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képzelt" szeplők is vannak rajta). 
Nem tanulságos, hanem tudákos; 
művészi hatása pedig nagyon kétsé-
ges. Az új név nem nyeresége iro-
dalmunknak, T. V. 

Nagy Zoltán: Elégiák. (Genius 
kiadás.) E verseskönyv szerzőjének 
neve 1907-ben — Ady első hódításai 
idején s jóval Babits feltűnése előtt 
— jelent meg először, még pedig 
nem lapokban, hanem mindjárt köl-
teményes kötet címlapján. S a Hó-
napos szobákból költője előzetes je-
lentkezés nélkül is észre tudta ma-
gát vétetni. Schöpflin Aladár sze-
retettel írt a merőben ismeretlen al-
földi fiatalemberről, kiemelve, hogy 
alapjában konzervativ formákban 
egyéni és modern hangjai vannak. 
Francia meg olasz útibenyomáso-
kat rajzolt verseinek legtöbbje, de 
erősen magyar szemmel és szívvel, 
mély honvággyal az Ér partja után. 
Ezt legművészibben A homok című 
verse éreztette, mely — némi fiata-
los bizonytalanságai ellenére — 
máig sem hervadt meg s érzésének 
őszintesége, felépítésének gazdag és 
lendületes volta most is megkapja 
olvasóját. A maroknyi sárga homo-
kot a szellő vágja le párizsi hotel-
szobája asztalára, s a lelke honfi-
társat köszönt benne: 

. . . ezt a homokot ismerem! 
Szellő, szellő, hány mérföldet kell futnod, 
Míg ilyen sárga homokot találsz? 
Hát mint a lelkem, fényes palotákból 
Egy kis homokért te is hazajársz? 

Már első könyvéből kitetszett, 
hogy ez a költő nem pillanatnyi si-
kerekre számít, nem alkudozik a 
maga képességeivel, csak értékes 
anyagot fog munkába s csak kellő 
kiérlelés után. Hajlama volt bravú-
rosságokra is, de érezni kellett, hogy 
telt ritmusaiban lélek is hullámzik, 
nemcsak szók lüktetnek. S ellentét-
ben a fiatalságra jellemző kedvelé-
sével a hamarkész verskompoziciók-
nak: Nagy Zoltán már pályája kez-
detén is szokatlan érzéket mutatott 
az érzelmi anyagnak szélesebb ke-
retekben való szervesen fölépített 
költői formálása iránt. Szép és új 
hasonlataiban nem annyira a szem-
lélet tárgyi plasztikája hatott, mint 
inkább erős lelki megfeleléseik: 

Olyan sötétség ült a földre, 
Mint hogyha lelkem szállt vón ki a tájra. 
Az ég olyan volt, mint egy palatábla, 
Melyről egy kéz az írást letörölte, 
A sok szép csillagírást. . . 

Első kötetének sikere semmivel 
sem tette szaporább termésűvé; sőt 
mintha egyre szigorúbban válogatta 
volna ihletekínálta mondanivalóját 
Csak hat év mulva gyüjtött egybe 
ismét (akkor már A Hét s a Nyugat 
lapjairól) egy kötetre való verset 
(Csend! Aranymadár!). Ez újabb 
sorozata kifejezőeszközökben gazda-
gabbnak mutatta költőjét, anélkül, 
hogy egyéniségét megtagadta volna 
bárkinek bármily divatossá vált 
iránya kedvéért. A Nyugat kisebb 
tehetségei azidétt erősen — sokszor 
mulatságosan — asszimilálódtak 
egymáshoz az élenjárók utánzásá-
ban. Nagy Zoltán megőrizte egyé-
niségét. Igen ritkán szólalt meg s 
igen ritkán lehetett rajtaérni a 
hang némi kisiklásán; az ízlésén 
pedig úgyszólván soha. Talán csak 
egy vonása kezdett akkoriban vala-
melyest túltengeni, már-már művé-
szete rovására: eredendő finomsága 
nem egyszer valami finomkodás, 
formai presziőség felé hajlott el. 
A Rimes précieuses-ben (ilyen, fö-
löttébb modoros ajánlással: „A Ma-
dame la Marquise qui n'existe pas") 
így ír szeméről: „Egy-egy nőarc... 
Meghúzódik a mélyén néha lopva, 
Mint drága ékszer barna bársony-
tokba"; kezéről meg: „már úszott 
barna nő haján, mint halvány hold 
úszik az éjszakán, Mint égi vízen 
úszik karcsú csónak, Szelét fogván 
egy-egy elsúgott szónak" stb. Ez ba-
rokk halmozás és mesterkéltebb, sem-
mint a fantázia valódi gazdagságával 
bűvölő. Néha egy-egy formai meg-
oldása (pl. A Csudaszép Város-é) 
Babitsra, máskor a pátriájabeli má-
sik jeles tehetségre, Tóth Árpádra 
vallott (Az ismeretlen ember; e 
genre-ben egyébként Nagy Zoltán 
is, Tóth Árpád is Baudelaire-tanít-
vány). De második kötetének leg-
szebb darabjai híven őrizték művé-
szi látásának és hangjának egyéni 
szépségeit: 
Ódon szobámban ült velünk az alkony, 
Barna húga a fekete nyáréjnek. 

Harmadik kötete, az Elégiák, az 
elődjét követő tíz esztendő termését 
nyujtja, alig többet harminc vers-
nél. Költőnk alkotásmódja nem vál-
tozott, sőt szemmellátható, hogy 
mindinkább ereje teljes latbaveté-
sével dolgozik. Vonzódása a nagy 
lírai versépítmények iránt egyre 
határozottabban jelentkezik; e te-
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kintetben majdnem egyedül áll lí-
ránkban. Új könyvében is ilynemű 
kompoziciói a legfigyelemreméltób-
bak. Ezek távolról sem versciklu-
sok: nem egy-egy középponti lelki 
élmény sorozatos rajzai és variálá-
sai, hanem szigorú egységű költe-
mények, melyekben a részek egy-
másba forrnak, s csak az egészben 
világlik ki valódi helyük és jeléntő-
ségük. Ez az alkotómód igen jól 
egybevág a költő két fővonásával: 
a maga lelkén való mély eltünődés-
sel s kifejezőképességének gazdag 
lendületével. S amellett szemlélődése 
mindig tisztábbá érik, kifejezése 
(szóanyaga és hasonlatvilága) pe-
dig mindig lelkibbé. „Mély hallga-
tásom régi temploma", ezzel a sor-
ral kezdődik Jelenések című szép 
kompoziciója, mely azután ennek a 
szentélynek látomáserejű képét adja. 
Látomást mondtam, mert a látást 
itt a ritka bensőség igazán vizioná-
riussá mélyíti. Az Egy régi Áloe-
virág is ilyen gazdag, sok és szer-
vesen összefüggő szálból sodort ki-
képzése a lélek mélyébe beágyazott 
lírai matériának. „Filozófiai költé-
szet" emlegetését mindig kétes ér-
tékűnek tartottam: a művészet lé-
nyegileg különbözik a filozófiától, 
mert hiába azonosak esetleg a ben-
nük felvetődő kérdések: az egyik 
normativ feleletet keres azokra, míg 
a másik múlhatatlanul csak érzel-
mit, hangulatit. De filozófiai gyöke-
rekig igenis leszállhat a költészet is, 
habár azután a művészet virágait 
szökkenti elő azokból. S ilyen érte-
lemben Nagy Zoltánban is van va-
lami filozóf vonás: 
Miért az élet? És ha élsz, miért 
E kérdés? Mért a bús csoda, 
Az emberész, mely önmagán tünődik 
S mindent megért, csak önmagát soha? 
Kérdezte már a vad bokor: miért? 
Gond bántja-é a bólintó bogáncsot 
S a kék katángot néma csüggedés? 
Vagy emberé csupán a fájdalom? 
Ez tán kifeslett lelkünk illata, 
Melyről megismer kertjében az Isten, 
Mint bodzát édes, bódító szagáról. 

Látnivaló: ez a filozófia legmé-
lyebb régióit érinti, de úgy, hogy 
a művész szabadsága csorbítatlan 
benne; Babits Esti kérdés-én kívül 
alig tudok hozzáfoghatót újabb lí-
ránkban. Az Elégia c. vers (mely-
ből idéztem) különben is az egész 
kötetnek talán legszebb magaslatát 
jelzi. 

Művészi hitvallásának nagy ko-
molyságára az Epilogus-ban is akad-
nak megkapó példák: 

Munkálok serényen 
Versenyt a sok szemelgető madárral, 
Zöld gyík suhan a napsütött sövényen, 
S cirpel, dönög, zümmög örök bogárdal. 
Napszámos hangyák futnak a fövényen 
S mindenki tudja dolgát a világgal, 
És végezzük, amit a Gazda mondott, 
Fent én és lent testvérem, a vakondok. 

Megvallom: a kötet első vers-
csoportjának darabjait nem érzem 
egyenrangúaknak a már említett 
további kompoziciókkal. Ezek egyi-
ke-másika a Csend! Aranymadár! 
című kötet némely hideg csináltsá-
gaira emlékeztet (Bucintoro; Isme-
retlen hölgy halálának hírére). 
Ezekben mintha a kissé mesterkélt 
téma kedvezőtlenül hatna vissza 
Nagy Zoltánra eszközei szabad 
használatában is. 

Költészete amúgy is a külső esz-
közök, a puszta technikaiságok mind 
ritkább igénybevétele felé látszik 
haladni; s e részben közeledik ka-
runk általán érezhető irányához. 
De ezt sem divatból vagy alkalmaz-
kodásból teszi: nála az egyszerűsö-
dés mintegy magától adódó meg-
nyilatkozási formája a halkság irá-
nyában elmélyülő művészi termé-
szetének. A forma halkulása csak 
velejárója lelkisége egyre bensőbbe 
válásának. Óvakodik tőle, hogy a 
szólam bárhol is túlkiáltsa az érze-
lem intenzitását. Levél Tóth Árpád-
hoz című verse, melyet maga is 
„ars poeticájának" vall, ennek tuda-
tos kifejtése. S mintahogy első fel-
léptekor csupa hagyományos for-
mában dalolt, most — miután fran-
cia és magyar formaművészek isko-
láját megjárta — ismét a leghagyo-
mányosabb formákhoz fordul, me-
lyeknek azonban egyre gazdagabb 
kiképzését és ritmikai lehetőségeit 
fedezi fel. A rímekkel mind takaré-
kosabb; érces csendülésük hova-
tovább „vakítja fülét", s helyettük 
a ritmus szépségét áhítja, s ezt sem 
szigorúan metrikai értelemben, ha-
nem belső, mélyen zenei mivoltá-
ban. És sorai egymásbaöltésének ez 
a zenei szervessége pompásan szol-
gálja különösen nagyobb kompozi-
cióinak többtételes szimfóniára em-
lékeztető felépítését. 

Líránk legújabb iránya nem ép-
pen a Nagy Zoltán útjain halad. 
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De mai költészetünk el sem képzel-
hető ama századeleji fellendülés 
nélkül, amelynek az Elégiák költője 
egyik értékes és hűségében igen 
rokonszenves munkása. 

Rédey Tivadar. 

Történetfilozófia. Írta Kornis Gyula. 
(A magyar történettudomány kézi-
könyve, szerkeszti Hóman Bálint.) 
Budapest, 1924. 

A „történetfilozófia" eddig meg-
lehetősen homályos és rosszul kö-
rülhatárolt vizsgálódási területet 
jelentett. Mindazon problémákat, 
melyek úgy a történeti megismerés 
természetére, mint az emberi törté-
net folyamatára s annak értelmére 
vonatkoznak, egyaránt ezen a néven 
tárgyalták. Kornis Gyula könyvé-
nek érdeme mindenekelőtt az, hogy 
rendet hoz a kérdések e tömkele-
gébe: minden eddigi történetfilozó-
fusnál világosabban választja szét 
az idevágó problémákat s tárja fel 
azok egymáshoz való viszonyát. 

Művének bevezetésében a történe-
lemről mint tudományról szól. Igen 
világos elemzéssel determinálja mind 
szűkebbre a történettudomány fo-
galmát: kimutatja, hogy az a való-
ságtudományok körébe tartozik, 
ezeken belül a szellemi tudományok 
között foglal helyet s ezek sorában 
is az úgynevezett individualizáló 
tudományok csoportjához tartozik, 
amint ezek fogalmát Windelband 
és Rickert meghatározták. Épp ily 
világos a reákövetkező szintézis: 
ennek nyomán megismerjük a tör-
ténelem viszonyát a lélektanhoz, 
szociológiához, politikához, filológiá-
hoz, a művészethez s a filozófiához. 

A „történetfilozófia mint a törté-
nelem tudományelmélete" sorban 
tárgyalja a történelmi megismerés 
eredetét, érvényességét és határait, 
valamint a történelem és a valóság 
viszonyát, hogy végül a történelem 
logikáját vegye vizsgálat alá. A mű 
gerince a történetfilozófiát mint a 
történet metafizikáját tárgyalja. Az 
idevágó problémákat négy fejezet-
ben vizsgálja. Miután a ,,történés"-t 
mint ilyet világította meg, a törté-
neti tényezőket veszi bonckés alá. 
Miután a földrajzi és a faji ténye-
zők szerepét vizsgálta az emberi 
történetben, magát az embert veszi 
szemügyre, mint a história alapját. 
Különösen becses a materialisztikus 

történetfelfogás beható és éles kri-
tikája. Azután áttér a szabadság 
szerepére a történetben s végül „a 
transzcendens tényező" címén az 
istenség és a történet viszonyára 
vonatkozó problémákat tárgyalja. 
A „történetfilozófia mint a történet 
értékelmélete" című fejezet a törté-
net végső értelmét és célját vizs-
gálja s a történeti optimizmus és 
pesszimizmus kérdésében foglal ál-
lást. Ez a mű legsikerültebb feje-
zete: meglepően nagy objektivitás-
sal és higgadtsággal tárgyalja az 
idevágó problémákat, melyek oly-
annyira össze vannak nőve az egyéni 
életfelfogás hangulatával. Hasonlóan 
harmonikus módon fejtegeti szer-
zőnk műve utolsó fejezetében a tör-
ténelem és világnézet, a historizmus 
és naturalizmus viszonyát. 

Irodalmunknak igazi nyeresége e 
mű. Nemcsak azért, mert világos-
sággal és figyelemreméltó eredeti-
séggel tárgyalja e bonyolult kérdé-
seket, de mert majdnem teljes hazai 
és külföldi bibliografiájával becses 
útmutatásokat ad a további tanul-
mányozásra is. Az egész könyvön 
sajátságos harmonia ömlik el: az a 
historikus, ki e mű tanulmányozása 
után fog kutatásaihoz, oly szilárd 
filozófiai nézőpontot nyert, aminőt 
bármely más szaktudós megirigyel-
het tőle. De a nagyközönségnek is 
élvezetes s tanulságos olvasmányt 
nyujt, mely után nyugodtabban 
fogja nézni a történeti élet értelme-
zésére vonatkozó harcokat. Külön 
ki kell emelnünk, hogy Kornis a 
Spengler nagy feltűnést keltett 
könyvének sikerült kritikájával já-
rul különösképen ahhoz, hogy a mai 
ember történeti tájékozódását meg-
könnyítse. 

Kár, hogy bizonyos kérdések el-
kerülték szerzőnk figyelmét, amit 
azonban könyvének remélhetőleg 
minél előbb sorrakerülő új kiadásá-
ban pótolhat. így nem elemzi a tör-
téneti folyamat egyik alapmozzana-
tát: az „esemény" fogalmát, vala-
mint nem vizsgálja a „szellem" mi-
benlétét és kritériumait sem, jól-
lehet e fogalommal gyakran él. 
Sajnosan nélkülözzük Bodnár Zsig-
mond érdekes történetfilozófiájának 
elemzését is, melynek pedig épp a 
közelmult eseményei sok tekintet-
ben igazat adnak. Böhm Károly 
történetfilozófiai eszméit sem mél-
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