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tatja Kornis, pedig ezek szilárd ér-
tékelméleti alapvetésüknél fogva is 
figyelmet érdemelnének. 

Pauler Ákos. 

Kéky Lajos: Gárdonyi Géza. 
(A Szabad Lyceum kiadványa.) 
Irodalmi előadások és felolvasások, 
melyek utólag nyomtatásban is 
megjelennek, rendesen azért élvez-
hetlenek, mert írójuknak a művelt-
ség különböző rétegéhez tartozó kö-
zönségre kell tekintettel lennie. Ma-
gyaráznia kell néha oly dolgokat is, 
melyek ismeretét megfelelő hallga-
tóság előtt joggal felteheti. Az 
első sornak épp úgy szólnia kell. 
mint a ,,karzatnak", szóval egy kissé 
Goethe színigazgatójának élelmessé-
gét kell érvényesítenie. De ami elő-
adásban a sokszínű publikum előtt 
hat, az nyomtatásban legtöbbször 
kevés méltatatásra talál. Kéky 
Lajos Gárdonyiról tartott előadása 
olyan tanulmány, hogy ha hallga-
tosága élvezte, elsősorban azt illeti 
dicseret Mert a legintelligensebb 
hallgatóknak készült. Azt jelenti ez, 
hogy Kéky szigorú tárgyilagosság-
gal írta meg kis művét s amint hő-
set nem állítja sem magasabb, sem 
alacsonyabb polcra, mint amely iro-
dalmunkban megilleti, úgy Gárdo-
nyi különböző jellemű műveit is 
egyformán megértő szeretettel mél-
tatja. Gárdonyi írói pályája — úgy-
mond — megkapó képét nyujtja a 
csekély értékű kezdetből magasba 
lendülő haladásnak. Kéky e haladás 
minden lépcsőfokán a biztos szemű 
esztétikus kalauzolásával visz föl-
felé, kezdve a régi Magyar Hírlap-
ban közölt Göre-levelek első sikerei-
től Gárdonyi történelmi regényeiig. 
Az író egyes műveinek jellemzése 
közben érdekesen világítja meg 
Gárdonyi világfelfogását. „Ennek 
magva bizonyos harmónia, az élet 
sorsába beletörődő megnyugvás." 
Az összhang Gárdonyi bölcseleti ál-
láspontjából sarjad. Lelkében erős 
gyökeret vert a buddhizmus taní-
tása, mely szerint az embertől min-
den levés és veszés idegen; álom és 
halál testvérei egymásnak, az em-
ber élete nem e földön kezdődik s 
nem itt végződik. Kapcsolatos e ta-
nítással Gárdonyi miszticizmusa. 
Hite szerint áldott árnyak lengenek 
körül földi bús vándorlásunk alatt 
s gyámolítanak bennünket. Azt a 
hindu tanítást is átveszi, hogy e 
földön születés előtti bűneinkért kell 

lakolnunk. Csak így tud beletörődni 
a világrend sok visszásságába, a sok 
ártatlan szenvedésbe. A szenvedés 
lelki mosdás. A föld nagy javító in-
tézet, hol könnyekben kell megtisz-
tulnunk. Vannak azonban, kik ezt 
nem tudják: a gyermekek s az álla-
tok. Gárdonyi lelkét ezek szenvedése 
tölti el legmélyebb megindulással. 
„Semmi sem szomorúbb a beteg 
gyermek szeménél, mondja egy 
helyt s Kéky megállapítja, hogy 
nincs egyetlen költőnk, kinek ajkán 
a gyermek nagyobb szeretete s mé-
lyebb megértése szólalna meg, mint 
Gárdonyién. Ezután a buddhizmus 
lélekvándorlásról szóló tanának s 
melancholiájának hatását mutatja 
ki Kéky s fejtegetései során arra 
az eredményre jut. hogy Gárdonyi 
e világfelfogásával kapcsolatosnak 
látszik az élet szerény, kis örömei-
hez való menekülése, vonzalma az 
idyllihez. Megrajzolja Gárdonyi fel-
fogását a szerelemről, bemutatja 
alakjait, humorát, magyar embereit 
a maguk faji jellemzetességében, 
ahol Kéky az alakokat oly elevenen 
hozza elénk, hogy mozdulataikat is 
megfigyelhetjük. — Kéky Lajos kis 
füzete Gárdonyi egész írói pályáját 
tömören s céljához képest mégis ki-
merítően rajzolja meg; jellemzései 
szabatosak s előadása mindvégig le-
bilincselő. Kívánatos lenne, hogy 
a szerző e kitünő kis essayt terjedel-
mesebb alapon s gazdagabb részle-
tezéssel is kidolgozza, belekapcsolva 
Gárdonyi életrajzát is, hogy így 
könyve — melynek megírására a hi-
vatottságot Kéky egyéb műveitől el-
tekintve e kis füzet is jelzi — külső 
formájában is méltó legyen Gárdo-
nyihoz. rtm. 

Leffler Béla: Az újabb svéd líra. 
Magyar költők svéd fordításban. 
Az újabb svéd líráról szóló tanul-
mány a debreceni Tisza István Tu-
dományos Társaság kiadványa. 
„Tiszteletből a svéd nemzet iránt, 
mely elsőnek sietett a világháború 
és a forradalmak által sujtott ma-
gyar anyák, magyar gyermekek és 
magyar diákok megmentésére", 
A szerző a svéd irodalomtörténetből 
merítette székfoglalója tárgyát. 
Győry Vilmos 1882-ben megjelent 
„Svéd költőkből" című anthológiája 
óta nem jelent meg magyar munka, 
mely áttekintő képet adna a svéd 
líráról. Leffler négy lírikussal is-
mertet meg: Strindberggel, Heiden-
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stammel, Frödinggel és Karlfeldt-
tel. Strindberg és költészete ismeretes 
ugyan nálunk, „de sokáig egy bu-
dapesti irodalmi irány akarta ön-
magának kisajátítani a mogorva 
svéd óriást s ezért művei közül, né-
met fordítások után indulva, több-
nyire olyanokat válogatott ki, me-
lyek a Budapesten elhatalmaso-
dott úgynevezett „nyugatos" ízlés-
nek a legjobban megfeleltek". Így 
lett Budapesten Strindbergből nem-
zetközi szocialista, drasztikus nő-
gyűlölő és mindent felforgatni akaró 
világforradalmár akkor, midőn a 
harcokban kifáradt svéd poéta 
Stockholmban már rég megírta leg-
pompásabb lírai ós prózai költemé-
nyeit. Strindberg lírájában szemlé-
lődő költő, aki szeliden simogató 
szavakkal festi le azt, amit maga 
körül lát. Szereti a természetet, a 
felhőket s írt egy kis költemény-
ciklust is a Felhőkről. A realista 
drámaíró lírai verseiben erősen ro-
mantikus. Strindberg után Heiden-
stamről szól Leffler. Svédországnak 
Verner von Heidenstam ma is élő 
legnagyobb költője. Nemzeti költő; 
gyönyörű himnusszal ajándékozta 
meg a svédeket (Sverige), s e him-
nusz minden svéd ember közös 
imája. Utolsó verskötetében a leg-
magasztosabb hazaszeretet hangján 
fordul nemzetéhez, aggódva, hogy a 
szocialista eszmék megmételyezhe-
tik. Heidenstam mellett lépett fel 
Fröding és Karlfeldt. Az előbbi, köl-
tészetében, életsorsában Vajda Já-
noshoz hasonlítható, az utóbbi csak-
nem paraszpoéta, akinek költésze-
tében Leffler rokon vonásokat talál 
Petőfiével. Karlfeldt mint fiatal 
gimnazista egyik első munkáját is 
Petőfi hazafias költészetéről írta. A 

svéd ifjú. aki a dalarnai erdőkből 
került le a városi iskolába, csodálta 
a nagy magyar költő lantját, me-
lyet Schöldström Öman és mások 
fordításában ismert meg. Leffler 
mind a négy lírikusnak rövid élet-
rajzát s érdekes jellemrajzát adva, 
a következő eredményre jut: A svéd 
irodalom fejlődése az utolsó évtize-
dek alatt merészen eltért a világ-
irodalom uralkodó áramlataitól. 
Csak egyetlen egy írójuk volt, 
Strindberg, aki befolyásolni engedte 
magát a nyugati szocialista eszmék-
től, míg a többiek mind erős nem-
zeti népies irányban haladtak és 
ezzel vívták ki a svéd irodalom 
pompás virágzását. A mai svéd iro-
dalomban a kifejezés, a stílus úgy-
nevezett modernsége mellett, mely 
alatt azonban semmi esetre sem ér-
tendő a francia vagy a német szim-
bolizmus. a népies és a nemzeti jel-
lemvonás az uralkodó. 

Leffler Béla, mint maga mondja, 
érdeklődést akar kelteni észak egyik 
legműveltebb nemzetének nagyér-
tékű lírai költészete iránt, mert 
úgy érzi, hogy a mai magyar líra 
renaissance-ához eleven, erőteljes-
hangokkal járulna hozzá az új svéd 
lírában való elmélyedés; annál is in-
kább, mert ez a lírai költészet meg 
tudta óvni magát a nemzetközi esz-
mék fertőző hatásától. — Lefflert 
azonban nemcsak e kapcsolatok lé-
tesítésére törekvésért illeti elisme-
rés, hanem azért is, hogy költőinket 
svéd nyelvre fordította. „Ungersk 
lyrik" című műve 1922-ben jelent 
meg s Csokonait, Kisfaludy Sán-
dort, Vörösmartyt, Petőfit, Tompát, 
Aranyt, Vajdát, Kisst, Adyt és Gyó-
nit szólaltatta meg svéd nyelven. 

H—nn. 
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