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nyokban jellemzik és egyénítik kép-
zeletének nyugtalan, színes bősége, 
invenciójának nem mindig óvatos, 
de mindig erősen ingerlő területű 
kor-érzéke, téma-anyagának az er-
kölcsi válság nagy helyzeteire és 
aktuális problémáira kialakuló ten-
denciája és stílusrealizmusának ré-
szint ösztönös, részint a cizelláltságig 
kifinomított érzethangulata. Ezek a 
formai erők egy kitünő kompozíció 
fegyelmezett rendjében bontják ki 
hatásukat most megjelent regényé-
ben: A nagy sikolyban is. A kritikai 
szemlélet mindezekből szívesen álla-
pítja meg Erdős Renée írói erőinek 
friss formáit s azt is, hogy ezek a 
formák mindig mélyebbről emelik 
fel a regény életmagasságába, egy 
történet pszichológiájának egyete-
mesen jelentős emberiességébe ki-
oldva, jelen világunk egy-egy nagy 
kérdését. Erdős Renée regényének 
azonban nem kimerítő egyenlete 
írója tehetsége termékeny tarta-
mának fölismerése. Arra a szem-
pontjára is figyelmet igényel, amely-
re s amelyből fel van építve: az élet-
szemléletére, annál is inkább, mert 
hiszen egész könyve ennek az élet-
szemléletnek művészi illusztrációja. 

Erdős Renée életszemlélete nem 
a történelmi élettel áll szemben, ha-
nem az élettel, melybe örök emberi 
sorsokból vetődik fel az életanyag. 
Reá nézve ez az adottságtól bizonyos 
függetlenséget jelent, tehát nagyobb 
szabadsággal, az elvszerűség szub-
jektívebb hatalmával alakítja világ-
felfogása számára az ő regény éle-
tét. De ez a szabadság benne csak 
addig a pontig mehet el, ahol az élet-
szemlélet a művészetbe lép, ennek a 
szuverén igényeivel találkozik és 
törvényeinek forma-ereje alá akarja 
magát vetni. Ha ez a szubjektív sza-
badság korlátlanul érvényesül az 
egész regényben, akkor apriorisz-
tikus erőszak lesz a regény belső én-
jének önálló lelkivilágával szem-
ben. Az életfelfogás jelentősége na-
gyobb lesz, mint az irodalmiság ér-
deke. S Erdős Renée regényének itt 
sarkallik az egyetlen és minden hi-
bája. Nem abban az értelemben, 
hogy életszemléletének nincs meg a 
művészi lehetősége, hanem abban, 
hogy irodalmilag hamis úton iga-
zolja és ezúttal elhalaványítja tisz-
taságát. Igaza van Erdős Renéenek: 
a házasságban van egy magasabb-
fokú, átlelkesített öröm és cél: a 

gyermek. Ez tündöklően keresztény 
gondolat. De nagy tévedése, ha úgy 
gondolja, hogy ez a gondolat-cél 
minden hedonisztikus utat magához 
enged csak a cél kedvééit. Anatole 
Francé Coignard abbéjának az 
okoskodása járja folyton ezt az 
utat, amelyen az aszkézis és a por-
nográfia két szegélye között elveszti 
komoly tartalmát, az erkölcsnek s 
vele a regény főszándékának az 
igazságát, mert sohse lehet tudni, 
igazában hová tartozik. Nagyon ne-
héz olyan esetekben a jóhiszeműsé-
get a cél javára elkönyvelni, mikor 
erotikus epizódok csak önmaguk 
kiélése kedvéért tobzódnak, anélkül, 
hogy legalább a szenvedély logi-
kája révén lenne vonatkozásuk a 
regény tengelygondolatához. Volt 
ezekre valami szükség! Hisz mi az 
máskép, mint az erkölcsi relativizmus 
álláspontja, amely igazat ad ugyan 
a keresztény abszolút értékeknek, de 
nem tagadja a hedonizmus jogát s 
végső elemzésben mindenkit kielé-
gít. Mi értelme volt az erkölcs záto-
nyaira kifuttatni a művészet nagy-
szerű hajóját, holtpontra juttatni s 
csak terméketlen formaságig elve-
zetni egy nagy írói felszerelés gaz-
dagságát? Avagy az irodalom csak 
az erotika pszichológiáján keresztül 
tud megmenteni minden nagy élet-
és eszmeértéket, csak azért, inert ez 
irányban leromlott már a közízlés ér-
zéke? Hol marad azonban akkor az 
irodalom szabadsága önmagával és 
saját méltóságával szemben? Min-
denképen csak sajnálni tudjuk, 
hogy Erdős Renée irodalmi felfo-
gása nem volt harmonikusan hozzá-
szabva ahhoz a mérethez, amelyet 
regényeszméjének ethikai tartalma 
és kiváló tehetsége kívántak volna 
maguknak. Brisits Frigyes. 

Új Aurora. MIPSz Almanach az 
1923. évre. Szerkesztette dr. Dobat Já-
nos. (Pozsony, 1923.) Elszakított test-
véreink szava szól hozzánk e könyv-
ből, mely elsősorban Petőfi szellemét 
köszönti, de egyben a képzelet és 
emlékezés másfajta virágaival sem 
fukarkodik. A címe szinte varázs-
kulcs, melynek érintésétől feltárul 
az idők kapuja s az olvasó elé a ser-
kentő példák egész sorát idézi. Kis-
faludy Károly és társai becsvágyó 
lelkesedésének tüze lobog föl előt-
tünk, melynek fényénél íme most 
gondsujtotta véreink gyülekeznek. 
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És ki merné kérdezni, hogy lesz-e 
elég erejük követni a száz év előtti 
próbát. Szép könyvük, mely külső 
kiállításában is méltó az indítékhoz, 
minden sorával elárulja, hogy írói 
hű gondozói az árván maradt ol-
tárnak. 

Zrínyi, Széchenyi, Petőfi, Madách 
és Gárdonyi alakjai elevenednek 
meg tollaik alatt, vigasztalásul és 
erősítésül a sors csapásaitól lesuj-
tott nemzedéknek. Versben és pró-
zában, a szívhez és észhez szólva 
ápolja e tartalmas kötet lelkes gár-
dája a jobb jövendő egyedüli zálo-
gát: a megértés és összetartás gon-
dolatát. Tanulmányok, mesék, no-
vellák, könnyebb és nehezebb faj-
súlyú költemények váltogatják egy-
mást azzal a nemes célzattal, hogy 
legalább nyelvünk szépségeinek va-
rázsa enyhítse némileg azt a mind-
nyájunk lelkét emésztő, fájó sebet, 
melynek gyógyulását oly nehezen 
várjuk. 

A Dohai Jánostól évkönyv mód-
jára szerkesztett, Petőfi arcképével 
díszített s a magyar nőknek ajánlott 
kiadványban a naptári részen kí-
vül harminchárom szerző negyven-
nyolc közleménye köti le érdeklő-
désünket. Köztük a szerkesztő ön-
tudatosságát dicséretesen jellemző 
előszó s a centenárium alkalmából 
írt sorai és Zrínyi szellemét idéző, 
meg Gárdonyira emlékező avatott 
cikkei mellett egyebeken kívül Öl-
vedi Lászlónak, a pozsonyi Toldy-
kör pályázatán jutalommal és 
Aixinger Lászlónak dicsérettel ki-
tüntetett Petőfi-ódái teszik becsessé 
az alkalomszerűség jegyéhen fogant 
kötetet. Az itt említettek, továbbá a 
költői kísérletekkel szereplő Szere-
dai-Gruber Károly, Horváth Dani, 
Kersék János és Wallentinyi Dezső 
egyszersmind az Évkönyv legbuz-
gobb, legtöbb darabbal szereplő 
munkatársai. Verses műveik — bár 
tormában és hangban lépést tarta-
nak a fejlődés újabb irányával s ér-
zésben és tartalomban is simulnak a 
jó ertelemben vett korszerűséghez, — 
lélekben hű letéteményesei a tisztes 
hagyományoknak. Hasonló elvi ala-
pon állanak műveik bizonysága sze-
rint a kötet többi verselői: Holly 

Jenő, Tamás Lajos, Borka Géza, Si-
mon Mihály, Pál Imre, Sziklay Fe-
renc, Szíjj Ferenc, Telek A. Sándor, 
Bézay Zoltán. Különben, hogy miféle 
vizeken eveznek, az kitűnik Kersék 

Jánosnak Öreg hegedős című, ihlet-
forrásában a Vén cigány-ra emlékez-
tető verséből: 

Dévény kapujánál betört a nyugat, 
Ami szép volt, régi, mindent megtagad ; 
Amit mi imádtunk, mindent legyaláz, 
Új eszmék a dalban: mámor, pompa, láz. 
A jövőben bízó költő azonban nem 

esik kétségbe, mert noha érzi az idők 
súlyát és sorstársaira gondolva a 
Ráchel siralmát visszhangzó, Mária 
menekül felírású költeményében He-
ródes korának képe is megborzasztja 
lelkét, nem válik kishitűvé és bátran 
hirdeti, hogy „Nem fúlhat a vérbe: 
az Ige, az Eszme”. 

Az Évkönyv többi derék közlemé-
nyei vagy a céltudatos ismeretter-
jesztés szolgálatában állanak, vagy 
szórakoztató olvasmányok, főkép no-
vellák. Szerzőik helyzetéből s magyar 
lelkéből sarjadzó közös vonások jel-
lemzik az Évkönyvnek többnyire 
igen élvezetes írásait: faji öntudat, 
az anyanyelv szeretetteljes kultusza, 
csüggedést nem ismerő erős hit és 
önbizalom. Olvastukra lelkünket va-
lami jóleső melegség járja át, mely-
nek hatása alatt megnyugvással érez-
zük, hogy szenvedéseink túlsó osztá-
lyosai méltósággal viselik sorsukat s 
hogy kezükben jó helyen van a fe-
nyegetett magyar műveltség zász-
lója. Hálás, testvéri köszönet érte 
mindannyiuknak! 

Baros Gyula 

Csöndes Pál: Goethe és más német 
költők verseiből. (Amicus kiadása. 
1923.) Csöndes Pál még küzd a for-
mával. Nyelve nem eléggé hajlékony, 
nem eléggé kifejező s a vers lelke fá-
radt visszhangként szól a darabos 
szavak, sorok közt. Gyakran vannak 
efféle rímei gém: ér, mélyen: elmém, 
beözönlik: rémit, szövöm: vakmerőb-
bön (!). Ez már magában akadály, 
hogy egy dal szépsége, mit a fordító 
érzett, másnak is szépségévé váljék. 
S a rímekért, a ritmusért alig kárpó-
tol bensőbb érték. Ach, ich bin des 
Treibens müde! — mondja Goethe a 
Vándor esti dalá-ban. Mikor lesz már 
utam vége! — fordítja Csöndes. Den, 
der doppelt elend ist, doppelt mit 
Erquickung füllest; itt egy szó is-
métlésében van a gondolati, zenei 
hangsúly. Csöndesnél mind a kettő 
elvész s az egész vers egyensúlya 
megbillen: Nagyon is nagy nyomorút 
kétszeresen meggyógyító. 




