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kerek is alig kötik a magyar földhöz, 
magyar lélekhez. Foglalkozása: em-
ber ; irodalmi ősei nálunk nincsenek, 
semmi közössége, nincs a nagy magyar 
humoristákkal, sőt a szatira magyar 
művelőivel sem rokon, mert hiányzik 
benne az azokat jellemző egy-cél felé 
törekvés. Kétségtelen, hogy rendkívül 
eredeti író ; a mindent gondolattá való 
transzformálásával, gazdag asszociatív 
képzeletével és az emberi fonákságok 
kegyetlenül biztos megtapintásával ki-
magaslóan fölötte áll ma e műfa j mű-
velőinek és ha nem is ereszt mélyebb 
gyökeret a magyar irodalom ta la jába , 
mégis egyik legjellegzetesebb írója ma-
rad annak a kornak, melynek a t udás 
már nem elég, de hinni még nem tud . 

Most megjelent két munká ja közül 
a novella-, illetőleg krokikötet a sze-
rencsésebb. A kötet legjellegzetesebb 
novellája a «Heuréka» című, melyről a 
köte t is kap ta a címét. Archimedes 
nem t u d j a az emberek fejébe verni 
tételét , mert a saját érdekeik szerint 
félremagyarázzák, végre, hogy «ad 
oculos» demonstrálja a törvényét , bele-
ugrik a tengerbe. Az előitélet, a fonák-
ság — no és mint örök motivum — a 
nő és a háború ellen feni Kar in thy 
epébe már to t t tollát. Nő — kékharis-
nya — ez az ő fu ra s kissé már nagyon 
is elavult tétele. Bizonyos, hogy a sza-
tira-írónak ez hálás és kényelmes állás-
pont. Kroki-féléi sok derűs percet sze-
reznek az olvasónak. Kár , hogy a szó-
játék néha erőltetett logikai rabulisz-
t ikára r agad ta t j a s hogy képromboló 
ösztöne ilyen művészetellenes, éretlen 
kifejezéseket ad a tollára, mint Cápa 
«őcentsége» vagy «a Cápai Cuncius». Az 
ilyesmi a liberális világ cirkuszi bohó-
cait j u t t a t j a eszünkbe. 

Másik műve : «Drámák ecetben és 
olajban», paródia-gyüjtemény meg-
toldva néhány szatirával. Híres vagy 
hirhedt drámák Kar in thy görbetük-
rében. Karrierje megindulását is iro-
dalmi paródiáinak köszönheti Kar inthy 
(«Igy írtok ti»), kétségtelen, hogy bele-
élő képessége a drámai műfa j fonák-
ságainak vagy fonákságai lá tszatának, 
fölényes ismerete és karrikirozó tehet-
sége i t t is nem egy helyen nagyon is 
komolyan veendő, irodalmi értékű 
torzarcokat eredményez, mégis ez az 
ú j paródia-gyüjtemény messze mögötte 
marad a legelsőnek. Stílusa sok helyen 
elnagyolt (nem szándékos elnagyoltság 
ez), elsekélyesedő, igen-igen mesterség-
beli szinte a mesterkéltségig ; hozzá 
meg oly erős asszociativ beleélést köve-

tel, hogy az olvasót még a sejtése is 
csak alig-alig t u d j a kalauzolni ezekben 
a mondat-labirintusokban. I t t is kisér-
tenek az ilyen mondatfűzési rabuliszti-
kák, m i n t : «. . . most há t értitek, hogy 
miért tetszik nektek a rémregény — 
most há t ért i tek, hogy nem értitek, 
hogy miért ért i tek, hogy miért nem 
értitek». 

Ér thető , hogy az ilyen ecetes-olajos 
falatok gyomorcsikarást okoznak az 
olvasónak. Mindenesetre azonban tisz-
teletreméltó dolog e karr ikaturák mö-
gött feltetsző igen magas drámai érték-
követelmény, a nagyok (Shakespeare, 
Ibsen, Madách, Katona) tisztelete s a 
törpe utánzók és színdarabgyárosok 
(Molnár, Lengyel, Szenes és társaik) 
ecetben és olajban való kifőzése. Ez a 
negativ, ölelve maró, karrikirozó kri-
t ika sokszor nagyobb szolgálatot tesz 
a drámairodalom tisztulásának, mint 
a legkomolyabb essai-k. 

Egy fordítást is közzétett Karinthy, 
Leacock kanadai humorista humoreszk-
jeit ford í to t ta le angolból. Leacock 
Kanada egyik legolvasottabb í r ó j a ; 
művelt , okos fő, (ha nem költ, akkor 
az egyetemen nemzetgazdaságtant ad 
elő), aki Amerika epikusan nagyszerű, 
i f júi t i tánságában meglát ja azt a sok-
sok fonákságot, mely az újvilágra any-
nyira jellemző. Mivel t ud ja , hogy az 
amerikai ember minden műveltségét 
és fonákságát az ujságokból s az úgy-
nevezett szenzációs regényekből szívja 
föl, azért nem az embereket, hanem az 
embert deformáló műfajokat karriki-
rozza k i : a tengerészregényt, lovag-
regényt, detektív-regényt, érzelmes 
limonádé-regényt, a kiagyalt utópista 
irodalmat, nagyképű memoárokat, lé-
lektelen modern regényt stb. Sokszor 
banális a karr ikatura (Leacock elme-
hetne Karinthyhoz iskolába), mégis 
általán érdekes, kacagtató olvasmány. 
A fordítás kongeniális kitünő munka. 

Szarka Géza. 

Magyar irodalomtörténet — németül. 
A külföld egyre növekvő érdeklődésé-
nek jele, hogy szomszédaink nemcsak 
legújabb szépirodalmi műveinket for-
dí tgat ják a maguk nyelvére, hanem 
szellemi életünk fejlődéséről s mai álla-
potáról általánosságban is tájékozódni 
óhaj tanak. E szempontból igen alapos 
és megbízható útbaigazítással szolgál 
az a németnyelvű magyar irodalom-
történet, melynek első kiadása vagy 
másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg a 
lipcsei, híres Göschen-vállalat kötetei 
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közt. A tudományos hitel dolgában ki-
fogástalan összefoglalás két jeles szak-
ember munkája. A középkor magyar 
irodalmát tárgyaló, húsz lapnyi beve-
zető rész boldogult Katona Lajostól 
származik, míg a mohácsi vésztől nap-
jainkig terjedő korszak áttekintése a 
budapesti egyetem rendkívüli tanárá-
tól, Szinnyei Ferenctől való (kinek finn 
és orosz nyelven is jelentek meg ha-
sonló tárgyú művei). E könyv említé-
sét az a körülmény teszi időszerűvé, 
hogy legújabb kiadása a huszadik szá-
zad magyar irodalmát is felöleli s így 
belőle a viszonyaink iránt érdeklődő 
német olvasó már napjaink izlésirányai-
ról is tudomást szerezhet. A mű egé-
szére jellemző tárgyilagosságot a közel-
mult tényeinek vizsgálatánál sem be-
folyásolj a semmiféle elfogultság. A szerző 
tudós pártatlansággal jelöli ki a törté-
neti szempontból figyelemreméltó írók 
helyét s kiművelt ízlése biztosságával 
mutat rá az újabb mozzanatok fejlő-
désbeli értékére. Helyzetét különösen 
két körülmény nehezítette meg : egy-
felől az anyag gazdagsága, másfelől az 
újabb jelenségekhez fűződő viták el-
intézetlensége. A szerző mindkét pontra 
nézve kielégítő megoldást talált. Érté-
kelése megfelel a művelt magyar köz-
tudat álláspontjának s megfogalmazá-
sában is világos és határozott. Ez a 
tulajdonsága sem utolsó érdeme ; fő-
kép ha arra gondolunk, hogy újabb 
«szellemtudományi» írók a megértés 
helyett olykor fogalomzavart idéznek 
elő mélységet szenvelgő esztétikai tol-
vajnyelvükkel. Szinnyei Ferenc tiszta 
látása, tudós elfogulatlansága jó bizto-
síték arra nézve, hogy művéből a né-
met olvasók helyes képet nyernek iro-
dalmunk kialakulásáról és jelenkori 
forrongásáról. V. M. 

Két fogoly. (Zilahy Lajos regénye.) 
Novellák és a novella kereteit inkább 
csak kitágító, mint áthágó kisebb 
regények után most rendkívül gazdag 
anyagú, kétkötetes kompozicióval lép 
elénk Zilahy. A ránézve ú j feladathoz 
nem keres eddigi dolgozásmódjától lé-
nyegesen eltérő formai megoldást, most 
is művészi eszközeinek azzal a komoly 
és becsületes alkalmazásával dolgozik, 
mellyel szépen emelkedő pályájának 
korábbi sikereit kivívta s ezt a maga 
látásához, hangjához való hűségét le-
hetetlen nem méltányolnunk különö-
sen mai nap, a divatszemüvegen nézők 
és stílkalandorok virágkorában. 

Zilahy stílusa nem számít épen der-

nier cri»-nek a regényírásban. Magyar 
társainak többsége ma talán az észa-
kiak s az angolok nyomában jár, ő 
még testestül-lelkestül a franciák ne-
veltje, azé az iskoláé, melynek újabb 
regényirodalmunkban Kosztolányi is 
egyik eminens taní tványa. Van is 
köztük némi rokonság, amire egyik 
finomtollú kritikusunk már évekkel 
ezelőtt r á m u t a t o t t : mindketten az 
impresszionista-naturalista irány hatá-
sait tükrözik, bár e hatásokat mind-
ketten egymástól is, mestereiktől is 
egyénien elkülönülő művészi jellemen 
és temperamentumon bocsátják át . 
Kosztolányinak izgékonyabb ideg-
rendszere van s ennek neuraszténiás 
érzékenysége a Maupassanttól s Gon-
courtoktól megtanult tárgyias anyag-
formálást lépten-nyomon megakasztja ; 
ilyenkor valami vizionárius ízt nyer s 
előadásában — minden fegyelmezett-
ség ellenére— a lélektani fantasztikum 
felé nyílnak távlatok. Zilahy is líraibb 
kedély, semhogy az elvi impassibilitás, 
megtestesítője lehetne. De líraisága 
sohasem sodorja alakjaihoz oly súrlódó 
közelségbe, honnan a kívülről érzékelés 
immár merőben lehetetlenné válik. 

Érzékelésének, szemléletének ereje 
valóban nem mindennapi. Ha novellát 
ír, egy-egy műfajilag szűk területre 
szorult életszakasz rajzába annyi ele-
ven részletvonást visz bele, hogy e 
vonások — mint egy nagyobb egységbe 
tartozás gyökérszálai — mintegy túl-
ágaznak az alakításra felvett téma 
sajátképi kompoziciós határain. Az 
ezüstszárnyú szélmalom című elbeszélés 
kötetét ismertetve, Dóczy Jenő ezt 
írta róla folyóiratunkban : «Mindegyik 
rajza olyan, mintha egy nagy regény 
közbülső, de magában is megálló feje-
zete volna». 

Most, hogy csaknem hétszáz lapra 
terjedő regénnyel áll elénk, bízvást 
megfordíthatnók Dóczy tételét : a nagy 
regénynek minden fejezete magában 
is megálló novellává tagozódik. Amint-
hogy a mű egészének kibocsátása előtt 
egyes fejezeteket önálló novellákként 
valóban olvashattunk is, egyet épen a 
Napkelet lapjain. 

Mindez cseppet sem meglepő az 
impresszionista regényírásában, sőt 
annak valósággal lényegéhez tartozik. 
A benyomások költője rendszerint ke-
veset törődik a szigorúbb kompozició-
val, a nagyon is menetrendszerű kiter-
vezéstől már csak azért is idegenkedik, 
mert benne az élet logikátlan tarkaságá-
nak irodalmi meghamisítását lá t ja . 
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