
E L V E K É S M Ű V E K 

Arany János életrajza Voinovich 
Gézától. (A Magyar Tudományos Aka-
démia kiadása, 1929.) Irodalomtörté-
netírásunknak egyik sarkalatos meg-
állapítása, hogy a kiegyezés előtti ma-
gyar költészetnek kulminációs pontja 
Arany János munkássága. Arról foly-
hatik vita, — persze meddő vita — 
hogy ki volt nagyobb tehetség : Vörös-
marty-e, Petőfi-e, vagy pedig Arany 
János, annyi azonban kétségtelen, hogy 
mindazok a fejlődési tendenciák, ame-
lyek a XVIII. század végétől mutat-
koznak a magyar költészet történeti 
folytonosságában, Arany művészeté-
ben érik el eredményüket. S mind ez 
a teljesítmény a költő részéről nem 
valami tudatalatti megsejtés követ-
kezménye, hanem világosan látott, ha-
tározottan szándékolt, elméletileg meg-
alapozott, s a kormányzó és ellenőrző 
értelem vezetésével megalkotott ered-
mény. 

Annál csodálatosabb, hogy ilyen 
centrális jelentőségű nagyságnak, mint 
aminő Arany János, mindezideig nin-
csen pontos és módszeres életrajza. Ki-
tűnő részletmunkák nem hiányoznak, 
sőt nagyszabású összefoglaló pillantá-
sok sem, de életének és működésének 
minden fontosabb fordulatát és iroda-
lomtörténeti valamennyi vonatkozását 
egybeállító, az adatokat a történeti és 
filológiai kritika rostáján kiválogató 
Arany-életrajz mindezideig hiányzik 
irodalomtörténetünkből. 

Ezt a hiányt van hivatva pótolni 
Voinovich Gézának, a kiváló eszté-
tikusnak és finomtollú szépírónak meg-
kezdett munkája. Az Akadémia kiadá-
sában eddig megjelent kötet a költő 
életének első szakaszát, a születésétől 
a szabadságharc bukásáig terjedő időt 
öleli fel. A gyermekévek, az iskolai esz-
tendők, a rövid színészkedés, a szalon-
jai jegyzősködés, az irodalmi életbe 
való győzelmes bevonulás, a szabadság-
harcban való részvétel érdekes és ele-
venen megrajzolt képei sorakoznak el 
szemünk előtt. 

A már eddig is tudott életrajzi ada-
tokat éles kritikai szemmel megvizs-
gálva nyuj t ja elénk Voinovich. Sok 

eddig kiadatlan levél birtokában pedig 
nem egy helyütt megigazítja őket s iro-
dalomtörténetírásunkat sok tanulságos 
új adattal gazdagítja. 

Esztétikai megállapításai nem ke-
vésbbé becsesek. Az elveszett alkotmány, 
Toldi, Toldi estéje, Rózsa és Ibolya, 
Murány ostroma elemzése mintaszerű 
lehet irodalomtörténetíróink előtt. A 
kompozició művészetétől kezdve a 
lélekábrázoláson és a költői ábrázolás 
finomabb és rejtettebb fogásainak 
ismertetésén át egészen a nyelvig és 
verselésig mindenről van Voinovich-
nak egy-egy új szempontja, esetleg az 
eddigi véleményeket újszerű felfogás-
sal való igazolása, vagy pedig a régi 
hibás értékelést itt-ott helyreigazító 
megjegyzése. 

Az irodalmi hatások megállapításá-
ban kellő diszkréciót tar t . Elfogadja a 
filológia aprólékos kutatásait ott, ahol 
igazolva látja őket. A kapcsolatok és 
hatások erőltetett hajszolását azonban 
fölényes gúnnyal bélyegzi meg. Sokan 
megszívlelhetnék, amit Toldi estéjével 
kapcsolatban mond: «Lehr elvitatja 
Arany leleményétől a hírhozó lovagot, 
mert Vörösmarty Ősz bajnokában is át-
rohan egy serény lovag ; sőt a Gyula-
fiakra is ráismer ugyane költemény 
két sorában : A hadjáték pompájá-
ban — Két hős ifjú áll. Ime a betűrá-
gás átka !» Voinovich eme betűrágók-
nak, az esztetikai hatást elhervasztó 
eme barbároknak nem ugrik be, s 
épen ilyen «józan, okos mértéket» tart 
az összehasonlító irodalomtörténészek 
adatútvesztőjében a Toldi monda ke-
letkezését és motivumrokonságait ille-
tőleg is. 

A könyv mélyen tudományos, rend-
kívül komoly kritikai szelleme soha-
sem érvényesül az előadásmód érde-
kességének rovására. Voinovich köny-
vét nemcsak a szaktudós forgat-
hatja haszonnal, hanem a művelt laikus 
is élvezettel olvashatja. Sok helyütt 
kellemesen ütközik ki az íróból a novel-
lista. Elképzeltető és megjelenítő ereje 
olykor egy-egy csupa-élet jelenetet, 
vagy képet vetít az olvasó elé. Hadd 
álljon belőlük itt egy kis ízelítő ! A kis-
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iskolás Aranyt így képzelteti e l : «Ki 
nem látott falun iskolába gyűlő kis 
sereget, az alacsony házak során, a 
széles, hol poros, hol sáros utcákon 
bandukolva kora reggel, a tág udvarú 
iskolaház felé, télen fülükre húzott ko-
pottas báránybőr süvegben, viseltes 
bekecsben, felkunkorodó hegyű, na-
gyocska csizmákban dagasztva a sarat; 
vagy kirajzani a kapun, tavaszi dél-
előtt, szellős ingben-gatyában, mezít-
láb, vígan kiabálva? E kép azóta sem 
változott, s ha van a kis csapatban 
egy-egy csöndes, komoly fiú : olyan 
lehetett a gyermek Arany János». Vagy 
amikor Arany szalontai munkásságát 
képzelteti el : «Képzeljük el a kis jegy-
zői lakot, amint homályos téli hajna-
lon ablakát megfesti a lámpa világa ; 
bent, a belső szobában még szunnyad-
nak a gyermekek ; itt a csöndben egy 
férfi hajlik a zömök, rácsos íróasztal 
fölébe ; záros fiókjában Petőfi levelei 
vannak rendbe rakva ; lapján kinyitva 
Ilosvai verses krónikája ; levelei között 
az agg hős árnya imbolyog, a szoba ki-
tágul, Buda tornyai tünnek elé, míg 
az utcán sűrűbb lesz a fagyos rögön a 
járó-kelők kopogása, a jelenések szét-
foszlanak, az utcaajtón egy komoly 
férfi lép ki, s maga elé nézve megy a 
községháza felé». 

Bizony kár, hogy ezzel az embermeg-
jelenítő művészettel nem tart egyen-
súlyt a politikai és irodalmi környezet 
rajza. Ott, ahol a negyvenes évek iro-
dalmi viszonyait festi meg, ott, ahol 
Az elveszett alkotmány keletkezésével 
kapcsolatban a kortes-életről és ennek 
különböző irodalmi feldolgozásairól 
emlékezik meg, ott, ahol az irodalmi 
népiesség fejlődését vázolja, vagy ahol 
a magyar ballada-költésnek Aranyig 
megtett útján vezet át, kelleténél 
vázlatosabb vonásokkal elégszik meg 
a szerző. Igaz, hogy ez eljárását az 
előszóban megindokolja : azt mondja, 
hogy művében mentül több biztos ada-
tot igyekezett megrögzíteni, hogy a 
jövőben szilárd alapot adjon a részlet-
kutatásnak. «Ez korlátozta a korrajz 
kiterjedését, szorított inkább csak arra, 
amivel Arany életének mozzanatai já-
rulnak hozzá a kor képének színezé-
séhez». 

A könyv valamennyi olvasója bizo-
nyosan úgy gondolkozik, hogy e sok 
biztos és nagybecsű adattal bátran 
megfért volna az irodalmi és történeti 
környezetnek szélesebb festése is. S aki 
az egyes mozzanatok és jelenetek raj-
zában örömmel ismert a novellista 

Voinovichra, bizonyosan szivesen talál-
kozott volna a Mohács korfestő erejű 
szerzőjével is. 

Nagyon szeretnők, ha műve további 
folyamán az első rész bevezetésében 
hangoztatott szempontot nem érezné 
magára kötelezőnek a szerző, s nem 
feszélyezné őt a korviszonyok széle-
sebb megrajzolásában. Galamb Sándor. 

Kosztolányi Dezső: Alakok. Egye-
temi nyomda kiadása. A műfajok, mint 
a készen vett ruhák, itt pötyögnek, ott 
szorítják a tehetséget s csak egy bizo-
nyos fokig lehet átvarratni, katona-
szóval : agyusztálni őket ; mindig ma-
rad valami, amit vattával kell kitömni s 
valami, ami nem adja ki a formát. Az 
olyan mű, melyben a műfaj igénye és a 
képesség terjedelme pontosan egybe-
vág, ritka, de műértő szemnek ép ezért 
rendkívül becses. Akármilyen jelenték-
telennek látszik is az ilyen írás, ez az 
igazi természeti csoda, ez a színlelet. 

Kosztolányi Dezső Alakok című 
könyve, noha csak újságból kivágott 
rajzok gyüjteménye, a kiváló író leg-
sajátosabb műve, mint Kosztolányi-
írás s mint műremek is fölülmulja a 
verseit vagy a regényeit. Kosztolányi 
költészetéből hiányzik a lírai témáknak 
az a koráltelepszerű egymásra rétegző-
dése, amely a vérbeli lírikusra oly jel-
lemző. Nem dóm ez a líra, ahol egyik 
vers talpazat, a másik kupolaív, hanem 
visszajáró versek ízléses oszlopsora. 
Regényeiből viszont itt is, ott is ki-
bújik a pszihoanalitikus ötlet vatta-
töltése ; mélységet akar lopni a felszín 
tények nagyszerű csillogása alá, csak-
hogy ez a mélység nem az ő dimenziója. 
Az Alakokban azonban nincs hiány 
és nincs kóc. Ez Kosztolányi salak-
talanul. 

Milyen talentum Kosztolányi Dezső? 
Nagy és ritka. Korunk íróit különös 
erőfeszítés jellemzi az asszociációtól a 
szemlélet, az agykéregből az érzékelés 
felé. A gondolkozás nagyon is vissza-
szaladt a láthatóról az elvontra s a 
költő, akinek mégis csak mutatnia kell, 
nem minden verejtékezés nélkül teszi 
meg visszafelé az utat. Csak két jel-
lemző tünetét említem ennek az általá-
nos betegségnek. A szimbolizmust, 
amely a konkrétum olcsó lárváját vonja 
az elvont fölé s azt a meddő csillogású 
túlkonkrétizálást, amely pl. Andre Gide 
elbeszéléseit jellemzi. Kosztolányi azok 
közé a ritka modern költők közé tarto-
zik, akiknél a szellemi élet nyomatéka 
az érzékszervekben maradt. Az érzéke-
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lés a gondolkodása, a felszín a mély-
sége. 

Sok tárgyat ismer, sok apró tényt 
gyüjt össze ; ismerete azonban nem a 
képzőművésze, aki a dolgok formáit és 
színeit őrzi meg, hanem a költőé, aki 
jellegbeli csillogásukat kapja el. A lát-
ható világ tényeihez tapad, de nem 
annyira anyagi mivoltukhoz, mint 
költői minőségükhöz. Ha megkockáz-
tatható ez az ellenmondás, a konkrétum 
metafizikusa ő. Ti a lényegben keresitek 
a rejtélyt? A rejtély a jelentkezésekben 
van. Nektek mélység a világ? Nekem 
felület. Ritka tehetség ! A dolgok közt 
él, mint az asszonyok és fölöttük, 
mint a költők. 

Az Alakok ál-interjuiban ez a «köz-
tük és fölöttük» tehetség talált fedő-
formát. Felvonulnak a foglalkozások : 
a borbély és a primadonna, a diplomata 
és a sírásó, harminc-negyven ember s a 
riporter-álcás költő kikérdezi őket a 
körülményeik és a hivatásuk felől. 
Az oszlopfők félemberei ezek az alakok. 
Derékon felül egyének s mint ilyenek 
nyulnak ki az épületből, derékon alul 
azonban összefolynak a foglalkozással, 
amelyet jelentenek. Csak az ízlés fölé-
nyes mestere lebegtetheti ezeket a 
figurákat ily művészien az egyéni és 
típus határán ; csak az apró tények 
konok szerelmese keverheti ily bősége-
sen az egyéni élet adatait a céh 
adataival. 

Minden rajza egy helyzetképpel indul. 
Hol él a telefonos kisasszony? A köz-
pontban, a huszadik század székes-
egyházában. Következik ennek az acél-
zajú villanykörtéket játszató, ide-oda 
haliózó székesegyháznak a viziója. 
Majd bemutatja magát a telefonos 
kisasszonyt s megindítja a tárgyi 
érdeklődés apró kérdéseit. Miért lobog 
ez a lámpa? Mik ezek a dugók? Mit 
csinál az a nő? (Más beszélgetésnél 
személyi adatok is. Hol élt, amíg ide 
került? Hogy szánta rá magát erre a 
foglalkozásra? stb.) Aztán a hivatás 
intimitásai: Gorombáskodnak-e, ha 
nem kapcsol? Jajveszékelnek-e a tele-
fonba? Kíváncsi-e a beszélgetésekre? 
Kifárasztja-e a munka? A párbeszéd 
apró tényeiből egyre élesebben bonta-
koznak ki elébb a munkás, aztán a rokon 
munkások százai: a foglalkozás s azon-
túl az élet, amely a foglalkozást meg-
teremtette. A párbeszédet a költő 
epilógusa zárja le. A konkrét adatok 
megmoccannak és kiröppentik géniuszu-
kat. «A holtnak hitt anyag itt (t. i. a 
telefonközpontban) érzékeny. Minden 

mozog és lélekzik titkos percegéssel. 
A gépek gondolkoznak. Ha a sarokból 
előlépne a seprő s megszólítana, nem 
igen csodálkoznék.» 

A mondatai egyszerűek és célba-
találók. Sehol egy Ízléstelen szó, egy 
félrecsúszott hangsúly. Nincsenek jobb 
és gyöngébb alakjai : mindig pontosan 
oldja meg a feladatát. Az egyszerű föl-
fedezések könyve ez. Az útszélen heverő 
titkok országában jársz. Minden titkát 
tudhattad volna s mégis minduntalan 
lepipál a szemlélete gazdagságával: 
ezt se láttam, ezt se vettem észre. 

Kétszer olvastam át az életnek ezt a 
kézilexikonát s még sokszor át fogom 
olvasni. Nem szórakoztatóm ez a könyv, 
hanem tanítóm. Úgy olvasom, mint a 
tizenhatodik század íróit, akiktől nyel-
vünk feledt hajlásait lesem el vagy egy 
botanikakönyvet, amely szétszedeti 
velem összefolyt erdőemlékemet. 

Talán nem is más Kosztolányi Dezső, 
mint a város erdejének meghatott 
botanikusa. Németh László. 

Fitos Vilmos : Ó látni, hallani! Köl-
temények. Budapest, 1919. Pfeifer 
Ferdinánd (Zeidler testvérek) Nemzeti 
könyvkereskedésének kiadása. Ha csak 
a verseit ismernők, akkor is könnyen 
sejthetnők belőlük, hogy Fitos Vilmos 
tételes filozófiával is foglalkozik ; pá-
lyájának első felében épen ezen a terü-
leten szerzett magának nevet. Ez a 
munkásság, beleavatkozik a versei 
életébe is. Érezzük, hogy egy új világ-
ért, új rendszerért régóta folytatott 
harc költői ismétlésével van dolgunk, 
hogy Fitos Vilmos gondolat- és érzés-
világa régóta formát kapott már, érté-
kük lerakódott az elmélkedő lelkében, 
s most egyszerre, a rímek szárnyára 
kapott filozófus széplejtésű strófákba 
is beletördelte életvallomását. Ez a 
régen átélt élményanyag, harcutáni, 
göröngyös utakra bekövetkezett boldog 
pillanatok szülötte. Epikus líra, egy 
mélyen érző lélek lírai regénye. A mi 
számunkra nyitott könyv benne, az 
minden eszményt magábafoglal: ami 
rajtunk kívül marad s valószínűleg 
Fitos Vilmosnak is «nem ismert tarto-
mány» még, tiszteletet ébreszt, mert 
homályosságában, ellenmondásaiban is 
a fenkölt életelv fáklyavillanását lát-
juk. A dolgában biztos költőben még 
csak a forma problémája eldöntetlen, 
ennek megoldásától függ további köte-
teinek sorsa. Ezúttal még hagyományos 
verselő, holott mondanivalója többet 
igényel. Becsületesen versel, egy kissé 
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öreges ízű, kadenciás, néhol nagyon is 
telten egybehangzó rímekkel, költői 
mondatokba tévedt prózai szavakkal. 
Vers és mondanivaló közt nyilván 
ellenmondás van : Fitos Vilmos merész 
életvallomása, végtelen perspektivák 
után való vágyakozása tágabb gunyát 
kíván s mintha a szabad versforma felé 
kívánkoznék. Többnek érezzük akár-
hány versét, mint amennyit a merev 
forma pántjai közt mutatnak. Egy-
egy rím éle a gondolat területébe is 
mélyen belevág s a vers csonkábban 
jut hozzánk, mint keletkezésének kö-
rülményeiből sejtjük. A kötet nagyrésze 
így is megkap, foglalkoztat emelkedett 
szellemével. Csöndes, áhitatos asylum 
ez a könyv s lelkes olvasókat talál 
azokban a kivételes emberekben, akik-
nek esztétikáját is puritán erkölcsi tör-
vény dönti el, szinte tételes józanság-
gal, s akik boldog önfeledtséggel hord-
ják egy transcendentális morálfilozófia 
aszkéta-csuháját. Vajthó László. 

Lesz-e reggel? Regény, ír ta: Reményi 
József. Kazinczy kiadóvállalat, Kassa. 
1929. Reményi, aki Amerikában élő 
magyar ujságíró, eltekintve fiatalsága 
némely jelentéktelenebb próbálkozásá-
tól, már két jókora terjedelmű regény-
nyel próbálta a közönséget meghódí-
tani, mielőtt ezzel a minden ízében 
furcsa írásművel jelentkezett. Az első, 
mely a «Jó hinni» címet viselte, sok 
frissen megőrzött fiatalkori élményt 
tartalmazott. Reményi ezeket szere-
tettel, melegséggel vetette papirra, 
miközben néhány jellegzetesen kiraj-
zolt alakot teremtett. De ez az első 
regénye egészében szétfolyó és bizony-
talan volt, csak néha tudta tisztán 
megláttatni, hogy merre törekedett. 
Hosszadalmas is volt, viszont azonban 
teljesen távol tartotta magától a pusz-
tán csak felületes mulattatásra szánt 
írások olcsóságait, meglátszott rajta, 
hogy csak a tiszta művészet eszközei-
vel akar élni, amidőn egy fiatal gyer-
mekből felserdülő kamasz lelki kiala-
kulásának menetét festette. A téma 
teljes legyűrése azonban nem sikerült. 
Reményinek bő élettapasztalatából 
nem alakult ki meggyőzően művészi 
kép. 

Az olvasóközönség azonban alig 
szerzett e művéről tudomást, hiszen 
puszta szórakoztatónak unalmas volt, 
művészetnek pedig nem elég, hogy 
lassan utat törjön magának. De írói 
körökben 1923-ban egy ideig emleget-
ték Reményi Józsefet, mint akitől első 

nagyobb próbálkozása után alighanem 
még többet, jobbat lehet várni. Négy 
év mulva, 1926-ban jelent meg a má-
sik, még terjedelmesebb, négy kötetes 
regény «.Emberek, ne sírjatok» címmel. 
Témája nagyon érdekes volt : egy 
fiatal amerikai magyar története, aki 
odakint egy tipikus, fiatal amerikai 
angol leánnyal lép házasságra, de 
hiába keres bensőséget, mert csak 
felületességre talál és csak hosszas 
vívódás után menekülhet a magára ra-
kott bilincsekből. Reményi e regényé-
ben még több élettapasztalat, még 
érdekesebb élmények halmozódtak fel, 
sőt kerekebb és befejezettebb is volt az 
elsőnél, de egészen más életszemléletet 
árult el. Az elsőből derűs optimizmus 
áradt, míg a másodikból a legkeserűbb 
kiábrándultság hiperszenzibilitása zo-
kogott. Keserű panasz volt a mai élet 
irracionalitása és erkölcsi hazugságai 
ellen. Sikert azonban ez a regény sem 
aratott, mert alapjában ugyanabban a 
hibában leledzett, mint az első : nyer-
san hagyott és csak néhol kikristályo-
sodó emlékek és benyomások halmaza 
volt, megérzett rajta, hogy az író nem 
tudott úrrá lenni emlékein, nincs alkotó 
képzelete, mely kitöltse, végleg egybe-
forrassza élményeit és művészi való-
ságot adjon a regénynek és nem találta 
meg azt a távlatot, amely nélkül az 
élettapasztalatból nem lehet művészi 
alakítást kiérlelni. Szinte hiszterikus 
elégetlenség és keserűség csapott ki 
ebből a könyvből, melynek részletekbe 
vesző lélekelemzése azt mutatta, hogy 
Reményi inkább fejtöréssel, mint mű-
vészi alakítóerővel fejezi ki mondani-
valóit. 

Ez a furcsa könyvp edig, mely most 
előttünk fekszik, még jobban meggyőz-
het Reményi alkotóerejének nagy 
hiányosságairól, mert némely tekintet-
ben úgyszólván teljes bomlást mutat. 
Groteszk, teljesen képzeleti mese kap-
csán vonultatja fel írója keserű és a 
legszélsőbb nihilizmus határáig fejlődő 
társadalom-és erkölcskritikáját. A mai 
emberi életet menthetetlennek ítéli, 
belőle csak egyetlen egy kivezető utat 
talál : a mai élet elpusztítását, csak a 
mai világ teljes összeomlásából lehet 
új virradást remélni. De hogy miképen, 
milyen irányban, arról hallgat ez a 
könyv, mely az emberi pusztulás ki-
kerülhetetlenségének lázas dithiram-
busa szeretne lenni. 

De nem az, mert eszközei, melyeket 
tétele igazolására választ, a mód aho-
gyan ultrakritikáját felépíti, nem jobb 
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ennél a világnál és nem is meggyőző, 
mert egyáltalában nem művészi. Olcsó 
dolog volna idézetek formájában majd-
nem kacagtató példákat bemutatni e 
könyv bomlott hisztériájából, közön-
ségességeiből, durvaságaiból, sőt gyak-
ran boszantóan együgyű banalitásai-
ból is. Még sem tesszük, mert Reményi 
szándékai kétségtelenül annyira neme-
sek, hogy legfurcsább csodabogarai ré-
szére is mentségül szolgálhatnak. De 
mindamellett olvasás közben gyakran 
van az az érzésünk, mintha egy nagyon 
derék, becsületes, de nem valami szép 
asszony hisztériás rohamokba esnék 
előttünk attól a vágyától, hogy minden-
áron szépnek akar látszani és minden 
eddigi erkölcsi és szellemi megkötött-
ségétől megszabadulva egyszerre lehány 
magáról minden szemérmet, levet min-
den józan észt, ruháját leszaggatja és 
kétségbeesetten rikácsol olyasmiket, 
amiket sohasem tett és tehetett meg, 
trágárságokat beszél, átkozódik és 
szörnyű együgyűségeket rikoltoz, amíg 
csak ájultan össze nem esik. — Más-
kor pedig olyan, de nem tehetséges 
festő alkotta expresszionista képsoro-
zatra emlékezünk (amint hogy Re-
ményi bevallott célja és állandóan 
használt eszköze épen a minden reali-
tásról megfeledkezett legvégsőbb inten-
zitású túlzások hajhászása), amelyek-
ben a külső valóság képe dirib-darabra 
tépve monoton káosz bizonytalan mo-
zaikjára hull szét, mert nincsen semmi 
benne, ami új egésszé foglalná össze. 

Vajjon e könyv után lesz-e még Re-
ményi Józsefnek reggele, vajjon morá-
lis idegességéből túl tud-e emelkedni 
a jó és rossz határán, nyer-e akkora táv-
latot az élettel szemben, hogy annak 
bomlási tünetei őt magát ne döntsék 
kifejezésmódjának teljes bomlásába, 
azt ebből a könyvből nehéz eldönteni. 
Vajjon olyan-e, mint a gyógyulásra 
hajló szervezet felfakadt daganata, 
melyben a test megszabadul a mérgé-
től, vagy pedig halálosan mérgező kele-
vény, amely csak pusztulást jelent, 
ezt csak az író jövője mutathatja meg. 

Farkas Zoltán. 

Szathmáry István : A szép lovagja. 
Budapest, Singer-Wolfner. Szathmáry 
István a lelkesedés poétája. Minden 
versét állandó hév ihleti. Költő, aki 
folyvást a szépségre hivatkozik s a 
valóságból menekül. Kései romantikus 
lélek. Nincsenek nagy problémái, köz-
vetlenül, könnyen fejezi ki állásfogla-
lását az élet jelenségeivel szemben s 

érzés gondolat, mely eltölti, szépen, 
gördülő, csiszolt szavakban árad. Nem 
a képek ujdonságával kápráztat, ren-
desen egy hasonlatból fejlik ki egy-
egy verse, logikus sorrendben patakzó 
szakokon keresztül. Nem új költészet, 
de rokonszenves, finom, rajongó szép-
lélekre valló. Szathmáry Istvánt egy 
időben irredentaköltőnek foglalta le 
közönsége, holott már jóval azelőtt 
egyéb versei is megjelentek, s vélemé-
nyünk szerint, pályájának értékesebb 
irányát jelölték ki. Hazafias dalait sokat 
szavalták s ma is többször hallhatjuk 
ünnepélyeken. Lelkes, szenvedélyes ver-
sek, harsogó tiltakozások a magyar 
sors ellen. Itt Szathmáry István, Áb-
rányi Emil hű tanítványa, s mint tanít-
vány, követi mesterét a végletekben is. 
Sokszor túlságosan hangossá válik s a 
dobogót jut tat ja eszünkbe ; felülkere-
kedik benne a páthosz, a forró, izga-
tott szavak sodrából lüktető szenve-
dély, ellenséggyűlölet s a rajongás, 
mellyel nemzetünk védőit, nagy em-
bereit magasztalja. Sokkal természete-
sebbek szerelmes versei, több bennük 
az igazi hangulat, itt inkább megta-
lálja önmagát, amint az emberi lélek 
hullámzását egy-egy természeti képen, 
margitszigeti élményen át tükrözteti. 
Nyelve ilyenkor a legtisztább han-
gokra képes s ragyogni tud, mint az 
óbor tüze. Legutolsó kötetében már 
jelentékenyen megállapodott, fejlődött 
is, s mindinkább el tudja hitetni a 
versbefoglalt érzésanyag valódiságát. 
Hazafias verseiben is jórészt megsza-
badult már a sallangtól, kifejezés-
módja tömörebb, eredetibb lett. He-
lyes úton jár az igazi művészettel meg-
formált hazafias vers felé s szemláto-
mást szakít a tetszetős, sekélyes nyelv-
vel, melyen minden kor alkalmi költői 
a nemzet sorsáról énekelnek, szálló-
igékké vált jelzőkkel, ismert antitézi-
sekkel. Vajthó László. 

Lakatos László: Angoramacska. 
Athenaeum, Budapest, 1929. Lakatos 
László kis regénye nem valami kellemes 
irásmű. Van ugyan némi meséje is : 
egy szeszélyes lipótvárosi hölgy, aki 
sokkal inkább terézvárosi, mert hiszen 
az író is minden ízében az, gyors vál-
takozásokban csereberéli együgyű férje 
megtűrte három szeretőjét, akikre rö-
videsen ráún. De a regényke hang-
súlya nem e soványka mese valószerű-
ségén nyugszik, nem is az alakok élet-
hűségén, mert a mese erőszakosan ki-
eszelt és bukfencezve forgatott, az ala-
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kok pedig gúnyos ötletekből elmosó-
dottan összerótt kabaré figurák, akik 
az író kényekedvének áldozatai. Laka-
tos nem is annyira regényt írt, mint 
inkább jelenetekre szaggatott és el-
beszélésre transzponált bohózatot. 
Kabaréalak hősnője Anita is, akit az 
író alapjában hideg erotikus képzelete 
fickándozó elméjének minden furfan-
gosságával törekedett kidiszíteni. 

Lakatos tehát másra törekedett, 
mint a többi meseszövő és emberábrá-
zoló írók. Lakatos elsősorban szellemes 
akart lenni, a budapesti könnyűvérű 
nők erotikájának Wildeje, végtelensé-
gig paradox, de mégis mélyen igaz ötle-
tek és életmegfigyelések termelője, 
pszichoanalista, aki az asszonyi lélek 
minden rezdülését ismeri, a hetera 
temperamentumnak fölényes bemuta-
tója. 

írásának úgyszólván minden sora 
tele van spékelve egymást tolongva 
kergető szellemeskedésekkel, amelyek 
ki nem apadó áradata sem tudja feled-
tetni azt, hogy Lakatos egyáltalában 
nem valami szellemes ember. Hiába 
állít mindent és mindenkit fejtetőre, 
nem tud új formát adni régi dolgoknak 
és még kevésbbé új dolgokat új for-
mákba önteni. Tehetsége egyáltalában 
nem terjed túl a szó- és gondolatjáté-
kokból álló kávéházi tréfálkozás sablo-
nos, bár fürge dialektikáján, amely 
merészen mindent összekever és abban 
a hiszemben él, hogy a gyors váltako-
zás már önmagában is művészete a 
gondolatnak. Egy dolog azonban meg-
lepő Lakatosban, az a fel nem tartóz-
tatható szinte hisztériás áradat, amely-
lyel szellemeskedése kitör belőle. Mint-
hogy pedig a hármas szeretkezés so-
ványka sültecskéje már amugy is el-
merül a köréje öntött viccelődés pépé-
ben, minazokat a szellemi röppentyű-
ket, amelyeket nem tudott elbeszélé-
sébe belészorítani, befejezésül egy kü-
lön fejezetben hozzábiggyesztette «Egy 
úrinő naplójából, Anita feljegyzései» 
címmel. Több mint százötven aforiz-
mát és milyen újak ezek valamennyien, 
csak úgy hemzsegnek közöttük az ilyen 
geniálisan új meglátások, min t : «Ruha 
teszi az embert és női ruha teszi a 
férfit — tönkre». «Mindegyik nő hiú». 
«A férfi sohasem a nőt veszi meg, ha-
nem csak a szerelmét». «Semlegesnemű 
lény = házastárs». 

Vannak a remek sorozatban csodá-
latosan friss anekdoták is : «Az uram 
valahányszor vitatkozunk mindig csi-
t i t . De hát fiam gondolkozzál egy 

kicsit ! Azért se ! Én nő vagyok, nem 
gondolkozom !» 

Külön kategóriába esnek az efféle 
mélyértelmű megnyilatkozások : ame-
lyek nyilván szellemes tréfának voltak 
szánva: «A hazugság hímnemű, mert 
mindig férfiaknak hazudunk, a hűség 
nőnemű, mert hűnek csak nőhöz lehet 
lenni». 

Anita és Lakatos meglehetős művelt-
séggel is rendelkeznek, bár egy kissé 
lenézik a dolgot: «Shakespeare, Goethe, 
Petőfi, Michel Angelo, Rembrandt, 
Beethoven, Bach, Kant, Schopenhauer 
mind férfiak voltak. Mi nők egyszerűen 
nem vesszük magunknak a fáradtságot, 
hogy zseniálisak legyünk». 

Sajnos, Lakatos sem vett magának 
annyi fáradságot. Zsenialitás helyett 
önelégült szorgalommal locsogtatja a 
legősibb vicceket : «Egy férfi álmában 
több logika van, mint egy nő disszer-
tációjában». Avagy pedig : «Az ember 
nem azért él, hogy egyen, hanem hogy 
fogyjon». 

Az eredetiség nem lévén Lakatosnak 
erős oldala, törekvő elkendőzéssel ipar-
kodik régi holmikat újjá varázsolni. 
Különösen a nők életkori vicceit. Pél-
dául ekképen : «A nő élete tar t a tizen-
nyolcadik évtől a harmincnyolcadikig. 
Milyen szerencse, hogy a tizennyolca-
dik előtt kezdődik pár évvel és hogy 
a harmincnyolcadik később végződik 
néhány évtizeddel». 

De talán elég ezekből a régen elnyűtt 
tréfácskákból, amelyekkel Lakatos 
mindenáron ötletes és merész szellem-
nek szeretne látszani. Persze merész-
sége egyébként egyet jelent a teljes 
szexuális cinizmussal. De ennek meze-
jén is eléggé unalmas, mert ebben is 
csak másokat ismétel. Az egyedüli, ami 
az övé, kegyetlenül kellemetlen stílusa. 
Természetesen ez is a szellemeskedés 
szuperlativuszára van hangolva, csupa 
parányi pattogtatott mondatot ír, me-
lyeket mechanikusan a legolcsóbb el-
lentétekbe állít, egymással szembe, úgy 
hogy alkalmasint nem egy olvasó fel-
felhördül, ha léptennyomon effélékre 
bukkan : «A tengert nézte és a holdat. 
Mert szépek az éjtszakák Olaszor-
szágban és az ég is lila volt. Anita 
válla is lila volt. És fáj t . Az ég nem 
fájt.» 

Unalmas könyv ez. Untatja az olva-
sót, aki beléún a töméntelen viccelő-
désbe, belé a kabarémesébe, hiszen ezek 
az Aniták és szeretőik minden pere-
puttyukkal egyetemben réges régóta 
szörnyen unalmasak. X. 
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Edith Wharton: Félálomban. For-
dította: Juhász Andor. Révai kiadás, 
Budapest, 1929. Néhány év óta mind-
inkább meg kell győződnünk arról, 
hogy az angol Amerikát nem lehet 
többé egyszerű vállvonogatással el-
intézni, ha mai irodalmáról beszélünk. 
Egymásután ismerkedünk meg olyan 
íróival, akik semmivel sem alacsonyabb 
rendű művészi célokat tűznek ki ma-
guk elé, mint az európai lélekelemző 
regényírók. Az amerikaiak között nem 
egy komolyan számbavehető tehetség 
is akad, bár elsőrangú géniusz eddig 
még nem jelentkezett közöttük. S ha 
vannak az Egyesült-Államoknak ilyen 
komoly, művészi regényírói, nyilván-
valóan van már jókora olyan regény-
olvasó közönsége is, amely a silány 
szenzációs, detektív, vagy állatregé-
nyekkel, nem elégszik meg, hanem 
szívesen forgatja hazája amaz íróinak 
műveit is, akik nem törekszenek kiter-
jedésben és meghökkentő meglepeté-
sekben duskálkodni, hanem az emberi 
lélek mozgását választják mindjobban 
elmélyedő érdeklődésük tárgyául. Ezek 
közé kell számítanunk Edith Whar-
tont is, akinek egyik legelterjedtebb, 
legsikerültebb regényét «Félálomban» 
címmel nemrégiben adta ki Juhász 
Andor folyamatos fordításában a Ré-
vai-cég. 

A majdnem háromszáz oldalas re-
gény, melynek formai multját persze 
az európai regény kialakulásában, fő-
képen pedig Franciaorszábgan lehet 
megtalálni, amerikai tárgyú, mert a 
newyorki társadalomnak, a gazdagok-
nak, de nem a milliárdosoknak életéből 
ád egy érdekes metszetet. Nagyvilági 
regény, nemcsak témaválasztásában, 
hanem formai tekintetben is, bizonyos 
előkelőségre törekvő választékosságá-
ban, amellyel minden végletes kilen-
géstől óvakodik. Realista, de távol áll 
mindennemű nyers naturalizmustól, 
kesernyés, de nem keserűen vádaskodó, 
nagy szenvedélyeket nem ismer, de 
ujjongani sem tud, nem épen felszínes, 
de nem is markol az élet fájó mély-
ségeibe, ha néha távolból óvatosan 
meg is sejteti őket. Világfelfogása némi 
arisztokratikus kételkedés, amely ka-
cérkodik ugyan a tiszta emberiség 
követelményeivel, de ironikus váll-
vonogatásnál alig megy tovább. 

Egy nagyvilági úrinő köré csoporto-
sul a regény meséje, amely nagyon 
részletesen rajzolja meg, hogy a felü-
letesen reprezentáló élet, miközben 
mindent feláldoz az imponáló társa-

dalmi szereplésért, mennyire idegen-
kedik mindennémű mélyebb lelkiség-
től. Két alapelve van : csillogni és még 
csak meg sem lepődni. Ennek az élet-
nek hazug külszinhajhászását, mely 
művelőit mély megrázkódásoktól, de 
minden igazi emberi örömtől is meg-
fosztja, finom gúnnyal és jellegzetesen 
rajzolja Edith Wharton. Hogy félszeg-
ségeit és eltévelyedéseit kellőképen ki-
emelje, egy fiatal, csupa szívből álló 
leányt helyez ebbe a konvencióinak 
bilincseibe vert és képmutató világba, 
aki nagyon szenved ugyan, de csak 
félig ébred szenvedése okának tuda-
tára és a legkevésbbé sem gondol sza-
badulásra, mert ő is szinte félálomban 
él, akár a többiek. A regény miliő-
rajza általában sikerültebb, mint az 
egyes emberi alakoké, akik sokszor 
elmosódnak a történet célzatos áram-
lásában. Vannak igen finom megfigye-
lései, közöttük bőven nőies maliciájú 
meglátások is és különben is szereti a 
kissé paradox mondásokat, de ezek 
nem mindég jobbak mint az a világ, 
amelyre az írónő gúnyos mosollyal 
tekint. A szexualitás vonatkozásai te-
kintetében ultrapuritán, ami kissé szo-
katlan a mai európai világban és külö-
nös ebben a regényben, amelynek a 
szexuális hidegség az alaptémája, de 
csak ép hogy pedzi és megsejteti, hogy 
aztán óvatosan kitérjen útjából. 

Végső eredményben alkalmasint az 
lesz az olvasó benyomása, hogy egy 
művészetében és világfelfogásában tár-
sadalma megkötöttségétől részben 
megszabadult író műve ez a könyv, 
mely mégis mélyen benne gyökerezik 
a megkövesedett konvenciókban, ezek-
től épen úgy nincs ereje magát elszakí-
tani, mint a regény alakjainak, akik 
érzik ugyan életük hazugságát, de 
szabadító tettek helyett csak desillu-
sióban keresnek menedéket. F. Z. 

Mereskovszkij : Napoleon az ember. 
(Dante, 1929.) Mereskovszkijt, a költőt 
és prófétát (szereti magát annak mu-
tatni), nálunk általában kétféleképen 
szokták megbírálni. Egyesek, akiket 
inkább a ma véres és komoly törté-
nete érdekel, mint a mult dekorációs 
függönyökkel tarkított színpada, Me-
reskovszkijt konzervatív és dekoratív 
írónak tart ják, aki regényei, tanulmá-
nyai logikus felépítését gyakran ön-
célú, misztikus vallásfilozófiájának veti 
alá. Mások viszont a legnagyobb élő 
orosz írót látják benne. Az előbbiben 
sok igazság, de kevés méltányosság 
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van. Mert ez a nagy szláv, aki a mai 
élő orosz irodalomnak kétségkívül egyik 
kimagasló alakja, számunkra még nem 
teljesen túlhaladott álláspont. 

Legújabban megjelent Napoleon az 
ember című életrajzában régen megszo-
kott írásmódja szerint tézissel és anti-
tézissel indul. Véres és komor ember-
alakok soha sincsenek nála, mert hőseit 
örökösen misztikus rongyaiban melen-
geti. Ha mégis vannak, nem az ő 
érdeme, hanem azé, akit rajzol. Napo-
leon szerinte csak kétféle lehet, vagy : 
Prometheusz, Messiás ; vagy : kalan-
dor, bandita, apokaliptikus állat, Anti-
krisztus. Igy aztán természetes, hogy 
tanulmányában, mely jórészt eszerint 
a cél szerint összeválogatott idézetek-
ből áll, Napoleon lelke, emberi mi-
volta helyett, legtöbb esetben csak a 
drapériákat látja meg s az olyan jele-
neteket vetíti elénk, melyeket Napoleon 
a tömeg felé tekintve tett . Ez a szeren-
csétlen kritikai meglátás, ez az öncélú 
szubjektivitás okozza aztán azt, hogy 
a kötet nem tudja úgy értékeltetni 
Napoleont, ahogy az azt megérde-
melné. Különben néha, elvétve Meres-
kovszkij meglátja Napoleonban, a sötét-
ben botorkáló embert is, aki kétségek 
között él, akiből minden hiúság ki-
veszett, aki már csak áldozat önmaga, 
Franciaország és a világ előtt. Az ilyen 
helyeken Mereskovszkij megmutatja, 
hogy olykor zseniális is tud lenni és ha 
nem kötnék sajátos vallásfilozófiájá-
nak bilincsei és tejszagú misztikumai, 

méltó képet festhetett volna erről a 
bukásában is fenséges világtörténelmi 
alakról. 

Mereskovszkij : Napoleon élete. 
(Dante, 1929.) Különös véletlen, hogy 
Mereskovszkij ebben a kötetében, mely-
ben Napoleon életét mondja el, hősé-
ben akarata ellenére, az Embert hang-
súlyozza. Talán épen ennek a tudat-
alattiságnak lehet köszönni, hogy Na-
poleon itt tisztábban, valószerűbben és. 
emberibb nagyságában komorlik elénk, 
mint az előző kötetben. Sok újat ugyan 
itt sem mond az író, de mintha nem 
törődne sajátos irányzatosságának mes-
gyéivel. Itt Napoleon már nem misz-
tikus alak : Messiás vagy Antikrisztus, 
hanem Ember; nem ködfoszlány, kör-
vonal, hanem gigászi nagyság, aki 
lénye legmélyebb gyökeréig élő, s tele 
van vággyal, érzéssel és a becsvágy 
hatalmas erőivel. Az író nem igen 
dekorál, szeme, a lélek és a test, a 
szellem és az anyag örök harcát figyeli. 
S ezeken a dulásokon keresztül tisz-
tán és valószerűen mutatja meg a hőst, 
akivel együtt remegünk, mikor elin-
dul Korzikáról, és együtt sírunk, mikor 
Szent Ilonára, csodálatos élete utolsó 
állomására érkezik. 

A könyvek csinos kiállításban jelen-
tek meg, de a címlapon az író nevét 
német helyesírással szedték. A fordító 
vagy a kiadó ügyelhetne az ilyen apró 
dolgokra is. 

Zaka Sándor. 


