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szedelmes hálójában. Ez a vergődés 
korlátozza írói egyéniségét, károsan 
szűkre szabja látókörét. Abszolút érték-
ben, jelentőségben a Hanna nagy útja 
semmi esetre sem fejlődés a Vadludak 
után; mint Sásdi Sándor tehetségének 
dokumentuma azonban ez a könyv is 
figyelemreméltó. Az olvasónak önkén-
telenül is az a benyomása támad, hogy 
Sásdi Sándorra nem tesz jó hatást a 
kisváros, a kicsinyes vidéki környezet, 
amelyben él. Talán ki kell szabadulnia 
ebből a szűkös környezetből, hogy 
megtalálhassa a belső felszabadulást, 
a megnyilatkozásnak azt a zavartalan 
lehetőségét, amelyben az ő rokonszen-
ves intelligenciája, artisztikus finom-
sága, imponáló stílusérzéke teljesen 
érvényesülhet. Bizalommal várjuk azt 
a könyvet, amely Sásdi Sándor belső 
felszabadulását fogja dokumentálni. 

Thury Lajos. 

Benedek Marcell: A francia irodalom. 
(Budapest, Athenaeum.) A mindig kel-
lemesen író Benedek Marcellnek ezt 
a könyvét csak részben tart juk sike-
rült alkotásnak. Ott, ahol régi kedves 
területén mozog és a modern regény-
ről beszél, sok eredeti és élvezetes dol-
got mond, de kár volt a régi irodalom-
hoz nyulnia ! . . . 

Igaz, hogy irodalomtörténetének sze-
rény célt tűzött k i : olvasni tanít. 
«Annak a jövendőbeli kulturális álla-
potnak szolgája vagyok én, írja, amely-
ben az olvasóközönség nagyobbik része 
éretten és hozzáértően vizsgálja majd 
az irodalmi és művészi alkotás hogyan-
ját, s nem részegül meg, vagy nem 
riad el a mí-től. Ma még, fájdalom, 
ködös messzeségben sejtem ezt az álla-
potot. Nemcsak a közönség, de a kri-
tika és a nagyképű «tudomány» is 
primitív tartalmi, világfelfogásbeli, er-
kölcsi megítélések alapján fog pártot 
irodalmi és művészi alkotások mellett 
vagy e l len . . .» Az egyetlen ideális 
célja a kritikusnak tehát a Szépre rá-
mutatni. 

Mindez szép volna, ha minden em-
bernek s így Benedek Marcellnek csak-
ugyan volna olyan «művészi megér-
zése», melynek segítségével felülemel-
kedik világnézetén és attól függetlenül 
tudna ítélni minden idők íróiról. De 
hogy nem így van, az a könyv sok-sok 
lapján kitűnik, mikor az író háború-
ellenes pacifista világnézetével és nem 
csupán a szépség megérzésével méri 
az írókat, sőt még a középkori chanson 
de geste-eket is ! Igy lesz Benedek Mar-

cellnél Barbusse döntő biró szegény 
Roland esetében : «Roland palatinus, 
aki dicsvágyból gyilkosa lett emberei-
nek, apja a katonai erényről szóló nagy 
hazugságnak . . .» (16. 1.). Hogy egyéb-
ként a Roland-éneknél a művészi meg-
érzés nem sokat segített, az Benedek 
M. unott mondataiból kitűnik. Pedig, 
hogy mennyi homerosi szépség van 
ebben a csodálatos költeményben, 
mennyi igaz mozdulat, klasszikusan 
sommás, plasztikus lelki rajz, nemcsak 
Bédier gyönyörű tanulmányai mond-
ják, hanem minden hű olvasó könnyen 
rájöhet. A szerzőnél azonban az a baj, 
hogy ama bizonyos szépérzék mögött 
is mindig ott van a világnézet, vagy 
jellembeli idegenség, mely képtelenné 
teszi a legjobb szándékú kritikust a 
szükséges sympathiára . . . S ekkor jö-
hetne segítségül a «nagyképű tudo-
mány» . . . 

Ugyanúgy nem veheti senki sem 
rossz néven a könyv írójától azt sem, 
hogy Romain-Rollandról és sajnos, 
Barbusseről is oly meleg hangon, annyi 
megértő lelkesedéssel ír. De vajjon ez 
a melegség csupán a szépségnek szól? 
Még Romain-Rollandnál elhihetjük, bár 
Jean-Christophe utáni műveit csak a 
pártember csodálhatja oly fönntartás 
nélkül mint a szerző, de Barbusse lom-
pos stílusa aligha rezegteti meg kelle-
mesen a megérző lélek szépségkereső 
csápjait . . . 

Bizony a szép kizárólagos kultusza 
az irodalomtörténetben és kritikában 
csak önámítás, arra jó, hogy a kritikus-
ban tudattalanná tegyen olyan ítéle-
teket, melyek lappangva tovább mű-
ködnek és továbbra is irányítják az 
író válogatási érzékét. 

Ennyi ellenszenv mellett nem csoda, 
hogy a régibb irodalom történetébe 
aztán kisebb hibák is csúsztak be. 
A breton regények nem követik a feu-
dális élet megnyugvását (18. 1.), mert 
hiszen Chrétien de Troyes a XII . szá-
zadban írta őket, amikor is a legvadabb 
«feudális» regények keletkeztek. «Nagy 
Károly zarándokútja» 1150 körül és 
nem 1060 körül keletkezett. Nagy Ká-
roly történeti veresége lehet, hogy 
Roncevauxnál volt, de a krónikák erről 
nem tudnak, Roncevaux neve csak a 
regényes történetekben bukkan fel. 
Elavult nézet az is, hogy a francia nyelv 
a latinnak gall, kelta és egyéb törzsek 
fiziológiai alkatához való idomulásá-
ból keletkezett. Minden gallnak hitt 
hangjelenségről sikerült kimutatni, 
hogy a gall nyelv kipusztulása után 
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keletkezett. Még a XVI. század iránt 
is csak mérsékelt jóindulattal viselte-
tik a szerző (Rabelaist kivéve), holott 
ma már világos, hogy a roppant költői 
ihletből, lendületből, magasba törésből, 
amit Ronsard költészete jelent, még 
Victor Hugo idejében is maradt valami 
s Malherbe csak lefokozta a lelkes 
platonista költő isteni fuvalmát, de 
belőle élt. Ezeken a lapokon, bár so-
sem érdektelen, amiket a szerző mond, 
kissé kelleténél jobban érzik, hogy 
pensumot ír. 

Annál szélesebb, mélyebb mindaz, 
amit a XIX. század irodalmáról olva-
sunk nála, különösen Balzacról, Stend-
halról, Flaubertről, Zoláról kap az 
olvasó sikerült és nem egyszer egészen 
újszerű, rövid jellemzéseket. Viszont 
a modern irodalom kusza egyvelegében 
Benedek Marcellnek sem sikerült ren-
det teremtenie, inkább egymásután kö-
vetkező széljegyzeteket ad minden 
különösebb átfogó rend nélkül. 

Az egész könyvből azonban az is 
kiderül, hogy a szerző nem hajtot ta 
végre kitűzött programmját, t . i. nem 
csupán az egyénileg szépnek érzett írók 
történetét adja, hanem ép úgy igyek-
szik teljes lenni, mint bármely más 
nagyképű (=tudós) irodalomtörténet. 
Pedig nem utolsó gondolat: milyen 
volna egy olyan irodalom, mely csak 
a modern ember szempontjából érde-
kes írókat foglalja össze? Ha mindig 
ehhez a szemponthoz tartotta volna 
magát B. M., kétségtelenül még jobb 
könyvet kaptunk volna tőle. 

Bizonyos stilus-nyegleségeket. ami-
lyen például a kissé elavult társalgás 
az olvasóval, nem kell túlságosan ko-
molyan vennünk (pl. ezt az állandóan 
visszatérő gallicizmúst: «és amit akar-
tok»). De határozottan kellemetlenül 
hat az a hors-d'oeuvre, melyet a könyv 
kellős közepén, Rousseau és Buffon kö-
zött kapunk az író saját, csakugyan 
borzasztó családi eseményéről, kis lá-
nya haláláról. Efféle stílustalanság se-
hol a világon nem volna lehetséges. De 
ha mindezeket elnézzük az írónak, 
épen könnyed, jól folyó, eredetiségre 
törekvő stílusa teszi olvashatóvá B. M. 
könyvét, még olyan helyeken is, ahol 
a pensum láthatólag fárasztja íróját. 

Eckhardt Sándor. 
Hét verseskönyv. Hét új név szerepel 

a borítékokon. Szerző, verscsináló mind 
a hét, de a szó legmagasztosabb értel-
mében egyik sem költő, egyik sem 
hordja magán az elhivatottság szent 

bélyegét, egyikben sincs meg az a plusz, 
amely a költőt költővé teszi, ha bár-
milyen ócska, vagy bármilyen új habi-
tusban áll is ki a piacra. 

Pedig örömteli reménységgel vágtam 
fel a friss könyveket ; egyiket a másik 
után dobogó szívvel, lankadatlan figye-
lemmel lapoztam végig : hátha ez lesz 
az, aki friss fáklyákat szúr a magyar 
líra horizontjára? És egyre fogyó re-
ménységgel folytattam : ha legalább a 
fiatalság csodaszép részegsége fűtené 
álmaikat, ha merész és lehetetlen vá-
gyaikat tördelnék könnyes sorokba, 
ha csak valahol is rá tudnék bukkanni 
arra a pár sorra, amiért érdemes volna 
egy kicsit irigykedni rájuk ! De, sajnos, 
ezeknek a fiataloknak még eksztra-
vaganciáik sincsenek, vagy amit annak 
szánt egyikük-másikuk, az már régen 
levitézlett banalitásnak hat. Javarészt 
szárnypróbálgatások, de szárny híjján. 
Közeli elődök hagyatékát kérődzik,-
nem titánok, nem garabonciások, nem 
is forradalmárok : kérészek csak, akiket 
a forró nyár termelt ki s akiket talán 
már holnapra elsöpör az őszi szél. 

Vegyük sorra őket. 
Mihály László Barna: Öröktűz. (Csík-

szereda, 1928.) Jelentéktelen versfüze-
tével azért kell foglalkozni, mivel Pes-
ten is él egy Mihály László nevű erdélyi 
poéta, akinek 1926-ban megjelent vers-
kötetéből Mihály László Barna alig-
hanem szándékos tévedésből magáévá 
tett néhány strófát. A pesti Mihály 
László például azt írja «Azt hittem . . .» 
című versében : 

Azt hittem, hogy nagyúr leszek 
s lenéztem gőgösen mindenki mást, — 
egyszer holló hajad vállamra ráhull, 
mint pompázó király-palást. 

Mihály László, a barna, «Istenrab» c. 
versében ezt ilyenformára módosítja : 

Hittem akkor, hogy én is nagy «Ur» 
[leszek 

S lenéztem gőgösen mindenki mást, 
— Én Istenem, ma csuha, korda rajtam 
S vállamon kigúnyolt Krisztus-palást. 

E versnek negyedik, hatodik és hete-
dik strófáját is a pesti Mihály László 
«A gályarab» s «Erdélyi karácsony» c. 
verseiből módosította át a saját hasz-
nálatára. Más verseiben is hasonló 
inkorrektségre találunk. «A költő car-
neválja» című versét a pesti Mihály 
László «Ad notam Csokonai», «A bohóc» 
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