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nujelét adja. Az utolsó lapon össze-
foglalja azokat a vonásokat, melyek 
a magyar népnek a költészetében 
tükröződő jelleméről az olvasó sze-
mei előtt fejlettek ki. A jól össze-
válogatott illusztrációk közt a po-
zsonyi Mária Terézia-szobor képe 
alatt ott van ugyan a lehangoló 
adat: leromboltatott 1921-ben; de 
Lábán könyvében titkon ott reszket 
a mai magyar lélek, mely a multból 
merített önérzettel csendíti meg 
újra Széchenyi szavát: Magyar-
ország nem volt, hanem lesz. 

A könyv a nagyközönség számára 
készült. Ahhoz is szól. Propaganda-
írás a szó legdiszkrétebb, legneme-
sebb, legjobb értelmében. 

* 

A vékony zöld füzet egy új olasz 
folyóiratnak Fiuméból érkezett első 
száma. Címe: „Delta." Programmja 
egyrészt a „latin gondolat"-ot kelet 
felé árasztani, másrészt a „Hinter-
land" (Magyarország, Jugoszlávia, 
Ausztria, Cseh-Szlovákia) új kul-
túráját az olaszokkal megismertetni. 
Hagyományos politikai rokonszenv 
diktálta a szerkesztőknek, hogy az 
első számot kizárólag a magyar iro-
dalomnak szenteljék; ehhez pedig 
méltó bevezetésül szolgál Rákosi 
Jenő meleg, színes Petőfi-megemlé-
kezése, melyet már a Studio ízléses, 
Jaschik Álmos rajzaival díszített 
kis olasz Petőfi-antológiájából isme-
rünk. Ázután két új Petőfi-tolmá-
csoló — Silvino Gigante és Antonio 
Widmar — sikerült Petőfi-fordítá-
sai következnek, melyekhez nem 
méltatlanul csatlakozik Babits Mi-
hály egy gondolatban gazdag költe-
ménye. De azután vajjon Szép Ernő 
és Szomory Dezső csakugyan any-
nyira reprezentatív tehetségei-e a 
mai magyar irodalomnak, hogy az 
olasz közönségnek okvetlenül őket 
kell megismernie elsősorban? Az 
elsőről, az „apró dolgok költőjéről" 
azt mondják ugyan a szerkesztők, 
hogy gyermekded „bája nem egy-
szer modorossá lesz", s hogy a má-
siknak, „a magyar irodalom deka-
dens-tipusának" minden egészséges 
erkölcsi érzékű embert visszataszító 
elbeszélését csak azért választották 
sok más „vulgáris és ízléstelen kö-
zül", mert legjellemzőbb írójára. De 
hogy nem látták meg a szerkesztők 
valódi értékeinket, melyek — ily 
közkeletű és fenntartásos bevezetés 

nélkül is — sokkal igazabban kép-
viselhették volna mai irodalmun-
kat? Reméljük, hogy Widmar Antal 
finom irodalmi műveltsége meg-
találja őket a következő magyar 
számban. A folyóirat kiadásában 
egyébként egy „Collezione stra-
niera" is jelenik meg, mely Widmar 
és Silvino Gigante avatott fordítá-
sában közli Mikszáth Kálmán egy 
regényét, s Ady Endre válogatott 
költeményeit. Kastner Jenő. 

Verseskönyvek. (Ifj. Radványi 
Sándor, Laurisin Lajos, P. Pál 
Ödön, Tóth László versei.) Irodal-
munk életrajzában bizonyára a líra 
mutatja a legfolytonosabb és leg-
szervesebb fejlődést, ihlet-anyagá-
nak állandó gazdagodásában is, ez 
anyag alakításának mind belső, 
mind technikai megoldásában is. 
Aki most kezdi a versírást, a lírai 
lélek és lírai forma dús hagyomá-
nyán fejlesztheti ki a maga egyéni 
líraiságát s a maga egyéni hangját. 
Ha pedig ilyen sajátos, mindenki 
mástól elkülönülő lelki tartalma és 
formai leleménye nincs: költésze-
tünknek legfeljebb statisztikájában 
kérhet helyet versei számára. 

Ifj. Radványi Sándor nyiregyházi 
verselőnek Fiatal szívvel c. köny-
vére igazában kár szót vesztegetni. 
Régebben önképzőköri színvonalt 
emlegettek efféle művek bírálatá-
ban, ma az önképzőkörök átlagában 
különbet nyujtanak e könyv írójá-
nál, akiben éppen az önképzés ösz-
töne a legfogyatékosabb. Verseinek 
még központozása és helyesírása is 
dadog. Ritmizáló gyakorlatokat ké-
szít ritmusérzék nélkül, sőt szonet-
teket próbál a szonett belső és külső 
formájának ismerete nélkül. „A 
szonett: — így dalol, természetesen 
maga is szonettben — édes álmok 
költeménye, Petrárka, Sekszpir (!) 
oly nagyon szerette; — És Juhász 
Gyula merengő álmait Mindig-
mindig lágy szonettekbe tette." — A 
költészetet, persze, a tudás — ellen-
felének képzeli: „A rengeteg könyv 
hogyha meggörnyesztett A reáltár-
gyak súlyai alatt, A poezissel mind-
járt ledöntöttem A sziklasúlyú tu-
dományfalat." — Ady-hatás nélkül 
ma már vidéki poéta sem képzel-
hető el; Radványinál is találkozunk 
Adyból — könnyű kitalálni, hogy: a 
Halál rokonával; ezt azután két 
versében is utánozza (Sóhaj. Én sze-
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retem...). Ezek egyikében fordul 
elő a következő szépség: „Én szeret-
nék tenni Egy merészt!" — S efféle 
„merészt" máskor is merészel a ma-
gyar nyelv ellen. Horthy katonáit 
is így dicsőíti: „Sastollas szép regi-
mentek, Nincs párja e földön nek-
tek!" — Földijét, Czóbel Minkát pe-
dig költőtársi hevülettel így kö-
szönti: „Sugarat hint álmainkra, 
Dicsértessél: Czóbel Minka." —Így 
bizony még a pesti írók is tudnak 
magyarul! S ha már egy derék 
nyírségi fi versírásra adja fejét, 
legalább szűz magyarságot tanul-
hassunk tőle! Gondolom is, hogy 
köznapi életében a szerző jó magya-
rán ejti beszédje sorát, és csak a 
versírás kényszere bírja rá ilyetén 
merényletekre. 

S éppen e részben van valami 
mondanivalóm, ami nélkül nem is 
foglalkoztam volna Radványi mú-
zsájával. Ezt a kötetet a nyiregy-
házi Bessenyei-Kör titkára ajánl-
gatja lelkes előszóval, s a versek 
alatt csillagos jegyzetek hírlelik 
nyakra-főre, hogy: „E vers felol-
vastatott a debreceni Tisza István 
Tudomány Egyetem művészesté-
lyén; a Bessenyei-Kör irod. pályá-
zatán 300 K jutalommal kitüntetett 
költemény; az Országos Bessenyei-
ünnepélyen Nyiregyházán előadta 
X. Y.". . . és így tovább. — A vidék 
ma is kritikátlanul osztogatja a 
babért a pátriabeli „tehetség"-ek-
nek, akik azután a fővárosi kritiká-
ban nem látnak egyebet sötét rossz-
májúságnál! Verseimet — mondja 
Radványi Sándor — „Dicséri sok 
diák s kislány. S hogy ezekre rá-
hallgattam: Összeszedtem és kiad-
tam" — Rosszul tette, hogy rájuk 
hallgatott. S talán a pályabírákra 
sem mindig tanácsos hallgatni. 
„Most elmegyek — mondja az utol-
jára idézett vers végén — S megint 
jövök, ha jobb leszek". — Legyen 
szerencsénk — akkor. 

Nyiregyházánál jóval közelebb: 
Kalocsán dalol Lanrisin Lajos, az 
Alkonyi mesék szerzője; poézisa is 
közelebb van néhány kilométerrel 
az irodalomhoz. Jobban ismeri a 
formák csínját-bínját, bár inkább 
csak a virtuozitás vonzza, s a belső 
zeneiség iránt kevés érzéke van (ez 
általán jellemző a készségüket szí-
vesen mutogató kezdőkre). Olva-
sottsága is nagyobb, hanem ennek 
megmutatásában is valami mohó-

ság érződik. Olasz, angol, latin és 
görög idézeteket szeret mottóul írni 
versei elé, a kötet élére pedig Ibsen 
szavait biggyeszti — norvégül és 
magyarul; elég lett volna az utóbbi 
is: az eredeti szöveg magyar vers-
olvasóknak aligha mond többet a 
svéd gyujtóskatulyák feliratánál. 
Szereti a szonett-formát, a rokokó, 
Alt-Wien és Biedermeier „hangu-
lat”-okat, s általán a zenei, képző-
művészeti és irodalmi allúziókat. 
„Az életem fehér vásznát — írja egy 
körmönfont versében — Hamlet 
búja és Rómeó szerelme Megtépte 
orvul, gorombán, perelve". — Ez a 
„perelve" jellemző rímerőszakoló 
hajlandóságára is. Erre vall a kö-
vetkező két sor is: „Mint költöző 
darvak, elszálltak a rímek... Az 
álom magához már többé nem hí 
meg", — valamint ez is: „A térdep-
lőmre ritkán hullok, A Csend kísért, 
mint szürke bulldogg". — Bizonyára 
újszerű muzsikát érez abban a so-
rában, ahol a Multat (persze nagy 
m-mel) „rabtartó arab"-nak nevezi, 
holott ennek bizony cseppet sincs 
szebb hangzása, mint az abrakadab-
rá-nak. Így azután a formával való 
játéka egészen külsőséges valami, s 
legtöbbször még csak a fület sem 
üti meg valódi zenei hangzással. 
Egy Kosztolányi-formájú versében 
azt mondja: „Kong Hangom, mint 
egy rezes-hátú gong." 

S minő az a lelkiség, amely e még 
tapogatózó formában megnyilatko-
zik? Egyes vers néha hatást tehet 
költője egyénibb jellemképe nélkül, 
versgyüjteményben azonban múlha-
tatlanul keresnünk kell a poéta 
mondanivalóinak valamely 
mondhatnám — ethikai egységét is. 
Laurisin, verseiből kitetszően, szer-
zetes-novicius volt, s ma is épp a 
kolostori élet honvágya lel olykor 
nála szép és igaz hangra. Ám e 
nosztalgiák szomszédságában „És 
győzni fogok Én, a Nyomor-isten!" 
végződésű vers is akad (lásd Ady-
nál: „Én, Mámor-fejedelem", s effé-
lék), amely beválnék valami Nép-
szava-munkatárs szorgalmi dolgo-
zatának is („kifosztom a milliomos 
bankárt" stb.), — majd meg prima-
donnát ünneplő költemény találko-
zik „Péchy Erzsi művésznőnek" 
ajánlva, a Médi operett századik 
előadása alkalmából; azután megint 
magyar Jeremiád, a kalocsai ellen-
forradalom napjaiból. 
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A költői tárgyak ennyire hetero-

gén volta aligha vall csupán mű-
vészi sokirányú fogékonyságra; 
nyilván inkább itt is a kezdőnek 
ítélet nélkül való kapkodása látszik 
új meg új tárgyért. Egyelőre ját-
szik a mondanivalóval is, éppúgy, 
mint a formával. S ez magában is 
elárulná könyvéről azt, amit rajta a 
zenei szokásból kölcsönzött, s költő-
nél igen modoros „Op. 1." jelzéssel 
vél jónak feltüntetni. 

P. Pál Ödön Fekete váza c. füzeté-
nek harminckét versével — három 
híján — fővárosi lapokban talál-
koztunk, főként az Életben; e folyó-
irat adta ki ezt a gyüjteményt is. 
Kurta versei egyenként jobban hat-
nak, mint együttesük, melyben va-
lami erőtlenség fáraszt, s melyből 
az egyre fel-felötlő, sehogy sem 
hangzó asszonáncok is jobban kirí-
nak (a bakon — lovagol; megáll — 
ajtaján; mosolyával — bíborában; 
reszketve — epedtem, stb.). A belső 
formát is csak elvétve tudja meg-
oldani, egy-egy rövidebb versében; 
egyetlen hosszabb kompozíciója, a 
balladás Gálfalván, egészen szét-
esik, s talán a könyv leggyöngébb 
darabja. 

Kifejezésben általán kitaposott 
utakon jár, s ahol újat próbál, nem 
mindig szerencsés. „ . . . az ismeret-
len országokban Csiklandós lábbal 
ballagok" — mondja egy helyütt; 
máshol meg: „Ijedve fut az éjtszaka 
— Lágy négerteste megremeg". Ez 
Tóth Árpád egy szép költeményére 
emlékeztet, melyben „az éj, a rop-
pant néger, varázslámpát emel: a 
tiszta, sárga holdat". Itt a néger-
hasonlat művészi tisztaságú és tel-
jességű, míg P. Pál soraiban nem 
bontakozik ki érzékelhető képpé, 
s alig több szóvirágnál. Ilyen ez is: 
„A Nap beteg ujjaiból fakó, barnás 
vér csepegett a meztelen háztetőre". 

Nyelvi kisiklások is akadnak. 
Meglepő újabb verselőink botfülű 
magyarsága. Laurisin pl. a dús-ból 
meg busás-ból összegyúrt dúsás szó-
nak vél polgárjogot nyerhetni; P. 
Pál-nál viszont „Hörren a sírbolt". 

Egyébként e versfűzérből rokon-
szenves egyéniség tükröződik: hang-
jában van valami a gyónás halksá-
gából és őszinteségéből. Csupán a 
gyónnivalójában szeretnénk valami-
vel egyénibb ízt és eredetibb lelki 
tartalmat; különösen, mivel ez már 
második könyve a szerzőnek. 

Tóth Lászlónak, a Versek költő-
jének, ismert neve van. Nagyatyja 
színészetünk egyik legnagyobb alak-
ja volt, édesapja éveken át jeles 
igazgatója a Nemzeti Színháznak. 
Ennek színpadán a közelmúltban 
szerzőnk is szép sikert ért el egyfel-
vonásos lírai darabjával. Egyébként 
a sajtó világának is egyik vezető 
egyénisége s költeményeivel is 
gyakran találkoztunk fővárosi la-
pokban, már a szerző egyetemi évei 
óta. Kötettel — tudomásunk szerint 
— ezúttal jelentkezik először. 

Verselő technikája első pillanatra 
szembeötlik. Művészetének mester-
ségbeli része — azt mondhatnám — 
kisujjában van. Szereti a tiszta 
jámbusokat, a ragyogó rímeket és a 
sokrímű strófákat (pl. az ottava 
rimát). Az igen is jó rímek erőlteté-
sével néha már túlzásba is csap: „A 
ligetben malakit-vár, Fönn a vár-
ban valakit vár A hercegnő!"; — 
vagy: „Ha együtt volna hat csoda-
krajcárom: Mehetnék én is nagy 
eggyel-beggyel — Egy szakaszjegy-
gyel!" — Ilyen sorai nem egyszer a 
kabaréköltészet felé hajlanak, 
aminthogy egész poézisában van va-
lami, ami a chanson-szövegek for-
manyelvére emlékeztet. 

Érdekes volna egyszer levezetni 
ennek a hangnemnek genealógiáját 
irodalmunkban. Valahogyan így 
gondolom. Az egész genre-nak alap-
hangja talán Byron Don Juan-já-
nak meg Puskin Anyégin-jének for-
dításában csendült meg először 
nyelvünkön. Ez a világfias, kissé az 
ellágyulással, kissé az iróniával 
kacérkodó tónus azután mintegy 
önálló fejlődésnek indult. Kiss Jó-
zsefnél is fel-felbukkan, majd Makai 
Emilen és Heltai Jenőn át egyre 
clalszöveg-szerűbbé lesz, s a kabarék 
életrekeltével már kialakult, szinte 
tömeggyártásra alkalmas típusokat 
mutat fel. Szép Ernő meg Emőd 
Tamás például már csaknem telje-
sen ezekhez hangolják egyéniségü-
ket; az előbbinél ez alaptípusokból 
ú.i átmenet is jelentkezik az infan-
tilis hangnem felé. Kosztolányi 
Dezső is — kivált régebben — szí-
vesen öltötte magára ezt a gavallé-
ros lírai klakk-frakk megjelenési 
formát. 

Tóth Lászlóra mindezek hatottak. 
Kiss József egyik könyvének Útra-
való c. előszavát így fejezi be: „És 
most eredj kis könyvem. Menj. Ha 
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véletlenül a Nobel-díjjal találkozol, 
mondd, hogy tiszteltetem". Tóth 
Lászlónak ugyancsak Útravaló c. 
előhangjában pedig ezeket találjuk: 
„Eredj kis könyv!... Menjetek ver-
sek... Ha összejöttök a Hír istené-
vel . . . Mondjátok néki: ...szépen — 
tisztelem". — Kosztolányi Vénasszo-
nyok nyarán c. versének kezdő so-
rai: „Az ég törékeny, lágy üveg 
most, A napra tartjuk sárga ar-
cunk"; Tóth Lászlónak is van Vén-
asszonyok nyara c. darabja: „És én 
a tűnő, hervadt nyár felé Fordítom 
sápadt, könnyes arcomat!" Nála 
ezek befejező sorai a versnek. 

Amit szerzőnk világfias költői 
testtartásáról mondtam, talán Bál 
előtt c. versének első stanzája pél-
dázhatja legjobban: 
Kemény ingmellem megragyog fe-

[héren, — 
Még az árnyék is fölcsillog, ha rá-

[hull — 
Könnyű habos fehér selyemmellé-

[nyem 
Három aranyos antik gombra zárul, 
A kihajtás fakó selymén szerényen 
Halvány krizantém nyíl gomblyuk-

[virágul — 
Karcsún simul rám a fekete frakk... 
Te víg este! Már régen vártalak!... 

Ime: a mai Anyégin, akinek 
gomblyukdísze valamelyest Koszto-
lányira emlékeztet. („Hervadt kri-
zantém gomblyukunkban": a fön-
tebb idézett Kosztolányi-versben.) 

Egyelőre nyelvben is, mondani-
valóban is főként ez a túlságos báli 
kikészítettség az, ami hátráltatja 
költőnk finom ingéniumának egyé-
nibb kibontakozását. Ehhez az volna 
az első lépés, hogy feláldozza rou-
tine-jának azt a hányadát, mely in-
kább torlasza, semmint küszöbe az 
önmagunkhoz vezető útnak. 

Rédey Tivadar. 

Nagy József könyve a mai filo-
zófia főirányairól. Nem könnyű fel-
adat a modern bölcselkedés főbb 
áramlatairól egységes képet alkotni. 
Korunk sokszor emlegetett világ-
nézeti anarchiája alig engedi meg, 
hogy valamely egységből származ-
tassuk a mai filozófusok szerteágazó 
tanításait. Még inkább bonyolítja a 
helyzetet, hogy napjaink filozófiai 
irányai voltaképen híjával vannak 
minden mélyebb eredetiségnek: 

többé-kevésbbé öntudatosan felújí-
tott régi gondolatáramlatok, melyek 
nagyrészt már a görög filozófiában 
fölmerültek. Ez nem baj, abban az 
esetben, ha ez ama céltudatos törek-
vést szolgálja, hogy a régiek nagy 
gondolatkincseit kiaknázzuk s arra 
építsünk tovább; de annál inkább 
megnehezítik az ily jelenségek a 
bölcsészettörténetíró feladatát, ha 
történelmi öntudatlansággal páro-
sulva az eredetiség igényével lép-
nek föl. Ilyenkor igazán nem tud-
juk, hogy miképen értékeljük az ily 
filozofémát s miképen illesszük azt 
be az emberi gondolkodás nagy fo-
lyamatába. 

Nagy József azt a szerencsés utat 
választotta, hogy korunk szellemé-
nek analiziséből indul ki. Ebből me-
ríti amaz osztályozást, mely szerint 
előbb „az élet filozófusait" tárgyalja,, 
nevezetesen Nietzsche, Guyau és 
Bergson tanításait. Rendkívül plasz-
tikus és találó képet nyujt e három 
gondolkodóról: jól látja meg böl-
cseletükben a hasonló vonásokat, de 
a mélységes különbségeket is. Kriti-
kája mélyreható, mellyel egyoldalú-
ságaikat feltárja. Szerencsésnek 
mondható az is, hogy mintegy füg-
gelékképen Simnelt és Dnéschet is 
ebben a fejezetben tárgyalja: az 
előbbinél ismeretanyagunk töredé-
kességének hangsúlyozása, az utób-
binál az élet autonómiájának tana 
az a gondolat, mely igazolja az osz-
tályozást. 

A következő fejezet, mely „A po-
zitivizmus" címet viseli, már logi-
kailag kevésbbé egységes. A „szo-
ciologizmus" (E. Durkheim), az 
„oekonomia elvének" képviselői (E. 
Mach, Avenarius, Ostwald), s a 
„pragmatizmus" hirdetői (F. C. 
Schiller, W. James) kétségtelenül e 
fejezetbe tartoznak. A „fakcioniz-
mus" (Vailinger) s Dilthey „histo-
rizmusa" is valóban a pozitíviszti-
kus eszmevilág szülöttei, de már 
Wundt nagyvonalú metafizikai szin-
tézise bajosan állítható a pozitivista 
gondolkodás termékei közé, hiszen 
inkább tiltakozás ez utóbbiak ellen; 
helye inkább az „élet" filozófusai 
között lett volna. De e beosztásnak 
nem szabad kelleténél nagyobb fon-
tosságot tulajdonítanunk; bármily 

cím alatt tárgyalja is Nagy József 
az egyes gondolkodókat, egyaránt 
gyönyörködtet bennünket világos és 
velős ismertetésével éppúgy, mint 




