
479 

Bácska neveltje. Ilyenformán job-
ban megértjük a szerző időszerű 
keserűségének helyi színekkel egyé-
nített kifejezését, s annál inkább 
méltányoljuk az élet és természet 
különböző benyomásaitél sugallt 
költői hajlama töretlen hitű, egész-
séges megnyilatkozását. 

Kulcsár György kötete nagyjából 
megfelel a címének (Jöttem a 
gátra): férfias, komoly bemutat-
kozás. Az egyéniség, mellyel így 
megismerkedünk, szívesen hajol meg 
az új magyar költészet főalakjai 
előtt, de azért megértéssel fordul a 
mult nagyjai felé, kik közül Ba-
csányi, Arany és Jókai egy-egy ver-
séhez indítékot is szolgáltattak. 
Nemzeti sorsunkat visszhangzó köl-
tői kísérletei igazolják „Köszöntő"-
jének önérzetes vallomását („ma-
gamé az ének, amit dalolok"); és ez 
bizonyára örvendetes jelenség. 

Hangay Sándor költeményeinek 
gyüjteménye (Csaba útján csillag 
porzik. Versek. 1914—19.) inkább új, 
immár negyedik kiadása révén kerül 
itt szóba. A költő tárgyköre, forma-
készsége, kiforrottságának mértéke 
eléggé ismeretes régebbről, mikor e 
versek hatását még az időszerűség 
fokozta. Az ihletalapul szolgáló él-
mények költői értékének bizony-, 
sága, hogy e darabok jórésze ma 
sem fakult el. Főképen azok a ver-
sek őrizték meg a szépség hamvát, 
melyekben a háborút végigküzdő 
szerző családi és nemzeti érzése, meg 
emberi részvéte öltözik művészi for-
mába. Baros Gyula. 

Meyer Konrád Ferdinánd váloga-
tott költeményei magyarul. Szigethy 
Lajos, akinek tartalmas és ízlésre 
valló kötetéről csak nemrégen volt 
szó folyóiratunkban (Napkelet, 1925. 
I. 266. 1.), most egy újabb mun-
kája közrebocsátásával adja bizony-
ságát szépségkultusza állandóságá-
nak. Előbbi művében, eredeti ver-
sei mellett szintén közölt fordításo-
kat, de műösztöne akkor még nem 
szegődött egy bizonyos remekíró 
szolgálatába. Szertecsapongott s 
csupán nehány kedvére való darab 
tolmácsolásáig pihent meg a kül-
földi (német, francia, olasz és an-
gol) költészet valamely jelesénél. 
Szellemi kirándulása azonban itt-
ott mélyebb hatást tehetett rá, mert 
jelen kötete már — íme — egészen 
egy művészi egyéniség hívének mu-

tatja. Választása ezúttal a német 
irodalom büszkeségére, a svájci 
származású Meyer Konrád Ferdi-
nánd költeményeire esett, melyek-
nek lelkisége, a bennük megnyilat-
kozó élet fölfogás vallásos elemeinél 
fogva is vonzotta. A fordító tárgy-
szeretete nemcsak az egyes darabok 
méltó tolmácsolásából látszik; kitű-
nik ez a kötet bevezetéséből is, mely 
a kiadvány alkalmiságául a költő 
születésének százéves fordulóját je-
löli meg. Egyéni lelkesedése azon-
ban itt alighanem túloz, mikor Me-
yerben többre becsüli a lírikust az 
elbeszélőnél. 

Meyer kétségtelenül jeles mint 
versíró is, de lírája sokkal inkább 
függ a költő — gyökerében — epi-
kus ihletének alapsajátságaitól, sem-
hogy benne az érzelmi költőt lás-
suk értékesebbnek. Bizonyára szé-
pek ezek a költemények, akár a gé-
niusz nagyságát hirdetik, akár az 
élet és természet jelenségeinek ha-
tását visszhangozzák, de — kevés 
kivétellel — még e hangulatképeken 
is megérezhető, hogy az érzelem he-
vét az értelem szabályozza. 

Meyer egész művészi termésére 
jellemző, hogy inkább jut szóhoz 
benne az intellektuális színezetű 
esztétikum, mint az érzelmi ellágyu-
lás. Miért lenne ez éppen verseiben 
máskép? Vagy nem erre enged kö-
vetkeztetni a költő önvallomása 
(mely magyar szövegében mindjárt 
a fordító hozzáértéséről is tájékoz 
tat): 

E kis dalokban ne kutass 
Komoly nagy cél után! 
Kevés bú és kevés öröm, 
S mind játék volt csupán. 

S bár lopva könny is csillogott 
A dal egy-egy során, 
A könnycsepp rég felszikkadt, 
S mind játék volt csupán. 

Ez a kitérés azonban nem kiseb-
bíti a fordító érdemét. Műgond-
ról tanuskodó gyüjteménye (bár 
Vargha Gyula szép fordításai már 
előbb fölkeltették az érdeklődést 
Meyer költeményei iránt) igen al-
kalmas arra, hogy közönségünk a 
svájci költő kevésbbé ismert művei-
ről tudomást szerezzen, sőt a lelkes 
példa nyomán gyönyörűséget is ta-
láljon bennük. Velezdi Mihály. 

Dobosi Pécsi Mária: Művész és 
király. Dobosi Pécsi Máriának ed-
dig megjelent regényei, melyek kö-
zül nehányról folyóiratunk is meg-
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emlékezett, gyenge oldalaik ellenére 
is figyelemre méltó munkák voltak, 
úgyhogy ezt az új művét is érdek-, 
lődéssel olvastuk. Ebben a régi, me-
sés Egyiptomot választja a történet 
színteréül. Nagy térbeli és időbeli 
távolság, ahová a kritikus nehezen 
követheti. Ebers György, az egykor 
kedvelt egyiptomi regények írója, 
az aegyptologia egyetemi tanára 
volt, s ez megnyugtathatta a kor-
és környezetrajzi részletek hiteles-
sége iránt érdeklődő olvasókat, szer-
zőnk azonban nem az s így már 
eleve kételkedéssel fogadjuk az ő 
régi Egyiptomát. Lehet, hogy ilyen 
volt, lehet, hogy nem. Kétségtelen, 
hogy sok benne a komoly tanulmá-
nyon alapuló részlet, de még több a 
képzelet hozzáköltése. Különben az 
ilyen távoli földön és korban játszó 
regénytől nem is követelhetünk 
olyan tüzetes és hű korrajzot, mint 
az Európa valamely népének jól is-
mert korát festő elbeszéléstől. Az 
íróra nem is szándékozom anachro-
nizmusokat s más korrajzi valószí-
nűtlenségeket rábizonyítani, csak 
azt nézem, milyen a regénye mint 
regény. 

Meséjével néhány sorban végezhe-
tünk. Hetnufer, a fáraó lángeszű 
építőmestere felépítette a nagyszerű 
kincstárat s új, csodálatos tervvel 
foglalkozik, de a fáraó, mivel tudja 
a kincstár bejáratának titkát, elté-
teti láb alól. A művész vakon, nyo-
morékon és őrülten még él egy da-
rabig, aztán a kincstár tervrajzát 
fiára, Achmeszre hagyván, meghal. 
Achmesz behatol a kincstárba, a fá-
raó aranyaival sereget toboroz, meg-
buktatja, megöli s ő lesz az utóda. 

Ezt a sovány mesét nem teszik 
érdekesebbé az epizódok, melyeket 
a szerző nem tud szervesen össze-
kapcsolni egymással, hogy a főcse-
lekvénnyel együtt határozottan bo-
nyolított meseszövedékké alakulja-
nak. Ez a határozatlanság a mese 
szövésében fő hibája a regénynek. 
Az elején érdekesen rajzolja meg a 
művész alakját, úgyhogy felkelti 
várakozásunkat, de azután hamaro-
san megöleti. Ugyanígy kelt érdek-
lődést a fáraó nagyhatalmú és sö-
tétlelkű eunuch-kegyence iránt, de 
ezt az alakot is elejti. Rhodopisz, az 
ünnepelt táncosnő sorsával is túlon-
túl sokat foglalkozik, de igazi sze-
repe nincs a történetben. Dédé fő-

pap küzdelme a fáraóval a régi is-
tenekért nem tud érdeket kelteni, 
családi tragédiája sem: a fáraó a 
főpap feleségéért cserébe megen-
gedné a régi istenek hivatalos tisz-
teletét, a nő erre öngyilkos lesz. A 
fáraó még a legaktivabb alak, aki 
szembeszáll a papokkal, nyúzza a 
népet, nem fizeti katonáit, hogy ren-
geteg kincset gyüjthessen, s ki min-
den áron magáévá akarja tenni a 
főpap feleségét, de igazán ő sem ér-
dekel bennünket, mert csak esztelen 
zsarnok, ki vakon rohan vesztébe. 
Még mindig érdekesebb alak azon-
ban, mint Achmesz, aki durva ka-
tona és egyebet nem tesz, csak bosz-
szút áll apjáért. 

A szerző hosszú lélekrajzokkal tá-
masztja alá jellemeit, de ezek a lé-
lekrajzok magukban állanak, nincs 
igazi fejlődésük, nem válnak cselek -
vénnyé. Így mozaikszerű az egész, 
csupa félbemaradt alak és mesetö-
redék, mely nem kerekedik sem lé-
lekrajzilag. sem romantikusan érde-
kes mesévé. 

A szerzőben pedig van elbeszélő 
tehetség: stílusa költői, reflexiói 
sokszor elmések, tud élénk képze-
letre valló, színes milieu-rajzával 
hangulatot kelteni, ért a jellemzés-
hez, a lélekrajzi finomságok megfi-
gyeléséhez, tud érdekfeszítően me-
sélni és tud szellemes párbeszédeket 
szőni, de csak helyenként s éppen 
ez a hibája regényének, melynek 
„minden részlete szebb, mint az 
egész". A költői műnek pedig mint 
egésznek is hatnia kell s így a maga 
egységében legjobban. Ez a regény 
szembeszökően bizonyítja a művészi 
egységnek ősidők óta hangoztatott 
szükségességét és fontosságát, me-
lyet az alkotó művészek újabban 
hajlandók kétségbe vonni, iskolás 
fontoskodásnak és üres frázisnak 
bélyegezni. 

Arany, a kompozició kiváló mes-
tere, sokat gondolkozott erről s vál-
tig hangoztatta, hogy bármilyen sok 
művészileg értékes részlet sem pó-
tolhatja az egységet, az egész mű-
nek együttes hatását. 

A kompozició nem mesterkedés, 
nem csupán technika és rutin, ha-
nem művészet, amelyet érdemes ko-
molyan venni főként olyan tehetsé-
ges írónak, mint szerzőnk. 

Szinnyei Ferenc-
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