
SZÉPIRODALOM. 

J u h á s z G y u l a : K é s ő s z ü r e t . Budapest. 1918. 111 1. A Táltos 
kiadása. 

Juhász Gyula arca a búsképű diáké, a vidéki poétáé, akinek lelke 
tanáros műveltséggel, arisztokrata könyvkultusszal és művészetrajongás-
sal telt meg és — mialatt végigjárja Máramarostól, Szakoloától Szegedig 
a vidéki városok kulturális elszigeteltségének kálváriáját — szívében az 
élet csúcsai, Budapest ós Páris felé lobog a vágyakozás. Befele vérző élete 
már két ízben nagy válságba sodródott : egyszer egy öngyilkossági kísérlet 
zúgott bele élménytelennek látszó, csöndes életébe, legutóbb pedig súlyos 
idegbaja fordította feléje a rokonszenves érdeklődést. Belső megrázkód-
tatásaiból a költészetének sima tükre alig árul el valamit. 

Nemcsak az élettől, az irodalom porondjától is mindig távol húzódott 
Juhász Gyula. Annak idején csatlakozott ő is a Holnap irodalmi megúj-
hodásához. Költeményei — a Versek (1907.) ós Uj versek (1914.) szerény 
címmel — a Nyugatban, a radikális Világban és az egyeztető Vasárnapi 
Újság képes hasábjain jelentek meg, igénytelen parnassien stílusukkal nem 
sok vizet zavarva. Most, hogy harminchat éves öregségében — jellemzően — 
Késő szüretnek nevezi a verseit, költői modora és mondanivalója ugyanaz, 
ami volt tíz évvel ezelőtt. 

Igaz, egy kicsit konkretizálódott a látása: kinéz az «elefántcsont-
torony» könyvtárszobájából, meglátja az árva falusi állomásokat, hallja 
messziről a paraszt-harang kongását, elmélázik a holdas este hangulatán, —-
kedvelt jelzője a «méla» — de aztán esztéta fantáziával megint mene-
kül vissza az artisztikumok papiros-világába. Ahogy a fiatal Vörösmarty 
helyzet-dalokat ír, mert még nem volt mit önmagából merítenie, úgy éli 
ő bele magát a kultúra múltjába, hogy érzelmekkel, hangulatokkal rezegje 
körül a témákra ihlető szép élet-szurrogátumokat. Meglátszik rajta, hogy 
a Babits—Kosztolányi generációval végezte Pesten a filozófiát : a modern 
kultúremberek lelkirokonsága fűzi a «szürkülő vidék» versfaragóját a nagy-
város költőihez. A panaszos dal neki «Ovidnak szomorúsága», — mily 
tudákos rokokóarchaizmus ez a régi németes formája a névnek — a tre-
cento Szent Ferencének naiv litániája vonzza; az öröm mint «régi szó» 
jelenik meg előtte, akit «Schiller és Beethoven áldva zengett» — teszi 
hozzá tudákos hangulatkereséssel ; a Beatrice-motivumból az örök szép-
séget szimbolizálja ki magának bús szonettba öntve ; a teremtő Michel 
Angelóval mondatja el a mulandóság szavait : hiába, ebbe a téma-már-
ványba sem tudok életet faragnia, ú j pontusi elégiát költ, hogy ebben az 
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irodalmi foglalatban sírhassa el a saját nyugatra-vágyódását és halált 
kívánó számkivetettségét. Az allegória általában kedvenc formája ; nem-
régiben a német katonai hatalom tetőpontján, énekelte az elnyomott szittya 
szonett-dalát, aki a «római» imperátornak «acélt és búzát» küldő tájról 
• álmodóan néz távol napkeletnek» (Pannónia). 

Dekadens magábaszállással fordul a vallás ihlető témáihoz, — a szer-
zetes hórái, a föltámadt Krisztus, a «rohateczi Mária» — hidegen meg-
oldott költői föladatok: alig egy-egy szóban lobog föl az érzés meztelen 
parazsa. Az Anonymus-szonett sem több : erőtlen vers-kommentár a mély 
hangulatú szoborhoz. Vergilius az «elizi» mezőkön, Goethe Weimarban, 
a gillotin alatt is etikett-modorú Marie Antoinette, göröß szobrok, Achilles 
paizsán a busuló juhász, himnusz egy csonka Vénuszhoz, a festő Filippo 
barát, kinek — mint Juhász Gyulának is — «a föld csak cella és igazi 
hazája az arany menny, hol élnek boldogok» — íme az 6 világa, az ő 
racionális talapzatú témái. Vannak «tájleírásai» is — de ez inkább régi-
eskedés nála, mint öntudatlan visszafelejtkezés a régi sablonban : tájleírás 
közben is az jut eszébe, hogy «most álmodik bús szelíden Tömörkény». Ilyen 
intellektualista örömökből-búsulásokból rakódik össze Juhász Gyula poé-
zise. Egy ember, aki nem éli az életet -— bár fájva tudja, hogy szép és 
hívogató, mert a könyvek várják : «könyvek könyve, találkozóra távoli 
szivekkel» (Stanzák). Szavak fűzésébe, ácsolt verssorokba kapaszkodik, 
mint életföntartó szépségekbe és erőtlen felkiáltójeleket zeng az «isteni 
líra» dicsőitésére. Mindenik verse úgy hat, mintha valami kép alá készült 
volna magyarázatnak. 

Ez a neurasztheniás belső vonaglás, mely inspirációért a kultúrába 
temetkezik: ez Juhász Gyula minden erénye és gyöngesége. Itt-ott össze-
kapar egy kis hangulatra való tüzet, de nehezen olvasztja föl a témákat : 
sok elavult kép, frázisnak ható régi pátoszú szólam, irodalmi sztagnálást 
mutató semmitmondó közhelyek — («kék sátor a csillogó ég», «tarka 
szőnyeg az örök föld») — és az állandó tompított, nőies lágyságú hang 
valami monoton szürkeséget borít rá az ájtatosan, mélabúsan megfaragott 
versekre. Ilyen költői temperamentummal csak a legnagyobb nyelvművé-
szet tudna szobrot állítani önmagának. Juhász Gyulát dekadens szókul-
tusza és sokszor hideg retorizmusa a modern franciákhoz kapcsolja, talán 
leginkább a finomrezgésű Mallarméhoz áll közel. Balázs Béla és Babits 
Mihály is ezen az úton indultak el. Balázs az absztrakciók zsákutcájába 
tévedt. A hasonlíthatatlanul színesebb és teremtőbb nyelvű Babitsnál a 
merev burok alól mind erősebben tör ki a temperamentum lávája: újab-
ban mintha egy lépést tett volna abban az irányban, amerre a Kassákék 
mérföldes csizmája száguld. Juhász Gyula megmaradt az érzelmes elmél-
kedő szonettek középútján. 

És mégis egy ember adja önmagát a verseiben, egy kultúrlény, aki-
nek a világ egy szép schönbrunni park és az életről való gondolkozás 
tragikusan fáj : dallamokba töri az életvágyát és a «Vénusz csókját» csak 
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dalban érzi. Ismerjük ezt az örök típusát a robotoló embernek. A Csokonai, 
Petőfi olthatatlan ólet-szomjúsága Juhász Gyulánál szerény hangon, igény-
telen skálával szólal meg. Nem is a monumentalitása és ereje, az invenció 
bősége : hanem épen a kisplasztikájú faragványai teszik az értékét ennek 
az artisztikus művészetnek. 

Z. B. 

H a v a s I s t v á n : V e r s e k . Budapest. 1918. 112 1. Singer és Wolfner 
kiadása. Ára 4 kor. 

Havas Istvánnak immár negyedik verskötete hagyta el a sajtót : három, 
hat, tizennégy év esik közéjük, 1895-től mai kötetéig. Az időközök egyre 
nőnek, a kötetek verskészlete pedig apad ; a harmadiknak tizenkét verse, 
az utolsónak hét darabja az előző kötetekből már ismerős. Az ember 
azonban a három első kötetben alig változott. A szerelem sablonos dalai mel-
lett egyre több a messzebb tekintő — ez az egész változás. 1904-ben is 
azt a vallomást teszi az író, amit tizenhárom év előtt : erős lelket érez 
magában, lüktető élet minden idegében ; vakmerő, fiatalos élet az élete : 
árkot ugrik, folyót úszik át, éjszakákat táncol keresztül ; a mámoros kedv, 
vígdal felel meg neki. Az erdőn, a mezőn érzi jól magát : izma feszül, vágya 
csapong, még a haláltól sem retten. Fiatal szíve szeretettel ölel magához 
mindent, amit az élet nyújt : a magányt és a társasságot, a munkát és a 
mulatságot, a falut ós a várost. De azért a falu van a lelkéhez közelebb : 
az erdő tanította a szépre, jóra, mesére, egyszerűségre, szánalomra, ember-
szeretetre. Oda kívánkozik vissza, «hol a nótát nem hazudja senki» ; a 
városban az érdek harcának zaja elnémítja a lantét. Az erdő fái hajtha-
tatlan büszkeségre tanították, megszerettették vele a szabadságot, — a 
város bókolást, kötöttséget kényszerít reá. A nagy házak között is azon 
ábrándozik, mit tenne otthon ? 

Annál meglepőbb, hogy az új kötetet a szerző «Budapestnek, a Váro-
sok Városának, a Nagynak és Szépnek, kit még mindig oly kevesen szeret-
nek igazán», ajánlja. íme a költő, aki csak az imént még a sírját is falusi 
temetőben kívánta, olyan városszeretőnek ígérkezik, mint Verheeren. De 
Ígérkezik csupán. Amit Havas a városból lát, az nem a város mai élete, 
az Budának a múltból leszűrődő hangulata. «A szíveknek ez az óceánja, 
az akaratoknak az a mysteriumba zárt csomója» (Quel óceán ces coeurs ! 
Quels noeuds de volontés Serrés en son mystère !) más költői érzékszervet 
kíván, — a magyar poéta még annak az antropomorphistikus természet-
szemléletnek a tanítványa, amit Petőfiből ós Lenauból ismer. A várban 
a csend lovagregényeket idéz képzelete elé, a Dunaparton sellőasszonyokat 
lát, a hidak kék szallagját angyalok tartják, a Balaton szerelmes asszony, 
szerenádot dalló apródja a Hold. Ez a természetesebb hangja : a látott 
fény vagy árnyék ilyen irányban rezdíti meg képzeletét. A Vérmezőn a 
hajnal bibora Martinovichék sorsára eszmélteti. Szerzőnk azonban még két 
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stílt próbál : a túlhevített képzelet változatos skáláját, amely mindent az 
élet varázsvesszejével érint, s mértéket nem néz ; egy szó, egy kép rész-
letesebb színezésre készti, ha e dal hangulata szempontjából nines is annak 
fontossága. A szimbolista stílt is megkísérli : a hullámorgona búg ger-
jesztő szimfóniát . . . érik a vágy bora . , . stb. A szimbolista versnek azon-
ban inkább csak ott van helye, ahol az egész kötet képzelete ilyen úton 
j á r : itt erősen érezzük, hogy stílussal kísérletezik a szerző. Egyáltalán, 
az 1904-ben megjelent kötet megállapodott stílusa után az új Versek az 
új stíl-keresés útján mutatják a költőt. Ezért kevesebb a negativ erejű 
vers, de több a finomság, több az újság. Nem is fakadnak a régi mélység-
ről a versek: röpke hangulatok, melyeknek megformálása volt a költő fő-
gondja. A stílushoz való alkalmazkodás megerősíti azt a hitünket, hogy 
Havas Istvánnak tehetsége van lírai darabok lefordítására : Lenau-versei 
után teljesebb Lenau-kötetet joggal várhat az irodalom. It. 

Kaffka Marg i t : \ r é v n é l . Elbeszélések. Budapest. 1918. 240 1. 
Franklin-Társulat kiadása. Ára 8 К 60 f. 

Itt most nincs elég terünk arra — de e helyen feladatunk nem is 
az —, hogy az alig néhány hónapja elhunyt jeles írónőnek, Kaffka Mar-
gitnak egészen — sajnos, nagyon is rövid — pályáját szemügyre vegyük, 
s irodalomtörténeti jelentőségét móltassuk és összes munkáit értékeljük. 
Ezúttal csak utolsó művéről, A révnél című kötetről szólhatunk, mely 
komoly, rövid elbeszélést tartalmaz, s mely már halála után jelent meg, 
akkor, mikor a ritka tehetségű szerző kezéből mindörökre kiesett a toll, 
mit olyan hivatottsággal és nemes becsvággyal, s oly fényes sikerrel 
forgatott. 

E kötet teljes kifejlettségben, pazar virágzásban mutatja Kaffka 
Margit írói tehetségét. Emberi lelkeknek és viszonyoknak biztos meg-
látása és éles megfigyelése, tapasztalatoknak egy rendkívül érdekes egyé-
niség fénytörő és fénybontó prizmáján való átszűrése, mélyen járó gon-
dolatoknak ős finom érzéseknek művészien szép nyelven elénk tárása — 
ezekből a tényezőkből szövődik nagyjában Kaffka Margit írói tehetsége, 
melyhez foghatót nő-íróinknál — de általában már egészen irodalmunk-
ban is — csak keveset találunk. Ezzel az utolsó munkájával az írónő, 
pályája magaslatáról az élet borongó, sötét felhőit a művészet áttörő 
napfényétől megvilágítva mutogatja nekünk, s hol — irodalmunk örök 
kárára — egyszerre megszakad a pálya, amely, ha talán a novella-írás 
terén már magasabbra nem emelkedhetett volna is — ámbár az sem le-
hetetlen —, de nagyobb alkotásokban bizonyára még jobban elmélyülhe-
tett volna e fényes írói pálya munkássága, s gyarapodhattak volna méltó 
diadalai. 

A kötet sok kitűnő darabja közt a legmesteribbek egyike A révnél 
című — melynek igaz értékét tudta, úgy látszik, a szerző is, mikor e 
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kis rajz címét tűzte — egyébként is igen találóan — a könyv homlo-
kára. Néhány vonással egy egész család élete tárul itt elénk, egy révész-
családé, melyből az iszogatni szerető házsártos apa, az" ellentéteket simít-
gató, s szive egyik felével itt remegő, a másikkal pedig katonafiáért 
aggódó anya, s az önérzetében apja ellen ágaskodó itthon lévő kisebb fiú 
szerepelnek, veszekednek s békülnek meg, mialatt csónakuk átsiklik a 
vízen. A gyötrődő anya — kinek türelmes szivén «átvágtat minden, min-
den nyomorúsága, dühe, rosszasága, véletlene, vak őrülete, nehéz beteg-
sége, háborús jaja ennek a zavaros álmú világnak» — oly tökéletes 
lélekrajzban elevenedik meg előttünk, amelynél különb nem sok van 
novella-irodalmunkban. 

De hozzá hasonló tökéletességű kép a kötet egy másik darabjának, a 
Mirjam című kis remekműnek főalakjáé, Máriáé, Jézus anyjáé is, ki 
szintén megkapó egyszerűséggel, vonzó színekkel, művészi igazsággal van 
rajzolva. Valóban nem közönséges tehetség kellett ahhoz, hogy úgy meg 
tudja éreztetni az író a gyötrelmes szenvedésektől kínzott Máriában a 
keresztre feszített Isten-ember anyját -— megcsillantva a szegény földi 
asszony összes, gyér hajzata és sötét fátyol-keszkenője fölött a ragyogó 
égi glóriát ! 

Az asszonyi lélek megfigyelésében és festésében általában szinte pár-
ját ritkító fénnyel ragyog Kaffka Margit tehetsége. Ezt látjuk a Maris-
nak mindegy című kis történetben is, mely egy falusi parasztasszonyról 
szól, kit deli legény szeretője évekkel ezelőtt megejtett, s elhagyott, a 
leány asszony aztán tisztes, idősebb özvegy embernek, bírónak lett fele-
sége, ki mellett hamar elültek régi álmai és ő egykedvűen fonogat, ve-
sződik, mikor pedig a háborúban már az ötvenévesekre kerül a sor, s az 
ő urát is elviszik, — Maris asszony ezt is közönnyel veszi, mert hiszen 
jó módban vannak s végre is az a fő, hogy enni legyen m i t . . . 

A mai magyar parasztasszonyt kevés írónk látta meg így, s talán 
egy sem rajzolta meg oly pompásan, mint ahogy ebben a különben 
nagyon egyszerű kis elbeszélésben Kaffka Margit. S nyelvművészetének 
általános dicsérete mellett itt külön ki kell emelnünk, hogy a magyar 
falu zamatos nyelvét megragadó tökéletességgel zengeti. 

Hogy a magyar nép lelkivilágának nemcsak az asszonyokban, hanem 
általában kitűnő ismerője volt Kaffka Margit, az Az első stációnál című 
rajzból is kitűnik, amely voltaképpen csak bevégzetlen vázlat, a nagy há-
ború parányi epizódja, — de benne sötétlik, jajong, viharzik a háború 
egész valósága és nyomorúsága. Otthon, falujokban nagy különbség vá-
lasztotta el a módos Bagi Jóskát, meg a zsellér Kajtor Ferit — nincs a 
gazdag magyar parasztnál nagyobb arisztokrata —, de a háború nélkülö-
zései és szenvedései közt igen összeszoktak. Mikor azonban a Feri beteg-
sége elszakítja őket egymástól, Jóska egy pillanatig sajnálja ugyan benne 
a hű bajtársat, de azután a mód gőgje azt mondja lelkében : talán jobb 
is így ! 
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Kaffka Margit milieu-inek változatosságára akarunk utalni, mikor rá-
mutatunk az Átutazóban című elbeszélésre, melyben egy kaukázusi ifjú 
herceg és egy száműzött forradalmár hercegkisasszony találkoznak egy-
mással Svájcban s beszélgetnek távoli boldogtalan hazájukról és meg-
ismerjük a szegény kis hercegnő bús szivének tragédiáját is. Jó példa ez 
az elbeszélés is Kaffka Margit ama nagy írói erejének feltüntetésére, 
hogy egy-egy jelenetben, alig néhány vonással, egész embereket mily tö-
kéletességgel tud megrajzolni, hogyan bevilágítja egész lelküket, sőt egész 
életüket. 

A gyermeklelek is kitűnő rajzolóra akadt Kaffka Margitban, — bi-
zonyság erre akár a Péter délutánja című, igen kedvesen elbeszélt törté-
net — mely azonban kissé el van nyújtva — akár a Hölgyvilág című, 
napsugaras gyermek-história, az írónőnek készülő leánykáról, — de kü-
lönösen A kisleány című, melyben egy rakoncátlan, szilaj gyermek előt-
tünk fejlik igazi nővé. 

Hogy Kaffka Margit tehetségének egy-egy hiányára vagy tévedésére 
is rámutassunk, felhozhatjuk Az elvetemült című rajzot, melyben egy hi-
vatalos pártfogás alá került bukott gyermekleány rajza túlzottan sötét 
kép az élet szennyéből, a művészileg szépnek rovására. Erősen érzéki 
színekkel vannak festve a Májusi zápor-nak egyébként szintén igen érdekes 
alakjai, köztük a feleségre féltékeny szerető, s a Fekete karácsony tanárnéjá-
nak és a tacskó diáknak érzéki vágyakodását — a kitűnő megfigyelés ér-
tékesítése mellett is — szintén enyhébb tónusban kellett volna festeni. 
Syinbolikus irányba e könyvben egyszer téved az írónő : az Irinyó-pirinyó 
című elbeszélésben, melyben a pompásan eltalált mesehanggal jó mese-
hangulatot tud ugyan kelteni, a symbolismus azonban, mint igen sokszor 
történik, itt is kissé ködös, zavaros. Az Imádkozni próbáltam (1914. karácsony) 
c. kis elmélkedés költői szépségeit pedig némi keserű cynismus fölöslegesen 
rontja. 

Ezek azonban igazán elenyésző foltok Kaffka Margit ragyogó tehet-
ségén, melynek annyi nemes élvezetet köszönhetünk, s melytől még 
annyi szép munkát várhattunk volna. Utolsó könyvében maradandó sír-
emléket emelt magának, mit őszinte fájdalommal, de a gyászban is jóleső 
büszkeséggel koszorúztunk meg e rövid sorokban. — ly. 

Krúdy G y u l a : N a p r a f o r g ó . Regény. Budapest. 1918. 364 1. 
A Kultúra kiadása. Ara 18 K. 

Gimnazista koromban sokat tűnődtem egy latin példa-mondaton, 
mely az ablativus limitationis functióját iparkodott szemléltetni. így 
hangzott : A zsarnokok nem ismernek rettenetesebb kínzó eszközt az una-
lomnál. Gyermek lévén, aki sohasem unatkozik, nem fórt a fejembe, 
hogy az unalom gyötrelmesebb minden testi-lelki kínnál s csak most, év-
tizedek múlva, hogy Krúdy legújabb regényét kellett elolvasnom, értettem 
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meg e szavak mélyén rejlő nagy igazságot. Valóban alig ismerem párját 
annak a gyötrelmes érzésnek, melyet szenvedtem, míg ennek a sivár 
könyvnek 23 ívén keresztül vergődtem. Hányszor ismételtem Krúdynak 
azt a mondását, mellyel akaratlanul is igaz kritikát mond regényéről : 
«Vájjon miért untat érdektelen élettörténetével ez a vén ember ?» (A szerző 
az ember helyett más szót használ, de illendőségből jónak láttam meg-
változtatni.) Az önjellemzés igaz, de nem teljes, mert a Napraforgó nem-
csak érdektelen, hanem fárasztó, üres, sivár ós száraz is, elejétől végig. 
Ebben különbözik a Szaharától. Az afrikai forró homoksivatagot helyen-
ként üde, zöld oázisok szakítják meg — Krúdy regényében nincs egyetlen-
egy üdítő hely sem, mindenütt az unalomnak terméketlen, életet meg-
fojtó homokja. 

A regény azt a látszatot kelti, mintha tervszerűen azért készült volna, 
hogy a közönséget elriassza a regényolvasástól. Ezt a célt szolgálja a 
regény minden porcikája és egész valója : a mese, a kompozíció, az alakok, 
az előadás. Meséje oly hihetetlenül kezdetleges, naiv ós együgyű, hogy még 
dióhéjba szorítva sem érdemes elmondani ; szerkezetéről meg nem beszél-
hetünk, mert még annyi céltudatossággal sincs megszerkesztve, mint az 
a boglya, amelybe a parasztlegény villájával összehányja a szénát : Krúdy 
a komponálás legegyszerűbb eszközeit sem ismeri, a cselekvény szálainak 
összebonyolításában és kibogozásában a legközönségesebb fogásokkal sem 
tud élni. Csak hat alakot szerepeltet, a többi legföllebb egy pillanatra 
tűnik föl. Mindegyiknek van múltja, s mielőtt egymáshoz kapcsolná sor-
sukat, előbb meg kell hallgatnunk előéletük történetét s ez annál unal-
masabb, mert annak, amit átéltek, semmi hatása arra, ami ezután tör-
ténik velük. Végnélküli üres fecsegés ez is, az is, s nehéz eldönteni, melyik 
fajtát olvassuk nagyobb bosszankodással : azt-e, amelynél kezdettől fogva 
tudjuk, hogy nem lesz belőle semmi, vagy amelyiknél csak sejtjük ugyan-
ezt. Es milyen alakok ezek a hősök ! Érdemes a szemük közé nézni. 

Az érdeklődós előterében — ha ugyan szabad ezt a szólamot alkal-
mazni a Napraforgónál — Evelin kisasszony áll két udvarlójával, Álmos 
Andorral ós Vógsőhelyi Kálmánnal. A kisasszony tipikus Krúdy-alak : 
holdkóros, sápítozó idealista, lelkének üressége nem is a levegőt, hanem 
a fizikus anyagtalan œtherét juttatja eszünkbe. Egyetlen jóízlésre valló 
cselekedete az, hogy nem hallgatja meg a hasonlóképen üres és holdkóros 
Álmos úr szerelmi ömlengéseit. Ez az úr különc ós féllábával már túl 
van azon az árkon, mely a józanságot az őrülettől elválasztja. Csak egy 
ízben lesz érdekessé : koporsót csináltat maga számára, belefekszik, meg-
hal, de mikor imádottja kéri, hogy térjen vissza az életbe — magához 
tér és kiszáll a koporsóból. Épületes história, ponyvára (vagy ponyváról?) 
való. A szűzies, tiszta lelkű Evelin tehát nem őt, hanem Végsőhelyi Kál-
mánt szereti. Jeles úr ez is. Kártya és egyéb, még rosszabb barlangok 
lakója, egy öreg hölgy kitartottja, amellett Evelin is pénzeli kis- és nagy 
bankókkal. Szépen szaval — már t. i. amit Krúdy szép szavalásnak gon-
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dol — lélek azonban épúgy nincs benne, mint másik két társában, de 
élet van, igaz, hogy csak állati. A másik háromság epizód-alakokból 
telik ki. Evelin legjobb barátnője, Maszkerádi kisaszony az egyik. Sokat 
lábatlankodik a színen, de csak két jellemző vonása van : úgy károm-
kodik, mint egy őrmester, s oly mocskos szájú, mint egy pesti csibész. 
Szerepe a regény ökonómiájában mindössze annyi, hogy most Evelin 
vendége megcsalja őt Kálmán úrral, s ezzel Evelin szívét visszatereli 
Almos úr felé. A másik Pistoli úr, a Mokányok fajából, de testileg-lelkileg 
sokkal durvább, mint őse : öreg, pohos, piszkos, részeges, buja. De az 
ideális Evelin mégis kedveli, s a finom Maszkerádi kisasszony meg sze-
relmes belé és mohó csókjaival valósággal megfojtja. A harmadik a tár-
saságban Rizujlott asszony. A különös néven ne ütközzünk meg: csinált 
név, s a szerző szerint «betűiben benne volt Kelet és Nyugat». Egy újabb 
Oedipus talán meg tudná fejteni Krúdy—Sphinx eme szellemes rejtvényét, 
az én tudományom csődöt mond. Rizujlettnek éppen semmi szerepe sincs 
a cselekvény vezetésében, csak mint jellem vonja magára a figyelmet : 
uagyszívű nő, aki bájait hajdanta is, mikor fiatal volt, ma is, mikor 
megöregedett, szíves készséggel és teljesen önzetlenül bocsátja a környék 
férfiainak rendelkezésére. . 

Annál a nehézkességnél, mellyel a szerző meséjének esetlen szekerét 
az unalom lelketölő út ján tovább görgeti, még bosszantóbb az az üres 
bőbeszédűség, melyben mint feneketlen sárban ez a kenetlen szekér meg-
megreked. Akár maga az író beszél, akár személyeit beszélteti, osak úgy 
ömlik a cifra, de üres szavak árja. Amilyen szegényes a leleménye a 
mesealkotás terén, olyan kifogyhatatlan itt új meg ú j hatáskeltő eszkö-
zökben. Eltanulta és teljes sikerrel alkalmazza a nyugatosok kedvelt el-
járását, a halmozást, az egy gondolathoz fűződő, de egymással sem logi-
kai, sem psychologiai kapcsolatban nem álló képzetek végnélküli föl-
sorolását ; az agyában hirtelen tudatossá vált, de egymással nem asso-
ciálódó képeket mintha kabátja ujjából rázná ki s azok a legkezdetlege-
sebb módon rendeződnek el: azonos funkciójú, egymás mellé rendelt 
mondatrészekké, akárcsak a falusi vegyeskereskedések címtábláin a fül-
iratok : bab, borsó, ostornyél, kocsikenőcs és egyéb hüvelyesek. Bámula-
tosan gazdag, újszerű, eddig még nem hallott hasonlatok kiemelésében. 
Úgy látszik, ezt a tehetségét jól ismeri, mert majd minden meghatározá-
sát és jellemzését hasonlatok segítségével illusztrálja. A találóbbak és 
szebbek közül ide írok egypárat olvasóim mulattatására : A kert fehér 
volt, mint a temető (3. 1.) ; Mint a tej a falvakból, úgy jött be a hajnal 
Pestre (6. 1.) ; Egy komor ciprus fekete-fehér ruhájában úgy borongott ki 
a hajnalból, mint egy hazatérő kártyás (U. ott.) ; Úgy ragyogott a hold, 
mint egy farsangi bolond (17. 1.) ; Az esőcsatorna úgy hal meg, mint egy 
kiszolgált kutya (25. 1.) ; Az üvegajtó párákkal el volt függönyözve, mint 
a purgatóriumban a női osztály (100. 1.) ; A szemöldöke összeért, mint a 
komor emlékezet (186. 1.). Értelmük ugyan nincs, de a hatásuk nagy: az 
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olvasók vérmérsékletük szerint vagy nevetnek vagy bosszankodnak rajtuk. 
Újszerűségben, de értelmetlenségben is vetekszenek Krúdy hasonlataival 
elvétve használt képes kifejezései is ; ezekből is kötök egy kis csokrot : a 
fészek-lágy csók simogatása (18. 1.); szerelmet merengő hegyeslábú író-
asztalka (62. 1.) ; Istenbe vetett homlok (93. 1.) és a legszebb köztük : A 
szem sötétjében apró kis úszkáló pontok tünedeznek fel, csónakok, ame-
lyeken a partról az öreg nagy hajóra szállítják a búsképű hajósok a pod-
gyászt és az utazót, a búcsúzó életet. Hogy nem érhette meg a mi nagy 
llusztrátorunk, a szegény Zichy Mihály az 1918-ik évet, mikor művészi 

föladatot talált volna ennek a költői gondolatnak megrajzolásában ! 
Krúdy előadásának további elemzése és jellemzése helyett közlök re-

gényéből egy lapot (136—137.), mely egyszersmind gondolatainak útjára 
is vet fényt. Jóismerősünk, Maszkerádi kisasszony már évek óta szerel-
mes egy vén, korhadt, törpe fűzfába. (Fides penes auctorem !) Miután ezt 
tudomásul vettük, a következőket olvassuk: «Olyan egy vén vándor-
legénynek látta a fát, aki már minden viszontagságot megpróbált életé-
ben ; csavargott céltalanul, sáros kutya módjára, miután deli-kedvű, élni-
vágyó asszonyok kitartott szeretője volt ; ismerte és megvetette a szerelem 
örömeit s bánatait, pengetett diadalt és reménytelenséget, örült csendes-
kén sikernek ós kézcsókoló, térdeplő nőknek ; szenvedélytelenül, még csak, 
a meghatottság kedvével sem : csábított el nőket, akik út jába vetődtek, 
aztán elkergette őket a portájáról, mint megunt játszótársakat, szerették-
gyűlölték, simogatták remegő kézzel és aztán az átkot úgy szórták a fel 
jére, mint a szemetet az ablakból a pesti szobalányok. . . A férfiú nyu-
godt maradt, mert bévülről élt, magának gondolkozott s mindig azt cse-
lekedte, ami neki is jól esett. Sohasem őrzött meg virágot, hajszálat, 
csóknak az emlékét. Úgy bánt el a nőkkel, amint azok megérdemlik. 
Sohasem jár t szívfájással holdas éjjel ablakok alatt, bármiként leskelődtek 
is u t á n a . . . Koncsorgott egy-két hétig, min t a kutya tavasszal, aztán 
megsoványodva, életuntán hazatért utazásaiból és sohasem gondolt többé 
arra, hogy mi minden történt vele az idegenben, mit mondtak a nők, 
milyen illatuk volt és milyen ízük.» 

Mindezt a fűzfa élte át ! Szegény fűzfa, szegény olvasó, de boldog in-
terpretator, aki bízvást leteheti a tollat : ez a szövegrész önmagáért 
beszél. 

Tegyük is le ; minek emlegessük, hogy a szerző például nem tud 
franciául, ami éppen nem bűn, de azért mégis használ francia szókat, 
csak két ízben ugyan, de mind a kétszer rosszul (szuppé, chevalliér) ; 
hogy bizonyos szavak értelmével nem lévén tisztában a gyenge és gyen-
géd között nem ismeri az árnyalati különbséget («gyengéden havazott» 
6. 1.), beszél harmatozva illatozó nőről (38. 1.), aranyveretű hegyaljai bor-
ról (53. 1.), emberről, ki ivás előtt mográgja fogaival a bort (103. 1.), sőt 
— horribile dictu — egy asszonyról, aki lenyelte gyermekét (168. 1.) ; 
h°gy a józan értelem s a magyar nyelv törvényeit megtagadva, egy be-
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kezdés élére a következő mondatot iktatja : «Amely óra-lap kopott volt 
a sok várakozó, kétségbeesett, halálos pillantástól, amelyet már reávetet-
tek a szemek, amelyek színes kavicsok lettek a Felső-Tiszában» (60. 1.). 
Minderről hallgathatunk, azokról a silány, ponyva-füzetekbe illő képekről 
is, melyek ugyan teljes harmóniában vannak a regény minden kritikán 
alóli külső kiállításával és belső értékével, de annál jobban sértik az íz-
lést, — csak arra az egy kérdésre szeretnék választ kapni, akad-e magyarul 
tudó ember, a szedőn, korrektoron és a kritikuson kívül, aki ezt a regényt 
el bírja olvasni ? r. r. 

Csathó K á l m á n : B lanche , avagy a s z e g é n y rokon . Budapest. 
1918. 128 1. Singer és Wolfner kiadása. Ára 8 kor. 

Csatbó Kálmán az utolsó években feltűnt regényírók között, határo-
zottan a legjobb elbeszélő. Mint annyi más ifjú író, ő is Herczeg Ferenc 
tanítványa, de több benne az izlés, megértés és írói adomány, mint tár-
saiban. Nem másolja mesterét, nem lesi el modorát, így noha tárgyköré-
nek megválasztásával legközelebb áll hozzá, eredetiségét nem fenyegeti 
veszedelem. A falu és kisváros dzsentri-társadalma érdekli, annak ismert 
alakjait mutatja be kitűnően megfigyelt és könnyed művészettel rajzolt 
jelenetekben. Történetei és emberei mindennapiak, így nem azzal kapja 
meg az olvasót, amit elmond, hanem ahogyan elmondja. Megfigyelő tehet-
sége fejlettebb, mint fantáziája, előadó művészete, mint szerkesztő ügyessége. 

Legújabb munkája, a Blanche című hosszabb novella, melyet családi 
történetnek nevez, minden eddigi alkotásánál jellemzőbb. Kecses, ízléses, 
tetszetős, mint egy ezüstből sodrott filigrán ékszer — de époly könnyű 
is. Legjobban elbeszélt műve, de alig van tárgya. Az egész egy ügyes 
ötlet, melynek gazdagon szétágazó fonadékát a szerző biztos kézzel baj-
lítja, hurkolja s e látvánnyal szemünket ugyan kellemesen gyönyörködteti, 
lelkünket azonban mélyebb megindulásra nem készti. Az ötlet nem épen 
új, de újszerűen van beállítva és érdekesen fejlik. Egy sok tagú vidéki 
magyar úri családba, melyben az asszony rokonságán kívül fiúk és leányok, 
vők és menyek élnek együtt, belecsöppen egy fiatal árva leány, az úrasz-
szony unokahuga, a Drezdában nevelkedett 22—23 éves Blanche. Atyját 
a család annak idején kitagadta, mert egy német színésznőt vett nőül, 
de az apátlan-anyátlan árvát magához öleli, inkább családi összetartozás-
ból és úri gőgből, mint emberbaráti szeretetből. Blanche megérkezik. Szen-
vedő, mély gyászba öltözött, esetlen és félszeg német leány helyett, ami-
lyent vártak, egy életvidám, bájos, elegáns, sőt fess nagyvárosi leány 
ugrik le a kocsiról. A helyzet határozottan mulattató s a folytatás még 
inkább. A kis fruska fölforgatja a házat : a férfiaknak elcsavarja a fejét, 
a nőket, fölfödözvén előttük a szépségápolás titkait, megbolondítja s rá-
kapatja a kacérkodásra s miután még unokahugától is elhódította falusi 
gavallérját, megelégelvén a vendégszereplést, hirtelen eltűnik. 
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Ez a Blanche a Sharp Becky-k családjába tartozik. Nem olyan nagy-
szabású, mint a Vanity fair hőee, hiányzik belőle Thackeray alakjának 
nagy esze és gonoszsága, s csak játszik, szeszélyből, pajkosan, míg amaz 
minden energiáját beleviszi a küzdelembe s egy élet boldogságáért harcol, 
de époly ügyes, számító és vonzó. Értékben és mélységben époly kevéssé 
lehet őket összemérni, mint Csathót ós a legnagyobb angol regényírót. 
Nem akarom ezzel a magyar elbeszélőt lekicsinyelni : az Erzsébet-térre 
nyaranként kirakott magyar pálma szintén csinos, ha nem vetekedhetik 
is a kairói Ezbekié-kert pálmaóriásaival. 

A magyar novella főérdeme az elbeszélés friss, könnyed hangján kívül 
az a biztosság, mellyel Csathó az élet mindennapi mozzanatait legérde-
kesebb pontjukon tudja megragadni. A történetnek nincs központi magva, 
minden része önálló epizód, de mindegyik megkap megfigyelésének találó 
voltával, rajzának igazságával. A valóság látszata teljes s az események 
sora akár az életből közvetetlenül kerülhetett a papirosra. Amellett annyi 
bennük a jellemző, hogy époly messze kerül a realisták színtelen, érdek-
telen képeitől, mint valami romantikus mese. Byenek alakjai is. Szó sincs 
róla, nem egyének, még Blanche sem, annál kevébbé a család többi tagjai ; 
lelki életük nincs, csak sablónok, de minden mozdulatukban ós szavukban 
magát az életet látjuk, olyan embereket, amilyenekkel magunk is sokszor 
találkozunk — de mi az ilyen köznapi lényekben nem födözzük föl azt, 
ami őket érdekessé teheti : az igazi emberit. Csathó szeme sokkal élesebb 
és érzéke az élet komikuma iránt fejlettebb. 

így a Blanche nemcsak mint olvasmány kellemes, hanem mint kor-
kép is jellemző: a háború előtti vidéki magyar úri életnek, kicsinyes 
szemhatárának ; gondtalanságának, apró torzsalkodásainak kitűnő foto-
gráfiája. Nagyobb művészi értéke nincs, mert a problémája nem elég komoly 
s mert sem a meséje nem elég gazdag és szerves, sem az emberek, akik-
nek vállán a mese nyugszik, nem elég tartalmasak. Mint kép ellen 
is van jogos kifogásunk s egy még alaposabb a probléma megragadása 
ellen. 

Az a korkép, mely a Blancheból elénk tárul, kétségkívül hű és igaz, 
de nem teljes. Csathó meglátja a gentry-társadalom gyakran jelentkező 
fogyatkozásait, a kicsinyes önzést, a müveletlenséget, a karakter bizonyos 
gyöngeségét, de nem veszi észre a gentry családi életének azt a vonását, 
mely sohasem hiányozván belőle, azt mindig kellemessé tette : a kedélyes-
séget. Nem állítom, hogy ez kárpótlást nyújtott amazokért, de sokat el-
felejtetett, s annyira lényeges eleme volt, hogy e nélkül minden hűsége elle-
nére sem érezzük Csathó képét teljesen reálisnak. A valóságban még a 
Yaleriani-dinasztia is másként festett. Nem hiszem, hogy Csathó akár 
feledékenységből, akár a művészi hatás kedvéért mellőzte ezt a vonást, 
valószínűnek tartom, hogy az érzéke nem elég fejlett ebben az irányban. 

A Blanche problémája nyilván abból az ellentétből sarjad, amely az 
egyszerű vidéki életet szembeállítja a bonyolultabb nagyvárosival. Az ellentét 
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megvan, s az értékelő egyéni fölfogása szerint bármelyik irányban kiélez-
hető : a város rovására, ha annak mesterkélt, raffinált viszonyait a vidék 
természetes életmódjához mérjük, vagy a faluéra, ha a vidéki ember kisebb 
műveltségét hasonlítjuk a nagyvárosi gazdagabb ismeretvilágához, nagyobb 
fogékonyságához. A probléma ilyen kimélyítését azonban Csathónál nem 
találjuk. A két fél, Blanche és rokonai, áthidalhatatlan távolságban áll 
egymástól, két egészen külön világ, de az őket elválasztó különbség csak 
éles, de nem mély. Хеш világnézetük vagy kultúrájuk állítja őket szembe, 
csak civilizáltságuk és csiszoltságuk foka. Blanche nem okosabb, mint a 
többi, csak ügyesebb ; nem műveltebb, csak raffináltabb ; nem a lelke 
gazdagabb, csak a teste kényesebb. Egyetlen fölénye, hogy be van avatva 
a test-ápolás és kozmetika titkaiba : naponként melegben fürdik, mossa a 
haját, van masseuse és manicureje. Mindez azonban csak civilizáció és 
nem kultúra jele s abban a győzelemben, melyet Blanche az elmaradt 
szűkkörű rokonokon arat, lelki fegyverek nem működtek. 

De ne legyünk igazságtalanok a szerző iránt. Csathó nem akart ilyen 
mélyre nyúlni s amire törekedett, az olvasóközönség mulattatását, elérte, 
még pedig tisztes eszközökkel. A hasonló célú újabb elbeszélő művek 
közül a Blanche messze kiválik. 

r. r. 

F a r k a s P á l : A z a n z i b á r i leány. Kegény. Budapest. 1919. 158 1. 
Singer és Wolfner kiadása. Ara 8 kor. 60 f. 

A cím után indulva egzotikus történetet várnánk, de csalódunk, mert 
a zanzibári leány csak firma, olyan mint a vadember a fűszeresbolt címe-
rén. A regény vad hölgyét egy angol festő hódította meg üveggyöngyök-
kel és más értéktelen csecsebecsével, mikor aztán igazán beleszeretett és 
értékes ajándékokkal kedveskedett neki, a zanzibári leány a faképnél hagyta 
egy orosz altiszttel, kitől megint üveggyöngyöket kapott. Ez a tanulságos 
történetke a regény meséjét szimbolizálja. A hős, Dr. Czelder István minisz-
teri fogalmazó és hozományvadász, aki jó képével és megjelenésével, meg 
hogy Don Jüannak tartják (ezek az üveggyöngyök), meghódítja Brendl 
Dórát, akinek kerek harminc milliója van. A doktor úr előbb Dóra unoka-
testvérének, Theának udvarolt, de mihelyt tudomást szerzett az említett 
nehéz pénzekről, otthagyta Theát és az elkényeztetett, korlátolt és érzéki 
(az utóbbi tulajdonságát az író többször aláhúzza) Dórához pártol. Thea 
boszút forral és rászabadítja Sverteczkyt, a csinos lengyel főhadnagyot a 
harminc milliós kisasszonyra, hogy csapja el Czelder kezéről, viszont Dóra 
mamája egykori barátjával, Dezsőházi gróffal dolgoztat a házasság ellen. 
Most meglepő fordulat következik. Czelderről kiderül, hogy idealista min-
den hozomány vadászata ellenére. О t. i. hatzburgi születésű szász, aki 
faluja népét akarja megmenteni. A hatzburgiak bányászok, de bányájukat 
tönkretette a víz s csak nagy pénzzel lehetne megmenteni. Erre a szent 
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célra kellenének Dóra milliói. Czelder már gyermekkorában megfogadta 
apjának, hogy életét a bányák megmentésének fogja szentelni, de azért 
nem lett mérnök, vagy geologus, hanem jogász. Ez mindenesetre magyar 
nemzeti vonás a szász hős jellemében. Czelder, aki az Író állítása szerint 
utóbb bele is szeretett Dórába, lelkesen feltárja nagy terveit, de a zanzi-
bári leány, kit akkor már a főhadnagy hódított meg léha külsőségek üveg-
gyöngyeivel, nem kér a derék ifjú értékes ajándékából, a boldogított szá-
szokból, hanem elmegy új udvarlójával a Corso-moziba. Szerencsére vidék-
ről feljövő mamája megcsípi ós magával viszi. A harminc millió így meg-
menekül a főhadnagy körmei közül, de csak azért, hogy később egy követ-
ségi titkár ölébe hulljon a kis vad leánnyal együtt. Sverteczky, mint érte-
sülünk, kénytelen a lembergi liappaport leányt elvenni, hogy adósságait 
rendezhesse. A költői igazságszolgáltatás teljessége kedvéért Hatzburg 
Dezsőházi protekciója révén földgázt kap és másfél év múlva Czeldert már 
mint egy celluloze-gyár igazgatóját látjuk viszont. A szászok tehát meg 
vannak mentve, de kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy az író a 
mesélés folyamán a valószínűséget valahol elvesztette s később sem sike-
rült megtalálnia. Különben ki keresne valószínűséget, lélekrajzot s más 
efféle komoly dolgot ebben a harmadrangú Tauchnitz-mesében ? Nem 
hiszem, hogy az író maga is komolyan venné regényét, mely «Unter-
haltungslektür»-nek megjárja, de az irodalomhoz kevés köze van. 

Ezzel be is fejezhetném ismertetésemet, de lelkiismeretem nem engedi. 
Hátha van valami jó oldala a regénynek és én elhallgattam ? Talán alakjai 
újak, érdekesek ? Thea, a nagyon okos medikus kisasszony elég jó alak, 
de nem új, Jella, a skínek és turisztikának élő férfias, katonás leány vala-
mivel újabb, de karikatúra, Dóra teljesen tartalmatlan hiszterika s még 
unalmas is örökös féltékenységével és nyafogásával. Herendyné, a kikeresz-
telkedett, jótékony grófnék után szaladó, előkelősködő, zsidó rokonait le-
néző asszony nagyon kopott figura éppen úgy, mint az okos, mindent 
megértő, fölényes és elmés kiérdemült grófi gavallér, vagy az uzsorások 
körmei közt vergődő lovastiszt. Ezek ma már színnyomatok hatását 
keltik. 

Az író itt-ott meglep bennünket konzervativizmusával, mikor pl. elítéli 
az urileányok tango-táncát, vagy megbotránkozik a modern kisasszonyok 
léhaságán, amely erkölcstelenségnek is beillik. Ebben örömmel adunk neki 
igazat, de mintha ez a konzervativizmus sem volna szívből fakadó, mintha 
egy kis utánzás, csináltság volna benne. 

Elbeszélő technikája jó : könnyen, természetesen, folyamatosan mesél, 
párbeszédei elég fordulatosak, helyenkint ötletesek, megfigyelései találók, 
ha nem nagyon újak is, humora mély, de mulattató, stílusa természetes, 
bár néha lompos és magyartalan. Általában mint könnyen szórakoztató 
elbeszélés megállja helyét s a német, vagy angol vasúti olvasmányoknál 
különb. Az író, aki jó megfigyelő, művelt és ambiciózus ember, nagyobb 
elmélyedéssel bizonyára különbet is tudott volna írni. Reméljük, hogy leg-
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közelebbi regényének bírálatában örömmel állapíthatjuk majd meg a rutin 
mellett az igazi tehetség bizonyítékait is. 

— r m — 

Szabó D e z s ő : N a p l ó é s e l b e s z é l é s e k . Gyoma. 1918. 2521. Kner 
Izidor kiadása. Ara 10 kor. 

Evek óta figyeljük Szabó Dezső irodalmi működését, különösen azokat 
a burkolt önvallomásokat, melyeket a Nyugatnak írt és melyeknek erős 
lírai szubjektivizmusa, furcsa ötleteknek szinte kifogyhatatlan tűzijátéka, 
pajkos és síró humorja, éles és sokszor találó szatírája még az orthológia 
doppingolt vesszőparipáján lovagoló magyar «tanaraknak» is tetszett, akik-
nek nyelvőrködő tyúkszemén az író valóságos indián haditáncot lejt. 

Szabó Dezső nagyon haragszik, így mostani könyvének előszavában 
is, ha mindig a stílusáról beszélnek ; pedig bizony furcsa volna, ha pik-
tort nem a festéséről, muzsikust nem a zenéléséről, szakácsot nem a főzési 
módjáról Ítélnének meg ; íróról sem mondhatunk más szempontból véle-
ményt, pláne, ha valakinek olyannyira egyéni, az agyonszabályozott, min-
denütt tilalomfát tiszteletbentartó akadémikus irálytól drasztikusan elütő 
stílusa van, mint ő neki. 

Egy régmódi kritikus bizonyára följajdulna egynéhányszor, ha ezen a 
virágokat, rakétákat és néha Ízléstelen, bár találó, hasonlatok megkövesült 
trágya-darabjait magával zúdító, fegyelmezetlen szólású folyamon keresz-
tül kellene vergődnie. Szabó stílusa ultramodern, beleillik a Nyugatba, 
de messze elkerüli a homályt, nála minden világos ; nem sejttet, minden 
újonnan, szeszélyesen gyártott kifejezése fején találja a szöget, a sok ide-
gen író is csak arra való, hogy kertelés nélkül kifejezze azt és csakis azt, 
amit mondani akar. Aki azt hiszi, hogy csak a Le Nôtre simára borot-
vált és egyenesre kefélt fasorai és a versaillesi szökőkutak szépek, az 
rosszul érzi magát az őserdőben, a Niagara mellett. Szabó pedig már csak 
azért sem szab határt szórengetegének és hasonlatözönvizének, hogy a 
régi stilisztikák ovodájában Nestlé-féle gyermektápszeren felhizlalt iro-
dalmi nyárspolgároknak valahogyan ne tessék. Kerüli a banalitásokat és 
ezért válik keresetté, erőltetetté, sőt néha ellenszenvessé is. 

Nem akarom itt az ő stílusát, írói bőrét, Marsyas módjára lenyúzni, 
vagy a nyelvészet Prokrustes ágyába fektetni. Végezzék el ezt helyettem a 
nyelvőrük. Engem az ő lelke érdekel, mely Anatole France iskolájába járt. 
Szánalommal és szeretettel kíséri az ember vergődését. Lemondással, de 
meleg szívvel vesz részt a Hiúság Vásárjában, olyan környezetben, mely 
nagyratörésének nem felel meg, a kis vidéki városkák álmatag és csene-
vész szellemi életében. Bohóc-sapkát nyom a fejébe és pofákat vág, hogy 
sírva ne takadjon. 

A Napló többi része is ilyen bohózatos rajza, az író tanári bolyon-
gásának. Mindvégig attól fél, hogy valahol elparlagiasodik, hogy a kanni-
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bálok közé kerül, akik ketrecbe zárják, nőstényt adnak hozzája és hizlal-
ják, — hogy majd csak az evésen jár az esze és hálát ad az Úrnak, ki a 
nyomorúság főidéről elvezette az igéret ketrecébe. — Ezeket a különféle 
című naplókat (9. 1 — 161. 1) mindvégig figyelemmel, sokszor kacagással, 
legrosszabb esetben is bosszankodó érdeklődéssel olvassuk : nemcsak lírát 
és szatírát találunk bennük, hanem filozófiát, (az akarat szabadságáról) 
eszthétikát (a tragikum új fejtegetését) és irodalmat is (a Babits- ós Ady-
utánzók kigúnyolását). 

A Napló után nyolc elbeszélést kapunk. Ezek közül legérdekesebb a 
Tanárok című. 

Leírja a vén agglegény-tanár késő és szomorú szerelmét. A kissé 
sovány pecsenye mellett a garnirung ér legtöbbet : a tanárok rajza. Nagy-
szerű képét kapjuk egy vidéki gimnázium tanári karának. Szabó annyira 
élethű alakokat szedett össze, hogy az ember önkéntelenül is kíváncsi az 
élő modellekre. Ilyenek azonban mindenütt akadhatnak ós akadnak is. 
Hiszen nem egy olyan Kozduba van, aki egy tudományos rókáról 100 bőrt 
nyúz le, t. i. egy témán kérődzik és arról gyártja az értekezéseket. Vájjon 
ki nem ismerné a hézagpótló, minden lében kanál Marusák tanár urat, 
«aki olyan társadalmi trikó, mellyel minden társaséleti meztelenséget test-
hez állóan lehet felruházni» ? Sok a tanár közt a Henc is, a «szellemi 
török, akinek léikéhez az «eszme», a «haladás», «jog», «szabadság» és más 
hasonló ritka matériájú húrik nagy kéjben dörgölödznek». Ismerős a 
mintapedagógue Winkler is, aki tangépezetét a Mintagimnáziumban sze-
rezte be és most az Isten háta mögött Kármánkodik. A tanári szoba, a 
tanári élet rajza színes ós eleven és mondjuk meg nyíltan, szeretettel van 
írva. A fölöttes tekintélyek nagyképűségén itt is vöröspecsenyézik Szabó 
Dezső. 

Figyelemreméltó Danika, eposz is. Szegény könyvmoly filozopterből 
helyettes tanár, majd katona lesz, aki hősi halált hal. Ez apotheosisa a 
magyar tanárnak, aki még éhes hassal is a himnuszt énekeli. 

A többi elbeszélés szomorú, sőt kínos tárgya ; kettő őrültek rokonai-
val és képzelődésével foglalkozik, szívünkbe markoló naturalismussal. 
A Fül és a Passió a háború «erkölcsnemesítő» hatását mutatják be. A lélek 
eldurvulását, az emberi fenevad ébredését visszataszító hűséggel- rajzolja 
az író. 

Az elbeszélések stílusa nem olyan vaderedetieskedő, mint a Naplóé. 
Nyugodtabb és tárgyiasabb. 

Szabó Dezső egy helyen (48. 1.) azt írja, hogy van író, aki nem ön-
magától termékeny, olyan mint a nehezen tojó tyúk. Egy jó tojó tyúk 
tojását kell alája tenni, hogy őt is hasonló alkotásra ambicionáljuk. О benne — 
állítja — még annyi ambíció sincsen. -— Ab ovo nincsen igazai Első 
megjelent naplója már ovációban részesült, valóságos Ivolumbusz-tojás 
volt, melytől öninspirációt nyert hasonló alkotásokra. Egyik mostani elbe-
szélésével, a Tanárokkal pedig a tanári életet rajzolni akaró szépirodalmi 
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művelt silány verébfészkébe kakuktojást helyezett el. Ebből olyan fióka 
kelhetne ki, mely a többi jó madarat kiszórhatná a fészkéből, — azaz 
Szabó Dezső volna hivatva a tanári világot élethűen ábrázoló regény meg-
írására, mert megvan benne mindaz, ami ehhez szükséges : ismeret, tehet-
ség, temperamentum, ötlet, szív, humor és szatirikus jókedv. 

Oláh Gábor: Két testvér. ïiegény. Az író arcképével. Debreczen, 
1918. 156 1. Csáthy Ferenc kiadása. Ára 8 К 80 f. 

Ebben a könyvben a szorző minden idők egyik legtragikaibb témájá-
hoz nyúl: a legközelebbi rokonokat egymás iránt eltöltő érzéki szerelem 
problémájához. Csakhogy könnyelmű merészséggel le akarván szakítani 
ezt a fertő közepén nyíló kényes virágot, beleejti a fertőbe s ő maga 
könyökig vájkál érte az iszapban, félig-meddig persze kénytelenségből, de 
— legalább ugyanakkora mértékben — szemmel láthatólag egyéni kedv-
telésből is. 

Oláh Gábornak nagy világirodalmi tájékozottsága van ; tehát bizo-
nyára ő tudja legjobban, hogy műve mennyire nem hasonló és mennyire 
nem méltó más írók efajta tárgyú alkotásához. Nehéz volna ezeket min-
det elsorolni ; főként a drámai műfaj terén izgatta ez a kookázatos sikerű 
téma a legjelesebb költők (Sophokles, Eacine, Alfieri, Goethe, Schiller, 
Byron, Hugo Y., Vörösmarty stb.) képzeletét, de elbeszélő nemben is ter-
melt híres példákat (Chateaubriand : René, Jókai : Hyppona romjai). 
Mindegyikre egyaránt jellemző a feldolgozásban bizonyos művészi tapin-
tat, mely a természetellenes szenvedélyben a végzetes tragikumot igyek-
szik hangsúlyozni, nem a test perverzitását ; a vér leküzdhetetlen hatalma 
nem kéjt kamatozó obscén tőke, hanem kárhozat forrása, az irtózatos föl-
ébredést szükségképen megelőző rövid és többnyire teljesen jóhiszemű 
mámor. Oedipus király-Ъап, A messinai menyasszony-ban, A vémász-Ъап, 
a Hyppona romjai-Ъап a vérfertőző szerelmeseknek sejtelmük sincs arról 
a bűnről, melyet elkövetnek és a «vérfertőzés» tényéig nem is jut el a 
dolog sem Schillernél, sem Vörösmartynál ; sőt Byron A'am-jában is nagy 
szemet mereszt Luciferre Kain testvére és «felesége», mikor azt hallja, 
hogy gyermekeinek már nem lesz szabad úgy szeretniök egymást, mint ő 
szereti Káint. De ha tudatosnak rajzolja is a költő a vér tilos szenvedé-
lyét, olyankor is mindig úgy tünteti fel a dolgot, hogy e kárhozatos el-
tévelyedéssel szemben az egész Mindenség kiáltson vétót. Alfieri Mirrája 
a saját apjába szerelmes, de az apa fölháborodó irtózattal és átokkal ta-
szítja el magától a szerencsétlen leányt, úgyszintén Eacine Phédráját fia, 
Hyppolit (pedig ez свак mostoha fiú, vagyis idegen) ; az ilyen egyoldalú 
szenvedély tehát szintén lehetetlenné teszi a vérfertőzés elkövetését. Hugo 
V. Borgia Lukréciája a saját testvérével való vérfertőzésből nyerte ugyan 
fiát, de ez a sötét bűn nem a drámában történik, egy odavetett mondat-
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ban intézi el a költő, s ettől fogva Lukrécia az erkölcsi megtisztulás ös-
vényére lép, hogy érdeklődésünkre számot tarthasson. René ós Amália 
egymás iránti szerelme tudatos is, kölcsönös is, de inkább örök boldog-
talanságra kárhoztatják magukat, mintsem elkövessék csak egyszer is a 
szörnyű bűnt, sőt hogy csak be is vallanák egymás előtt vészes szenve-
délyüket . . . Csakis íg3' használható művészeti célra ez a bizarr probléma. 
A tragikum az benne, hogy az ember le nem küzdheti ezt az átkos szen-
vedélyt s így ki van zárva az egészséges szerelem öröméből, de ki sem 
elégítheti — legalább tudatosan — szenvedélyét, mert ezek az emberek 
csak szerencsétlenek, de nem aljasak,; a Végzet megejtheti és tönkreteheti 
őket, de osakis úgy, hogy éppen saját erkölcsi érzékük dörgi el rájuk a 
rettentő Ítéletet. (Holmi undorító betegek talán kivételek lehetnek, de az 
ilyenek legfeljebb az orvost érdeklik, a költőt nem.) 

Sajnos, Oláh Gábor nincs egy véleményen a felsorolt irodalmi nagy-
ságokkal. О visszataszító módon alkudozásba bocsátkozik az eddig meg-
oldhatatlannak tartott problémával. A szerelem égi lénye őnála posványba 
merül, de nem pusztul el benne, hanem békává változva, kényelmesen 
tovább kuruttyol egy darabig ; egyszer aztán egy bosszantó véletlenséggel 
mégis csak véget vet az író a perverz idegekre számító látványosságnak 
A könyv tartalmával nem érdemes részletesen foglalkozni. Egy nőnek 
saját testvérétől egy fia és egy leánya született ; e két testvér megismétli 
szülei példáját. A regény gerincét a két testvér fajtalankodásának érzék-
ingerlő fejtegetése képezi. Kettőjük közül a leány a szemérmetlenebb 
(vagy ártatlanabb ?), neki nem igen vannak lelkiismereti aggodalmai ; 
bezzeg annál többet öklöződik a Végzet nagy kérdéseivel a fiú s lelki ví-
vódásainak eredményeképen — iratot hamisít (!!), mely arról szól, hogy 
ők ketten nem testvérei egymásnak (de mire való ez a komédia, hiszen 
a leány amúgy sem ellenkeznék!). «Paradicsomot» játszanak, meztelenre 
vetkőzve élnek kastélyuk udvarán; annyit azonban megtesznek, hogy «a 
cselédséget elzárták maguktól». A kastély udvari gyóntatója, egy kath. 
aszkéta-pap is szerelmes a leányba s ennek bájain «anakouda-nézessel» 
szokott kéjelegni leshelyéről ; ez a pap a törvény előtt feljelenti a sodo-
mita házaspárt. A törvény kémet küld ki a helyszínére s ez éjszakának 
idején szépen meggyőződik a pap vádjának valódiságáról. De van ám egy 
agyafúrt udvari ügyvéd is ; ez ráijeszt a papra s visszavonatja vele a 
vádat. A veszély elmúlik, de — a szerelem is. Éva, a leány, áldott álla-
potba kerül, szépségét elveszti, testvére, Ákos, ettől kezdve ráún és a vá-
rosba jár mulatni. A nő gyermeket szül, de ő maga meghal. A kéjelgés-
től és lumpolástól tönkrement Ákos kétségbeesik (pedig már úgysem sze-
rette Évát), eszeveszetten belekiabál a pap temetési beszédébe ; ekkor le-
fogják s hazaviszik. Vége a regénynek. 

Tisztelettel kérdezzük a szerzőtől : óhajtja-e, hogy ebből a penetráns 
illatú regényből az olvasó levonja és megszívlelje a kínálkozó tanulságot ? 
Mert e könyv morálja világosan ez : egy család tagjai nyugodtan fajtalan-
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kodhatnak egymással ; csak egy kompromittálható, buja papra és egy 
szemtelen ügyvédre van szükségük, hogy az Egyházat megfélemlítve és a 
Társadalmat félrevezetve, büntetlenül tobzódjanak vérük beteg ösztönében. 
Katasztrófának, tragikus bűnhődésnek nyoma sincs ; hiszen a gyermek-
szülésben való elhalálozás véletlen szerencsétlensége épúgy lesújthat nor-
mális, tisztességes asszonyra is, mint Évára, aki saját testvérének ágya-
sává lett. És a másik testvér ? Az előzmények után Ákos megőrülésére 
semmi természetes magyarázatunk sincs. Különben is, Ákos bolondokat 
beszél ugyan a temetésen, de ez múló lelki zavar is lehet, melyből kigyógyul-
hat. Az újszülött magzatról nincs megmondva: fiú-e vagy lány; lehet,hogy 
leány, aki testvér hiányában immár nem utánozhatja ugyan szülei és nagy-
szülei példáját, de — ki tudja — apjával nem fog-e majd szerelmoteskedni, 
a regényben többször emlegetett sodomabeliek módjára, «akik még anyjukra 
is különös szemmel néztek» ? 

Általában az egész munka a költői motivatiónak mintegy a paródiája. 
Van ebben minden, ami bizarr és egészségtelen, a régimódi, levitézlett 
romantika lomtár-darabjaitól a «modern» erotika legelfajultabb tüneteiig, 
pl. a flagelláns kéjelgésig, melyet a szerző talán Hans Heinz Ewers Bű-
vészinas-ából irigyelt meg. Hogy az egészséges és beteg költői képzelet 
útja mennyire elkanyarodik egymástól, erre nézve alig lehetne rikítóbb 
példát találni, mint Oláh regényét mellé állítani Goethe bájos kis szín-
művének (Die Geschwister) : az alapmotívum hasonlósága és a cím teljes 
azonossága mellett mily végletes és végzetes különbség ! 

A mű nyelve a tárgyilagosságot követelő regény-műfaj szempontjából 
a stílszerűtlenség netovábbja; de önmagában véve érdekes különlegesség; 
mutatja, hogy Oláh Gábor milyen derekas lírai költő — lehetne. A ha-
sonlatoknak, metaforáknak olyan zuhataga szakad ránk e stílusban, a 
szerző olyan élénk képzelettel és akkora szókészlettel rendelkezik, hogy 
ez módjával és kellő helyen alkalmazva elismerést érdemelne ; de így 
végre is csömört okoz, miut hogyha az ételbe marékszámra öntenék a 
csak centigrammonként élvezhető finom fűszert. A debreczeni civis még 
az üres szekér elé is öt lovat szokott fogni, csak azért, mert : «telik» ; 
Oláh Gábor se törődik azzal, vájjon az ő lírai stílus-tehetségének ragyog-
tatása meddig erény és mettől kezdve hiba. 

A könyvnek alighanem nagy anyagi sikere lesz. A perverzitás kapós 
csemege. Különösen mohón fogják olvasni a pubertás korában levő fiú- és 
leány-diákok a tanár úr ezen karácsonyi (!) újdonságának beteg érzékisé-
ségtől gennyés lapjait, s ő figyelheti majd műve sikerét az olyanok «be-
teges izzással lobogó» tekintetében, «akik a természet parancsának ellen-
szegülve, önmagukban égik el a mással együtt lángolás hevületét» (31.1.), 
mint a regény hőse tette, diákkorában. 

A regény élén a következő idézet olvasható jeligeként: «Khaosznak 
kell bennünk lenni, hogy csillagot szülhessünk». Vagyunk többen olyanok, 
akik még mindig bizunk abban, hogy Oláh tehetsége el fog jutni a csillag-
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alakulás stádiumába ; de éppen azért nekünk jogunk van őt arra kérni, 
hogy képzeletének egyelőre nagyon khaotikus, salakos termékeit ne vigye 
mindig és rögtön a nyilvánosság elé. Próbáljon meg az asztalfiók számára 
is dolgozni. -—ig— 

S o m lay Káro ly : B o l d o g a s s z o n y szolgája . Kegény. Budapest. 
1918. 144 1. A Kultiíra könyvkiadó r. t. kiadása. Ára 7 kor. 

Sok jel mutat arra, hogy a történeti regény lassankint kezd kiveszni 
olvasóközönségünk érdeklődésének köréből. Sokszor hosszú idő múlik el 
anélkül, hogy egy-egy történeti regény maradandóbb hatását észlelhetnek 
és csak ritka nagy tehetségek és hatalmas koncepciójú regények vonják 
ki magukat ez általános szabály alól. A legtöbb olvasóból e műfaj olva-
sása olyasfajta érzéseket vált ki, mint amilyenekkel például egy Piloty 
vásznat nézünk : szép, tetszik, csodáljuk a sokszor mellékes részletek nagy 
reálitását, de a főalakok hősi pózát minden bámulatunk mellett sem hisz-
szük el. A romantikus felfogás mintha már teljesen a múlté lenne, ma 
már csak műértő búvárok és a naiv lelkek vannak tőle elragadtatva. 

így olvassuk Somlay Károlynak e két kis müvét is, melyeket a szerző 
kissé merészen regényeknek nevez. Mindkét regény anyagából néhány 
határozottan értékes írói kvalitást szűrhetünk le. A Botdogasszony szolgája 
egy gazdag, de idős krakói kereskedőnek Donácius Gáspárnak és egy podo-
lini szenátor csodaszép leányának, Ivarpinus Saroltának, akit a dúsgazdag 
öreg megvásárol kapzsi apjától, érdekesen bonyolódó és tragikusan vég-
ződő házassági története. Beális színekkel szinte szembeszökően tudja a 
szerző elénk festeni a XVII. századbeli hátteret, Krakó, Podolin városát 
és e városok életét. A mese tárgyát úgy látszik egy felvidéki nópmondá-
ból merítette : nyers, babonás valószínűtlenségekkel átszőtt anyagból és 
tehetségre vall, hogy e tömkelegből, a történelmi regényre kissé vesze^ 
delmes anyagból sikerült neki az értékes részeket kiválasztani és Jókai 
meseszövésére emlékeztető készséggel a cselekményt úgy vezetni, hogy az 
érdeklődésünket le tudja kötni. Csak Donácius Gáspárnak és az őt hűt-
lenül elhagyott Saroltának a halálban való egyesülése olyan része a regény-
nek, melynek befogadására képzeletünknek a mai reális lehetőségek biro-
dalmából a XVII. század történeti világában, jobban mondva a népmonda 
világában kell alapot keresnie. 

Ami az első regénynek ereje ós jelessége, az a másiknak, A forrófejű 
Katónak a legnagyobb hibája és gyengéje. Ezt még az egykori szerény 
«tárcák»-ból hirtelen «kis regény»-ekké avanzsált regényirodalom korában 
sem fogja senki regénynek minősíteni: Bethlen Gábor életrajza ez csupán, 
belefűzve feleségének Branderburgi Katalinnak szerelmi kalandjai és a 
regénynek ez a gerince át és átfonva különböző önálló epizódokkal, műve-
lődéstörténelmi adatokkal. Azt a biztoskezű mesevezetőt, akit a «Boldog-
asszony szolgájáéban láttunk, itt hiába keressük. De mégis érdemes a 
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«Forrófejű Katóx-t elolvasni. Manapság ritkán olvashatunk ily történelmi 
zamatossággal mégírt könyvecskét, mint ez. Somlay teljesen bele tudta 
magát élni Bethlen Gábor korának nyelvébe, mintha csak egy korabeli 
ember írta volna. Valósággal élvezet hallani — helyesebben olvasni — 
ahogy az emberei beszélnek. 

Ha a szerző nem a minden áron való gyors produkálás, hanem a 
tárgyában való komoly elmélyedés és tehetségének helyes, koncentráló 
kiaknázásával fog tovább dolgozni, bár eddig nem jár új csapásokon, a 
magyar irodalom mégis egy komoly értékű tehetséget nyerhet benne. 

M. F. 

Drasche-Lázár A l f r é d : Tűzkeresz t . Eegény. Budapest. 1У19. 
387 1. Franklin-Társulat kiadása. Ara 14 K. 

Az elmúlt év regényirodalmának termékei közül Drasche-Lázár 
Alfréd Tűzpróbáját fogadta talán legosztatlanabb elismeréssel a kritika. 
Ha voltak is egyesek, akik megrótták a jellemek valótlanszerűségét, a 
meseszövés gyöngeségeit, a bírálók nagy elismeréssel adóztak a regényíró 
képességeinek. 

E regény folytatásának, a Tüzkereszínek meséje egy Amerika felé 
siető hajó fedélzetén kezdődik. Magnus Miklós gróf, miután saját hibáján 
kívül kénytelen lemondani tiszti rangjáról s hercegi menyasszonya kezé-
ről, útban van az új világ felé, hogy értékesítvén genialis találmányait, 
újra megaranyozza alaposan megkopott grófi koronáját. A hajón utazik a 
sokszoros milliomos miss Barker is, aki a sors szeszélyes játékából sza-
kasztott mása volt menyasszonyának. Az érdekes külsejű ifjú azonnal le-
bilincseli a dúsgazdag misst, s mivel semmi áron sem akarja magát neki 
bemutattatni, végre is a leány maga szólítja meg. A grófnak, Amerikába 
érvén, kisebb-nagyobb kellemetlenségek után sikerül korszakalkotó talál-
mányait értékesítenie, s nőül veszi a dúsgazdag leányt. Boldogan élnek, 
majd kitör a világháború, a hazafiasan érző gróf hazatér, bevonul régi 
ezredéhez, nagy dolgokat visz végbe a harctéren, utóbb megsebesül. Ag-
gódó felesége közben gyermekeivel utána jön s boldogan találkoznak 
Budapesten, a Dunapalota-szállóban. 

Bizony ez a mese egy kicsit vékony ilyen testes kötethez, a módszer 
pedig, amellyel Dräsche—Lázár fölhizlalja a sovány cselekvónyt, a lehető 
legkevésbbé művészi : kikap egy-egy, többnyire jelentéktelen eseményt s 
ezt aprólékos részletességgel meséli el, vagy áradó bőbeszédűséggel mutat 
be alakokat, akiknek a regényben úgyszólván csak néma szerepük van. 
Hosszú lapokat áldoz arra, hogy a türelmes olvasó megismerkedjék avval 
a társasággal, amellyel a hős egy penzióban lakik, egyenként tájékoztat 
miss Barker útitársainak külsejéről, származásáról s irigylésre méltó 
anyagi helyzetéről stb., vagy 14 lapon át szórakoztat bennünket avval, 
hogy elmeséli a gróf kirándulását egy tánciskolái növendékkel, kinek a 
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regényben később csak annyi része van, hogy történetesen neje lesz miss 
Barker testvérbátyjának. 

Hogy az efféle aprólékoskodás, bőbeszédűség gyarapítja a lapok szá-
mát, az igaz, de hogy javára válnék a regény szerkezetének, azt már 
legkevésbbé sem mérnők állítani. A szerkesztés művészetéhez különben 
is esak annyi hozzáértést árul el a szerző, mint a meseszövéshez. A 
lovagregényekhez illő, legprimitívebb módon fejleszti a cselekvényt : a 
hős halad célja, az érvényesülés felé, már-már el is éri, mikor közbelép 
a véletlen, a gyönge fantáziájú elbeszélők szíves pártfogója, s a hőst 
messze elveti a már majdnem kivívott sikertől. Szerencsétlen hősünkkel 
kétszer is ilyen kegyetlen a rosszindulatú istenasszony : először tűzvész 
hamvasztja el találmányai modelljeit, majd vasúti baleset következtében 
megőrül a milliomos, aki hajlandó volt találmányait finanszírozni. 

Általában a véletlen a legfőbb irányítója az egész mesének. Maga a 
kiinduló pont, a milliárdos missnek a gróf volt menyasszonyával való 
csodálatos hasonlatossága is a véletlen műve ; a későbbiek folyamán is ez 
a véletlen hozza a hős útjába azokat az embereket, akikre éppen szük-
sége van, vagy akikre éppen nincs szüksége. így akad össze egy jólelkű 
magyar származású orvossal, aki nagy szívességeket tesz neki, egy angol 
úriemberrel, aki kémnek akarja fölbérelni, majd anyja volt kedvesével, 
aki — egészen más okból — merényletet követ el ellene ós ugyanígy üt-
közik bele úntalan későbbi nejébe, akivel minden, a regényben elbeszélt 
találkozását, kivévén az utolsót, a véletlen jóakaratának köszönheti. Hogy 
a véletlennek, miut regénymotivumnak ily gyakori, úgyszólván kizárólagos 
szereplése alapos kételyeket támaszt Drasche-Lázár művészi képességei 
irányában, azt talán mondanunk is felesleges. 

Azonban, hogy a mese, melynek kerekdedségét a «véletlen» még nem 
teszi szükségképen tönkre, valahogyan befejezetlen maradjon, arról is 
gondoskodik a szerző. Mi a regényt a hős házasságával befejezettnek 
érezzük, de a szerző nem : szegény Magnus grófnak nem szabad zavarta-
lanul élveznie nehezen megszerzett boldogságát, el kell jönnie a Kárpá-
tokba, verekednie a muszkával, csak azért, hogy találkozzék volt meny-
asszonyával, aki ebben a regényben alig szerepelt, s hogy jelét adja fényes 
katonai képességeinek is. Figyelmen kívül hagyva az effajta háborús ro-
mantika elcsépelt voltát, ezek az utolsó fejezetek teljesen megbontják a 
regénynek amúgy is csak látszólagos egységét s fölkeltik az olvasó kí-
váncsiságát a későbbiek iránt. Vagy csak nem akar még egy folytatást 
fűzni Drasche-Lázár e művéhez ? Isten mentsen tőle ! 

Mielőtt véglegesen megfogalmaznék ítéletünket a regényről, ne saj-
náljunk egy röpke pillantást alakjaitól sem : Magnus gróf, a főhős, genialis 
kémikus és föltaláló, jó lovas, vitéz katona, emellett erős akaratú, nemes 
lelkű, gyöngéd és büszke, szóval tipusa a tökéletes férfinak, akárcsak 
Jókai hősei. Éppen ilyen eszményi alak a hősnő, miss Barker is, szép 
(bár az I. fejezet szerint «korántsem volt szépség»), okos, végtelenül ener-
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gikus, tapintatos, szerető nő stb. Hogy egy ilyen eszes és erősakaratú 
leány első látásra beleszeressen egy érdekes külsejű idegenbe, ilyesmit 
mesékben olvastunk ugyan, de komoly regényben csak a legnagyobb 
kételkedéssel fogadhatjuk. Még érthetetlenebb a leány későbbi viselkedése ; 
«érdeklődése» (a regényíró óvakodik érzelmét « szerelem»-nek nevezni) 
annyira megy, hogy detektívvel kutattat utána, mikor szeme elől el-
veszíti. 

Beszélhetnénk sok egyébről, a mellékes alakokról, a lelki elemzések-
ről, a párbeszédekbe beleillesztett angol mondatokról (mintha Dem tudnók, 
hogy az amerikaiak angolul beszélnek !), a germanizmusairól stb., de 
talán már eddig is nagyon sok szót vesztegettünk erre a naiv és nagyon 
kevés értékkel bíró regényről. Ennyit is csak azért mondtunk, hogy hívebb 
képet festhessünk a regényíró Drasche-Lázárról, mint a Tűzpróba ma-
gasztalói : Drasche-Lázár igen csekély költői érrel megáldott dilettáns, 
akinek feltűnése a magyar regényirodalom terén semmi, de semmi nye-
reséget nem jelent. -—к —r. 

H e r c z e g F e r e n c : Til la. Hét jelenés. Budapest. 1919. 78 1. Singer 
és Wolfner kiadása Ara 4 kor. 40 fill. 

Ha valaki ismeri azt a szaiszi rejtélyt, melyet női léleknek neve-
zünk : úgy — semmi kétség — Herczeg Ferenc az. Minden írása egy-egy 
tanulmány ezeken a felfedezetlen mezőkön, telve a sarkutazók fanatikus 
energiájával, hogy el is fogja érni a lehetetlent. De megértjük méltány-
landó kitartását. A legszebb, legizgatóbb téma a női lélek. Valóságos labi-
rintusa a legellentétesebb érzelmeknek. Nagyszerű és kicsinyes. Színekben 
gazdag és egyszerűségben pompázó. Kíváncsi tekintetek elől magára vonja 
a szemérem fátyoltakaróját, hogy a következő pillanatban kéretlenül is 
mutatkozzék pompás meztelenségében. Ha egy-egy villanásában néha-
néha megmutatja az igazi arcát, — csodás illatú, színpompás világot tár 
föl. Ám egy pillanat s kialszik a fény. Csak a nagyon kiválasztottaknak 
sikerül megrögzíteni egy-egy megnyilvánulását. Örök téma a női lélek, 
mert mindig új. Annyira változatos, hogy ki nem merül soha. 

Úgy érezzük, hogy Herczeg Ferenc azokban a sarkvidéki expedícióiban, 
melyeknek célja a női lélek felfedezése voit, — ebben a színdarabjában 
közelítette meg leginkább a célt. Merész, de biztos kézzel mutat be egy 
(^bredő nagy szerelmet, melyet a hősnő egy semmiségért, egy szeszélyért 
áldoz föl. Tilla grófnő szakít régi szeretőjével. Tihanyi báróval, saját el-
határozásából, hogy úgy mondjam, előre megfontolt szándékkal. Örülne, 
ha a szakítás simán menne. S hogy csakugyan simán megy, mégis elége-
detlen. Bántja hiúságát, hogy a férfi előtt ő is közömbös lett. S bár a 
szakítás az ő eszméje, — szinte-szinte szemrehányást tesz a férfinek, hogy 
más nőre is tud gondolni. Tihanyi báró megy s jő az új kedves, egy dús-
gazdag idegen, Belizár, kinek az a híre, hogy első feleségét, kitől mesés 
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kínoséit örökölte, saját kezével gyilkolta meg. Végre egy férfi, — aki mái-
ölt i s ! Mi sem természetesebb, mint hogy Tilla grófnő nyomban bele-
szeret. Az erős, energikus ismeretlenhez, a rejtélyes idegen erőkhöz való 
vonzódása káprázatos színekben izzik a szemünk előtt s válik égő tűz-
csóvává. Ennek a jelenetnek atmoszférája szinte perzselő. Erezzük ebben 
a percben — mi az olvasók persze —, hogy egy igazi nagy szerelem bonta-
kozik ki előttünk, telve őszinteséggel, odaadással rajongással. Nem így 
Tilla grófnő, aki másnap már kacérkodik előbbi kedvesével, mert az meny-
asszonyával enyeleg. S midőn jegyesét megcsókolja a férfi — mely jele-
netnek Tilla is véletlen tanuja volt — tüstént megfogamzik benne a gon-
dolat, hogy Tihanyit visszahódítja magának, csak azért, hogy aztán új ra 
eldobhassa. Szinte beteges szadizmusa ez a női léleknek, — de szép, ért-
hető, elhihető. A tegnapi nagy szerelem, Belizár, most már feledve : ha 
meghal is, visszahódítja Tihanyit. Magához rendeli az operába, a páholyába : 
Tihanyi nem jő. Megjelenik azonban Belizár, ki jogaival élni akar, — azon-
ban gúnyos fogadtatásra talál s kosarat kap. Erre Belizár felszedeti yaclitja 
horgonyait s eltávozik. Az utolsó kép Tilla otthona, előadás után. Tele-
fonál Tihanyinak, ki egy pezsgős vacsora után forró vérének ellenállni 
nem tud s most már rohan Tillához. S míg Tilla őt várja, — megjelenik 
újra Belizár, ki egy közeli kikötőben partra száll s szivében sötét szán-
dékkal autón robog vissza Tillához. Tilla már-már ismét ellágyul. A nyers 
erő ; beteges vonzódása, szinte masocliisztikus őrülete a tőr láttára már-
már ismét Belizár karjaiba veti. De megszólal a régi kedves jól ismert 
fütty-jeladása s Tilla eltaszítja Belizárt, ki egy szúrással megöli az asszonyt, 
majd lekúszik az erkélyen. A sötét színen a halott zuhanása s a régi 
szerető vágyteli kopogtatása. 

Herczeg az ő ismert s eléggé nem méltányolható írói bravúrjával 
feledtetni tudja a mese hiányát s a történetnek kissé rémregényszerű 
beállítását. Szellemes párbeszédei, színpompás magyar nyelve s kiváló jel-
lemző képessége őt a magyar irodalom legelsői közé avatják. Tihanyi pom-
pás gavallér, Boll gróf finoman meglátott alak, — Bioni, az ópiumszívó 
tengerésztiszt pedig elsőrendű kabinet-alak. Oly színpompával vonja be 
hősnőjének alakját ; látása, megfigyelései oly tiszták, oly finomak s oly 
mély bepillantást enged az örök rejtélybe, a női lélekbe, hogy ennél töké-
letesebbet — úgy érezzük — Herczeg Ferenc ritkán adott. Kár, hogy fő 
női alakjának értékéből levon az a túlságosan beteges hisztéria, mely nála 
a tőr képzetéhez fűződik s kár, hogy nem egészen tudjuk elhinni, hogy a 
nő, ki saját nemiségének virágzó pompájában várja a párját, képes beteges 
hisztériával behódolni — a tőrnek. 

A darab^hßi képre oszlik s így egy kissé széthull. Bizonyára azért 
van ez a felosztás, mert egy kamara-színház számára készült. Kár. A téma 
igazán megérdemelte volna, hogy a szerző nagy drámát írjon belőle. 

—ay. 
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Sík S á n d o r : S z e n t A l e x i n s . Misztérium öt felvonásban. Buda-
pest. 1918. 222 1. A Szent-István Társulat kiadása. Ára 10 K. 

Ez a misztérium, vagy nevezhetnők drámai költeménynek is, a kó-
dexeinkben többször előforduló, megható Elek-legendát dolgozza fel. Maga 
a téma inkább epikus, mint drámai, de merészebb átalakításokkal el tud-
nók képzelni drámai formában is. Ez volt a szerzőre nézve az egyik ne-
hézség. Másik, hogy a történet egyes fordulatainak megértéséhez a le-
genda egyszerű mesehangját elhihetőbb erejűnek tartjuk, mint egy mo-
dern apparátussal dolgozó drámai költemény indítékait, Ebben az új-
szerűbb formában ugyanis a lélektani indokolás tekintetében nagyobb 
követelményeket támasztunk, mint a legenda naiv ós üde módon magától 
értődő közvetlenségétől. 

Pedig Sík Sándor erősen törekszik lélektani megalapozásra. Hősét 
darabja elején magányos léleknek rajzolja, kiben túlteng a képzelet ereje, 
s aki éppen fantáziájának felfokozottságában majd ide, majd oda hajlik, 
majd ez a cél fanatizálja, majd a másik. S éppen itt van a baj ! Ez az 
ingadozás egy felvonásba beleszorítva, valami ötletszerűséget, merő sze-
szélyességet kever a hős lelkének rajzába, akit — bármilyen szívósra is 
fordul később akaratvilága — éppen ez előzmények miatt nem tudunk 
teljesen komolynak látni. 

Hány elhatározás vet lobbot Elek lelkében az első felvonásban ? 
Első : csak a magányt keresi, nem kell neki apja gazdagsága, sem a 
császár udvarának fénye. Második : mintha a magányt is feladná a csá-
szár leányának, Adriaticának szerelméért. Harmadik : megmentvén a csá-
szár életét, ígéretet kap bármely kívánságának teljesítésére. Eleken cae-
sari vágyak vesznek erőt, a hadsereg fővezérletét kéri : le akarja igázni a 
világot. A császár vezérévé teszi, de hiába 1 — újra fordul egyet, s egy 
látomás hatása alatt fellép a negyedik elhatározás : nem kell a fővezér-
ség, de kell Adriatica. Mindez egy félóra, vagy — ha a színi formának 
időnyujtó illúzióját tekintetbe vesszük — legjobb esetben pár óra alatt ! 

Ilyen lélektani alapra építeni most már az Elek-legenda legnehezebb 
fordulatát : a feleségnek otthagyását a nászéjszakán, legalább is merész-
ség. Az első felvonás ötletszerű fordulatai azután ötletszerűvé teszik a 
második felvonás nagy elhatározását, az egész mese magját, a nagy je-
lenetet : a gyertya-moti vumot. 

Elek tehát elhagyja feleségét, kinek szűz testét nem illette, vándor-
útra indul, azután Edesszában telepszik le, csodákat művel, szentként 
tisztelik, míg végre hét hosszú esztendő után hazatér apja házába — 
meghalni. S azután, amint a legenda is elmondja, itt hagyja az életet és utolsó 
levelét holt-merev ujjai közé szorítva, fekszik. Megjelennek előtte a pápa, 
a császár, az apja, az anyja, «mindre nem érez semmit a holt», de mikor fe-
lesége hozzálép, kinyílnak ujjai s átadja az egész élete titkát tartalmazó 
levelet. 

A misztérium a mese nagyvonalai tekintetében nem sokban tér el 
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a legendától, de apróbb fordulataiban, tarka epizódjaiban, s különösen a 
dekorativ elemek túltengésében — nagyon és nem előnyösen különbözik 
tőle. I t t minden beszél. Megszólalnak a gyíkok, hangyák, fűszálak, bok-
rok, a szél, a nap, a tenger, a ház, az erkély, az oszlopok és a «gyertya». 
Belévegyülnek az angyalok, a Boldogságos Szűz, a megdicsőültek és a 
mennyei szentek karának minden rendű és rangú tagjai. Ezek a részek 
magukban véve nagyon szépek, pompásan zengő versekben vannak meg-
írva, de nem forranak a meséből, nem szerves részei a történetnek. Kí-
vülről hozzáadottak, idegen hatások következményei. 

Egyáltalában Sik Sándor misztériuma nagyon sok stílusnak kevere-
dését mutatja. Itt-ott egy kis ^Mœterlinck és egyéb modern szimbolista 
hatás érzik rajta, az ötödik felvonásban Faust II. részének végső akkord-
jai visszhangzanak, egészen a színi utasításokig ható hangulatcsinálásban 
Bostand kezenyomát látjuk, egy-egy megütött hang, néhol egész sorok 

, Peer Gynt-re mutatnak, sőt (ne vegye rossz néven a szerző), itt-ott még 
a Teleki-díjat nyert jambus-drámák stílusát is érezzük. 

Legkevésbbé a harmadik felvonásnak drámai formába erőszakolt epi-
kus részei, legjobban a lírai helyek sikerültek. A rímes versekbe foglalt 
részek bájosak, Elek és Adriatica szerelmi jeleneteiben is sok a szépség, 
a visszatérő Elek s az éppen róla beszélgető két asszony : anyja és fele-
sége jelenetének egész szituációja megkapó, de az egészet valami kielégí_ 
tetlen, nyugtalanító kábulattal tesszük le. Belekáprázunk a sok csillo-
gásba, a tengersok díszítő részletbe, s a szerző minden nagy erőlködése 
mellett is azt érezzük, hogy Szent Elek alakját közelebb hozta hozzánk 
az a középkori legenda, mint ez a modern misztérium. 

Még egy szót a verselésről ! A rímes dalok sikerült formájáról már 
volt szó. A többi rész rímtelen jambusokban van írva. De micsoda jam-
busokban ! Igaz, hellyel-közzel egész vörösmartyas erővel zengenek (külö-
nösen az első felvonásnak caesari hangú monológjára gondolok), sok 
helyen azonban még versvoltukat sem érezni. Sik Sándornak éppen e 
folyóirat lapjain jelent meg egy nagyon érdekes verstani értekezése, 
amelyben a régi, kaptára szabott formák helyett a szabadabb ritmus jo-
gait hirdeti és öntudatlanul érzett törvényeit keresi. Darabjában itt-ott 
ezt a szabadabb ritmust elég zengőnek is érezzük, de legtöbb helyen 
annyira esetlen, olyan hangzás nélküli, hogy szükségét látjuk külön meg-
említeni. E pár sor például nem a régimódi jambus : 

Hogy énekel a tenger ! Átölel 
Kis városokat, kis szigeteket, 
Országocskákat, emberkéket, 
Örökké való öleléssel 
Az örök Óceán. (90. lap.) 

és mégis érzek valami tagoltságot, valami, a mindennapi beszéd ritmusá-
ból kiinduló zenévé lendülést. De mit szóljunk az ilyen versekhez ? 
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Nem akarlak sérteni. 
Nem szeretném, hogy rosszat gondolj rólam. 
Nem tudom, miért, de jól esnék, ha te, 
(Igazán csak te !, nem tudom, hogyan 
Esett ez, mert másokkal nem törődöm 
Egy szikrát sem !) ha te kissé becsülnél. (153. lap.) 

Kíváncsiak volnánk arra a fülre, amely ezt nem érzi merő prózának. S 
ilyen sorok — sajnos — elég nagy számmal vannak. 

Sík Sándor misztériumáról az a főbenyomásunk, hogy egy teljesen 
lírikus temperamentumnak elhibázott, de érdekes drámai kísérlete. 

G. S. 

Peterdy Sándor: A regéci boszorkány. Budapest. 1918. 123 1. Galantai 
Gyula kiadása. Ára 5 kor. 

A kötetben hét kisebb-nagyobb elbeszélés olvasható. A két első darab 
(A regéci boszorkány, Domine Bogárdi) történeti novella s az egész könyv-
nek két harmadát foglalja el : az egyik a Petőfi-Társaság pályázatán nyert 
jutalmat, a másik a Kisfaludy-Társaságén dicséretet. Egyik sem törek-
szik — vagy legalább nem emelkedik — magasabbra a történeti adoma 
színvonalánál. Egy-egy furfangos ötlet sikeres megtörténtét meséli el mind 
a kettő ; az egyikből megtudjuk, hogyan nyerte vissza magának egykori 
elutasított kérőjét, Monaky Dánielt, az igéző szépségéért «regéci boszor-
kány» néven híres özv. Pethe Józsefné Füleky Krisztina ; a másikból meg 
azt, hogyan szöktette el egy Bogárdi nevü volt pataki diák a jezsuiták 
bosszúja elől Szentpéteri János pataki tanárt, kinek leányához Bogárdit 
régóta titkos ós viszonzott szerelem fűzte. Hivatalos irodalmi fórumaink 
az említett jutalommal és dicsérettel e két elbeszélésben bizonyára az 
igénytelen egyszerűséget s az ártatlanságig tiszta erkölcsi légkört látták 
jónak kitüntetni. Egyéb érdemük nincs is. Az ilyen történeteknek félszá-
zaddal ezelőtt lett volna hálás közönségük ; a Domine Bogárdi csakugyan 
úgy hat ránk, mint Jókai Nagyenyedi két fűzfá-jának halvány visszfénye. 
Néhány régi szó és név segítségével sikerül a szerzőnek egy kis ódon 
patinát lehelni témájára. De e csöppnyi mesék szövésében is van itt inga-
dozás vagy fölösleg ; az elsőben véges-végig Petrus diák játsza fontoskodva 
az intrikus szerepét és zsebeli be az olvasó elismerését, holott — mint 
legvégül kisül — ő csak eszköz a Krisztina kezében ; a másodikban nem 
igen értjük, mi szükség van a koporsó-vivés komédiájára. 

Ez a közepes értékű s inkább csak az ifjúság vagy naiv olvasóközön-
ség ízléséhez szabott két történeti novella mégis a legsikerültebb része a 
könyvnek. A többi öt darab a mai életből veszi tárgyát, mindegyik rövid 
lélekzetű, még vázlatnak is vázlatosak. A két elsőtől valami kellemetlen 
ellentét választja el ezeket. Míg amazokban naiv ártatlanságú optimizmus 
derűsködik, emitt keresve keresi a szerző a kesernyés, kiábrándító, pesszi-
misztikus csattanókat. A két első elbeszélés kedves nőalakjait emezekben 
ravasz és ellenszenves női silhouettek váltják fel. E tekintetben némileg 
kivétel az utolsó darab (Apuka hazajön), de ebben meg a kis gyermek 
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alakja van nagyon elrajzolva ; a szívreható gyermeki beavatkozás külön-
ben eredménytelen marad, hogy ennek az elbeszélésnek is keserű utóíze 
lehessen. —ig— 

Mariay Ödön: Muzsikus történetek. Budapest. 1918. 48 1. Lampel kiadás. 
Magyar Könytár. 899. sz. Ara 50 fill. 

A kis füzet három elbeszélésének tárgya a szerelem, a muzsika csak 
a középsőnek, a legkevésbbé sikerültnek, a tengelye, a másik kettőben, 
különösen az utolsóban, a zene alárendelt szerepet játszik, csak keretül 
és hátterül szolgál. Legtöbb invenciót az utolsó muzsikus árul el, leg-
mulatságosabb is ; elmeséli, hogy a donjuankodó zenész elveszi a leán yt 
akit az erdő szélén megcsókolt, mert egy úri ember tanúja volt a jele-
netnek. Az eljegyzés után a zenész kisétál a végzetes tett színhelyére és 
azt látja, hogy az az úri ember, akitől való félelmében házasságra lép, — 
madárijesztő. 

Az első elbeszélés ismert tárgya, hogy hogyan , hegedüli vissza a 
művész rég nem hallott hangszerével az elveszett szerelmet. A középsőben 
a híres operaénekes túlénekli ai_falusi kántort, akinek hangjába szerelmes 
egy naiv kis leány. A művész, puszta szeszélyből, véget vett két ember 
boldogságának. 

Esti és őszies hangulatokat jól tud festeni Mariay. Különösen az őszi 
eső egyhangú szitálását ecseteli ügyes stílkészséggel. 

Kellemes és ártatlan időtöltésből az egyszeri olvasást megérdemli a füzet. 
L. F. 

Kóbor Tamás: A halál. Regény. Budapest. 1918. 194 1. Franklin kiadás. 
Ára 10 kor. 

Aki szereti a finomszövésű, érdekes meséjű francia regényeket, annak 
valóságos lelki gyötrelem végigkinlódnia magát ezen a szürke, lélektelen, 
halálosan unalmas köteten. Ha példa kellene az unalmas regényre, ez a 
nyomtatvány mintául szolgálhatna. A szerző régebben sem volt érdek-
feszítő elbeszélő, de legalább akadtak témái és voltak megfigyelései, míg 
most az abszolút impotencia benyomását kelti. Meséjét már százszor meg-
írták, helyzetei évtizedek óta el vannak koptatva, párbeszédei vontatottak, 
vértelenek, laposak. Efajta kínosan döcögő tákolmányokkal a negyedrangú 
német elbeszélők sem mernének kiállni az olvasóközönség elé. 

Ez a néhány sor talán túlzottan szigorúnak látszik, de ellenőrzése 
mindenkinek módjában áll. Vásárolja meg bárki ezt a regényt, ásítozni 
és bosszankodni fog. P. J. 


