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felel a behatásokra, hanem talán 
legjobban a művészete, melynek ér-
tékéből nem vonhat el semmit az, 
hogy kifejlődésére a modern líra 
befolyással volt. 

Sík Sándor lírája nem puszta 
kép-költészet, tehát nem tudatos 
fikció, nem is emlék-hangulatok 
stilizált, passzív álomszövőszéke, 
hanem a benyomásoknak erős akti-
vitással átélt feldolgozása. Lehetsé-
ges az, hogy a külső benyomások 
inger-ereje szimbolikus költemé-
nyeiben itt-ott bágyadt, a belső ta-
pasztalások légköre pedig néhol el-
vont, a költemény lírai tartalom-
összege tehát nem lesz eléggé kon-
krét; az is előfordul, hogy egyénisé-
gének lírai visszhangja elnyomja 
az élmény tárgyi elemeit, ami ilyen-
kor könnyűvé és súlytalanná teszi 
a vers fölfelé ívelő rithmikus hang-
pályáját. Költői alkotásának ál-
landó menete azonban mindenkor 
átélés. Majdnem valamennyi költe-
ménye valami konkrét ihlet-okból 
születik. Ez az ok azután látomásos 
képzeletében szimbolummá nő, 
avagy hangulat-elemekké olvad szét 
s ebben az átalakult alakban lesz 
költői élettáplálékává, ami azt je-
lenti, hogy nála az alkotás valami 
belső, leheletfinom hangsúlyban s 
nem a külső képszerűség csattanós 
kialakításában végződik. Ez a tiszta 
líraiság, a világnak ez az érzelmi 
feloldódása biztosítja költészetének 
igazságát. 

Sík Sándor költészetére, amely 
a nagy hit és a magasságba emelt 
élet lírája, talán sohasem esett oly 
jól föltekinteni, mint ma, porba 
aláztatásunk idején. S midőn most 
két újabb munkával: erős magyar 
levegőjű drámájával, a Zrinyivel s 
kiváló Zsoltárfordításával hívja fel 
a figyelmet költői egyéniségére, úgy 
érezzük, tartoztunk azzal Sík Sán-
dor költészetének, hogy egész jelen-
tőségét értékelve emlékezzünk meg 
róla. 

Brisits Frigyes. 

Korunk világképe. (Ember és ter-
mészet. Szerk. Nagy József. 2. sz.) 
Ízléses kiállítású, praktikus for-
májú, ügyes kis kötetek ennek a 
Nagy József-féle gyüjteménynek 
gyorsan szaporodó számai —, már 
egész kis sorozattal lepett meg ben-
nünket az 1923. év első negyede belő-
lük. A mai drágaság idején is 

hozzáférhető olvasmányai a magyar 
intelligenciának, sőt innen-onnan 
talán az egyedüli megvásárolható 
könyvek lesznek a végső romlásba 
taszított tanult ember számára. A 
sorozat szerkesztője tudatában lát-
szik lenni ennek, mert elve, mint az 
eddig megjelent kötetek mutatják, 
a legjobbat adni, még pedig a leg-
modernebb tudományos törekvések 
állandó szemmeltartásával. Ez a ki-
választás már maga egy tett, attól 
eltekintve, hogy a szerkesztő saját, 
igen értékes kötetekkel is gyarapí-
totta a gyüjteményt. Igen nagy ol-
vasottságra valló, a modern nyugati 
szellemi áramlatokban teljesen ott-
honos igaz idealista világnézet alap-
ján történik minden a gyűjtemény-
be fölvett kötetnek a kiválasztása. 
Nagyon érezhető egy magasabb 
tervnek a következetes keresztül-
vitele: minden új szám szervesen 
illeszkedik bele ebbe a sorozatba és 
ugyanazt a szép célt szolgálja, amely 
pár szóba tömörítve abból áll, hogy 
igazi tudományt, bölcseséget adjon 
ennek a mai félművelt, aranybor-
jút imádó kornak, hátha ez kigyó-
gyíthatná, legalább részben, mate-
rialista tébolyából. Oesterreich Ko-
runk világképe című műve kiválóan 
alkalmas erre. 

A tudós német szerző olyan tömör 
és mégis élvezetes, mélyenjáró és 
mégis könnyen érthető, tudományos 
szempontból teljesen megbízható, 
amellett azonban drámai elevenségű 
és mindvégig lebilincselő előadás-
ban nyujtja e munkában a legkülön-
bözőbb tudományoknak legmoder-
nebb eredményeit, hogy a legszigo-
rúbb kritikust is lefegyverzi. A csil-
lagvilágok, az anyag, az erők; a csil-
lagászat, a fizika, a kémia; a növé-
nyek, állatok, az ember; a sejttan, a 
biológia, a lelki élet tana, a törté-
nelem, a szociológia; vallás, művé-
szet, költészet, tudomány, filozófia 
mind elvonulnak szemeink előtt és 
nemcsak szervesen összefüggő, egész 
világképet adnak, hanem bemutat-
ják az összes, 1900 óta bekövetkezett 
változásokat is a megismerés terén, 
egyben pedig nyiltan beismerik 
elégtelenségüket sok probléma meg-
oldása szempontjából. Megrendítő 
igazságokat kaphat itt minden még 
teljesen el nem rontott, fölületes, 
„modern" ember, aki a tudomány 
nagyszerűségében és végső, döntő 
győzelmében való naiv megnyugvá-
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sában nem tisztelt többé sem Istent, 
sem embertársat, sem az élet csodá-
latos titkát, sem a közösségeket 
összetartó őserőket, hanem egyedül 
a szent állati önzésnek hódolt, meg-
elégedett hangzatos frázisokkal 
arról, hogy mily szépen előrejutot-
tunk, mily sokra vittük. Itt egy-
szerre megtudhatja, hogy bizony-
bizony még csak ezután jönnek az 
igazi meglepetések és az utánunk 
következő generációk őrá fognak 
azzal az őszinte kicsinyléssel le-
nézni, amellyel ő sajnálja le a tér-
beni egymásmellettiségben a kongó-
négert, meg a kínait, az időbeli egy-
másutánban a római császárság el-
fajult állatemberét, melyről iskolás 
korában olyan természetességgel fo-
gadta el, hogy azt elsöpörte a nép-
vándorlás, de úgy kellett neki, vi-
szont azóta sem jutott eszébe, hogy 
materialista-pozitivista beállítottsá-
gával mennyire hasonlít hozzá. 

Nos, modern korunk minden ilyen 
fia egészséges hideg - zuhanyokat 
kaphat e könyv minden fejezetétől. 
Ez a mű minden más előtt megérde-
melte átültetését magyar nyelvre (a 
két fordító is jó munkát végzett), — 
mert a maga erőteljes szellemévél 
nemcsak hivatást tölt be elvakult 
korunkban, hanem egyben egyik 
igen jó mutatványa a megújhodó, 
az irracionalizmus felé törő legmo-
dernebb német tudománynak. 

—ó —s. 

R. Hoffmann Mária: Riedl Fri-
gyesről (Studium kiadása.) Mik-
száth Kálmánnak van egy kis rajza: 
„A havasi kürt", melynek veleje az, 
hogy „Az író olyan, mint a havasi 
kürt: nem jó közelről hallani". Sok 
írónak, sok olvasónak ugyanez a vé-
leménye, régebben is, ma is. Egy mi-
napában megjelent zöld füzet is ha-
ragos panaszt tesz azért, hogy az 
irodalomtörténet jogtalanul kutatja 
a költő magánéletét, a „napi énjét", 
mely csak az ő sajátja s nem köthető 
oda rabszolgaként művei diadal-
szekeréhez. Az olvasók egy része is 
fél a kiábrándulástól, hogy kedves 
költőjét „pongyolában" lássa. De 
Rousseau „Vallomásai" óta azoknak 
sem csekély a tábora, kik szívesen 
mutatják magukat nemcsak költői 
tógában, hanem kényelmes otthon-
kában is; sok az olyan olvasó, ki az 
ihlet ünnepélyes perceinek magya-
rázatát a mindennapi élet szürke 

Napkelet 

óráiban is keresi. A franciák ezt a 
műfajt „le génie intime" címmel je-
lölik és tagadhatatlan, hogy megvan 
a maga sajátos ingere, de csak ak-
kor, ha egyrészről nem a hányaveti 
magafitogatás forrása a műnek, más-
részről pedig ha nemes érdeklődés 
helyett nem a kegyeletlen kíváncsi-
ság a rugója. Ha a kiváló ember bi-
zalmas köréből kerül ki az ilynemű 
írás szerzője, ez maga szerényen 
vonuljon háttérbe, adja közre érté-
kes megfigyeléseit és ne használja 
fel „barátjának" sírhantját talapza-
tul, honnan az ő csekélységét bámul-
tassa a világgal. Érdekes meg-
figyelni, hogy az embernek hány 
„legbensőbb barátja" támad halála 
után, nemcsak a szellemi élet ma-
gaslatain, hanem a mindennapi élet 
lapályain is. 

A nemes értelemben vett megem-
lékezések közé sorolandó Hoffmann 
Mária könyvecskéje Riedl Frigyes-
ről. Nem befejezett arckép Riediről, 
az emberről, hanem apró tollvázla-
tok laza sora, néha csak egy-két futó 
vonás, a pillanatnyi megrögzítés se-
bességével, néha gondosabb képek 
sötét árnyalással. Szerető meg-
értést, az emlék melegét olvassuk ki 
a sorokból; sokszor zavart megdöb-
benést a titokzatosság előtt, melybe 
Riedl arca burkolódzott. Az író-
művész alig-alig tűnik elő e tollváz-
latokból, legföljebb a „névtelen le-
velek" elemzésében; sokkal inkább 
az a művész, aki saját életét is mű-
vészileg alakította, mígnem a sors 
pőrölycsapása ezt az alkotást is 
szertezúzta. Látjuk Riedlt, aki nem 
ismerve az élet rút oldalait — vagy 
tán nem akarva őket ismerni —, a 
renaissance emberének naiv szom-
júságával kereste a szépet s meg is 
találta hol a lángelmék remekeiben, 
hol a mindennapi élet tűnő sugarai-
ban, leginkább pedig a természet-
ben. Megható félszegséggel, amilyen 
csák a nagy ember félszegsége le-
het, nagy gyermeki lélekkel kereste 
a lét rejtélyeinek megoldását; má-
sok előtt szemérmesen takarta lelke 
sebeit s néha groteszk fintorba rej-
tette arcának fájdalmas vonaglá-
sát. 

Lesznek talán, akik a könyvecske 
némely sorain megütköznek, akik 
féltik Riedl emlékét a néha nagyon 
is reális megvilágítástól, mely külö-
nösen utolsó idejének rajzában szí-
vet facsaró őszinteséggé válik s az 
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