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RÉDEY TIVADAR: A NEMZETI SZINHÁZ TÖRTÉNETE. 
A százéves Nemzeti Színház ünnepének három nevezetes állomása van. 

Egyik a hódolat, mely az újabb száz esztendőnek küszöbén kissé elfogódottan 
nyilvánult meg; a második az a parádés műsor, mely — évadunkban — 
most újítgatja az elmult száz év magyar drámájának, a színjátszás itthoni 
és kívülről plántált értékeinek legjavát, azt a műsort, melynek ideális viszo-
nyok közt állandónak kellene lennie. A harmadik : Rédey Tivadar monu-
mentális művének első kötete. 

Lehet-e egy színház történetét híven megírni? A dráma csak teste 
a játéknak, melyet a világot jelentő deszkákon elénk varázsolnak : a Színész 
lehel életet ebbe a testbe. A dráma olvasva már nem dráma ; olyan, akár 
egy regény vagy vers. A színpadon egyszerre külön életté válik, s külső vilá-
got is teremt hozzá a színház. Ez a lélek kivész a drámából, mihelyt a színész 
elhal; a dráma megmarad, avultan vagy életrevalóan, de az új színésszel 
új, más lélek is költözik beléje. Hogyan ébresszük fel hát elmult időknek 
színházi életét? Mai színészeink játékához viszonyítva csak bátortalan 
következtetéshez jutunk el, hiszékeny illuzióban ringatózunk. A kornak 
kritikái segítenének el a való képhez? De hiszen a Nemzeti Színház történeté-
ről van szó, az pedig mindig szálka volt a sajtó szemében s a legnagyobb 
ellentéteket váltotta ki irodalomban, társadalomban. Még pedig azért, mert 
ez a Pesti Magyar Színház 1840 óta mint Nemzeti Színház, a nemzet, mindenki 
színháza szerepel s a szubvenció révén mindenki jogot formálhat rá, hogy 
életébe beleszóljon s külön mértékkel mérje. Nincs színházunk, melynek 
történetét a hozzászólásoknak villámai annyi irányból kerülgették volna. 
Állandóan légköri veszélynek volt kitéve, egy egyre népesebb család mostoha 
gyermeke, aki pedig a hazai kultúrához, sőt az egyetemeshez is leghűségeseb-
ben szított, s mégis ez kapott köztük a legtöbb ütést. Mennyivel könnyebb 
dolga volt mindig az Operának, a zene közvetlenebb, általános emberi 
hangjánál fogva ! Ott a klasszikusok jelentették mindig a virágzó kort, 
a Nemzetinek pedig éppen az okozott állandóan fejtörést, ami igazi hivatása : 
klasszikusaink darabjai s a világirodalom klasszikusai. Milyen jó, hogy nem 
Széchenyi ötlete után, a Dunaparton épült, így legalább nem vethették szét 
Hentzi ágyúgolyóbisai; ám itt, a belváros szíve közelében, két állomás-
helyén meg állandóan honfitársak parittyáinak volt kitéve. Már most olvas-
suk végig ezt a szakadatlan háborút lapjainkban, folyóiratainkban, s pró-
báljunk szemellenzőnket levetve, klikk-szempontok nélkül közeledni gyorsan 
változó korok igazi képéhez. Szép, úttörő munka az, s már épül a funda-
mentuma ; ezentúl, Rédey Tivadar kísérlete után talán gyorsabban, mint 
remélhettük volna. Addig azonban, akarva, nem akarva, el kell fogadnunk 
ennek az első összefoglalónak történelmi módszerét, ahogyan, szemlátomást 
rajongással s mégis előkelő higgadtsággal, mindig a középúton haladva, 
méri fel száz esztendő magyar színházi kultúráját. Ez a módszer egyelőre 
a legjobb : Rédey mindig a faktorok között jár s a leghomályosabb esetben 
sem maradhat nagyon messze az igazságtól, az audiatur et altera pars elvét 
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vallván. Bár minden bokrot megzörget, elevenbe sohasem vág s inkább 
elsimítja a bántó tényeket, mintsem hogy, végleges eredmény reménye nélkül, 
szenzációhajhászatból, felkavarja őket. A színház százéves szabadságharcát 
békésen összegező politika ez. Bárha nyugtalan vérünk itt-ott csiklandozni 
kezd egy-egy kiaknázatlan «igazságszolgáltatás» lehetőségekor, lassanként 
mégis megnyugszunk az ő salamoni ítéletében. Mert amennyire nem a vérmes 
szentenciák embere, éppúgy talpig modern tekintetű mindvégig. Úgy gon-
dolja, hogy a Nemzeti Színház, a maga százéves történetében, egyetlen 
lelkiséget jelent, mintegy egyetlen lényt, akinek minden szerve szolgálatban 
áll, s jó vagy rossz sorban, de mindig a halhatatlanság felé igazodva működik. 
Fény és árny játéka egyformán a művészetért való s ebben a folytonosságban 
névtelenek és híresek, mellőzött vagy későn felismert tényezők erejükhöz 
s viszonyokhoz képest egyaránt a legjobbat adták, s nem polgári sorsuk 
vagy művészi hivatásuk jutalma vagy elmaradt bére, hanem a szolgálat 
aránya volt a fő, mellyel az ország első színházának ügyét előbbre vitték. 

Rédey könyvében, ha az adatok tömkelegén átnézünk s a főbb út-
vonalakat követjük, egy lángész pályáját látjuk. Könyvének szervessége 
s a benne lüktető vérkeringés jól elénk idézi ezt a felséges lényt, ezt a száz-
éves zsenit, aki két nagy alkotásán kívül a tehetségek kisebb termékeit is 
magában hordozta s időnként, mikor a maga fenkölt régióiba tévedt s a 
viszonyokkal megbékülni nem tudott, e szaporább gyermekeit küldte ki, 
megbékélni a korral s fejlesztve előbbre juttatni azt. Mert a zseni csak nagy-
ritkán találkozik a maga korával, nálunk pedig soha. Sem Katona József, 
sem Madách Imre nem láthatták alkotásukat a színpadon. De mégis, mind-
kettő a Nemzeti Színházban érte meg virágkorát, egy következő nemzedék-
ben. Az egyik a Nemzeti Színház romantikus korszakának legmagasabb 
orma, a másik a már eleurópaiasodott Nemzeti Színház teremtő atyamesteré-
nek kongenialis megértéséből kezdi halhatatlan életét. E két alkotáson innét 
és túl folyik a Nemzeti Színház tehetségeinek élete, a Kisfaludy Károlyoké, 
a Gaal Józsefeké, a Szigligeti Edéké, a Csiky Gergelyeké, Tóth Edéké, napjain-
kig. E két orom-alkotás csúcsai már átnéznek Európába s rokon hegyóriások-
kal váltanak Montblanc-üdvözletet, s rajtuk sem ragyog kevésbbé Apollo 
napja, mint azokon. E két alkotásban jutottunk legközelebb Európához ; 
a Bánk bánnak, Az ember tragédiájának nincsenek más közösségei nagy 
társaikkal, mint ami lángész és lángész között lehetséges. A többi már több 
elemet mutat idegenből, tehetséges drámaíróink darabjai egy-egy fokát 
jelentik a külfölddel való öntudatos kapcsolatoknak, szorgalmunknak is, 
hogy mi sem maradjunk el a világtól. 

Rédey könyvében ez a két aránytalan alkotásterület, legalább terjede-
lemben, nincs eléggé elválasztva ; lángész és tehetség művei bizonyos króni-
kás egyszinten mozognak, a különbség nagyobbára csak jelezve van, az 
olvasó tájékozottságára bízva. Ám így is beláthatni e meghatóan szép és 
törekvő fejlődést, a két magányos nagyság művétől megszakított folyamatot, 
melyet a magyar színház kultúrájának neveznek. Ez a kultúra mindig akkor 
szolgálta a nemzet ügyét legjobban, mikor a magyarság gondolatáért harcolt 
s egyben kapcsolatot tudott teremteni az emberiséggel. 

Rédey négy fejezetben és sok apróbb szakaszban kíséri végig a Nemzeti 
Színház fejlődését, megnyitásáig, a szabadságharc bukásáig, a kiegyezésig 
s végül az opera különválásáig. Hű krónikása e korszakoknak, s ha ítélete 
néhol csak hozzávetőleges és inkább a szavazatok aránya szerint alakul is, 
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talán éppen ezért korszerűbbek is fejezetei, s könyve sokféle színt kap. 
Rédey nemsietős kirándulóvonatján szinte minden kis megállóhelyen időz-
getve tekinthetünk szét. Rengeteg új adat került így egymás mellé, száz év 
egész társadalmi élete benne lüktet ezekben a fejezetekben s az egész egykori 
magyar szellemiség hullámverését érezzük körülöttünk. Könyvtárnyi anyag 
ez, Rédeynek, a szorgalmas, kifogyhatatlan érdeklődésű színházbúvárnak 
a szélrózsa minden irányából kellett szereznie roppant anyagát. Még elkép-
zelni is szédítő, ha meggondoljuk, micsoda hidegvér volt szükséges ahhoz, 
hogy minden tényező, a maga sokféle ágazatában, vonatkozásában, meg-
felelő helyre jusson s az ismétlődések is úgy helyezkedjenek el, hogy egyúttal 
a kép továbbfejlesztését is előmozdítsák. Csak a színház olyan régi és alapos 
ismerősének sikerülhetett ez, mint ő. Több mint harminc esztendő érdeklő-
dése fűzi a magyar színház életéhez, s csak a Napkeletnél végzett színi kri-
tikus pályája szinte másfél évtizedes immár. Nagy tájékozottsága, drama-
turgiai tudása, finom ízlése, a játékstílusoknak ismerete segítette abban, 
hogy a nagyközönségnek, de szakembereknek is újat, érdekeset tudjon 
mondani arról: hogyan támad nálunk európai dráma és színházi élet, s (egy 
ideig az operával egy fedél alatt) hogyan vesszük át lassanként a világ-
irodalom drámakincsét, hogyan válik idegen mintákon nevelt színművésze-
tünk magyarrá. Rédey, sokrétegű művében egy halhatatlan művészi állapo-
tot rajzol, mely a színház emberét, a legforróbb művészet birodalmában, 
örökké ugyanannak, csak megjelenési formáiban mutatja másnak. 

Elgondolhatjuk, milyen stíluskészségre volt szükség itt, ahol a tények 
ismétlődése következtében oly könnyen kimerülhet a legdúsabb szótár is. 
Rédey hihetetlen bőséggel ontja szinonimáinak gazdag készletét. Higgadt, 
szemléltető előadása, melyet gyakran a humor mindig megértő lelke ragyog be, 
frázistalan csevegés mintaképe. Talán túlságosan is feláldozta magát, mikor 
nagyon is népszerűsítőnek mutatkozik, holott egyszerű, sehol a tudóskodás 
homályába nem menekülő előadása komoly studiumok eredményeit pazarolja. 

Külön elismerést érdemel a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, a pom-
pás kiállításért, a tiszta, hibátlan szedésért (egyetlen bántó sajtóhibára sem 
emlékezünk), a sok szép illusztrációért, a remek kötésért, s főként azért az 
áldozatért, hogy ez a mű a Magyar Könyvbarátok sorozatában megjelenhe-
tett. Érdeklődéssel várjuk a második kötetet. Vajthó László. 

Dallos Sándor : Dunántúli legen-
dáskönyv. (Nyugat kiadó- és irodalmi 
r.-t. 1937.) 

Dallos Sándor dunántúli legendái 
«a modern Budapest kellős közepén» 
íródtak, a kegyes-naiv történetek az 
elmerült gyerekkor feltűnő ízeiből 
álltak eggyé és az, aki az áhítatos és 
rémes históriákat elmeséli, erős öntuda-
tos író a javából. Az élmény ősi za-
mata és a megmunkálás tudatos pro-
grammszerűsége dönti el Dallos Sán-
dor legendáinak értékét is. Értékét, 
amely ebben az esetben annyi: med-
dig tudja megközelíteni a legendát, 

milyen mélyre tud hatolni a népi 
naivitásba, mi az a határ, amelyen 
túl már nem mehet. A legenda éles 
ellentétben van a novellával, a tuda-
tos műfajjal, amely minden líraiságá-
ban is csak egyetlen ember egyet-
lenné sűrűsödő élményeinek kicsapó-
dása, — a legenda, az igazi népi le-
genda, szülője a közösség. A mag 
kicsi és legtöbbször bibliai, — hozzá 
kell tenni, hogy az apokrif evangéliu-
mok kincseiből öröklődött, — a le-
genda-magot legendává már az élő-
szó kerekíti. Végtelen útja van a le-
genda születésének, a megdöbbent 
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áhítattól a babonás misztikumba való 
ágazásig, a bibliai csodásságtól a való-
ságos élet valóságos asszociáció so-
ráig. A tudatos írónak a legenda ki-
fejlődését kell elcsípnie egy alkalmas 
ponton, ahol a fantázia már meg-
mozdult, de a mű még nem vegyült 
az élet túlságos jelenlétének jegyei 
közé, — a legenda a magból már ki-
fejtődött, de nem tapadt hozzá még 
a népi elbeszélés lankadatlan türelme 
és részletezése, a meseszerűség csil-
lám-pora és a kegyesség negéde. Igy 
aztán az lesz az igazi tudatos legenda, 
amelyik mintegy stilizálja a valósá-
gos népi legendát, — s a stilizálás 
ebben az esetben megszűrést, elvo-
nást jelent. 

Az író dolgozhat tudatosan, szán-
déka lehet a folkloristáé, — Dallos 
Sándor legendáit bevezetéssel látja 
el, keletkezésükről számol be, össze-
gezi a kialakító erőket, körképet ad 
a tájról és a lélekről, ahol a legendák 
élnek és megszülettek. A tudatossága 
sokszor már erőszakolt: nem pergeti 
le szabadon a mesét, ahogy a népi 
mesélő, akinél az elbeszélés és a kom-
mentár eggyé olvad, — Dallos bele-
szól, fordulatokat előlegez, kártyái 
közé mutat. Tudja jól a népi legenda, 
a népi elbeszélés elkülönböztető je-
gyeit és alkalmazza is őket. Alkatá-
ban van valami elfolyó, vérmérsék-
letében valami tempótlanul nyugal-
mas, — ismerős területen jár, amikor 
halmozással, részletezéssel, meg-meg-
álló és meddő stíl-költőiséggel dolgo-
zik. «A Mária-fű», litániás hosszadal-
masságával, a nyelv felfokozott ke-
csességével, a történet-formálás váz-
latosságával a novellista Dallos rosz-
szabbik felének is igazi tükörképe. 
Az ismétlésekben való elidőzés, a 
szüntelen refrén-kíséret, a melodra-
matikus lírizálások Dallos hibáit mu-
tatják, élesen és vonalainak gaz-
dagságával, a legendaíróban is. Ér-
dekes jelenség, hogy az élményeiben, 
ihletében annyira ösztönös Dallos, 

akinek gesztusaiban van csak valami 
kemény, hajthatatlan öntudatosság, 
ennyire el tud merülni a tudatos 
vonalvezetés, a tudós mese-kiképzés 
veszedelmei között. 

Az író lehet folklorista, ha legen-
dát ír, — de megmaradhat költőnek 
is. Dallos kikerüli alkata és szándéka 
veszélyeit, a kissé szenvelgő folklo-
rista visszaszorul a költő mögött, aki 
személyes élményről, egy mélyről fel-
nyúló örökségről tanuskodik legen-
dáiban, és amikor nem törődik a le-
genda, a népi közlésmód iratlan sza-
bályaival, önmagán szűrve át a nép 
témáit, — s meg kell adni, hogy ha 
kifundált témák is, akkor is minden 
ízükben népiek, — valóban hiteles, 
a «valódi népi legendától» elkülönöz-
hetetlenül magyar és dallosi legendá-
kat ír. Mi a dallosi legenda lényege? 
Szeráfikus szelídség, az elérhetetlen 
után való sóvárgás, amely sohasem 
lesz tragikummá, bár mindig a tra-
gikum peremén jár. A holdhomlokú 
legény az egyik legendában eléri vá-
gyát, eléri igazi párját, de nem talál-
kozhat vele a testi egyesülés teljes-
ségében, mert a holdbéli leány csak 
külsejében nő és nem szerkezetében, 
— az aranyszőrű paripa épp ilyen 
olthatatlan lélek, aki kénytelen rosz-
szat cselekedni, hogy célja beteljesed-
hessen, de elrendelt zsákmánya így 
is kényszeredett, igazán nem betelje-
sítő, — s ez a nosztalgia minden le-
gendában egyformán megvan. És ér-
dekes találkozás, hogy a népmese 
váza is legtöbbször a nosztalgia: vá-
gyakozás az elérhetetlen után, ame-
lyet valami hősi, abszurd cselekedet 
megszerezhet. A legendában a meg-
szerző cselekedet mindig az isteni 
gondviselés, a mentő kegyelem, — 
az «Asszuszőlő» után epedő szegény 
asszonynak maga az Úr Jézus 
szerzi meg a vágyva-vágyott gyü-
mölcsöt. 

A kimondottan vallásos, a lényege 
szerint legendai indíték csak másod-
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sorban sikerül Dallos legendáiban tel-
jes értékű alkotássá. A lebegő áhítat 
éppen ezekben lesz túlságos, a kifeje-
zésmód lehetőségei éppen ezekben ká-
bítják el az írót és ösztökélik a min-
dent-kimondásra, ami ebben az 
esetben csak a bőbeszédűség, a fá-
rasztó részletezés, a szétmálló költői-
ség lehet. Az egyetlen «Búzaszem 
csodája» kerüli el a kínálkozó veszé-
lyeket, de ez aztán a kötet legszebb 
darabja. Sokkal igazabb a legenda 
légköre, ha csak a vallás rekvizitumai 
szerepelnek. Dallos sohasem tudja el-
érni Supervielle legendáinak kristá-
lyos tisztaságát és áttetsző konstruk-
cióját, — de eléri ezt az ezüstös, szfé-
rikus költészetet ott, ahol a profán 
mese és a liturgikus legenda fonódik 
a babonának és a paraszti rémlátás-
nak szövedékévé. «Az esőember» iszo-
nyata, csattogó ritmusa, frissesége, 
a «Holdhomlokú legény» elomló, tehe-
tetlen költőisége superviellei árnya-
kat idéz föl, — és sajátos dallosi ked-
vessége, lírája, nyelvének magyar ze-
néje is ezekben a legvonzóbb, leg-
magyarabb és legegységesebb. I t t már 
szoros a kapocs Dallos, a novellaíró 
és Dallos, a dunántúli legendákat 
újraköltő között, és az átmenet is 
láthatóbb, biztosabb egy belső le-
higgadás, stiláris egyszerűsödés felé. 

A kötet nyolc legendája lezárja 
Dallos pályájának eddigi első, kicsit 
talán elnyúlt szakaszát. Sok hiba, 
sok, hibákban való megállapodás van 
bennük még most is, Dallos Sándor 
fejlődése mintha lassabban haladna 
a kelleténél, mintha a megismerke-
déskor látott arcot vennénk észre 
ezeknek az új munkáknak a tükré-
ben is. De valószínűleg közel van az 
idő, — a legendák java erről vall, — 
amikor Dallos is megtudja, hogy ön-
maga hagyománya kötelezi a leg-
kevésbbé és elérkezik a döntő próbá-
hoz, melynek csak egyik kísérlete 
volt a dunántúli legendák könyve. 

Thurzó Gábor. 

Thiess, Frank : Csuzima. Egy ten-
geri háború regénye. Ford. Salgó Ernő. 
Budapest, é. n. Athenaeum. 396 1. 8°. 

A szerző maga is lenyügözve azok-
tól az eseményektől, amelyeket egy 
tengeri háború regénye címmel látott 
el, bevallja, hogy a «történelem töb-
bet alkotott, mint az ő képzelete». 
Igy is van. A képzelet helyét elfog-
lalta a különböző vezérkari jelen-
tések beható tanulmányozása, az 
egykori naplók és hiradások átkuta-
tása. Mindez inkább a történetíró 
hatalmas munkájára emlékeztet, sem-
mint az író művészetére. Ahhoz, hogy 
az így elért részletekből az egész föl-
táruljon, csak fegyelmezett tollra van 
szükség és elrendező tehetségre, amely 
a torlódó eseményeket a maguk egy-
másutániságába helyezi. Mégis, a 
szerző azt írta műve homlokára 
«regény». — Vajjon, az-e Thiess 
műve? Aki végigolvassa ezt a köny-
vet, percig sem fog habozni, hogy 
a regény mellett foglaljon állást, mert 
i t t , hogy a szerző szavaival éljek 
ismét, «a történelem minden kép-
zeletnél hatalmasabb erővel tornyo-
sítja egymásra a kőtömböket, ame-
lyekből felépíti a világtörténelem 
költeményét». Valóban, a történelem 
költemény. Ki tagadná, hogy a való-
ság sokszor felülmúlja még a képze-
letet is. 

Ám, a kőtömbök magukban csu-
pán események, a tornyosító erő 
maga az ember. S ez a másik elem, 
amely regénnyé teszi Thiess írását. 
Vannak a történelemben átlagon 
felüli emberek, hősök; miért ne 
lehetnének egy regénynek is hőseivé. 
Akár az egyedülálló hőst, Rozsdjet-
szvenszkij orosz tengernagyot látjuk, 
akár a vele szemben álló, elemi erejű 
összességét a korhadó cári Orosz-
országnak, mindenkép adva van a 
regényíró számára az epikai lehetőség. 
Jellemfejlődésről persze szó nem le-
het, de olyan adottságokkal dolgozni, 
mint amilyenekkel az író témája kap-
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csán ebben az esetben találkozott, 
nem könnyű munka. Rideg tények 
igazolják, hogy Thiess semmit sem 
rajzolt túl sem Rozsdjetszvenszkij 
jellemében, sem azokban az alakok-
ban, akik örök szégyenfolttal állnak 
a történelem ítélőszéke előtt. S mert 
«a háború törvényei nem logikai, 
hanem erkölcsi természetűek», ezek 
miatt a «csak» emberek miatt el kel-
lett pusztulnia az annyi vésszel sike-
resen megküzdő tengernagynak és 
flottájának. De, és ebben van ennek 
a regénynek az érdeme, az embernek 
rá kell döbbennie arra, hogy akár 
a vezető, akár az alárendelt szerepét 
tölti be, felelős cselekedeteiért! S ami-
kor ez a felelőség ott dobog a szívek-
ben, akkor elfeledik a 20.000 mér-
földes tengeri út minden gyötrelmét, 
el a japánok fölényét és a maguk 
nyomorúságos készületlenségét. A 
megverteknek Csuzimánál nagyobb 
dicsőség jutot t osztályrészül, mint a 
győzőknek. 

Maga az ütközet, a tengeri csata 
megelégednék egyszerű leírással, 
amelyből a katona harcászati elveket, 
az ujságolvasó napi érdekességet me-
ríthet. Nem is igen kapunk csata-
elemzéseket. Az író helyes arányér-
zékkel csak megvillantja, fölvázolja 
a sorozatos hadműveleteket. De, hogy 
ehhez is van érzéke, sőt alapos tudása, 
azt megmutatja a világtörténelem 
legnagyobb tengeri ütközetének, a 
csuzimainak, megjelenítésével. Thiess 
azonban nem az idegekre akar hatni, 
hanem az értelmet működteti. Ezért 
szórakoztatja könyve elsősorban a 
művelt olvasót. A szórakozás jelen 
esetben nem könnyű, de tanulságos. 
Kevés íráson lehet és kell annyiszor 
elgondolkozni, mint ezen, s ha ez 
helyenkint fárasztóvá teszi is az ol-
vasást, megéri a fáradságot. — A for-
dítás nehéz munka volt, az bizonyos, 
azonban ezt már nem volna szabad 
az olvasóvnak éreznie ! 

Clauser Mihály. 

Utolsó jelenések. 
— Horváth Béla versei. — 

«Az utcán lassan leng a sárga füst, 
a földön hömpölyög a méreg, 
A buzgalom megdermed az anyagban, 
Rombadől a mozdulat, 
Már nem jajong a bárgyú nép, 
Nem bőg az állat, nem bozsog a féreg... 

A méreg bátran működik, 
Nyálat bocsát a pokoli varangyos, 
A megfagyott seben burjánzanak 
Tovább a sárga vegyszerek, 
Zizegve dől a sűrű gáz, 
De mozdulatlan holtakat harapdos...» 

Igy jelennek meg a költő előtt az 
«utolsó jelenések», így zengenek a hi-
vatot t vátesz komor jövendölései 
arról, ami be fog következni. Nem 
spengleri mintára készült filozófia ez, 
s Horváth Béla egész lírája nem a 
spengleri értelmezésű «Nyugat al-
konya» hangulatok költői megszólal-
tatása. A hívő jajszavai ezek, annak 
az igaz embernek intő kiáltásai, aki-
ből a kor látványa kicsiholja azt a 
nagyszerű pátoszt, amellyel régi, a 
költőt még prófétának is érző alkotók 
szóltak a világhoz. Ihletője nem hideg 
elmélet, nem racionális meggondolá-
sok, hanem a hit és a jó és rossz kö-
zötti harc látványa, s az a mélyen ka-
tolikus lelkület, amely érzi a «pokoli 
denevér» jelenlétét, de érzi a Bárány 
igazságát is, s a Civitas Terrena kö-
dös égboltozatára a boldog égi város 
látványát vetíti. Benne újra és meg-
döbbentő erővel nyilatkozik meg ez 
a Szent Ágoston-i kettős világlátás 
és annak minden föltétele és termé-
szetes követelménye : a bűnös szen-
vedése, a Jézus édességére vágyakozó 
jóra való készsége, s a Krisztus ügyét 
szívén viselő harci kedve. Mert aki a 
világot ennyire jó és rossz, Isten és 
Ördög örök küzdőterének látja, nem 
állhat meg a látvány szemléleténél; 
annak föltétlenül a jó oldalára kell 
állnia, annak háborút kell viselnie 
Krisztus seregében a gonoszok ellen. 
És annak oda kell találnia, oda kell 
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borulnia «az édes Egyház» mellére, a 
Civitas Dei nagyszerű közösségébe 
kell mintegy beleomlania, a Kegye-
lem kiapadhatatlan forrásaiból kell 
erőt merítenie. 

Horváth Béla költészetének egyik 
nagy értéke, hogy ennek a katolikus 
világnézetnek minden mozzanatát 
magáévá teszi, nem úgy, mint azok, 
akik szívesen választják ki belőle csak 
azt, ami színpadias, ami olcsóbb és 
hozzáférhetőbb lírai anyag, s ami a 
hagyomány szerint esztéticizmusok-
kal könnyebben összeegyeztethető. 
Benne a katolicizmus nem póz, 
aminthogy nem az a váteszi hang 
sem : a (és nem egy) katolikus lélek 
megnyilatkozása a legmagasabb-
rendű művészi formában. Lehet, hogy 
forradalminak tűnik, de ez a forrada-
lom az Egyház forradalma, ez a sze-
gények és kisemmizettek felé hajló 
szeretet az Egyház szeretete, a sza-
badság, melyért síkraszáll, az a sza-
badság, amelyet az Egyház ad az 
egyénnek, s ez a kritika a hatalom és 
a hatalommal visszaélők ellen az Egy-
ház bíráló szava is. Harci heve az 
Ecclesia militans hevülete, melynek 
forrása a tőrrel átszakított Szív. 

S aki ezt a szellemet hirdeti költe-
ményeiben, költő a szónak abban a 
ma már kivesző értelmében, ahogy 
költő volt egy Villon és egy Ronsard, 
«céhbeli» abban az értelemben, ahogy 
a «céhet» és «céhbeliséget» Ronsard és 
köre értelmezték. Ez a költői maga-
tartás a líra új forrásait nyitja meg, 
ez a költészet játék épúgy lehet, mint 
felelős prófétaság. Nyelvileg pedig 
azt az emelkedett ódai kifejezésmó-
dot és költői dikciót kelti új életre, 
amelynek Vörösmarty óta Babitsot 
leszámítva, alig van példája irodal-
munkban. 

Modern ez a líra a modernség ál-
arca nélkül, és hagyományos a ha-
gyományosság kenetessége vagy filo-
logizálása nélkül. Új és úttörő, komor 
hangulatában is nyers tavaszra emlé-

keztető, olyan tavaszra, melynek le-
vegőjében benne van a friss évszak 
minden feszültsége s a régről gyűlt 
nemes avar érett aromája. Villon és 
Szent Tamás, Ronsard és Claudel 
hagyománya, s a tétova világnak új 
és öröktől fogva fénylő csillagokat 
mutató enciklikák gondolatvilága öt-
vöződik eggyé benne. 

Fölösleges és esetlen vállalkozás 
lenne «szép» és «jó» verseket, sorokat 
és kifejezéseket idézni belőle. A kötet 
így, a maga egészében áll helyt ma-
gáért és írójáért. S a hely, amelyet 
költőjének biztosít, egyike a legelő-
kelőbbeknek új irodalmunkban. 

Rónay György. 

Egy politikai irodalomtörténet mar-
gójára. Féja Géza : Régi magyarság. 
Tátra kiadása. 

Ha az irodalomtörténetíró olyan 
szempontból értékeli át a magyar 
irodalom mozgalmas történetét, hogy 
bizonyságot kapjon politikai felfogá-
sának helyessége felől, a kísérlet bár-
mennyire izgató az író számára, a 
jövő szempontjából nem bír külö-
nösebb jelentőséggel. Féja Géza az 
új népiség legfanatikusabb apostola, 
aki a magyar élet felfrissülését a 
magyar parasztság anyagi és szellemi 
megerősödésétől várja. Természetes 
tehát, hogy irodalomtörténetében ku-
t a t j a elődeit is, kiknek egyivású irá-
sainál hosszan és boldogan elidőz. 
Igy történik azután, hogy amíg 
finyásan beszél Amadé Lászlóról s 
elsikkasztja neve elől a bárói címet, 
addig Orczy Lőrinczet a korszak leg-
híresebb költőjévé kiáltja ki. Miért? 
Mert az egyik «A parasztsághoz» írt 
verse a végén ódába szépül. 

Az irodalomtörténetet, amelyet 
minden különösebb ok nélkül átérté-
kel, gyanakvással fogadjuk. Beöthy 
Zsolt európai hangú, nemesveretű 
irodalomtörténetén nevelkedtünk s 
ha korokról és irókról véleményt kell 
változtatnunk, azt csak úgy tesszük 
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meg, ha a történetíró kemény s ha 
kell, erőszakos módszerrel meggyőz 
bennünket álláspontunk tarthatat-
lanságáról. Féja Géza rapszodikus s 
harcias egyénisége rendelkezik mind-
azokkal a képességekkel, amelyek al-
kalmasak arra, hogy meggyőződését 
fellebezhetetlenül kinyilatkoztassa. 
Más kérdés azonban az, hogy a keresz-
tény középkor s a protestáns-kor — 
ide nem értve a katolikus reformáció 
korát — nyujt-e olyan lehetőséget, 
hogy az irodalomtörténetíró kemény 
példákkal rámutasson igéinek ősi 
alakzataira s ezzel igazságának a 
magyar irodalom legrégibb műveiben 
való rejtőzésére. Egy népietlen kor 
elsikkaszthatta a népi erők felszaba-
dítását hirdető türelmetlen hangot, 
de egy új s a népiesség jelszava alatt 
szocializálódó irány legfőbb igehir-
detője szabadítsa azt fel s juttassa a 
régi módszereket a szabad s mind euró-
paibb magyar szellem ítélőszéke elé. 

Fenti szempontok figyelembevéte-
lével érthetővé válik, miért időz el 
Féja Mátyás királynál, a népi ural-
kodónál, miért kapcsol össze vele 
évtizedeket uralkodása előtt és halála 
után. A humanizmus, amely Mátyás 
udvarában kivirágzott, az első ismerős 
áramlat Féja népe számára. Az írók 
közül Pannoniai János az első, akit 
eredendő kereszténysége s humanista 
szelleme együtt segítettek a szenvedő 
néphez. 

Áldd meg e földet, Atyám, nyuga-
lom kell végre a népnek, 

Fájnak a harci sebek s oly szomorú 
a halál. 

Bornemisza Péter csodálatos zen-
gésű prédikációjából is ilyen az 
idézet: 

«És eljő a nagy, szép melegítő, meg-
ékesítő teremtő és éltető nyáridő, 
kiben mindenek megújulnak, meg-
elevenednek . . . a megéhezett, fázott 
szegények melegíttetnek». A paraszti-
mezei örvendezés első hangja. Mé-
liusz Juhász Péter prédikációiból 

pedig azt találja jellemzőnek, amikor 
óvja az adókivetőket: ne edd meg, 
mint egy kenyeret, a községet. Heltai 
Gáspár is a szegények és elnyomottak 
védőjeként kap neves helyet és bő 
méltatást. Zrínyi terjedelmes tárgya-
lása után Apácai Cseri János, az 
árva jobbágyfiú részesül lírai meg-
emlékezésben. 

Féja bő helyet hagy a pogány 
vágyakozás számára. Idézéseiben szí-
vesen alkalmaz olyan kitételeket, 
amelyeket régi irodalomtörténetek 
szemérmesen elhallgattak. 

Az egyes korok kapcsolatainak 
kihangsúlyozása sem alkalmas arra, 
hogy a folytonosság biztonságos érzé-
sét keltse bennünk. Mindez azonban 
csekély hiba akkor, ha számbavesszük 
lelkességét, amelyet a magyar szó 
szépsége vált ki belőle. Ez a lelkesség, 
amely néhol lelkesedéssé magasztosul, 
feledteti a zökkenőket s a hibákat s 
az olvasót is a régi magyarság 
csodálójává hangolja. Módszere, 
amellyel az egyes írókat megszólal-
tat ja méltatásai során eredeti, bár 
egy kötet nem alkalmas arra, hogy 
az írót reprezentáló szemelvényeket 
kellő mennyiségben tartalmazza. Igy 
bő alkalom kínálkozik arra, hogy csak 
olyan részletet nyujtson szemelvény-
ként a történetíró, amely az ő át-
értékelését aláhuzza és elfogadhatóvá 
teszi. 

Ijesztő őszinteség korát éljük. 
A regényben mezítelen lelkek dide-
regnek. A leleplezés egyre kínosabb 
és fájdalmasabb. Kénytelen kelletlen 
tudomásul vettük ezt az őszinteséget. 
A kor izlése ellen hiábavaló volna 
minden appellációnk. Sohasem hittük 
volna azonban, hogy ez az irány az 
irodalomtörténet hűvösebb tájaira is 
átcsap. Még el sem ült a csodálkozás, 
amelyet Szerb Antal újrendszerű 
irodalomtörténete keltett, máris 
Schöpflin Aladár irodalomtörténete 
vert vihart. Féja irodalomtörténete 
az első, amely politikai szempont 
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figyelembevételével iródott, bár meg 
kell vallanunk, hogy politikája és 
irodalmi felfogása édestestvérei egy-
másnak. 

Marék Antal. 

Ivan Cankar : Jernej szolgalegény. 
(Nyugat kiadása, 1937.) 

Valahányszor a művész nem bírja 
el a dolgok ezerszínű arcának, a 
változásnak kínzó és bántó éles-
ségeit, valahányszor nem bírja a 
felelősséget, hogy a megfoghatatlant 
rögzítse : visszafordul, ahonnan el-
indult, az egyszerű látásmódhoz, 
hogy erőt merítsen. Ahhoz a látás-
hoz, ahol a dolgoknak csak egy arcuk 
van, mint a nagy darabokból össze-
tevődő végtelen síknak, a földnek, a 
primitív látásmódhoz. Aki viszont 
gyökerükig ismerte meg a dolgokat, 
éppen mert látja sokféleségüket, egy 
tud lenni velük s most már tudatosan 
veszi ki belőlük a lényegest, hogy 
teremtő és alkotó művészetének szol-
gálatába állítsa. Primitív és kitelje-
sült között látszólag nincs különbség, 
de mégis : egyik az élet természetes, 
másik az é]et letisztult egyszerűsége. 

Ivan Cankar nem primitív és 
nem kiteljesült, bármennyire is közel 
van hozzá. A «Jernej szolgalegény» 
visszavágyás művészi fejlődésének 
abba a korába, amikor megérett 
már benne a belátás, hogy az élet 
jelenségeit ábrázolhatjuk bármilyen 
sokszínűen, nem ábrázoljuk feltét-
lenül magát az életet. Ebben az 
írásban, amely a legtöbbet mondja 
róla, ősi és egyszerű törvényeivel a 
világot teremti meg önmagában és a 
papíron. 

Jernejt negyven évi szolgálat után 
gazdája halálakor a fiatal földesúr 
elkergeti. Jernej magáénak érzi a 
föld gyümölcsét, amiért dolgozott és 
harag nélkül, bizalommal indul el, 
hogy megszerezze igazát. Kié a 
föld? Aki megmunkálja, vagy aki 
elfoglalja? A diák és a falu bírája, 

akikkel találkozik, azt tanácsolják, 
hogy menjen vissza és könyörögjön 
alamizsnáért, ez az igazság? Nem, 
ez a törvény. Minden bajoknak gyö-
kerét, a világ-törvények és az isteni 
parancs kettősségét, összeütközését 
fogja meg ezzel Cankar. Jernej jár 
az emberek között, megbocsát a 
csúfolódóknak, a gyermekeknek, akik 
megkövezik, egyre magasabb bírák 
elé kerül. Gyűlölet nélkül megy út-
ján, mert erős a hite : az Isten el-
küldte a maga igazát a világra. Fe-
nyegetés, röhögés nem tántoríthatja 
vissza, folytatja útját, amely egé-
szen a megoldásig Krisztus külde-
tése is. Csavargók, zsiványok közé 
csukják : szíve csordultig tele van 
hittel. Szól az emberekhez, egyszerű, 
mint a csöndes lélegzésű föld, minden 
szava élet: kenyér. Cankar itt adja 
írásművészetének teljességét. Jernej 
ugyanazt a dolgot mondja el ötször-
tízszer, szavainak végig aranyfede-
zete van, érezzük minden szó őszinte-
ségét : mondanivalójának egyszerű-
sége és visszatérő ritmusa a népme-
sék hangjára emlékeztet. Ugyanazt 
elmondatni a hőssel, anélkül, hogy 
Cankar külső és belső mechaniz-
musba tévedne s úgyhogy mégis az 
életet érezzük mindig : a legnagyobb 
művészek kiváltsága. 

De az emberek nem értik meg a 
szó lelkét, az igazságot. Jernejt 
hazatoloncolják. De ő még hisz, 
Cankar még építi a világot, még 
érzi, hogy minden külső erő vak s a 
belső erő az élet, az igazság, ami 
teremthet a hittel. Jernej a paphoz 
megy, most még tökéletesebb Cankar 
művészete : érezzük, hogy Jernej el-
veszett, nem önmagától, hanem külső 
erőtől vár segítséget. Valóban, a pap 
csak szavakat tud mondani, de nem 
tudja átnyujtani ő sem a szó lelkét. 
Jernej keserűséggel, bizalom nélkül 
távozik s itt válik el sorsa Krisz-
tusétól : már nem hisz. Véghezviszi 
szörnyű tettét, megsemmisíti, amit 
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alkotot t : fölgyujtja a gazda házát. 
Cankar ezzel eljutott a végsőkig : az 
életet tovább építeni nem tudja, 
a végső megoldást az emberben, a 
teremtő hitben nem látja. S hogy 
a végső ponton a megoldást nem 
találja — szétzúzza művét, mint 
Jernej a maga munkáját. Túl a 
forma művészetén és mondanivalójá-
nak teljes belső tartalmi áradásán, 
Cankar valóban a legnagyobbak közé 
állítható, de hogy a kiváltságosak 
sorába tartozzon, akik utat is mu-
tatnak, nem juthat osztályrészeül. 

A kötet másik darabja — Mi-
haszna Markó és Mátyás király — a 
népmesék báját, őszinte naivitását 
érezteti, bár Cankar lírája bonyolul-
tabb, mint a népmeséké. Markó a 
rend ellen örökösen lázadó szlovén 
Peer Gynt, akit a szívvágyai hajta-
nak. Pável Ágoston fordítása szol-
gálatot tet t magyar átültetésével 
irodalmunknak. Soós László. 

Lámpák a ködben. (Túrmezei 
László, Kovács Imre, Forgács Antal, 
Simon Menyhért, Kelen László, Gö-
möri Jenő Tamás és Szekszárdi Mol-
nár István versei.) 

«A ködben pár halk lámpa ég. 
Köröttük színes fénykerék. 
Ám ott sem látni arcokat. 
Árny csak, mi rajtuk áthalad. 
A lámpa? Egy-egy szónk talán; 
Egy mosoly arcunk vonalán; 
Egy rezzenés, mely nem mutat, 
Csak jelzi felénk az utat» — 

mondja Túrmezei László halk szerény-
séggel szinte válaszként Gömöri hety-
kén rikoltó és mellkongató kötet-
címére. Valóban titokzatos és isme-
retlen jószág az ember, még a leg-
egyszerűbb fajtájában is, ám a poéta-
faj ta méginkább hajlamos a saját 
bensőségének, emberi és költői mi-
voltának túlértékelésére. Igy jönnek 
létre tömegével az átlagversek, mind 
megannyi bizonyítékaként annak, 

hogy teremtőik csak széplelkek, akik-
nek nem mindig sikerül érzéseiket 
és gondolataikat maradéktalanul és 
kifogástalan formába önteniök. Nem 
is olyan titokzatosak tehát, mint 
maguk gondolják, mert nem költői 
nagyságok, hanem legfeljebb csak 
szelídszavú poéták, akik közül egyik-
másik ennek ellenére is, sőt, minden 
gyengesége ellenére is, néha meg-
lepően biztosan áll a — saját talpán. 

Igy mindenekelőtt Túrmezei 
László, aki — ha kifejezőerőben még 
nem is — mondanivalójában és ki-
fejezéseinek egyszerűségében már el-
jutott önmagáig. És ez nagy szó, 
még akkor is, ha formabeli fogya-
tékosságai egyelőre nem is képesítik 
versenyre a gyakorlottabb tollú mes-
teremberekkel. Van valami friss ere-
detiség rövid négysoros epigramma-
tikus strófáiban, melyekben önnön 
sajgó magyar sebére vagy a szociális 
problémákra s a magyar lét sors-
döntő kérdéseire tapint. Kötetének 
kivált első ciklusai nyujtanak bíztató 
igéretet kifejezőerejének fejlődésére. 

Szárnyalásban, a lélek magasabb-
rendű akarásaiban feltétlenül felül-
múlja őt Kovács Imre, a protestáns 
papköltő Mindennap éneke című füze-
tével, de nála viszont a friss eredeti-
ségnek azt a megnyerő zamatát nél-
külözzük sajnálattal, ami Túrmezei-
ben olyan határozottan megvan. 
A maradéktalanság és a kifogástalan 
forma neki sem mindig erénye, de 
azért így is van egy-két szép verse, 
mint a «Nálam járt a napsugár», és a 
«Legnagyobb professzorom». 

Körülbelül kettejük között foglal 
helyet Forgács Antal kis kötete, mely-
nek a modernül tudálékosan hangzó 
Időm törvénye szerint címet adta. 
Belőle szintén hiányzik nemcsak Túr-
mezei frissesége, hanem Kovács lelki 
szárnyalása is, de viszont mind 
mondanivalójának kifejezésében, 
mind pedig verselésében gyakorlot-
tabb náluk. Különben rokonszenves 
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könyvecskéjének sorsát azonban, saj-
nos, mégis csak az dönti el, hogy 
mondanivalója s annak kifejezési 
módja meglehetősen lagymatag : va-
lahonnan a jó átlagból bugyog és 
magán viseli a szárnyatlan rutin egy-
hangúságának bélyegét. 

Simon Menyhért, a felvidéki poéta 
neve az évek során át meglehetősen 
rokonszenves csengésűvé vált azok 
számára, akik különösen az ember-
ségesebb ember ideáljáért kifejtett 
nemes törekvések megalkuvásnélküli 
harcosát becsülik benne. Sajnálatos, 
hogy költői kifejező ereje nem mindig 
áll arányban mondanivalójával, és 
verselése is nem egyszer elakad ott, 
ahol pedig szárnyalnia kellene. Test-
véreknek üzenem című kis kötetének 
így inkább szónokias íze van, mint 
költői zamata. Legfőbb értéke, tisz-
tasága mellett, feltétlen maisága. 

Kelen László maisága ellenére is, 
már lényegesebben elüt az eddigiek-
től. Míg azokat ugyanis jórészt rokoni 
közösségbe köti egymással a szív és 
lélek sugárzó köteléke, addig az ő 
hideg intellektualizmusa és szenvtelen 
egyénisége közömbösen hagy, mert 
nincs hangja, mely megfelelő húrokat 
zendítsen meg bennünk. Hangja, 
világnézete és életszemlélete a libe-
rális lapok szellemiségén nevelődött 
kávéházi polgártípusé, ráadásul ver-
selése is annyira felületesen pongyola, 
hogy írásait minden egyébnek inkább 
nevezhetnők, mint költészetnek. 
Férfikor című kötetét így ízléses ki-
állításán kívül alig érdemes egyébért 
említenünk, mert egyéni mondani-
valója nincs. 

Szellemi rokonságban társa Gömöri 
Jenő Tamás, aki valamikor ügyes 
szerkesztője volt a Modern Könyvtár 
széles körökben elterjedt füzeteinek. 
Valószínűleg az azokban összeverő-
dött írói környezet hatása lovallta be 
őt az irodalomba, mert a Van ember, 
aki tudja ki vagyok? című, szintén 
csínos kiállítású kötete még a Kelené-

nél is gyengébb. Míg ennél ugyanis 
i t t-ott még fel-felcsillan az intuitív 
meglátásnak valami halvány sugara, 
addig Gömör versei csupán a robotos 
akarnokság és a szenvedélyes csak-
azértis versírás izzadtságát gőzölik 
magukból. A szerző a vigasztalan 
bőbeszédűség laposan hömpölygő szó-
áradatával kábítja a jobb sorsra érde-
mes olvasót, akinek még csak a 
rutinos verselés kárpótlását sem 
nyuj t ja , mert annak törvényeiről 
a saját gyakorlatában távolban de-
rengő fogalma is alig van. 

Feltűnő zavarossága helyezi utolsó 
sorba Szekszárdi Molnár István finom 
kiállítású kis kötetét, az Álmok tavát, 
melynek költői helyezését még a 
nyelv törvényeinek felrúgásából 
eredő magyartalanságai is rontják. 
Csak a szépet- és nagyotakaró jó-
szándékot érezzük ki ezekből az 
írósáokból, meg, sajnos azt, hogy a 
szerzőnek egyelőre sem írói, sem 
költői ereje nincs a mondanivalói 
kifejezésére. Igazán kár pedig a jó-
szándékai hullásáért. 

Zalai Fodor Gyula. 

Bud János: A munka mithosza, 
politikai tanulmányok. (1937. Athe-
naeum kiadása.) 

Bud János előttünk fekvő könyve 
két éven át megjelent publicisztikai 
munkáinak gyüjteménye, amelyet a 
Magyar Közgazdasági Társaságban 
1936 januárjában tar tot t előadása 
egészít ki. Az illusztris szerzőt, aki 
a gazdaságpolitikának egyetemi ta-
nára a Műegyetemen, nem kell be-
mutatnunk, mert hiszen közéleti sze-
repléséből jól ismerjük. A Bethlen 
kormányának kereskedelmi és pénz-
ügyminisztere is volt s a közélet 
megismerhette benne azt az embert, 
akinek nagy fogékonysága van az 
átfogó koncepciók iránt. Amióta a 
politikai szerepléstől visszavonult, vé-
leményét az aktuális gazdaságpoliti-
kai kérdésekről tanulmányszámba 
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menő cikkekben mondja el s éppen 
azért, mert ezek a cikkek mélyebben 
járóak, semhogy az ujság mulandó-
ságának sorsára szabadna hagyni, 
adta azokat könyvalakban közre. 
Bud Jánosnak második ilyen könyve 
jelenik meg. Az a körülmény, hogy 
it t publicisztikai alkotásokról van 
szó, amelyeknél a témában való el-
mélyedésnek határt szab a cél, 
amelyre íródott, megmagyarázza, 
hogy hiba volna azokat a szigorú 
kritika szemüvegén keresztül vizs-
gálni. Helyesebb inkább a könyvét 
kortörténeti dokumentumnak tar-
tani, amennyiben az aktuálisan fel-
vetett kérdésekről egy olyan tudós-
nak egyidőbe eső megnyilvánulásait 
olvashatjuk, aki alapos műveltségé-
vel és tudományos képzettségével az 
eredményeket jobban tudja értékelni, 
mint bárki más. Éppen ezért igen 
érdekes elolvasni azokat a cikkeket, 
amelyek két évvel ezelőtt jelentek 
meg, mert azokban megtaláljuk egy-
úttal a konzervatív tudósnak és 
politikusnak reagálását a világon 
forrongó eseményekre. Sok mindent 
elárul róla, hogy a könyvben első 
helyen álló tanulmány a polgárság 
történelmi válságáról szól, ezzel kel-
lett kezdenie, hiszen kronologikus 
sorrendben ez az első a már meg-
jelent tanulmányok közül, de az a 
véletlen, hogy ezzel kezdődik a kötet, 
egyúttal megmagyarázza Bud János-
nak ideológiáját, amely a kapitalista 
értelemben kialakult polgári osztá-
lyénak felel meg. A világnézetek 
küzdelmének korát éljük — mondja 
itt — és a harc az érvényben lévő 
gazdasági társadalmi rend ellen megy. 
A polgárt figyelmezteti, hogy vigyáz-
zon, de mikor ezt teszi, egyáltalában 
nem húnyja le a szemét az előtt a 
tények előtt, hogy szociális szem-
pontokból a helyzeten segíteni kell, 
de félti a polgár szóval megelevenedő 
kultúrértékeket, a feltörő szociálista 
ízű mozgalmaktól. Könyvének címét 

egyik tanulmányától vette s hogy 
ezt a címet választotta, muta t ja , 
hogy mennyire hat rá a kapitalista 
polgár szellemisége, amelynek, mióta 
csak a kapitalista korszak betört a 
világ történelmébe, mindig a meg-
feszített és lelkes munka volt az 
ideálja, amelyhez még a takarékos-
ság szelleme járul. Ennek a polgár-
nak a szemszögéből vizsgálja, leírja 
és bírálja az eseményeket Bud János 
s csak dicséretére válik, hogy ha az 
új szellemi mozgalmakkal szemben 
elítélően is nyilatkozik, még sem 
helyezkedik velük szemben annyira 
merev elutasító álláspontra, hogy a 
belőle levonható tanulságokat fi-
gyelembe ne ajánlja olvasóinak. 

Tóth József. 

Miskolczy István: Magyar-olasz 
összeköttetések az Anjouk korában. 
Magyar-nápolyi kapcsolatok. Buda-
pest 1937. Szent István-Társulat kia-
dása. 

Az Aujouk uralkodása kétségkívül 
történelmünk legromantikusabb kor-
szaka. Magyarország szerencsés éve-
ket él á t : Nagy Lajos uralkodása 
alatt világbirodalommá fejlődik. Ez 
az a kor, melyre egy hasonló szeren-
csés auguriumokkal kezdődő idő-
szakban vágyva tekintenek vissza, 
ez az a század, melyben «nagy volt a 
magyar» : Visegrádról, a földi paradi-
csomból — így keltezi levelét az olasz 
követ s egy kis költői nagyítással 
Hazánk határait három tenger mosta. 
S a nagyság központjában egyetlen 
fejedelmünk, akit a Nagy mellék-
névvel tisztelt meg a történelem, 
Európa legtehetségesebb uralkodó-
családainak leszármazottja, a közép-
kori lovag mintaképe : Lajos. Sok-
színű tarka kor vo l t : ekkor alakul 
ki színnel és szóval a magyar mult 
nagyszerű költeménye : Kálti Márk 
Képes Krónikája. Szerencsés, maga-
bízó, reményteljes, romantikus korok 
szomjasan fordulnak a nagy magyar 
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század színgazdagsága felé ; költé-
szetünknek sokáig kiapadhatatlan 
kincsesbányája : Toldi, Zách Klára, 
Endre. Ma nem vagyunk romantiku-
sok és nem vagyunk többé polgárai 
egy világbirodalomnak s ez a kor 
minden színével és csillogásával, ara-
nyával és vörösével egy kicsit távol-
került tőlünk. A harmincmillió ma-
gyart váró nemzedék bizonyára több 
érdeklődéssel és több haszonnal mé-
lyedhetett bele Nagy Lajos korának 
tanulmányozásába, mint mi. Ha ma 
a történetíró mégis ehhez a századhoz 
fordul, bizonyára új szempontok ve-
zetik. Miskolczy István — újabb 
történetíró nemzedékünk értékes, ko-
rán elhúnyt tagja — nem akarja 
átértékelni a kort. Hisz Johanna 
pere ma már nem érdekel bennünket 
olyan szenvedélyesen. Miskolczy Ist-
vánnak alkalma volt az olasz levél-

tárakban őrzött anyagot áttanul-
mányoznia — adatait kisebb tanul-
mányok után ebben a könyvben 
hozza nyilvánosságra s egyúttal ösz-
szefoglaló képet is akar adni tárgyá-
ról. Pozitivista szellemű, önmagáért 
való adatközlés és szellemtörténeti 
összefoglalás keveredik. A kettős 
cél — sajnos — nem válik a munka 
előnyére s mint olvasmány egyetlen. 
Könyvének első, terjedelmesebb része 
Endre nápolyi életével, meggyilkolta-
tásával és Nagy Lajos hadjárataival 
foglalkozik, a második részben szól 
az Anjouk reformjainak nápolyi gyö-
kereiről, a Nápolyba került magyarok-
ról s végül a Capet világbirodalom 
tervéről. Miskolczy könyve világos, 
igen megbizható vezérfonál az össze-
kuszált eseményekben, újabb tör-
téneti irodalmunk jelentős monogra-
fiája. Sárkány Oszkár. 

R Ö V I D B I R Á L A T O K . 
Berényi Dániel: Rianás. (Török-

szentmiklós, a szerző kiadása.) 
A regénycím szimbolikájának nyit-

jára csak a könyv utolsó oldalain ve-
zet minket a szerző az egyik főhős 
szavaiban. Rianás hasította szét a 
történelmi Magyarországot és rianás 
tépi majd széjjel az erőszakolt új 
államalakulatokat is. A máskülönben 
sötét, komor tónusú regényben itt 
csillan meg valami vigasztaló remény-
sugár az olvasó számára is. Mint a 
szerző előszavában is bevallja, a könyv 
háborús regény, de benne nem a 
frontok, hanem a front mögötti élet 
többé-kevésbbé találó tükrét kapjuk. 
A színhely a magyar Felvidék és Buda-
pest, ahol már dolgozik háttérben a 
titkos pánszláv agitáció a magyar 
nemzeti gondolat ellen. A tegnap pán-
szláv agitátorainak, politikusainak, 
néhol igen jó képét kapjuk, olykor reá 
is ismerünk személy szerint is, s csak 
néha, talán az erősebb jellemzés ked-
véért, rajzolja meg egyiket vagy má-
sikat karikatúrának. A regénynek ezek 
a részei, amelyek szoros összefüggés-
ben állanak a valósággal, s az író ta-
pasztalati élményével hatásosak s 
nem közönséges íráskészségről tesznek 
tanuságot. Kár, hogy a szerző fantá-
ziájában még csak Jókainál tart és ezt 

a multszázadbeli elvirágzott romanti-
kát a háború előtti szecessziós stílus-
ban tálalja fel, ami nagyban bosszant-
hatja a kultúrált olvasót. Felesleges, 
különösen az erotikus részleteknél, bi-
zonyos dolgoknak aláhúzása. Ez nem 
ízléses, tehát nem is művészet. Sze-
retnőnk a szerzőnek figyelmébe aján-
lani, hogy a kevesebb néha — több. 
Berényi Dániel regénye elbírja a kri-
tikát, s hisszük, hogy ennek tanulsá-
gait hasznára is fordítja. 

M. Jánossy Margit. 

France Adine: Az Arno-parti város. 
(Szekeres Margit Mária fordítása, Élet-
regények sorozata. 1937.) 

Dante és Savonarola városa, az 
Arno-parti büszke Firenze sok költői 
fantáziát bűvölt meg. Méltatlanul 
száműzött nagy fia, az «isteni» poéta, 
szülővárosát ostorozó és a síró fájda-
lomban mégis szülőjét szerető terzi-
náin kívül annyi írás szól Firenzéről, 
olyan sokan mentek ihletért az Arno-
parti városba. Róma a végtelen, a fen-
séges, Firenze azonban antik ékszer-
kazetta, középkorból itt maradt re-
meke a szépnek, a művészetnek, a 
rinascimentonak. France Adine kis 
regényében is ez a hódolatos szeretet 
nyilvánul meg Firenze iránt. Finom, 
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tipikus női írás, s annyira szemérme-
sen tartózkodó, hogy még Firenzét 
sem nevezi meg néven a regényben, 
csak a fontos ismertető jelekből tud-
juk — a regénycím utalásán kívül, — 
hogy róla van szó. Az írónő szubtilitása 
és az emelkedett katolikum szemszö-
géből való világszemlélete meg is ad-
ják a regény lényegét. Sem a meséjé-
ben, sem a külső formába öntésben 
nem mert túlságosan mélyre hatolni 
s többet felvenni az írónő, mint 
amennyit nemes írói művészete meg-
bírt a felborulás veszélye nélkül. Mert 
a reneszánsz, főként Firenze rene-
szánsza markáns, több síkú meglátást, 
a dolgok mélyebb valóságára hato-
lást, nagyobb súlyt és pazarabb, erő-
sebb színeket kíván. Mindezt az írónő 
azonban nem is akarta, tehát nem is 
vehetjük rossz néven tőle, ha az Arno-
parti város keretében csupán egy bá-
jos, roppant bővérű szenvedélyeket 
nem túlságosan felborzoló és végkifej-
lésében igen harmonikus történeti 
mesét kapunk Caesaréról, a város con-
dottieriéjéről, akinek alakjában hal-
ványan próbálja megrajzolni a szerző 
a reneszánsz tobzódó, kicsapongó fér-
fiát, és Catarináról, az apácának ne-
velt szende és tudós szűzről, aki áldo-
zatot hoz meghódított városáért és 
Caesare hitvese lesz. Catarina asz-
szonyi hivatását, előbbi neveléséből s 
még egy-két körülményből kifolyólag 
— csupán mint áldozatot fogja fel, 
s a szerelem csak később következik 
be, amikor már mindketten megtették 
kölcsönösen az egymás felé vezető lé-
péseket, s megszületik a gyermek, a 
boldogság, amely összeköti őket. «Az 
Arno-parti város» nem nagy regény, 
de érdekes, jó írás, nemes világszemlé-
letével is leköti az olvasót, aki örül, 
hogy Firenzéről, a szépség városáról, 
ha nem is dúsan ötvözött alkotást, de 
halvány konturjaiban mégis hangu-
latos képet kapott. 

M. Jánossy Margit. 

Wilhelm Kayser: Trenck pandúr-
ezredes. Grill-kiadás. Budapest. 

Fenyő László henye és udvariatlan 
fordításában ismerjük meg Trenck 
Ferenc báró élete történetét : diada-
lát és bukását. Háromszáz oldalon ke-
resztül tart ismerkedésünk az élet-
regény hősével, a rég mult idők e le-
hetetlen és visszariasztó alakjával s 
végére érve a regénynek, tanácstalan-
ságunk és idegenkedésünk talán még 
fokozódik. Bűnösnek mondható ebben 

a szerző, kit hőse iránti rokonszenve 
sem ment meg ítéletünktől, nem ke-
vésbbé attól az elmarasztalástól, me-
lyet a felelőtlenül és tudatlanul életre 
keltett betűk mondanak ki fölötte. 
Állítható, hogy az elmult évek egyik 
legzavarosabb és részünkre igen ártal-
mas könyve ez, — az írott történelem, 
a hajdani magyarországi tájak és szo-
kások szerencsétlen meghamisítása 
folytán. Keserű szájízzel mondunk hát 
köszönetet azért, hogy a szerző a ma-
gyar történelmi multból merítette 
m o n d a n i v a l ó j á t . Toldalaghy Pál. 

Vándor Lajos: Csoportkép. Versek. 
Vándor Lajosnak sem őse, sem 

társa nincs a magyar irodalomban. 
Költő minden bizonnyal, vérbeli líri-
kus, akinek minden sora, minden 
költői lélegzetvétele merő eretnekség, 
merő lázadás a költészet megszokott 
törvényei ellen. De meg lehet kér-
dezni : lázadás-e a költészet szelleme 
ellen? Költő-e az, aki a szabadvers 
szabályait sem tar t ja be, aki pamfletet 
és morális paródiát ír a szokott költői 
témák helyett, aki ezt a világot, mely-
ben élünk, nyersen és a maga nevet-
ségességében mutat ja be? Sem őse, 
sem társa nincs a magyar költők kö-
zött, hangja ismeretlen és különös 
hang, néha meghökkent modorossá-
gaival, nagy hangjával, herezisének 
szemtelenségével, — és mégis ismerős, 
mégis lekötő, mégis első sorától az utol-
sóig mélyen rokonszenves minden meg-
nyilvánulásában. Ezek a programm-
versek, szellemes karikatúrák, az ön-
gúny szimpatikus felkiáltásaival és 
egy szmokingos savonarola furcsa, iz-
galmas pátoszával, mindig megragad-
nak őszinte költőiségükkel, mindig 
megbecsülésre késztetnek. Ha idegen 
rokonait keressük ennek a költői 
hangnak, akkor Ringelnatzra és Mor-
gensternre kell gondolni, Ringelnatz 
hallatlanul bő humorára és Morgen-
stern játékos ötleteire és őszinte köl-
tőiségére. Kettejük társaságában Ván-
dor Lajos versei már nemcsak kurió-
zumok, nemcsak nyelvöltögetések, ha-
nem komoly költői megnyilvánulások, 
— valami, aminek bakugrásai mö-
gött hiteles költői vérmérséklet áll, aki 
nem azért ilyen, mert nem tud más 
lenni, hanem azért, mert átélt pro-
grammot követ. Megáll ezen a ponton 
a fiatal költő? Semmiesetre sem, kö-
veti Morgenstern útját , aki az «akasztó-
fadalok» után elérkezett a «Mensch 
Wanderer» külsőségeiben is komoly 
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lírájáig. Hogy Vándor ezt is tudja, 
kötetének nem egy szép verse, — köz-
tük a finom Képtár — bizonyítja. 

Thurzó Gábor. 

Toronyi István: Égnek az asztagok. 
(Versek, Szombathely. Martineum-ki-
adás, 1937.) 

Toronyi István vidéken, a nyugati 
végen él és valószínűleg ez az oka, 
hogy ritkábban szólal meg ama iro-
dalmi fórumokon, ahol módja lenne 
reá, azonban nemes és emelkedett 
hangú költészetére talán annál job-
ban felfigyelünk. Papköltőink sorá-
ban külön színt és a többitől elütő 
más hangot üt meg a verseiben. Papi 
hivatása — bár vannak ilyen témájú 
szép versei is — nem határolja el köl-
tészetét, s az élet egész területe ér-
dekli és ihletre hangolja. Mindazon-
által bizonyos becsületes papi és mű-
vészi önmérsékléssel tudja, hol a ha-
tár s nem megy túl raj ta sem témá-
ban, sem pedig annak külső formába 
öltöztetésében. Ez csak javára válik 
a költőnek. aki harmónikus művésze-
tével máris maradandó becsülést tu-
dott magának szerezni nemcsak a 
versolvasó közönség között, hanem a 
szigorú kritika mérlegében is. A mai 
modern lüktető élet hangjait is el-
kapja onnan, a vidéki csöndből és 
próbálja annak a dübörgő ritmusait 
versbe formázni valami érthető és ma-
napság divatos kollektív ízzel. Ilyen 
költeménye például : a címet adó 
«Égnek az asztagok» című hosszabb 
szabad verse is, a szociális gondolat 
kicsendülő hangjaival. Mindez ért-
hető, hiszen korszakforduló előtt ál-
lunk, s a költő arra hivatott, hogy 
jobban és teljesebben megérezzen min-
dent, mint az átlagember, mégis úgy 
véljük, hogy ez nem egészen az övé, 
részben elsajátított és a költő igazi 
énjében csupán másodlagos. A leg-
szebbek azok a költeményei, amelyek-
ben a vasi föld szagát, a költőnek a 
faluval való kapcsolatát, az otthon, 
a család hangjait szólaltatja meg. 
Ezekben, úgy érzem, tökéletesen ön-
magára talál a költő és itt zavarta-
lanul művészit és gyönyörködtetőt tud 
nyujtani. Kor ébresztőjének lenni 
nagy dolog, de van ugyanilyen fon-
tosságú a művészet értékével : az, 
ami örök emberi érték, amit nem 
érintenek divatos változások, mert 
mindig ugyanaz marad. Azért üdvöz-
löm a vasi falu színeit és hangjait hozó 
kötetet, amely feltűnő emelkedést és 

mélyülést jelent Toronyi István költői 
pályáján. 

Mihály László. 

Ravasz László: Szónoklás és ige-
hirdetés. — Makkai Sándor: Európai 
magyarság. — (A Debreceni Tisza Ist-
ván Tudományos Társaság I. osztályá-
nak kiadványai, VII. kötet, 4. füzet. 
Debrecen, 1937.) 

Mindkét tanulmány írója legszemé-
lyesebb problémájáról értekezik. Ra-
vasz arról, mennyiben művészet a szó-
noklás. — Dessoir a lezajlott párizsi 
esztétikai kongresszusra Rede als 
Kunstwerk címen jelentett be érteke-
zést. Az esztétikus Ravasz Lászlótól 
fokozottabban várhatnánk ilyen meg-
határozást. Ő azonban ezt a modern 
művészetfelfogás, az exisztenciális mű-
vészetfelfogás értelmében lenne csak 
hajlandó vállalni. Az igehirdető szó-
nok szerinte «nem szépséget termel, hi-
szen annyi a különb művész, mint ő». 
S bár a szónoklat legnagyobb ható-
ereje a személyiség, az igehirdető 
«kénytelenségből szól s a szava nem 
érdeme». A szónok mintapéldája mégis, 
abban az értelemben, hogy «az ön-
tudat és az ösztönös ihletettség» külö-
nös ötvözete a műve. Az igazi szónok 
ugyanis bármennyire elkészül, mégis 
mindig rögtönöz, «soha sincs készen, 
bár mindig készen van». 

A magyar egyházi szónoklat meste-
rének nagy érdekességű önvallomása 
mellett ugyancsak különös személyi 
jelentőségű Makkai Sándoré az Euró-
pai magyarság-ról; Makkai a Magyar 
fa sorsa írója és az Ördögszekeré-ben a 
legkeményebb veretű tiszántúli próza 
megteremtője talán az, akinek művé-
szetét Ady óta legérezhetőbben fűti, 
feszíti a keleti vér és a keresztény lélek 
csatája. Most a Szent István-év kap-
csán tesz, annyi művészi vallomás után 
újra, hitvallást. Szerinte «Bajk mély-
ségesen átérezte őseitől örökölt keleti 
életének, lelkének halálos céltalanságát 
és ürességét s ebben felismerte egész 
nemzetének eredendő végzetét». Állam-
alkotása nem politikai ügyeskedés, ha-
nem kulturális tett. S utána a lelki-
ségre, humánumra, kulturális ember-
hez méltó életre vágyó magyarság min-
dig európai volt és az is maradt. 

A magyarság kultúrája európai. Az 
a lélek célja. Ezt kapta a keresztény-
ségben megváltásként. Ebben csendül 
ki ez a rövid, de bensőséges lelkiisme-
retvizsgálás a Szent István-év küszö-
b é n . Baránszky Jób László. 


