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lyet szedtek róla télre, herbateá-
n a k . . D e ilyesmi csak ritkán, el-
vétve akad. Tehát jobban kell 
figyelnem. 

Már a harmadik-negyedik elbe-
szélést olvasom. Tárcanovellák; té-
májuk a városi, családi élet egy-
egy jelenete; szituációk a házastár-
sak egymásközti viszonyában, min-
den különösebb jellemző erő nélkül, 
se nem jól, se nem rosszul megírva, 
úgy, ahogy ma már majd minden 
pennaforgató ember tud írni Ma-
gyarországon. 

„Az ebéd középszerű volt és kö-
zépszerű a hangulat is, amely a 
nyomában járt" — mondja az 
írónő egyik elbeszélésben. Elmoso-
lyodom. Igen, ez az. Középszerű 
ebéd, közepes hatás. Azt azonban el 
kell ismerni, hogy a menű össze-
állítása, a témák megválasztása 
finom érzékre vall. Amit meglát és 
megmutat az életből, megfigyelé-
seiben, az észrevevés tárgyában és 
módjában van érdekesség, eredeti-
ség; s amint az élet nyers anyagá-
ból finom késsel kikanyarít egy ka-
réjt s azt elkészíti, megfűszerezi és 
végül ügyesen feltálalja, az azt mu-
tatja, hogy érti a dolgát, tudja: 
mit, hogy lehet és kell csinálni. 

Olvasok, figyelek tovább, most 
már fokozódó, belső érdeklődéssel. 
Rokonszenvem fölébredt s mint a 
kis gyerek, rögtön enni kér. Ma-
gam is alig veszem észre, hogy már 
más szemmel olvasok. — — — S 
egyszer csak megint mosolygok. 
Nem kritikus kajánsággal, hanem 
földerülve, elégedetten. Ni, ennek a 
kis tárcarajznak megint mily finom 
az anyaga! Maupassant se találha-
tott volna különbet az élet vásár-
csarnokában, ahol oly műértő ke-
zekkel válogatott témák után. Igen, 
a téma nagyon finom, de a megírás, 
a kivitel hol marad Maupassant 
mögött! Maupassant? Igaz, de 
miért mindjárt Maupassant? Talán 
mégse legyünk ennyire túlkövete-
lők, érjük be egyszerűbb értékmé-
rővel. — — —Ehol van ni, megint 
egy; újra egy finom novellatárgy 
és ennek már a kidolgozása is mi-
lyen ügyes, könnyed, biztoskezű 
és elegáns. Címe: A hermelin. Her-
czeg Ferenc írt ilyeneket a Muta-
mur-korszakban. Lám, ez már egé-
szen jól sikerült, határozottan mű-
vészi munka. Nem nagy igényű, 
sőt talán szándékosan igénytelen, 

de jó szemre és biztos kézre vall. A 
Herczeghez való hasonlítással in-
kább csak a fajsúlyt akarom je-
lezni, a formát és az alakítás mód-
ját, melynek azonban egyéni színe 
van, mely az írónőt másoktól meg-
különbözteti s amely a tehetségnek 
leghatározottabb jele. 

Mire a könyv végire érünk, egé-
szen elszáll első, kelletlen benyo-
másunk; örülünk, hogy megismer-
tük az írónőt, ki a maga szemével 
látja az életet és megvan benne a 
képesség is, hogy egyéni szemléle-
teit a saját eszközeivel mutassa meg 
nekünk. Nem merül le az élet ten-
gerének mélységeibe, csak mint a 
madár keringél fölötte s néha röp-
tében megrezzenti a vizet szárnyá-
val. Kifejező eszközeit nem kéri 
kölcsön senkitől, ezek az eszközök 
azonban legtöbbször nem eléggé 
művésziek. Kifinomult érzéseihez 
és észre ve véseihez csak ritkán tudja 
megtalálni a megfelelő, harmo-
nikus formát. Inkább csak közölni 
tudja velünk, ami mondanivalója 
van számunkra és csak ritkán ké-
pes a szuggesztióra: a gondolat- és 
érzésátvitelre, ami a művészet lé-
nyege. Ha kifejező eszközei is olyan 
finomak volnának, mint lelkének ér-
zékenysége, úgy magasrendű mű-
vészet lenne, amit ad. De így is ér-
ték, amit meg kell becsülnünk s 
számon kell tartanunk. 

Dóczy Jenő. 

Három francia könyv magyarul. 
Anatole France: A virágzó élet; 
Claude Famhe: Új emberek; Vic-
tor Margueritte: Lerbier kisasz-
szony legényélete. (Regényírás mű-
vészei. Genius-kiadás.) 

Egyidőben jelent meg e három 
könyv: hű tükreként kiadóink és 
talán nagyközönségünk ízlésének. 

Anatole France legújabb könyve 
kétségkívül a legtisztább irodalmi 
érték a három közt, fordítása is 
(Kuncz Aladártól) a leggondosabb. 
És mégis, úgy érezzük, mintha az 
öreg Anatole már kissé túlságosan 
ismételné önmagát. Ez a negyedik 
könyve, melyben gyermekkori em-
lékeit meséli el. Igaz, mindig kel-
lemes időtöltés e finom ízlésű, sze-
líd iróniájú és szellemes öreg úr-
ral társalkodni; de ennek az öreg 
úrnak úgy látszik szelleme is el-
meszesedett. Képtelen immár na-
gyobb írói feladat megoldására. 
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Nagyon nagy költő Anatole France 
sosem volt: ebben mindig meggá-
tolta szkepticizmusa, mely legújabb 
könyvének is alaptónusa. Az ő hí-
res iróniája ennek a szkepszisnek 
irodalmi kifejezése: megcsodál min-
den ideális emberi fellendülést, de 
nem tud sokáig hinni bennük, min-
dig és túlgyorsan meglátja az anya-
gias, leverő valót s akkor kegyes, 
elnéző mosoly ül arcára a bámulat 
helyett s az ideál tiszteletreméltó 
hazugsággá halványul szemében. 
„Ismétlem: szeretem az igazságot. 
Azt hiszem, az emberiségnek szük-
sége van rá; de bizonyára még na-
gyobb szüksége van a hazugságra, 
amely vigasztalja, hízeleg neki s 
végtelen reménységgel csalogatja." 
Nem esik kétségbe, ha nem talál 
ideált, mert hát ő józaneszű francia 
és finom ízlésű epikureista, akinek 
az érzéki világ mindig kielégítő po-
zitiv értéket nyújt. Régi világból 
itt maradt csökevény a nagy francia 
író, a Renan dilettantizmusának 
és iróniájának egyetlen ma élő örö-
köse. Elhagyottan áll ma a francia 
irodalmi élet dús, fiatalos tenyésze-
tében, mint egy sudár, kiszáradt 
fenyő. 

Semmi jót nem mondhatunk 
azonban a másik két könyvről. Mi 
köze a magyar közönségnek Claude 
Farrere feuilleton-regényének el-
avult romantikájához, melyet a 
francia marokkói gyarmatpolitika 
tendenciózus dicsőítése csak sú-
lyosbít? A Pierre Loti iskolájába 
járt Claude Farrere exotizmusa 
még kevesebbet ér mint mesteréé, 
legfeljebb az afrikai arab művészet 
poétikus hangulata kap meg né-
hány lapon. 

És mit szóljunk a Garconne-hoz 
— „Lerbier kisasszony legényéle-
té"-hez? Ez a könyv a pornográfia 
legalsóbbrendű fajtájából való: ab-
ból, amely nevelő, szatirikus ten-
denciát mímel, holott a közönséges-
ségek művészietlenül egybefűzött 
panoptikuma. Szégyen, hogy talál-
kozott kiadó, aki az egyébként is 
rossz fordítás kiadását magára 
vállalta, s hogy akadt napilap, mely 
helyet adott e szennyek szennyét 
irodalmi értékűvé magasztaló kriti-
kának. Hja, csábít a reklám és az 
anyagi siker! A francia kormány 
budapesti képviselői bizonyára nem 
tudják, hogy a pártfogásukkal ala-
pított Librairie Francaise, melynek 

nemes rendeltetése a francia gon-
dolat és ízlés kiválóbb termékeinek 
terjesztése hazánkban, kirakatát 
heteken át majdnem kizárólag a 
Garoonne példányaival garnirozta 
körül a francia kultúra nagyobb 
dicsőségére... 

Valljuk be: kissé elmaradtunk a 
francia irodalom ismeretében. Ki-
adóink legfeljebb egynéhány rek-
lámsikerű könyvet fordíttatnak le, 
mint a Batualát, vagy Pierre Be-
noit regényeit, de nem igen tudnak 
arról, hogy tisztább, ideálisabb célú 
irodalom is fejlődik ma francia föl-
dön. A fordítók még ma is a 
realista és naturalista regénynél 
tartanak és alig jutnak túl Balzac, 
Maupassant, Zola, Flaubert mű-
vein. Flaubert előretörése minden-
esetre örvendetes és finomabb esz-
tétikai igényekről tanuskodik. De 
aztán megálltunk. Paul Bourget és 
Henri Bordeaux katolikus, de pozi-
tivista szellemű regényeié az utolsó 
szó, pedig ezek nem jelentenek 
semmi újabb tartalmat a X I X . szá-
zad francia regényóriásai után. 
Romain-Rolland sikere is csak a 
háború alatt kezdődött és a német-
osztrák pacifisták közvetítették 
hozzánk, holott nagy regénye már 
jóval a háború előtt be volt fejezve 
és nálunk csak az amateurök is-
merték. 

Pedig a mai francia regényiroda-
lom mindenféle irányban igen érté-
kes újdonságokkal elégítheti ki a 
magyar olvasóközönséget. A Ke-
resztény Sajtóvállalat kiadta ugyan 
J. J. Tharaud: Kereszt árnyékát, 
de adós maradt a minket közelről 
érdeklő Quand Israét est roi kiadá-
sával, mely Tisza Istvánról és a két 
forradalomról nyujtott a nyugati 
világnak hű és megkapóan drámai 
képet. Másrészt Châteaubriand, 
Baumann mély drámai erővel és 
lendülettel írt regényeinél szebbe-
ket nem találhatna egy keresztény 
kiadóvállalat. (Zárjelben: mikor 
fordítják le és adják ki már Clau-
del, a ma élő legnagyobb francia 
költő drámáit?) 

Egy kiadó sem vállalkozott még 
Giraudoux és Paul Morand kiadá-
sára, pedig e két íróban megtalál-
juk az újdonság és siker friss va-
rázsát és egyúttal valami egészen 
sajátos új irodalmi stílus báját, 
mely persze távol áll a feuilleton-
regények nyugodt banalitásaitól. 



555 
Hát Marcel Proust, a csodálatosan 
mély analizis mestere! Viszont Zola 
elavult naturalizmusán túl jutunk 
Pierre Hamp műveivel és Jules Ro-
mains unanimista „csoport-regé-
nyeivel, melyek irodalmi értékü-
kön felül még mulattatók is (Les 
Copains, Mort de quelqu'un stb.). 
És hol vannak még a fantasztikus 
regényírók, a serdülő kor analistái, 
hol Benda filozofikus regényei stb. 
stb.? 

Szokjuk már meg egyszer: jár-
junk a magunk lábán és ne várjuk 
meg, míg a Neue Freie Presse be-
vezeti a francia írót a fordíthatók 
páholyába, ahonnan aztán kiadóink 
kiszemelik a maguk embereit. Ol-
vassunk magunk! Gondolkozzunk a 
magunk fejével, válogassunk a ma-
gunk ízlésével. Eckhardt Sándor. 

Verseskönyvek. (Forbáth Sándor: 
Játékhajó; Lovász Pál: Tiszamen-
tén; Székely László: Isten szeme 
előtt. Vigasztalások éneke; Szüts 
Iván: Halott már minden; Fazekas 
Ernő: Vadvirágok; Urr Ida: Zoko-
gások.) 

Forbáth Sándor nem mai ember; 
nevét legalább tíz esztendeje is-
merjük. Nagy időközökben írt, fel-
tűnően keveset, de azért jól emlé-
kezünk finom, lehelletszerű, holdfé-
nyes rokokó-verseire, melyek hatá-
rozott egyéniséget adtak megjele-
nésének. Talán híres író válhatott 
volna belőle, ha nem olyan szerény 
és kételkedő. Lám, mások, akikkel 
indult, köteteket megírtak azóta, 
vitás irányokért harcoltak a boldo-
gultak, mert nemcsak írni, hanem 
harcolni is tudtak. Harc minden-
nek a lelke, az irodalomé leginkább. 
Forbáth ehhez az egyhez nem ér-
tett, ezért maradt portyázónak s 
ezért van aztán, hogy sokan úgy 
néznek majd rá, mint vadonatúj 
poétára. 

Mikor kötete (Játékhajó) kezembe 
került, azonnal egyik versét keres-
tem; talán egy évtizeddel ezelőtt 
látott napvilágot s még ma is régi 
szépségében él bennem. Ime: 

Egyedül. 
Hárman valánk a kis szobában: 
A csönd, az éjfél és magam. 
(Meghitt barátok mind a hárman.) 
Szúette, nyűtt, kopott szobámban, 
A padlás mellett idefönt: — 
Magam, az éjfél, meg a csönd. 

Az éjfél csakhamar kidőlt a sorból 
S halkan, ahogy jött, elköszönt. 
Ketten maradtunk jó barátok 
Örömben, búban: én s a csönd. 
Aztán a csönd, mint egy ledér nő, 
Térdemre ült és átkarolt. 
— Oly vérfagyasztó csókja volt, 
Hogy megborzongott tőle testem 
És hangosan zokogni kezdtem. 
Pattogtak, nyikkantak mögöttem 
Az ócska bútordarabok. 
A léha csönd felkacagott 
És elköszönt... 
Magam maradtam idefönt. 

Forbáth Sándor a szépség, a báj 
poétája. Verseiből kihallani a szív-
dobogást s megérezni a lélek mele-
gét, nemes őszinteségét. Babits Mi-
hály, ki előszót írt kötetéhez, nem 
hiába nevezi dalait gyöngyszemek-
nek. 

Hűvösebb, elvonatkozottabb lé-
lek Lovász Pál. Könyvét kissé egy-
hangúvá teszi a szonett-forma, me-
lyet szinte kizárólagosan választott 
magának. Ebben a merev köntösben 
vonulnak fel pasztellképei elvesz-
tett szülőfalujáról, annak tájairól, 
alakjairól. Verselése sokszor mes-
teri, nyelve választékos, feltűnően 
csiszolt, hajlékony, lányosan ké-
nyes nyelv, bizonyos parnassien 
zománcozással. Ez a forma már 
megérett a legfelsőbb költői szépsé-
gek kifejezésére. Lovász Pál — 
egész kötetét nézve — egyelőre még 
nyelvművész, de néhány verse már 
komoly irodalmi színvonalon áll. 
így pl. a Pásztorok biztos kézzel 
rajzolt, élettel teljes művészi kép s 
feltétlenül kiváltságos tehetségről 
tanuskodik. Ez a könyv — szépsé-
gein kívül — azért is rokonszenves, 
mert első verses üzenet a szerbek-
nek ítélt magyar föld irodalmából 
s nekünk jóleső bizonyság, hogy a 
magyar költészet birodalmában 
még mindig a régi határjelzők áll-
nak. 

Székely László hivatott, de még 
kiforratlan, túlságosan nyugtalan 
megjelenésű poéta. Minden során 
érzik, hogy új utakat keres, sőt haj-
szol, tömörségre, súlyra, nagy ki-
fejező erőre törekszik mindenáron. 
Verseiben sokféle hatás mutatko-
zik Walt Whitmantól az ultramo-
dern irányok útvesztőiig. Jórészt 
modorosan hosszú sorokban ír; 




