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soknak és Shakespeare darabjainak 
színpadi életét kell feltámasztania a 
színjátszás történetének. 

Ezek alapján a legtermészetesebb-
nek az látszanék, hogy a színházi 
ember a legjobb színháztörténész; 
egyszerűen elmondja azt, amit látott 
vagy amit csinált, összehasonlítja 
felfogását mások munkáival és így 
a legkomplikáltabb kérdéseket is 
tisztázza. A gyakorlat azonban egé-
szen mást mutat. A színházi ember 
gyakran rossz teoretikus; a legtöbb 
színész emlékirata anekdota-halmaz, 
mely néha jó forrásmunka. Még 
Laube könyve (Das Burgtheater) 
sem ad tiszta képet a rendezéséről, 
viszont kétségtelen, hogy sok min-
dent sejtet. Antoine naplója (Mes 
souvenirs sur le Théatre Libre 1922) 
a műsor belső tartalmáról, színját 
szásról és rendezésről csak halvány 
fogalmat ad. Reinhardt nem írt mű-
vészetéről, de három könyv őrzi em-
lékét, három igen gyönge és koránt-
sem objektív könyv. 

Gordon Craig (De l'art de théátre) 
már világos képet ad színpadi 
felfogásáról, de e kitünő teoretikus 
elmélete nem valósulhatott meg a 
gyakorlatban. Hevesi Sándornak A 
színjátszás művészete c. könyvét 
nem lehet a szó szoros értelmében 
vett színháztörténetnek nevezni; ő 
onnan indul ki, ahová minden jó 
színháztörténész igyekszik: a problé-
mából. Ezek alapján, ha nem is idő-
rendben, de történetet ad és könyve 
a mai napig az egyetlen magyar 
könyv, mely megérdemli a színját-
szástörténet elnevezést. 

A magyar színjátszástörténet 
azonban még a jövő feladata. A filo-
lógiai munkákon és egykorú föl-
jegyzéseken kívül őszinte és teremtő 
színibírálatnak kell támogatnia, oly 
színikritikának, mely nemcsak bí-
rál, hanem ismertet, összehasonlít és 
leír. Gyulai színikritikái szolgálhat-
nak példaképen; dramaturgiai dol-
gozatai nemcsak színi bírálatok, ha-
nem színjátszástörténeti részletek. 
Ezek alapján a rendező-példányok, 
színházi múzeumok és fényképek se-
gítségével el lehet érni azt, amit ed-
dig csak megközelítettek s amit esz-
tétikusaink közül talán csak a fia-
talon elhalt Vértesy Jenő (A ma-
gyar romantikus dráma) tudott 
volna megoldani. Könnyű és szép út 
Gyulai, Greguss és Salamon Ferenc 
után haladni. Vajjon utalhatnak-e 

majd ily elődökre azok, akik vala-
mikor az 1923. év színháztörténetét 
fogják kutatni? Siklóssy Pál. 

Irodalmunk külföldi ismertetői. 
Egy csinos kiállítású német könyv 
és egy olasznyelvű vékony, zöld fü-
zet fekszik előttünk. Mindkettő köl-
tészetünk bűvös lámpájával igyek-
szik a magyar szellemi élet sugarait 
idegen szívekbe vetíteni. 

Az egyik (Anton Laban: Ungarn 
in seiner Dichtung. Amalthea-Ver-
lag, Zürich—Leipzig—Wien) költé-
szetünk történetét mondja el, azaz 
hogy nem az egészet, mert okszerű 
korlátok közé szorítva anyagát, csu-
pán a lírai s elbeszélő-költészetet 
öleli fel. Csak alkalomadtán vet egy 
pillantást a drámára. A régi monda-
világ, a középkori legendák Arany 
Jánosnak egy-egy szépen fordított 
költeménye körül csoportosulnak. 
A renaissance és reformáció kor-
szaka Balassa Bálint alakjában kí-
sérli meg közelférkőzni az idegen-
hez. A „Hit és Nemzet" eleven ereje 
Zrinyiben szimbolizálódik. Azután 
sorra kerülnek: a kuruc költészet, 
az „újraébredés" (különösen Csoko-
nai), a „romantika kék virága" 
(Kisfaludy), a Vörösmarty körül 
fölpezsdülő „új élet", a „fénylő csil-
lag" (Petőfi) s végül a „beteljese-
dés" (Arany János). A könyv fele 
az utóbbi két költőnek van szen-
telve. 

Az imént idézőjel közt felsorolt 
fejezetcímek már elég biztosítékot 
nyujtanak arról, hogy e könyvecske 
távol áll minden pedantériától. 
Egy-egy költőnk alakját a jól oda-
vetett korkép keretéből emeli ki. 
Rövid, évszámot kerülő élet- és jel-
lemrajzai mintegy kommentárul 
szolgálnak ahhoz a számos költe-
ményfordításhoz, meg szemelvény-
hez, melyek tulajdonképen a könyv 
törzsét alkotják. Lábán Antal ritka 
gonddal és ízléssel válogatta össze 
őket. Annyira lelkiismeretes, hogy 
például az egyik Petőfi - vers-
ben két fordítás sikerültebb strófái-
ból szövi össze példáját. A Perlen-
berg Arthur (budapesti miniszteri 
tanácsos) által fordított Balassa-
költemények Kuruc-dalok, Csoko-
nai-versek itt jelennek meg először. 
Hűségüket, csinos formájukat külön 
dicséret illeti. 

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

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

* 

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

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

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

Ifj. Radványi Sándor nyiregyházi 
verselőnek Fiatal szívvel c. köny-
vére igazában kár szót vesztegetni. 
Régebben önképzőköri színvonalt 
emlegettek efféle művek bírálatá-
ban, ma az önképzőkörök átlagában 
különbet nyujtanak e könyv írójá-
nál, akiben éppen az önképzés ösz-
töne a legfogyatékosabb. Verseinek 
még központozása és helyesírása is 
dadog. Ritmizáló gyakorlatokat ké-
szít ritmusérzék nélkül, sőt szonet-
teket próbál a szonett belső és külső 
formájának ismerete nélkül. „A 
szonett: — így dalol, természetesen 
maga is szonettben — édes álmok 
költeménye, Petrárka, Sekszpir (!) 
oly nagyon szerette; — És Juhász 
Gyula merengő álmait Mindig-
mindig lágy szonettekbe tette." — A 
költészetet, persze, a tudás — ellen-
felének képzeli: „A rengeteg könyv 
hogyha meggörnyesztett A reáltár-
gyak súlyai alatt, A poezissel mind-
járt ledöntöttem A sziklasúlyú tu-
dományfalat." — Ady-hatás nélkül 
ma már vidéki poéta sem képzel-
hető el; Radványinál is találkozunk 
Adyból — könnyű kitalálni, hogy: a 
Halál rokonával; ezt azután két 
versében is utánozza (Sóhaj. Én sze-




