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Külföldi Szemle. 

A modern költő és a vallás. 
A berlini Eckart kiadócég 1931-

ben figyelmet érdemlő kísérletet tett : 
német és külföldi írókhoz fordult és 
kérdést intézett hozzájuk vallásos 
meggyőződésüket illetőleg. A beérke-
zett válaszokat (számszerint 90-et) 
könyvbe gyüjtve kiadta «Dichter-
glaube. Stimmen religiösen Erlebens» 
címen. A beérkezett válaszok túl-
nyomóan német íróktól valók, de 
több más, főleg francia is, hozzájárult 
ahhoz, hogy a képet a maga állás-
foglalásával kikerekítse. Érdekes mind-
járt néhány olyan közismert nevet 
fölsorolni, amelyeknek viselői a vá-
laszt megtagadták : G. K. Chesterton, 
André Gide, Selma Lagerlöf, Sigrid 
Undset, Franz Werfel stb. Viszont 
pl. éppen ez az utóbbi író legújabban 
a «Literarische Welt» folyó évi ápr. 
29-iki számában közöl «Ein Gottes-
beweis» címen részletet egy készülő 
könyvéből : «Können wir ohne Gottes-
glauben leben?», mely a Zsolnay cég-
nél Bécsben fog megjelenni. 

A fentemlített kötetben megszólal-
tatott 90 író közt természetesen sok 
a kevésbbé ismert. Elég a legneveseb-
bek vélekedését, meg a különösen 
sikerült vallomásokat számba venni. 
Az összbenyomásról maga a kötet 
szerkesztője, Harald Braun kénytelen 
bevallani, hogy az sajnos, eléggé ked-
vezőtlen. A költők vallásossága (s 
ilyenről majdnem kivétel nélkül mind-
egyiknél lehet beszélni) majdnem egy-
értelműen az egyházi formák és a 
dogmatikus kötöttség ellen fordul. 
Kivételek természetesen vannak, de 
itt inkább a nem németek vezetnek. 
Paul Claudel pl. nagyon röviden, de 
nagyon határozottan felel s ezzel a 
mondattal kezdi : «Meggyőződéses 
katholikus vagyok és ahhoz, hogy 
tudjam, miben hiszek, miben nem, 

elég a katekizmushoz nyúlnom !» Be-
ismeri, hogy voltak pillanatok életé-
ben, mikor bensőleg összeütközésbe 
került az egyházzal, de alaposabb 
vizsgálódás után mindig az egyház-
nak volt kénytelen igazat adni. 

A délnémet, de nyilvánvalóan olasz 
eredetű, szintén kath. Hans Carossa, 
kinek egyik legújabb regényéről, az 
«Arzt Gion»-ról megemlékezett a Nap-
kelet márciusi száma is, főként a mai 
nyomorúságos helyzetben százszoro-
san szükségessé vált felelősségérzés-
ről ír. Megemlékezik róla, hogy a mo-
dern ember tökéletes hite mennyire 
megnyilatkozott katonatársai között 
a világháborúban, a fronton. Ezt, 
sajnos, újra feledésbe hagyták me-
rülni azok is, kik legőszintébben át-
érezték akkor, pedig ebben a tekin-
tetben továbbra is katonáknak kel-
lene maradnunk az élet vásári zajá-
ban is. — Ugyancsak a Napkelet (még 
hozzá az első évfolyam) hasábjain volt 
magyar nyelven elsőízben szó Jakob 
Kneip-ről, a Rajnavidék érdekes fiá-
ról, aki a kath. vallásosságot hamisí-
tatlan ősi római meg germán pogány 
vonásokkal keverve igazi földillatú 
népiességet és népszerűséget kölcsön-
zött neki. Egész gyermekségem, vallja 
ő ebben a kötetben, a processziók 
énekétől, az orgona hangjától, a ha-
rangok zúgásától van át- és átitatva. 
Mindez a magam életemnek éppúgy, 
mint a legszegényebb falusi anyóka 
életének, látszólag örömtelen napi 
munka közepette is megadta azt a 
fényt, mely fölemelte a legjózanabb 
és leghétköznapibb munka gondjai 
közül is az örökkévalóság magassá-
gába. Örömmel emlékezik meg róla, 
hogy volt egy rövid idő a világ-
háború után, mikor a vallásos művé-
szet, irodalom fellendült, de napjaink-
ban ismét hanyatlás mutatkozik ; 
a politika és a sport ragadja magával 
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a legderekabbakat is ! Kárhoztatja 
azokat, akik a keresztény művészettől 
félnek s főleg ama főpásztorokat, kik 
a szellem ereje helyett a hataloméban 
bíznak. 

A föltett kérdések vallás-, keresz-
ténység-, felekezet-, egyházhoz való 
viszonyra vonatkoztak ugyan, de 
minden író, költő a legegyénibb, 
akár költői formában is válaszol-
hatott. Romain Rolland mindenek-
előtt «La Mystique et l'action de 
l'Inde vivante» című könyvére utal 

s válaszának többi részei is összhang-
zásban állnak ezzel a ténnyel. Kifeje-
zett szektárius hívő, ki megvetéssel 
fordul el azoktól, akik kényelmesen 
együttfutnak a tömeggel és megelé-
gednek egy mindenkinek megfelelő 
közös formulával a hit dolgaiban. 
«Vallás sohasem lezárt valami. Tett 
és tettrekész akarat, nyugalom nélkül. 
Előtörő forrás, sohasem tó.» 

Egy másik jónevű francia író, 
Henri Barbusse szinte a régi jó föl-
világosodott gondolkodás moderni-
zált formáit mutatja. Meglepően bízik 
a józan ész mindent legyőző erejében 
s úgy látja, hogy ez most már végre 
a szociális viszonylatban is rendet fog 
teremteni, az igazsághoz fog elvezetni : 
«la justice n'étant qu'une vertu scienti-
fique». Szerinte mindenekelőtt le kell 
rántani az álarcot a hazug liberaliz-
mus és a csaló pacifizmus arcáról, 
amely a tömegeket a háborúba so-
dorja, miközben tartalmatlan béke-
formulákkal maszlagolja őket ; le 
kell végül álcázni a hazug haladást, 
amely látszatengedmények mellett a 
tömegeket elnyomja és kizsákmá-
nyolja. Mindezt azonban mágikus és 
vallásos formulák segítségül vétele 
nélkül, emberi józan ésszel kell el-
érnünk ! Nem rosszmájúság, ha Bar-
busse mellé mindjárt Thomas Mannt 
állítjuk, aki romantikusként szeretne 
bemutatkozni, mert hozzászólása 
címéül a «Fragment über das Re-
ligiöse» ősromantikus kitételt hasz-

nálja. Ehhez azonban igazán kevés 
joga van ; a tartalomból rögtön ki-
tűnik a szkeptikus, liberális érzelmű, 
átlagon felüli szellemű, de mégiscsak 
nyárspolgár, aki vallomását azzal a 
visszaemlékezéssel kezdi, hogy atyja 
halálos ágyán a mellette imádkozó 
pap szavait egy hangos és energikus 
«amen»-nel igyekezett félbeszakítani. 
Méltó folytatása ennek a következő 
vallomásrészlet : «Hit? hitetlenség? 
Alig tudom, hogy mi az egyik és mi 
a másik. Tényleg nem tudnám meg-
mondani, hogy hívő vagy hitetlen 
embernek tartom-e magamat». Ez 
jellemzi a modern európai átlag-
embert is. De hogy is írt már erről 
Wolfram «Parzifal»-ja bevezetésében? 
Az ember legyen vagy tiszta fehér, 
vagy fekete, mint a gonosz, csak ne 
felemás, mert az ilyen tarka lélek 
igazán és végkép az ördögé. Sokkal 
biztatóbban hangzik, amit Mann elme-
futtatása vége felé ír, ahol a szellem, 
nyilván az emberi szellem, föltétlen 
hívének vallja magát. Szerinte a 
vallási probléma a humanitás problé-
mája : «die Frage des Menschen nach 
sich selbst !» Mintha hasonló hango-
kat már másfélszázaddal előbb lehe-
tett volna hallani, mégpedig a német 
polgári fölvilágosodás legelőkelőbb 
harcosa, Lessing ajkairól ! Thomas 
Mann egyébként bejelenti még ezen 
a helyen, hogy most egy vallás- és 
mitosztörténeti tárgyú regény foglal-
koztatja. Ez elé kiváncsian tekinthe-
tünk. Bizonyára jobb lesz, mint ez a 
megnyilatkozás, mert vannak írók, 
kik csak költői formában tudnak 
szellemesen nyilatkozni. 

Sokkal erőteljesebb és sikerültebb 
Albrecht Schaeffer drámai párbeszéde 
Klemens és Irene között (a nevek ter-
mészetesen szimbolikusak), amelyet 
azonban terjedelme miatt nehéz e he-
lyen csak legfőbb pontjaiban is, össze-
foglalni. Leglényegesebb része az, ahol 
Isten hivése helyett Isten tudását 
vallja Klemens : «mert a hitben köve-



533 

telés rejtőzik, a tied, Dosztojevszkié, 
Krisztusé vagy Istené, azért utasí-
tottam vissza a hitet. Tudom a 
mennyet, tudom a földet ; tudom az 
Istent és tudom az embert . . . Ezt 
nem az értelemből tudom és ezért 
mások hasonló hitüket nevezik így : 
quia absurdum». 

Ennyi példa elég. 
Túlnyomólag nagyon egyéni színe-

zetű ez a hit, amit azonban már a 
költői alkotásokból, ezek nélkül az 
írói önvallomások nélkül is tudhat-
tunk. Egy régebbi tudományos munka, 
A. H. Kober könyve, «Geschichte der 
religiösen Dichtung in Deutschland» 
(Essen, 1919) ugyanezt mutatta. A ki-
adócég és a szerkesztő a «Dichter-
glaube» kötetre válaszokat, vitát és 
az eszmék, a meggyőződés tisztázását 
várja. Kívánjuk, hogy így legyen. 
Szükség van rá. Kószó János. 

Angol költők a huszadik században. 

A XX. század angol költőinek mű-
veiből két anthológia forog közkézen, 
az egyiket H. Monro (maga is jónevű 
angol költő), a másikat L. Schücking 
(német történész, egy Lutherről szóló 
érdekes regény szerzője) szerkesztette.* 
A versek összegyüjtésében, magától 
értetődik, van különbség, mert hiszen 
az anyag, amiből válogattak, rend-
kívül terjedelmes. A század eleje óta 
író költők számát kétszáznál többre, 
a verseskötetekét hozzávetőleg hat-
százra becsülik. A vezető és hangadó 
személyiségek megjelölésében azonban 
az anthológiák nem térnek el egymás-
tól. Az 1900-as évek elejének reprezen-
tatív lirikusai Hardy, Bridges, Brook, 
Yeats voltak. Az egész Európát el-
árasztó francia hatás ezen a lírán 
egyáltalán nem, vagy csak alig mutat-
kozott. Abban az időben Angliában 

* H. Monro : XX. century poetry. 
London : Chatto and Windus. — L. 
Schücking : Anthology of modern 
english poetry. Leipzig : Tauchnitz. 

az elzárkózás még igen nagy volt, 
annyira nagy, hogy a Hardy-nál, 
Bridges-nél modernebb, európaibb 
költők, akik már a század első tizenöt 
évében írtak, nem teremtettek új 
ízlést. Észre sem vették őket. Nem 
kapcsolódtak tradicióhoz — nem vet-
ték őket tudomásul. Ha azonban ebből 
valaki azt következtetné, hogy Brid-
ges, Brook, Hardy, Yeats és a többi 
háborúelőtti költő akadémikus, lelket-
len, száraz lírát írt, a legnagyobbat 
tévedné. Az angol tradició más népek 
tradiciójától lényegében különbözik : 
minden időben vannak rejtett erő-
forrásai, minden korban vannak tar-
talékai. Azért, hogy a líra nem forra-
dalmár, nem szabad, nem kihívó és 
hősies — líra marad. Személyes, sok-
szor mély, formája mindig tiszta, 
komoly. Költészet. 

Az 1914. és 1918. évek között levő 
időben az angol líra háborús líra volt, 
az összes hadakozó népek között az 
egyedüli, amelyiknek őszinte, belülről 
fakadó és esztetikai értéket teremtő 
háborús lírája volt. Graves, Aldington, 
de különösen Sassoon ennek a költé-
szetnek főalakjai — Sassoon, aki ké-
sőbb a líra egyéb területein is tudott 
nagyszerűt alkotni és akinek «Hearts 
journey» ciklusa az egész modern angol 
költészetben a legforróbb erotikus 
verse. 

1920 után az új erők egész légiója 
szabadul fel. A háborúelőtti és háborús 
költészet még hat, de sorra lépnek elő, 
illetve sorra válnak eleven energiákká 
azok az irányok, amelyek már a hát-
térben éltek és az egészen újak. Igazi 
lírai, versírói tehetség ezek között a 
költők között egyetlenegy sincsen. 
Annál több az érdekes, eredeti, új-
szerű, sajátságos egyéniség. Stephens 
a Yeats-féle mesehangulatokat viszi 
tovább : egész tündérvilágot teremt 
lírájában ; igazi ereje azonban nemes, 
tiszta prózája. Lawrence elméletet és 
regényt írt a legnagyobb sikerrel, de 
lírájában is az a bátor és egyéni gon-
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dolkozó, aki másutt. Joyce verses-
kötettel debütált, de igazi eleme a re-
gény. Masefield hamsuni, gorkiji ver-
seket írt : csupa kaland, tengerész-
hangulat, tropusi íz és idegen levegő. 
Blunden, a három Sitwell, De la Mare 
és a többi törvénye : az egyéniség, 
a szabad, a mindenkitől különböző, 
sajátos, soha ezelőtt nem ismert han-
gok, színek és stílusok törvénye. Meg-
indul a kölcsönhatás Anglia és Európa, 
de különösen Anglia és Amerika kö-
zött : az Újvilág erőteljes költészete 
igen mély benyomást tett az angol köl-
tészetre. 

A huszas évek végén megint új hang 
vegyül a lírába : új hiúság lép életbe— 
a költőkre nézve «csaknem sértő lesz, 
ha megértik őket.» A líra a szavakat 
még nem lelt valóság kifejezése lesz, 
valami, ami inkább erőfeszítés, mint 
beszéd : sűrű homályban felvillanó 
fények, artikulátlan kiáltások, bizony-
talan értelmű mondatok. És ez az új 
költészet hirtelen terjedt. Korszerű 
volt : a zavart, nyugtalan idő meg-
találta magát benne. Beteljesedett, 
hogy azoknak, «akik megtanultak be-
szélni, már nem hisznek, csak azok-
nak, akik dadognak.» Ez T. S. Eliot 
hangja. Összekeveredik benne apoka-
liptikus jóslat, irónia, vallásos rajon-
gás, embergyűlölet, misztikus vizió, 
melankólia és vad szenvedély. Eliot 
lírája az angol irodalom természetes 
fejlődése, ugyanaz a fok, ami a prózá-
ban Joyce-nál, a drámában kisebb erő-
vel O'Casey-nél jelentkezik. Ez a leg-
aktuálisabb jelen, a ma költészete. 

A stíluskülönbségek sokasága nem 
az egyedüli gazdagság. A tárgyak soka-
sága még gazdagabbá teszi a huszadik 
század angol költészetét. Sokarcú, sok-
vágyú líra ez, tengerkék és fenyőzöld, 
amiben összevegyül szénaillat és gáz-
szag, idill, rajz, mithológia, legenda, 
háború — ritmikus rímben, rapszodi-
kusan, fegyelmezett szabatossággal és 

csaknem prózai szabadsággal. És min-
denütt akad valami szépség : kelle-
mesen csendülő sor, gondolat, kép, 
impresszió ; néhol csak egy szál virág, 
néhol egész csokor, ritkábban gyöngy-
szem, sőt egy-két gyémánt. 

* 

Binét Menyhért «Angol költők a 
huszadik században» címmel tizenegy 
költőtől száznál több verset fordított 
le magyarra. A gyüjteményes kiállítás 
módszerét alkalmasabbnak találta a 
tárlaténál. Nem akarta elaprózni az 
anyagot. Akit be akart mutatni, több 
oldalról mutatta be. Célját elérte. 
A könyv a költőkről egységes képet 
ad. Az anthológia főszereplői : Hardy 
és Yeats. Gazdagon képviselődik : 
Davies, Drinkwater, Masefield ; ke-
vésbbé : Blunden, Gibson, Sassoon ; 
Hodgson és O. Sitwell egy-egy verssel 
szerepelnek. 

A költők és költemények megválo-
gatása fölött a két legerősebb bíró 
ítélt : a tolmács ízlése és rokonsága — 
s ezért az érte járó elismerés is kettős 
kell legyen, először, mint a műfordítás 
kész mesterének, másrészt a magas-
rendű ízlésnek. 

A versfordítások legtöbbje az ere-
detinek minden szépségét magával 
hozta a magyarba. Binét Menyhért 
becsvágya az igazi műfordítóé, aki az 
idegen nyelven írt költemény helyett 
nem a magáét akarja hallani, hanem 
az idegent, sokszor azzal az idegen-
szerűséggel együtt, amely elkerülhetet-
len. Üdítő jelenség ez ma a sok álköltő 
között. Valódi angol versek, minden 
angolságukkal : a magyar szavakon 
átüt az angol tüze és vére ! A kötet 
jó egyharmad része az eredetivel tel-
jesen egyenértékű. 

A könyvet az Egyetemi Nyomda 
adta ki komoly, ízléses, vonzó formá-
ban, de, sajnos, néhány csúnya betű-
hibával. Hamvas Béla. 



535 

Antikapitalista regények. 
A mai német szellemi helyzet 

egyike a legérdekesebb látványoknak. 
Minden forr, kavarog, minden bizony-
talan, mindent megbírálnak, újraérté-
kelnek. A támadások nagyrésze az 
ellen irányul, ami a mult és jelen egyik 
legerősebb tartóoszlopa : a kapitaliz-
mus ellen. Ezeket a támadásokat nem 
szabad valamilyen szocialista akció-
nak tartanunk. A szocializmus, ha 
lényegében nem is, de gyakorlatban 
munkásvédelem a tőke ellen, amelyet 
abszolut úrnak tart, amelyben hisz. 
A mai támadások azonban már nem 
hisznek a tőkében sem. Szerintük a 
kapitalizmus magát a tőkést még in-
kább sanyargatja, mint a munkást. 

Ilja Ehrenburg Die Heiligste Güter 
és Robert Neumann Die Macht című 
regényeiben próbálom megkeresni en-
nek az új iránynak az eszközeit és 
világfelfogását. Ehrenburg a szovjet 
regényírói közül talán a legtehetsége-
sebb, de mindenesetre a legismertebb. 
Robert Neumann vaskos könyvének 
nem művészete, hanem az aktualitás 
ad értéket. 

Az új mondanivalóval új forma is 
jár. Először az tűnik fel, hogy szakí-
tanak az eddigi folyamatos elbeszélés-
sel, látszólag össze nem függő képek-
ből rakják össze az egyes fejezeteket. 
Ezzel a valóság felé tesznek egy lépést, 
amellyel szétdöntik a realista regény 
cselekményegységét. Valószínűleg a 
mozinak köszönheti az irodalom ezt 
az új formát. A másik szembetűnő 
vonás a csupasz, minden dísztől (ha-
sonlat, metafora, sőt jelző) mentes 
stílus. A «Sachlichkeit» jelszava, amely 
a modern épületekről lefaragott min-
den díszítő elemet, itt is érezteti 
hatását. 

Ehrenburg igazi irodalmi újításo-
kat is átvesz. Ilyen a modern francia 
regény «parole intérieure»-je, belső 
beszélgetése, amely abból áll, hogy 
a tudatban egymás után pergő gon-

dolatokat jegyzi le az író anélkül, 
hogy törődne azzal, ami a külvilág-
ban történik. Egy német diplomata, 
von Ulrich, a lakásán kezd el gon-
dolkozni és amikor a gondolatsor 
végére ér, «Berlin egyik végnélküli 
útján lépdel». Az érzéseket és szenve-
délyeket, a klasszikus regény fő-
témáit hangulatok helyettesítik. Han-
gulat a mulatóban, a zöld asztalnál, 
a pozsonyi kávéházban, de mindez 
csak elrejtve és be nem vallottan, 
mert fő a tény. Neumann a harmad-
rangú tehetségek szokása szerint min-
den mások által kitalált újítással fo-
kozott mértékben él. Borzasztóan 
«sachlich». Bécsről elmondja, hogy az 
osztrák köztársaság fővárosa, hogy 
1,847.000 lakosa van, hogy a regény 
egyik főalakja hányadik számú ház 
hányadik emeletén lakik stb. Ugyan-
így van a filmszerűséggel. Szépen be-
jelenti : Felvétel az autó belsejéből, 
felvétel kívülről s így tovább. Mind-
két regény szereplői bankárok, tröszt-
elnökök, politikusok, szóval a mai 
gazdasági élet középpontjai. Ehren-
burg műve Ivar Kreuger (Olson) éle-
tét és munkáját önti regényformába, 
aki akkor még dicsőségének tető-
pontján állott. Neumann egy Ka-
rachan nevű georgiai herceg történe-
tét mondja el, akit a bolsevisták 
menekülésre kényszerítenek. Magával 
hoz két cservonec lemezt is. A meg-
induló pénzhamisításba belekapcsoló-
dik a német jobboldal, az angol olaj-
tröszt, egy bécsi bank és egy zsidó 
ügyvéd. A kapitalisták mindkét re-
gényben, mint minden eszközt fel-
használó, pénzhalmozó, lelketlen ala-
kok szerepelnek. A másik támadási 
felület a család. Neumann regényéből 
a családi élet egyszerűen hiányzik és 
a maitresse-tartás normális állapot. 
Ehrenburg két feleséget szerepeltet. 
Az egyik látszólag jó és odaadó hitves, 
de állandóan csalja az urát. A másik 
hideg és önző asszony, aki csak arra hasz-
nálja férjét, hogy pénzt szerezzen tőle. 
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Ezek a regények már új témáik 
miatt is hatásosak. Az a kérdés, 
mekkora az irodalmi értékük. Neu-
mannal hamar tisztába jön az olvasó. 
A különböző újítások és modernkedő 
trükkök mögött nincs élet. Az ember-
ábrázolásnak azt a módját használja, 
amely örökéletű, mert a tehetség-
telen regényírók ismertetőjele. Nem 
tettekben és beszédjükben jellemzi 
alakjait, hanem egyszerűen meg-
mondja, hogy az ilyen és ilyen ember. 
Ehrenburg jobban belelát az embe-
rekbe. Elevenebben is tudja alakítani 
őket, noha az életet egy másik, a 
valóságtól távoleső síkba helyezi át. 
A valóság és a regény élete közt nem-
csak a szerző tendenciája adja meg 

a különbséget, hanem az egyénisége is. 
A regény világa sivár, nyugtalan, zak-
latott. Ennek a világnak legmélyebbre 
vésődő tulajdonsága az egész munkán 
átvonuló hangulat : vigasztalan, ko-
mor, kedvetlen lesz az ember, cél-
talannak látja az egész életet. Bizony, 
csúnya dolog ez az átkos kapitaliz-
mus, de azért megvan az az előnye, 
hogy nem lövik fejbe az embert, ha 
nem akar kapitalista lenni. 

Fábián István. 

Ezek a könyvek Pfeifer Ferdinánd 
(Zeidler Testvérek) Nemzeti könyv-
kereskedésében (Kossuth Lajos-u. 5.) 
kaphatók. 
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Minden kézirat a Szerkesztőség címére (Budapest, VII., Rózsa-u. 23. 
Telefon J. 314—20.) küldendő. Hivatalos órák délután 5—7-ig. 
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A folyóirat anyaggyüjtését minden hónap 15-én zárjuk. — Irógépen írt 

cikkeket kérünk. — Kéziratokat csak akkor küldünk vissza, ha bélyeggel ellátott, 
megcímzett borítékot mellékel a szerző. 

A N A P K E L E T minden közleményeért írója felel. 
A szerkesztésért és kiadásért felelős: TORMAY CECILE. 
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