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330.) önmagában véve nem sokra 
tart ja . Gyönyörű szavakkal áldoz a 
költészet és a tudomány szeretetének 
(902., 927 : «Amely ifjú a múzsáktól 
idegen, Az elveszítette a multakat is, 
S a jövőre tekintve halott az»), de annál 
maróbb gúnnyal vág végig az üres 
rhetorika mesterségén (348 : «az ékes-
szólás a zsarnokság egy neme»). A rab-
szolgasorsot részvéttel és megértéssel 
ítéli meg (828.), bölcs mérséklettel 
nyilatkozik az állami szocializmus (21.) 
és az államtan (277.) elveiről; borza-
lommal festi a háborút (728.) és meg-
ható fohászban könyörög a békéért 
(462.). Leszólja a túlzásba vitt durva 
athlétikát (284.). A külső vallásosságot 
elutasítja magától (793.), de kínosan 
vergődik a pesszimizmus kételyei közt 
(452.) ; érzi a sors félelmetes játékát 
(1028.) s töpreng az élet és halál rej-
telmein (813.). A hazaszeretet fana-
tikus hittel szólal meg nála (362.). 
Végül valósággal tömegben ontja az 
okos életszabályokat s az élet minden 
viszonylatában helyes cselekvésre irá-
nyító bölcs intelmeket. 

Az emberi szenvedélyek e nagy tra-
gikus költőjének gondolatait Csengery 
János avatott és már régóta ismert 
műfordítói művészete méltó magyar 
köntösbe öltöztette. A nemes költői 
nyelv és a hajlékony, tökéletes forma 
művészi egységbe forrnak össze a gon-
dolattal. Szinte a görög stílus lehelletét 
érezzük a fordításon is. Itt-ott mégis 
bántja a fülünket egy-egy eltévedt 
érdes vagy erőltetett póriasság, pl. 
377 : «nem t'om»; 442 : aj-baj»; 188. 
1. : «ronda füstgomoly»; vagy mester-
kélt, szokatlan kifejezés, pl. 440 
«negéd» («gőg, elbizakodottság» érte-
lemben) ; 1037: «vetélgeni» ( = vetél-
kedni) ; 1068 : «keresztül és kasul». 

A fordítást sok helyütt megnehezíti 
a szöveg reménytelen romlottsága vagy 
hiányossága ; Gsengery it t az értelmi 
összefüggésre bízza magát s szeren-
csés divinációval legalább a gondola-
tot igyekszik megmenteni. 

Gsengery új műfordítása méltó párja 
és kiegészítése régebbi görög tragikus-
fordításainak (Aischylos, Sophokles, 
Euripides). Szabó Miklós. 

Reményik Zsigmond: Hetedik hó-
nap. (Új Föld kiadás.) Nincs meg-
nyugtatóbb, kedvesebben archaikusabb 
olvasmány az avant-garde írásműnél. 
Semmi meglepetés, semmi ujság, ami 
erőfeszítést kívánna az olvasótól; 
csupa jólismert klisé, becsületes ala-

possággal alkalmazott régi receptek. 
Megható, hogy a sok egyéni szemléletű, 
forradalmár ízlésű avant-garde író mi-
lyen alázatos engedelmességgel hódol 
a kialakult és kissé már megfakult 
gyakorlatnak. Reményik regénye ha-
tározottabb schéma szerint pereg le, 
mint akár egy Groker-regény. A kom-
pozicíó kínos pontossággal romlik el, 
szaggatódik meg; érezzük, milyen 
munkájába került az írónak, akinek 
szerencsétlenségére van némi kompo-
zicióérzéke, a jelenetek elejtése. Túl-
zottan érdekes emberek szerepelnek, 
akikről kigondolójuk szivesen beszélne 
el valami kerek történetet is, de nem 
engedik a vállalt kötelességek. Igy hát 
kialakulatlan, zavaros helyzetekben 
csak fel-feltünnek az alakok és termé-
szetesen vergődnek, vonaglanak, ösz-
szeröffennek a mindenség szörnyű 
súlya alatt. Mint régi, kopott ruhákat 
viselik gyógyíthatatlan betegségüket, 
vad érzékiségüket és a társadalmi igaz-
ságtalanságok elleni lázadásukat. El-
lenállhatatlanul sodródnak sorsuk meg-
oldása a végtelenbe tágulás felé és 
kétségeiket, gyötrődéseiket programm-
szerűen keserű, világba harsogó üvöl-
tésbe fojtják. Ez a felszabadító üvöltés 
az avant-garde regények elmaradha-
tatlan happy end-je. 

Reményik mozgalmas vándoréletet 
élt a világ különféle tájain. Érdekes, 
újszerű regényeket írhatna kalandjai-
ról, ha szabadulni tudna irodalmi el-
veitől és «modern» törekvéseitől. Jack 
London-féle munkái talán szórakoz-
tatnák az olvasót. Halász Gábor. 

Ujjongások és keserűségek. Versköte-
tek. Orosz Iván: Boldogok szigete. (Ver-
sek.) Nagykanizsa, 1927. 12° 47 1. 

Büszke és csipkedő előszóval kezdő-
dik a Boldogok szigete. Az egész köte-
tecske is nagyjában bizakodó, érzel-
meiben csendesen egyszerű s boldog 
élet élményeiről beszél. Eddig nem is 
lenne baj. Örülünk az egészséges, ren-
des, bízva élt életnek. De kár volt gyen-
gén verselni meg. A jó stílus alapköve-
telményeiben is gyakran ingadozó, 
rímeiben keserves, kiforratlan ízlésű s 
bizony nem ép ritmusú versikék ezek 
a költemények. Nincs az a vigasztalá-
sunk sem, hogy legalább egy hibátlant, 
vagy megragadó erejűt dicsérhetnénk 
meg közülök. Jóval több stílusépség, 
ízlés, műgond kell a Parnassusra re-
ménnyel törekvőnek. 

Finta Gerő: Pacsirtaszó. Újabb ver-
sek. Cluj-Kolozsvár, 1927. 12° 61 1. 
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Erdély sorsa, a magyar lélek ver-
gődő, de felfelé küszködése, csendes, 
meleg, néha felvidámuló hangulatok, 
tiszta, egyszerű hit hangjai szólalnak 
meg e csinos kis kötetben. Nem ragad 
magával bennünket soha a költői fog-
lyulejtő nagy erő, de a ritmus ép, a 
nyelv világos, jó magyarságú, a ver-
selés gyakorlott, formái egyszerűek s 
hibátlanok. Erdély földjén szükségesek 
és áldottak az ilyen hangok, nekünk 
pedig jó reménységet jelentenek. 

Marconnay Tibor: Kacagva tört ki 
a faun a pagonyból. Új versek. Buda-
pest, 1927. 8° 67 1. 

Új versek. Erős, gazdag versek. Sok, 
sokszínű, eleven élmény. Új hangok. 
Mindig együttmuzsikálók a hangulat-
tal, az élménnyel, az észlelettel. Elvétve 
belé iktatódik a modernség modoros 
prózai lapossága (Szabad szonett: «el őt 
minek nyomorítsam stb. . . . a füve-
ket»-ig), nagyon kicirkalmazott — bár 
nyomonkisérhető — hasonlat is nehe-
zedik ránk egyszer (a Balatoni kép fel-
hője) s azért fáj, hogy minek az csak 
egyszer is. 

Hanem egyébként finom és elmé-
lyülő természetérzék, pompázó, csil-
lanó, merengő, szívet és elmét megülő 
képek. A természetben élés faunsága 
igazság ezekben a szép versekben. Alig 
akad kiemelni való, mert mind meg-
kapó. Nekünk — talán vénhedtebb 
magyaroknak — mégis Csönd az őszi 
erdőn; Alkonyi dal; A hídon állok, szem-
ben a folyóval; Akác; Alföld, éj, aratás; 
Egyesülés; Alkonyodik; Az alkotó; Fris-
sen hullt hó; «Ne csüggedj ! Uj Zene»; 
Tragédiák nélkül ! — szólnak leginkább 
a szívünkhöz. 

Nem kacagó faunt mutatnak a ver-
sek. (Nem is kellene az előszó magya-
rázkodása !) Kitörőt, küzdőt, belső, 
lelki mozgékonyságút igen. Mély, ko-
moly magyar lelkitermészet érez ben-
nük együtt a magyar földdel, levegő-
vel, élettel. Kifinomult, de nem deka-
dens írójuk érzékelésének módja. Képei 
sem fauni bujaságúak, hanem magyar-
módú szűzibb igazságúak, ép, csinálat-
lan szemérműek. 

Itt-ott felvillan a harci dárda hegye 
is (egy kis darab Ady-pörirat), meg egy 
kis pogánykodás is, de nem sebez ebben 
az egészséges szépségű környezetben. 
Verselés, ritmus, nyelv kiforrott, mű-
veszkészségre valló. Az egész kötet 
nyereség költészetünk számára. 

Eolhárfa. Thaly Loránt versei. Ki-
adja a «Vita» könyvkiadó-vállalat. Bu-
dapest. Évszám nélkül. 8° 195 1. 

Csendes, mély, Jézusról bizonyságot 
tevő vallásos lélek hangjai az Eolhárfa 
versei nagyobbrészt. A művelt ízlésű 
költőt egyéni és családi élete, különösen 
megindítóbb életkörülményei ihletik. 
A magyar sors is gyakran megrázza 
s ilyenkor csendje felverődik, hangu-
lata borús, vallásos alapérzülete el-
tünik, keserű turániság kapja magá-
val. A nyelv és verselés iskolázott, mű-
vészi csiszoltságú, formákban gazdag s 
könnyen áradó. Azt hisszük, hogy sok 
magyar család kedves és építő olvas-
mánya lesz ez a kötet. Nem dicseked-
hetik újabb líránk forrongó erejével, 
de tiszta, egyszerű, nemes. A kötethez 
Ravasz László írt előszót. 

A nagy előjáték. Drámai költemény 
négy felvonásban. Irta Lenkei Henrik. 
Budapest, 1927. 8°. 128 1. 

A Magyar Goethe-Társaság megbizá-
sából adták ki ezt a terjedelmesebb 
drámai költeményt. Az Előhang-ban a 
költő kérdéseket vet fel az embersors 
rejtélyeiről, ezekre Az emberiség gé-
niusza azzal felel, hogy a Szentírás 
«kitárja a nagy Megfejtést». Azután a 
négy felvonás elmondja a megromló, 
küzdő első emberek életét Ádám bűnbe-
esésétől haláláig. 

Az egész költemény erősen mutat ja 
legértékesebb részeiben Madách hatá-
sát. Anyaga különben inkább epikus, 
mint drámai természetű. Ádám körül 
egész emberöltők halnak el. Pedig a 
drámai hős katharzisa nem prolongá-
lódhatik késő nemzedékekre, amelyek 
küzdelmeit legfeljebb csak hírből isme-
rik. Sem a drámában nem játszódhat-
nak le külön kis drámák, még ha az 
epizodikus szálak valamelyest hozzá-
fűződnek is a fő dráma cselekvényéhez, 
míg az eposz csodával barátságosabb 
világa valószínűbbé s több költői igaz-
ságúvá teheti az ilyen cselekvénysort. 

A költeménynek vannak értékei. 
Egyes képek, jelenetek sikerültek. 
A dikció erőt mutat, általában pedig 
sima, biztos menetű. Verstechnika s 
nyelv tekintetében figyelemreméltó 
munkát végzett az író. Életfelfogása 
emelkedett. A mű érdemes próbálkozás 
a nagy témával. 

Berczeli Anzelm Károly: Mise. Ver-
sek. Koroknay-kiadás. Szeged. 1926. 
8° 167 1. 

«Egy duhaj, nagy leszámolás» a költő 
«sírszagú magából» «a lázadó rab zub-
bonyában». Á cím és a költeménycso-
portok neve (a mise felosztása szerint) 
csak azért adódott így, hogy az egész 
izléstelenül blasphemikus kötet inger-
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lőbb legyen. Elkeseredett, nihilista, 
összetört, szennyel kavargó lelkiélet 
szomorú jajongása a kötet. Őszinte 
lehet, talán vakmerő is, de nagyon 
beteg költészet. Nyelvében van kife-
jező erő, verselése gyakorlott, kár, hogy 
nem ép embereknek való s nem ép lélek 
hangjai szólnak benne. Ilyen módon 
nem lehet költői dicsőséget szerezni ; 
de meg mi is lenne az értelme? A kötet 
így adalék a pathologia tanulmányo-
zóinak. Azonban a magyar élet szá-
mára nem tudunk lemondani a remény-
ről, hogy írója megépül s kétségtelen, 
jobbra is alkalmas képességeivel alkot 
tiszta szépet, erkölcsileg s emberileg 
épet s így maradandót is. 

Sáfár Elemér: Bordeauxtól Bakuig. 
Egy lázas magyar álma. Regény. Vác, 
1927. 12° 90 1. 

Az öreg Bacsányi láthatatlanná tevő 
szert talál ki. Ennek segítségével vissza-
szerzik a magyarok Nagymagyarorszá-
got. Magyar ifjú s francia leány sze-
relme és sok más epizód tenné az elbe-
szélést regénnyé. De az írónak nincs 
epikus nyugalma, sem szélessége, in-
kább riporteri siető rövidséggel mondja 
el az eseményeket. Rímtelen tizenkettes 
a verses regény formája. Ebben az író 
ügyesen mozog. Kár, hogy népi olvas-
mánynak nehéz, nagyobb igényű olva-
sónak meg felettébb naiv ez a különben 
lelkes szándékú történetecske. 

Szőnyi Sándor. 

Hatvany Lajos: Ady világa. (Pegazus 
Verlag, Wien. Géniusz rt. bizománya.) 
Az Ady körüli kavarodásben im Hat-
vany is időszerűnek tartotta a megszóla-
lást s folytatólagosan megjelenő füzetek-
ben bocsátja közre azokat az előadás-
sorozatokat, melyeket egy «álomegye-
tem tanszékén», «ködkatedra dobogó-
ján» tartott «maga elé hallucinált 
diákoknak». A füzetekhez csatolt utó-
szóból megtudjuk, hogy az író «Gyulai 
Pál tanítványa volt, a Kisfaludysták 
kényeztetett kedvence, az egyetem 
minden dicséretekkel vizsgázó diákja». 
«A hazai érvényesülés : egyetem, Aka-
démia, az egész hivatalos Magyarország 
nyitva állt előttem», folytatja az író 
szokatlan szerénységgel, de — «ekkor 
jött Ady». «Ady könyvében éreztem 
meg Magyarország közeli végzetét.» — 
Úgy látszik, a jeles diáknak ekkor 
elment a kedve a tanulástól és oklevél-
szerzéstől, tudós pályája kettétörött 
s a félbenmaradt akademikus és pro-
fesszor most mit tehet egyebet, mint 
hogy gyűlölje az «okleveleseket» (1. Föl-

dessyre tet t célzásait) s tán egy-egy 
őszinte órájában magát Adyt is, aki 
gyönyörű pályáját megakasztotta. Ezt 
tudjuk meg Hatvanyról és sok egye-
bet. Bizonyára illőbb lett volna, ha az 
író Ady életrajzából nyujt több adatot, 
mint a magáéból s a Kisfaludysták egy-
kori «kényeztetett kedvence» mérték-
tartóbb lenne az öndicséretben. Ami-
lyen kétséges, hogy Hatvany tehetsége 
előtt «az egész hivatalos Magyarország 
nyitva állt», oly kétségtelen, hogy most 
még Csonkamagyarország is zárva van 
előtte. De ez csak reá nézve veszteség. 
Ha az író e munkájában nyilatkozó 
tehetséget vesszük szemügyre, úgy lát-
juk, ez is arra predesztinálja, hogy a 
valóságos akadémián és egyetemen 
kívül tartson előadásokat s katedrája 
őréül — mint Ady mondaná — a «meg-
szépítő messzeséget» válassza. 

Hatvany négy füzetben foglalkozik 
Adyval: az első kettőben vallásos köl-
tészetét, a többiben szerelmi lírájának 
egy részét tárgyalja. Fejtegetései nem 
rendszeresek, inkább zagyvák, ötlet-
szerűek. Igaz, hogy kedvvel foglalkozik 
tárgyával, sokat is tud a költőről: 
Ady iránti tartozása azonban (mert 
azáltal, hogy Ady levelezett vele s 
verseket dedikált neki: a költő tette 
adósává Hatvanyt) improvizált előadá-
sok helyett méltán kimerítő tanulmányt 
követelt volna meg tőle. Fejtegetései-
ben sok a hézag és szeszélyes ugrás : 
a szerelmi líráról szólva egyszerre csak 
az «iszos» Adyról kezd beszélni, magya-
rázza az Őskaján-t, majd egy fordulat-
tal az Új versek-re tér vissza s végül 
sorra veszi a Vér és arany verseit, meg-
világítva jelentésöket s költői stílusuk 
szépségeit. Ez a rendszertelenség a fe-
gyelmezett gondolkodás és szerkesztés 
hiányára m u t a t ; a tárgyalás zavaros 
menete s a «tanáros» pedantériától ment 
szökellések az olvasóban azt a gondo-
latot keltik, hogy a szerzőnek mégis 
csak kár volt azt a bizonyos oklevelet 
meg nem szerezni. 

Hatvanynak azonban a rendszerte-
lenségnél kellemetlenebb tulajdonsága 
is van s írói népszerűtlenségének, úgy 
látszik, ez a főoka. írókról és irodalmi 
kérdésekről minden jogcím nélkül sze-
ret lóhátról beszélni. Egy előkelő idegen 
fölényével oly nagyzoló hangon szól 
irodalmunkról és jeleseinkről, mintha 
valami tribünön beszélne a verseny-
lovakról. «A magyar költők gondolat-
és érzésvilága szűk, polgári világ. A föld 
felszinén élő, nem mélybehatoló. Nem 
is magasba szárnyaló. Szemlélődő in-
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