
irótársai és a társadalom öntudatla
nul termette az apológiákat, ő tu
datosan tagadott a megnevettetés, 
a nevetségesség közvetett módsze
rével. Hogy jobbat nem mutatott? 
A fejlődésben, az ember fölé helye
zett fejlődésben s gyakran az em
ber akarata ellenére ható fejlődés
ben való hit akadályozta ebben el
sősorban. S ha néha, mint az Ezer
arcu lélek Telma Tituszában mégis 
előtérbe kerül moralitása, ez csak az 
örök emberi nevében történik. Soha 
közvetlenül. Háborúellenessége is a 
sebezhetetlen Telma Titusz utópiá
jában bontakozik ki, szélesül és 
mélyül a humanizmus első és leg-
törhetetlenebb képviselőinek kissé 
pátoszos, istenülő hangjához. 

Kétségtelenül egyike volt a kor 
legnérpszerübb iróinak. Az áligazsá-
gok és álbölcseségek humorba cso
magolt nevetségessé tétele olvasói 
közé sodort mindenkit, aki bizony
talanul és habozva ugyan, de vala
mi más, valami jobb után kutatott. 
Hogy Karinthy csak a hazugság és 
igazságtalanság megmutatásáig ve
zethette őket, az módszeréből ön
ként következik. A virággal és gyü
mölccsel azonban valami kevés gyö
kérgumót mégiscsak kénytelenek 
voltak bevenni, valami szebb és va
lami igazabb utáni vágyakozást, 
amit Karinthy prózában és versben, 
humorosan ós komolyan egyetlen 
pillanatra sem szünt meg hirdetni 
a „korban, melynek mérlege ha
mis..." (Kovács Katona Jenő) 

RACINE. Franciaország leg-
nagyobb tragikus költő

je, Racine nevét irta az 1939-es 
esztendő fölé és nagy fénnyel ké
szült megünnepelni a költő születé
sének 300. évfordulóját. Az ünnep
lés azonban tragikusan félbesza
kadt. A háború letörülte az év hom
lokáról a költő nevét és a maga 
gyűlöletes nevét irta a helyébe. 

„A francia szinpad dicsősége és 
csodája" — irta egy arcmása alá az 
óvatos Boileau, a francia Parnasz-
szus szeretetreméltó törvényhozó-
zsarnoka. Boileau e hizelgő itéletét 

három évszázad irodalmi köztuda
tának helyeslése erősitette meg. De 
Racine a maga korának sem volt 
mostohagyermeke; nagyságát fél
ték, elismerték és irigyelték. „Az 
Athalieért odaadnám a legfényesebb 
haditetteket", — mondotta Nagy 
Frigyes, a királyi sznob. Pályája 
mégsem volt zavartalan. Sikerei 
teljében a kényeskedő szalonok 
cselszövényei elől sértett magány
ba, majd mikor felébrednek benne 
janzenista nevelésének emlékei, ve
zeklő lélekkel a Port-Royal apát
ságba vonul. Öreg napjaira a kirá
lyi kegy is elfordul tőle. Az utókor 
itélete azonban Corneille és Molié-
re, a Nagy Század másik két szin
padi lángelméje mellé, sőt nem egy
szer föléjük helyezte. (Atyai ba
rátja, Boileau, bár mindent elkövet 
elismertetéséért, még habozik őt 
Moliére mellé állitani). 

A francia klasszikus tragédiát a 
spanyolos grandezáju, lendületes és 
hősi Corneille teremti meg merész 
alapvetéssel, ifjukori remekében, a 
Cidben. Az aggkor hanyatlása azon
ban a könnyebb megoldások irányá
ba csalja. Az érzések és szenvedé
lyek drámáját fáradhatatlan retori
kával és a külső bonyodalmak hal
mozásával helyettesiti. Ekkor vir
rad fel az ifju Racine napja. A 
francia klasszikus tragédiát ő viszi 
diadalra és ő ruházza fel Európa 
legelső szinpadát a görög tökéle
tesség szellemével. A halála óta el
telt két évszázadban még csak si
keres utánzói sem akadnak. A min
den műfajban parádézó, univerzá
lis Voltaire is hasztalan vágyott 
örökébe. A francia szinpadon mind
máig senki sem multa felül. 

* 

Az a klasszikus művészet, mely 
a francia szellemiség és a francia 
jelleg máig is irányadó megnyilat
kozása, a Napkirály uralkodásának 
fényében bontakozik ki. Racine ko
rában Franciaország Európa élén 
jár, XIV. Lajos egy erős, központo
sitott, fejlődő és hóditásokkal gya
rapodó Franciaország ura, az iroda
lom és a művészetek pártfogója. A 



pompázó udvari élet, a szalonok ki
finomult szelleme, a szinház nép-
szerűsége, a művészet és az iroda
lom megbecsülése a fényes tehetsé
gek gész seregét ösztönzi alkotás
ra. Irók és művészek egymással 
versengve teremtik meg egy hierar
chikus kor szigoru pompáju, fegyel
mezett és észélvű művészetének sa
játos stilusát. A szép és igaz kultu
szában élő racionalista szellemű iro
dalom az antik mintákhoz igyek
szik felemelkedni. Ennek az antik 
példákon csüggő irodalomnak a 
szellemét fejezi ki Racine, amidőn 
Euripides hűséges tanitványának 
vallja magát. Racine nem a kerete
ket szétvető, szabályokat felboritó 
lángelme. Nemcsak hogy elfogadja 
a klasszikus tragédia szigorú tör
vényeit s a kor nyelvi konvencióit, 
hanem még tetézi is a nehézsége
ket, s ha lehet még szigorúbb tör
vényeket szab önmagának. Minden 
henye könnyitést, minden mester
kélt bonyodalmat visszautasit s 
egyedül a lélektani igazság erejére 
támaszkodik. Abban a keresztül
kasul hierarchikus korban Racine 
nem is gondolhatott a keretek le
rombolására, s egyszerre hajlékony 
és meg nem alkuvó zsenije a forma 
szigorú fegyelmében s a feladat ne
hézségében lelte örömét. Művészete 
éppen a mérték, a tapintat s az 
anyagon vett diadal csodája. Nem 
széttörni, hanem elfogadni a formát 
és ragyogó és fegyelmezett művé
szettel diadalmaskodni felette — 
ebben látta Racine a művész fel
adatát. Ő maga irja a Bérénice elő
szavában Corneille fölös bonyodal
maira célozva: „A tragédiában a 
valószerűség kap meg. Mármost 
valószerű-e, ha egyetlen napon egy 
csomó olyan dolog történik, ami he
tek alatt is alig eshetik meg? Van
nak, akik azt tartják, hogy az egy
szerűség a találékonyság hiányára 
vall. Ezek elfelejtik, hogy épp ellen
kezőleg a találékonyság abban mu
tatkozik meg, hogy semmiből te
remtünk valamit és hogy a bonyo
dalmaik halmozása minden időben 
azoknak a költőknek a menedéke 

volt, akik nem éreztek zsenijükben 
elég erőt és bőséget, hogy a nézőt 
öt felvonáson keresztül lekössék 
egy egyszerű cselekménnyel, ame
lyet nem tart fenn más, mint a 
szenvedélyek heve, az érzések szép
sége s a kifejezés elegánciája". 

* 

Racine a szerelmi szenvedély, a 
női lélek költője. Andromaque, Bé-
rénice, Phedra felejthetetlen alak
jai az érzések dilemmájában ver
gődő, a szenvedély viharába került 
nőnek. Lelkiküzdelmükből, szerel
mes viaskodásukból, kegyetlen pár
harcukból az „örök asszonyi" for
ró szele csap meg. Racine kérlelhe
tetlen nyiltsággal mutatja meg az 
„érzelmek zűrzavarát", a lélek két-
lakiságát, a szenvedélyek harcát, — 
s ez az antik meztelenség az, amit 
tragédiáiban oly modernnek érzünk. 
Mindez azonban tulságosan merész 
volt a korabeli kényeskedőknek. 
Hiába volt a forma disztelen ele
gánciája, a nyelv eltökélt választé
kossága, a kényeskedők nyersnek 
találták. A kényeskedők és Corneil-
le pártjának epés kritikái jóideig 
nem értek fel Racine dicsőségéhez. 
Bouillon hercegnő cselszövénye 
azonban, mely a Phedra bukását 
okozza, sziven találja Racine-t, a 
bár nemsokára megéri a Phedra 
diadalát, a tragédiaköltő több mint 
egy évtizedre elhallgat. 

* 
A XVII. századi francia klasszi

cizmus szellemét egy büszke hagyo
mány és a legjobbak müvén végig
húzódó szellemi folytonosság őrzi és 
örökiti át. A klasszicizmus ragyo
gását a romantika közel egy év
százados diadalmenete sem homá
lyositotta el. A klasszicizmus belső 
fegyelme megfelel a francia szellem 
szilárdan racionalista alkatának. 
Ez a magyarázata, hogy Racine 
műve a francia irodaiamban ma is 
példaadó és eleven hatásu. A régi
ekben szakadatlanul „uj táplálé
kokra" lelő modern francia érzé
kenység egyre uj szépségeket fedez 
fel benne. A Phedra némely sorát 
a „tiszta költészet" inyencei rajong-



va és átszellemülten, mint a legdal-
lamosabb francia verssorokat idéz
getik. (Korvin Sándor) 

HORVÁTH IMRE: ADJ, KERTEM TÖBB VIRÁGOT. 

Tényleg: sokan irnak ma itt Er
délyben s már már több könyv je
lenik meg, mint amennyit — erőnk
höz mérten — várunk. Ám, akikre 
az ilyesmi éber nyilvántartása há
rul, mintha nem vezetnék a kellő 
lelkiismerettel a leltárt. Számos 
könyv és ember sikkad el u. n. iro
dalmi fórumaink előtt, melyek szin
te észre sem veszik azokat, akik 
Kolozsváron kivül, a „vidéken" ir
nak és élnek. Nem állatjuk (egyelő
re!), hagy csodák hamvadtak volna 
el az indokolatlan kolozsvári fölény 
és közöny következtében, de még a 
hamu alatt lapitó szakra is lángot 
vet — ha szitják. Ne finnyáskod
junk tehát, ha a „vidéki" nyomdák 
siralmas izlését tanusitó kezdetle
ges kiállitású könyvek kerülnek 
elénk s nem csupán azért, mert a 
mi nyomdáink izlése se sokkal ne
veltebb, hanem mert ezek közt a 
ragacsos, drótos kartonokba kötött, 
első nap avitt papiru könyvekből 
néha láng csap ki. Mint pl. a vára-
di Horváth Imre kicsiny könyvéből, 
amit bizony észrevehetett volna ez 

az „időtlen" magyarokkal és idét
len programatizálásokkal zsufolt 
Kolozsvár. Az igaz, hogy jobban 
oda kell figyelni rá. Verse igen halk 
és igen törékeny. Nem is igen mai 
módú, se szóban, se tárgyban. Nem 
transzilvanista, nem népies. Minta
képei se ma élnek. Magányos, félel
mekkel teli, érzékeny: a vers-lite-
rátorok ma már ritka fajtából. Tü
nődő, hangulatos, szimbolumokra 
hajló. S ma mindez némileg korsze
rütlen, Semmiesetre se „költői". 
Ezért azután Horváth poéta. S mert 
ez: — nem átal az örök régi poétai 
kellékekkel dolgozni s ezeket az 
ódonságokat legfeljebb fanyar esz-
mélkedése s őszinte szive oltja ujjá. 
Nem csoda igy, ha korántsem láng, 
de kitartó, bő olajú mécses. Versei 
körül ugy is sülyed el a világ olva
sásuk közben, mint a szoba közepé
re tett mécses körül a tárgyak- Kö
röskörül semmi sem él, csak a mé
cses lobog. Ám ez a halk lobogás is 
élet. Ezekben a pasztel realitású, 
átpoetizált versekben egy ember él 
szája, szive, lelke éhségeivel a „bus, 
bánáti földön"... S ahhoz, hogy szit
sük az imbolygó lángját, kivánha-
tunk-e többet? Bizony vegyék azok 
a kolozsvári nagyságos, szólamok
kal bélelt irodalmi „fórumok" észre. 
(G. G.) 

A LONDONI CITY óriási szerepet játszik Angliában. Ha más-
országokban a bankok lényegében szolgái és jobbkezei a gazdasági 
életnek, úgy Angliában a szerepük nagyobb. Ezeken kivül van még 
égy sajátos feladatuk. Anglia nem csupán a maga munkájából él. 
Nagy vagyona külföldre való kikölcsönzése, illetve az ezért járó 
kamat és egyéb jövedelmek következtében, más nemzetek munká
jának egy részét is a maga aratásaként könyvelheti él. Az angol 
ipar, mezőgazdaság és hajózás mellett az idegen országok kamat
termése is a rendelkezésére áll s ezt a termést tárolják a londoni 
City bankházai. Ők őrzik azt a pénzt, amit Anglia elvi tathatalan 
ipari fölényével a világban keres; náluk fekszik az angol nép meg
takaritott pénze s mert az ilyen pénzügyi központnak nagy a von
zóereje a City páncélszekrényeiben huzódik meg a világ megtaka
ritott pénzének jó része is. Mindezeket a pénzeket azután a City 
bankárjai hosszú és rövid lejáratra kikölcsönzik. Az ebből a müve
letből előálló különféle jövedelmekből a City 1928/29-ben 65 millió 
fontot vett be. S ez a szám korántsem becslés, hanem az angol ke
reskedelmi minisztérium hivatalos adata. 


