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lenni, ami nem lehet. Igazi novellát 
nem akar írni, drámát igen. Mikszáth 
Kálmán a világ minden kincséért nem 
akar lenni, annál többet sandít Ady 
Endrére. Hej, pedig mennyire nem 
drámaíró és mennyire nem Ady! S 
mennyire novellista és mennyire Mik-
száth ! A magyar géniusz legalább is 
olyasfélének szánta" Németh László. 

Francia nyelvű magyar antológiák.1 

Míg úgynevezett «hivatalos körök» 
ankéteznek, mi módon lehetne a ma-
gyar irodalmat a roppant nemzetközi 
fontosságú francia irodalmi piaccal 
megismertetni s természetesen az anké-
tekből csupán siralmas szófecsérlés és 
halvaszületett tervezetek fakadnak ki, 
addig két magyar fiatalember, Gara 
László és Pogány Béla és egy francia, 
Marcel Largeaud, bátran neki gyűrkőz-
tek a munkának és gyors egymásután-
ban kiadtak egy kötet magyar novellát 
és egy másik kötet verset francia 
nyelven. 

Mondjuk ki dicséretükre: úttörő 
vállakozás, mert Tharaudék hozzá-
férhetetlen és természetesen elavult 
Contes magyars-ja. (1903) óta egyetlen 
kísérlet, hogy a magyar irodalomról a 
külföld franciául olvasó összefoglaló, 
antológiaszerű képet kapjon. Sok 
munka és nagy vállalkozási rizikó is, 
mert a francia könyvpiacot a külön-
féle országok valóságos könyvügynök-
ségei hálózzák be, kik csak úgy ontják, 
hivatalos pénzen, áldozatot nem ismerő 
szaporasággal az országukat ismertető 
könyveket (például az oláhoké a Gam-
ber-cég). Minket persze ebben a vállal-
kozásban elsősorban az érdekel, hogy 
már most milyen lesz az a kép, amit 
a franciául olvasó a mai magyar iro-
dalomról nyer, ha ezt a két könyvet 
elolvassa? 

E tekintetben már kevésbbé lehet 
elismeréssel adóznunk a bátor úttörők-
nek. A verses antológiában, mint 
maguk írják a Nyugat, a Ma és a 
Magyar Irás költőit vették elsősorban 
figyelembe. De azért közölnek egy ver-
set Mécs Lászlótól, kit mint a feldara-
bolt Felvidék és Tamás Istvántól, kit 
a jugoszláv-magyarok költőjeként mu-
tatnak be. De akkor meg hol maradnak 
az erdélyiek? Áprily Lajos és Reményik 
Sándor? Talán Heltai Jenő, Ignotus 
jelentéktelen versei, Máray Sándor, az 

1 Anthologie des conteurs hongrois d'au-
jourd'hui (éditions Rieder); Anthologie de 
la poésie hongroise contemporaine (Les 
Ecrivains Réunis), Paris. 
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emigráns Barta Sándor és többjük 
dadaista-futurista utánzatai helyén 
mégis több szint és főleg több igaz 
vonást szállítottak volna a képhez, 
mely így meglehetős csonka marad. 
S a szerencsétlen Gyóni Géza nem érde-
melt volna említést Ady mellett? 

Ez ennek az antológiának a legfőbb 
hibája. A mai magyar szellemi élet 
Trianon óta legalább is három s ha a 
bolsevista emigrációt minden áron 
szerepeltetni akarjuk, négy frontra 
oszlik, melyek legjelentősebbike épen 
az erdélyi, mely nélkül nincs teljes kép ! 

Maguk a darabok sincsenek a leg-
szerencsésebben választva. Ady End-
rére gondolok itt főleg, kit egy már 
másutt is francia fordításban megjelent 
Emlékezés egy nyári éjszakára című ver-
sén kívül csak jelentéktelen, vagy nem 
különösebben jellemző darabok kép-
viselnek. 

A fordítások jók, de a francia nyelv 
sajátos verstechnikája miatt minden 
zeneiség elvész ebben a fárasztó szabad 
prózában. De ez már nem a fordítók 
hibája, hanem a nyelvé, mert franciára 
csakis így lehet és szabad fordítani. 

Az összeállítás hibái aztán annál 
jobban érvényesülnek a prózai antoló-
giában. Itt az egyoldalúság már egye-
nesen kirivó. A szerzők maguk is érzik 
ennek az esetleges kifogásnak a súlyát, 
mert előszavukban maguk is azzal 
védekeznek, hogy «a francia közönség» 
számára írtak, hogy kevés helyük van 
és hogy számot kellett vetniök a 
«könyvsorozat szellemével», amelybe 
munkájukat felvették. Magyar közön-
ségnek, mondják, ők se mernének olyan 
antológiával előállni, melyből «Ady, 
Kaffka, Ambrus, Földi, Herczeg, Ig-
notus, Laczkó, Nagy, Schöpflin, Ré-
vész és Tormay» (sic!) nevei hiányoz-
nak. Az erdélyiekről megint egy szó 
sem esik, még csak a mentegetődzésbe 
sem jutottak be, Ignotus és Nagy 
gigászi neve mellé. 

De a vállalatnak csakugyan van 
valami szelleme : ezt a könyvbe bele-
tett sárga színű prospektus adja leg-
világosabban tudtunkra. «Chassés par 
l'effroyable tyrannie qui s'est appe-
santie sur leur pays, la plupart des 
écrivains de Hongrie vivent aujourd'hui 
dispersés.» Azt hinné az olvasó, hogy 
talán az oláh vagy a szerb zsarnokság-
ról van szó? . . . Dehogy, hisz egyetlen 
erdélyi író sem került bele az antoló-
giába. A szörnyű zsarnokság a mai Kis-
Magyarországra nehezedik ! A valóság-
ban pedig az antológiába felvett 15 író 
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közül 12 itthon ül íróasztalánál vagy 
a kávéházban, a nyomasztó zsarnok-
ság alatt és csupán Kassák, Barta 
Sándor és Biró Lajos eszik a jól ismert 
okokból az emigráció vagy a vizsgálati 
fogság kenyerét. Igy tehát sehogy sem 
jön ki a «la plupart». 

De a darabok összeállításában is 
nyilvánvaló a tendencia. Talán az 
egyetlen Babits Mihály Mythológia 
című, kissé már az ő mai fejlődése 
szempontjából is elavult esztétiko-
erotikus darabját kivéve, valamennyi 
darab a magyar nyomorúságot rajzolja, 
az elnyomottak, üldözöttek Magyar-
országát. 

Biró Lajos szemtelen zsandárnovel-
lája csakúgy leheli az emigráció-gyűlö-
letet és félelmet. Molnár Ferenc Szén-
tolvajai meg szocialista szónoklattá 
dagadnak a rendőrök becsületérzéséről 
eresztett aranyköpések után. Körü-
löttük sajátos csoportot alkotnak Barta 
Sándor dadaista bolsevikije, Karinthy 
akrobata művésze, Móricz Zsigmond 
Hét krajcárjának szegényei, a roman-
tikus Terstyánszky iszákos és züllött 
koldusai és Szabó Dezső nyomorult 
lőcsei öregasszonya és tanárja (nem 
lehetett volna valami mélyebbet kivá-
lasztani tőle ennél a tárcanovellánál?) 
és így tovább. Tele vagyunk bajjal, 
panasszal, igaz, de ha csak ebből a 
szempontból válogatjuk ki a magyar 
írókat és ezt az összerakott képet tár-
juk a külföld elé, akkor ez legföljebb 
valami fölényes szánalmat fog érezni 
irántunk és körülbelül azt fogja gon-
dolni, hogy ezek sem jutottak túl az 
orosz novellisták 30—40 év előtti 
pesszimista társadalmi rajzain ! S ha 
legalább olyan mélyek is volnának ! . . . 

Hát így fest a magyar irodalom bal-
oldali rózsaszínű tonusú itt-ott piros 
foltokba átmenő képe. Mondjuk k i : 
így ahogy van, a külföld el fogja talán 
ismerni novellaíróink technikai ügyes-
ségét, de nem nagy véleménnyel lesz 
tehetségeink eredetiségét illetőleg. A kép 
pedig, amit rólunk kap, hamis, mert 
egyoldalú és épen az elszakadt magyar-
ság szellemi vonásai hiányzanak róla. 

Eckhardt Sándor. 

Virágh Ferenc: Tiszta szó kell. A ber-
lini Voggenreiter Verlag magyar osztá-
lyának kiadásában ily címmel jelent 
meg egy egyszerű, fehér köntösbe öl-
töztetett kis verskötet. 

Tiszta szó kell. . . mondja a cím s a 
záróvers egyik szakában elmondja, 
milyen : 

Nekem semmi a zengő mondat, 
Szóképek ragyogó raja, 
A tiszta szó kell, melyen átüt 
A gondolatnak igaza. 

Igy szól a vers szerelmese, kint a 
mában pedig szól a jazzband afrikai 
kürtje, búgnak a motorok, zúg a mo-
dern élet zürzavaros lármája és egyre 
sűrjebben vetegetik föl a kérdést, vaj-
jon kell-e egyáltalán a ma emberének 
a vers? Kell-e a mozibolondoknak, a 
pilóta-rajongóknak, a boxmeccsek fo-
gadóinak, a líra halk, édesbús szava, 
a lélek legbensőbb húrjainak áhitatos 
zsolozsmája? Vannak, akik azt mond-
ják, hogy a vers — idejét multa . . . 
Hogy a líra nem alkalmas már a kor 
lelkének éreztetésére . . . hogy lágy 
lírahang mit sem mondhat már a kor 
emberének . . . Mi ezt nem hisszük, 
nem akarjuk elhinni. Nem hihetjük, 
hogy a pilótaimádat, a motonzmus, a 
barbár néger ritmus végképen elhall-
gattathatja a lélek legbensőbb szavát, 
a verset, a lírát. Vannak még és lesznek 
még lelkesek, akik a motorzúgásból, az 
afrikai kürt búgásából is kihallják a 
vers meleg, panaszos zengését, a nemes 
húrok zenéjét. Csak épen hogy a vers-
nek meg kell találnia azokat a húrokat, 
azt a hangszerelést, melyeken keresztül 
eljut a ma tempójában verő, de mégis 
az igaz-szépet sóvárgó szívekhez. 

Virágh Ferenc líráján ú j húrok 
feszülnek. Érzi a kor hangulatát s a 
ma emberéhez intézi versmuzsikáját, 
a mához igazodva igyekszik a tiszta 
szót megtalálni, kimondani, énekelni. 
Ez a kis kötet vers jó úton jár. Virágh 
Ferenc modern lírikus. Lelke érző an-
tenna, mely hiánytalanul veszi föl a 
kor ritmusát és úgy közli azt a vers 
meleg, behizelgő nyelvén, hogy belekap 
vele az ú j idők emberének érzésvilá-
gába is. 

Anélkül, hogy vad túlzásokba té-
vedne, teljesen korszerű tud lenni min-
den ízében. Tudja, hogy ma más szó 
kell mint eddig, ezért énekli, hogy 
«legyen anyag, erő a vers is», mert 
hiszen ma «acélhidakon fut az élet, 
acélhidakon; robogó mozdonyok ro-
hannak gőzzel, tűzzel, ezer úton ezer 
erő zúg». . . «Vibráló áram-élet»-ről 
énekel, magát «hatalmas kábelnek», 
«minden áram robogó vezetékének» 
érzi, ő a «magasság léghajósa». 

A modern érzéseken, hangon keresz-
tül azonban a régi líra finom sóvárgása 
ütközik keresztül. Szereti a természetet, 
az ősz halk sirámára reagál a modern 
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