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Proust magyarul. (Bimbózó lányok 
árnyékában. — Grill.) Az olyan jelen-
tős külföldi standard-műveknél, mint 
a Prousté, mindig kérdéses, érdemes-e 
magyarra fordítani őket, hiszen az 
olvasóközönség az a kis része, mely 
érdeklődik iránta s rég szívébe zárta, 
már úgyis ismeri eredetiben és mint 
valami titkot hordozza. Az ilyen mű-
vek fordítása leleplezésszámba megy : 
lássuk, mi volt a legenda magja, a mű 
maga, amelyre annyit hivatkoznak, 
sokan olyanok is, akik csak hírből 
vagy regényelméletekből ismerik. 

A magyar Proust-tolmácsolás sze-
rencsés kézbe került. Nem szólva né-
hány kitűnő tanulmányról, köztük a 
legérdekesebbről, Németh Lászlóéról, 
mely a meginduló Tanu éke volt és 
Gyergyai Albertéiről, aki régebben s 
a fordítása legelején is a legavatot-
tabb biztonságával tájékoztat el a 
prousti kérdés szövevényében, maga 
a fordítás a legtökéletesebb, ami ma-
gyar nyelven készülhet e bonyolult 
nyelvű műből. 

Tudjuk, hogy a nagy Proust-
regény az emlékezés regénye és 
stílusa híven követi az emlékező gon-
dolatsorok laza és szeszélyes válta-
kozását ; azt is tudjuk, mint műhely-
titkot, ha lehet így nevezni, hogy 
szerzője jórészt betegen és ágyban 
írta, mely körülmény még inkább 
fokozta a stílus lágy, árnyaló és ka-
nyargós jellegét: innen a mondatok 
végeláthatatlan s a ponthoz oly nehe-
zen elérkező hosszúsága, a gondolat-
sorok örvénylő mozgása, mely egy-
egy alak vagy motívum közé vonja 
az időbeli változatokat. Gyergyai a 
mű szelleméhez mindig igazodó finom 
művészi ösztönnel olvashatóbbá tette 
a szöveget azáltal, hogy néhol a hosz-
szú mondatokat tagolta és a magyar 

mondatszerkesztés sajátosságaihoz 
idomította. Ezáltal megszabadította 
az előre elfogult olvasót félelmétől, 
hogy «nehezen érthető» regényt olvas 
és figyelmét feloldotta a szerkezeti 
és lélektani szépségek számára. 

Fontos volt (s ez minden egyéni 
és kiadói gondoskodást igazol), hogy 
végre magyarul és adekvát formában 
megjelenjen Proust azért, mert a már 
minden nemzet irodalmában észlel-
hető Proust-hatás nálunk is élénkeb-
ben és hitelesebben termékenyítheti 
meg ezután az írókat, akik eddig csak 
inkább másodkézből vagy másod-
hatásból ismerték. Proust megisme-
rése mind az írók, mind a közönség 
részéről immár műveltségtörténel-
mileg kötelező, hiszen Proust volt 
a nagy forradalmára a századeleji 
regényszerkezeti újításoknak és műve 
mintegy kézikönyve a háborúutáni 
európai regényirodalomnak és szer-
kesztési eljárásnak. Az ő nyomán, 
ha nem is közvetlen hatására, tör-
tént annyi kísérlet a regény műfajá-
nak újjáteremtésére s oly nagy mű-
vek, mint Joyce Ulissese, Gide, Huxley 
és nálunk pl. Szentkúthy kísérletei 
nem érthetők meg a közös mester 
nélkül. Örömmel fogadjuk hát a for-
dítást, melynek első kötetei után 
most a második négy is megjelent 
s reméljük, hogy a közönség őszinte 
érdeklődése lehetővé teszi a teljes mű 
megjelentetését. Füsi József. 

Roger Martin du Gard : Vén 
Európa. Fordította: Illés Endre. 
Nyugat kiadás. 

A nagy festőművészek vázlat-
könyvei sokszor kifejezőbben árulják 
el az alkotótehetség jellegzetességeit, 
mint a hatalmas vásznakat kitöltő 
kompozíciók. Du Grad «falusi rajz-
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albumát» végigolvasva az az érzé-
sünk, hogy ennek a megállapításnak 
igazsága az irodalomra is érvényes. 
Mi sem mutatja jobban a Nobel-
dijas írónak illúziómentes valóság-
szemléletét, mesteri érzékét a jelle-
met összegező apró mozdulatok, sza-
vak iránt, stílusának tárgyilagos egy-
szerűségét, mint ez a huszonhét 
karcolat, amely egy francia falu egy-
napi életét vonultatja el szemünk 
előtt. Vieille France a kötet eredeti 
címe, Vén Európa, írja du Gard 
beleegyezésével a magyar fordító, s 
ebben a még általánosabbá emelt 
megjelölésben nem a francia kis-
polgár hárítja bírálatának súlyát 
öreg földrészünkre. Nem a felelősség 
megosztásáról van itt szó, hanem 
annak a ténynek bevallásáról, hogy 
francia falujának sivárságában, lelki 
nyomorában du Gard az egész európai 
társadalom polgári berendezkedésé-
nek csődjét akarja nyers és kegyetlen 
részletében az olvasó elé tárni. 

A Vieille France 1933-ban jelent 
meg, abban az időszakban tehát, 
amely du Gard Nobel-díjas regény-
ciklusának megszakadását jelentette 
s amelyet éppen e falusi karcolatok 
alapján nem egészen önkényesen 
az író egyre kritikusabb társadalom-
szemléletének kialakulásával azono-
síthatunk. Ez a kis könyv leírt 
valóságával, emberlátásának natu-
ralista formájával, amely elsősorban 
a Zola utáni szociálista írónemzedé-
ket jellemezte, de főkép hangulatá-
val szinte kétségbevonhatatlanná te-
szi, hogy Jacques Thibault forra-
dalmi akarata és békeálma nem a 
személytelen művészi alkotás ter-
méke, hanem az író lelkéből ki-
szakadt vallomás. Őszinte vallomás, 
ha du Gard egyetemes magatartása 
ezzel az új társadalmat ígérő ábránd-
dal nem is teljesen egyértelmű. Hit 
nélkül életcélt találni, meggyőződés 
nélkül emberiséget nevelni, fana-
tizmus nélkül forradalmat szítani 

nem lehet. Du Gard, akárcsak 
Nobel-díjas főhőse, a pesszimista érte-
lemnek és az igazság szenvedélyének 
egyensúlyában él s miközben a hiába-
való emberi gesztusoknak eredmé-
nyeit kiszámítva látja, megbénul 
benne a cselekvési vágy s egész 
magatartása a kiábrándulás, amely 
önnön örvényébe néz tehetetlenül. 
A Vén Európa elolvasása után sok-
kal elfogadhatóbbnak találjuk ezt 
a magyarázatot, mint az írónak 
legendás impasszibilitását, amely 
csak a dolgokra fényt ve t í t : lássá-
tok és ítélkezzetek, ha már örülnötök 
úgy sem lehet. 

De éppen az örömnek, a remény-
nek ez a teljes kikapcsolása, ez a 
rettenetes tárgyilagosság, amely nem 
költi át az életet, nem emeli kikerül-
hetetlen szépséggé a szenvedést, de 
nem is akarja lázítóan komorrá feketí-
teni, ez mutatja meg igazán, mennyire 
úttalannak érezte du Gard a Vén 
Európa jövőjét, az intellektuális lény 
gátlásai miatt mennyire nem tudja, 
nem akarja az új Európának még 
csak körvonalát sem megsejtetni. 
Amikor Joigneau levélhordóval a kis 
francia falu házait sorra végigjár-
tuk — du Gard ezzel az ötlettel 
találta meg az egynapos kollektív 
élet szellemes keretét —, amikor 
megismertük a falu babonába pisz-
kolt vallásosságát, hitvány, szemé-
lyeskedő s tulajdon eszméiben meg-
rothadt közéletet, kis cselszövényeit 
a vagyon és asszony körül, amikor 
halljuk a hétköznap topogását, ki-
etlenségét, béna ábrándjait, csak 
három embert találunk, akiben még 
felvillan az eszmélkedő szellem mél-
tósága. Az egyik a plébános. Har-
mincöt éven át küzdött a pap az 
öreg, elmeszesedett föld vallási hi-
tetlenségével s nem tudta felhevíteni 
ezeknek a kis haszonra dolgozóknak 
lelkét, akiknek nemesebb ösztöneit 
nemzedékeken keresztül elfojtotta a 
megélhetés mindennapos gyakorlata. 
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Ma már elvesztette bátorságát, türel-
mét, egészségét. Kis kertjében korai 
főzelékeket termel, hogy megszapo-
rítsa jelentéktelen papi jövedelmét. 
De esténkint letérdel a kereszt előtt 
s önmagát vádolva kérdi Istentől: 
«Hogyan bocsáthatod meg meddő 
szolgálatomat, egyházközségemet, 
amelynek nincsenek hívei?» 

A másik kettő az Ennberg testvér-
pár, tanító és tanítónő. Zsidók. 
Ők ketten az emberi méltóságban, a 
polgárok teoretikus egyenlőségében, 
a nép szuverenitásában hisznek s 
«abban, hogy minden embernek joga 
van szabadon gondolkozni, kormá-
nyozni önmagát, védekezni, szaka-
datlanul küzdve a régi rezsim ellen, 
amely mindig kész feltámadni a 
kapitalista pártok republikánus ál-
ruhájában». Ezt a hitet csorbítatla-
nul csak a leány tudja megőrizni, a 
tanító már munkájába temetkezve 
hessegeti el a kiábrándulást. Amaz 
még győztesen vergődik át a kérdé-
sen : nem az Ember hibája-e, hogy 
a világ ilyen, megmásíthatatlanul? 
Bizalommal fonódik a nagy óhaj-
tásra : «Csak jöjjön el végre egy új 
Társadalom uralma — jobban meg-
szervezve, egy kevésbbé esztelen Tár-
sadalom, nem ilyen igazságtalan — 
és talán majd kiderül, mi tellik az 
Embertől». De az író nem akarja, 
hogy ilyen optimista útravalóval 
szakadjon el könyvétől az olvasó. 
Ennberg kisasszony a nagy óhajtás 
után csókra nyujt ja homlokát test-
vérének. «Eszébe jut, milyen rosszul 
aludt utolsó éjszaka. És hirtelen 
megvilágosodik benne az a lehetet-
len, gyötrő álom, amit teljesen el-
felejtett : bátyja, ingben, egy ágy 
fölé hajolt és szótlanul megfojtotta 
feleségét egy ruhaszárító kötéllel.» 
Ime du Gard írásának utolsó sorai. 
Nem valami freudi ötlet szükség-
szerűsége sugalta ezt a befejezést. 
A hit lerontásának pesszimista pa-
rancsa ez, ugyanaz a válasz, amely 

a plébános imádságára odatűzte tu-
lajdon hugának babonás és ostoba 
jóslatát a világvégről, amire a pap 
csöndesen csukta be ablakát a ha-
lálra ítélt emberek fölött. 

Semjén Gyula. 

Leviáthán. (Julien Green regénye. 
Athenaeum kiadás.) Ennek a könyv-
nek már a címe is legkevésbbé vala-
mely szelíd, ártatlan tartalmat sej-
tető s e címre nem is cáfol rá a regény-
beli történet, a meztelen cselekmény 
eseményeinek felsorolásakor egy vér-
beli grandguignol-ínyenc csettint-
hetne : vér csurog, koponya szakad 
be, pisztoly dörren, — gyilkosság, 
öngyilkosság, téboly . . . Az Adrienne-
ben az író még beéri az egyetlen tet-
tel, annak expozíciójával, a belőle ki-
bomló végzet megjelenítésével, ennek 
az aránylagos mértéktartásnak — ha 
amint említettük pusztán ezt a le-
hántott cselekményfonalat nézzük — 
vajmi kevés nyoma a Leviáthánban, 
az előbbi mű még talán amolyan 
franciás-lélektani drámának minő-
síthető, az utóbbi, mint halmozás, 
már a telivér rémhistória határait 
súrolja, ennek az angolszász eredetű 
írónak bizonyára kevésbbé franciás 
hajlamait érvényesítve. Korántsem, 
mintha a Leviáthán holmi elszaba-
dult epikus vadösztön ihletét lihegné... 
— Green van annyira művész, leg-
kultúráltabb, az írás legsikamlósabb 
árnyalataiban otthonos alkotó, aki 
alól egy ilyen lélekzetelállító, csupa-
robbanás történet irgalmatlan iramá-
ban sem szalad ki a talaj. Bámulatra-
méltó, ahogy ez az író mentesíti ma-
gát egy esetleges expresszinonista 
technika leleplezhető túlzásaitól, 
egyetlen pillanatig sem erőlködik, 
hogy látomását egy reális környezet 
díszletei közt feszítse ki, csodálatos 
nagyvonalúsággal teremt magának 
olyan miliőt, mely egészben valósá-
gontúli színpad, még hozzá csaknem 
shakespeari értelemben, csupán jel-
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zésekkel . . . — mégis a reálissal azo-
nosítható látszat. Nem érzékeljük 
részletekből egybeügyeskedett hamis-
mesterséges víziónak, híg, lenge, lég-
üres atmoszférának : az író izgalma, 
láza egyenrangú a látomásból felpá-
rázó pokolgőzök hőfokával, a vízió 
egészen beborítja, egy létező s egy 
képzeletalkotta világ peremkérdései-
ben sohasem kell egyezkednie, szinte 
szemellenzővel az egyetlen, a legszű-
kebb tárgy-kijelölte irányba űzi őt 
az intució tüzes korbácsa. Hasonlóan 
merész és sikeres alakjainak, ezeknek 
a szörnyeteg szenvedélyekkel túlfű-
tött, a köznapi valóságtól ugyancsak 
a legmesszebbre távolodott lidérc-
nyomásszülte figuráknak kiformálá-
sában : iszonyatot keltő cselekede-
teik mögött sohasem nélkülözzük — 
nos korántsem valamely közkeletű 
lélektan egyszeregy-indokait —, de 
azt a magasabbrendű költői logikát, 
mely végső fokon hitelesíti azokat; 
a legsűrítettebb előzményt követőleg 
csaknem kizárólag a mese síkjára ve-
títve jeleníti meg őket, mégsem ha-
misan csak egy alakúak, legkevésbbé 
bábjai egy mindössze játéknak. — 
A green-i regény mindig a legkivéte-
lesebb történet, a legvégletesebb ala-
kok és helyzetek, a legvakmerőbb 
lélektan s a legfojtogatóbb barlang-
levegő, — ez az író nem csupán kü-
lönlegesebb költői ösztöneivel, de egy 
legkényesebb varázslat eszközbeli fel-
készültségével is, valóban létjogosul-
tan vérbeli specialistája az effajta 
Leviáthán-esetnek s a véle rokon-
minőségű anyagnak. 

S ha ebben a kísérteties művészet-
ben a vízió fokozatait keressük: a 
Visionaire s a Minuit: — az álom... 
a Leviáthán, mint az Adrienne is, 
hajszálnyi árnyalattal ettől a véglet-
től innen, talán olyasféle, mint a 
gyerekkorban látott film . . . (Még 
persze feltétlenül a néma, kisvárosi 
mozi esetében még örökké «esős» is, — 
a zongora hirtelen elhallgatott, zú-

gott a gép, a fejünk fölöttt a vászonra 
fehérlő fénypászma egyenest a bor-
zalomra mutató ujj vol t . . .) S nem 
is csupán valamely metaforikus értel-
mezésben beszélhetünk Green-nel 
kapcsolatban a filmről — mai író, 
már a film korszakából való — a Le-
viáthán tájék-hangulata, ahogy elénk-
pergetett képeit beállítja, bevilágítja, 
mindez olykor félreérezhetetlenül ezt 
az emléket idézi: azt a filmet, me-
lyet hajdan ott a gyerekkori moziban 
egyáltalában nem holmi «eredeti fel-
vételek» fényképes sorozataként lát-
tunk és éreztünk, de sokkal inkább, 
mint az éberálomnak valamely leg-
furcsább, legregényesebb sötétszürke 
vidékét, amelyen egyformán hang-
talan-beszédes volt a vászon ember-
árnya s egy szélben facsarodó, vihar-
ban vonagló fa . . . Green, akinél 
szenvedélyesebben kevés mai író ke-
resi egy legősibb romantika hatásait, 
nyilván jól sejti, miért alkalmaz el-
aggott rekvizitumok helyett raffinál-
tan legmodernebbeket. — Mai író és 
költő, többé-kevésbbé mind, meg-
határozható azzal a mértékkel: meny-
nyire sikerül átkölteni egy olyan 
világképet, melynél költészetellene-
sebbel bizonyára egyetlen kor gyer-
meke sem találkozott. . . 

Örley István. 

Margaret Mitchell: Elfújta a szél. 
(Singer és Wolfner kiadás.) Nem ki-
sebb és nem nagyobb az értéke ennek 
a könyvnek, mint a népszerű regé-
nyek legtöbbjének és az, ki hiányol 
valamit, vagy többet talál benne a 
ténylegesnél, csak magára vethet. 
Ellenállás és odaadás e regény sar-
kalatos pontja, a szórakozás és szóra-
koztatás bizonytalan határain belül. 
S ha nyomon követtük Scarlett O' 
Harát, a regény hősnőjét (s tehettük 
ezt áldozatok nélkül és könnyedén), 
amint beljebb és beljebb nyomul az 
idő szövevényébe, hogy megtalálja 
önmagát s tartozékát, esetleges bol-
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dogságát is, jutalmunk e tény, mely 
fölöttébb igazolni látszik az írónőt. 

Scarlett O' Hara a Déli Államok 
(Amerika) szülötte ; vérbő és fékez-
hetetlen. Tizenhat éves korában férj-
hez megy anélkül, hogy szeretné az 
urát, vagy különösebb vonzalommal 
viseltetne az alig húszesztendős fiatal-
emberhez, ki nemsokára, pár hónapi 
házasélet után a Dél és Észak közti 
háborúban veszti életét. Szerelem 
sógorához fűzi, legyűrhetetlennek 
látszó és rettenetes szenvedély, mely-
nek súlyát korai özvegységének s a 
polgárháborúnak borzalmai megkét-
szerezni látszanak. Valójában e kettő 
váltja ki lényének alapvonásait : a 
határozottságot és áldozatkészséget 
mindenekfelett. Második házasságá-
ban is ezek vezérelik, az ősi és meg-
mentendő családi birtok érdekében. 
Férjhez megy másodszor, sőt har-
madszor is, ugyanezen indítékok lát-
szólagos alapján s hogy e lépése 
valójában sikeres, s az egyetlen, neki 
megfelelő révbe jut tat ja őt, megérde-
meltnek tűnik fel előttünk, nemkü-
lönben dícséri az írónő leleményessé-
gét is. 

A Délvidék erőteljes színei ra-
gyognak a regény hátterében, tájak 
és emberek az elmúlt időben, s rokon-
szenvünk társaságában. A háborút 
látjuk, a menekülés igen ismerős szen-
vedéseit s talán e pontja az a regény-
nek, mely legközelebb férkőzik hoz-
zánk. Scarlett O' Hara itt válik ( s sze-
münk előtt) a történet hősnőjéből a 
mindennapok hősnőjévé, biztosítva 
ragaszkodásunkat további küzdelmei 
folyamán is. Élete folyását a kipró-
bált barátok iránti szeretettel kísér-
jük ettől fogva, s ha itt-ott néhol 
értetlenül is állunk szemközt a cselek-
ményekkel s a regény hőseinek heves-
ségével, a történet áttekinthetősége a 
valóságos erények megbecsülésére 
tarthat számot. 

Valóban, e kilencszáz és egynéhány 
oldalon lepergő történet, ágas-bogas 

cselekményeinek dacára, egy lélekzet 
frissességével és töretlenségével hat 
az olvasóra. Leágazások és mellék-
ösvények nem lankasztják az üte-
mét : vezetése pontos és mértéktartó. 
Ha egybevetjük kontinensük egy-
szinten álló írónőivel, Margaret Mit-
chell feltétlenül előnyösebb vonások-
kal dicsekedhet. Igy elbeszélése leve-
gős és egészséges, inkább megvesz-
tegető, mint lenyűgöző s a rábeszélés 
hiánya egyike erényeinek. Hogy női 
kéz munkája, erre vall a szavak, a 
mondatok s az események könnyed 
és fűzérszerű kötése s a kiirthatatlan 
anyai érzés, mellyel figuráival szem-
ben viseltetik. Végeredményben el-
mondhatjuk, hogy úgy Margaret 
Mitchell, mint regénye, igen rokon-
szenves jelensége a népszerű iroda-
lomnak, mely igényt tart az olvasó 
szórakoztatására s erős a meggyőző-
désem, hogy sokan lesznek, kiknél 
sokat felpanaszolt hiányt fog betöl-
teni. 

Toldalaghy Pál. 

Egri Viktor: Égő föld. (Rózsavölgyi 
kiadása, Budapest.) A szerző Nagy-
szombatban él. Öntudatos felvidéki 
magyar. Benne van az egyetemes 
magyar művelődés minden új áramá-
ban és szereti a magyar mult ered-
ményeit. A pozsonyi rádió magyar 
műsorában sűrűn szerepel hangjáték-
kal, elbeszéléssel, irodalmi csevegés-
sel. Mindezt el kell itt mondanunk 
róla, hogy Égő föld-jéről az író külön-
leges lelki indítótényeinek ismereté-
vel alkothassunk véleményt. 

Az Égő föld történelmi regény. 
Lényegében egy longobárd király 
férfikora. Ez a longobárd király, 
Alboin, elviszi népét Pannóniából a 
Pó síkságára s ott megveti a longo-
bárdok kétszázéves uralmának alap-
jait. Égő föld az, amit itt hagy : 
Pannónia. Vele ég a Duna-Tisza 
vidéke, mely a regény eseményeiben 
alakul át Gepidiából Avarországgá. 
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Még él szájhagyományokban ezen a 
tájon Attila birodalmának és hatal-
mának emléke s ez az emlék is ser-
kenti az utódok királyait a hún király 
ellenfele, a római császárság ellen. 
A nyugati ellenfél már eltűnt, de 
annál hatalmasabb most a keleti. 
Ennek támad Alboin feszülő ereje. 
Egri Viktor regényköltészetében ez 
azonban csak a történelmi vázhoz 
való odakapcsolódás. A longobárd 
király férfikorában az író a ma ismét 
szétszaggatott magyar föld multját 
idézi fel : történelmi lélekföldrajzot 
kapunk, mely annyiszor ismétlődő 
helyzeteket vet fel az idők múlása 
során mindig más és más szereplők-
kel. Itt válik a longobárd király 
életét mesélő regény magyar hely-
rajzi regénnyé. A mi hazánkról van 
szó, melyben még itt sem voltunk, 
de a mi Dunánk akkor is már Duna 
volt, a Tisza Tisza s a Bakony Ba-
kony. Nem a nevek fontosak, hanem 
a tá j lelke. Egyre erősödik az a tudo-
mányos felfogás, mely a népek testi-
lelki tulajdonságait lakóhelyük függ-
vényeinek hirdeti. Valóban, éppen az 
Égő föld olvasása közben kellett gon-
dolnunk arra, hogy az ősmagyarok 
lebediai vagy etelközi életéről szóló 
regényhez nincs annyi közünk, mint 
a gepidák, longobárdok, markoma-
nok, kvádok, avarok idegennépi 
világából vett regényhez — a táj-
közösség hiánya az előbbinél, meg-
létele az utóbbinál eldönti az érdeklő-
dés sorsát. A hazám, a magyarságom 
fogalmának elengedhetetlen, sőt 
döntő tényezője a haza földje, mely 
akkor is az enyém a multba vissza-
vetítve, ha még mások éltek rajta és 
akkor is elvehetetlen lelki tulajdo-
nom, amikor akaratlan másokat tűr 
urának. 

Olvasásunk közben ezért éreztük 
az Égő földet magyartárgyú regény-
nek, szülőföldünk regényének s ezért 
szaladt sorain végig szemünk tisztelő, 
elismerő lelkesedéssel. A bíráló nem-

csak az író költészetének erejét és 
csillogását, nemcsak a tárgy érdekes-
ségét, megírása feszültségét mérlegeli, 
hanem a tárgy megválasztását is. Ez 
a megválasztás méltó és magyar. Az 
író a történelem segítségével szól a 
mának, de a vizek, dombok, hegyek 
és síkságok eltüntetik az időkülönb-
séget, más köntösben a ma újraéled s 
az író már fogvatart bennünket. Az 
Égő föld-ben az írói erő valódi pró-
bája ott következik be, ahol Nar-
szesz, Jusztinián sértődött, bosszú-
álló hadvezére behívja Alboint Itá-
liába. Ekkor gyujtja fel hazáját, 
Pannóniát, a longobárd nép ; inkább 
felégeti, mintsem átadja dulatlan, 
virágzó állapotában az avarságnak. 
Többé nem «hazai» földön folyik a 
cselekmény, de ami eddig történt, 
már nem hagy nyugton, végig kell 
mennünk a longobárdokkal Veronáig. 
Már a meseszövés tehetsége, az alakok 
megteremtésének eleven ereje visz 
bennünket; Egri Viktor ismét meg-
nyerte az irodalmi elismerésért való 
csatáját. 

Férfiregényt, nővel nem sokat 
törődőt, ma nemigen szoktak írni. 
Az a nehezen megdönthető írói hit, 
hogy szerelemnek kell átszőni az 
érdekkeltésre számottartó művet.Van 
tehát az is : Alboin abból a király-
fajtából való, mely országokat dob 
oda nőért. Van nagyhevületű, jóval 
kevésbé áldozatos szerelem, inkább 
szeretkezés is sok a könyvben ; nem 
botránkoztatón, csak az érzékiség 
szavakban is tobzódó hangsúlyozásá-
val. Rozamunda, a gepida biroda-
lom elpusztításával szerzett feleség 
alakja nem olyan gonosz asszony a 
regényben, mint a róla szóló króniká-
sok leírásában, élete mai szemmel 
szörnyű s írói érdem, hogy Egri ezt az 
életet összhangrombolás nélkül be 
tudja illeszteni művébe. 

Pompás novellisztikus képek ra-
gadják meg az epizódok kedvelőinek 
figyelmét; legszebb talán Alboin tör-

29* 
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vénytevő napjának leírása, itt egy 
valóban bonyolult bűnesetet bogoz 
ki a király olyan ügyességgel, hogy 
nemcsak körüle ülő főemberei, hanem 
mi, detektívregényeken képzett mai 
fölényeskedők is elismeréssel kiál-
tunk fel. A temérdek harc és hatal-
maskodás között jóleső sziget az 
ilyesmi; érthetővé teszi, hogy az 
embereknek mégis volt hitük valami 
életértelemben és jogrendfélében nép-
vándorláskori rövid és örökké bizony-
talan földi hányódásaik alatt. 

A Duna-medence központjának 
őstörténete még ad néhány ilyen jó és 
értékes történelmi regényt. Manapság 
divatos az életrajzi regény, Egri Vik-
tor tovább ment ennél: a viszonylag 
örökebbet, a tájat , sok nép egymás-
utánjának hazáját foglalta regénybe. 
Kísérlete még keveri a tá ja t az em-
bersorssal és egy-egy kiemelkedő 
emberhez igazítja mondanivalóit, de 
fog talán írni olyan, valóban újfajta 
regényt, melyben a föld él s a föld, a 
tá j regényét az emberrajzolások in-
kább csak színesítik. 

Kilián Zoltán. 

Nyisztor Zoltán dr: Mandarinok, 
kulik és misszionáriusok. (Szent Ist-
ván-Társulat kiadása.) 

Útleírás — egy kicsit mindig ön-
jellemzés. Különösen akkor az, ha 
nem akar lenni. A legtöbb utazót 
már az is jellemzi, hogyan foglal 
állást ebben az örök problémában : 
az útleirásban mennyi legyen a leírás 
és mennyi az állásfoglalás a leírt 
dolgokkal szemben. A klasszikus út-
leírás teljesen háttérbe szorítja az író 
személyét, a romantikus utazó csak 
alkalomnak használja fel a látott 
dolgokat, hogy szabadon mondhassa 
el véleményét. Nyisztor Zoltán szán-
dékosan nem foglalt állást ebben a 
kérdésben. Vannak fejezetei, amikor 
teljesen háttérbe szorul egyénisége, 
viszont van két fejezete is könyvének, 
amelyekben abbahagyja az utazást 

és a kínai jellemről, meg Kína sor-
sáról elmélkedik. Akik szeretik a 
paradoxonokat, azok számára hozzá-
tehetjük : itt a legkevésbbé szubjek-
tív. Különben nem keresi az alkalmat, 
hogy magáról beszélhessen, de ha úgy 
kívánkozik, saját magán keresztül 
jellemzi útját . Egyik legsikerültebb 
ilyen «lírai» részlet az utazás Kanton 
felé. Útja vége felé minden utazót, 
aki nagyobb útra indul, el szokott 
fogni valamilyen türelmetlenség. Van 
ebben honvágy, van a sok új be-
nyomástól kapott csömör : Nyisztor 
nem öntudatosítja ezt, mert nem 
akar magával foglalkozni, de összes 
tüneteit felsorolja. Rosszul érzi ma-
gát, nem találja helyét, únja az egész 
Kínát, alig várja, hogy fürdőszobát 
és rendes fekvőhelyet kapjon. Körül-
belül így oldja meg az útleírások örök 
problémáját egész könyvében, mint 
ebben a részletben : nem akar magá-
val foglalkozni, de hiába érdekes 
Kína, néha az ember jelentkezik az 
utazóban. 

Ez teszi a könyvet érdekessé. Az 
olvasó valahogyan közelebbről látja 
Kínát azáltal, hogy egy érdekes, fér-
fias, néha fellobbanó, érző szívű és 
tártlelkű egyéniség színezi át a le-
írásokat. Nyisztor Zoltán mentes az 
utazók szokásos elfogultságaitól. Nem 
akar mindenáron meglepni, sem fel-
fedezni. Nem fölényeskedik a szine-
sekkel. Elmondja, hogy néha hiány-
zott neki a civilizáció megszokott 
kényelme, de szinte mentegetőzik 
érte. Nincs meg benne a modern út-
leírók egyik mostanában terjedő szo-
kása sem : mivel cinikus korunkban 
alig hinnék el a nagy csodákat, in-
kább kis dolgokba magyaráznak bele 
tücsköt-bogarat s egy-egy utcai jele-
netet megtesznek sokat sejtető szim-
bolumnak. 

Valami emberi közvetlenség van 
a szerző magatartásában : minden 
nagyképüsködés nélkül, egyszerűen 
és jóindulatuan áll szemben az ide-
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gen világokkal. Ennek köszönhető, 
hogy könyve elejétől végig megbíz-
hatónak tűnik fel. Pedig nem háza-
kat ír le, nem emberi külsőségeket — 
bár ezeket sem kerüli ki, ha érde-
kesek —, hanem a lelket keresi. 
India és főképpen Kína megelevene-
dik a tolla alatt. Több útleírást ol-
vastam, de eddig nem tudtam el-
képzelni Kínát. Minden eddigi le-
írásban éreztem, hogy az író talán 
akaratlanul, de meghamisítja ezt az 
érdekes világot. Vagy művészkedik 
a leíró és elstilizálja az életet, vagy 
elfogult ellenük, esetleg mellettük s 
így az útleírás védő-, vagy vádbeszéd 
lesz. Nyisztor nem menekül a szín-
telen tárgyilagosságba: igenis tart 
vádbeszédeket is, meg védőbeszé-
deket is. Nem marad hideg Kínával 
szemben, meg is szereti a nagy népet, 
de ha kell, korholja is. 

A közvetlenségből ered, hogy meg-
látja a humoros helyzeteket is. Autón 
utaznak Tamingba, a magyar misz-
sziós telepre. Az utazás, különösen a 
folyón való átkelések leírásában az 
akasztófahumor kedvelői találhatnak 
csemegét. Ugyanígy a kínai sofőrök 
jóízű rajza, vagy a megható történet 
a szép, széleskarimájú fekete kalap-
ról, amelyiken kitört a Kínához való 
ragaszkodás, maradandó emlékei az 
olvasónak a mai humorban szegény 
világban. 

Ugyanilyen közvetlenséggel szól 
hozzá a nagy vallási, világpolitikai 
és kulturális kérdésekhez, amelyek 
útja folyamán felvetődnek. Észre-
veszi az üresfejű amerikai utasokat, 
jól szemlélteti a Földközi-tengeri 
feszültséget, de különösen sokat fog-
lalkoztatja a kínai probléma. Lehet, 
hogy az ember nem mindig ért egyet 
a szerzővel, de az bizonyos, hogy 
állásfoglalása mindig meggondolt és 
érdekes. 

A könyvnek különösen nagy értéke, 
hogy bevezeti az olvasót az exotikus 
országoknál is érdekesebb világba : 

a magyar katolikus missziók életébe. 
Valószínűleg szemléletmódjának köz-
vetlenségét, információinak találó vol-
tát és bőségét is legalább részben, 
ezeknek az évek óta helyszinen élő 
magyar papoknak köszönheti. Szem-
mel láthatóan mélyül el az útleírás, 
érezhetően közelebb kerülünk a kínai 
nép igazi életéhez, amikor a nagy 
kirakat-városok, Sanghaj, Nanking 
és Peking után olyan vidékre kerü-
lünk, ahol megbámulják az autót, 
ahol a szerző az egyetlen idegen. 
Közelről látjuk a misszionáriusok 
fáradságos, küzdelmes életét: lemon-
dást a kényelemről, a nélkülözést, 
a veszedelmeket, sokszor a hősies-
séget, amely annál meghatóbb, mert 
a benneélők alig veszik észre. Óvako-
dik Nyisztor Zoltán minden kenetes-
ségtől, még saját vallásosságát is 
inkább csak érezteti, de sohasem 
hangoztatja. Éppen ezért mélyen 
meggyőző s a közömbös világi olvasók 
szívébe vezető utat is megtalálja. 
Ez az útleírás értékes szolgálat lesz 
a katolikus missziók érdekében. 

A könyv talán itt-ott egyenetlen, 
talán egy-két ismétlést kihagyott, 
néhány érdekesebb helyet lesimított 
volna a szerző, ha még egyszer át-
nézi, de így is tanulságos, érdekes : 
egyike a legjobb magyarnyelvű 
Kínáról szóló könyveknek. 

Fábián István. 

Paule Regnier: Az elveszett 
drachma. (Regény. Trugly Margit for-
dítása. Vigilia-könyvek. Pázmány ki-
adás.) 

Tökéletes akarsz lenni? Az evan-
gélium tisztán és félreérthetetlenül 
adja meg a választ a Megváltó sza-
vaival : «Akkor tartsd meg a paran-
csokat !» És ha még többre törekszel, 
ennek a magasabb tökéletességnek, a 
teljes életszentségnek is megvan az 
ára. Aki igazán az Úr út ját óhajtja 
járni, annak ott kell hagynia javait, 
búcsút mondania övéinek, lemonda-
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nia mindenről és egyedül csak Isten-
nek élni. Az elsőre, a tökéletesség út-
jára mindenkinek megadja az útra-
valót a Gondviselés. Már a másodi-
kat, a lemondást, a vértanuság felső 
fokáig eljutó hitvallást, a szentséget 
csak keveseknek jut tat ja osztály-
részéül az Isten kegyelme. Nem min-
den illuzió az isteni sugallat csalha-
tatlan jele ; hanem nagyon sokszor 
önárnítás. S ilyesmin elbukik a leg-
igazabb jószándék is. 

Ime, máris elmondottam a regény 
lényegét, amely egy kulturált fran-
cia házaspár történetét rögzíti meg 
finom színekkel. Őket (elsősorban a 
férfit) a magasabb, a teljesebb spiri-
tuális életre való hivatottság vélt 
hite keríti sodrába, vállaikat súlyo-
san megterhelő megpróbáltatásokat 
vállalnak s összeroskadnak alatta. 
Mihály, világháborút megjárt neves 
orvos feleségével, Adéllal az egyik 
francia bencés apátság helyére, Evo-
layne-be megy nyaralni, ahol a férfi-
nek egyik bencéspap barátja páter 
Atanáz tartózkodik. A házaspár az 
úgynevezett hitközömbös katoliku-
sokhoz tartozik : nem gyakorolják 
a hitet. Az apátság helyén való 
tartózkodás azonban csodát tesz. A 
szerzetesek egyszerű életmódja, a 
fenséges egyházi liturgia, az ódon 
falakból kiáradó tömjénfüstös misz-
tikum megtetézve Atanáz páter szer-
zetes papi lényéből kiáradó jóság 
és okosság szuggesztivitásával, meg-
teszik a hatást. Előbb Mihály törik 
meg és járul az Úr asztalához. Adél 
megdöbben, házaséletükben legelő-
ször szakadást érez kettőjük között, 
a támadt elhidegülés azonban csak 
rövid intermezzo, mert férje példá-
ján Adél is hívővé lesz. Mihály és 
Adél, mint valóban hívő katolikusok 
utazhatnának vissza Párisba. A töké-
letesség útja adva van. Az Irás nem 
kíván többet, mint a parancsok 
megtartását és páter Atanáz meg-
mentett két lelket az ég számára. 

Csakhogy . . . Mihály úgy érzi, hogy 
mindez nem elég, lelke, amelyet 
megérintett a misztikum fölséges 
varázsa, nem tud elszakadni tőle. 
Mihály végzetesen otthontalannak 
tudja magát a nagyvilági életben, 
minden szálat törekszik eltépni. 
Adél, aki az apátság magányában 
először döbbent rá az asszony örök 
féltő szerelmével arra, hogy férje 
már nem az övé, napról-napra egyre 
kétségbeesetten eszmél fel, hogy közte 
és ura között megnövekedett a távol-
ság. Mihálynak már nem kellenek a 
földi dolgok és az utolsó, a legerősebb 
kötelék, a hűséges feleség ölelése is 
bilincs. Az immár tragikus sodrásba 
jutott történet fut tovább. Adél, aki 
mint mindig, most is boldoggá akarja 
tenni férjét, kolostorba vonul, hogy 
férje fölvehesse a bencés papok rend-
öltönyét. Adélnak nincs a zárdai 
elvonult élethez semmi hivatása. Meg-
nyugtató megoldás így nem jöhet 
létre. Adél hét év után — hiszen ura 
a célját amúgyis elérte — s nincs 
szükség többé az érte, egyedül érte 
s nem az Istenért vállalt lemondásra 
és áldozatra, elhagyja a kolostort. 
A magára hagyott asszony őrlődik, 
senyved, s mivel testi, lelki szenve-
déseinek nincs orvoslása, férje, a pap 
előtt mérgezi meg magát. De még 
odavágja neki, hogy megnyerhet 
akármennyi lelket, de az övét, aki 
legközelebb állt hozzá, azt elveszí-
tette s azért felelős Istennek. Adél 
a bűnbánat szentségével ellátva köl-
tözik át a másvilágra s volt ura, 
István atya megrendülve vallja be, 
hogy nem lett volna szabad kettőjük 
csendes boldogságát áldozatul dobnia. 

A regény problémája nehéz és ké-
nyes. Ezeken az éles meredekeken 
azonban, ahonnan mások talán le-
siklanának, az írónő biztosan jár, s 
mértéktartással, a témához illő finom 
szubtilitással viszi tragikus kifejlés 
felé a két lelket. Különösen, női író 
lévén, Adél lelki vívódásait rajzolja 
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meg ösztönös megérzéssel, belső át-
éléssel. Az új francia katolikus iroda-
lom nagyjai Mauriac, Claudel és a 
többiek nyomán jár az írónő is a 
spirituális, magasabbrendű katoli-
cizmus problémának feltárásában, de 
új távlatokat nyit és friss színeket 
hoz. A regény mondanivalójához si-
mul annak formába öltöztetése, a 
stílus is — még a kész fordításon is 
átütően — és sehol sem válik felesle-
gesen kenetessé, túlzóvá, hanem egy-
szerű, emberi és mindenekelőtt mű-
vészi. M. Jánossy Margit. 

Dr. Rusznyák Gyula: A nő a 
modern társadalomban. 

Mennyi elfogultságnak, félreisme-
résnek, korlátoltságnak kellett lehul-
lania, amíg Berzsenyi megírja gyönyö-
rű versét Dukaí Takácshoz : «. . .hogy 
a szelíden érző szépnemet. Letiltva 
minden főbb pályairól, Guzsalyra, 
tűzre kárhoztatni szokta. A férfi 
törvény, vallyon jól van-é?» — Azóta 
száz év telt el. A nőkérdés ma már 
nemcsak előtérbe került, hanem a 
társadalmi kibontakozásnak egyik 
lényeges része lett. A feministák 
harcai nyomán támadt gúny, lenézés, 
apróbb kinövésekért az egész eszme 
kárhoztatása, értetetlensége ma már 
lehalkult és amit Berzsenyi kőltői 
megérzéssel követelt a kortól, azt 
Rusznyák Gyula, a tudós és író, 
tudományos alapon, politikai, gaz-
dasági érvényesülés szempontjából, 
a nő testi és lelki felépítettségének 
számbavételével, tiszta és biztos vo-
nalvezetésű gondolatok egymásra épí-
tettségével bizonyítja be. 

Nehéz kérdést vetett föl Rusznyák 
Gyula, amikor helyet akart mutatni 
a nőknek a modern társadalomban. 
De mindvégig a legnagyobb tapin-
tattal, mind a két szempont mérle-
gelésével, a dolgozó nő és család-
anya tisztult egybeolvasztására tö-
rekszik, soha sem tévesztve szem 
elől a transzcendentális erők jelen-

létét és hatását, amely nélkül ez a 
kérdés éppen úgy nem oldható meg, 
mint annyi más társadalmi kérdés. 

Nemcsak Magyarországon, de egész 
Európában általános érvényű tétel 
volt, hogy a nő a férfival szemben 
csak másodrendű ember. Még halálá-
ban sem egyenlő, a nőt mindig kisebb 
gyász illeti meg, mint a férfit. A kö-
zépkori asszonynak a sorsa nemcsak 
szolgáló sors, de ezenkívül minden 
bajnak, gonosznak a forrása, a kísér-
tés eszköze, aki miatt elkárhozott az 
emberiség. 1783-ban olyan könyv lá-
tott napvilágot, amelynek ez volt a 
címe : «Meg-Mutatás, hogy az asz-
szonyi személyek nem emberek, Az 
írásból és a józan okoskodásból Nap-
fényre hozatott». Azóta nagy idő telt 
el. S hogy a nézetek milyen gyökere-
sen megváltoztak, azt éppen Rusz-
nyák Gyula könyve bizonyítja be. 

Az első rész azt a történeti femi-
nizmust ismerteti, amíg a nő eljutott 
a «dolgozó nők» sorába, amíg kihar-
colta, hogy munkáját értékeljék. De 
ugyanakkor nem tudott elszakadni 
a családtól s így most kettős teher 
alatt roskadozva ő is belesodródik a 
gazdasági anarchiába. Már nincs is 
választása, mert két ököl mered 
feléje, ha az anyaságot választja, 
éhen pusztul ő és a gyermek, ha 
a gazdasági érdekeit nézi, a család 
alapja rendül meg s vele a társa-
dalom. Van egy fejezete, amelynek 
a címe : «A nő a modern apokalipszis-
ben». Ragyogóan megírt fejezet. — 
Szinte sikoltanak a sorok. Hogy 
mennyire meg vannak támadva az 
eszmények. Pedig ezeknek minden 
időkben a nők voltak csöndes és 
alázatos hordozói. «A nő a letétemé-
nyese azoknak a gazdag és titokzatos 
erőforrásoknak, melyekből minden 
kultúra fakad. Ilyenek a szeretet, 
jóság, könyörületesség, az oltalom, 
tehát lényegében rejtett és legtöbb-
ször elárult dolgok a földön.» 

A második rész az új feminizmus-
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sal foglalkozik. Hogyan illeszkedjék 
bele a nő a társadalomba, mint ön-
álló nő és hogyan, mint anya? Hang-
súlyozza, hogy el kell választani a 
kettőt. Csak ez lehet a jövő megol-
dása, ha egyensúlyt akarunk. Ter-
mészetes hivatás kiválasztás, — 
mondja az író. «Ha a munkaadók 
meg lesznek győződve, hogy a női 
munkaerő nem lehet soha anyává 
és feleséggé, nagyobb bizalommal fog 
viseltetni a női teljesítmények iránt». 
Itt szállok vitába az íróval. Ez lehetet-
lenség. Mert hányszor éppen a ma-
gára maradt nőnek kell a gyerme-
kéért, vagy éppen beteg férjéért dol-
goznia? Mit fognak csinálni ezek «a 
családi hivatást választott nők», ha a 
családi élet összeroppan a fejük fö-
lött? Milyen munkához fogjanak, hi-
szen nekik nincs semmi képzettsé-
gük? Vagy, ha van, akkor is meg-
marad a kettős teher a gyermekkel 
és háztartással. És ha a képzett nő 
családi élet után vágyik? Hagyja ott 
ezért munkáját? Madame Curie két 
gyermeket nevelt és mégis kapott 
Nobel-díjat. Ez, így, nem lehet a nő-
kérdésnek a megoldása. Abban azon-
ban teljesen igaza van, hogy a nő 
számára csak a transzcendentális 
nézőpont lehet az, amellyel úgy tud 
elhelyezkedni a társadalomban, hogy 
annak szétbomlását megakadályozza. 

Rusznyák Gyula könyve a tu-
dós komoly felkészültségével, éles 
őszinteségével és a moralista szigo-
rúságával, de meleg, megértő szívé-
vel van megírva. Gazdag írás, nevelő 
és útmutató. Nagy Méda. 

Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. 
Közzéteszi a Magyar Katolikus Tör-
ténetírók Munkaközössége. Budapest. 

A Katolikus Történetírók Munka-
közösségének első, 1936. évi év-
könyvéről annak idején beszámoltunk 
e hasábokon. Akkor kifejeztük azt 
a reményünket, hogy ez az új indí-
tásokra valló és megérdemelt fel-

tűnést keltett vállalkozás nem fog 
annyi értékes kezdeményezés szo-
morú sorsára jutni, ahol a sorozat 
első kötete az utolsó is. Az előttünk 
fekvő második kötet örvendetes bi-
zonysága annak, hogy a Munka-
közösség életképes szervezkedés. A 
katolikus történészek kitartó, szívós 
munkával leküzdötték a tehetetlen-
ségnek, anyagi nehézségnek és saj-
nos a közömbösségnek előttük álló 
akadályait. Az 1937. évi kötet nem-
csak mindenképen méltó folytatása 
az előzőnek, hanem nagy haladást 
is mutat ahhoz képest, jeléül annak, 
hogy az első kötet tapasztalatait 
értékesítették. 

Elsősorban ez a kötet sokkal 
egységesebb, mint az előző. Nem 
akarjuk ezzel azt írni, hogy okvetlenül 
szükséges vagy csak kívánatos is 
volna, hogy hasonló jellegű kiadvá-
nyok csak egymással rokontárgyú 
értekezéseket közöljenek, — mégis jó 
benyomást kelt egy bizonyos fokig 
szervezett munka látszata. Ez mu-
tat ja azt, hogy a tárgyak nem ötlet-
szerűen merültek föl, hanem meg-
beszélések alapján a legégetőbb hiá-
nyok pótlása vezette a szerzőket. 
A köteten elsősorban a vallásos élet» 
a nép vallásosság kutatásának gon-
dolata vonul végig, bár e körtől el-
térő tárgyú értekezések is élénkítik 
a tartalmat s így kielégíti a szélesebb 
érdeklődési köröket is. 

A kötetet módszertani cikk vezeti 
be (Vanyó Tihamér: Az egyház-
megye történetírásról), amely ismer-
teti a francia egyháztörténetírás tö-
rekvéseit és számbaveszi a hazai 
lehetőségeket. — A többi cikk, mint 
említettük, a hazai vallásos élet tör-
ténetével foglalkozik. — Igy Bálint 
Sándor népünk imádságairól, Karsai 
Géza a színjátszás vallásos gyökerei-
ről, Kónyi Mária az ősi búcsújáró 
helyről, Bátáról, Pásztor Lajos a 
XV. sz. két nagy magyar szónokának, 
Temesvári Pelbártnak és Laskai Ozs-
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vátnak az egyházi és világi pálya 
viszonyát illető felfogásáról, Gárdonyi 
Klára a biedermeier kor vallásosságá-
ról értekezik. — A magyar katoliciz-
mus két nagy alakját, Pázmányt és 
Széchenyit állítja új megvilágításba 
Clauser Mihály (A patriota Pázmány) 
és i f j . Iványi-Grünwald Béla (Szé-
chenyi I. gr. vallásosságának kérdése.) 
— Gábriel Asztrik és Barta István 
cikkei arról tanuskodnak, hogy milyen 
gyümölcsöző a külfölddel való szel-
lemi kapcsolatok felkutatása. (Sz. 
Erzsébet magyarsága nyugati szem-
mel ; Középkorvégi szellemi művelő-
désünk és a külföldi egyetemek.) — 
Az új, szellemtörténeti eredmények 
közlése mellett a pozitív, adatkutató 
munkát sem hanyagolja el a kötet, 
s ez szintén emeli értékét. Balanyi 
György az eddig figyelemre alig mél-
tatott Magyarországi Boldog Ilona 
életéről, Miklósy Zoltán a magyar 
archipresbyterekről, Babics András 
Radnay Mátyás pécsi püspök ki-
nevezésének körülményeiről és Kisbán 
Emil a Pálosrend eltörléséről ír. Az 
egyháztörténet és jogtörténet szoros 
kapcsolatának bizonyítéka Murarik 
Antal értekezése a lélekváltságról. 

Azt hisszük, fölösleges kiemel-
nünk, hogy — hiszen már a címekből 
is kiderül —, az értekezések szinte 
teljesen töretlen utakon járnak, egé-
szen új szempontokat vetnek föl és 
sok, eddig ismeretlen eredményt hoz-
nak. Reméljük, hogy a kitűnő szerzők 
tovább fogják kutatni az általuk föl-
tárt területeket és mások számára is 
sok, új indítást fognak adni. A kötet 
tartalma a nagyközönség számára is 
érdekes, — a cikkek élvezetes stílusa 
nagyban hozzájárul ehhez. 

Csapodi Csaba. 

Jörgensen: A lelki élet magaslatain 
I—II—III. Dr. Székely László for-
dítása. (Keresztény Nemzeti Nyomda-
vállalat Rt., Pápa 1937. Szent Antal 
kiadása.) 

A Nietzsche és Baudelaire szellemé-
ben indult, de az élet és irodalom 
célját hamarosan a katolicizmusban 
megtaláló Jörgensen nevét csaknem 
mindenütt ismerik. Megtérésének tör-
ténete példa, munkáinak mélységesen 
katolikus szelleme erősség az olvasó 
számára. Egy protestáns ország meg-
tért nagy fiának műveit minden kato-
likus ország nyelvén meg kellene 
szólaltatni. Ezen a téren nálunk is 
súlyos mulasztások vannak s így 
hiányt pótol Székely László dr.-nak 
most megjelent fordítása, A Lelki 
Élet Magaslatain. 

Csodálatos, hogy a madárdal és 
napsugár szentjének, Szent Ferenc-
nek, valamint az ő példája nyomán 
megindult itáliai vallásos megújho-
dásnak legnagyobb tisztelői s égyben 
legbensőbb megértői éppen a zord 
észak fiai, köztük Jörgensen. Mint 
Itália és a sajátos olasz misztika 
rajongója, Szent Ferencnek, kortár-
sainak s a példája nyomán el-
indult misztikusok tanulmányozásá-
nak hosszú éveket szentelt s ez évek 
csodálatos termése Szent Ferencről, 
valamint három ferences szentről írt 
munkája. E három szent élettörténete 
az (in excelsis», a magasban járóknak 
magasztos életútja. 

Szent Ferenc példája hosszú év-
századok vallásos életét termékenyí-
tette meg, virágos kertet teremtett, 
melynek legszebb virágai közül valók 
Cortonai Szent Margit, Folignoi Szent 
Angela és Boldog Camilla Battista 
Varani. Mindhárman más-más társa-
dalmi osztály kereteiből találták meg 
az utat az Úr szíve felé, a ferences 
eszmény alázatos követésében. Mind-
hárman a gazdag ferences életprog-
ramm egy-egy pontját mélyítik ki, 
sőt Cortonai Szent Margit a gyakor-
lati, a szociális kereszténységre muta-
tott példát s ezzel mintegy korai 
elődje Szent Vincének. 

Jörgensen csodálatos elmélyüléssel 
ragadja meg e három szent nő vallá-
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sos életének mozzanatait. A közép-
kori életírók egyszerűsége s a modern 
történetírás társadalomszemlélete 
együttesen jelenik meg munkájában. 
Apró életrajzi adatokkal keveset bibe-
lődik, annál nagyobb súlyt vet a lelki 
mozzanatokra s szentjeinek alakját 
szűkkörű, de annál élesebb történeti 
fényben mutatja meg az olvasónak. 
A magyar katolikus közönség bizo-
nyára örömmel fogja fogadni ennek 
a három, nálunk kevéssé ismert 
szentnek életrajzát, annál is inkább, 
mert Székely László fordítása pontos, 
élvezetes munka s a köteteket be-
vezető előszava magával Jörgensen-
nel is röviden megismerteti az olvasót. 
Reméljük, ez a fordítás más for-
dítókat is ösztönözni fog arra, hogy 
a kiváló dán író munkáit minél 
nagyobb számban szólaltassák meg 
magyar nyelven. 

Dr. Lutter Tibor. 

Új katolikus könyvek. (A Szent 
István-Társulat új kiadványai.) 

1. Mészáros János dr.: Magyarok 
tündöklő csillaga. — Szent István 
király megdicsőülésének 900 éves 
fordulóján külön érdekessége van e 
könyvnek, amely a Szent Jobb tör-
ténetét, tanításait és tiszteletét tár-
gyalja. A szerző, a Szent Jobb őre, 
minden részletre kiterjedő pontos-
sággal és nagy lelkességgel tárja fel a 
Szent Jobb út já t attól kezdve, ahogy 
a legenda szerint a Boldogasszony 
fehérvári templomában csodás mó-
don egy Merkur nevű nemes birto-
kába kerül, majd Szent László ben-
césapátságot alapít a feltalálás he-
lyén s az akkor már nemzeti ereklyét 
az apátsági templom főoltárára he-
lyezi. A török veszedelem idején a 
Szent Jobbot menekülő szerzetesek 
Raguzába viszik s innen csak 1771-
ben kerül haza. A könyv második 
része a Szent Jobb munkálkodását 
fejtegeti, áldásos működését a nem-
zet egész életében az országalapítás-

tól kezdve napjainkig, befejezésül pe-
dig a Szent Jobb tiszteletét tartal-
mazza : megtalálásának ünnepi mi-
séjét, az augusztus 20-iki körmenet 
szertartásait, imádságokat és az első 
szent királyt dicsőítő himnuszokat. 

2. Pohárnok Jenő: Szent István 
ünneplése. — A gazdag Szent István-
irodalom egyik értékes gyarapítója : 
Pohárnok Jenő, e munkájában azo-
kat a darabokat, jeleneteket, sza-
valókórusokat, énekeket és költemé-
nyeket gyüjti egybe, amelyek Szent 
Istvánról szólnak s az ő emlékét 
dicsőítik. A gyüjtemény azt a célt 
szolgálja, hogy műkedvelőknek elő-
adások rendezésénél szolgálatára áll-
jon, ezért van a szemelvények előtt 
álló «rendezői tudnivalók és taná-
csok» gyakorlati, hasznos utasításo-
kat tartalmazó fejezete; a könyv 
közel száz szemelvényt tartalmaz a 
katolikus írók jeleseinek munkáiból. 
Egyesületeknek, iskoláknak, felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt 
hasznos segédkönyv és élvezhető ol-
vasmány. 

3. Poppe Ede: Az eucharisztikus 
módszer a nevelésben. — Poppe Ede 
«eucharisztikus módszere» lényegé-
ben nem egyéb, mint a gyermekek 
nevelése a gyakori szentmise-hallga-
tásra és szentáldozásra. Szerző a 
gaudi és több belga egyházmegyében 
gyakorlatilag is alkalmazta e neve-
lőknek szánt útmutatásait s rövid 
idő alatt csodálatos eredményeket 
ért el. Több mint százezer gyermek 
sorakozott fel zászlaja alá: az 
«Eucharisztikus Kereszteshadjárat». 
A módszer alapja az az igazság, hogy 
a nevelés természetfeletti munka, 
természetfeletti a célja, természet-
felettiek az eszközei. A kegyelem 
«csatornái» a szentségek ; a szentsé-
gek viszont az Oltáriszentség körül 
csoportosulnak és abban teljesednek. 
A katolikus életnek és így a katolikus 
nevelésnek is, a papságon keresztül a 
szentmise és ennek egyik főrésze, a 
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szentáldozás képezi középpontját. 
Poppe szaktudással és buzgóságtól át-
itatott alapossággal tárja fel az Ol-
táriszentségnek a gyermek lelkére 
gyakorolt bőséges és áldásos hatá-
sait ; részletesen kifejti, hogy a pe-
dagógus : tanító, tanítónő, miképpen 
értékesítheti a természetfeletti ke-
gyelmi forrásokat mind az iskolai és 
alkalmi oktatásban, mind a gyer-
mekekkel és szülőkkel való magán-
beszélgetésben ; megmutatja az utat, 
amelyen a pedagógus a gyermek-
lelket Krisztushoz kapcsolhatja. A 
mű a győri hittudományi főiskolai 
hallgatók Szent Imre Egyesületének 
fordításában, Mercier bíboros elő-
szavával jelent meg. 

4. Dr. Schmiedt Béla: A megváltás 
szolgái. — XI. Pius pápa «Ad catholici 
sacerdotii fastigium» kezdetű kör-
levelének tartalmát hozza közel e 
könyv a papsághoz, akiknek hivatá-
sát, a papi élet és papi lélek miben-
létét mutatja meg, de egyben a világi 
hívek érdeklődéséhez is. Mert, amint 
a pápai körlevél kifejti, a megválto-
zott korviszonyok új, erőteljes mun-
kát követelnek a lélekgondozásban, 
társadalmi rések, törések keletkeztek, 
amelyekre kettőzött éberséggel kell 
vigyázni. Olyan sokan vannak, akik 
nem ismerik, vagy félreismerik a pap-
ság munkálkodását: ezeknek íródott 
elsősorban e könyv. «Mi ezektől csak 
azt kérjük — írja bevezetésében a 
szerző — üljenek le mellénk és e 
könyv mellé, hallgassák meg a Szent-
atyát és hallgassák meg az Egyház 
szolgáját.» A könyv elejétől végéig 
meggyőző, okos, élvezetes olvasmány. 

Szegváry Mihály. 

Mai osztrák elbeszélők. (Franklin 
Társulat kiadása.) 

Az osztrák elbeszélő irodalom 
nyolc kis remekművét kapjuk ebben 
a gyüjteményben, melynek repre-
zentáns darabjait szerencsés kézzel 
megválasztani nem lehetett kisebb 

feladat, mint hiánytalanul átültetni, 
anélkül, hogy bármit is veszítenének 
artisztikus ragyogásukból, sajátos za-
matukból. 

A fordítók keze nyomán meg kell 
éreznünk a nyolc idegen író más-más 
ütemű érverését, írásaik divergens 
hőfokát, akcióik érzelmi vagy gon-
dolati feszültségét, — a különböző 
írói egyéniségek szétválasztó attitüd-
jeit —, hogy a kívánt szintézis teljes 
legyen. A vállalkozás láthatóan meg-
oldja ezt a kettős feladatot. 

Az az osztrák szellem, ami a 
novellákból elénk tárulkozik, kettős 
arcéllel bontakozik ki. Egyfelől mé-
lyen vallásosnak tűnik, akár a közép-
korból veszi tárgyát (A réti sövény, 
A hollófióka legendája), akár a szo-
ciális problémákkal birkózó jelen-
ben pergeti az eseményeket (An-
gyalka), ugyanakkor bizonyos puri-
fikálós tendencia is megmutatkozik, 
midőn az alapjaiban megtámadott 
törvény előtti egyenlőség hevében 
egy bárgyú és megkövesedett társa-
dalmi előítélet ellen száll síkra a 
legtisztább logika fegyvereivel. (Csak 
egy színész.) 

A másik szellemi arcél könnyebb 
világnézeti faj súlyról tanuskodik, in-
kább pártatlanságra törekszik, mint 
korrekcióra. Elfogadja a világot olyan-
nak, amilyen, egyedüli célja szem-
meltartani a dolgok és események 
titokzatos egymásbafonódását, bele-
pillantva a cselekedetek elementáris, 
végső rúgóinak szövevényébe (Bim-
bó), olykor a freudizmus önként 
felkínálkozó módszereivel is. (Öcsém 
meg én.) 

Az elragadó, legbensőbb átélést 
szuggeráló novellák közül legerőseb-
ben megkomponált Karl Franz : «A 
réti sövénye című darabja, melyben 
Dürer német festőművész életének 
egyik epizódja elevenedik meg, midőn 
egy Felicitas nevű csudás szépségű 
modellje révén kerül kísértésbe, de 
görcsösen kapaszkodik művészetébe, 
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amely megmenti őt a bukástól. Mé-
lyen megrendít Enrica von Handel 
Maretti Angyalkája, melyben Rósa a 
tüdővészes gyermekleány megtérít 
egy tévutakon járó, szocialista fiatal-
embert, akit őszinte ragaszkodással 
szeret és akit az Oltáriszentséget 
hozó pap védelmében szúrnak le 
részeg munkatársai. 

Leegyszerűsített, néhol Lagerlöfre 
emlékeztető rendkívül markáns sti-
láris készségével tűnik ki Paula 
Grogger «A hollófióka legendájában». 
Valami különös, belülről jövő fény-
ben izzik ez az írás, telve lirikus meg-
látásokkal. Elmondja, hogy Bam-
bino, Szent Ferenc kedvenc hollója 
hogyan fordítja el az akkor még 
világias életet élő Francesco tekin-
tetét a muló és esetleges földi gyö-
nyörűségektől. 

Lehetetlen meg nem elmékeznünk 
Max Mell : «Az öcsém meg én» című 
novellájáról, melyben az író a magá-
val meghasonlott gyermeklélek tá-
tongó szakadékaira mutat rá, amely 
egy véletlenül meghallott szülői ki-
jelentés nyomán támad s amely csak-
nem helyrehozhatatlanul végzi rom-
boló munkáját, a gyermek könnyen 
felvillanó, túlfűtött kedélyvilágában. 

A gyüjtemény fordítói: Révay 
József, Just Béla, Puhánszkyné ká-
dár Jolán, Boldizsár Iván, Illés 
Endre, Komor András és Cs. Szabó 
László komoly elmélyedéssel és a 
legteljesebb elismerést érdemlő fel-
készültséggel végezték munkájukat. 

Hunyady István. 

Victor Heiser: Egy orvos bejárja a 
világot. 

Nem véletlen, hogy az orvosok 
között olyan gyakori az «írástudó» 
ember. Az orvos anyaga, amivel dol-
gozik, ugyanaz, mint az íróé : nem 
exact tudomány, hanem maga az 
élő, érző és rendszerint beteg ember. 
Hogy a lélek és a test betegsége leg-
többször ugyanazt jelenti s hogy a 

kettő között szoros az összefüggés, 
azzal régen tisztába jutott a tudo-
mányos gondolkozás. Heiser amerikai 
orvos, aki előbb az Egészségügyi 
Szolgálat, majd a Rockefeller alapít-
vány megbízásából összesen tizenhat-
szor utazta körül a földet és ezalatt 
több mint hatvan országot járt be, 
a tömegbetegségek és a tömeglélek 
összefüggéseinek felkutatásán fára-
dozott. Mindig ott jelent meg, ahol 
legvészesebben pusztítottak a jár-
ványok : a pestis, a lepra, a kolera, 
a tüdővész, a himlő, a tifusz, a 
malária, a beriberi, az elephantiasis, 
a gyermekparalizis és a horogféreg. 
Vademberek, félvadak és civilizáltak 
között hadakozott a megelőző tudo-
mány fegyvereivel s egyéni képes-
ségeinek páratlan felvértezettségével. 
Emberevő törzsfőnököktől a sziámi 
király és a ethióp császár udvarán 
át az angol uralkodóházig bejáratos 
volt mindenhová s ahol hosszú életet 
kitöltő utazásai alatt megfordult, 
onnan valóban amerikai tempóban 
takarodott el a gyilkos járvány. 
Valóságos detektívmunkát végzett, 
amikor a kórokozók után kutatott, 
falakat bontatott fel, hogy meg-
találjon egy-egy pestis döglött pat-
kányt, amelynek bolhái terjesztették 
a ragályt. A patkány, a bolha és az 
ember halálos háromszögének meg-
fejtése Heiser dr. életének főműve. 
«Ember, állat és gép ereje vitt 
tengeren, szárazon, levegőben a föld-
gömbön keresztül-kasul» — írja. 
«Gépek zakatolása, ködszirénák szo-
morú, intő búgása, fehérkabátos ste-
wardok, szélcsönd és tájfun, arany-
homok és zöld vadon, hőség és eső, 
idegen szokások és arcok, fehér-
bőrűek, sárgák, barnák és feketék, 
rengeteg nyelv Bábele, zakatoló vo-
natok, száguldó autók, éles füttyök 
az éjszakában, álmos portások a 
szállókban, függőágyak, paplanok, 
szalmazsákok, halkan zümmögő Rolls 
Royce-ok és recsegő Fordok, városok 
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és kórházak mindenüt t . . .» — íme, 
ez volt a kerete ennek a nagyszerű 
életnek. 

A könyv, amelyben Heiser dr. 
közel 400 oldalon írja le utazásait, 
korunk kultúrtörténetének, de egy-
úttal az élete árán is segíteni mindig 
kész zseniális jóságnak ragyogó doku-
mentuma. Azalatt a húsz év alatt, 
amit Heiser fáradságot nem ismerő, 
önzetlen munkában töltött el, több 
embert mentett meg az életnek, 
mint amennyit a világháború egy-
egy nagy hadvezére feláldozott. Meg-
rendítő és monumentális írás ez a 
könyv, mert a műnek szakember 
számára óriási értékű orvosi adat-
halmazán kívül kivételes jelentősé-
get ad, — mint az előszóban Tábori 
Kornél, a fordító írja — hogy «a 
világ minden népének ezernyi adata, 
exotikus népek tömérdek furcsasága, 
tarka érdekességeinek eddig látha-
tatlan háttere, társadalmi válságok 
páratlan magyarázata, emberirtó üz-
letek titkos összefüggései, az ema-
rikai élet régi és ismeretlen új 
kavargása, európai járványok ször-
nyű története, az afrikai és ázsiai 
népszokások borzalmai, távoli szige-
tek iszonytatóan érdekes folklóréja». 

(s. m.) 

I N M E M O R I A N . 
Zilahy Gyula. 

1859—1938. 
Csak egy jó évtizedet töltött a 

Nemzeti Színház kötelékében, a mult 
század utolsó évtizedét, de nevét 
mégis beírta e nagymultú intézet év-
könyveibe. Paulay gárdájának egyik 
neveltje volt, félszázaddal ezelőtt a 
közönség egyik fő kedveltje, fürge és 
szeretetreméltó sihederszínész, a ko-
mikai feladatoknak azon a területén, 
hol a finom jellemrajz is megterem. 
Herczeg Ferenc kezdő műveiben, a 
Dolovai nábob leányá-ban, meg A há-
rom testőr-ben volt legemlékezetesebb 

diadala. Később — hosszú, viszontag-
ságos időn át — vidéken színigazga-
tóskodott. Halálával most a művészi 
munkában rés már nem támadt, de 
az emlékek élő erdeje bizony újra 
megritkult. 

Rédey Tivadar. 

Nagy Endre. 
Mikor utoljára láttam, már akkor 

tudtam, hogy nincs sok ideje hátra. 
Kissé kesernyésen beszéltem az or-
vosokról, akik halottsápadt arcába 
nem tudták az élet pirosságát visz-
szavarázsolni. Az orvosok jók, — 
mondta s mosolygott. Azzal a gro-
teszk és különös mosolyával, ami 
annyira jellemezte, ha kint állott a 
dobogón s konferált. 

Egész világ választ el bennünket 
egymástól, a kabaré, melynek fej-
lesztésén annyit fáradozott, nem a 
mi világunk. Mégis most, hogy szim-
patikus alakja eltávozik e földi élet 
véges tereiről, néhány pillanatra meg-
állunk emberi és írói értéke előtt. 
A magyar conférence a keze alatt 
fejlődött s miközben tiszta irodalmi 
eszközökkel igyekezett a célhoz köze-
lebb jutni, volt benne sok-sok elége-
detlenség és sok félbemaradt mozdulat 
s ki nem mondott szó. Nagy Endre, 
lelkében harmonikusan, de kifelé gú-
nyos mosollyal élt s búcsúzott. Jót 
akart s a kabaré, amelyet oly meg-
értően támogatott, finom támadási 
felületről eltért s alantasabb érzésekre 
és gondolatokra épít. Ez a kabaré nem 
az, amit az elhalt készült örökségül 
hagyni. Készült, de nem tudott meg-
birkózni az anyaggal. Az anyag vég-
telen, az emberi élet véges. 

A mosoly hirdetéseit különleges 
hivatás s Nagy Endre élete vége felé 
már csak befelé tudott mosolyogni. 
Mosolygott, mint aki tudja a titkot, 
de nem szabad szólnia. Mosolyog-
tatni akart és semmi mást s ha ez 
sikerült neki néhányszor, nem élt 
hiába. Marék Antal. 


