
E L V E K É S M Ű V E K 

Kodolányi János: Futótűz. Bernát 
Tibor kiadása. A könyv előtt előszó 
s az előszó után aránylag kellemes 
csalódás a könyv. Ami rossz ebben a 
regényben, arra az előszó nagyszerűen 
előkészít; hogy mégis jó emlékkel 
tesszük le, Kodolányi tehetségének az 
érdeme: ez a tehetség nem értett 
egyet az előszóval. Megint egy frappáns 
bizonyíték, hogy az író bölcsebb, mint 
szándékai. 

Mindenesetre örömmel vesszük tudo-
másul, hogy «a természettudományok 
oly eredményeket értek el az emberen 
kívüli s az emberen belüli világ vizs-
gálatában, hogy revizió alá kel venni 
fogalmainkat. . . Meg kell állapíta-
nunk, hogy micsoda érdekek szőnek 
bennünket össze vagy választanak 
szét, hogy mit is jelent az állam, a 
politika, a termelés, a vallás, a szere-
lem, az egészség és betegség, a kultúra 
és civilizáció, egyszóval mind az a 
fogalom, amellyel sokáig olyan zava-
rosan, hebehurgyán s gyermekesen 
dobálóztunk, mint a gyermek a színes 
labdákkal». A regénynek le kell mér-
nie «pontosan, racionális, tehát reálista 
eszközökkel, hogy kik és mik az ember 
szabad, harmonikus életének ellenségei s 
miféle módon lehet és kell ezeket az ellen-
ségeket elpusztítani». Ezt az utóbbi 
mondatot Kodolányi szedette dőlt 
betűkkel. Nyilván azt tar t ja a regény 
legfontosabb műfaji jegyének, hogy 
dezinficiál. 

Majd kifejti, milyen lesz az ő dezin-
fektor-regénye. Mesét, viccet, trükköt 
nem ad, de meghív, «nézzünk meg egy 
falut, egy családot, egy-két parasztot, 
egy-két urat, szóval egy kicsiny magyar 
világot apróra s gondolkozzunk». «Ha 
most egy kicsit megfeszítve gondol-
kozunk, egész biztosan eljön az idő, 
hogy gyermekeink már kevesebbet 
töprenghetnek és többet nevethetnek». 
Azért ne rémüljünk meg ! A gondol-
kozás altató szerét a regény ostyájában 
kapjuk. Sőt osztott porokat fogunk 
szedni; ahelyett, hogy egyszerre vé-
tetné be, egy egész regényciklusra 
adagolja szét : a «magyar tizenöt év» 
regényét ígéri, egy új Rougeon-Ma-
quartot. Ha kicsit unatkozunk is, de 

komoly építő munkában veszünk részt, 
amelyhez ő mindenesetre szolid geren-
dákat szállít. 

Nem tudom a természettudományok 
melyik ága az, amelyik ennyire sürgeti 
a fogalmak átalakítását. Ruthefort 
elmélete az anyag szerkezetéről, a belső 
szekréciós-tan vagy épen (hogy szíven 
találjunk egyeseket) a pszihoanalizis? 
Az a gyanunk, hogy e revizió mögött 
bizonyos ismeretterjesztő könyvek 
sugallata lappang s ép az az említett 
gyermekesség, amely olyan könnyen 
labdázik a színes fogalmakkal. Flaubert 
agyoncitált patikusa, úgy látszik, el-
nyűhetetlen s az irodalomnak nincs 
olyan bebizonyosodott zsákutcája, 
amely meg ne találná a maga vállal-
kozóit. Nem szeretem úgynevezett 
irodalmi áramlatokba fullasztani az 
íróimat, de mit tegyek, ha ők maguk 
bandukolnak vissza a nyolcvanas éve-
kig, hogy fejest ugorjanak a legrosz-
szabb fajta patikus-naturalizmusba. 

Igaza van Kodolányinak : a realiz-
mus nem avult el ; bizonyítja ezt az az 
apró adat, hogy Homerostól Tolsztojig 
minden nagy író élt vele. A szerkezet 
és a koncepció közeledhetett és távo-
lodhatott az élet részletességétől, de 
az életszerű ábrázolás a legelvontabb 
látomásnak is művészi feltétele, amint 
azt a legelvontabb mű, Dante Színjá-
téka is bizonyítja. Ne rejtőzzünk azon-
ban a realizmus köpenye alá, amikor 
a «pontos, racionális» mérőrúd kontár 
rőfjével fenyegetjük meg az irodalmat. 
Micsoda író az, aki azzal csalogatja az 
olvasót : szedd be az én regényem 
piluláját s az unokáid meggyógyulnak 
tőle. Az író nem nemzeti higiénikus s 
nem regénycsináló tudós. Az író ön-
maga titkainak a virágos f á j a ; a 
százajkú természet egyik vallomása ő. 
A céljai vannak őérte s nem ő a cél-
jaiért. Remeke az emberiségnek s nem 
eszköze. Költő s nem orvos. S ha orvos 
akar lenni : legfölebb javas. 

Félek, hogy ez az előszó megint csak 
író és közönség bizonyos sajnálatos 
kongenialitására számít. A sajtón-nőtt 
író szól a sajtón-nőtt olvasóhoz. Én 
elfelejtem, hogy ti teljesen művelet-
lenek vagytok, de ti is higyjétek el 
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nekem, hogy megszületett a magyar 
Zola. Vagy inkább, hogy Zola nem is 
élt s ez az irodalom-tudomány-mis-más 
velünk kezdődik el. 

Ki kételkedik benne, hogy ez ma jó 
számítás? Az előszó különben meg is 
vallja, hogy a közönség melyik rétegé-
ből toboroz. Wallace és Dekobra ideg-
feszítő laposságait emlegeti s kér ben-
nünket, hogy ne izguljunk, «vajjon a 
tetőtől-talpig magyar úr, a gróf felesé-
gül veszi-e Melindát s a cipőpasztás 
dobozban, amelyet a nagy detektív 
kapott, ekrazit volt-e vagy praliné.» 
Mi, akik idáig kizárólag e két téma 
fokusza körül keringő műveket olvas-
tunk, úgyebár parvenű örömmel vesz-
szük tudomásul, hogy Kodolányi egy 
kultúrszinttel fölebb emel minket. 
A Dekobrát már lenéző s egy nem 
létező magyar esztétikus sosemvolt 
elveit már lemosolygó olvasókon túl 
nem számíthatunk-e azoknak a rokon-
táborára, akik a pontos racionális vád-
iratszerkesztőkkel már politikai ido-
mítottságuknál fogva is együtt éreznek. 
S ki tudja, fölfelé is meddig rezgeti meg 
a szíveket ez az előszó. Nem az iroda-
lomra szabadított patikusok korát 
éljük-e? Nincsenek-e bátor elmegyó-
gyászaink, akik Ady körül is ellejtik a 
maguk schizoid-cikloid t áncá t . . . Bi-
zony barátaim, elközelgett az idő, 
amikor az irodalmi szempontot ki-
gyomlálhatjuk az irodalomból! 

Nem foglalkoztam volna ilyen hosz-
szasan ezzel az előszóval, ha nem lenne 
nélkülözhetetlen ahhoz a pompás gri-
maszhoz, amelyet ebben a regényben 
a tehetség vág rád a bevallott szándék 
vállain át. E regény démon hősnője 
nem röhöghetett oly gúnyosat a naiv 
költő hősön, mint Kodolányi sötét 
tehetsége azon a jámbor riporteren, aki 
a regény rivaldáján ágál. 

A Futótűz tartalma röviden ez : 
Ervin, az ifjú költő, akit idáig elvált 
édesapja nevelt, az érettségi utáni 
nyarat anyja alföldi rokonainál tölti. 
A háború utolsó nyara ez. A csataterek 
hullabűze a kunsági faluig csap s ösz-
szekeveredik a dzsentri-család hulla-
bűzével. Az ifjú jár-kel, fulladozik 
ebben a környezetben, szerelmes is lesz, 
de akit szeret, az is csak festett hulla, 
haja illatával leplezi erkölcsi oszlása 
bűzeit. Konkluzió : az ifjúnak ki kell 
tépnie magát ebből a rohadt világból 
s a könyv utolsó lapjain csakugyan 
felrohan Pestre, bele a forradalomba. 

A könyv előterében hárman állanak : 
a dzsentri származású, keskenyarcú, 

entellektüelhajú szőke költő, a gimná-
ziumból kimaradt, széllesvállú barna 
parasztfiú s a gyönyörű tizenhétéves 
tündérálcás démon. Természetes, hogy 
a fiúk szerelmesek a démonba. Átjár-
nak hozzá a tanyára, egyik a fényes fo-
gait, a másik az intellektusát villog-
ta t ja a kacér szőkeség előtt. A keskeny-
arcú költő nem bízik magában s darwi-
nista alapon le akar mondani a barátja 
javára, de a kis Irén elcsípi őt, magához 
vonja a jászol szalmájába, majd meg-
sejteti vele lelke sötét mélységeit s 
ugyancsak nem ő rajta mulik, hogy ba-
rátunk ismétlődő alkalmak során be 
nem téved vágyai paradicsomába. Az 
ifjú költőben azonban felüti fejét a hi-
gienikus ; ki akarja kurálni a szőke dé-
mont egy eljövendő házasság számára. 
A regény végén persze kiderül, hogy az 
ő paraszt barátja, akinek a «reményte-
len» szerelmén ő annyit kárörvendezett, 
azt teszi ezzel a leánnyal, ami tetszik s 
nem ő volt az első csábító. Pedig ezt az 
egészséges parasztfiút is megérinti az 
ábránd: hazavinni a leányt; de az 
egészséges ormánysági apa megírja 
neki: «hadd abba fiam az ilyen mar-
haságot, mint hogy te urilányt akarsz 
az én istállómba beállítani» s a fiú tudja, 
hogy az ő apja az ősparaszt, akinek 
mindig igaza van. Gyurka úgy heveri 
ki a démont, hogy átgázol r a j t a ; a 
dzsentri-költő, hogy megfut tőle. 

Ez a vázlat is elég ahhoz, hogy hő-
seinket tisztán lássuk. A keskenyarcú 
költő, a fényesfogú paraszt s a tizen-
hétéves démon, azontúl, hogy lábra-
kapott szimbolumok, üres és hamis 
figurák is, akiknek még a nemzet hi-
giéne sem veheti sok hasznát. Az ő dol-
gaikban még vigasztaló epizód néhány 
szeretkezés leírása ; i t t legalább kora 
kamaszkorunk képzeletvilágát látjuk 
visszajárni. Annyira azonban egy regé-
nyen át se viszik ezek a hősök, hogy 
akár az ormánysági istálló, akár a pesti 
forradalom felé kedvünk szottyanj ék 
velük szökni. 

Sőt az a különös — s ez Kodolányi 
tehetségének a grimasza — hogy a re-
gény elolvasása után szívesebben ma-
radok ebben a kunsági hullabűzben, 
akár ebben az őrült dzsentri-családban 
is, mint hogy a közhelyekből össze-
varrt költővel vagy a sztereotip paraszt-
tal megfussak közülük. Kodolányi pu-
rifikálni akar. Ir egy előszót s belera-
gaszt a regényébe néhány ismert matri-
cát, akik hivatalból undorodnak a ro-
konaiktól vagy röhögnek a «szegény 
hajdemákok»-on. Kodolányi tehetsége 
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azonban ép azt a hullabűzt szomjazza, 
amelytől a hősei fintorognak. A re-
ménytelen kicsinyesség, tehetetlen nyo-
morúság ennek a tehetségnek az igazi 
eleme. Ha «a magyar tizenöt év» ciklu-
sának sikerülne eloszlatnia azt a hulla-
bűzt, amelyet ebből az országból ki 
akar szellőztetni, újból be kellene eresz-
teni, hogy Kodolányi regényt írhasson... 

Mit csinál a naturalista hős? A natu-
ralista hős sétál. Miért sétál? Hogy az 
élet minden borzalma rákenődhessék. 
A mi regényhősünk is sétál s akármi-
lyen unalmasan viselkedik e séták alatt, 
az emberek, akikkel találkozik, meg-
rendítőek. Minél nyomorultabbak, an-
nál megrendítőbbek. 

Itt van mindjárt Ilus, a költő tüdő-
bajos anyja. Sínylődik, amióta az urá-
tól elvált s züllő, eladósodott család-
jában egy tiszta karinthiai szanatórium-
ról álmodik. A fiát szereti, de tehetetlen 
előtte. A szenvedés letiltja a mosolyát; 
a beteg ember gyötrött tartózkodása 
görcsbe rántja a simogatásra nyúló ke-
zét. Giza, a huga, vén leány, aki festő-
nőnek készült, de özvegy anyja ide 
kényszerítette maga mellé. Az ő aka-
rata az abrincs ezen a széteső ganéj-
hordón ; ő fut zsidótól zsidóig, ő néz a 
birtokbérlő körmére, pöröl a munká-
sokkal, rágalmaz és pironkodik s köz-
ben majd elveszti az eszét. Mind a két 
leány az anyja áldozata. Ez az asszony 
a regény egyik legjobb alakja. Részvét-
gerjesztő siránkozásával terrorizálta a 
gyermekeit, szinte felfalta őket a tehe-
tetlenségével növő falánkságában. Van 
ennek a Pavlovichnénak egy harmadik 
leánya: Margit. Ezt hozzáerőltették 
Szabadoshoz, egy semmi emberhez, aki-
ből az apósa csinált urat. Ez a leány 
rétingben szökött haza a lakodalma éjt-
szakáján, azóta szenvedélyesen gyűlöli 
az urát, az meg az ő mély sértődést ta-
takaró cinizmusával hecceli, ugratja őt. 
Ennek a két embernek a gyűlöletéből 
született a rosszlábú, férfias, nyomo-
rékságáért az egész világot gyűlölő 
Julcsa. Ez a megható torz, női Kalibán, 
a regény igazi géniusza. Kivágott pap-
rikába szerelmeslevelet rejt s azt dobja 
be az ideálja ablakán ; nem bír az anyja 
lábára nézni, mert tőle örökölte az övét 
s a forradalom éjtszakáján, visszaemlé-
kezve unokaöccse szavaira, hogy a for-
radalom visszatérés a természeteshez, 
elmegy a főjegyzőhöz, fölkinálja neki 
magát s amikor az elküldi őt, annyi 
ereje marad, hogy hazavánszorogjon, 
ott leveti magát, vág, zúz, kitör rajta 
az elmebaj. 

Ez a Pavlovich-család nem az a 
«realitás», amelyet Kodolányi ígér. Iga-
zán nem «pontos, racionális» mérés 
ilyennek mutatni be egy familiát, amely 
egy osztályt jelent. Ezek az alakok 
mégis igazak. Megvan a garanciájuk a 
tehetségben. Valószerűtlenségük egy 
magasabb igazságot fejez ki : a világ-
képét. Ember és ember borzalmas ösz-
szekapaszkodásának a viziója ez. Gyöt-
rés és gyötröttség fogaskerekei járatják 
benne iszonyú óraművüket. A «róka 
fogta csuka, csuka fogta róka, varga 
fogta mindakettő» meséjének a vargája 
Kodolányi. Egy sötét képzelet dantei 
gyűrűjét látod. Az egyik a másik inába 
harap, a második egy harmadikat 
ütlegel s a harmadik az elsőbe akasztja 
karmait. Ez a falu nincs. Ez a család 
nincs. Nincs is értelme a purifikációnak, 
amely ilyen kritikán alapul. Mert amit 
itt láttunk : nem az élet ; ez Kodo-
lányi. Az ő lelke vetül így az életre s ez 
az őszinte rávetülés a mi kellemes csa-
lódásunk. 

Annak, aki a Futótüzet írta, kár volt 
egy országjavító zsurnalisztát fogadni 
maga mellé. Persze, úgy tanulta, hogy 
az írónak a maga társadalomkritikáját 
egy szabadabb, harmonikusabb élet 
szolgálatába kell állítania. De mit csi-
nálsz, ha lelked erői közt egy sincs, 
amely ebben a megtisztulásban hinne s 
szándékod vállalt erőszakoltság? Van-
nak nagy gyakorlati szellemek, akikben 
az élet mint a dolgok kijavítható szőt-
tese jelentkezik. Csakhogy ennek a 
gyakorlatiságnak a szemléletig nyúlik 
a gyökere. Kritikája sosem tragikus. 
Nemcsak az előszóban döng a hit, meg-
mutatkozik abban, ahogy az élet apró 
tényeit forgatja. Kodolányinál azon-
ban ennek az organikus, szemléletbe 
rögzött élethitnek a nyoma sincs meg. 
Érdemes megfigyelni, hogy kongatja 
az ő idealista hőse szájában a szót s mi-
lyen rábizonyító realizmussal beszéltet 
egy-egy rohadt mellékalakot. Mennyire 
nem bírja lelki materiával az önmeg-
váltás folyamatait s mily megdöbben-
tőn győzi megfigyeléssel az élet ellen 
írt vádiratát. Miféle szabad és harmo-
nikus életet mutatsz be te az emberek-
nek, amikor benned ennek a harmóniá-
nak a csirája sincs meg? Miféle forra-
dalomba küldöd a te hősödet, amikor 
ez a te magyar falud, függetlenül dzsen-
tritől, Alföldtől, parasztoktól, maga az 
élet, ahogy teneked megmutatkozott. 

Van ennek a regénynek egy igen szép 
jelenete. Ervin, a költő, ott ül a beteg 
anyja ágya szélén. Előző nap azt vágta 
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a szemébe, hogy csalódott benne s az 
asszony most odaszólítja a fiát és bo-
csánatát kéri. Igaz, hogy itt minden 
rossz ; neki fáj is, hogy a fia csalódott 
benne, de azért mégis jó, hogy itt vo l t ; 
váltott vele öt-hat komoly szót s ha 
meghal, mégis máskép fog emlé-
kezni rá, mint a többiek. A fiú szomo-
rúan és szégyenkezve nézi az anyját s 
szeretné valahogy jóvátenni, amit az 
élet vétett ellene. Meg kellene simogatni, 
ő azonban képtelen rá ; legyőzhetetlen 
gátlás tar t ja vissza az anyja érintésétől. 

Én azt hiszem, ezt a gátlást áttörni : 
ez volna Ervin igazi forradalma. Félek, 
hogy akármerre megyünk, lényegében 
ugyanezt a «magyar falut» mutat ja az 
élet. Itt nincs mentség ! Föl kell rob-
bantani a világot, vagy el kell lágyulni 
előtte. A kíméletlen látáshoz emberibb 
ellágyulás ; az erősen prózaíró tehetsé-
géhez fegyelmezettebb művészízlés : ezt 
kívánom a Futótűz írójának. 

Németh László. 

Dr. Siklóssy László : A magyar sport 
ezer éve. I. kötet : A magyar sport ős-
kora. ( A legrégibb időtől Széchemji István 
grófig.) — Az Országos Testnevelési Ta-
nács kiadása. A XX. század művelődés-
történetének egyik legérdekesebb feje-
zete kétségkívül a modern ember test-
kultúrájáról szól. Ha összevetjük a mai, 
rohamos fejlődésében mindinkább in-
tézményesen biztosított testkultúrál a 
80—100 év előtti állapotokkal, rend-
kívüli különbségeket találunk úgy el-
méleti felfogásban, mint gyakorlati ki-
vitelben. A testkultúra, melyben egy-
aránt benne van a testnevelés, a test-
gyakorlás és az egyetemes sport, ma a 
nemzetnevelés egyik főeszközeként, fő-
tényezőjeként szerepel s a nemzet jövő-
jének kialakításában igen szembetűnő 
és fontos feladatra hivatott. Mint jutott 
a testi kultúra ily fontos szerepléshez és 
honnan származik rohamos, az emberi 
kultúra egyéb ágaival alig összemérhető 
fejlődése, az egyelőre úgy általánosság-
ban, mint részleteiben még nem teljesen 
tisztázott. Az utóbbi évtizedek alatt 
tet t gyors térfoglalását azonban egy-
felől a modern ember gyorsabb és így 
kimerítőbb tempójúvá vált szellemi és 
testi munkájának természetes követ-
kezményeként jelentkező reakció, vala-
mint az emberi demokratizálódás álta-
lánosodása okozta. A modern európai 
testkultúra, ez egészen bizonyos, két 
nagy nemzet testkultúrájának lényeges 
vonásaiból alakult ki : a német torna-
rendszerből s az angol szabadtéri sport-

rendszerből. Ma a legtöbb európai ál-
lamban az utóbbi jutott túlsúlyra, de 
a német rendszer számos, hatásos és 
jelentős eszközével kibővítve. Amíg a 
német tornarendszer fejlődése ma már 
teljesen tisztázott, addig az angol ki-
fejlődése meglehetősen homályos. Töb-
ben, így Frederick Gale : «Modern 
english Sports» című művében úgy véle-
kednek, hogy a klasszikus irodalommal 
való intenzívebb foglalkozás, néhány 
kedvező körülménytől befolyásolva volt 
a legfőbb oka az angol, sok tekintetben 
csakugyan klasszikus mintákon induló 
sportéletnek. Vergilius, Horatius, Ho-
meros és Pindaros olvasása közben sok 
antik sportjelenet fogta meg az angol 
ifjak képzeletét, s ez nagyjelentőségű 
fejlődésnek vált a megindítójává a mult 
század első felében. Bizonyos ebből az, 
hogy a mai modern sportélet klasszikus 
példákon nevelkedett, klasszikus min-
ták után szerveztetett s ezt az antik 
sportélettől való derivatióját a modern 
sport szervezői azzal jut tat ták főképen 
kifejezésre, hogy 1896-ban felújították 
minden nemzetek számára az olympiai 
játékokat, melyek a görög testkultúrá-
nak ethikai hatásukban is egyik leg-
nagyszerűbb intézménye voltak. Ha 
most már azokat a gyökérszálakat ke-
resnők, melyek a Kr. u. 396-ban be-
szüntetett olympiai játékokat, mint az 
antik sportélet legjellegzetesebb meg-
nyilvánulásait a XIX. és XX. század 
sportéletéhez fűzik, azt hiszem, minden 
sporttörténettudós meglehetős zavarba 
jönne. A középkoron át semmi nyomát 
sem találjuk az antik sportszellemnek, 
s csak akkor vált a klasszikus sportélet 
bizonyos mértékben tökéletes berende-
zettsége ismeretessé, midőn a renais-
sance a figyelmet az antik irodalom és 
művészet iránt felkeltette. Innen 
kezdve azután, főleg elméleti művek-
ben, mind gyakrabban jelentkezik az 
antik testkultúra értékeinek megértő 
méltánylása és megbecsülő méltatása, 
mely tehát a renaissance korát az iro-
dalmi művek szálain keresztül a mai 
modern felfogású testkultúrához kap-
csolhatja. A sporttörténetben a közép-
koron át jelentkező hiatust azonban 
még az ezután meginduló sporttörté-
neti kutatásoknak kell a történeti ada-
tok és régészeti, meg műtörténeti emlé-
kek szorgos felkutatásával és magyará-
zásával áthidalni. 

E nehézségekre gondoltunk, midőn 
az Országos Testnevelési Tanács kiadá-
sában megjelent s «A magyar sport ezer 
éve» címet viselő háromkötetes, nagy-
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szerű kiállítású munka első kötetét ke-
zünkbe vettük. A mű szerzője, Siklóssy 
László e kötetben «a magyar sport ős-
korának» (a legrégibb időtől Széchenyi 
István grófig) a megírását tűzte ki 
célul. A szerző, úgylátszik, érezte — a 
kellő előmunkálatok : részlettanulmá-
nyok, valamint a sporttörténeti ok-
mánytár és adatgyüjtés elégtelensége 
folytán — e feladat megoldásában rejlő 
nehézségeket, mert hosszú előszóban 
igyekszik a sporttörténetről vallott fel-
fogását s a sporttörténetírásról való vé-
leményét elfogadtatni. S az első lapok 
olvasásakor néhány oly gondolatra 
akadtunk, melyek a jó sporttörténet 
megirásának vezérlő gondolatai lehet-
nek. «Aki a sport multját akarja ismerni, 
élje bele magát az elmult korok embe-
rének testi-lelki állapotába.» «A sport-
történelem a sportról alkotott külön-
böző fogalmak összehasonlító története 
(fejlődéstana).» Ha valóban ezek a gon-
dolatok jutnának érvényre Siklóssy ter-
jedelemre nézve is jelentős (4461.) össze-
foglaló művében, akkor ma itt nagy 
sikerről, a magyar történetírás terén 
új ösvényt vágó kitűnő alkotásról kel-
lene, örömünkre, beszámolni. Sajnos, 
nem e jó gondolatok szellemében fogant 
Siklóssy munkája, hanem egész műve 
a következő tétel igazolásaként iratott: 
«A sporttörténelem csak akkor érdekes, 
ha a mai fejlett formáknak a primitívek-
ből való fejlődését ki tudja mutatni». 
«Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a 
sporttörténész nem ijed vissza azoktól 
a látszólagos anachronizmusoktól, ame-
lyeket megkonstruálni igen olcsó mu-
latság.» S e tétel értelmében néhány 
igen feltűnő «látszólagos anachroniz-
must» konstruál, mely teljesen ellent-
mond a ma kialakult történeti tudat-
nak. Igy szerinte az ősember is sportolt 
már akkor, amikor nem éhségáltalűzve, 
hanem kényszer nélkül, kedvtelésből 
indult vadászni, vagy kavicsot haji-
gált a folyó partján. A honfoglalás ma-
gyar harcosai allround atléták, akik 
folyton szabad levegőn éltek s folyto-
nosan sporttal foglalkoztak szabadide-
jükben. A kalandozásokat bravúros 
sportteljesítményekként kell elismer-
nünk. Botond mondájában magyar 
akrobatáknak konstantinápolyi diadal-
mas vendégszereplését keresi s Kézai 
Simon tudósítása «leírás egy magyar 
embernek a X. században Konstanti-
nápolyban végbevitt erőmutatványai-
ról, elsősorban egy szabályos birkózásá-
ról», tehát sporttudósítás, s Botond a 
magyar birkózás első bajnoka. Szent 

László, a híres magyar lóidomítók őse, 
egyszersmind kiváló teljesítményeket 
elért magyar atléta. A lovagság első-
sorban sportintézmény volt, amely az 
udvar pártolása folytán fejlődött s a 
maga folytonos gyakorlásaival egy fej-
lett sportélet képét tükrözteti. Csupa 
erőltetett s nem csupán látszólagos, de 
valóságos anachronizmus van ez ötle-
tekben. A perdöntő párbaj szerinte 
szintén sportintézmény, mely egyszer-
smind a középkori sport-professziona-
lizmus megteremtője is volt. Mennyire 
félreismeri a perdöntő párbajok jelentő-
ségét, melyekből a középkor emberének 
az isteni igazságba vetett hite látszik, 
mert tőlük a per mindeneket megnyug-
tató s az igazat megbizonyító befeje-
zését várta a középkor népe ! A közép-
kori sportprofesszionalizmusnak, Sik-
lóssy szerint, 3 osztálya van: a bajvívók 
és kóbor lovagok ; a vadászok, soly-
márok, madarászok, halászok, pecérek 
és lovászok ; igricek és kóbor cirkuszi 
erőművészek. E felfogás szerint a mi 
erdőkerülőink, csőszeink, lóápolóink is 
mind sportemberek lennének ! Szerinte 
az 1335. évi visegrádi kongresszus nem-
zetközi sportünnepség volt. Julián ba-
rát, szerinte, sportból turisztikai útra 
ment, midőn az őshaza magyarjainak 
felkeresésére indult. A török-magyar 
bajviadalok brilliáns sportteljesítmé-
nyek voltak . . . S fűzhetnők még to-
vább is ez anachronizmusok sorozatát, 
de, úgy véljük, elég ennyi is belőlük. 
Rögtön látjuk ezekből, hogy Siklóssy 
nem azt keresi, hogy volt-e valamelyes 
sportélet a régmult időkben, nem ezek-
nek a lényegét, jelentkezési formáját 
kutatja, hanem egyszerűen a XX. szá-
zad modern sportéletének jelenségeit 
vetíti vissza hamisan mutató, torzító 
tükörrel a multba, s a mult idők jelen-
ségeit helytelenül a maiakhoz igazítja. 
Néha a régi magyar művészet emlékeit 
is erőszakolt magyarázatok kíséretében 
mutat ja be ; így pl. akkor, midőn a 
pécsi székesegyház egy, az almát tartó 
Ádámot ábrázoló reliefjében az első 
magyar súlydobó képét igyekszik bele-
magyarázni, holott Siklóssy tudhatná, 
hogy ez a típus a kora középkor ókeresz-
tyén emlékeitől kezdve egészen a kö-
zépkor végéig tar t ja magát s úgy ebben 
az esetben, mint az előbbiekben az «ana-
chronizmus megkonstruálása» az eddig 
vallott és igaznak ismert felfogással és 
nézetekkel került, semmivel sem ma-
gyarázott, semmivel sem indokolt ellen-
tétbe. Ez mindenesetre jelentékeny fo-
gyatkozása a műnek. 
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A munka további nagy hibája, hogy 
adatgyűjtése is hiányos ; főleg kiadott 
és már ismert adatokra támaszkodik, 
ellenben a bizonyára meglevő, de a 
sporttörténet szempontjából eddig nem 
méltatott céltudatos történeti adat-
gyüjtés nyomát nem igen találjuk meg 
művében. Ennek következtében elő-
adása rendkívül hézagos. A sport egyes 
ágai fejlődésének fejtegetésében sokszor 
századokat kénytelen átugrani, nyil-
vánvalóan adatok hiányában ; máskor 
viszont már említett adatokat hoz fel 
újra s ez a módszer az elbeszélés zavar-
talanságának és áttekinthetőségének 
nem kis akadálya. Munkájának értékét 
az is csökkenti, hogy «sport» elnevezés 
alatt mindent összehozott, ami e szó 
eredeti angol (mulatság, játék) jelenté-
sével megfér ; pl. tánc, gyermekjátékok 
stb. Holott a mai modern használatban 
a «sport» szó már erősen differenciáló-
dott s a könyvön végigvonuló, mindent 
modern nézőpontra beállító gondolat-
menethez nem illik a «sport» szónak ily 
elsődleges értelmezésben való felhasz-
nálása. Mi mindenesetre a «magyar vir-
tus ezer éve» címet megfelelőbbnek ítél-
nők a könyv tartalmához és feldolgozás-
módjához. 

A munkának vannak azonban eré-
nyei is. Siklóssy ötletes, szellemes, 
könnyen gördülő előadásmódja sokkal 
biztosabb, ítéletei inkább helytállóak 
akkor, midőn a régmult testi kultúrá-
jának irodalmi megnyilvánulásaival 
foglalkozi. A sportirodalom renaissance-
kori nagy alakjainak, Aeneas Silvius 
Piccolomininek, Hieronymus Mercuria-
lisnak megrajzolása és műveik ismer-
tetése, továbbá Comenius Ámos János, 
Fröhlich Dávid, Buchholz György, 
Mátyus István, Székely János, Kováts 
Mihály, Bene Ferenc, Fáy András 
munkái és cikkei, melyekben, részben 
külföldi hatások nyomán, mind erőseb-
ben csendül fel az okszerűen, rendszerrel 
űzött sportoknak szükségessége, igen 
értékes és találó megjegyzésekre és mél-
tatásokra ösztönzi szerzőnket; művé-
nek e fejezetek kétségkívül nagy ér-
tékei. Általában, amint közelebb ér a 
mához, amint több és több adat áll 
rendelkezésére, előadása is mind össze-
foglalóbb, színesebb, erőteljesebb és 
folyamatosabb lesz. 

Siklóssy művével az úttörőnek nem 
mindig hálás szerepére vállalkozott. 
Hiszen jóformán elődök és előmunká-
latok nélkül fogott e munka megírásá-
hoz, melynek érdemei elvitathatlanok, 
de amely hibáival, mint a magyar sport-

történetírás nagy és reprezentatív al-
kotása fog állítólag különböző nyel-
vekre fordítva külföldön is megjelenni. 
Ebből a szempontból azonban kétség-
telenül fontosnak tartanok, ha Siklóssy 
felfogását sok tekintetben revideálná, 
s megfelelőleg módosítaná. Ezt a saját 
maga irodalmi munkássága és kivívott 
hírneve, valamint a kiadó Országos 
Testnevelési Tanács tekintélye is meg-
követeli. 

A mű kiállításával a Stephaneum 
valóban remekelt; az illusztrációk 
szépek és jól összeválogatottak. Ha-
ranghy Jenő fejlécei stílusosak. 

Oroszlán Zoltán. 

Arnold Zweig : Grisa őrmester. (Új 
háborús regény. Pantheon-kiadás. Év 
n.) Grisa Iljics Paprotkin őrmester 
megunja a német hadifogságot 1917 ta-
vaszán és megszökik. Egy erdőben lap-
pang más szökevényekkel együtt, majd 
tovább szökik s akkor elfogják. Az el-
halt Bjusevnek mondja magát, akinek 
névtáblája nála van s hogy az orosz 
lövészárokból szökött át. Kémnek tart-
ják s halálra ítélik, de ekkor bevallja az 
igazat, hogy német hadifogoly volt. 
Erről hamarosan meg is győződnek s 
a jószívű öreg Lychov generális párt-
fogásába veszi, de most lecsap a villám. 
A mindenható Schieffenzahn vezérőr-
nagy (Ludendorff) a halálítélet végre-
hajtását követeli magasabb politikai 
érdekből, meg hogy borsot törjön 
Lychov orra alá. Barátai és pártfogói 
mindent elkövetnek, hogy megmentsék, 
de hiába. A derék, becsületes és vitéz 
Grisát annak rendje és módja szerint 
agyonlövik Mervinskben (valószínűleg 
Minszk), amely a történet legnagyobb 
részének színhelye. 

Ezt a sovány mesét két nagy kötetté 
nyujt ja a szerző, úgy hogy a szegény 
őrmester szomorú esete, amelyről olyan 
sokat beszélnek, vitatkoznak a regény 
alakjai, meglehetősen unalmassá válik. 
Nem kárpótol bennünket a keleti német 
frontmögötti életnek tömérdek intimi-
tása sem, mely a mese fonalára fűződik. 
Az óriási háborús szépirodalom ugyanis 
annyi ilyen apró részletet teregetett 
már ki előttünk, hogy igazán újat és ér-
dekeset csak kiváló írótól várhatunk 
ezen a téren s Arnold Zweig nem tarto-
zik ezek közé. 

Tagadhatatlanul ügyes tollforgató, 
akinek nem egyszer sikerül lekötni a 
figyelmünket egy-egy hangulatos le-
írással, gondosabb lélekrajzzal (pl. 
Grisa végrendelkezése, utolsó órái, ki-
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végzése), élénk és fordulatos dialogus-
sal (pl. Lychov és Schieffenzahn össze-
csapása), találó jellemvázlattal, genre-
jelenettel, de regénye mint egész : szét-
folyó és bágyadt. Talán ez a bágyadt-
ság és erőtlenség legjellemzőbb vonása 
munkájának. 

Pacifista regény akarna lenni s nem 
egy fejtegetést olvashatunk benne a 
«háborús őrületről». Az író főként dr. 
Posnanskit, a zsidó hadbírót és Bertint, 
a frontmögötti irodában kényelmesen 
filozofálgató zsidó írót választja há-
borúellenes nézeteinek szócsövéül. Pos-
nanski pl. «a feljebbvalókat egyáltalán 
embertelen intézménynek tar t ja s rang-
fokozat, kényszerű engedelmesség s a 
hadseregnek csak puszta létezése is, vé-
leménye szerint, az emberiség kőkor-
szakbeli érzéseinek állandó felszínen 
tartását jelenti». A bölcs hadbíró más-
kor azt fejtegeti (kissé valószínűtlenül 
épen tábornoka előtt), hogy az ember-
evés, gyermekkitétel, többnejűség, pro-
stitució, ököljog és rabszolgaság «ugyan-
azon az értékfokon állnak mint a há-
ború». 

Természetesen a szocializmussal s a 
forradalmi mozgalmakkal is erősen ro-
konszenvez az író és megvetéssel említi 
az «öreg, kivénhedt helyőrségi kuvaszo-
kat, akiknek egy szocialista láttára meg-
reccsen a mész az ereikben», de azért 
elismeri a kegyetlen Schieffenzahn zse-
nialitását, egyéniségének nagyszabású 
voltát s igen rokonszenvesnek rajzolja 
az öreg, konzervatív, ízig-vérig német 
Junkert, a jószívű von Lychov tábor-
nokot, vagy unokaöccsét, Winfried fő-
hadnagyot,aki jó viszonyban van a had-
bíróval, «a szabadgondolkozó volta el-
lenére is meggyőződéses és hithű» zsidó-
val és hitsorsosával, Bertinnel. Az író 
— úgy látszik — objektiv akar lenni, 
de objektivitása kirívóan tendenciózus, 
tendenciái pedig nem elég határozottak. 
Ez a határozatlanság egyik oka a re-
gény erőtlenségének, a másik pedig a 
szerző művészi alkotó-erejének fogya-
tékossága s cinizmussal kacérkodó, fö-
lényeskedő, fanyar, de azért megértést 
és emberszeretetet szenvelgő szati-
rája. 

A fordítás meglehetősen lompos. Lép-
ten-nyomon ilyen stílusbeli gyönyörű-
ségekre bukkanunk : az egész világgal 
el kell bírnia . . . ez legyen egy folyó . . . 
megnézheti magának azt az oroszt. . . 
Schieffenzahn sokkal jobban van elbo-
csátva (!?). . . borskalács, pénzzacskó 
stb. 

«A kiválasztottak» sorozatának e he-

lyett a száma helyett bízvást jobbat is 
választhattak volna, s ha már ezt vá-
lasztották, jobb fordítóra bízhatták 
volna. Szinnyei Ferenc. 

Az Orsz. Gárdonyi Géza Irodalmi Tár-
saság Évkönyve. (Budapest, 1929. 327 l. 
Szerkesztették Simon Lajos és Móra 
László.) Népoktatásunk érdemes mun-
kásai már annyi szép jelét adták a köz-
művelődés iránti fogékonyságuknak, 
hogy szinte természetesnek látszik kü-
lön szervezetbe tömörülésük egy magu-
kénak vallott szellemi hagyaték kul-
tusza érdekében. Ennek az önálló cél-
kitűzésű szervezetnek, az immár hete-
dik éve fennálló Országos Gárdonyi 
Géza Irodalmi Társaságnak legutóbbi 
háromévi működéséről számol be a 
címben írt ízléses kiállítású, tartalmas 
Évkönyv. A nagy gonddal szerkesztett 
vaskos kötet a Társaság érdemes kultúr-
munkájának s a tagok életrajzi adatai-
nak ismertetésén kívül számos szépiro-
dalmi és tanulmányszerű cikket közöl, 
melyeknek kellemesen ható soraiból 
rokonszenvesen bontakozik ki szerzőik 
építő hajlamú lelkisége. A közlemények 
több darabja természetesen a Gárdonyi-
kultusz szolgálatában áll s nem egy 
jellemző vonással gazdagítja a nagy író 
pályarajzát (Móra F. : A láthatatlan 
embernél; Pintér J . : Gárdonyi G. bevá-
lasztása a Magyar Tudományos Aka-
démiába; H. Kiss G. : Gárdonyi és az én 
falum; Simon L. : Répássy J. és Gár-
donyi G. stb.) De hogy a kötet további 
cikkei sem csupán játékos tollforgatás-
ból készültek, azt látni Szentimrei Márta 
dolgozatából (Egy író-tanítónő törté-
nete), mely «A boldogság ára» című 
regény szerzőjének, a Fehér Krisztin 
néven ismert Fayn Elvirának megható 
kálváriáját hozza a nyilvánosság elé 
egyszerűségében is megkapó módon. 
Az egyidőben sokat emlegetett regény-
írónő hirtelen elhallgatásának t i tkát a 
róla szóló közlemény befejezése így 
adja tudtunkra : «Az irgalmatlan tria-
noni béke, mely elszakította Erdélyt, 
letört egy csodálatos virágot: Fehér 
Krisztina nincs többé. A csiksomlyói 
zárdában bizonyára buzgón imádkozik 
hazája feltámadásáért Mária irgalmas 
nővér». E cikken kívül a Gárdonyi-
Társaság tagjainak eddigi munkásságát 
ismertető tömör kis életrajzok is számot 
tarthatnak az érdeklődésre. Kitűnik 
belőlük, hogy a magyar tanítóság nem-
csak az iskolában, hanem az irodalom-
ban is hivatása magaslatán áll. 

V. M. 


