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zéseket. A műfajoknak egyetemes 
jelentőségükön túl van nemzeti fo-
galmazásuk. Más az angol és más a 
francia dráma. Más a francia s más az 
orosz regény. Nekünk, magyaroknak, 
úgy kell kiszabnunk a mundért, hogy 
a Berzsenyik mellén se repedjen szét. 

Más esztétikák haladjanak a maguk 
útjain, a magyar esztétika az ihlet 
intenzitását tegye a költői alkotás 
értékmérőjévé. A teremtő szervezet 
lázát keresse a műalkotásban. Az ihlet 
nem a költők kacér füllentése. Az 
ihlet biológiai állapot. A szellem nagy 
Nilus-áradása, amely alól pillanatok 
alatt ojtózik ki a kalász. Ez az állapot 
megolvasztja a szavak normális össze-
függését s új figurákba gyűri őket. 
Váratlan átlóit nyitja az asszociáció-
nak s egy nevezőre hoz távoli dolgokat. 
Csinált indulatok áramába veti a lel-
ket s új életekbe bimbóztatja az életet. 
Az ihlet teszi meg azt a lépést, amely 
az írást a költéstől elválasztja. Csak-
hogy nem minden műfaj, nem minden 
költői gesztus engedi meg, hogy az 
ihletnek benned szunnyadó inten-
zitása valóban ki is fejlődhessen. 
A modern polgári dráma ihletereje 
sosem érheti el a régi Shakespeare 
drámáét. Az új magyar kritikának 
kettős, nagy feladata lesz : leálcázni 
a hazug írásmodort, amely nem erre 
az elsődleges költőösztönre épült s 
megnyitni a zsilipeket, ahol azok az 
ihlet vizeit hátráltatják. Annyiféle 
nyavalyás ügyességtől síkos a mai 
irodalom, annyiféle tanultság szamár-
kodik oroszlánbőrben, hogy igazán 
itt az ideje, hogy az ihlet szabadságát, 
az ihletnek kedvező irodalmi fölfogást 
kivívjuk végre. 

Tartozunk vele a magyar tehetség-
nek. De tartozunk vele a világnak is. 
Az európai irodalmat az ihlet pilla-
natnyi apálya jellemzi. Azoknak a 
nemzeteknek van jövőjük benne, ame-
lyeket az ős költőösztön dagálya fe-
szít. Hiszem, hogy a magyar irodalom-
ban hatalmas lendület íve lappang. 

Egy bátor lökés, az öntudatosodás 
lökése és mi szökhetünk a megvakult 
égbolt csillagává. Németh László. 

Reményik Sándor: Két fény között. 
Versek. Erdélyi Szépmíves Céh. Ko-
lozsvár, 1927. Reményik Sándor azok 
közé a poéták közé tartozik, akik szá-
mára a versírás ritka ihletórák misz-
tériuma. Nem termékeny költő, nem 
ontja, hanem szenvedi a verseket, 
mégis immár a tizedik kötete fekszik 
előttünk és neve maradandóan bele-
vésődött a magyar irodalmi köztudatba. 
Újabb kötete, melyet az Erdélyi Szép-
míves Céh ízléses köntösben, Bánffy 
Miklós illusztrációival bocsátott közre, 
negyven versét hozza, az utolsó esz-
tendő termését. Bizonnyal nem nagy 
szám, de minden versnek megvan a 
maga súlya. Mégis fájó érzéssel tesszük 
le a könyvet kezünkből. Nem mintha 
hanyatlást látnánk a költő pályájában, 
mely kezdettől fogva magas ívben 
indult. Nyelve nem fakult meg, témái 
nem koptak el, biztos formái nem zilá-
lódtak össze. Reményik nyelve erdélyi 
veretű magyar nyelv, nincsenek benne 
szimbolikus homályosságok, annál in-
kább egyszerű mélységek. Témái lát-
szólag egyszínűek, mert csupa egyéni, 
lelki probléma, de épen ezen egyszínű-
ségükben jutnak el a sokszorosan ér-
zékeny és bonyolult költői lélek leg-
rejtettebb redőibe. Formái sem meg-
lepően változatosak, simulnak a nyelv 
nemes egyszerűségéhez, jólesőek a sza-
bad versek féktelen orgiái után. Mes-
terien jellemzi a költő — jelen irodal-
munk legtudatosabb költője — saját 
költészetét «Az építész fia» című ver-
sében : 

. . . én is csak építettem, 
Egy-egy sor vastraverzét róttam át 
A versépületen, — és megvetettem 
A fölösleges ornamentikát. 

Való igaz : mindig volt alapom, 
A mélybe ástam szigorú falat. 
Úgy hágtam emeletről-emeletre, 
S szerettem a nagy, nemes vonalat. 

Való igaz : mindig volt teteje 
Költeményemnek — s néha tornya is, 
S nem játékból, de azért építettem, 
Hogy lelkek lakhassanak abban is. 

Való igaz, ilyennek láttuk, ilyennek 
szerettük Reményik költészetét, mely-
nek épületében elcsigázott magyar lel-
kek találtak új hitet és megenyhülést. 
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És ezért tesszük le fájdalommal új 
kötetét, mert abból megtört lemondás, 
kétkedő pesszimizmus sír felénk. Re-
ményik költői sorsa, hogy az ő költé-
szetét nem bírjuk tisztán l'art pour 
l'art-os esztétikai szempontból meg-
ítélni. Hiszen ő maga is azt írta Egy 
eszme indul című könyvének előszavá-
ban : «Szeretném, ha e versek lelket, 
szeretetet, szépségben feloldott szomo-
rúságot és egy kevés új erőt vihetnének 
mindenhová, ahol magyarok élnek». 
És ő maga teljes joggal enekelte ekkor 
még: 

Zászló vagyok zászlók között, 
És feszülök a szélben, 
És nőni érzem magamat 
Az időben és a térben. 

Az új kötetben ezt a harcos Reményi-
ket hiába keressük. Tudjuk, hogy ez 
nem lehet megítélési szempont, de Re-
ményiket jól esett így látnunk : zászlót 
a zászlók között. Az új kötet verseit a 
beteg költő írta, aki gyógyulást keres 
az Adria partjain és akit a nyomnélküli 
elmulás fájó érzése borzongtat meg. 
A költő, aki mindig olyan csodásan 
egynek tudta magát érezni a természet-
tel (emlékezzünk a «Vadvizek zúgása» 
hatalmas verseire), most a természet-
ben is csak az elmulást látja, a vigaszta-
lan elmulást, melyet alig vesz észre 
valaki, alig sirat meg valaki. A parti 
sziklák lassan szertemállanak és «Ano-
nymus se lesz, ki feljegyezze, Ha véget 
ért a felmorzsoltatás». Á tengerbe hulló 
csillag egy halva született, elsülyedt 
költemény, akárcsak a költő maga. Az 
Ica-patak hatalmas salto mortaleval 
szakad bele a tengerbe, meghal és a 
tenger közömbösen zúg tovább. A költő 
hajótöröttnek érzi magát, aki a tenger-
től csak azt tanulta: «soká bír fenn-
maradni A hajótörött is egy deszka-
szálon». Ő a gályapadhoz láncolt rab, 
majd a töviskoronás mártír, akinek 
vérehullása nyomán nem támad virág. 
Gyönyörködik a tenger mélységében, de 
neki már minden mindegy, mert «beteg 
vagyok. És nem gyógyít meg soha, senki 
sem». Ha szülőházamellett elmegy, arra 
gondol, hogy hol lesz a ház, amelyben 
meghal. — A fájó lemondás egészen új, 
emberien mély hangokat csal ki lant-
jából, mégis legjobban meghatnak azok 
a ritka költeményei, melyekben a le-
mondás könnyén át új reménység 
csillog, mint az «Elvégeztetett?» vagy a 
«Mohács után» címűek. Szeretnők hinni, 
hogy a «Két fény között» csak egyik 
felfelé vivő állomása Reményik költé-

szetének, melyből a testi-lelki gyógyulá-
son át új magaslatok felé szárnyal. 

Farkas Gyula. 

Lavinia Tarsin házassága. (Erdős 
Renée regénye. Révai-kiadás.) Erdős 
Renéet alighanem a balzaci és más nagy 
példaképek izgatják arra, hogy regé-
nyeit valami ciklusfélébe próbálja fog-
lalni. «Az ősök és ivadékok» című soro-
zat módjára, új írásaiban is egyre-
másra felötlenek azok az alakok, kikkel 
legutóbbi könyveiben már találkoz-
tunk. 

Csak hát persze: duo si faciunt 
idem — non est idem ! 

Bocsánatot kell kérnünk a Comedie 
humaine csodálatos megalkotójának 
szellemétől, hogy a szemléltetés kedvé-
ért hatalmas műveinek piramisát egy-
szerre említjük Erdős Renée ember-
bábuiban zavaros galériájával. A ha-
sonlatosság egyesegyedül csak annyi, 
hogy az Erdős Renee-féle sorozatokban 
is egymásbafolyik egy sereg elképzelt 
alak életének különféle mozzanata. 

A Comedie humaine örökérvényes-
ségű szereplői a nagy emberi drámát 
adják egy kor metszetében. Az Erdős 
Renée-féle figurákból legfeljebb ideg-
betegeket bemutató panoptikumot le-
hetne összeállítani. Az ismertnevű írónő 
alakjait szinte kivétel nélkül a végsőkig 
túlzott beteges póz jellemzi. A szerző 
úgy bánik velük, mint a gyermekrabló 
komédiás a maga áldozataival. Ki-
csavarja minden épkézláb gondolatukat, 
aztán: hajrá! ki velük a porondra, 
hadd vessék ott a torz lelki bukfenceket 
minden egészséges, jámbor olvasó meg-
rökönyödésére. 

így születtek meg legutóbb «A hár-
fás», «A herceg», «A meztelen táncos» 
kicsavartlelkű, beteges figurái, így 
kerekedett az a bizarr ciklus, melynek 
egyik tagja ez az új könyv : «Lavinia 
Tarsin házasságai 

Lavinia Tarsin . . Hol is találkoz-
tunk már vele? Tán a «Santerra bíbo-
ros» című regénynek a szerző munkás-
ságába egyre visszaintő, becézett kör-
nyezetében . . . Elfeledtük. De ez nem 
baj, az a fontos, hogy ilyen zengzetes, 
elbűvölő neve van a hősnőnek. Ez 
ugyanis fontos eleme Erdős Renée 
regényeinek. Az ő könyveiben min-
denki olyan káprázatosan zenei nevet 
visel, hogy az ilyen dísz névvel meg-
áldott vagy megvert emberfia szinte 
predesztinálódik a nem mindennapi, a 
kirakat-cselekményekre. Mit akarsz, ah! 
szürke magyar nevet öröklött olvasó? 
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