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tudjuk, hogy a híd alatt alszik, na-
gyon fél a rendőrtől, de legjobban 
a téltől. Ez az utóbbi félelme a cse-
lekmény folytonosan felbukkanó mo-
tívuma, vezérszólama s későbbi gyil-
kosságának egyetlen tudatos oka. 
A mi csavargónk nyilván nem egé-
szen épelméjű. 

Ennek az elsőszemélyű előadásnak 
visszássága, hogy a rongyos ruhájú s 
zavarodott lelkű csavargó a morál, a 
filozófia és a lelki élet mélységeit 
tárja fel jellemét meghaladó intelli-
genciával. Az a gondolatunk támad, 
hogy csavargónk nemcsak egy bonc-
tani, hanem egy pszichoanalitikai 
intézetben is volt rövid ideig — s 
sajnos, ott is csak — szolga. 

A csavargónak nincs ideje «külön 
érzelmekre és örömre, mert «a min-
denki életét» akarja utánaélni. Csak 
alkalmi munkát vállal: «Egyszer két 
évig dolgoztam egy helyen — nagy 
hiba volt». A pénzről megfeledkezik, 
vagy eldobja. Küzd az «érzelmek 
sáskajárása» ellen, utálja a «lakássza-
got», amikor szobát és ételt kap (egy 
bonctani intézet szolgájaként), «őr-
jöngő kétségbeesést» érez. Ha az em-
berekhez közeledik, úgy érzi, hogy 
egyensúlya meginog. Az emberekkel 
való érintkezésének formái: koldu-
lás, lopás, rablás, a végül még gyil-
kosság is. Előre kifőzött tervszerű-
séggel, egészen ismeretlen embert, 
minden ok nélkül megöl, úgy látszik, 
csupán azért, hogy fegyházba jusson, 
«szabályok közé»: vissza az emberi 
társadalomba. Bűneit bizonyos kusza 
lelkifolyamatok közben, valójában 
azonban angyali egyszerűséggel, ter-
mészetességgel és hideg részvétlenség-
gel követi el. «Régi törvényszerűségei-
met elvesztettem s nem tudok újakra 
találni» — talán ez a mondat foglalja 
össze legjobban a csavargó erkölcs-
tanát. 

Az «Országúton», az elvesztett tör-
vényszerűségek világa, idegen a mi 
számunkra. Exotikum, akár a kol-

dusgyűlésnek a maga nemében ki-
tűnő leírása e regényben, amelynek 
néhány részlete azonban durván ízlés-
telen. (A bonctani intézet szolgája és 
a kutya, stb.) 

A regény hibái ellenére is kétség-
telen, hogy Déry Tibornak költői a 
látásmódja, avatott a tolla, képalkotó 
fantáziája eleven, de gyakran igen 
merész, néhányszor zavaros : «Az orr 
veres falatokat szippant», «söntét-
barna szag», «a Hold izzón a lábam 
között gurult, folyton belebotlottam...» 

Az «Országúton» szerzőjének iro-
dalmi poziciója ott van valahol a 
Gorkij Maxim—Walt Whitman—Kas-
sák Lajos halványodó, csillagképlete 
által alkotott háromszögben. 

Méreg Ferenc. 

Goethe und die neuere ungarisehe 
Literatur. Irta Trostler József (Kny. 
a Deutsch-Ungarische Heimatsblätter 
IV. évf.-ból; Budapest, 1932). Bleyer 
Jakabnak március 24-én Weimarban 
tartott «Goethe und Ungarn» című 
kitűnő előadását (megjelent a «Jahr-
buch der Goethegesellschaft» XVIII. 
kötetében) tovább viszi és a két nem-
zet szellemi vonatkozásainak megvilá-
gításával egészíti ki Trostler dolgo-
zata, amely sokkal többet ad, mint 
általános címe után gondolnók. Né-
hány találó vonással jellemzi azt a 
németséget, amelyben minden iroda-
lommá vált, ami Angliában szociológia, 
Franciaországban politikai jelenség 
lett volna; és azt a magyarságot, 
amelynek költészete megszűnnék ma-
gyar költészet lenni, ha a politikát 
kiemelnők belőle. 

Ennek a kettős szempontnak fé-
nyénél különösen éles és — vissza-
felé — a szempontot magát is igazoló 
megvilágításba jutnak: 1. a kate-
xochen «német» Goethével való ma-
gyar találkozásnak nehézségei és 
2. a — mégis, mindenek ellenére — 
be-bekövetkezett találkozásoknak a 
jelentősége a Vörösmarty-, Arany- és 
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a legújabb nemzedékben (Ady, Babits, 
Kosztolányi, Vargha Gyula, Tóth 
Árpád stb.). Goethe nagyságának nem-
zeti alapvonása ennyiben hathatós 
választóvíznek bizonyult, hogy általa 
a magyar líra (és kritika) egyes, még 
nem tisztán látott képviselőinek igazi, 
sokszor legrejtettebb vonásait meg-
pillanthassuk és portréjaikat megfele-
lően kikerekíthessük. (Jól és találó 
élességgel deríti meg ez a kombinált 
fényszóró — többek között — az 
Ember tragédiája keletkezésének tit-
kát : 10.1. ; stb.) Ez azonban nemcsak 
hogy igazolja ennek az alapvető szem-
pontnak a jogosultságát, hanem egye-
nesen nélkülözhetetlenné teszi külö-
nösen legújabb irodalmunk jelenségei-
nek értékelésénél is : helyet kér szá-
mára a hivatalos irodalomtörténet-
ben. A kis dolgozatnak, tudjuk, nem 
lehetett más célja, minthogy iránytűt 
adjon a kezünkbe s épp ebben van a 
nagy jelentősége. Nem kifogás tehát, 
csupán a felületes betekintő számára— 
Trostler szándékait is kétségkívül 
fedő — figyelmeztetés, hogy pl. az 
Ady Goethe-közelsége távolról sem 
merül ki természetesen a «Valamikor 
lyányom voltál» című versének talál-
kozásában Goethe «An Ch. von Stein» 
című hódolatával. Ady egész gesztiójá-
nak és számos megnyilatkozásának 
tanusága szerint, sőt ugyanannyi nyi-
latkozatának ellenére: ez a tragikus 
sorsú magyar költő — csakúgy, mint 
a «Goethe-ócsárló» Petőfi — alapjában 
sokkal humánusabb és jóval apolitiku-
sabb zseni volt, mint ahogy ezt őmaga 
is, egy erősen politikus koráramlatban 
magával is, másokkal is, elhitetni 
akarta. Tanulságos lehetne éppen 

ezért — és éppen szerzőnknek, aki már 
járt ennek a problémának környékén 
(«Goethes Herz ein Kieselstein», 1928) 
— alkalmilag egyszer a harmadik 
lehetőségbe, azaz a látszólagos (helye-
sebben a csak-részleges) nemtalálko-
zások problémájába is (Petőfi, Ady) 
lélektani gyökeréig bepillantani. 

Marót Károly. 

Kovách Ferenc: Felhők. (Elbeszélé-
sek.) Budapest, 1932. Kovách Ferenc 
novellái különböző értékűek. Van köz-
tük néhány, mely az adoma egysze-
rűbb keretei közt mozog. A fiatal 
szerző átélt vagy elképzelt története-
ket vázol bennük közvetlen, tiszta, 
kissé virágos nyelven. A nyers anya-
got közli, minden átköltés nélkül, itt-
ott reflexiókkal tarkítva, a recitálás 
kényelmes, néhol bő, másutt szűk-
szavú modorában. Ahogy egy élményt 
mond el az ember, azzal az ígérettel, 
hogy még novellát is alakít belőle. 
De inkább csak a formálásra váró anya-
got látjuk. Azonban van Kovách 
Ferencnek egy-két olyan írása is, 
mely már művészibb hangot árul el. 
Ez már a fejlődésre képes, bíztatást 
érdemlő novellista hangja. Szerencsé-
sebb pillanataiban eredeti fordulatai-
val túljár az olvasó eszén s kedvére 
való befejezéssel lepi meg. Ilyenkor a 
hétköznapi téma is melegebb színt 
kap, pár vonásból formásabb mese 
kerekedik. Ha Kovách Ferenc közön-
sége egyelőre inkább csak azokból 
telik ki, akik a «kedves» jelzővel szok-
ták jellemezni az ilyen novellákat, 
könyve elég jó életmegfigyelőre vall, 
aki, biztosabb vonalvezetéssel, hálá-
sabb mezőkben is szántani fog még. 

Szatmári. 
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