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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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Egy Lavinia Tarsin, Torleoni herceg, 
Theano Amaryll csak nem élhet, nem 
cselekedhetik úgy, mint más halandó? 

Az ú j könyvben ez történik : Lavinia 
Tarsin, a csodálatos tehetségű szob-
rásznő ott él a Nemi-tó partján, remek 
villájában. Csupán csak Santerra bíbo-
ros emlékének él, akihez drága szálak 
fűzik. Egész tisztán nem lehessen tudni, 
hogy milyenek. Most a muzsikásnevű 
bíbornok szobrát mintázza. Egyik mo-
dellje Melissa Doni, Friedrich von 
Dhiessenburg alkalmazottjának leánya. 
Ez a Dhiessenburg híres költő. A szom-
széd remek villa ura. A fantaszta német 
főúr a szonett-termelés helyett , azzal 
foglalkozik csupán, hogy hatalmas csil-
lagászati távcsővel kémlelgeti, mint él 
a bibornoki emlékeknek hódoló Lavinia 
Tarsin. A költő szereti Laviniát. Mint 
költőhöz illik, csakúgy ismeretlenül. 
Távcsövön keresztül meglátnia és meg-
szeretnie : pillanat műve volt. Szonett-
jeit újabban őhozzá írja. Melissa gondo-
san elejt belőlük egyet Lavinia mű-
termében s így értesül a fantasztikus 
távcsövi szerelemről. 

Dhiessenburg világfi, nőhódító, aki 
ugyancsak érti a módját, hogy kell a 
nőkhöz közeledni. Mégis, Laviniával 
szemben azt a különleges ostromlási 
módot választja, hogy addig hivogatja 
majd szuggesztív gondolatokkal, míg 
az elzárkózó szobrásznő maga megy el 
hozzá. Ez a romantikus mód a szerző 
enyhe segítségével célhoz is vezet. La-
vinia ellenállhatatlanul meglátogatja a 
betegeskedő költőt. Ebből a könnyelmű 
látogatásból minden elfogadható lélek-
tani indokolás nélkül, kurtán-furcsán 
csakhamar házasság lesz. Lavinia Tar-
sin házasságából azonban nagy baj 
származik. (Az ugyanilyen című re-
gény.) A két szép lélek között rohamo-
san kivirágzó, de gyökértelen frigy el-
szomorító, sajnálatos bonyodalmakba 
vonaglik. 

A férfiaslelkű Lavinia már akkor 
meghőköl, mikor a német főúr ősi 
kastélyában valóságos reinhardti mó-
don rendezi meg a nászéjtszakát, A misz-
tikusan megvilágított teremben bíbor-
szegélyes, kínai selyemruhába burko-
lózva várja asszonyát a szonettköltő. 
Nyakán hosszú aranylánc, derekán 
drágaköves öv, karja is tele ékszerek-
kel . . . 

— Látod ékszereimet? — kérdi ka-
céran az imádott férfi. — Mindig így 
öltözöm fel, ha várlak. Mert nekem ez 
a legnagyobb ünnep, a csók ünnepe. 

Persze a szerző nem gondolt arra, 

hogy minden jobbízlésű olvasó nem 
Dhiessenburgra fog neheztelni ezért a 
kacagtató pózért, hanem — Erdős 
Renéere. 

— Parancsolj velem, Lavinia ! A tied 
vagyok — mondja a férfi, (halkan, 
részegítő hangom. 

Risum teneatis! Dehát nem, nem 
lehet a nevetést visszatartani, ha ilyet 
olvas az embernek f ia ! 

Szegény Lavinia Tarsin! Úgy kell 
neked, tudhattad volna, hogy egy 
Erdős Renée-féle szonettköltő nem 
imilyen-amolyan egyszerű férfiú . . . 
Most aztán csak bünhődj könnyelmű 
lépésedért! Bűnhődik is. 

Mert, íme, mi várt reá? 
A nászéjtszakára következő reggelen 

elegáns asszonyi hullát találnak a háló-
terem küszöbe előtt. Lucy Müller holt-
teste ez. Ez a színésznő Dhiessenburg 
gyáros bátyjának felesége volt, de a 
költőt szerette. Évek óta nem találkoz-
tak, nem is volt közöttük bűnös viszony, 
de most mégis ily megrázó közvetlen-
séggel fejezte ki az asszony, hogy ér-
zelmei mélyebbek valának, semmint a 
költő sejthette volna. A költőt bántja 
a tapintatlanság, ez a pózos halálba-
menés és őszintén sajnálkozik, hogy 
bele nem rúgott legalább a hullába ! 
(Kedves, finom, eredeti felfogás a 
szonettköltő részéről. Nemdebár?) 

A gyászos eset jégfalat von a házas-
társak közé, mely még csak vastagodik, 
mikor Lavinia operatív úton néma és 
béna gyermeket szül. Az olvasó azt 
várná, hogy a költő a legétheribb gyen-
gédséggel fogja majd vigasztalni az 
asszonyt. Dehogy ! Dhiessenburg egye-
nesen utálja a szegény, ártatlan fiucs-
kát, aki valami csuda révén az évek óta 
halott Santerra bíborosra emlékezteti. 
Később újra közeledik feleségéhez, de 
mert Lavinia kineveti, mikor újra 
karperecekkel terhelve, római hetéra-
szerű ruhában akarja meghódítani, — 
teljessé lesz köztük a szakadás. (Egek ! 
Miért is ragaszkodik Dhiessenburg oly 
csökönyösen a karpereceihez. Ez oly 
tragikus !) Különválnak. A férfiú vissza-
tér régi szeretőihez, az asszony meg 
bámulatos szobrainak él. 

Később a néma gyermeket meg-
operálják, a fiúcska a műtétbe belehal, 
Lavinia Tarsin nagybeteg lesz, férje 
hűségesen ápolja, összebékülnek (ami 
lélektanilag a történtek után legalább 
annyira megokolatlan, mint a hű bele-
balázs módra elkövetett házasság!), 
újra összemelegednek s egy egészséges 
újszülött végleg egybefűzi őket. 
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Persze mindez rettenetes lelki vo-
naglások, szó- és gondolattornák özö-
nén keresztül fejlik idáig. Erdős Renée 
nagyon nehezen tűri, hogy alakjai 
rövid ideig is egészségesen, derekasan, 
egyszerűen gondolkozzanak. Nem tetet-
het ilyesmit velük ! A gyönyörű nevük 
kötelezi őket. Muszáj szegényeknek 
lelki vitustáncot járni, különben nincs 
helyük a ciklusban. Vagy — vagy! 

Ebben a regényében az olvasó nagy 
megkönnyebbülésére egyébként nem 
a beteges erotikum kergeti a figurákat, 
hanem valami mosolytkeltő ál-szépség-
hajhászás nyögdicsélteti valamennyit. 
Ezeken a figurákon alig marad valami 
igazi, benső emberi vonás. Mindegyik 
ál-embere cifra, hamis lelkirongyokban 
ágál a görögtüzes szegényszínpadon. 
Az erdősrenéei rivalda előtt csak rúzsolt 
szó hangozhatik el, csak festett gondo-
lat teremhet hamvas virág helyett a 
lélekben, csak atropinos tekintet me-
redhet reánk. 

Egyetlen meleg, megkapó részlet a 
könyvben Lavinia anyai érzésének 
rajza. A néma, béna gyermeknek élő 
asszony emelkedettebb gondolatainak 
oázisában valameddig el-elfeledi az 
olvasó a sok kirívó pózt, mely állan-
dóan kínozza ebben a könyvben. 
Ugyan miféle Csipkerózsa-álmot al-
szik Erdős Renée, mikor a Lagerlöf 
Zelmák korában efféle papirfigurák 
hamis érzéseivel, nyavalygásával trak-
tálja olvasóit? Ma, annyi súlyos ember-
probléma korában, ugyan kit érdekelné-
nek ezek a kusza, beteges alakok, a 
maguk kacagtató, mozis előkelőségük-
kel ? Legfeljebb talán azokat, akik 
az ilyenféle regényekből értesülnek 
arról, hogy is gondolkoznak, csevegnek 
hát ezek a jaj de szépnevű, rémítően 
előkelő és gazdag emberek, bíborno-
kok, hercegek, világhírű szobrásznők, 
költők — hárfások és meztelen tán-
cosok . . . 

Erdős Renée új könyvét valami fur-
csa zagyvalékstílus jellemzi. D'Annun-
zioi szárnyalásra, színességre törekszik. 

— Dhiessenburg, ez nagyon szép volt, 
amit mondott, — dicséri meg egyik 
hölgy a költő — hőst. 

Nos h á t : erre az elismerésre pályá-
zik Erdős Renée. Igézően szépeket 
akar mondani szerelemről, életről, em-
berekről, a világról. Igy kerülünk 
aztán bele a fárasztó és unalmas 
gondolatkirakatok tömkelegébe, így 
jutunk messze, messze mindentől, ami 
egyszerű, emberi, egészséges és igaz. 

Dehát annak, aki a szó, az írás 

mestere gyanánt akar mutatkozni, aki 
d'annunzioi lantkísérettel akar mesét 
mondani: annak ismernie kellene hang-
szere húrjait, a magyar nyelvet. 

Erdős Renée állandóan hamis hango-
kat fog ezen a nemes hangszeren. Csak 
pár példát jegyzünk ide: 

«A. . . vacsora hamar a végéhez ért 
(Véget ért.) 

«Az egyetlen, akit felköszöntem lehet.» 
(Fel lehet köszönteni). 

Lavinia Tarsin a «lova testéhez» simult. 
(Lovához). 

«— Szoba? Ugyan minek volna ez ne-
kem! » (Mire kellene). 

«Ryll a szobrok felé fordulva, moz-
dulatlan maradt. Nézett.» (Nézte, el-
nézte azokat.) 

Mi volná-t ír mi lenne helyett ; 
ehelyett: mennyit szenvedhetett, azt 
í r j a : «Mit szenvedhetett.» 

Azt írja : «mikor a második csészét 
betöltötte». (Ehelyett: teletöltötte. Ha-
csak ezek az előkelő emberek folyékony 
csészét nem használnak.) Ugyancsak 
a csészékről szólva: «Nálam sem tör-
tek eh. (Az én kezemben sem törtek el.) 
Stb., stb., stb. 

A magyar szórenddel is hadilábon 
áll Erdős Renée. 

És h á t . . . aki delnők lovaglásáról 
ír, ne írja le azt, hogy «Lavinia kötő-
fékénél fogva» vezette sétalovaglás 
közben hátaslovát. Kantárszár lehe-
tett az, instálljuk alássan. Mert kötő-
fékkel csak jászolhoz szokták kötni a 
lovat. Sétalovagláskor igen humorosan 
hatna a kötőfék a paripa fején. Még 
a Nemi-tó partján is. 

Mariay Ödön. 

Csathó Kálmán : Asszony a bakon. — 
Budapest, 1927. Ez a furcsa cím a 
«Leányok, anyák, nagyanyák» című 
regénysorozat második részét jelöli. 
A tetszetős kiállítású könyvet a soro-
zat első részéből ismert előzmények 
után, érthető érdeklődéssel vesszük 
kezünkbe, hogy jó ismerőseink sorsát; 
egy állomással tovább kísérjük. Az író 
jóvoltából valamennyiüket viszontlát-
juk szinte ott, ahol az első regény vé-
gén, elhagytuk őket. Az újdonsült 
fiatal menyecskék : Mikolay Péterné és 
Szervácz Frici grófné, jóformán pihenés 
nélkül folytatják egymás ellen azt az 
elkeseredett harcot, amit még leány-
korukban kezdtek s amelyben a házas-
ságokkal jelzett látszólagos fegyver-
szünet inkább csak erőgyüjtésre és 
fokozottabb fegyverkezésre való al-
kalom. A harc fokozását különösen az 
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