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Berda József : Egyedül. (Versek, Uj-
pest.) — Hogy a pesti irodalom nyelv-
anarchiája milyen veszedelmet jelent 
fiatal íróinkra, hamarosan nem is tudok 
rá elszomorítóbb példát, mint Berda 
József új kötete. Tévednek azok, mint 
legutóbb Ignotus is, akik azt hiszik, 
hogy az agyonreklámozott fővárosi 
írókat idegen fajiságuk miatt vonako-
dik elismerni a magyar kritika. Nyel-
vük ellen irányul a tiltakozás, nyelvük 
ellen, melyet a közízlés barbárnak érez, 
hiszen rikító színfoltjai, szóficamai nem 
pótolhatják a tiszta magyar előadás-
mód mély szépségeit. A pesti stílus nem 
gazdagodás, hanem ijesztő szegénység. 
Elmossa a finom árnyalatokat, letörli 
a lepkeszárny zománcát, bohócsapkát 
nyom a tragédiahős fejébe. Évtize-
dekig annál vígabban folyhatott ez 
így, mert az izmusok erejük javát épen 
a soha nem hallott expressziók, a 
«merőben egyéni» kifejezések hajszolá-
sában fecsérelték el, kaput tárva min-
den nyakatekert szószátyárságnak. Ve-
tésük most kezd kévébe gyülni leg-
ifjabb költőink verseiben. 

Berda József, egy előkelő folyóirat 
munkatársa, félig-meddig már beérke-
zett poéta. Verseiből kamaszos fris-
seség árad, váltakozva a mai ifjúság 
roppant elhagyatottságának testi és 
lelki nyomorával, vergődésével, ború-
jával. Megismerjük minden életkörül-
ményét, családi érzését, vágyát a szere-
lemre és a gyermekre, a tisztaságra és 
az Istenre ; természetes együttérzését 
a nincstelenek iránt, parasztrajongását 
és egyszerűségre törekvő költőiségét : 
egész felelősségteljes, megcsúfolt hiva-
tástudatát. Elpanaszolja betegségeit, 
pubertásos lázait, elsóhajtja, miértis 
nem ment szülei kívánsága szerint mise-
éneklő papnak. Csakhogy mindezt 
olyan nyelvi hibákkal, hogy az egye-
nesen elképpesztő. Megreformálja a 
birtokos személyragozást : «meg nem 
mérhetendő kilométereknek kilométe-
rekjén» írja s ugyanebben a versben 
hiányos igeidőinket is kiegészíti egy új 
alakkal : «tudja lett légyen». Az ember 
hajlandó volna sajtóhibának vélni eze-
ket, de a versekben másutt is hemzseg-

nek a «sok apró állatocskák»; az éjt-
szaka kutyátvonító nála s az öreg-Isten 
zsíros bizserében játszik a hozzá vissza-
jutott emberrel. 

Ez a költő nem ismeri a magyar nyel-
vet. Változtat rajta, ahol fölösleges 
vagy lehetetlen, másutt meg a leg-
fakóbb közhelyeket is a kinyilatkoz-
tatás méltóságával írja le. Mindezek 
azonban javítható fogyatkozások, s 
menthetők a huszonötéveskor «kazá-
nos» túlfűtöttségével. Komolyabb baj 
— s ez az eddigi idézetekből is lát-
ható — , hogy Berda képzelete tipikus 
szófantázia : nem képeket, hanem hang-
zatokat fűz össze. Sokszor érdekes ez, 
de csak a legritkábban meggyőző. Egy-
vonalú alkotása alig van, hibátlan egy 
sincs. Pózában sok a rokonság Kassák 
magatartásával, annak elhitető ereje 
nélkül. Költészetében halvány, bizony-
talan részletek váltakoznak szerencsés 
leleményekkel, de minden hangsúlyo-
zott egyszerűsége mellett is van valami 
verejtékszaga, amely a kávéházi elmé-
letekre emlékeztet. Jó irányban keresi 
magát, rövid előszava szerint el akar 
dobni minden modorosságot (néhány 
darabjában már az ütemes tizenkettős-
sel is megpróbálkozik), de reményre ma 
még csupán nyers — néha kissé kelle-
metlen — őszintesége jogosít. Költe-
ményeinek valami fanyar hordóíze van, 
mint a rosszul kezelt bornak. Szeren-
csére még új szüretek várják — bízzunk 
benne — zamatosabb termésükkel. 

Legsikerültebbek a következő költe-
ményei : Valaki kinevetett, Messzi 
leány : fiút szülj nékem, Jó halál éneke, 
Beteg fiú októberi ágyon, öreg kano-
nok, arany öregség. Többi versei is 
csaknem mindig érdekelnek ugyan, de 
mint emberi dokumentumok, nem 
mint műalkotások. Juhász Géza. 

Halmi Bódog : Molnár Ferenc az író 
és az ember. Budapest, 1929. (A szerző 
kiadása.) Ez a kis könyv azzal próbál-
kozik meg, hogy a Molnár Ferenc körül 
folyó vitatkozásokban igazságot tegyen. 
Meglehetős önérzetesen azt állítja ma-
gáról, hogy tisztán ki tudja jelölni azt 
a helyet, amelyet az irodalomban a 
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Molnár Ferenc működése betölt és meg 
tudja rajzolni a Molnár Ferenc jöven-
dőjét is. Megígéri különben azt is, hogy 
vázolni fogja Molnár Ferencben a zsidó-
gyerek speciális erkölcsi és szellemi 
mentalitását, amely nélkül róla plasz-
tikus képet formálni nem lehet. 

Halmi könyve egy olyan intellektuá-
lis életet élő budapesti zsidóembernek 
állásfoglalását tünteti fel, aki meglehe-
tős olvasottságon kívül úgynevezett 
polgári józansággal és ízléssel rendel-
kezik és némi elfogulatlanságra törek-
szik Molnár Ferenccel szemben, de a 
nagyon is közepes ízlésen túl, amely 
gyökereit nem annyira a művészet ösz-
tönös megérzésébe, hanem egy minden 
ízében intellektuális jellegű szkepticiz-
musba ereszti, alig rendelkezik olyan 
képességekkel, hogy a büszkén ígért 
megoldáshoz eljuthasson. 

Molnár Ferencet nagy, zseniális író-
nak tartja, de minden kímélet nélkül 
elmondja róla és írásairól néha súlyosan 
elítélő megjegyzéseit is. Sok minden ki-
fogásolni valót talál Molnár Ferencben. 
Elsőben azt a közhellyé vált tévedést 
cáfolgatja, hogy legelőször Molnár Fe-
renc fedezte volna fel a magyar világ-
várost ; rámutat arra, hogy Ambrus 
Zoltán, Pekár Gyula, Bródy Sándor, 
Révész Béla, Kóbor Tamás, Heltai 
Jenő, a Hét gárdája, Szomori Dezső 
Szomaházi István, Szőllősi Zsigmond 
mindnyájan megelőzték Molnár Feren-
cet, tehát ebben a vonatkozásban a 
becézett «pester Kind» nem fölfedező. 
Halmi tagadja azt is, hogy Molnár 
volna a neuraszténiának, mint regény-, 
novella- és drámatárgynak irodalmi fel-
fedezője. Molnár a világvárosi éjtszakák 
krónikása, szeme csupán esti világítás-
ban lát élesen, de a napsütés káprázatá-
ban elhomályosul. A Molnár Ferenc éjt-
szakája a ragyogás, mámor, apró, deli-
kát bűnök lokáljaiban telik el, melyek 
részletrajzát indulatfűtötte lírával adja, 
ami azonban nála ritkán szakad ki a 
szívből, a megilletett lélekből, hanem 
inkább az idegekből, amelyeket felkor-
bácsol és örökös transba (így !) tart az 
éjtszaka tanyáinak fénnyel, borral em-
berpárával, tánccal, stb. telített leve-
gője. Ennek az éjtszakában élésnek ered-
ményei a túlnyomórészben apró ötletek-
ből megformált krokik, novellák, jele-
netek, melyek nem terebélyesültek 
epikus alkotásokká, regénnyé. A mol-
nári életmű mindhárom regényalkotása 
szerencsétlen. És Molnár Ferenc alapjá-
ban véve csak az a zsidó mulattató, aki-
nek mókás trükkjei ellenállhatatlan 

(sic !) erővel hatnak. Molnár Ferencnek, 
a szépírónak igenis nagyon lényeges és 
nélkülözhetetlenül szerves része az ő 
zsidó eszprije, apró gonoszkodásai, 
amelyek szintén ebből a fajiságból 
erednek. Ennek a fajtának jellegzetes 
vonásai mind megnyilatkoznak a Molnár 
Ferenc írói fakturájában, elsősorban a 
Heine tagadásos lelke. Megvan benne 
a zsidóember és a zsidó hírlapírónál jel-
legzetes színes, forró erotikummal zsí-
rozott sváda, amelynek emelkedettsé-
gét, szónoki pátoszát egy csibészes paj-
kosságú ötlettel, vagy szójátékkal a 
magasságból egyszerre a hétköznapiság 
trivialitására szállítja le. Megvan Mol-
nár Ferencben a primadonnás hiúság, a 
tisztelete a rangnak, előkelőségnek, 
annak a környezetnek, melyhez szár-
mazása, születésbeli és társadalmi kö-
rülményei nem, csak ambiciója férkőz-
hetik. Molnár Ferencnek csaknem egész: 
életműve, a benne hemzsegő emberek 
csoportja, zsidó írónak zsidó emberek-
ről való feljegyzése, mert emberei csak-
nem kivétel nélkül a hétköznapok mes-
gyéjén ballagó kispolgári semiták. Két-
ségkívül túlságos nagy tért adott az 
argónak és belévitte olyan élmények 
rajzaiba és olyan környezetbe is, amely 
ezt a pesti népnyelvet nem kívánja, sőt 
nem is használja. Nem igaz, hogy a hét-
köznapi munkában vivódó polgári tár-
sadalom, a budapesti középosztály fér-
fiai és asszonyai a körutak idiómáival 
tűzdelik tele mondanivalóikat. 

Molnár Ferenc műveit a horror genia-
litatis jellemzi, sőt a félelem és tartóz-
kodás a jó embertől is, ami karrika-
túrára vezet. A jóságtól, a derült építő 
alkotóerkölcstől való idegenkedésnek 
indokát Molnár Ferencben az emberben 
kell keresni, mert nemcsak művészeté-
ből kapcsolja ki a lehetőségig a jóságot, 
hanem életéből is. 

Halmi szigorúan bánik el Molnár né-
mely művével is : a Farkas voltaképen 
nem más, mint freudista sejtésekkel 
telített, olcsó szenzációkat kergető szín-
padi játék, amelynek nem annyira 
lélektani, hanem inkább gasztronó-
miába vágó tanulságai vannak és pedig 
az, hogy rossz kedélyállapotban, agyon 
idegesítve és zaklatva és mégis egy 
Royal-szállóbeli elég bőséges vacsorát 
elintézve nem jó rögtön lefeküdni és 
aludni, mert ilyen fizikai állapotban 
gyötrelmeset álmodunk. 

Nem tetszik Halminak a Farsang 
sem, melynek hőseit konjunkturális el-
gondolás szülte, alakjai papirosfigurák, 
miljőrajza hamis. Az Uri Divat elhibá-



226 
zott és sekélyes darab. Sőt a Rivierá-nak 
sem kegyelmez és vele kapcsolatban 
rámutat arra, hogy a nagyszerű írónak 
nincs mesélő invenciója és képzelőereje. 
Nincsenek perdülő akciói és színjátéka 
cselekvénytelen, egyszóval a Riviera vi-
gasztalan tévedés. Kikap Halmitól 
Molnár Ferenc a Vörös Malom című 
furcsaságért is, mert nincs érzéke a fan-
tasztikum, a vizionárius zónák iránt. 
Magasságokba szállni, a csudák világá-
nak távlatait megmutatni nem képes, 
az égig emelkedni nem tud. Erre a 
Vörös Malomra Halmi különösen ha-
ragszik, oldalakon át bírálgatja. 

Készakarva idéztük kissé hossza-
sabban Halmi legfőbb kifogásait Molnár 
Ferenc ellen, nem mintha azok valami 
újak, szellemesek, vagy mélyenjárók 
volnának ; idéztük őket eredeti fogal-
mazásuk nyelvtani és stiláris hibáival, 
mert érdemes tudomásul venni, hogy 
van az intellektuális zsidóságnak olyan 
rétege is, amely nem tartja fenékig tej-
felnek mindazt, amit Molnár Ferenc 
elébe tálal. De hogy teljes felülemelke-
désre, zsidóságától független szempon-
tokra ez a réteg sem képes, azaz, hogy 
zsidóságát igen sok vonatkozásban meg-
őrzi, arra az a tömérdek lelkesedés és 
magasztalás mutat rá, amellyel Halmi 
«hős»-ét körülrajongja. Tőlünk egészen 
távol álló, egyoldalú hamisítás volna, 
ha nyomatékosan utalnánk arra, hogy 
Halmi különben fölötte lelkesedik Mol-
nárért és sokkal több dícséretet pazarol 
rá, mint amennyi kifogást megkockáz-
tat. Nagyszerű darabnak tartja a mes-
terkélt Ördög-öt, kitűnőnek az elképzel-
hetetlen hazugságból felépített Testőr-t, 
az áljóságtól és ligeti szentimentaliz-
mus limonádéjától csöpögő Liliom-ot. 
Védi az örökre kimult Égi és Földi sze-
relmet, a kacagtatóan mesterkedő 
Üvegcipő-t, valóságos csodának tartja 
a Játék a Kastélyban-t és így tovább. 
Elsorolja majdnem mindazokat a ma-
gasztalásokat, amelyeket a pajtásság-
tól fűtött, vagy színházi hirdetésekkel 
fizetett sajtóból eléggé ismerünk. És 
aminthogy alig voltak szempontjai a 
kifogásolásban, épúgy nincsenek szem-
pontjai a magasztaláshoz sem, nem di-
csérhetjük a kifogásokért, még ha ta-
lálók is, és nem szállhatunk perbe ma-
rasztalásaival. Hogy egyáltalában ilyen 
részletesen foglalkoztunk kis kötetével, 
annak oka nem abban rejlik, hogy 
egyéni értékeket mutat, hanem hogy a 
pesti zsidóság egy része kijózanodásá-
nak érdekes tünete. 

—X. 

Lanátor Pogány Ferenc : Szabadon. 
Elbeszélések. Budapest. 1929. Második 
kiadás. A Vajda János-társaság kiadása. 
Egy év alatt második kiadásban jelent 
meg ez az elbeszéléseket tartalmazó 
kötet, ami mindenesetre figyelemre-
méltó dolog a mai időben, amikor min-
denfelől a novella haldoklásáról be-
szélnek és gyors elterjedést rendszerint 
csak hatásvadászó írások érnek el. De 
Lanátor Pogány Ferenc nem tartozik 
az olcsó eszközökkel élő írók, hanem 
ellenkezően, ama kevesek közé, akik 
tiszta művészetre törekszenek. A lelki 
élet mélyebben fekvő, rejtettebb réte-
geit szemléli és minden mesterkélt 
csattanót kerülve, halkan, nyugodtan 
alakítja ki az élet fájó érthetetlenségé-
nek furcsa és fájdalmas képeit. Egy 
kissé szomorú lélek, illuzióit régen el-
vesztette és keserű pesszimizmusát 
csak a jelenségek tarka-barka válto-
zatosságának szemlélete oldja fel. Na-
gyon szkeptikus, de nem követelődzve, 
hanem alázatos panaszkodással veti fel 
a «minek élni» kérdését, amely suttogó 
lombok halk zúgásaként, de mindég 
kiséri szavát. 

Csupa szenvedő és gyenge emberről 
ír, akik csak néha, végzetes pillana-
tokban érzik meg igazán nyomorúságu-
kat, de hiába, mert nem tudnak sza-
badulni tőle. Még ha gyermekről beszél 
is, ennek tulajdonságaiból is csak tehe-
tetlenségét látja, csak ama boldogtalan-
ságát, amidőn előérzetei már korán 
megsúgják, hogy életfogytiglan szen-
vedésre van ítélve. Nagy indulatok, 
nagy szenvedések nem igen foglalkoz-
tatják, témáit a leghétköznapibb, leg-
jelentéktelenebb életek elmosódott 
szürkeségéből szereti meríteni. Ebből a 
nyomasztó egyhangúságból hiába ipar-
kodnak hősei menekülni, nincs szá-
mukra megváltás. 

A bankigazgató, aki élete minden 
hazugságával szakít, útszéli csavargó-
ként hever az országút melletti réten 
és csak a pillanat nyugalma érdekli, 
holnapot nem ismer, nem keres ; a nyo-
morult életéből szabadulni vágyó vén 
írnoknak megdicsőülése egy pocsolyá-
ban végződik, ahol félig agyonzúzódva, 
holt részegen hever. Az anyját ra-
jongva szerető kis fiú gyilkol, hogy 
pénzt adhasson kezébe ; az öreg kivén-
hedt, megtépett utcalánynak csak az 
az egy boldogság jut, hogy két rongy 
ember összeverekedik érette ; a tenge-
ren hányódó részegségbe menekül a 
halál tudata elől ; a sok esztendő óta 
önsanyargató remete hirtelen támadt 
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szerelmi féltékenységből szegi meg 
fogadalmát : esendő, kicsinyes és mu-
landó minden, — szép és jó talán csak 
egy van : a halk szomorúság, leszámo-
lás az élettel, a desillusio. 

Ennek az életadta egyetlen megvál-
tásnak költője Lanátor Pogány Ferenc, 
aki gyakran művészi kifejező erővel 
alakítja ki elbeszéléseit. Részben a régi 
klasszikus novella formavilágán belül, 
mert írói mindentudásának álláspontjá-
ról rendszerint maga beszél, csak ritkán 
beszéltet, párbeszédet is csak elvétve 
sző elbeszéléseibe. A külső történéseket 
rövid összefoglalásokban adja, viszont 
annál részletesebben rajzolja a lelki 
állapotokat és átmeneteiket. Ezek 
meglátásához és továbbfejlesztéséhez 
élesen elemző és biztosan összefoglaló 
erővel rendelkezik, sőt megfigyelései 
gyakran újak is, aminthogy témaválasz-
tásában és az átalakítás számos vonat-
kozásában kerülni iparkodik a kitapo-
sott utakat. Ez gyakran sikerül is 
neki, anélkül, hogy keresetté válna. 
Ismert, de eddig fel nem fedezett típu-
sokat talál és nagy szeretettel, gonddal 
merül el ábrázolásukba. Nem után-
érzésekből, nem aktivitásra ébredt 
intellektuális elevenségből, hanem ér-
zelmi élményekből formálja ki egy-
szerű meséit, amelyek más és más eset-
ben legtöbbnyire mindig a lélek fáj-
dalmas önmagáraébredését ábrázolják. 
Alakjait élőkké tudja tenni, történései 
valószínűek, illúziót tud ébreszteni. 
Apró vonásokat helyez egymás mellé, 
de nem rajzol agyon, sem túl és tartóz-
kodó nyelvében is. Egyszerűen ír, nem 
halmoz és nem hajszol új jelzőket, nem 
akar öreg és elkopott szavakból meg-
lepő értelmet kicsavarni. Simán, egyen-
letesen, zajtalanul folyó mondatok-
ban ír, mintha ezzel az alázatossággal 
is kiábrándultságának halk szomorú-
ságához akarna simulni. 

Farkas Zoltán. 

Eckhardt Sándor: Ujfrancia leíró 
nyelvtan. Budapest, 1929. Eggenberger 
kiadás. 

Eckhardt Sándor újfrancia nyelv-
tana tudományos szempontból már 
azért is figyelemreméltó alkotás, mert 
— mint az előszóból kiderül — Gom-
bocz Zoltán mondattanának és a leg-
újabb nyelvtani elméleteknek alkal-
mazása a francia nyelvre. Az új elmé-
letek ismerete már a könyv címén is 
meglátszik. Nem «francia», hanem «új-
francia» nyelvtan. A szerző nem akarja 
kiterjeszteni megállapításainak érvé-

nyét a történelmi francia nyelvre is, 
hanem csak «a művelt párizsi osztály 
beszélt nyelvére és írott stílusára». 
Különválasztja a leíró és a történelmi 
nyelvtant. A nyelv története már nem 
a mai nyelv megmagyarázására szol-
gáló példatár, hanem a fejlődés külön-
böző fázisai egyenlőrangú társai a ma 
beszélt nyelvnek, azaz a mai nyelv is 
a nyelvfejlődésnek csak egyik állo-
mása, nem pedig a fejlődés végső célja. 
E szempont elvitathatatlan elméleti 
értéke mellett is gyakorlati szempont-
ból talán hasznosabb a régi nyelvtanok 
eljárása, amelyek a mai szóalakok ki-
alakulását a történelmi fejlődéssel ma-
gyarázták meg, mert a történelmileg 
megmagyarázott nyelvtani tény min-
denesetre maradandóbb élmény, mint 
a csak leíró nyelvtan egyszerű meg-
állapítása. 

A másik két nagy újítás azonban 
gyakorlati szempontból is igen értékes. 
Ilyen újítás az írott és beszélt nyelv 
megkülönböztetése, amely a leíró és 
mondathangtan megkülönböztetésében 
is megnyilvánul, és a mondattani újítá-
sok. Az eddigi «francia nyelvtanok 
. . . elsősorban ortográfiai nyelvtanok» 
voltak, amiből az következett, hogy 
a nyelvtanilag rendesen előkészült utas 
is, amikor francia nyelvterületre ért, 
meglepetve vette észre, hogy alig, sőt 
néha egyáltalában nem értik a franciák 
a beszédjét, ő meg a franciákét. El-
tellett négy-öt nap, kevésbbé kedvező 
körülmények között egy-két hét is, 
amíg az idegen az ortográfiai nyelv-
tanokból szerzett tudását át tudta 
alakítani beszélt nyelvi tudássá. 
A szerző a beszélt nyelvet szem előtt 
tartja állandóan és ez a következetes-
ség mind tudományos, mind gyakorlati 
szempontból igen nagy jelentőségű. 

Ugyanígy nagy tudományos és gya-
korlati értéke van a harmadik újítás-
nak is, amelyik különösen a mondat-
tanban szembetünő. Az újítás lényegét 
legjobban az állítmánykiegészítők 
problémájából érthetjük meg. Az ed-
digi magyar nyelvtanok az indo-
európai nyelvek mintájára mind állít-
mánykiegészítőről beszéltek, noha a 
magyarban ez az «állítmánykiegészítő» 
— Gombocz Zoltán szerint — maga az 
állítmány, mert nyelvünk nem ismeri 
az indo-európai nyelvek «est»-, vagy 
«ist»-jét, amit ez az állítmánykiegészítő 
kiegészítene. Ez az újítás tehát meg-
szabadítja a magyar nyelv rendszerét 
az idegen mintára rákényszerített ka-
tegóriáktól, helyettük valóban létező, 
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nyelvünkben gyökerező kategóriákat 
állít fel. Nem hamisítja meg a magyar 
nyelvtant, hogy érthetőbbé tegye az 
idegent, Eckhardt Sándor inkább az 
idegen nyelv rendszerét hozza közelebb 
a mienkhez, ami — azt hisszük — az 
egyetlen helyes eljárás. 

Ez az elv azonban nemcsak az állít-
mánykiegészítők problémájában való-
sul meg — ez csak a legfeltünőbb eset — 
hanem végigvonul az egész könyvön. 
Ez az elv segíti szerencsés megoldás-
hoz a magyar nyelvtanok másik nagy 
problémáját : a mult és általában az 
összetett idők kérdését. Az indo-európai 
nyelvek több mult és jövő időt ismer-
nek, amelyek nemcsak a cselekvés 
idejét, hanem a különböző cselekvések 
egymáshoz való viszonyát is kifejezik. 
A magyar pedig úgyszólván csak két 
igeidőt ismer : jelent és multat ; a jövő 
időt már segédigével vagy határozó-
szóval — s ez a magyarosabb — 
képezi. Ezt a nehézséget, különösen 
a különböző mult idők hiányát, az 
eddigi nyelvtanok azzal oldották meg, 
hogy felelevenítettek kihalt igealako-
kat és ezekkel igyekeztek az indo-
európai nyelvek gazdag időrendszeré-
hez hasonlító valamit létrehozni. El-
tekintve attól, hogy az ilyen időrend-
szer mesterkélt, célt sem értek, mert 
a mai magyar nem érez a «valá»-ból, 
meg a «volt valá»-ból más jelentést, 
csak azt, hogy régies alak, meg azt, 
hogy valamilyen mult idő, de az indo-
európai időrendszerek árnyalataihoz, 
egymáshoz való viszonyához a «vala» 
segítségével sem jutott közelebb. 

Ebben a nyelvtanban nincs se «vala», 
se «volt vala», a francia időrendszert 
önmagában, a magyartól függetlenül 
akarja a szerző megismertetni. Ez a 
megoldás nehezebbik módja, mert jól 
kell hozzá tudni franciául és jó meg-
figyelőnek kell hozzá lenni, de legalább 
nem hamisítja meg az ember a magyar 
nyelvet és végre — szintén nem meg-
vetendő eredmény — az olvasó meg-
érti a francia időrendszert és meg-
tudja, hogy mikor melyik igeidőt kell 
használnia. 

Természetesen kisebb tévedések és 
akaratlan kihagyások vannak a könyv-
ben. Például indokolatlanul kimaradt 
a rendhagyó többes második személyű 
vous étes és vous faites mellől a vous 
dites, vagy máshol az-esque(pittoresque, 
chevaleresque) névszóképző. Jellemzi 
a szerző gondosságát, hogy az ilyen 
kis «hibákra» is vadászni kell az olvasó-
nak. De ezek mellett a tévedések 

mellett rengeteg apró részletet talá-
lunk, amelynek lépten-nyomon hasz-
nát veszi az ember. A kiejtést pontos 
fonetikai jelekkel adja, ha a legkisebb 
kétség fér hozzá és a legkisebb nyelv-
tani szabályszerűséget is feljegyzi. Meg-
tudhatjuk ebből a könyvből, hogy az 
«összetett egész és törtszámnál a demi 
a főnév után kerül», hogy a francia 
levélben a megszólítás után nem fel-
kiáltójelet, hanem vesszőt teszünk, 
hogy a sorszámnevek határozóalakjá-
nak a köznyelvben «Et d'un stb.» 
felel meg. 

Végeredményben Eckhardt Sándor 
új nyelvtanának kétségtelen tudomá-
nyos értéke van, mert azzal, hogy 
az újítások útjára lépett, a nehezebbik 
utat választotta. Nem elégedett meg 
azzal, hogy az évszázados tapasztala-
tokban rossznak bizonyult nyelvtano-
kat néhány példával felfrissíthette 
volna, hanem új elvek alapján írt 
francia nyelvtant. Lehet, hogy újításai-
nak néhány részletét megbirálják majd, 
de az bizonyos, hogy nem az újítani 
akarás hozta létre a könyv eredeti 
megállapításait, hanem a régóta érzett 
szükség. Tudományos értékén kívül 
nagy gyakorlati haszna is van az új 
nyelvtannak. Arra ugyan nem alkal-
mas, hogy valaki ebből a könyvből 
tanuljon meg franciául, de igen jó 
szolgálatot tehet azoknak, akik azt 
hiszik, hogy már beszélik ezt a szá-
munkra oly fontos nyelvet. 

Fábián István. 

Mészáros Sándor : Az örökszép Róma» 
(Sopron, 1929.) A szerző a szentimenta-
lis utazók fajtájából való. Kis könyve 
sokkal több akar lenni a szokott út-
leírásoknál : érzelmes költeménysoro-
zat Róma, az örökszép Róma kincsei-
ről. Hétköznapi élet, látszat és esetle-
gesség nem igen érdeklik Mészáros Sán-
dort, aki nagy összefüggésekben törek-
szik látni és a felszín alatt mindennek 
lelkét keresi. Könnyen lángra gyullad, 
ájtatos lélek, aki alázatos rajongója 
minden szép örökkévalóságának. 

Nem felkészületlenül ment útjára. 
Tudást, művészeti és történeti érzéket 
vitt magával. Igy lépten-nyomon köny-
nyen megihletődött és magába fo-
gadta : «a személyek és dolgok nagy 
ritmikus hullámát, az öröktől fogva 
való gondolat dalát». 

Kis könyve nem leíró felsorolás, nem 
tárgyi beszámoló, hanem a mohó kul-
túraimádat intellektuális lírája. Nem 
azok számára íródott, akik témái való-
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ságát nem ismerik, inkább csak azok-
nak való, akik megjárták az örök város 
útját. Meg-megáll egy épület, torzó, 
kép előtt, hogy kitárja előttünk ábrán-
dozva elmélázó lelke elmélkedéseit és 
a multon át kutatja a jelen értelmét, a 
halottakból magyarázza az élők jelen-
tőségét. Nem elvont gondolkodással, 
mert látása erősen érzéki. Mészáros 
Sándor, amint mondani szokták, vizuá-
lis ember, aki képeket lát és képekben 
gondolkozik, amelyek tudása kövén az 
emberi lelket, kultúrát magasztaló 
érzelmekké porlanak szét. Szereti a 
szép, sokat jelentő szavakat és monda-
tokat, bár nem mindig tudja úgy ala-
kítni, hogy teljesen művészien fejezze 
ki magát, friss lelkesedésének nem tud 
mindig új és egyéni megnyilvánulást 
teremteni. Ez az emelkedett lelkesedés 
különben, mely majdnem mindig 
ugyanazon a halk teltséggel zsongó 
zsoltárhangon szól, néha kissé egy-
hangúvá teszi könyvét, melynek ér-
zelmi plasztikája csekély. Van benne 
valami a zsolozsmák mindent elmosó 
áradásából, nem törődik a részletek 
éles reliefjével, hanem csak a mindent 
összefogó érzelem lendületével és ma-
gasságával. Néhol ez a tárgyi érthetőség 
rovására is megy, mert nem ismerjük 
fel eléggé a téma és a hangulat kap-
csolatait. De egészében vonzó és derék 
könyvecske ez, bőven meghálálja a 
véle töltött órákat. F. Z. 

Mihályi Ödön : Galambot várok. (Irók 
kiadóvállalata, Pozsony.) A harminc-
két versből álló füzet nem rajzolja 
meg egységesen Mihályi lelki portré-
ját. Őszintén ható, világosan érthető 
képeket csak a füzet két első vers-
csoportjában kapunk. Legtöbbjük val-
lomásként hat, s egy a városból falura 
került ember nosztalgiás érzéskom-
plexumából szedi elemeit. Első versé-
ben így mutatkozik be : 

Én szerettem a trillázó villamosokat, 
.a gyárkéményeket, 

a hatemeletes házakat, 
szerettem az automobilt, a tömeget, 

az ívlámpák fényét, 
a tükrös aszfaltot, 
én jó pajtása, sihedere voltam az 

aszfaltnak, 

most falum parasztja lettem és két-
szer váltom bakkancsom naponta, 

mert bepiszkolom különben felesé-
gem fehérre súrolt padmalyát. 

Gyümölcsfákat ültetek kertembe, 
csikókat nevelek, 

két kutyám van, 
már szeretem nézni a megellő tehe-

net, a boldog juhot. 

Lásd, így fordult minden : 
nehéz a falu költőjévé lenni, 
aki szerette, szerelmese volt az éjjeli 

Andrássy-útnak. 

Meleg és spontán vallomás, amely — 
ha a padmaly szó helytelen alkalmazá-
sától eltekintünk — fölkelti rokon-
szenvünket és érdeklődésünket. Ez az 
egyszerű hang uralkodik a két első 
verscikluson és idézi föl a sárosi kis tót 
falunak, Bogdánynak a képét. De nem 
a falut, a földet szerető lélek ölelő 
melegsége szövődik verssé nála, hanem 
a nembánomos beletörődés, amelynek 
hamuja alatt mintha ott ízzana a 
reménység parazsa, hogy egyszer még 
kirepülhet a messzi nagyvilágba. Hiába 
írja : Mi már elmondtuk egymásnak 
Bogdány emberei, hogy szeretjük egy-
mást. Jól ide teremtünk. Boldogan és 
büszkén mondjuk : Minket idehordott 
az élet, mindjárt a rákövetkező versben 
rácáfol erre a boldogságra és azt 
mondja : Csak mi élünk halottan itt, 
tunya parasztok, falak sírjában. 

Kiegyensúlyozatlan, vívódó lélek, 
akiben nagy tüzek nem lángolnak fel, 
akinek lendülő ereje — ha volt — bele-
ragadt a sárosi falu sarába. Esténkint 
petroleumlámpa mellől üzen párizsi 
vagy bécsi pajtásának keserűmandula-
ízű verseivel, de spontán szavait olyan 
közvetlenséggel rakja föl, hogy az 
ellenőrző figyelem is csak akkor riad 
meg, amikor a vers végén fintorgó 
szarkazmus kiáltva mutat arra a 
szakadékra, amely e lélek mélyén van. 
Gyötri a lét céltalansága, a röghöz-
kötöttség, a falu áporodott levegője, 
amelyben «csak múlik a nap és jön 
helyébe másik». Egyik estéjét így írja 
le : «Most fürdőkádadba ereszted a 
forró vizet, monoton hangja van a víz-
nek és betölti az egész lakást, petro-
leumlámpánkkal mindig baj van, gyak-
ran füstöl, ma se világít, a vacsora 
rosszul sikerült, nem szeretem a kon-
zervhalat és egész nap bánt, hogy kis 
fiam nem szeret eléggé, meg se csókolt 
hogy hazajött, pár perccel ezelőtt ki-
nyitottam az ablakot és jó volt hall-
gatni a környék hangjait, a kutyauga-
tást, a fák zizegését. Holnap jöhet 
akármi, te is tudod már, tegnap érdemes 
és szép volt az este». 
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Az utolsó mondat adja meg igazi 

értékét az egész képnek és világít 
azokra a zsibbasztó erőkre, amelyek a 
verset létrehozták. A «Magamnak mon-
dom» című verse, amely formailag 
is a legzártabb, még pregnánsabban 
mutatja be Mihályi lelki strukturáját. 

Mondjam, hogy öregszem, hogy lassan 
pusztulok, 

mondjam — rég volt vasárnapom 
és rég nem készülök gondtalan 

kalandra. 
Rég incselkedtem az uccaszélen 

járókelőkkel, 
lehúzott kalappal figyelek és felelek 

örök egykedvű szóval, 
kiki kedve szerint, ahogy kívánják, 
meggondoltan hordom megyfa-

pálcámat 
és ujjaim közt pergetem lépésem 

lassú ritmusa szerint. 
Elszalad egyszer az utolsó perc is — 

karácsony jön majd, 
ajándékul megveszem a fiatal Krisz-

tust, 
kialszanak a gyertyák, feldíszítem az 

összes karácsonyfákat, 
a tetejére jó lesz szívemet varrni, 
legszebb ágára fiatal testemet. 

Itt van még Andor és Ballada című 
két verse, amelyek mindegyikében egy-

egy tragédia rejlik, de erős látomások 
híjján mindkét vers elhomályosul és 
bizarrá válik. Pedig különösen Andor 
érdemelte volna meg, hogy hosszabban 
foglalkozzék vele a költő, mert ilyen 
téma nem mindennap kerül a tollára. 
Andor, akinek mankói elégtek, hu-
sánggal leveri a csősz kutyáját, mert 
csak négykézláb nézhette, hogy az 
hogyan szalad. Még a mostani feldolgo-
zásban is megfogja az embert az első 
szakasz, de a másik kettőnek semmi 
szükségét nem érzi. Ezek nem mélyí-
tik a képet, már távlatot sem adhat-
nak neki és így teljesen fölöslegesek. 

Mihályi Ödön mindenesetre eredeti és 
érdekes költő, aki a füzet első két ciklu-
sában minden differenciáltság költői 
fortélyaitól távol, csupán a szavak érte-
lembeli súlyával igyekszik hatni és amíg 
e mellett marad, versei igen figyelemre-
méltóak. De a füzet harmadik vers-
csoportjában, a «Galambot várok» című 
vers kivételével majd csupa olyan vers 
kapott helyet, amely vagy teljes egé-
szében értelmetlen, vagy részleteiben 
az. A «Pacsirta, róna, rózsa», vagy az 
«Anyámasszony kis fia» című versek 
értelmét a legedzettebb keresztrejtvény-
megfejtők sem fogják kitalálni. Kár 
kassákoskodit játszani annak, aki 
többre képes. 

Majthényi György. 


