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í . 
A mai élet a gazdasági problémákat emelte az embert-

mozgató kérdések középpontjába: minden társadalmi életnyil-
vánulás ezekhez a problémákhoz igyekszik igazodni, az egyéni 
életnek is ezekből áll össze a tengelye, a polit ikai küzdelmek 
kortesszónoklataiból is ezek harsognak felénk. A gazdasági 
problémáknak ez az uralkodó szerepe érezhető az irodalomban 
is; szinte azt mondhatnók, az irodalmi termés két csoportba 
különül: az egyik csoportban a mindennapi élet gazdasági 
problémái fűtik az ihlet kohóját vagy a részvét, vagy a f a j 
féltése, vagy az őszinte Mammon-imádat tüzelőanyagával, — 
a másik csoportban az örök gazdasági problémáskodás nagy-
városi füstjéből menekülő poétalelkek csendes magányba-
révülése jut szóhoz. Ez az elkülönülés a lírában a legőszintébb: 
a lírában, amely az ú j kötetek és új poéták végeláthatatlan 
sorát termi; ú j kötetekét, amikor a kiadás nehézségei a tudo-
mányos irodalomnak csaknem teljes elnémulását okozzák, ú j 
poétákét, amikor a forrongó ízlés még a legelismertebb régi 
poéták kedveltségét is veszedelmesen kikezdi. Nyilvánvaló, hogy 
e nevek nagyrésze, amelyek most a könyvárúsi polcok verses-
köteteiről a vásárló felé mosolyognak, a teljes feledésre van 
predesztinálva: hiszen sokszor szó sincs másról, csak ama poétái 
megszólalásra ihlető tizennyolc esztendős gyerekléleknek egy 
kis, szűk körben tetszést aratot t , de minden irodalmi érték 
nélkül való hangulat-kicsordulásáról. Ezekről a holtan született 
kötetekről itt kár lenne szólanom: a mai i f j ú s á g a jóakaratú 
figyelmeztetést úgysem veszi magára , a józan kri t ikára úgy-
sem hallgat. Összefoglaló bemutatásomban tehát csak azokról 
szólok, amelyek valami szempontból az irodalmi kritika észre-
vételeit megérdemlik. 

Az elmúlt esztendő karácsonyára látott napvilágot Sík 
Sándor verseskönyve, a Csend (Pallas kiad.). A költő a csend 
erdei magányába menekül e „tépett világok, tépett emberek 
bódult zűrzavarából", az Isten nagy, meleg kezén bú meg, ott, 
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ahol a zűrös élet zajongása is orgonaszóvá csitul. A tevés-vevés, 
örökös hangosság elől való menekülés, a csendnek, a békés 
szeretetnek Istendicsé re te: ez a két összetevő határozza meg 
Sík Sándor kötetének lelkiségét. A színek varázsa azonban gaz-
dag palettáról kerül: előtte van az egyszerű természet minden 
szépsége, a szelid lelkiséggel telített búzavirág, a m á j u s illatát 
dalolva osztó orgona, a titokterhes boldogságtól sugárzó fehér 
ákácvirág, a poétalelket hintás csónakra ragadó lornbzúgás, az 
életenergiát rügybefakasztó márciusi bokrok, a Balaton májusi 
békéje, a koszorús menyasszonyok rej telmes boldogságát illatozó 
a lmafav i r ágok . . . 

,,Ëg. föld, vizek most bennem orgonálnak. 
Ajak vagyok a zengő Mindenen, 
A Minden én, a bujdosó v i lág . 
Mely megsiral l ik boldog reszketéssel 
És visszabúg öledre I s t enem." 

Ezt a sajátos természetszemléletet a lélek lá tósíkjára sajá-
tos lelki élet vetíti reá, az Isten-keresésnek és Istennel való 
összetartozásnak sajátos fogócska-játéka, amelyet e kötet Áldás 
című ciklusa jelenít meg. Az Istennel szemben való elhelyezke-
désnek két világirodalmi lírapéldája ju t az eszembe: Verlaine 
Sugesse-e és Rilke Sfrundenbiich-ja; Sík költészetének egyéni 
bá já t éppen az a gyermekes őszinteségbe és egyszerűségbe 
merülő Isten-kultusz jellemzi, amely nem multat és szeretetet 
zsoltároz, mint Verlaine, nem is problémákat merevít gondolat^ 
felhők képeibe, mint Rilke, hanem rábocsát ja emlékeinek maga-
fa rag ta csónakját az Istenszeretet tengerének éj tszakai csend-
jére. A kötetnek ez a ciklus a legszebb csokra; az emberszeretet-
nek egyebütt is dallá nemesülő melegsége, a természetszeretet 
és szépségcsodálás poverellói öröme innen fakad és ide ömlik 
vissza. Modern lírai költészetünknek egyik legszebb kötetét 
köszöntjük e verseskönyvben. 

Különleges művészeti szempontból is nagyon érdekes 
Reményik Sándor ú j kötete: A műhelyből (Studium kiad.). 
„Új verseinmek ebbe a sorozatába azokat vettem be — írja 
élőhangúi —, melyek a költőnek a művészethez, elsősorban a 
sa j á t művészetéhez való viszonyát jellemzik." Tudnivaló, hogy 
Reményik Sándor Erdélynek a poétá ja : neve akkor emelkedett 
a köztudatba, amikor az erdélyi magyarság lelkének utolérhe-
tetlenül meleg és erőteljes szavát költeményekbe kristályosí-
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totta. Hálát lanság lenne azonban a poétával szemben, ha egész 
költői értékét csupán azokra a versekre szorítanék. Ez az ú j 
kötet is vallomás arról , hogy a költői lélek tudatos elhatározás-
sal vállalta a végek dalnokának szerepét: és a kötet legszebb 
darab ja i annak a habozó, ingadozó kétségnek a tükördarabjai , 
hogy vájjon a kell parancsa valóban így rendelkezett-e vele. 
A kötelesség tudata él benne és önfeláldozó hévvel ragaszkodik 
e tudathoz, — bár néha az önnön lelkének fel táruló kétség-
örvényei megborzongatják és amot t vallott hitét a lelkében meg-
tagadta t ják . Nehéz lehet mindig hitet sugallani, olyankor is, 
amikor a keserű való éppen a költő hitét fo j t ja ködbe: de lírai 
szempontból rendkívül érdekes belső feszültség ez, s e feszült-
ségből erőteljes dalok fakadnak. Eeményik, a küzdő poéta, 
lelkében korántsem a küzdelemre termett : művész ő a renais-
sance nagy művészeinek genreéből, akik a maguk szebb életét 
művészetükben élték. A művészet örök, halhatat lan értékének 
a tuda ta lobog benne és az élet megtépettségei közül ide, ehhez 
a tudathoz menekül, irigyelvén Arehimedest, aki minden körü-
lötte levőt feledni tudott a benne élő probléma lángjánál. 
A művészet az ő kezében szita, melyen az életet selyemfövénnyé, 
a rany porrá szitálja; a művészet varázsköntös, amelybe mezíte-
lenül fagyoskodó lelkét öltözteti. És mégis szent foglalkozásnak 
érzi a maga költőiséget, és mindig megremeg a fenség sejtel-
métől, valahányszor e daltengerbe veti a maga csendes hálóját. 
Nem a lelkük mezítelenségét mutogató poéták sorából való: 
de nem is a hazugok sorából, — költeményei egyéni hieroglif-
jegyek, amelyeket csak a rokon-szenvedés és rokon-öröm tud 
megfejteni . Az ő dalérzéseinek mindig megvan „Istentől kapott 
nemeslevelük." És ez érzések szimbóluma ma alig lehetne más, 
mint a szomorúfűz, melynek 

.Törvénye az, hogy á g a i t lehaj tsa 
A tó tükrére esüggedt-komoran. 
A k k o r is, mikor napfény hull reá. 
Akkor is, mikor zöldje ütközik, — 
S tavaszba fordul a vénhedt vi lág." 

És ezt a művészi szépségekben oly gazdag poézist még 
közelebb hozza a szívünkhöz a benne megszólaló nemes férfi-
lélek: aki a dicsőség sziklafokán talál ja magát és most ezt a 
dicsőséget nagyságban szeretné elérni: magábaszállással, kris-
tályos jegecedéssel, művészi megéréssel. A nagy poéta lelkének 
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közelségét érzi az ember e kötet olvastakor: s tisztelettel, szere-
tettel telik meg- a szíve. 

Gazdag lírai kincs Mécs László kötete is (Hajnali harangszó. 
Ungvár), de a világa teljesen más világ. A Felvidék magyar-
ságának a lelke szólal meg költeményeiben, áradó hévvel, szívet 
és formát széttépő szenvedéllyel. A tót nép fiának érzi magát, 
a tót-magyar testvériséget hirdeti. Végigélte forrongó i f jú i 
lelke a háborút és papi hivatása elébe t á r j a a jelen minden 
testi és lelki nyomorát. Ebben a keserű, mulatozásban és szen-
vedésben szertelen korban az a szív, amely a szenvedővel közös-
séget érez, csak lázongani tudhat, csak három hangra lehet 
muzsikája: a vígasztalásra, a méltatlankodásra és a szeretet-
sóvárgásra. Keserű panaszának hallatára néha már nem is ^ 
fájdalom, dtT az irtózat fogja el az embert : hosszú sorainak 
ömlő keserűségpátoszából valami dermedt ijedtség szál l ja meg 
a szívünket. A nyomor ja jk iá l tása Mécs László verseiben lígy 
süvölt, mint a fergeteg vihara . Ez nemcsak az érzés őszintesé-
gének, hanem bámulatos stílusának is eredménye: a fokozó 
szinonimák par t javesztet t áradásának, a szemében megakadó 
természet csodás változatosságú képformálódásának, parancsoló 
erejű, minden szokottságot letipró r i tmusának. A szenvedéllyel 
lobogó érzés a verskorlátokat úgy elönti, mint az olvadó Duna 
á r j a a partot: de mivel ez a lobogás benne teljesen megérthető, 
a sajátos formán sem lehet fennakadnunk. Hiszen ritmuskész-
sége meglepően teljes: a játszi sorok is könnyen születnek tolla 
alat t ; a kötet egésze azonban nem a játékos, hanem a perzselő 
hangulat tükre. Hata lmas ígéret, már most is művészi gyönyör-
ködésben is gazdag ez a kötet: a művészi meghiggadástól a 
magyar l íra örökbecsű termékeit várha t juk . 

Szabó Lőrinc verskötete is (Kalibán! Ath. kiad.) a forrongó 
lélek szülötte. Ebben a forrongó lélekben a legerősebb a katoli-
cizmus gyűlölete és a perzselő erotika. Amazt néhány, a mű-
fordító könnyedségével papírravetet t költemény kiá l t ja felénk, 
mint valami visszatérő „A bas la calotte !"-jelszót, — emezt 
néhány testiségben vonagló, de kielégületlenségben szomorú 
költemény. Meglepő, hogy Szabó Lőrinc, a jeles műfordító, 
milyen kevés szépségre képes a saját verseiben: amit erőnek 
próbál feltüntetni, az is inkább durvaság, — mint ez a jellemző 
ellentét: „Mimózatested i t t pihen mellem szőrös sziklái mellett." 
Ha néha el-elhimbálózik a hangulat csónakán (Mint a fa-

Irodalomtörténet. 2 
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gyöngy sír), nem tud dalt kikristályosítani, — másutt pedig- túl 
ságosan elnyúlik, a teljes kompozicióhiányban elerőtlenedik. 
Baudelaire és Rilke, ez a két ellentétes poéta üt ki sokszor a 
szavaiból, néha pedig expresszionistáskodik anélkül, hogy azt 
az érzés intenzitása megokolttá tenné. Csináltságok és furcsa-
ságok, durva eredetieskedések ömlenek a tolla alá, — nem csoda, 
hogy maga is ezt választotta egy helyt fejezetcímül: „Virágzene, 
érthetetlen." Valóban sokszor érthetetlen, különösen gondolati 
l í rá jának útszéliségében, — egyetlen erőteljes ciklusa azok a 
versek, amelyek a inegvénhedt harmincesztendős mát kor-
bácsolják. 

Eokon vele Zsolt Béla verskötete (Igaz könyv. Genius 
kiad.). Ezek már tipikusan expresszionista csináltságok, melye-
ket annál jobban sajnál az ember, mivel egy-egy "közbeszorult 
igazi verse ügyes verselőnek m u t a t j a írójukat. Zsolt Béla abba 
a költőgenerációba tartozik, amely minden á ron túl akar tenni 
Baudelaire malabár-nő-kultuszán, a kilencvenes évek perdita-
költészetét bái-cásleányok ünneplésében próbál ja felújítani, az 
emberiség történetének minden erkölcsi értékén gúnyos a jk -
biggyesztéssel mosolyog, az önmaga nevetségesen értéktelennek 
dalolt egyéni életét túlfontosított témaközépponttá emeli, for-
mával és szépséggel semmit sem törődik, és — így ír ja önmagá-
ról: — „a legtöbb, ami lehet, hogy tangóra és simmire t an í t j a 
a gondolatokat, esetleg kreál számukra egy ú j és bizarr táncot, 
amellyel extázisba ejti a parkettet" . 

Pedig a mai lélek minden összetörött és összetett volta 
ellenére sem ezt a formátlan formát követeli meg: világosan 
bizonyítja ezt egy erdélyi poéta, Tompa László. Versei, amelye-
ket Éjszaki szél címen Székelyudvarhelyt bocsájtott közre, 
annak a súlyos kornak a szülöttei, amely véresen tiport orszá-
gokon keresztül, amelynek szörnyűségeihez foghatót ember-
nemzedék még nem ért. Valami őszi hangulat terjed el tehát 
a lelkén: „A lelkem csupa őszi bánat , — levél, mely csak hullásra 
vá r fenn az á g o n . . . " De azért az egészséges lélek egészséges 
munkát sóvárog: részt akar vállalni a termőbb jövendő előkészí-
tésében. Valami nemes akt ivi tás él a lelkében és az sugározza 
az öröm hitét, hiszen „az örömhöz nem kell egyéb: csak szívünk 
legyen elfogadni az élet száz a p r ó kegyét". I nnen költészetében 
a szépség derű je és a szépség szeretete, ami természetérzékét 
üdévé, színessé, daloló szavát művészivé teszi. 
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Meleg- szeretettel köszöntjük azt a kis kötetet, amelyet 
Vargha Gyula tett a minap közzé A végtelen felé címen. Van-e 
mai irodalmi viszonyainkra lesújtóbb ítélet, mint az, hogy az 
agg költőfejedelem maga kénytelen kiadni kis, igénytelen kül-
sejű kötetkében verseit, amikor az irodalmi érzékkel dicsekvő 
kiadók özönével öntik a kiadványokat1? Ez a kezdő poétát ígérő 
külső a legigazabb poéta ú j verseit hozza, a legnemesebb magyar 
szív vergődő szomorúságát, a legavatottabb művész vissza-
vonult magányának hegedűjátékát. Annak a magyar formának, 
amelyet Arany János teremtett meg, Vargha Gyula a leghatal-
masabb dalosa: de a szomorúsága egyre erősbül, a kétsége egyre 
jobban felhősül: l í rá já t sokszor egy-egy megrázó sóhajba töri, 
és a kis kötetben a sóhaj úgy száll, úgy repdes, mint a ra j . 
A fá rad t szem csak a család meleg tűzhelyénél és a természet 
meghittségében ragyog fel, — különben azon a messzeségen 
révedez, ahol az utat senki nem tud ja , csak a hívő szív sejti. 
De mint a jó gazda, öntöző bőségről is gondoskodik: ú j köteté-
ben egész sereg ballada kerül elénk, Arany és C. F. Meyer bal-
ladáinak sajátosan eredeti visszhangjai, melyeknek a líraiság 
áttörő melege ad teljesen egyéni színt. A magyar költészetnek 
ünnepe ez a kis kötet, — a magyar kiadóknak szégyene. 

Csak rövid egy-két szóval említem még Gyökössy Endre 
versgyűjteményét (Szép Magyar Jövendő. Móricz és Madai), 
ezt a kis válogatott füzért, melyben az irredentaversek zsoltá-
ros formája kínálkozik hatásos szavalódarabokul. Varságh 
János r i tkán szóló lant jának termése (Szélcsend. Singer és 
Wolfner) ott kap meg, ahol a családi élet melegét t ud j a az olvasó 
szívébe átönteni. Radványi Kálmán költeményeskötete (Neked 
adom a szivemet. Magyar Jövő kiad.) egy befelé, önmagának 
daloló, érzékeny poételélek meleghangú vallomásai. Walter 
Gyula versei (A vágyaim. Székelyudvarhely) könnyed, színes, 
fantáziában gazdag dalok. Ölvedi László ú j kötete (A bányász 
éneke. Berlin) a fejlődő poétának sok reményre jogot adó ter-
mését gyűj t i egybe: bennök a végeken álló dalnok nemes ön-
feláldozásáról, őszinte magyarságáról, de könnyed, hangulatos 
kifejezéskészletéről is tanúságot tesz. 

A lírában van sok értékes termés, van — különösen el-
szakított területeink dalosai közt — sok reményre jogosító kez-
dés: örömmel regisztráltuk. 

2* 



20 Ö S S Z E F O G L A L Ó K Ö N Y V S Z E M L E . 20 

2. 

Gazdag a virágzás a széppróza terén is. A közönség ízlése 
olyan olvasmányt fogyaszt, amelynek ereje van rövidebb-hosz-
szabb ideig az olvasó egész képzeletét és gondolatvilágát le-
nyűgözni. Az erkölcsi értékek évezredes korlát jainak recsegése 
a magán-, a társadalmi és a politikai életben egyarán t döbbe-
netesen erősül; hiszen még a nemzetgyűlés tárgyalásaiból is 
jó részt a magánemberek erkölcsi életének a rosszindulatú szel-
lőztetése foglal le. Ma a közélet minden emberét nemcsak egy-
szeriben meztelenre vetkőzteti, de köpedékből g y ú r t sárral be is 
mocskolja a napi politika. A közéletnek ez a patologikus szenny-
keresése átragad az egész nemzeti életre, a társaságok gondolat-
körére, a magánember érdeklődésére; jellemző bizonysága ennek 
egy-két napilapunk illeszkedése, amikor Rudolf trónörökös 
szerelmi haláláról, Erzsébet királyné belső életéről, Orth János 
sorsáról, meg Rózsa Sándor haramia szerelmeiről hozott útszéli 
dolgokkal próbálták a közönség érdeklődését kielégíteni. Két-
ségtelen, hogy az olvasóközönség jó része, éppen a könyvvásár-
lásra móddal bíró része, ilyen i r ányú érdeklődést mutat. A ma 
szociális viszonyaiból könnyű is lenne ennek a genezisét le-
vezetni, — de mi csak megállapítani akarjuk, mint az alább 
ismertetendő írásművek bizonyos közösségének a magyarázatát . 

Érdekes, hogy ennek a romlottságnak a képét Babits 
Mihály már abban a regényében i lyen torznak és undorítónak 
látta, amelynek huszonhárom fejezetét a Nyugat folyóirat 
1915—16. évfolyamában közölte, a teljességében pedig Kártyavár 
címen (Athenaeum kiad.) most t e t t közzé. A regénynek a tár-

« sadalmi erkölcs bemutatásában az ad élességet, hogy egy vidék-
ről felkerült járásbíró a maga mereven ellentétes józan polgári 
mivoltával kerül a panamák és családi erkölcstelenségek fertő-
jébe, és így valahogy az olvasó is érzi minden egyes megrökö-
nyödését. Maga az élet ebben az Ü j városban Eugène Sue regé-
nyének genreében folyik: mindössze megmodernesedett. A kép 
kietlen és hátborzongató, de a ma i élet ismerője legfeljebb azt 
vonhatná kétségbe, hogy a fővárosban ennyi förtelem élhetett 
már a háború előtt is. Babits tol lát jobban lekötötte az erkölcs-
rajz , — a regény meséjével és a lakja iva l nem igen törődött; a 
végén pedig egy kis erőszakos szimbolikával t ip ra t le mindent, 
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hogy regényét befejezhesse. Ami benne igazi regény, az a rikí-
tóra mázolt jelenetek mögött jóformán elsikkad: a Kerbolt-
család tragédiája. Többi, sablonossá formált alakja mellett ez 
az egyéni ember pompás kontúrokban válik ki; azt, ami múltjá-
ból jelenének t rag ikumává válik, Babits nem világítja meg, de 
különcködő természete, fonákká siklott helyzete összeomlását 
teljesen megmagyarázza. A regény ér tékmagja ez a Kerbolt 
tanácsos: kár, hogy az író félrelökte. 

Erkölcsi kép Móricz Zsigmond regénye is: Jószerencsét. 
(Athenaeum kiad.) Érdekes, hogy ez is torzónak marad t : a 
világháború törte félbe. „Azóta — í r j a a postscriptum — kilenc 
év mult el: sem változtatni, sem folytatni, sem kiadni nem tud-
tam; ma itt a könyv, min t történelmi dokumentum." Különös, 
hogy az ereje teljében levő író torzóban hagy ja és torzóban adja 
regényét: a magunk részéről valami különös nembánomságot, 
felsemvevést látunk ebben, az elkényeztetett írónak groteszk 
furcsaságát. Így, torzóban, a regényből nem sokat lá tunk: két 
vágányon indul és nem ér jük meg az összegabalyodását. Fő-
hőse nyilván Rassovszky mérnök lenne, aki t egy szerelmi kaland 
emléke zavar; — a baj csak az, hogy bennünket is zavar, mert 
az író szörnyen fe l fúj ja ezt az emléket, de el nem áru l ja , hogy 
miről van szó. A másik h ibá ja ennek az emléknek az, hogy néha 
viszont elsatnyul a jelentősége: mert hol azt halljuk, hogy a 
mérnök azóta nőre nem is tud nézni, hol pedig annak vagyunk 
a tanúi, amint cselédlányát vetkőzteti. A regényre jellemző, 
hogy egy klozett-építés bonyodalmával indul meg: ez minden-
esetre már intonálja a természetességet a ,.naturalia non sunt 
turpia" esztétikája a lapján. Ami igazán regény ebben a könyv-
ben, az a társadalmi osztályok elkülönülésének a lelkekre való 
hatása: az ú r r á vedlett paraszt direktor hogy érzi a maga véré-
nek kulturálatlanabb vol tá t és milyen szégyencsatát vív ezért 
önmagával. Ez a probléma meleg, szubjektív problémának érzik, 
olyanfélének, mint a nemességből való kivetettség Arany János 
Toldijában. Csakhogy Móricz Zsigmond tudja, hogy a mai 
közönséget nem az ilyen problémák, hanem csak azoknak ero-
tikus vonatkozásai érdeklik: félreveti há t a regénymagot, hogy 
a nemi élet tobzódásán kéjelgő olvasót megelégítse. 

A korképet mesélő képzelet ra jzol ja elénk Komáromi 
János ú j regényében (A régi szerető. Kul túra kiad.). Komáromi 
írói ereje még ma is egy-egy tipikussá torzított egyéniségnek 
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a pompás m e g r a j z o l á s á b a n van, amivel első kötetei a ra t ták 
sikerüket; i t t is a professzor-képviselő, a driikeberger Zohor 
Ábris és' a feledhetetlen Vidróczky ássa magát legjobban az 
olvasó emlékébe. Erőteljes a háborií förgetegének elénkvetítése 
is: az Esze Tamás eposzírójának az epikus megáradása ez. 
I)e mesemagját is ügyesen tud j a kifejleszteni: a mostohatestvér-
szerelem történetét, amely szomorúságot csendes boldogságba 
békít. A mai regények átlagtermése fölött e három kiváltsága 
feltétlen jelentőséget biztosít neki. 

A korkép teljesen a lelki fejlődés rajzába olvad Erdős Renée 
ú j könyvében (Berekesztett utak. Dick kiad.). Ez a regény volta-
képen harmadik része annak a tetralogiának, amelyet a maga 
lelki fejlődéséről Ősök és ivadékok címen ír a költőnő. Életének 
az a kora esik e kötetre, melyet eddig egyik legszebb versköteté-
ből (Jöttem hozzátok. Franklin.) ismertünk. A lírikus vet í t i 
élményekbe a maga életét, de a regénynek művészetét ez csöppet 
sem zavarja. A pompásan megrajzolt alakok, az egyedülálló 
költőiséggel megrajzol t jelenetek (különösen álomjelenetek), a 
lel'ki elemzéssel összecsendülő költemények magukkal ragadják 
az olvasót és megkedveltetik vele ezt a sajátos zsidó-leiket, akit 
az írónő önmagából nagy gonddal és aprózó szépítéssel kivetít . 
A tudatos elbeszélő művészetnek értékes ha j t á sa ez a kötet, az 
örökszomjú asszonynak vergődő önarcképe. 

Az a pont, ahová az író egyénisége lelki békére hajlott, kap-
csolja e hatalmas alkotáshoz Szegedi I s tván versesregényét 
(Gurul a szív. Pallas.). Könnyeden pergő terzinák során meséli 
el az író a maga életét: „a férf ibúnak ezt az énekét". Az érdeklő-
dést azonban csak ott tudja megkötni, ahol kulcs-regényként írói 
társaságok tag ja i t muta tgat ja be. 

Egy-egy társadalmi betegségről vonja le a leplet a kisebb 
regényeknek a sora. Kosáryné Réz Lola (Pityui. Athenaeum.) a 
házasságraéhes nővilág groteszk törtetését mu ta t j a be ötletesen 
font elbeszélése során. Méray Horváth Károly (Két -primadonna. 
Athenaeum.) a fővárosi lányok színpadi álmainak sivárságát 
jeleníti meg két regénypár torzító tükrében. G. Miklósy Ilona 
(A színész és leánya. Légrády kiad.) a színészélet fonákságait 
próbálja megrajzolni Balzac ecsetével, de a mélység helyett fel-
színes erotikával szórakoztat, lecsúszván így arról a könnyed 
mesemoudószékről, amelyen azelőtt a leány olvasóknak anny i 
kedves órát szerzett. Bónyi Ador ján (Élet a halálban. Légrády 
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kiad.) a nagyiparosnak Jack Londonból divatos világát színez-
geti, a naturalizmust egy kis adag szentimentalizmussal próbál-
ván üdítgetni. Tersánszky J . Jenő a cirkuszi élet poézisét és a 
nyomorúságát olvasztja össze pompás kis regényében (A repülő 
család. Athenaeum kiad.), másutt pedig (Jámbor Óska. Pallas 
kiad.) a szegény ember áldat lan küzdelmét rajzolja meg a földi 
igazságszolgáltatással. A szegénység i r án t való részvét Ter-
sánszkyn kívül csak Szabó Dezsőt ihleti meg, eddigi termésé-
nek legbecsesebb kötetében, a Jaj! (Stádium kiad.) címen közzé-
tett elbeszélésekben. Teljesen groteszknek látszik a zsidó-arisz-
tokráciának az a lelki képe, amelyet Szikra regénye (Nagy-nagy 
kerék. Athenaeum) kísérelt meg, vagy az a Turgenyev-utánzat, 
amellyel Gaál Sándor próbálkozott (Lejtőn. Athenaeum.). 

A népi élet rajza, a magyar falu képe a nagyvárosi közön-
séget alig érdekli. Ez magyarázza meg, hogy mindössze négy 
kötet meríti innen témájá t . Fábián Ernő első kísérlete (A Fekete-
réz alatt. Orion-kiad.) a Maros völgyének vagyonraéhes népét 
muta t ja be gondos megfigyelés alapján, de még tapogatózó kom-
pozicióval. Hegyi István novellái a szegedvidéki magyarság 
lelkiségét próbálják kikristályosítani (Vándor falu. Koroknay 
kiad.). Bartóky József a józan megfigyelés egyszerű művészeté-
vel rajzolja meg emlékének egy-egy epizódját (Mécsvilág. 
Franklin ). A legváltozatosabb és legélénkebb, bizonyára a leg-
gazdagabb tar ta lmú író is közöttük Zilahy Lajos (Az ezüst-
szárnyú szélmalom. Athenaeum kiad.); novelláiban a pompásan 
látó szem, izzo magyar szív és könnyeden megjelenítő írói tehet-
ség állítja össze a magyar élet rajzát. 

Míg a m a és a közelmúlt oly élénken foglalkoztatja íróinkat, 
a magyar mul t csak egy hatalmas regénynek vált anyagává: 
Surányi Miklós regényének, A nápolyi asszonynak (Singer és 
Wolfner). Ez a regény mindenben hív p á r j a a Szent hegynek, 
és mivel a renaissance-koir az érzékiség tobzódásának valószerűbb 
talaja, tehát amannál sikerültebb is. Ámde Beatrix királynő 
féktelen érzékisége Mátyás alakját sebzi meg: ennek az elsimí ; 

tása volt Surányi regényének a művészi problémája; — az 
elsimítás azonban nem sikerült. A regény értéke a korszellem 
pompás kivetítése, az embertípusok élethű megrajzolása, a faj i 
és műveltségbeli adottságnak éreztetése a jellemeken: ezeket 
Surányi nagy művészettel oldja meg. A történelmi élet ismerőjét 
revelálja az íróban a trón és az egyesek körül való konfliktusok 
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könnyed szövése, az emberi szenvedélyek kitörésének egyéni 
gesztusa: ha a világfelfogásnak nemcsak humanista árnyalatát , 
de keresztény egységességét is lelkébe tudta volna fogadni, leg-
kiválóbb történeti regényeink között foglalna helyet. 

3. 

A magyar színpad is érzi az idők változását. Míg a vidéki 
színészet művészeti színvonala és jelentősége egyre hanyatlik 
— amint arról a székesfehérvári színház centenná,riumának 
minden egyes szónoka keserűen panaszkodott —, addig a fővá-
rost valósággal ellepik az ú j színházak, sőt a régiek közül is 
akadt vállalkozó szellemű, amely a rendes esti előadást éjfélkor 
kezdődő második darabbal toldotta meg. Mindez a világváros 
életmódjának elhatalmasodását muta t ja . És hogy ebből a világ-
városi színvonaltól el ne térjenek, a magánszínházak jó része 
amerikai tőkével nemzetközi részvénytársaságba tömörült, 
ezzel is kidomborítván azt az alapelvét, hogy nem irodalmi, 
hanem hasznossági alapon óha j t j a a drámairodalmat művelni. 
Hogy a magyar drámának a színházak egyikében-másikában 
mégis tér jut , az egy-egy igazgató józanságának és 
belátásának az eredménye: köztük elsősorban a Renaissance-
színházé. A részvénytársaság azonban mégis elsősorban 
a r r a törekszik, hogy exportcikknek is fel tudja használni 
a hazai termést, — igazi nemzeti szellemű színköltészet 
istápolását nem várha t juk tőle. Van ezenkívül még egy akadálya 
az igazi drámaérték megszületésének: amit Pau l Ernst magyar-
országi látogatásakor oly erőteljesen hangoztatott, azt egyre 
jobban érzi mindenki, — azt, hogy ú j kornak vagyunk a küszö-
bén, „egy ú j kor kezdődik, ú j felfogással a v i lágró l . . . vér és 
könnyek között omlik össze ez az alkonyodó világ". Az a világ-
nézleti küzdelem, amely igazi drámát teremthet, ma még nem 
jött el, mert a mult hulláin j á runk ugyan, de a harcra hívó 
eszmekürt még nem szólalt meg. Az emberiség a régi világfel-
fogások Prokrustes-ágyában próbálja kiheverni halálos beteg-
ségét, mindössze azt változtatván meg, hogy a tételes vallások, 
elsősorban a kereszténység egyetlen megnyugtató világfelfogás-
várá t a szemitagyűlölet racionalista bombáival ostromolja (pl. 
Keltz Sándor a Konzervatív világrend című fajvédő bölcseleté-
ben). A drámai akció azonban az efféle értelem-mechanikai 
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obstrukcióban meg nem éledhet, — a drámai termés sivárságán 
tehát ez sem változtathat. 

Ez a magyarázata annak, hogy Móricz Zsigmond ú j darab-
jának (Búzakalász. Athenaeum) konfliktusa egy ma már elkép-
zelhetetlen összeütközés a parasztsorsból felemelkedő fé r j és a 
városi arisztokráciából melléje lépő asszony között. Ma, amikor 
minden állami és társadalmi poziciót az erő, nem xiedig a szüle-
tés kerít hatalmába, az i lyenfaj ta konfliktust a közönség át nem 
érezheti. Ez legfeljebb egyéni konfliktus lehet, de nem drámai 
többé. Móricz a probléma drámai oldalát úgy próbálta meg-
oldani, hogy át játszotta Strindberg-féle házassági konfliktusba, 
azaz a Strindbergnél megszokott problémát a magyar paraszti 
ember egyéniségébe ágyazta bele. A dráma ha jó jának érték-
süllyesztő rése azonban éppen itt van: a magyar paraszti ember 
patologikus bábúvá satnyul, aki nem „az asszony verve jó" régi 
határozottságával, hanem a korbácsot nyalogató kutya alázatos-
ságával fogadja a pofonokat és ütlegeket feleségétől. A magyar 
férfilélek elbetegesedésének szomorú képe tárul elénk, de nem 
drámai küzdelemben, hanem enervált rángatózásban. Az olvasó 
úgy érzi, mintha Móricz Zsigmond csak két a lakjá t festené a 
maga palettájáról, Marikát és a vasutast, — a többinek meg-
mintázásához Szomory Dezsőtől kért volna agyagot. 

Szomory Dezső ú j darabjában végre megtalálta azt a 
miliőt és hőskört, amely ú j genre-ü drámájához valóban illik: 
Szabóky Zsigmond Rafael (Athenaeum kiad.) modern tőzsde-
bizományos, aki tehát a világvárosi tőzsdebizományosok nem-
zetközi életét éli és nemzetközi nyelvét beszéli. Ezzel véglegesen 
elvágta azt a gyenge kapcsot, amely írásait a hősök nevében 
eddig a magyar drámához fűzte: félmagyar nyelvű, de teljesen 
idegen szellemű 'színműve a nemzetiközi irodalmi termésnek 
egyik ha j tása . Az, hogy Budapesten született, éppoly véletlen, 
mint az, hogy Szabóky Zsigmond Rafael a Hüvösvölgybén vett 
villát. Csak azért kell vele foglalkoznunk, mivel a kiadó magyar 
könyvként tette közzé. Ki ez a Szabóky Zsigmond Rafael? 
„ . . . egy Rafael — mondja róla kedves anyósa —, egy deko-
ratív, egy karitatív, egy intuitív), egy inisziatív, aki mindent aka r 
és mindent mer, aki lapát tal hányja a terveket és ágyúval a fel-
legeket, aki ront, bont, épít, eme l . . . egy konstruktív, aki itt ül 
ra j tunk , mint egy sárkány, mint egy sátán, mint egy bálvány, 
mint egy Bánk b á n . . . " Ugye, érdekes hős? A szeretője büszkén 
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val l ja róla: „Mikor mi voltunk itten, ketten, nagy szeretők, nagy 
szerelmesek, . . . a legszebb pár, a két legszebb ember Pesten, 
aki itt valaha volt, két félisten, hogy egy múzeumban állhattunk 
volna, egymás mellett, mint két szobor, ruházat nélkül, 
ketten . . ." íme, ez a Szomory-féle ú j dráma hőse: lehet ennek 
küzdelme? — hiszen ez előtt úgy hullanak az asszonyok, mint a 
kaiszás előtt a f ű „aki van!" — De nemcsak az alak eredeti, 
a daráb muzsikája is! Az alaptónus ez a mondás: „Hagyd a 
nagyapát", — „ez egy szállóige. Ez egy alaphang itten. Ez olyan, 
mint egy hangjelző, mint egy lelki óramutató a házon, mint egy 
kis esengő, mint egy fecskefészek tele kis fecskékkel a házon. 
Ebben mindenki jelzi, hogy hányadán van a maga állapotával, 
a maga lelkiállapotával, ami hullámos itten, nagyon hullá-
mos . . . " — H á t hagyjuk szegény nagyapát! 

Singer és Wolfner kiadásában Kilenc egyfelvonásos jelent 
meg Herczeg Ferenc tollából. Egyrészük alkalmi darab (Színház-
avatás, A holiest Cupido), a költőember könnyed, játékos kép-
zeletének szép kis álmai, javarészük azonban sebző problémák 
szivetniareangoló megszólalása. Érdekes, hogy Herczeg Ferenc 
drámai ihlete rendesen valami olyan erős nemzeti gondolat-
izzás, amelyet regényformának nyugodtabb menetébe szorítani 
nem tud. Gondoljunk Bizánc-та, sőt az Ocskay brigadéros!-ra is. 
Egyfelvonásosai között is az igazi drámai erő ilyen izzásnak az 
eredménye: a Baba-hu keserű iróniája és a Két ember a bányá-
ban hatalmas életképe. Azt hiszem, ez a két egyfelvonásos messze 
kimagaslik a magyar színpad félesztendejének minden próbája 
felett: mind a kettő kínzóan erős, igazi dráma. 

4. 

A neoediciók között tisztelettel kell köszöntenem Balassa 
Bálint minden munkáit, melyeket Dézsi Lajos életrajzi bevezeté-
sével és jegyzeteivel két kötetben tett közzé a Genius könykiadó-
vállalat. Mióta Szilády Áron kiadása (1879) könyvészeti ritka-
sággá vált, az irodalom minden búvára sóvárogta ezt a kiadást: 
jelentősége tehát túlemelkedik az utolsó negyedszázad minden 
régi költői kiadásáén. Tudományos érdeme az, hogy Sziládynál 
hívebben ad ja a Radvánszky-kódex szövegét, á tkutat ta а XVII. 
század összes kéziratos énekgyüjteményeit és egybegyüjtötte 
mindazokat a dalokat, amelyek Balassa nevével kapcsolatba 
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hozattak. A teljesség érdeme mellett i t t egy mulasztást is meg 
kell ál lapítanunk: maga a kiadó, Dézsi Lajos, akinél jobban ezt 
a kort senki sem ismerheti, teljesen elhallgatja a sa já t vélemé-
nyét a Balassának tulajdonítot t versekre vonatkozólag, sőt 
addig megy el, hogy egész nyilvánvalóan mástól eredő költe-
ményt is közöl állítólagos Balassa-vers címen (így P. K. Sz. ver-
sét.) Lehet, hogy e pör elintézését máskorra tartotta fel magának : 
de a kiadás tudományos értéke teljesebb lett volna vele. Szíve-
sen láttuk volna a kiadó döntését a változatok értékelésében is: 
mert így egy-egy vers változatai önálló darabokként külön-külön 
szerepelnek a kiadásban. Ámde ezektől a kis jelentőségű óhajok-
tól eltekintve, a gondos kiadásnak min tá j a ez a két kötet: a 
szövegteljesség, forrás-páThuzam, bibliográfiai vonatkozás oly 
gondra vall, hogy hálával és teljes elismeréssel kell fogadnunk. 
Végre együt t van minden, amit Balassa tollából bírunk, a leg-
nagyobb érték, amit irodalmunk fejlődése a XVII . század végéig 
felmutat. 

5. 

Az irodalomtörténet és irodalmi kr i t ika utolsó negyedévének 
terméséből a leghatalmasabb Riedl Frigyes Petőfi Sándor-
tanulmánya (Kisfaludy-Társaság kiadása). A nagybecsű köny-
vet Sikabonyi Antal állította össze Riedl hátrahagyott jegyzetei-
ből. Torzó és mégis nagy gondolkodót és nagy iróművészt reve-
láló ez a munka: a maga töredék voltában is olyan teljes, mint 
egy-egy szobor Michel Angelo Jul iue-sír ján. A szellemi életnek 
három áramlatá t rajzolja meg Petőfi költészetének ta la jáu l : 
a negyvenes évek nemzeti lelkesedését, a demokratikus szelle-
met és a népies tendenciát. Er re állítja Petőfi egyéniségének két 
jellegzetes oszlopát: a természetességet és a lyrai feszültséget, 
így építi fel Petőfi művészetének palotájá t : gondos aprólékos-
sággal, mindent szám bave vő körültekintéssel, a művészeti érzék-
nek bámulatos finomságával és azzal a meglepő egyszerűséggel, 
ami Riedl egyéniségének legérdekesebb vonása volt, amellyel 
minden mélységet természertessé és érthetővé tett. Az így kidol-
gozott épület belsejébe is elvezet: az ötletes elemzések megvilá-
gítását veti reá Petőfi egyes költői alkotásaira, elbeszélő és 
drámai műveire. Örömmel állapít juk meg, hogy Petőfi művésze-
tének Petőfi nagyságához méltó megrajzolása került ki Riedl 
hátrahagyott írásai közül. 
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Hátrahagyot t írásokat foglal magában az a két kötet is, 
amelyet Beöthy Zsolt: Romemlékek címen tett közzé a Kisfaludy-
Társaság. Beöthy Zsolt apróbb tanulmányainak és beszédjeinek 
gyűjteménye ez: a magyar irodalomtörténetírás legszebben 
megír t essay-darabjai. Beöthy fejtegető prózájának i® mindig 
megvan a szónoki lendülete: gazdagonömlő, színes, pompás stílu-
sában. Tartalom szempontjából írásait az az uralkodó felfogás 
jellemzi: hogy az irodalom és a társadalmi-politikai élet között 
teljes a lélekközösség, hogy minden irodalmi alkotás elsősorban 
nemzeti ha j tás , értéke és megértetése a nemzeti mozgalmakhoz 
való kapcsolódásában van. Az irodalomtörténet Beöthy Zsoltnál 
elsősorban nemzeti, csak másodsorban művészeti disciplina. 
A tanulmányoknak nála mindig két jelessége van: az ötletes 
szempont, melyet mesteri okfejtés igazol és a lelki elemzés, 
amellyel egy-egy író belső synthézisét fölfejt i . Az előttünk levő 
kötetben az Aranyról , Keményről, Széchenyiről és Vörösmarty-
ról szólók a legklasszikusabb példái Beöthy Zsolt essay-
művészetének. 

A lelki kép újsága és találó igazsága teszi értékessé Zsig-
mond Ferenc füzetét: Mikszáth írói egyénisége, mint kortörté-
nelmi dokumentum (Debrecen). Mikszáthban az Anatole France-
genreű ironikus lelket fedezi fel és magyarázza meg. 

Madách emlékezetének ünneplései közié jóleső meleget hozott 
azoknak az emlékezéseknek a kiadása, amelyeket apja írásai 
közül tett közzé Balogh Káro ly (Madách Imre otthona. Athe-
naeum). Igaz, hogy inkább csak az any ja családja domborodik 
elénk, de Madách lelkének megértéséhez így is némi világos-
ságot nyerünk. • 

Érdekes vonásokkal gazdagodik Jókai , Mikszáth, Jus th 
Zsigmond képe azoknak a bensőséges emlékezéseknek a során, 
amelyeket Feszthy Árpádné Akik elmentek címen tett közzé. 
A saját érintkezésének az elbeszélése a fonál, de sokat tapasz-
talt szem és melegen érző szív veti papírra az emlékeket. Mester-
kéletlensége és meleg szeretete adja meg báját . 

Az a gondosan aprólékos életrajz, amelyet Ady Lajos tett 
közzé testvérbátyjáról, Ady Endré-ről (Amicus kadás), az iro-
dalomtörténetírót az adatok bőségével érdekli, adatokkal, ame 
lyekből egyrészt Ady egész életefolyása, másrészt különös, iro-
dalmi ellenszenvet is fűtő természete bontakozik ki. A testvéri 
elfogultságot ri tka őszinteséggel próbálja az életrajzíró elsimí-
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tani, (le teljes egészében hagyja a művészeti elfogultságot, amely 
Ady Endre költőfejedelmi pózát jogosnak val l ja . 

Ady Endre megítélésének a másik véglete Kőszegi László 
könyve: Essthétikai megtisztulásunk (Pátria kiadása). Mint az 
„ismeretlenné lett Istennek, az Igazmondásnak" egyedülálló 
kürtöse fú j j a harsonáját , amelyben az önistenítés önhittsége 
tiszteletreméltó fajszeretettel, agyarkodó leszólással és józan 
képzőművészeti megállapításokkal kavarodik össze. Bennünket 
itt az irodalmi rész érdekel: ebből azt tudjuk meg, hogy Kőszegi 
László nemcsak önmagánál kisebb poétának, de egyáltalán jelen-
téktelen verselőnek ta r t j a Adyt ; erkölcsi felfogását a f a j szem-
pontjából veszedelmesnek tudja, teljes meggyőződéssel és meleg 
hévvel óv tehát attól, hogy az iskola vagy a kr i t ika Adyról mél-
tánylással szóljon. Hogy szavát siilyossá tegye, végigtipor min-
denkin, aki Adyt poétának merte mondani. 

Mint mindig, most is figyelmet érdemel Ambrus Zoltán ú j 
tanulmánykötete: Költők és szerzők (Athenaeum kiadása). Az 
essayíró művészt-rajzoló vonalgazdagságánál jobban érdekelnek 
e kötet irodalmi harcai , a szellemes gúnynak, pompás tőrforga-
tásnak azok a mesterművei, amelyekben Tolsztoj kritikusairól, 
az elfogult Dibeliusról és Upton Sinclairről mondja el maró meg-
jegyzéseit.. Kár , hogy a magyar Dibeliusok és Harden Miksák 
sohasem kerültek tolla alá! 

A művészet köréből vett arcképeket gyűj tö t te össze két 
kötetbe Papp Viktor (Arcképek az Operaiházból. — Arcképek a 
külföldi zenevilágból. Stádium kiadása). A magyar közönség 
zenei ízlésének nevelésére nagy jelentőségűek e művek. 

A krit ikai termés az irodalmi művek számához mérten sze-
gényes, — de hogy is vásárolna ma a közönség ilyetén komo-
lyabb munkákat! Más érdekli Budapest közönségét. Zs. 


