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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. 


