, a 
Karszton kifejtettek. A külföldi hely-
telen megállapítások már mélyen át-
mentek a köztudatba ; nagyon szük-
séges volt, hogy megcáfolásukra valaki 
vállalkozzék. Ezt a cáfolatot dörgi a 
világba József királyi herceg hatalmas 
műve, azé a hadvezéré, akinek parancs-
noki rátermettségét, elfogulatlanságát, 
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minden nemzetiségű katonával szem-
ben való egyforma szigorát és humánus 
érzelmeit, személyes vitézségét senki 
el nem vi ta tha t ja és akit — mint 
«József Apánkat» minden vitéze a 
rajongásig tisztelt és szeretett. Ha a 
szerzőnek világháborús nagy műve nem 
látna napvilágot, akkor a magyar 
katona vitézi hírnevének örökzöld ba-
bérkoszorúja elmerülne a közöny, az 
irígység, a rosszakarat és a történelmi 
hazugságok fertőző mocsarában . . . 

Valódi gyöngyszemek azok a betűk, 
amelyeket József királyi herceg köny-
vében a magyar katonákról írt. Any-
nyira a szívéhez forrottak ők az ember-
szeretettől á tha to t t hadtestparancs-
noknak, hogy róluk már az Előszóban 
is megemlékezik. Álljanak i t t azok a 
sorok, amelyekben a szerző a doberdói 
szörnyű harcokról ír rövid jellemzést. 
Aki ezekben a harcokban helyét meg-
állotta, annak — ha hazaérkezett a 
rémes küzdelmekből : örök megbecsü-
lés az osztályrésze, aki pedig ott alusz-
sza álmát a skorpiós kövek alatt , annak 
emléke élni és égni fog a magyar szívek-
ben a századok századain á t . . . 

«Doberdo ! . . . » ír ja a szerző az Elő-
szóban, «fogalommá vált név s mégis 
azt hiszem, a legtöbben távolról sem 
sejtik, miért és milyen körülmények 
között vált azzá. Mily szenvedések, 
hősiesség, akaraterő, önzetlen hazafias-
ság és lelki nagyság kellett ahhoz, hogy 
11 rettenetes Isonzo-csatában megáll-
hassák csapataink he lyüket ; csapa-
taink, melyeknek túlnyomó része gyor-
san váltakozott, mert elvérzett vagy 
nem birta sokáig a pokloknak e poklát ; 
és közülök a Karszt-fennsíkon, tehát a 
szoros értelemben vett Doberdón csak 
két hadosztály volt, melyek részben 9, 
illetőleg 12 csatát vívtak végig : a 20. 
honvédhadosztály és a 17. közös had-
osztály. A szegedi 46. ezred pedig az 
egyetlen, mely dicsőségesen részt vet t 
mind a 12 csatában . . .» 

«. . . Törekedtem lehetőleg híven le-
írni mindent, amit a Doberdón átél-
tünk és lá t tam ; ha tollam nem bírja 
csak megközelítőleg is a kínok, szen-
vedések és kétségbeesett tusák képét 
úgy elővarázsolni, mint azt mi, Do-
berdo védői átéltük, mégis azt hiszem, 
az utókorra egy jó fényképet hagyok, 
melyet ha érzéssel néz meg valaki, 
akkor képzelete talán közel hozhatja 
ahhoz, amit nekünk e szó : «Doberdo» 
jelent.» 

A doberdói szörnyű küzdelmek való-
ban a «poklok pokla» jelzővel illethet ők. 

Legjobban bizonyítják ezt a rémséges 
veszteségek. 

A VII. hadtest vesztesége 1915 
augusztus 8-ig a déli harctéren 45.711 
fő volt. (86%.) Az isonzói 3. csatában 
a hadtest csatárlétszáma 22.000 fő 
veszteséget szenvedett. A veszteségek-
ről a 743. oldalon ezt ír ja a szerző : 
«Csoportom veszteségei november 1-től 
30-ig: 688 tiszt és 27.115 legény, 
összesen 27.803 ember ; ebből a tűz-
vonalban meghaltak száma jóval felül-
mulja a 7.000-et, Azok, akik a kór-
házakban haltak meg, nincsenek bele-
számítva». 

Folyóiratunk szűk keretei nem enge-
dik meg a könyv beható ismertetését, 
ezért tehát csak fölemlítjük azokat a 
gondolatokat, illetve azoknak csekély 
töredékét, amelyeket a könyv soraiban 
és sorai között, mint nagyon becses 
drágaköveket találunk és amelyek az 
ismertetésnél mint vezérszók szerepel-
hetnek. 

Rendkívül tanulságos taktikai, had-
műveleti és sztratégiai részletekkel talál-
kozunk a nagy mű II. kötetében. 
József királyi herceg a hadtestparancs-
nok éles előrelátással ítélte meg a min-
denkori harctéri helyzetet, sőt az álta-
lános sztratégiai helyzeteket is. Amint 
a karintiai frontra érkezett, azonnal 
megérlelődött lelkében az a meggyőző-
dés, hogy az olaszok a Karszt ellen for-
dí t ják főerejüket, mert hadműveleti 
tárgyuk — Trieszt. Ez a meggyőződése 
vezette őt annak az eszmének hirde-
téséhez, hogy : «előre, az — Isonzóig !» 
Rendkívüli erővel, szinte érzékelhető 
plaszticitássál nyilatkozik meg ez az 
eszme könyvének 278. és 279. oldalán : 
«. . . I t t egyik meg fog halni ! Olasz-
ország, vagy Ausztria-Magyarország!... 
Ehhez kétség nem férhet ! Tehát olyan 
állásokat kell szereznünk, ahol a lehető 
legcsekélyebb áldozatokkal lehetőleg 
sok csatát küzdhessünk végig ; ez a 
Karszt-fennsík szegélyén nem lehet-
séges ! . . . A Karszt szikláin egy kifelé 
domborodó félkört védelmezve, irtóz-
ta tó veszteségeket fogunk szenvedni 
és — amint az eddigi tapasztalatok 
muta t j ák — a veszteségek egyharmada 
halott lesz. Azt hiszem : így számít-
hatnék : Ha fönt a napi veszteség 100 
ember, lent 40—50 lenne. Ebből fönt 
35 a halott, lent talán 9—10 ! . . . Ezen 
előtörés által lehetővé válnék, hogy egy 
kis levegőhöz jussunk, a fojtogató 
markot, legalább egy időre, lerázzuk és 
mai állásaink igen hátrányos vonalát 
jelentősen ki javí thatnánk, egészen el-
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tekintve a szellemnek erkölcsi föleme-
lésétől, most nagyon megviselt és talán 
csüggedő csapataimnál, kik mindin-
kább áhítoznak egy támadólagos föl-
lépés után . . .» 

Rendkívül érdekesek azok a sorai is 
a szerzőnek, amelyeket akkor vetet t 
papírra, amikor a központi hatalmak 
serege Szerbia leverése után a Balkán 
közepén megállottak. A könyv 775. 
oldalán ezt olvassuk: «Súlyos aggo-
dalommal figyelem a Balkánon történő-
ket. Könnyen mindent elveszíthetünk, 
ha Salonikit nem foglaljuk el. Meg-
bocsáthatatlan hadászati hiba volna 
az, ha nem menetelnénk minden ren-
delkezésünkre álló erővel Salonikira. 
A kígyónak fejére kell taposni. Salonikit 
föltétlenül megszállani, az ottani ántánt 
csapatokat fegyverletételre kényszerí-
teni . . . » Későbben, a 781. oldalon 
újból így ír : «. . . Az Isten szerelméért, 
Salonikit elfoglalni és nem meghagyni 
hadműveleti alapul az ellenségnek ; ez 
később mireánk nézve végzetessé le-
hetne . . .» Végül a 782. és 783. oldalon 
a Balkán miatt i aggodalmát így fejezi 
k i : «Szegény Szerbországot talpra kell 
ma jd új ra állítanunk, de most a fődolog 
az, hogy minden eszközzel megaka-
dályozzuk azt, hogy az ántánt a Bal-
kánon egy hadműveleti bázist tartson 
meg magának, mert a balkáni arc-
vonalat, ma jd ha a kimerültség fog 
közeledni, mint erős arcvonalat fönn-
ta r tanunk lehetetlen lesz és így ka-
tasztrófába sodorhat m i n k e t . . .» 

Valóban ezek a szemelvények azt 
bizonyítják, hogy a hadvezérben rend-
kívül erős volt az erkölcsi, talán a 
tudata la t t i ösztönszerű megérzés, az 
intuició. Különben kétségtelen, hogy 
József királyi herceg minden, de külö-
nösen harctéri működésében mindenütt 
észrevehető az erkölcsi tényezők nagy 
értékelése. Az erkölcsi energiák meg-
becsülése, az emberi lélek bonyodalmas 
útvesztőibe való betekintésre szaka-
datlan törekvés, annak állandóan szem-
előtt tar tása , hogy az ember nem élet-
telen gép, hanem idegekkel, érzelmek-
kel, indulatokkal, vágyakkal, t i tkos 
pszihikai erőkkel telí tett élő organiz-
mus, azt eredményezték, hogy egy-
részt a fenséges hadvezér mindig ren-
díthetetlen biztossággal számíthatott 
katonáira, másrészt pedig ezek vezé-
rükhöz szívükkel is forrón ragaszkod-
tak , nemcsak bizalommal tekintettek 
föl reá. Elég, ha ennek bizonyítására 
csak egy idézetet közlünk. 

«. . . Azt kérdem tőletek, fiaim — 

írja József királyi herceg az 51. olda-
lon — ki jelentkezik a zászlóaljból ön-
ként a rendkívül veszélyes és nehéz 
vállalkozásra, hogy bajtársainkat e 
keserves helyzetből kimentsük? . . . — 
Ezer torokból hangzik a hatalmas kiál-
tás : «mindnyájan !» s ezer kar emelke-
dik föl. Egy sincs közöttük, aki nem 
menne önként, pedig csak egy század 
kell ! . . .» 

Az erkölcsi erők értékelése magában 
a vezérben is nyilvánult. Akarata min-
dig sziklaszilárd maradt a legsúlyosabb 
helyzetekben és a legnagyobb testi 
fáradtságok és lelki teherpróbák idején 
is. Ha csüggedés közelgett szívéhez, 
azonnal elűzte azt. Erről szintén sok-
szor tanuskodik mindenkori idegálla-
potát híven visszatükröző naplója. Az 
erkölcsi erőknek a maga személyében 
is következetes ápolása sok olyan 
lelki tüneményt tá r elénk, amelyeket 
meg kell említenünk, mert azok is a 
háborúnak, de különösen a magasabb 
vezetésnek soha el nem hanyagolható, 
vagy el nem múló pszichológiájához 
tartoznak. Ezek közé sorolhatók — 
többek között — a meg nem alkuvó 
kötelességérzet, a csapatokkal, a hős 
vitézekkel való együttérzés, együtt-
szenvedés, a cselekedetek motivumai-
nak emberies megértése, a pártatlan-
ság, elfogulatlanság, minden csapat-
nak, katonának érdem szerinti érté-
kelése, az igazságszeretet — amikről 
már szólottunk is — a kitüntetéseknek 
bőkezű adományozása és kérése vitézei 
számára, a maga személyének nem 
kímélése, hát térbe helyezése, a sebesül-
tekről, betegekről való atyai gondos-
kodás és még számtalan színpompás 
virágai az emberi psziche titkos kertjé-
nek. Mindezeket a könyvben konkrét 
esetekben igazoltnak lá that juk. József 
királyi herceg volt az, aki Ferenc József 
királyunkhoz előterjesztést te t t , hogy a 
gyávaságáért föloszlatott prágai 28. 
gyalogezred zászlóját adja vissza, mert 
ennek részei a 2. és 4. isonzói csatában 
jól megállták helyüket. És az ezred 
visszakapta szent szimbólumát. (799. 
old.) 

Az ellenségről is mindig elismeréssel 
nyilatkozik. Elég, ha a következőket 
idézzük : 

«Amit az olaszok i t t teljesítettek, az 
is a hadtörténelem aranylapjaira irandó 
halhatatlan betűkkel. E két fél, mely 
a helyzet kényszere folytán oly vad 
elkeseredéssel vívja meg élet-halál har-
cát, jobban illenék mint barát egymás 
mellé, hiszen olasznak és magyarnak 
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aligha vannak ellentétes érdekei és a 
magyar csakis osztrák érdekekért küz-
dött i t t , mert lovagias e nemzet és 400 
éves, mondhatnám hitvestársát, nem 
akarja cserben hagyni, mert nagy 
királyának személye, mely szent, kap-
csolta vele össze arany jegygyűrűvel...» 
(617. old.) «. . . Azt meg kell hagynom, 
hogy az olaszok hallatlan következe-
tességgel és kitartással támadnak és 
Cadorna büszke lehet csapataira . . . » 
(658. old.) «. . . Egész lelkemből bámu-
lom az olaszokat; ily szívós ki tar tást 
a támadásokban, ekkora veszteségek 
mellett, még nem lá t tam ! . . .» (735. 
old.) 

A küzdelmek és viszontagságok és a 
véres kézitusák a szerző tolla alatt , 
mint való élet tünnek föl előttünk. 
Senki se tudná azokat hívebben elő-
adni, mint ő, akinek könyvében föl-
találjuk a legkedvesebb költő hangulat-
festését és a drámai erő megnyilvánu-
lását egyaránt. Akár a fenyveserdők-
ben röpködő szentjánosbogárkák apró 
lámpácskáiról, akár az ellenség világot-
rázó pergőtüzéről ír, mindenütt az em-
bernek és a hadvezérnek szíve dobba-
nását, elméje világosságát lá t juk. És 
írói fegyverzete akkor ragyog legpompá-
sabban, ha — magyarjairól ír . . . 

József királyi herceg volt az egyetlen 
tábornok a parancsnoksága alatt i se-
regtestben, aki egy percre sem távozott 
el katonáitól a Karszt izzó területéről, 
kivéve egy-két rövid szabadságot a 
nyugodalmas időkben. Méltányolták 
ezt és hősiességét elöljárói és méltá-
nyolta ezeket maga I. Ferenc József 
királyunk is. Boroevics hadseregpa-
rancsnok József királyi herceghez jöt t 
«bizodalmat» találni ; a király meleg 
elismerő táviratot küldött neki és meg-
elégedését szóban is kifejezte; meg-
ajándékozta őt a hadidiszítményes 
Lipót-rend nagykeresztjével, a had-
seregparancsnok pedig 1915 december 
20-án megparancsolta a királyi herceg-
nek, hogy a Szolgálati Szabályzat függe-
lékének 3. pont ja értelmében a Mária 
Terézia-rendbe való fölvételéért folya-
modjék, vagyis a legnagyobb katonai 
kitüntetésért. (785. old.) 

Letesszük a tollat. József királyi 
herceg művét , tehát ennek röviden 
ismertetett II. kötetét is minden ma-
gyar embernek a legmelegebben ajánl-
juk figyelmébe. Gabányi János. 

Bibó Lajos : Anyám kétkötetes re-
génye. (Az Athenaeum kiadása.) Bibó 
Lajos kétkötetes, méreteiben is jelen-

tős munkája új regényírót ad irodal-
munknak és ú j regényírót muta t be a 
magyar olvasóközönségnek. Az iroda-
lomban már eddig is helye volt Bibó-
nak, ez a regény legfeljebb rangsorban 
előkelőbbé, megalapozottságban biz-
tosabbá teheti ezt az elhelyezkedést. 
De az olvasóközönség, amely mégis a 
regény révén köt legközvetlenebb isme-
retséget az íróval, csak most férkőzhet 
igazán a közelébe. A színpadi siker, 
amelyben már volt az írónak része, 
lehet hangosabb, külsőségeiben fénye-
sebb, de az igazi benső összeforradás, 
a meghitt viszony író és közönsége közt 
csak a regény ú t ján szokott megérni. 

Az Anyám . . . Bibó első regénye. 
Egy jelentékeny egyéniség először t á r j a 
ki benne magát minden melléktekintet, 
minden fenntartás és megalkuvás nél-
kül, őszintén, nyersen, kemény igaz-
sággal a közönség, sőt talán önmaga 
előtt is. Lesznek, akik megriadnak tőle, 
mert félelmes, vad, sötét mélyei van-
nak, amelyekbe szédítő belenézni, mert 
brutális, kegyetlen, magát és olvasóját 
véresre marcangoló ; lesznek, akik 
bámulni fogják, lelkesednek, rajong-
nak érte, mert megérzik benne az erőt, 
a kemény, férfias egyéniséget, meglát-
ják a sziklák öbléből, áporosodott borc-
odukból napfényre mosott a r a n y a t ; 
lesznek, akik szeretni fogják, mert 
megbabonázza őket a gyöngéd költő, 
akinek szavaiban csókok méze illa-
tozik, a szív áhi tatának leboruló him-
nuszai csendülnek. De egy bizonyos : 
senki nem maradhat közömbös iránta. 
Gyűlölni vagy szeretni fogják e köny-
vet, de semmiképen nem szabadulhat-
nak hatásától ; és ennél nagyobb 
sikere nem lehet első regénynek. Bizo-
nyos, hogy aki a regényt elolvasta, 
kiváncsi lesz az írónak minden sorára, 
minden lélekzetvételére. Ez a könyv 
mindenkinek a lelkéig nyúl, kegyet-
lenül belémarkol. De akinek kissé 
elrestült érzésvilága nem a felszinek 
zökkenéstelen köznapiságát kedveli, 
örülni fog ennek a megrázkódtatás-
nak. Bibó kemény ököllel, kiméletlen 
szilajsággal vág a szívünkre, hogy 
nyomban könnyes meghatottsággal 
csókolja le róla a fá jdalmat . 

* 

Az Anyám jelentősége abban áll, 
hogy Bibó nemcsak új regényt ad 
benne, hanem nálunk csaknem tel-
jesen új u ta t is keres és ú j hangot 
szólaltat meg. Ez az író, aki talán 
minden külföldi befolyástól a leg-
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függetlenebb mai íróink közt, aki 
igazán a maga lábán jár és csak a 
saját szemével lát, először kapcsolódik 
be nálunk ösztönösen és mégis csak-
nem teljes biztossággal a legmodernebb 
nyugati regényformába. 

Angliában, ahol most a regény új 
nagy renaissance-át éli, egymásután 
jelennek meg az önéletrajzi regények. 
Bibó nagy munkája is ilyen önéletrajzi 
regény. De a szerző nem a könnyű, 
első személyben megírt vallomásformát 
választotta. Sőt ellenkezőleg, azt az 
egészen művészi formát, hogy önmagát 
testesíti meg a regény hősében s a 
sajá t életének eseményeiből, emlékeiből 
épít regényt a hős köré. De más tekin-
tetben is belekapcsolódik Bibó regénye 
a regényfejlődés legújabb irányvona-
lába. Freud tanár felfedezése, hogy 
lelkiéletünk legkülönösebb megnyilvá-
nulásai, legmegmagyarázhatatlanabb 
ösztönéletünk, vágyaink, sokszor meg-
okolatlannak látszó elhatározásaink és 
tet teink, különböző gátlásaink, testi 
és lelki bántalmaink, neuratikus tüne-
teink régi, elnyomott vágyakra, félbe-
maradt cselekedetek emlékeire, eltit-
kolt és elfeledett bűnökre vezethetők 
vissza, csodálatos, ú j lehetőségeket 
nyi to t t meg a regényírás számára. 
A mult sejtelmesen, az öntudatlanság 
homályában tovább él bennük és van 
modern orvostudomány, amely azzal 
gyógyít, hogy lélekelemzés segélyével 
napfényre hozza a homályban rejtőz-
ködő multat , leleplezi a zsarnok kísér-
teteket , eloszlatja a félelmet, ame-
lyek baljósan lappangó sejtelmeivel 
a jelenen uralkodnak és ez a nagy 
leszámolás rendesen gyógyulással is 
jár. Ugyanezt a módszert követi rend-
kívüli lelki jelenségek megmagyará-
zására, gyötrő és ki nem tapogatható 
lelki kórok, kínzó neuraszténiák gyó-
gyítására a pszichoanalitikus regény. 
Az Anyám nemcsak autobiografikus 
regény, hanem ilyen pszichoanalitikus 
regény is, még pedig ennek olyan tiszta 
formája , amilyen külföldi nagy irodal-
makban is csak a legritkábban fordul 
elő. Valósággal iskolapéldája lehetne 
a pszichoanalitikus regénynek, amely-
ben a lelkiorvossá vált író, mint gyón-
ta tóa tya vagy mint vizsgálóbíró kény-
szeríti ki hőséből a mult nagy vallo-
mását . 

A regény hőse Keresztes György író, 
akit rettenetes életunalom, önútálat, 
a cselekvésnek valami kimondhatat lan 
csömöre, tehát a legelőrehaladottabb 
neurasztenia kínoz, egy öregasszony-

nyal találkozik, aki valami ügyes-bajos 
dolgában fordul hozzá. Mintha szíven 
ütnék, mikor ezt az öregasszonyt meg-
lát ja . Nem talál ja helyét. Életcsömö-
réhez most ideges nyugtalanság is 
járul. Nem segít a bor. Nem tud ja 
beleölni érthetetlen remegését tivor-
nyák mámorába. Éj tszakákat tölt ál-
matlanul. Aztán rájön, hogy ez az öreg-
asszony elhalt édesanyjához hasonlít. 
És édesanyja emléke fájó sebeket sza-
kít fel benne. Úgy érzi, hogy nagy 
adósság nyomja lelkiismeretét. Szilaj, 
fékezhetetlen, indulatoktól korbácsolt 
természete csak ridegséggel, durvaság-
gal fizetett azért a sok gyöngédségért, 
amellyel anyja elhalmozta. De nem 
csak ez terheli a lelkét. Az emlékezés 
világánál bomladozni kezd a mult 
homálya, furcsa rémek, önmaga előtt 
is t i tkolt bűnök, apró komiszságok, 
nyomban megbánt, de le nem vezekelt 
kegyetlenségek, egy tomboló, irány-
talanul tévelygő fiatalság minden sa-
lakja, soha napfényre nem került becs-
telenségek, ki nem feküdt lázak, végig 
nem csókolt szerelmek meresztik rá 
torz arcukat a félhomályból. És Ke-
resztes úgy érzi, szemébe kell néznie 
a kísérteteknek, le kell számolnia a 
multtal . Tudatosan és kemény akarat-
tal felidézi hát a m u l t j á t ; a gyermek-
sége éveit, a fiatalsága vad káoszát, 
férfivá válásának fájdalmas válságait. 
Kíméletlenül leleplezi önmagát. Nem 
szépít semmit. Lenyúl a lelke leg-
mélyebb zugába. Szinte kínvallatással 
csikarja ki magából a legtitkoltabb 
bűnök beismerését. A léleknek a meg-
ismerés fanatikus dühével végzett vivi-
szekciója ez. Teljes leszámolás a mult-
tal, amelynek végén be kell követ-
keznie a gyógyulásnak. Az új bűn és 
bűnhődés ez, amelyet az ú j Doszto-
jevszkij í rhatot t meg a pszichoanalizis 
korában. 

Bibó azonban a mult fi lmjét sem 
sablonosan pörgeti le egyvégtében. 
Egészen különös, bravuros művészet-
tel, következetesen keresztül vit t szer-
kezetet ad regényének. A regényben 
a mult eseményei a legszorosabban 
összefonódnak a jelen cselekményével. 
A regény két síkban halad egyszerre. 
A szerző félkezével a mult filmjét pör-
geti vissza, másik kezével a jelen ese-
ményeiről készít felvételt. És ahogy 
a regény meséje állandóan ide-oda 
hullámzik mult és jelen között, úgy 
hányódik a hős a jelenben két nő 
között. Ez a különös, sokszor egészen 
bonyolult szerkezet, az eseményeknek 
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állandó egymásba kúszálódása, különös 
színt, szokatlan hangszerelést ad a 
regénynek és tú l fűtöt t atmoszférájá-
ban olyan feszültséget teremt, amely 
ebben a formájában mindenesetre egé-
szen új és egyéni irodalmunkban. 

* 

A regénynek tehát kettős cselekmé-
nye van. Az egyiket eleinte töredéke-
sebben, később egyre terjedelmesebb 
összefüggésekben a multból idézi vissza 
az író, a másik a jelenben folyik. 
A mult határozottan érdekesebb és 
izgalmasabb, mint a jelen, ami bizo-
nyos kiegyensúlyozatlanságot eredmé-
nyez. A jelen kevésbbé szuggesztív, 
mint a mult. Eleinte csaknem küzdeni 
kell a szerzővel. Nem akarunk neki 
behódolni. Lázadozunk ellene. Úgy 
érezzük, hogy a feneketlen pesszimiz-
mus, a vad életundor, a beteges halál-
mámor, a rothadásnak az a bűbája , 
amivel regényét elindítja, banális t i tán-
kodás, kongó dagály, amely mintha 
szörnyű disszonancia hamis akkordjá-
val indítaná el egy élet hatalmas szim-
fóniáját. De aztán jön a gyermekévek 
első pár emléke. Lassan kitárul a mult 
és egyszerre valami különös fény, va-
lami kísérteties világítás lobban rá az 
előzményekre is. És nincs tovább meg-
állás, nincs tovább ellenkezés, az író 
ereje ragad magával. Lihegve követ-
jük, szenvedélyesen turkálunk a mult 
sarában. Félig-meddig a saját emlé-
keink, a saját bűneink holt vázai kel-
nek i t t életre. Mindennapi esetek ezek, 
amelyek mindenkivel megtörténhettek 
és mégis olyan mélyről jönnek, olyan 
lelki örvényekbe világítanak, az író 
olyan lihegő dinamikával mondja el 
őket, a szemléltető naturalizmusnak 
olyan brutális kézzelfoghatóságával, 
hogy gyakran a hátunk borsódzik belé. 
A gyermekszadizmus kegyetlenségei, 
az ösztönös szekszualitás első, vad 
nyugtalansággal csókolt csókjai, Joli 
és Kató a kamaszlángolás első föllob-
bantói, a vágy forró lázától kigyulladt 
gyermekheterák után az eszeveszett 
tombolás az alkoholmámor és az érzéki 
bódulatok dühös bacchanáliáin. Majd 
a háború véres, kínok és förtelmek 
orgiáitól iszonyú infernója. Az életnek 
olyan zsivajos, lihegő, lázongó, még 
ujjongásában és szilaj heje-hujázásá-
ban is olyan gyötrelmes kermessze ez, 
olyan duhajon zsíros és kínoktól részeg, 
mintha egy Jan Steen-be oltott 
Breughel festette volna monumentális 
freskóját. Egy élet vergődése ez abban 

a szörnyű és végtelen vergődésben, 
amivé Bibónál az élet keseredik. * 

De ez a mult. A jelenben inkább 
ott erős Bibó, ahol a mult jár kísérteni 
az egyre ismétlődő fulladozó tivor-
nyákban. A kettős szerelmi történet , 
Keresztes György ingadozása Györ-
kyné és Margit között nem egészen-
átgondolt, nem egészen tiszta. Homá-
lyosan, sejtelmesen áll előttünk ez a 
kettős szerelmi tétovázás. Keresztes 
ingadozik, nem biztos önmaga felől, 
de talán azért, mert az író sem tisz-
tázta magában a dolgot. Nem egyszer 
üreseknek találjuk i t t a nagy szavakat, 
hamisnak, te t te te t tnek a nyers őszinte-
ségeket, mert nem érezzük mögöttük 
a tragikus szenvedély kényszerítő ere-
jét. Különösen Margit alakja nem elég 
életteljes. Róla tudunk legkevesebbet, 
őt lá t juk a leghomályosabban. Pedig 
mennyi életet, mennyi duzzadó erőt, 
mennyi lihegő elevenséget t ud adni 
az író néha legjelentéktelenebb epizód-
alakjainak is. Joli csókjainak méze 
szinte a szánkon édesedik. Kató ölelé-
sének forrósága egészen megperzsel s 
a kis Farkas csamangó Veron mártir-
szerelmének liliom illata a könnyekig 
megbódít. Györkyné egész megjelené-
sében több mint konvencionális, inkább 
sznobistikus. Az író nem ismeri közel-
ről ezt a t ípust. Margit alakját pedig 
nem merte plasztikusan megformálni. 
Ezért hull olyan előkészítés nélkül, 
olyan indokolatlanul a kezébe a végső 
győzelem. Ezért nem vagyunk benne 
egészen biztosak, hogy sikerült-e tel-
jesen a leszámolás a multtal . Meg-
fizetett-e Keresztes György azzal, hogy 
egy lélekzetelállítóan szép jelenetben 
leteszi a halott öregasszony ölébe hó-
napok fáradtságos utánajárásnak az 
eredményét és elrebegi, hogy meg-
fizetett ? Elég vezeklés-e a régi bű-
nökért a multak még egyszer végig 
szenvedett kínja? Talán elég volna 
ez a vezeklés, ha biztos horgonyát 
éreznők a jövő reményének. De 
Margitot a regényben nem ismertük 
meg eléggé ahhoz, még kevésbbé ismer-
tük meg Keresztes vonzalmának ere-
jét Margithoz, hogy igaznak, erősnek 
és tartósnak érezhessük azt az élet-
örömet, amellyel a regény befejezése 
két kötet kietlen pesszimizmusából 
egyszerre a bizakodás, a termő bőség-
gel buzgó élet verőfényes optimizmu-
sába csap át. 
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Keresztes György a regény hőse 
nemcsak az író megszemélyesítője, ha-
nem tipikus képviselője annak a há-
ború előtti fiatal nemzedéknek, amely 
a vidéki magyar középosztály fiai 
közül tele tehetséggel, tele becsvágy-
gyal, tele alkotásra, nagyratörő lázzal, 
szertelen temperamentumtól hevülve 
került bele az életbe. Nietzschét Wilde 
hedonizmusán átszűrve ismerte meg. 
Esztétikai kul túrájának nőies deka-
denciáját magára erőltetett cezaromá-
niával álcázta, mind egy kis Über-
menschnek képzelte magát, a féktelen 
individualizmus condottierejének, aki-
nek szűk volt Macedónia. Hogyne 
lett volna szűk a zsíros, háj- és dohány-
szagú alföldi parasztváros. Lehúzta 
őket a saját súlyúk, mint szárnyuk-
szegett exotikus madarak ténferegtek 
a szennyben és sárban. Fantáziá jukat 
a legféktelenebb dorbézolással fű töt ték 
alá, bor- és pálinkagőztől álmodtak 
Párizsról. Olcsó csókok züllött vásárán 
ölelték ábrándjaik princesse lointaine-
jét. Gyökértelenül, levegőtlenül, a tehe-
tetlenség vonaglásával rángatóztak 
mint esetlen bábok a megcsontosodott, 
kispolgári társadalom kalodájában, 
amely félműveltségének bamba gőgjé-
vel kacagta esetlenségüket. Titáni gyer-
mekek voltak ezek és rettenetes tanács-
talanságukra egyszerre rászakadt a 
háború vérnásza, hogy a sors korbácsá-
val hajszolja férfivá őket. A mai har-
mincöt-negyvenévesek nemzedéke ez. 
És Bibó nagy regényében ennek a nem-
zedéknek tragikus sorsát ír ta meg. 
Keresztest magáról mintázta, de re-
génye többi szereplőjének is élő mo-
dellje van a ma író- és művészvilágá-
ban. Olvasás közben rá juk ismer-
hetünk. Megnevezhetjük őket. De azért 
az Anyám távol van attól, hogy kulcs-
regény legyen. Bibó első regénynél 
egészen szokatlan erővel fokozza szinte 
monumentálissá alakjait és a köréjük 
torlódó eseményeket. Regénye nem-
csak vezeklő, töredelmes gyónás, ha-
nem korregény is, egy egész magyar 
nemzedék carmen lugubreje. 

* 

Első regényeknél szokatlan erő és 
monumentalitás, de első regényeknél 
épen nem szokatlan zsufoltság és fül-
ledtség van Bibó regényében. Az író 
első nagy alkotásába belé akar erő-
szakolni mindent. Ezért vannak a 
regényben a tagadhatat lan szerkezeti 
bravúr mellett szerkezeti egyenetlen-
ségek. És ugyanezeket a szélsőségeket 

mu ta t j a a regény stílusa is. Bibó néha 
több mint naturalista. Az expresszioniz-
must előkészítő neonaturalizmus, a mai 
francia esztétika meghatározása szerint 
az úgynevezett naturizmus ez, amely 
szinte, kéjeleg a leírások, az elbeszélések 
brutális természetességében és sokszor 
csaknem az ízléstelenségig aprólékos 
részletrajzzal teszi szemléltetővé a nem 
mindig legesztétikusabb, természetes 
folyamatokat. De aztán egyszerre a 
másik végletbe csap. A költő zeng 
belőle. A legduhajabb tivornya közepén 
ráüt a szív piros t amburá já ra és álom-
húrokon, liliomzengésű, túlvilági illatú 
üveghangokat csal ki a boros öklen-
dezések közt. Alig van írónk, aki ma-
gasabb, tömörebb, acélosabb veretű és 
egyénibb zamatú prózát írna nála. De 
néha ez a próza egyenesen versbe kíván-
kozik. A kis cigánylány, Farkas csa-
mangó Veron a halál küszöbén éne-
kelni kezd a kórházi ágyon. Igy írja le : 
«Ez az étheri rezgésnél üdébb és légie-
sebb hang nem jöhetet t emberi szájból, 
ilyen halkan, ilyen angyalian, ilyen 
megfoghatatlanul gyöngéd és illatos 
ezüstcsengéssel harmat hullhat csak 
virágra. Elvarázsolt jácintok énekelnek 
ennek a leánynak a szívében, vagy az 
örökké búsnak maradó szerelem lengeti 
búcsút intő fehér keszkenőjét benne? 
A tovatűnő percek után küldött isten-
hozzád fehér galambjai szállnak hang-
jában a sötét vizek felett?» 

És az ilyen képek ezer változatban, 
káprázatos gazdagságban, szinte fülledt 
és merevítő pompában, mint ú j bizánci 
ikonok színes mennyországa halmozód-
nak, préselődnek i t t egymásra. A natu-
rista regényíró lépten-nyomon szim-
bolista költővé vedlik. Az a két kis 
novella, amelyet indokolatlanul illeszt 
ugyan a regényébe, önmagában be-
fejezett remek, a legszebb stílroman-
tika, ennek a műfa jnak magister impe-
cabilise, a Monelle könyvének szerzője, 
Marcel Schwob se t ud ta volna oda-
lehelni gyöngédebb színekkel. Renge-
teg salakot, szennyet, hinárt görget 
magával Bibó hatalmas regényének 
rohanó sodra, de az iszapból szivár-
ványló gyémántok, izzó tűzű rubintok, 
hideg pompával fénylő zafirok, szemet 
simogató, bársonyoszöld smaragdok 
tündökölnek elő, egy egész kincses-
kamra, amelynek ismeretlen drágaságai 
lobogó képzelet csókjára nyíltak ki egy 
költő szívének bíbor gyöngykagyló-
jában. 

* 



777 

A Napkelet olvasóinak féligmeddig 
ismerős Bibó regénye. Az Anyám lélek-
tani vázlatát Rabtűz címen folytatá-
sokban közölte a Napkelet. Az Anyám 
mégis egészen új és egészen más regény. 
Ezt egészen érett, egészen rendíthetet-
len lelkű olvasóknak írta a szerző. I t t 
az élet a maga leplezetlen meztelen-
ségével tárul ki. Az író töredelmes gyó-
nást végzett a regényben. Tisztulni 
akart, le kellett há t magáról dobálni a 
bűnök förtelmét. A pap megbocsátó 
emelkedettségével és áhitatával kell 
fogadni ezt a gyónási t i tkot . 

Kállay Miklós. 

Széchenyiről. «Gróf Széchenyi István 
és a francia irodalom» címen (Biblio-
thèque de l ' Inst i tut Français à l 'Uni-
versité de Budapest, 4. — Eggenberger 
könyvkeresk. kiad.) érdekes szempont-
ból, a francia műveltség hatásait ke-
resve, veszi vizsgálat alá Bariska Mi-
hály az egykor anglománikusnak hir-
detett nagy reformer egyéniségét. Nem-
csak a Széchenyi-irodalmat és Széchenyi 
naplóit, hanem hátrahagyot t könyv-
tárát és a könyvekben található szél-
jegyzeteket is átnézte e célból, amely 
kegyeletes munka folytán valóban köz-
vetlen hatásúvá válnak fejtegetései. 
Kimutatja, hogy Széchenyi voltaképen 
behatóbban foglalkozott a francia, 
mint akár az angol, akár a német iro-
dalommal. Franciaországi utazásai, ta -
pasztalatai is gyakorta vezették kezde-
ményező gondolatokra alkotásaiban, 
írói egyéniségére is döntő hatással vol-
tak francia olvasmányai ; különösen 
Montaigne hatását rajzolja meggyőző 
módon a szerző. Szinte úgy tűnik fel 
ezután, mintha e francia mester hatása 
alatt öntudatosan maradt volna Szé-
chenyi stílusa darabos, csiszolatlan, de 
minden gondolatot egyenesen a lélekből 
elénk táró. Nagy dolgokhoz nem illik 
a művészkedő gond. 

Egész könyvtár az, amit Széchenyi a 
franciából olvasott ; és épen az a tény, 
hogy alapjában véve mégis angol minta 
után indult, mu ta t j a egyéniségének 
csodálatosan hatalmas magábafogadó 
és az anyagon győzedelmesen uralkodó 
képességét. Igazi regenerátor, akinek 
nem imponál az idegen és az új , csak ha 
felhasználhatja a maga s nemzete belső 
újjáépítésére. Bariska munkájá t el kel-
lene olvasniok azoknak is, akik az ide-
gen irodalom s az idegen viszonyok 
ismeretét csupán öntetszelgésből ambi-
cionálják. Egy-két helyen elcsúszik a 
szerző gondolata, láthatólag egyéb el-

méleti tanulmányaitól félrevezetve, 
mint például amikor Széchenyi önképző 
céljában, az összes jellemvonások har-
monikus kifejlesztésében az «udvari 
ember» ideálját lá t ja , aki «minden kö-
rülmények között feltalálja magát». 
Nem így értette Széchenyi a «tökéletes-
séget», nem így kereste az egész lelket», 
ami után oly hatalmas erkölcsi gyönyö-
rűséggel vágyott . Ilyen egyenetlenség 
előfordul néhány Bariska munkájában , 
de különben jó megfigyelések és találó 
jellemzések teszik gyümölcsözővé ügyes 
és nagyszorgalmú anyaggyüjtését . 

Angyal Dávid «Szakaszok Magyar-
ország újabb történetéből» címen egy 
kisebb kötetben foglalja össze külön-
böző helyeken megjelent tanulmányai t . 
(Kultúra és Tudomány. A Franklin-
Társulat kiadása.) Egy értekezése ér-
dekes politikai perekről szól a Marti-
novics-összeesküvés utáni időkből,levél-
tár i kutatások alapján ; egy másik Tisza 
István emlékezetének adózik. A többi 
három az ősz tudós higgadt gondola-
tain áttörő érzelmi melegséggel tekint 
végig Széchenyi élettörténetének főbb 
problémáin. 

Valóban mindenkinek ajánlható ez 
a kis könyvecske, aki bensőséges oku-
lást és élvezetet keres egy nagy férfiú 
lelkébe való tekintés révén. És különö-
sen azoknak ajánlható, akik előtt félig 
érett, reális ízű magyarázatok zava-
rossá te t ték a-nagy emberben való oda-
adó hitet . 

A pszichopatiás Széchenyi. Egy ú jabb 
akadémiai felolvasás állította ismét 
Széchenyi egyénisége magyarázatának 
központjába ezt a szempontot. «Nem 
volna helyes s nem is volna hasznos, 
ha közönségünk főleg pszichiátriai kér-
désnek tekintené Széchenyi Döbling 
előtti pályájának bírálatát», — erre a 
végeredményre jut Angyal a különböző 
felfogásokkal való vitatkozás u tán . 
Nem az idegeket és nem a testi kon-
strukciót lá t ja ő csupán, hanem főként 
a hatalmas erkölcsi viharokat, amelyek 
között roppant benső erő uralkodott 
az öregkorig és amelyek áldozatául 
terült le végül is Széchenyi. Ki hinné, 
hogy ezek nélkül, gondtalan, üres élet 
után is, leterűlt volna? — Széchenyi, a 
költő ; eddig általában véve kevéssé 
hangsúlyozott vonás, hogy mennyire 
vágyott a költői alkotás boldogságára. 
Kísérletei nem sikerültek, de örök köz-
vetlen emléke költői ösztönének nap-
lója. A hamleti ösztön : «Hol a tárcám, 
hadd írom le», — s a papirosra kerül, 
évtizedeken át, a belső világ minden 
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indulata, megkönnyebbülésére a lélek-
nek. A legősibb eredetű költői ösztön 
írta le így «azt a nagy tragédiát, amely-
nél megrendítőbbet költő még nem írt», 
roppant , «befelé ható fantáziával». Igy 
kell megértenünk Széchenyi naplóit, 
önismeretre gyötrődve törekvő ember 
írását, akit azonban fantáziája valódi 
önismeretig csak egyes, boldogabb idők-
ben engedett emelkedni. «A legnagyobb 
vigyázattal kell olvasnunk Széchenyi 
naplóit . . . Gondoljunk képzeletének 
önmaga ellen fordított erejére . . . és 
akkor a moralista vagy épen a pszichia-
ter egyre kevesebb vadászzsákmányt 
talál Széchenyi naplóiban.» 

O'Meade Karolina végzetes alakja, 
az örök önvád vele kapcsolatban. 
Valami «oly kicsiny hiba lehetett , 
amelyre i f jú kortársai csak nevetve 
emlékeztek volna vissza». A lélek szent 
volt Széchenyi előtt és úgy érezte, egy 
lelket rontot t meg könnyelmű játéká-
val. Az önvádjához fűződő pletykaszerű 
találgatásoknak véget vetnek a Károlyi 
és Viszota által napfényre hozott ú jabb 
adatok. 

Széchenyi első fellépése. Nem hirte-
len fellobbanás ; korán kialakult törté-
netfilozófiai rendszerében, a nemze-
tek életkorszakairól, nevelhetőségükről, 
i f júkorától és örökké hi t t és e nevelői 
optimizmus már évekkel fellépése előtt 
terveket kovácsoltatott vele társa-
dalmi, oktatásügyi, gazdasági téren. 
Metternich figyelmeztető jóslata elle-
nére is vállalkozott a nagy feladatra, 
hosszú belső izgalmak után, biztatva 
magát , hogy : «erkölcsi akaratom végül 
is diadalmaskodni fog idegeimen». 

A negyvennyolcas minisztériumban 
már elvesztette biztos uralmát maga 
fölött, fantasztikus szélsőségek között 
vetődik, a munka, az alkotás vigasztaló 
menedéke hiányzik már. Igy vállalkoz-
ha t csak, elvei ellenére, a minisztérium-
ban való részvételre. 

Betegségének kezdete, álmatlan éjt-
szakák szörnyű önvádjai. Kísérteties 
belső hangok kiál t ják e vádakat feléje. 
A «Hitel»-t említi valaki előtte és ő a 
poklot érzi szívében. Életét félti a for-
radalomtól, majd sa já tmaga keresi a 
pisztolyt kezével. Öntudat lan őrült 
állapota csak rövid hetekig t a r t h a t o t t ; 
a felébredt elmeél azután tovább kí-
nozta önmagát. Elkárhozottnak érzi 
magát , a mennyországot rontot ta meg; 
most már minden gyönyörűnek tetszik, 
ami magyar, még Kossuth is végtelenül 
nemes léleknek. Egy-két év elteltével 

csillapodik a szertelen önvád és Szé-
chenyi hibátlan szellemi erővel buzgó 
irodalmi munkásságot fejt ki, amelynek 
politikai hatása sem maradt el. Remé-
nyei t ámadtak , amelyeknek meghiusu-
lása végtelenül felizgatta s így fordult 
t i tkon levéllel Palmerstonhoz és III . 
Napoleonhoz is. 

Miért nem hagyta el há t döblingi 
menhelyét, ha már egészen felépült? 
Látogatói úgy vették észre, féltve őr-
zött t i tkot rejteget magában. És meg 
is mondta, hogy Döblinget soha el nem 
hagyhat ja . Egyszer lecsalták a kertbe; 
zavarodott tekintettel sietett vissza, 
mintha valamely fogadalmának meg-
szegése ju to t t volna eszébe. Félt, ő, aki 
máris főbenjáró dolgokra merészkedett 
máskülönben, még akkor is, amikor már 
tud ta , hogy a rendőrség figyeli. Valami 
vezeklő fogadalom, valami rögeszme 
kötötte őt a szomorú helyhez. «Vallásos 
érzésből kifejlett mania desperatoria», 
határozta meg állapotát az orvos. — 
A rendőri házkutatás , a miniszter fenye-
getése e kétségbeesett, de utolsó mene-
dékül szolgáló rögeszméjében támadta 
meg Széchenyit ; hosszú vívódások után 
végeznie kellett önmagával. 

Angyal költői erővel és mély lélektani 
érzékkel képzeli el Széchenyi belső vilá-
gát; a «fogadalom» t i tkával való magya-
rázat gyönyörű. És legszebben muta t j a 
a szerző nagy átfogóképességét, amely-
lyel a szellemileg teljesen ép ember 
lelke mélyén meglátja az irreálisat, a 
végzetes t i tkot . Mert hiszen Széchenyi 
politikai működésének céltudatos vol-
t á t az utolsó döblingi évek alat t , An-
gyal maga bizonyítja részletesen egyik 
tanulmányával , amely Lord Loftus 
bécsi angol követnek Széchenyivel való 
politikai összeköttetését vázolja, eddig 
ismeretlen, jórészt londoni levéltári 
anyag alapján. Az öntudatosnak és ön-
tudat lannak e mélyenjáró megfigyelé-
sével emlékezik meg Tisza Istvánról is 
a kötet utolsó tanulmányában, a másik 
tragikus magyar hősről, aki épúgy lelki-
szükségből nem tudot t meghátrálni a 
halál elől, akárcsak Széchenyi. 

Szerencsés gondolat volt az, hogy 
Angyal együttesen is kiadta tanulmá-
nyait ; kölcsönösen erősítik egymás 
hatásá t és az értekezések, amelyeket 
Széchenyiről eddig tág időközökben 
olvashattunk csak, most egységes egész-
ben t á r j ák elénk a finom művű és nagy 
arányokat muta tó alkotást, egy nagy 
magyar léleknek bensőséges elképzelé-
sét. Hajnal István. 
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Csekey István: Északi írások, Buda-
pest, 1928. Pfeifer Ferdinánd kiadása, 
228 11., Koch Ernő illusztrációival. Öt-
évi tapasztalat , megfigyelés és tanul-
mány eredménye ez a szinte bibliofil 
gondossággal kiállított kötet, mely a 
nálunk aránylag kevéssé ismert északi 
testvérországokat hozza közelebb a 
magyar olvasóhoz. Szerzője, a dorpáti 
egyetemen a közigazgatási jog profesz-
szora, mintegy Észtországban kifejtett 
tudományos kutatásairól és nemzet-
kulturális tevékenységéről szóló beszá-
molóként írta meg ezt a könyvét. Célja, 
hogy a régebbi és ú jabb magyar-észt 
valamint magyar-finn kulturális kap-
csolatok kikutatásával és összefoglalá-
sával az elért eredményeket a szak-
tudósok szűk körén kívül a laikusok 
számára is hozzáférhetővé tegye. Köte-
tében 25, javarészt már nyomtatásban 
is megjelent cikk és tanulmány sora-
kozik egymás mellé. Mozaikszerű vál-
tozatosságban találunk köztük szub-
jektív benyomásokon alapuló útiraj-
zokat, könnyed elmefuttatásokat, a 
finnugor kulturális együttműködés kö-
rébe vágó fejtegetéseket, valamint tu-
dományos rendszerességgel megírt, ön-
álló kutatásokra támaszkodó tanul-
mányokat. Utóbbiak a történelem, iro-
dalomtörténet és a jogtudomány kö-
rébe tar toznak. Tagadhatat lan, hogy 
ily módon a könyv belső egysége kissé 
széttagolódik. Ami a mű gerincét al-
kotja s egységes szinezetet ad a tárgy-
beli különféleségnek, azt abban az ál-
landóan a szerző előtt lebegő szempont-
ban ta lá lhat juk, hogy a magyar, észt 
és finn testvérnépek között fennálló 
kultúrtörténeti kapcsolatokat kimu-
tassa s az it thoni olvasókat északi test-
véreinkre vonatkozó megbizható fel-
világosításokkal lássa el. 

Különös érdeklődésre t a r tha t igényt 
«Az észt-magyar történelmi és kultúrkap-
csolatok» című fejezet. A nyelvtudo-
mányból és irodalomtörténetből már 
ismert adatok felfrissítésén kívül szerző 
rátereli a figyelmet Báthory István len-
gyel király észtföldi uralkodására s a 
nagy hadvezér észt földön jár t magyar 
hadseregének viselt dolgaira. Emléke-
zetünkbe idézi továbbá nagy tudósun-
kat, Hunfalvy Pál-t, aki tudvalevőleg 
a Balti-tenger vidékén megtett ú t já -
ról írt kétkötetes művében részletesen 
beszámol az akkori észt és finn viszo-
nyokról. Sajnos, Csekey könyvéig azóta 
sem kaptunk sokat e tekintetben. 

Irodalomtörténeti szempontból kö-
szönettel kell fogadnunk azokat a lelki-

ismeretes puhatolózásokat, amelyeket 
szerző a Jókai-bibliográfia tökéletesí-
tése érdekében megejtett . Figyelemre-
méltó, hogy az egymilliós észt népnél 
17 önálló és 31 folyóiratokban vagy 
napilapokban megjelent Jókai-fordí-
tást találunk, a finneknél pedig 38 ön-
álló és 23 elszórva megjelent Jókai-
fordításról tudunk. A Jókai-fordítások 
számára nézve északi rokonaink nyom-
ban a németek és az angolok után kö-
vetkeznek. Csekey nyomozásai alap-
ján az orosz Jókai-fordítások számát is 
korrigálhatjuk. Ezek ugyanis a Révai-
iéle Jókai-bibliográfiában megadott 
12-ről 37-re helvesbítendők. Közülük 
22 önálló kiadású fordítás. Lett nyel-
ven két önállóan megjelent Jókai-regé-
nyen kívül 18 elszórtan megjelent for-
dítás ismeretes, míg litván nyelven négy 
a Jókai-fordítások száma, közülük egy 
önállóan jelent meg. 

Ugyancsak fontos és érdekes fejeze-
te t alkot a több mint 50 oldalas, «A da-
göi torony» című tanulmány. Jókai 
tudvalevőleg ily címen hosszabb regé-
nyes elbeszélést írt . Csekey kinyo-
mozza a regényben szereplő főhősnek, 
Ungern-Sternberg Ottó Reinhold Lajos 
bárónak, Dagö urának, «kora egyik 
legnagyobb és legnevezetesebb gonosz-
tevőjének» bonyolult élete históriáját, 
főleg pedig annak a főbenjáró pörnek 
minden részletét, amely mint regény-
téma Jókai elbeszélésének is alapjául 
szolgált. Tanulmánya első részében 
Csekey cáfolni igyekszik azt a hagyo-
mányt , amely az Ungern-Sternberg-csa-
lád magyar eredetét állítja. Monda és 
valóság címen a híres pörnek bűnügyi 
hát terét és jogi természetét rajzolja 
meg, felhasználva eredeti okmányokat 
és az egykorú pöriratokat. Igyekszik 
kimutatni , hogy a híres tengeri rabló 
báró nem annyira bűneinek, mint indu-
latos természetének, főleg pedig ellen-
ségei hatalmának és rosszindulatának 
köszönheti, hogy szibériai száműzeté-
sében kellett befejeznie életét. A dágöi 
torony vándorút ja a Keleti-tengertől Jó-
kaiig című részben azt mu ta t j a ki 
Csekey, hol és hogyan ju to t t Jókai e 
témához. Közvetlen forrása Marquis 
de Custine utazó és író «La Russie en 
1839» című (megjelent 1843. Paris és 
Bruxelles) leírása szolgálhatott, de 
bibliográfiai szempontok alapján az 
sem lehetetlen, hogy H. A. Aristide 
Baron de Gondrecourt francia roman-
tikus író és magasrangú katonatiszt 
«La tour de Dago» című, Brüsszelben, 
1852-ben megjelent műve. Ez azon-
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ban mindegy, mert Gondrecourt for-
rása szintén Custine könyve volt, amely 
különben is ezt a témát Haken, Seume 
és Petri közleményei u tán, elsőnek ve-
te t te bele a világirodalomba. A bo-
nyolult és híres nagy pörnek első jogi, 
a téma romantikus elbokrosodásának 
első irodalomtörténeti és kritikai fel-
dolgozását Csekey adja . 

Az «Északi Irások»-ban sok az olyan 
magyar kultúrtörténeti adat , amely 
eddig rejtve maradt , sok esetben még 
a szakkörök előtt is. Aki a magyar szel-
lem északi elterjedésének és kisugár-
zásának nyomait akar ja kutatni , ér-
dekes olvasmányt vagy nélkülözhetet-
len forrásművet talál e könyvben. Ki 
gondolná, hogy a dorpáti egyetemnek 
már az alapítása utáni nyolc évtized-
ben 12 erdélyi és magyarországi pro-
testáns teológus hallgatója volt, vagy 
hogy a szentpétervári egyetem első 
rektora magyar ember volt? Az ada-
tok pontossága és megbizhatósága te-
kintetében szerző a nagyobb tudomá-
nyos lelkiismeretességgel jár el. Bizony-
sága ennek a súlyosabb tar ta lmú cik-
kek mellett található rengeteg jegyzet. 
Viszont a szövegbe foglalt sok száraz 
ada to t sikerült könnyed, élvezetes for-
mában előadnia. Stílusa eleven és ele-
gáns. Nagy mértékben fokozza a könyv 
esztétikai élvezhetőségét az északi tá-
jak hangulatát híven visszatükröző 
címlap és az egyes fejezetek előtt ta-
lálható 25 kitünő fejléc. Ezek Koch 
Ernő hazánkfia művészi készségét di-
csérik. 

Csekey professzor könyve az érdek-
lődést állandóan izgalomban t a r t j a . 
Majd minden lapon új adatokkal, meg-
lepő megfigyelésekkel találkozunk, me-
iyek Magyarországon kevés ember előtt 
ismeretesek. Sokat utazott , jószemű 
ember benyomásaival és véleményei-
vel akadunk össze a könyv olvasása 
közben. Néhol úgy érezzük, mintha a 
gyorsvonat elegáns vaggónjának puha 
diványán ülve vagy a kényelmes ten-
geri hajó napsütötte fedélzetén fekvő-
széken heverve hallgatnók egy jóvá-
gású gavallér csevegését. Különösen 
sikerült az északi t á jaknak a délvidéki 
emberre gyakorolt idegizgató hatás-
beli leírása. A könyv szubjektiv (bár 
sokszor felesleges) lirizmusát helyen-
kint jóizű humor és magyaros élcelő-
dés fűszerezi. Tagadhatat lan, hogy úti-
rajz irodalmunk is értékes munkával 
szaporodott. De észt és finn rokonaink-
nak szintén nemes szolgálatot t e t t 
Csekey professzor azzal, hogy társa-

dalmi, kulturális és politikai életükkel 
megismerteti a magyar olvasót. A könyv 
néhány árnyfolt jára rámutatni túlzott 
aggodalmaskodás lenne. A Dorpáti 
Magyar Tudományos Intézetről szóló fe-
jezet úgyis megvilágítja, mennyi aka-
dállyal és rosszindulattal kell megküz-
denie, sok keserűséget lenyelve, annak, 
aki külföldön igyekszik a politikai ha-
tárok helyett a magyarság erkölcsi és 
kulturális határvonalait tágítani. Há-
lásak lehetünk a szerzőnek, hogy szá-
mos útvonalat ismertet meg velünk, 
amelyeken a magyar kard és a magyar 
toll harcosai igyekeztek már a rég-
múltban is a messze északi országokba 
eljutni s nemzeti feladataiknak akár 
tudatosan, akár önkéntelenül is eleget 
tenni. Épen ezért ezt a könyvet elol-
vasni magyar kötelesség. 

Virányi Elemér. 

Baksafalvi Baksa Sándor : Leborulok 
én is . . . Versek. Debrecen, 1928. 80 1. 
Szerző kiadása. Baksa Sándor a szeré-
nyebb versírók közé tartozik : az egy-
szerű érzelmek, kevéssé színes hangula-
tok költője. Örül az otthonnak, hivatá-
sának s a megelégedett emberek nyu-
godt szemléletével rövid verses aforiz-
mákba foglalja megfigyeléseit. A kötet 
legértékesebb darabjai azok, amelyeket 
napjaink ismert zeneszerzői, Balázs 
Árpád és Fráter Loránd már megzené-
sítettek. Több költeményén általában 
nagyon érzik az első fogalmazás gyen-
géje és a szerző önkrit ikájának hiánya. 
Az impurum versek csak előgyakorla-
tok, de nem valók a nyilvánosság elé. 
A szerző válogatott kötetében remélhe-
tőleg ma jd kevesebb prózát olvasunk. 

Szólnunk kell a kötet feltűnő sok 
íráshibájáról. Ucca, fel lel, tüzessen, 
selytelmes, éjji szerenád, együt stb. 
Amilyen az írása, olyan a verselése. 
Rímei : bársonyok-boldogok, kezét-
melegét, arcát -a jkát , stb. stb. Régen 
voltak az ilyen rímek versalkotó ténye-
zők ; akkor még Tinódi is élt. 

Halász László. 

Les maîtres conteurs hongrois. (For-
dították : Fóti és Délaquys. Budapest, 
Librairié Française.) «Voici un petit 
livre des Contes» — kezdi a könyv. 
Mintha csak az a negédesre stilizált 
magyar lány mondaná, aki két kézzel 
szórja a tul ipánt meg rozmarint a 
franciáknak a könyv címlapján. Szép 
virágot tessék, Voici un petit livre des 
Contes, szép magyar novellákat tes-
sék. Ezt a könyvet magyarok csinál-
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ták francia olvasóknak : derék, dicsé-
retes munka, a fordítás is szép. Vala-
mit azonban kifogásolnunk kell. A be-
vezetés és a novellák elé írt kis kon-
feranszok nem méltók a «maîtres 
conteur»-ökhöz. Nem méltó a címlap 
sem. Hányszor elpanaszoltuk, hogy a 
külföld számára csak valami csikós-
csárdás-fokos-ból összetákolt fogalom 
vagyunk, folklore szépirodalmias tála-
lásban. És most, mikor Budapest küld 
könyvet Párisnak — Ékes Árpáddal 
pruszlikot, tul ipánt , gémeskutat és 
természetfölötti méretű karikásostort 
rajzoltatnak a fedőlapra. Há t azt akar-
juk bevallani, hogy csak ezekkel az el-
kopott ponyvarekvizitumokkal tu-
dunk érdeklődést kelteni? A fordítá-
sokat bevezető sorok reklámízűek : 
banális öndicséret a propaganda ked-
véért és ugyanakkor a novellaexpor-
táló érzékenykedő szerénység-féléje. 
A felületes dicséreteknek nem lesz hi-
telük — inkább megalázzák a magyar 
irodalmat. Előfordul benne az «ethni-
que»-szó : ettől jogosan szoktunk félni. 
Jönnek a novellák, kilenc darab. Le-
hetne a kiválogatást bírálni, de nem 
oly feltűnő, hogy szükséges volna «he-
lyette a jánlha t tuk volna»-féle ki-
fogásainkat részletezni. Erős a «paysan 
hongrois» fitogtatása. Hagyján, jó no-
vellák. (Ritkán van annyi mot pittores-
que együtt francia könyvben, mint i t t : 
a francia olvasónál ez is a néprajzi kü-
lönösség hangsúlyozását segíti.) Ellen-
ben egészen könnyedén kezelték a kis 
bevezetéseket. A könyvkiadók szokásos 
reklámkatalógusaiban a címek alat t 
velősebb jellemzéseket kapunk. Lás-
sunk csak valamit belőlük. Mikszáth 
«legnagyobb írónk Jókai után», Révész 
«egyike a legszebb tehetségeknek», Gár-
donyi «csodálatos népies elbeszélő» (lel-
kesedik a Borért, kifelejti az Isten rab-
jait, az egész Gárdonyit etnografizálja 
a francia irodalmi kézikönyvek stíl-
külsőségeinek segítségével), Tömörkény 
«modern irodalmunk legnagyobb el-
beszélője», Herczeg «a mai magyar iro-
dalom legnagyobb alakja», még egyszer 
megkapja Mikszáth kétesértékű érdem-
rendét, hogy «Jókai után a legnagyobb», 
ő írta 1890-ben a legelső modern ma-
gyar regényt ; a Szabolcs házasságát 
a kódexíró barát egyszerűségével így 
jellemzi, hogy «szép regény» ; Móricz 
«az új magyar irodalom egyik leg-
nagyobb alakja», Biró «a magyar iro-
dalom egyik világalakja», Koszto-
lányi «az ú j magyar költészet egyik leg-
szebb dicsősége», Ambrus pedig «mo-

dern irodalmunk elszigetelt nagysága» 
(különben a fordítók véleménye sze-
rint ő ír a «legtisztább magyar stílus-
ban»). Nem könyvkereskedői, hanem 
kritikai ismertetések kellettek volna.. 
Noha a legnagyobb örömmel üdvözöl-
jük a nemes és valószínűleg áldozatos 
vállalkozást, akar juk, hogy impozán-
san jelenjünk meg, ezért t e t tük meg 
kifogásainkat. Kerülni kell a kisszerű-
séget, a kínáló-gesztus megalázó mód-
ját , a kompromittálást csupa hazafias 
buzgalomból.Reméljük, hogy a sorozat 
későbbi köteteinél ezt nem fogjuk ta-
pasztalni. Szentkúthy Miklós. 

Börtön. Regény. I r ta Jarnó József. 
Budapest, 1928. Pantheon r.-t. kiadása. 
Egy fiatal úri ember, bankhivatalnok, 
egy szép napon ár tat lanul belékerül a 
fogházba. Hogy miért és hogyan, erről 
hallgat Jarnó könyve, mely így főalak-
jának leszakítja lelke felét és csak azt 
az oldalát m u t a t j a be, hogy mit tapasz-
ta l t a börtönben, a honnét pár hónap 
mulva kiszabadul. Nem ügyetlen fogás 
ez, mert véle az író minden erejével 
középponti t émájára vetheti magát , 
arra, hogy milyen a börtön élete, bár 
előáll az a veszély, hogy épen az a 
személyiség, akiben úgyszólván min-
den tükröződik, kissé imagináriussá 
válik, különösen ha az író megvilágított 
oldaláról sem t u d j a mindig kellő való-
sággal felruházni. 

A börtön életét megjeleníteni azon-
ban mindenképen hálás írói feladat. 
Kegyetlen szigorúságú rendjében az 
emberi lélek ú j keretek közé jut , egy-
részt kitárul, másrészt összeszorul, ú j 
jóságok és ú j gonoszságok születnek 
benne, mert egy olyan furcsa társa-
dalomba kerül, ahol sok minden egé-
szen más, mint kint a szabadon járók 
között. I t t mások az ember érdekei — 
mások a vágyai, melyek mind egy 
pontba fu tnak össze, a menekülésbe, 
a szabadulásba. De bár az élet lehető-
ségeit a fogság kényszere fölötte szűkre 
szorítja, amiből egyrészt fásultság, 
másrészt az érzékek fokozottabb tevé-
kenysége születik, és az életnek ezen 
a különös síkján akárhogyan vergődik 
az ember, alapjában mégis ugyanaz 
marad, magával vit t mult jából, jelle-
méből és a fogház levegőjéből mégis 
valami különös és izgatóan új keverék 
alakul ki mindig hálás témájaként az 
irodalomnak, amely ebből a körből 
nagyszerű emlékekkel dicsekedhetik, és 
Jarnó József könyvének nem válik túl-
ságosan előnyére, hogy az olvasónak 
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önkéntelenül eszébe ju tnak nagy írók 
hasonló dolgai. 

Készakarva írunk könyvet, mert 
a közkeletű értelemben véve a regény 
fogalmát, Jarnó e művét regénynek 
alig lehetne nevezni. Valami átmenet 
a riport és a regény között, több annál 
és kevesebb emennél. Valamivel több 
a riportnál, több a naplónál, mert sok 
helyütt meg van a nyoma annak, hogy 
Jarnó alakítani is próbált tárgyán, de 
véglegesen nem formálta meg az egé-
szet. Ebben a vonatkozásban jelent-
kezik különben legfőbb fogyatékossága 
is. A regényíró mindentudó, de a szerző 
ezzel a mindentudással csak néha él, 
legtöbbnyire a néző álláspontjáról ír, 
ez a néző pedig a regény főalakja, jól-
lehet a könyv nem napló, sem első sze-
mélyben elmondott elbeszélés. Az állás-
pontnak ez az ingadozása aztán gyak-
ran bizonytalanná teszi a képek me-
netét. 

Mindamellett érdekes könyv ez. Ha 
nem is (vagy csak ritkán), a művészet 
köntösében, egy olyan világgal ismer-
te t meg, amely az olvasók legnagyobb 
része előtt nemcsak lelkiségében, hanem 
külsőségeiben is teljesen ismeretlen. 
Ezek a külsőségek, amelyekre az író 
nem csekély súlyt helyez, sőt sajnos 
leggyakrabban épen ezekre helyezi a 
fősúlyt, például a fogházi zsargon 
aprólékos bemutatására, mindenesetre 
ujságot és változatosságot jelentenek 
a hétköznapi szórakoztató irodalom 
sablonos kulisszáival szemben. Hellyel-
közzel azután egy-egy jellegzetes fog-
házi alak gondos rajzában, jelenetek 
eleven és ügyes csoportosításáben tisz-
tá ra írói hajlandóságokat, sőt tehetsé-
get is muta t a szerző, úgy, hogy nem 
minden érdeklődés nélkül nézünk írói 
működésének folytatása elé. F. Z. 

Makkai Sándor: Az elátkozott 
óriások. (Nyolc előadás.) Minerva. Ko-
lozsvár, 1928. Ezen a meseigérő címen 
adta ki Makkai Sándor a Kolozsvári 
Református Nőszövetség rendezésében 
t a r to t t nyolc előadását. Egy papruhás 
gondolkozó vív ezekben az előadások-
ban a mai kereszténységgel az örök 
kereszténységért, az eleven élet fana-
tikusa idézi a kihült bazaltból a vulkán 
eredendő tüzét. A nyolc tanulmány 
csak látszólag esik szét, a vallásos élet 
más-más problémáit pedzik, de ami a 
könyvet egyetlen művé izzítja, az egy 
makacs visszautalás az edényről az 
italra, a káváról a kútra, a tet tről az 
indítékra. Szenvedélyes halott-támasz-

tási kísérlet. Egy ember írhatott volna 
sokkal szebbet, ilyet csak a korigény 
írhatott . 

Makkai Sándor kíméletlen kritikusa 
az egyházának. Az első előadás első 
szavaiban bejelenti a ba j t . A só meg-
izetlenül; a kereszténység szokássá 
vált. A képmutatás egymást és Istent 
becsapni akaró mutatványai mögött el-
kallódott a vitális erő, a vallásos élet 
az emberönzés és az erkölcsi formulák 
olcsó kiegyezése. Isten és ember győ-
zelmes kapcsolata megszakadt, a jó-
cselekedet nem túlcsordult kehely, de 
egymás arcába fröccsentett szentelt 
víz. A református egyház semmivel 
sem különb a kereszténység többi fele-
kezeténél, a ba j egyetemes, a keresz-
ténység egésze dermedt meg. Támad-
hatat lanul lebeg ez a bírálat minden 
felekezeti kicsinyesség fölött. 

Néhány pont ja olyan szívbehökke-
nőn igaz, hogy az ember megijed ezért 
a püspök-hivatalhoz kötöt t emberi-
ségért, mivel fogja ellensúlyozni a 
bírálat romboló erejét, hogy lendül át 
a tagadás holtpontján. Kedves kémia-
tanárom kísérletei előtt álltam így: 
ugyan föllobban-e az a láng; mert ha 
a konstatál t romok fölé oda nem csava-
rodik a tűzoszlop, ez a könyv nem 
az élet megidézése, de vigyázatlan 
csődjelentés. 

Makkai azonban tud ja , mit akar. 
A ketrecéből kicsapó tűz emészti itt 
korlátait , a kritika az öröm forradal-
mának ünnepélyes kikiáltása elé söpri 
a teret. Az embernek az öntudat az 
ösztön ; ezen az egész világnézetet 
sűrítő mondásán közelíthető meg talán 
leginkább a Makkai forradalma. Mi 
természetesnek az ösztönöst ta r t juk . 
Az ösztönös azonban nem természetes 
az emberben, akinek öntudata van. 
Az a természetellenes, aki az ösztönei, 
Babits szép szavával : szervezete vak 
erői szerint él. Ez a nagyobbat áldozza 
föl a kisebbér t : az ént a pillanatért, 
a szabadságot a szolgaságért. Makkai 
forradalma az evangéliumé : a maga-
sabb emberrégió kel föl az alacsonyabb 
ellen. Bizonyos, hogy millió ember közt 
millióban ez a magasabb régió a gyön-
gébb : ő az elátkozott óriás, a haja-
vesztett Sámson, akit ezer törpe tar t 
gúzsban. Annál gyönyörűbb ennek a 
született királynak biztosítani ma unk 
fölött a hegemóniát, ez az üdvösség 
forradalma, az egyetlen életdiadal. 
Mihelyt az ember magáévá vívta ön-
magát : megtalálta élethelyét és élet-
örömét, kötelékei fölszabadító kötélé-
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kekké válnak, tet tei a telt lélek kicsor-
duló fölöslegei. Az ilyen ember voltakép 
a szertartások egyháza alól is kinőtt. 
A vallásosság két alap elemére redu-
kálódik benne : felelős fölfelé és nagy-
lelkű a világ felé ; ez az a kétirányú, 
egyetlen elevenerő, amelyet sem a 
tételek előtti szolgagörnyedés sem a 
jócselekedetek l'art pour l 'art halmo-
zása meg nem foghat. Ez az az üdvös-
ségcsíra, amelyben, mint makk a tölgy-
ben, potenciálisan az egész keresztény 
élet benne van. 

Bizonyos, hogy húsz-harminc év 
előtt lanyhább visszhangot vert volna 
nempapi emberben ez a könyv. Ma 
több megértésre számíthat az egyházon 
kívül, mint az egyházon belül. Kor-
igény áll e nyolc tanulmány mögött. 
Nem az egyház megújhodás igénye, 
hanem az ember szomjúsága az önma-
gában kelleténél jobban lebuktatot t 
lélekszuverénitás után. Ma az evan-
gélium lényege: a kereszténységbe 
bekövült s ú j ra föltámasztott evan-
géliumi élet főkép a gondolkozók szív-
ügye. Dosztojevszki, Tolsztoj, a husza-
dik század néhány franciája, legalább 
annyi lélekben verték föl a vallásigényt, 
mint a világ prédikátorai. Makkai 
könyve mögött is ennek az evangélium-
tól megszállt irodalomnak az ihletését 
érzem. Nemcsak mondanivaló, de jelen-
ség is ez a könyv. Az egyház keresz-
ténysége nem zárkózhat el a gondol-
kozókban újjászületett kereszténység 
elől. Az élet idéző szava szétjárt a nagy 
holttestben s i t t -ot t jelentkeznek már 
örvendetes moccanások. 

Vajjon csakugyan elközelgett a Mak-
kai megjósolta vallásforradalom ideje? 
Bizonyos, hogy ez a forradalom nem 
tételek csatája, ostya-kehelyharc, nem 
régi-új egyház vérontása lesz. Az em-
ber kozmikus talpazatát akar ja föl-
emelni, ember és világ viszonyát javí-
tani. Nem az egyházak, hanem az 
emberiség ügye. De a sokaké vagy a 
keveseké? Az én kételyem nem a ke-
resztény, hanem az átlagemberben 
rejlő képességeket mélyen lebecsülő 

pesszimista kételye. A keresztény üd-
vösség szabad. Ez a szabad azt jelenti, 
hogy nincsenek külső korlátai, annál 
leküzdhetetlenebbek a belsők. Az az 
öröm, amivel a kereszténység megáld-
hat bennünket, csak egész kivételes 
emberekben valósulhat meg. Szegény 
Rousseau beszélt sokat a természetes 
emberről, akit a civilizáció mindenki-
ben külön tapos el. Az Emileben el is 
magyarázza, milyen ez a természetes 
ember. Nos, ez a természetes ember a 
zseni. Azt hiszem, hogy a keresztény 
ember, tehát , akinek a kereszténység 
kárpótló diadal, nem mindenökben ot t 
lappangó elátkozott óriás, hanem egy 
fa j ta , üdvösségre született übermensch. 
(Talán ez a gondolat lappang a kálvini 
predesztináció mélyén is?) Az ilyen-
fa j t a übermensch ma nem tagadja le 
magát, sőt dokumentálódik. Ha ez 
vallásforradalom, akkor a vallás forra-
dalma elközelgett. De ha a vallás-
forradalom a tömegeket át járó, min-
den lélekhez pozitív többletet hozzá-
adó kegyelem-eső, akkor a fejünket 
kell ráznunk. Jézus egy száz mérföld-
nyivel előttetek rohanó zászló s az 
evangélium a reménytelen és igazabb 
emberség heroikus tüntetése a tömeg-
bárgyúság és tömegbrutalitás előtt. 
Minél tűrhetetlenebb a tömegek állati 
élete, annál elevenebb a tömegbe bele 
nem békülők evangéliumi makacssága. 
A szellem forradalmai az átlagember-
ben esztelen divattá, bolond rángató-
zássá ficamodnak s csak a kivételesek-
ben emelik föl az Istenhez szító ma-
kacsság kővárát. Ezt a türelmetlen 
makacsságot üdvözlöm én Makkai Sán-
dor könyvében. Aki ezt a könyvet írta, 
keservesen megharcol még a papi uni-
formisával s hivatása szellemi szinek-
vanonjaival. S ha ebben a bírálatban 
nem éleztük ki a gondolkozót lefogó 
pap s a papot elbizonytalanító gondol-
kozó kínos hídállását s e tusából szár-
mazó surlódás szellemi értékvesztesé-
gét, az_a gondolat mar t i r jának kijáró 
tiszteletadás volt. 

Németh László. 


