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sőt erős nyomatékkal hat, a komi-
kum legcsekélyebb árnyalata nél-
kül. Érzésem szerint csak két költe-
ményének kezdő soraiban hangzik 
némileg kirívóan az igen is jó rím-
pár. „Lecsuklik minden pilla most, 
Nem is találsz több villamost", és: 
„Még hozzád vágyik egyre e beteg 
szív, És úgy követlek, mint sötét 
detektív". Ez utóbbi két sorral a Hit-
ves című versét indítja meg, mely 
egyébként nagy átérzettségével és 
pompás ódai lendületével legszebb 
alkotásai közé tartozik. 

Kosztolányi fejlődése — mondom 
— nem eszközeinek tökéletesedésén 
tetszik meg. hanem témaköreinek 
gazdagodásán és mélyülésén. A bús 
férfi panaszai a férj és apa lelkéből 
szakadnak ki, s ebben a domeszti-
kális talajban Kosztolányi sok ne-
mes költői magra talál. Régibb ver-
seinek bohémes csapongásai helyébe 
a mély szeretet és férfias felelősség-
érzet hatalmas motívuma tolul. Neu-
raszténiás alapjelleme és nagy me-
lankóliája a régi, de — legalább a 
családi kis közösségen belül — kol-
lektívebb irányba fordul és a hit-
vesi hódolat és apai aggodalom szí-
neiben jelentkezik. A „bús férfi" se-
hol sem búsabb és seholsem férfibb, 
mint a kötet valódi gyöngyében, a 
„Most elbeszélem azt a hónapot. Mi-
kor torokgyíkban feküdt fiam" kez-
detű, hatalmas monológszerű költe-
ményben. Ennek gazdagságával és 
főleg szuggesztivitásával valóban 
igen kevés vers vetekedhetik újabb 
líránkban. Ez is jellegzetesen im-
presszionista vers, de egyúttal en-
nek a költői iránynak egyik leg-
szebb diadala. Tisztasága, őszinte-
sége és magával ragadó ereje egy-
aránt páratlan A napló pontossá-
gával dolgozik, szinte kegyetlen ön-
kínzással jegyez fel mindent, for-
tisszimóval meri kezdeni beszédét, s 
mégis fokozni bírja a nagy költe-
mény lendületét, hogy azután a vé-
gén a rémtől való megszabadulás 
boldog önkívületének szinte artiku-
lálatlan kitörésével zárja be a meg-
rázó futamot. S itt lemond a rím 
szárnyáról is. de azért talán zeneibb, 
mint bármely díszköntösű versében: 
oly hatalmasan érezteti a lélek szár-
nyalását. Alphonse Daudet hasonló 
tárgyú versére gondolok, melyben 
szintén a torokgyík rémével vias-
kodó szülők fájdalma zokog. Daudet 
híres költeménye a halál diadalával 
végződik, Kosztolányié a megszaba-

dulás mámorával; s az övé mégis 
lélekbemarkolóbb, mellette Daudet 
verse kulisszás és kínosan megszer-
kesztett. A realisztikus megfigyelé-
seknek oly gazdagságát mutatja 
Kosztolányi e költeménye, s amel-
lett a művészi fejlesztésnek is oly 
önkéntelenségét, hogy hatása alól 
nem lehet egyhamar szabadulni. 

Csak egy-két sorát iktatom ide. 
Az apa a kórházban az orvos dia-
gnózisát lesi. 

Fehér köpenyben 
E g y orvos a górcső fölé hajolt 
S hosszan figyelt, morcolva a szemét. 
Én meg remegve szívemet figyeltem 
És láttam önmagam a földgolyón, 
Magamba rogyva és kétségbeesve, 
Mert végtelen és hosszú az a perc, 
Amelybe fordul a sötét kerék. 
Az egyszeregyet mondtam olaszul 
És angolul néhány virág nevét, 
Szájam haraptam, hogy a fájdalom. 
Enyhítse azt, mi fáj , s az ablakok 
Rácsát megolvastam figyelmesen, 
Minthogyha attól függne élete, 
Hogy el ne vétsem. 

Ez, s a vers hasonló helyei büsz-
keségei lehetnének a legkülönb rea-
lista regényeknek. S amellett lírai-
ságuk is teljes s a nyelv legbizto-
sabb művészetével megzendülő. Köl-
tőjüket mindenesetre eddigi mű-
vészi emelkedésének legnagyobb 
magaslatán mutatják. 

Rédey Tivadar. 

Sándor és Sándor. Földi Mihály 
regénye. A Béta irodalmi rt. Béta-
olvasó című gyüjteményének ez az 
első száma, a második Forró Pál 
könyve lesz: Királyi szeretők, a 
harmadik pedig A mayerlingi tra-
gédia. Az utóbbi két kiadvány azt 
az aggodalmat kelti bennünk, hogy 
Az Újság előfizetői, akik a Béta rt. 
minden kiadványát „kedvezményes 
áron" kapják, a Béta-olvasó köte-
teiben nem annyira „irodalmat", 
mint inkább egészen más valamit 
kapnak. De félre a jövőre irányuló 
aggodalmakkal, itt a jelen: Földi 
regénye! Regény, tehát bizonyára 
irodalom. 

Hőse Fogarasi Sándor, a szerző 
által fajmagyarnak fémjelzett nagy 
író, akiről Kelemen úr, a vicces 
könyvkiadóvállalati igazgató azt 
mondja, hogy ő „a mély" a nagy 
magyar író, akit nem olvasnak." Ez 
természetesen csak amolyan Kele-
men-féle szellemesség, mert Foga-
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rasi igazán híres és ünnepelt ember, 
akadémikus, kisfaludysta, akinek 
halála országos gyászt okoz. De ne 
áruljuk el előre a mese későbbi for-
dulatait! 

Mikor a regény legelején meg-
ismerkedünk a nagy íróval, megle-
hetősen szomorú körülmények kö-
zött találjuk. Írói vénája kiapadt, 
nem tud dolgozni, szeretői untatják 
és keserítik, pénze nincs, a konyak-
ivás kezdi megőrölni idegeit. Török 
Móric síber-barátjának tartozik 
(kártyaadósság, tehát sürgősen fize-
tendő!), s ugyancsak Török Móric-
nak ellopta egy értékes gyűrűjét. 
Nem csodálhatjuk, hogy ilyen lelki-
állapotban „Köpök az egész vi-
lágra. . . Pfuj! Elég volt!" felkiál-
tással agyon akarja magát lőni. 
Anyja azonban nem engedi, hisz' 
akkor senkije se maradna. Férjét 
megölte a léha élet s az alkohol, 
János fia pedig most írja Párizsból, 
hogy beállt az idegen légióba. Vitá-
jukat régi szeretőjének s tizenegy-
éves kisleányuknak belépése sza-
kítja félbe. Áz apai érzelmek any-
nyira erőt veszek a neuraszténiás 
írón, hogy kisleánya anyját már-
már feleségül venné, ha be nem 
lépne Timár Lili, egy lipótvárosi 
kisasszony, aki menyasszony létére 
feljár az író lakására flörtölni. Meg-
lepetve látjuk, hogy mennyire sze-
relmes bele Fogarasi, de Lili okos 
leány, aki nem akar az előbbi meg-
unt szeretők sorsára jutni, hanem 
azzal biztatja a heveskedő udvarlót, 
hogy várjon még egy kicsit, nem-
sokára Török Móricné lesz, s akkor 
szabad a vásár. . . „Pfuj! Elég volt!" 
mondja talán e bírálat olvasója a 
nagy író szavaival, de engem szo-
morú tisztem arra kötelez, hogy to-
vább kövessem a mese imbolygó 
menetét. Újabb vendégek jönnek: 
Róza, a volt színésznő-barátnő, aki 
a „drága, komisz embertől" protek-
ciót kér, Kelemen igazgató úr, aki 
nem akar előleget adni, Muzsnay 
plébános, Sándor barátja, aki pipá-
zik és „nagyon értelmesen hallgat", 
végül Török Móric, akinek Sándor 
visszaadja a „tréfából" ellopott gyű-
rűt. Mikor elmennek, Sándort me-
gint elfogja az undor, akárcsak az 
olvasót, s megint halni akar. Ekkor 
következik a nagy fordulat. Anyjá-
nak sugalmazására elhatározza, 
hogy búcsúlevelet ír, felöltőjét a 
hídon hagyja, mintha a Dunába 
ugrott volna, aztán János öccsének 

maszkjában állít majd be, mint aki 
most jött Párizsból. Pompásan sike-
rül minden, akárcsak a mesében, 
Lili most már a fiatalabb, csinosabb 
és egészségesebb Jánosba szerelmes, 
óriási Fogarasi-kultusz támad, köny-
veit olvassák. Kelemen igazgató úr 
kiadja összes munkáit, egy felosz-
lásnak induló hullában felismerik a 
nagy írót, kit országos gyászpompá-
val temetnek el. Beszél a kormány 
képviselője, beszélnek az Akadémia, 
a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság s az 
újságíróegyesületek küldöttei (a be-
szédeket egész terjedelmükben közli 
a szerző, hogy lehessen „hozzájuk" 
nevetni). Még János is beszél, de 
igen furcsán és zavarosan, amiből 
sejtjük, hogy a tréfa komollyá kezd 
válni. A történet most már roha-
mosan halad a vég felé. A temetés 
színpadias jelenete után rögtön egy 
estély következik Timáréknál, János 
és Lili esküvőjének előestéjén. Nem 
értik János furcsa viselkedését, ki 
nem törődik menyasszonyával s 
folyton Sándorról vitatkozik Muzs-
nay plébánossal, ki a nagy író mun-
káit, cinikus, dekadens, erkölcstelen, 
minden hitet és tekintélyt leromboló 
szellemi termékeknek tartja, ami-
ben aligha igaza nincs. János mind 
zavarosabban viselkedik, sőt be-
vallja a plébánosnak, hogy ő tulaj-
donképen Sándor, de aztán vissza-
vonja vallomását, hogy a szerzőnek 
még egy „hatásos" jelenet megírá-
sára adjon alkalmat. Másnap az 
egész násznép izgatottan várja Já-
nost, ki végre megjelenik és lelep-
lezi magát. Nagy a felháborodás. 
„Hogy jövünk mi ehhez?" — kérdi 
Lili apja s a nagy író első fejezet-
beli dicséretes szándékát, az öngyil-
kosságot, itt a tizenötödik fejezet-
ben mégis végrehajts 

„Hogy jövünk mi ehhez?" — bo-
ronganak az olvasók is, akik rész-
ben kedvezményes áron vették meg 
a regényt, részben nem. Én pedig, 
akinek meg kellene bírálnom Földi 
Mihály jelen legújabb művét, ha-
marjában nem tudom, hogy vajjon 
azt bizonyítsam-e, hogy a regény 
témája nem új s meséje lehetetlen, 
vagy talán ezeknek a papiros-figú-
ráknak szintén lehetetlen lélekrajzát 
elemezzem, avagy azon a Szomory 
Dezső ékesszólására emlékeztető ki-
apadhatatlan szóáradaton ütköz-
zem-e meg, mely nem éppen magya-
ros zamattal, de annál kábítóbban 
bugyborékol a szereplők ajkán? 
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Mindezt csak akkor tehetném, ha a 
fönt ismertetett epikai alkotást ko-
molyan lehetne vennem, de ezt iga-
zán nem tehetem. Így csak azzal a 
rezignált kérdéssel végzem, hogy a 
mai óriási nyomdai árak idején, mi-
kor csak a szellemi termékek leg-
javát kellene a kiadóknak közre-
bocsátaniok, vajjon miért kellett 
éppen ezt a regényt kinyomtatni 
egy új könyvsorozat első kötete-
ként? Szinnyei Ferenc. 

Klasszicizmus és romanticizmus. 
(Székfoglaló értekezés Zlinszky Ala-
dár rendes tagtól. Szent István Aka-
démia.) 

Ez az ötven lapnyi terjedelmű 
könyvecske egyik legérdekesebb, leg-
szebben megírt terméke ezidei iro-
dalomtörténeti irodalmunknak. Oly 
lebilincselő olvasmány, szigorú tu-
dományossága mellett olyan közért-
hető, egyszerű, világos stílusú és 
szerkezetű, hogy bárki élvezettel 
meg haszonnal olvashatja. Határo-
zottan közelebb visz ahhoz az újabb 
tudományos ideálhoz, melyet e so-
rok írója is hangoztatott már, hogy 
tudományunk meg a művészet közt 
egyrészt, tudományos irodalmunk 
meg a nagyközönség közt másrészt, 
döntsük le az elválasztó korlátokat 
s így nemcsak új társadalmi határ-
kővé igyekezzünk tenni a tudo-
mányt, hanem életteljesebbé. eleve-
nebbé is. Zlinszky értekezésének el 
nem olvasását senki sem menthetné 
azzal, hogy tudós szárazság, nem-
céhbelieknek érthetetlen szakkifeje-
zések, hozzá nem értőknek unalmas 
részletek akadályozták benne. Vi-
szont misem állt távolabb a tudós 
szemzőtől, mint a népiességre való 
tudatos törekvés avagy ilyennek a 
hajhászása. Tudományos lelkiisme-
retességgel. megbízhatósággal, el-
mélyedéssel megírt értekezés ez. 
Feltétlen elismerést érdemel a nagy 
és széleskörű olvasottság, amely a 
kis munka csaknem minden lapjá-
ról visszatükröződik. Pár rövid 
mondatba foglalt megjegyzései mind 
a francia, mind az angol, mind a 
német irodalom fontosabb műveiről 
rögtön elárulják a hozzáértő előtt, 
hogy ezeket alaposan ismeri. A ma-
gyar irodalomnak kevésbbé forga-
tott termékeit ugyanolyan hozzá-
értéssel vonja be a tárgyalásba a 
megfelelő helyeken. Ha sok helyen 
régen leszögezett igazságok össze-
foglalását adja is, ott is érdekes és 

eredeti a beállítás. Mindnyájunknak 
újat, néhol meglepőt nyujt az ada-
toknak egy nagy szempont alá fog-
lalt tömeges felsorakoztatásával, 
külön-külön ismert tényeknek egy-
más mellé sorolásával. Nagyon he-
lyes és egészen modern a kiindulás 
abból, hogy „irodalmi irányok nem-
csak a divatnak szeszélyes alakulá-
sai, vagy az emberi lélek változatos-
ságra való törekvései, hanem rend-
szerint mélyreható politikai, társa-
dalmi, gazdasági okok következmé-
nyei". Ilyen alapon megállapítja az-
után, hogy a klasszicizmus lényegé-
ben udvari költészet volt, hogy a 
racionalizmussal szorosan összefüg-
gött, hogy arisztokratikus s konzer-
vativ jellegű volt. A romanticizmus 
forradalmi, a polgári rend, a „har-
madik rend" megmozdulásának mű-
vészeti, irodalmi kifejezője, sőt igen 
sok destruktiv elemet mutat, s kon-
struktiv benne csak kettő: a vallá-
sos és nemzeti. „A romantika örök-
sége nagy és veszedelmes; vajha ér-
tékes elemei győzhetnének a benne 
rejlő romboló hatalmak felett!" Eb-
ben a mondatban csendül ki az egész 
dolgozat. 

E helyen kell tiltakozó szavunkat 
felemelnünk. Mennél értékesebb, ala-
posabb, széles körben való hatásra 
alkalmasabb ez a munka, annál ke-
vésbbé szabad engednünk, hogy za-
vart keltsen, avagy balvéleményt 
alapozzon meg a távolabb állók gon-
dolkozásában. Itt kell hogy szóba 
kerüljön mindenekelőtt az értekezés 
egy alapvető hibája: túlságosan tá-
gan vonja meg mind a klassziciz-
mus, mind a romanticizmus hatá-
rait. Épp ma, amikor mind az iro-
dalomtörténet, mind a művészettör-
ténet szívós harcot vív azért, hogy 
élesen elválassza a korszakokat, a 
stílusokat, az irányokat, hogy így 
végre rendet teremtve köztük, a leg-
hívebben rajzolhassa változásaikat, 
fejlődéseiket, többet árt, mintsem 
használ egy bizonyos túlzott egyfor-
maságkeresés. A legfrissebb német 
szakirodalom mindenkit meggyőz-
het ennek a megjegyzésnek a he-
lyénvalóságáról és horderejéről. 
Elég például Werner Weisbach leg-
újabb nagy értekezésébe pillanta-
nunk („Barock als Stilphanomen", 
Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistge-
schichte, 1924, 2. szám), hogy fogal-
mat alkossunk magunknak arról, 
mily verejtékes munka folyik e té-
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