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valósította magában, talán csak a lelki 
alázatosság hiányzik még belőle, midőn 
mindenkit a sátán cimborájának tart, 
aki nem vele van és azt szeretné, hogy 
közeledtére az emberek megilletődve 
álljanak fel. Következő munkájában 
különben új vallást készül az emberek 
elé tárni. Halász Gábor. 

Verseskönyvek. (Csanády György : 
Álmok. Szefhe-kiadás 1926. — Lam-
pérth Géza: Pannónia tündére. Balatoni 
társaság 1926. — Bárdosi Németh 
János : Öreg szilfa árnyékában. Nemze-
dékek 1926. — Bódás János : Uj titkok 
előtt. Szerző kiadása 1926. — Mael 
Ferenc : Pirkad az égalj. Kolozsvári 
Minerva 1926. — Kováts Sándor : Mert 
szeretem a gyengéket. Húszévesek 1926. 
— Móra László : Sír egy ország. Bichler 
I. 1926.) 

«. . . Nekem csak véres álmaim van-
nak, 

S egy megtagadhatatlan nagy paran-
csom : 

Megsírni mindent.» 

Ezek Csanády György költői hit-
vallásának szavai. A «minden» : az élet, 
halál, szerelem. S mivel az élet erdé-
lyivé, honaszakadt székellyé determi-
nálta, a tragikus erdélyi sors is meg-
találja nála a maga mélyzengésű húr-
ját. Valami beteljesült szomorúság, 
hullva-halva is dacos élniakarás csen-
dül ki költeményeiből : 

«Ha nélkülünk is : de a szent hajó 
Célba fut egyszer távol vizeken. 
S a ködben alvó magyar óceánban 
Mi mosolyogunk némán, hidegen : 
Kőszál székelyek némán, hidegen*. 

Ilyen kőszál székely az apja is, a 
Rózsahegyen kertészkedő álmatag 
öregúr, akinek sorsába belesüríti a 
menekült magyar úr tragédiáját : 

«... Némán is, most is könnyű füttyre 
illik szája. 

— Gépkocsi búg fel odalenn. — 
S álomtalan szemei távolában 
A Nyárád mentén maradt kúriára 
Porfelhőt ver egy rég eljött szekér*. 

Néha jeremiádszerű, apokaliptikus 
hangulatú sorokra ihleti az erdélyi 
golgota. Legszebb ilynemű költeménye 
a «Halott a Tiszán*. 

Egyetlen derűs sora sincs. Költemé-
nyei : beszélő sebek, melyeket az Élet 

mart fel. De hiába akarja kitapintani 
az életet, csak az árnyékát tudja meg-
fogni : a halált. Ez az egyetlen valóság 
életbogozó költeményeiben. Az életet 
csak kontrasztul állítja fel az egyete-
mes halál érzéklésére. Ebben külön-
bözik mesterétől : Adytól, akinél meg-
fordítva : a halálnak való hódolás csak 
az életigenlés pillanatnyi lankadtságá-
nak szülötte. Csanádynál tiszavirágélet 
az élet, a halál játéka : a holt marsall 
állandóan leselkedik : 

«Egy holt marsall vigyázz-t kiáltott. 
A zászlók földig meghajoltak, 
Ő megszólalt. Lovam felhorkolt, 
A marsall rám vigyorgott s néma 

szájjal 
Azt mondta : holnap*. 

Jelentéseiért szereti az életet, tehát 
szimbolista. Ady után ez a szinte mi-
tológiává váló szimbolizmus nem lehet 
egészen eredeti. Már a kijelentések 
hangsúlyozásának módja : a csupa 
kijelentő mondat is (egy-két helyen van 
csak felkiáltójel) Adyra vall, ha ön-
tudatlan hatás is. Sok kifejezésében 
Ady ihleti s a tragikus, költői «pluralis 
majestaticus»-nak («megereszkedünk», 
széttöredezünk*, «elhullunk» stb.) sok-
szor az erőltetettségig való használata 
is a nagy szimbolistát jut tat ja eszünkbe. 
Legfeltűnőbb azonban az egyezés a 
nőről s a szerelemről vallott felfogásá-
ban. Az élet tengelye a szerelem, harc ; 
az egyetlen felemelő benne, hogy tel-
jességében az elérhetetlent szimboli-
zálja. «Nagyon szerettél, el kell vál-
nunk*. (Ady : «Elhagylak, mert nagyon 
kívánlak*.) 

A formát mondanivalójával szemben 
másodrendűnek tar t ja . Pedig néhány 
csinos verse finom formaérzékről ta-
núskodik. A rímet majdnem teljesen 
száműzi. Formai szempontból is lénye-
gesen hatott rá Ady, kiről megállapí-
tották, hogy a jambikus és trocheikus 
ritmusú sort szereti a ritmussal ellen-
tétes lábakkal kizökkenteni medréből. 
Csanádynál ez a ritinustorlasztás a 
pongyolasággal határos. Néha még 
hangsúlyos ritmust is variál időmér-
tékessel. Ezzel valami bizzar zenei han-
gulatra törekszik, de a vers egysége 
törést szenved. 

Csanády György fiatal költő. Néhány 
költeményében egyéni, jövőt igérő 
tehetségnek mutatkozik, az igéret be-
váltásáig azonban még Ady árnyékát 
kell magában legyőznie. 

Lampérth Géza legújabb versköteté-
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ben (Pannónia tündére) a Balatont 
énekli meg. A jobbára magyaros rit-
musú lelkes elbeszélő versek nagy része 
alkalomszerű s így bizonyos programm-
szerűség van bennük. Kiemelkednek 
versei közül a történelmi vonatkozásúak 
(Regős ének a Balatonról, A csobánci 
csók), legsikerültebbnek tart juk «A 
tihanyi kolostorban» című költeményt, 
melyben I. Endre s a magyarság tragi-
kumát énekli meg. Ha a versek nagy 
részében gyakrabban találkozunk is 
konvencionális szólamokkal, a hazafi-
ságtól izzó előadásmód némileg kár-
pótolja ezért az olvasót s a Balaton-
kultusznak sok barátot szerez. 

A vidéki könyvkiadóvállalatok kö-
zött a «Nemzedékek» egyike a legtevé-
kenyebbeknek. Programmjának meg-
felelően elsősorban kezdő költők mű-
veit hozza s így az irodalmi decentrali-
záció érdekében figyelemreméltó mun-
kát végez. Legújabban kiadott köte-
tében, Bárdosi Németh János verseiben 
üde természetszemlélet, kesernyés elé-
gedetlenség váltakozik bizonyos hora-
tiusi megnyugvással. Formaérzéke jó, 
bár helyenkint finomkodó, mesterkélt. 
(«Borzas bokor bólint bátorító bókkal».) 
Legtermékenyebb ihletője a melan-
kólia. 

Bódás János is a vidékről indult el 
(Üj titkok előtt). Ha nincsenek is tar-
solyában «új titkok», van benne mélyen 
érző szív és néhány formás vers. Fő-
élménye a szerelem. Egyik versében 
felveti : 

. . . Bennem didereg az ember : 
harcoljak? küzdjek szent eszmék csa-

táján 
az én gyermekszín huszonegy évem-

mel?)) 

Nem a harcot választja, hanem a 
Múzsát. Ha jobban megköti mondani-
valóját, a sok elvont fogalom helyett 
szemléleti valóságokat ad s leküzdi a 
fiatalkorral járó költői hatásokat 
(«Beszélt velem az ősz» — Ady : «Az 
ős kaján» ; «Bálteremben» — Mécs : 
«Egy rózsásarcú leány»), akkor — jól 
választott. 
• Az erdélyi Mael Ferenc túl van már 

a fiatalság évein. Verseiben («Pirkad 
az égalj») kemény sorsvállalás, meg-
nyugvás az Isten akaratában és az 
életharcokra való kesernyés vissza-
emlékezés fejeződik ki. Legsikerültebb 
költeménye a «Fiamhoz» című, melyben 
a meddő apaság szomorúságát énekli 
meg. Kár, hogy a gyakrabban előfor-

duló magyartalanságok s pongyolasá-
gok («Tétován keres Munkát, a nincs-
ből keskeny kiutat, Minden rángat) 
kizökkentik az olvasót versei hangu-
latából. 

Kováts Sándor kötetének (Mert sze-
retem a gyengéket) címlapja a kecske-
méti «Húszévesek» indulását jelzi. Vi-
hartól felborzolt mezőn egy lobogó-
hajú, pőre ifjú pár toronylik az ég felé. 
Minden lobog, csak a lábuknál levő 
kettős kereszt és a reáfektetett kard 
fekszik nyugodtan. A harcos honszere-
tetet s a romantikus fiatalságot akarja 
ábrázolni. 

«Nagy aratásra hitet és harcot : 
Győzelmet hintek ! 
Mienk a karunk : mienk az élet 
Völgyek vigyétek, hegyek zengjétek!» 

Sok a pátosz Kováts Sándorban, de 
van benne lelkes, nemes fiatalság. 
Jövő van benne. 

A faji és nemzeti megtisztulást hir-
deti Móra László verskötete is (Sír egy 
ország). Alkalmi versek gyűjteménye 
a tanulóifjúságnak szánva. A jobbára 
ifjúsági színvonalú versek között akad 
néhány hangulatosan megírt, formás 
költemény is. Szarka Géza. 

Szinnyei Ferenc : Novella- és regény-
irodalmunk a szabadságharcig. II. köt. 

Szinnyei Ferenc nagy munkájának 
első kötetét örvendetes gyorsasággal 
követte a második. 

Az első kötet a magyar novella- és 
regényirodalomnak nehéz indulását is-
mertette, a második a reformkor ha-
talmas lendületével lépést tartó, roha-
mos kibonatkozását rajzolja. Ez a 
fejlődés rövid tizenkét esztendő alatt 
nem is álmodott méreteket ölt. A szerző 
számadatai szerint míg 1836-ig egy 
regény s alig 300 novella jelenik meg, 
1836-tól a szabadságharcig több mint 
30 regény s 1600 novella lát nyomda-
festéket. De nemcsak a számbeli gya-
rapodás ily örvendetes ez alatt a rövid 
idő alatt : «Űj hangok csendülnek 
meg, új írók hangjai, kik töretlen 
utakon indulnak új célok felé ). A negy-
venes éveknek ilyen új irányaiul bon-
takoznak ki előttünk a szerző meg-
világításában : a Sterne hatása alatt 
álló Jean Paul- és Saphir-féle német 
humoros irány, a külföldi nagy élet-
kép-irodalom ' hatása alatt nálunk is 
kialakuló fővárosi és népies életkép, 
az aktuális szatirikus irodalom nyomá-
ban megjelenő szatirikus irányregény 




