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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 



zürzavar közepette is és szinte mene-
külve vágyik el sokszor az áldott csön-
dességbe, a kisvárosok mélabús vilá-
gába. Azután megint a nagyváros han-
gulatait, gyors iramát, zaját énekli 
meg, a «nyugtalanság átkát», az örök 
rohanást. 

Virágh Ferenc egyénisége még nem 
bontakozott ki teljesen. Még sokszor 
fölismerjük verseiben, jelzőiben, sza-
vaiban az Ady hatását, ez a hatás kiüt-
közik még a verscímekben is. Az Adyén 
kívül a magyar végek ú j poétáinak 
hangja is sok helyen megcsendül ver-
seiben. Virágh Ferenc rokonszenves 
költői lélek. Mindig van mondanivalója, 
gazdag gondolatsor csillan föl költe-
ményeiben. Nyelvezete szépveretű, 
magyar zamatú és színes. Olyan lírikust 
ismertünk meg benne, akinek szavára 
érdemes lesz figyelni, hiszen a tiszta, 
meleg szó ma jobban kell, mint valaha. 

Myn. 

Ravasz László beszédei és cikkei. 
(Tudom, kinek hittem. Budapest, Stu-
dium-kiadás. 350 1.) Ha minden író úgy 
fogná fel tisztét, mint e könyv szer-
zője, az olvasóknak csupán ünnepnap-
juk lenne. Mily messze vagyunk ettől, 
pedig mily egyszerűnek látszik meg-
valósítása. Nem kellene hozzá több 
az önismeretnél s annak belátásánál, 
hogy az írás a lelkiség tükre. Ezt tudva, 
ki adna torzképet önmagáról? 

Áprily Lajosról szóltában Ravasz 
László ezt mondja : «A költő mind-
annyiszor névjegyét adja át, valahány-
szor elolvasod egy versét». A műnek 
az író lelkiségét feltáró e szerepe meg-
ragadóan érvényesül a szóban forgó 
szép könyvben, mely egy nagykultú-
rájú gondolkozó hozzászólásait tar-
talmazza a közélet égetően időszerű 
kérdéseihez. Az ismeretség további fej-
leményei itt is, mint az életben, az 
egymáshoz közeledő felek belső saját-
ságaitól függnek. Jelen esetben az ú j 
kötet oly vonzó tulajdonságokkal lepi 
meg az olvasót, hogy ez bizonyára 
később is keresni fogja az alkalmat a 
hasonló szellemi érintkezésre. Sajnos, 
e rövid ismertetés keretében a mű gaz-
dag tartalma inkább csak sejtethető, 
mint vázolható. «A szentek szentjében» 
címen csoportosított huszonhat szép 
egyházi beszéden s a «Nagy alkalmak» 
felírással összefoglalt, annak idején 
előszóval előadott tizenhat buzdító 
szózaton kívül, huszonegy essaiszerű 
dolgozat van a kötetben. 

Utóbbiak jórésze vagy egy testület 
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óhajára készült felolvasás (A szokás 
hatalma; Lévay József stb.), vagy a 
külföld tájékoztatását célzó tanulmány. 
(A háború hatása a magyar vallásos 
életre; Magyarország a háború után). 
Valamennyire jellemző az a sajátságuk, 
hogy nem csupán alaposak és érdeke-
sek, hanem közérdekűek s okfejtésük 
meggyőző erejét formai tökéletességük 
is növeli. A könyv nagyobbik felét hit-
buzgalmi elmélkedések teszik. De úgy 
ezekben, mint a tanulmányszerű dara-
bokban szembetünő a szerző magyar-
ságának és emberszeretetének hatá-
rozott színvallása is, mely az ellentétek 
megszüntetésével az annyira áhított 
lelki egység megteremtését célozza. Ez 
a törekvés adja az író ajkára e jelentős 
szavakat: «Keresztyén erkölcs annyit 
jelent: Jézus diadalútja Magyarorszá-
gon, a magyar szíveken át». (A keresz-
tyénség és az erkölcs.) Becses vonása 
még a műnek s hatásának egyik fő-
tényezője, hogy a kötetbe foglalt be-
szédek és cikkek gondolatgyöngyei 
szerkezetileg igen világos elrendezés-
ben, nyelvkészség dolgában pedig ne-
mes veretű, de amellett egyáltalában 
nem nehézkes előadásban kerülnek az 
olvasók elé. 

A humortól sem idegenkedő elmésség 
helyenként igen mély vizeken evez 
(A szokás hatalma; A haldokló műalko-
tás); de bár az emberi szellem sokvál-
tozatú tájai t (vallás, történelem, szo-
ciológia, irodalom, művészet stb.) érinti, 
sohasem téveszt irányt s egy pillanatra 
sem kerül ki az erkölcsi emelkedettség 
légköréből. A legsúlyosabb kérdéseket 
szinte intuitív hozzáértéssel fejtegető, 
a fölényeskedéstől azonban ösztön-
szerűen tartozkodó gazdag lelkiség 
szól e könyvből. B. Gy. 

Turesányi Elek : A Távolodó. (Versek, 
novellák. Budapest, 1927. A szerző ki-
adása.) A költő külön világban él. El-
rekesztett álomketrecben. Itt más színe, 
más illata van a virágnak, más íze a 
csóknak, más jelentése a tragikus 
szavaknak, amelyekkel könnyedén és 
felelőtlenül dobálódzik az élet. 

Turcsányi Elek fokozott kultuszt 
űz ebből a költői elszigeteltségből. 
Parnassien ? Elefántcsonttoronyban él ? 
Elkopott klisék és egyébként sem 
rajzolják Turcsányi aszketikus művész-
arcát. Nem parnassien, mert kísértetie-
sen jólcsengő rímeiből mély, őszinte és 
megható bánat harsan. Nem él elefánt-
csonttoronyban, mert magamegmuta-
tásáért leszáll a cipészinashoz és a sza-
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