
ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. 

A LEGUTÓBBI ÉV LEGJELENTŐSEBB 
SZÉPIRODALMI ALKOTÁSAI. 

I. Költők. 

A századforduló lírikusai között a kor társadalmi viszo-
nyainak és lelki válságainak egyik leghívebb megszólaltatója 
Kozma Andor. 1889-ben lépett fel és van valami jellemző abban, 
hogy első kötetéhez Dóczy Lajos ír t előszót. Nyelvének Arany 
Jánoséra emlékeztető tösgyökeressége és gazdagsága, formai mű-
vészete és bizonyos mértékben világfelfogása is hamarosan meg-
nyitotta előtte az elismert irodalmi vezetőorganumok hasábjait. 
1893-ban már a Kisfaludy-Társaság tagjai sorába emeli. Ugyan-
ebben az esztendőben jelenik meg egy verskötete (Versek), amely-
ről Gyulai Pál folyóirata, a Budapesti Szemle, részletesen meg-
emlékezik. Kozmában a költőt méltatja, aki a szerelem és családi 
élet érzésein kívül a természet és társasélet egyes jeleheteit is 
megdalolja, melyeket éles szemmel, fogékony szívvel és élénk 
képzelettel tud megfigyelni és rajzolni. Megállapítja, hogy a 
költőnek haj lama van a reflexióra, bár a kelleténél többször 
keveri verseibe; érzései finomak, nemesek, bár nem mélyek és 
nem szenvedélyesek. „Gyöngédsége, édes hangja olykor Sza-
bolcskára emlékeztet, de Kozma tehetsége határozottabb, tar-
talmasabb, kiforrottabb." 1897-ben, szatirakötetének megjelenése 
alkalmával, ugyancsak a Budapesti Szemle figyelmeztet arra , 
hogy költői egyéniségében erősen jellemző a humor és a szelíd 
gúny, — de az igazi szatiraíró mélyreható szemét, nélkülözzük 
nála. Most, amikor a Pallas R.-T. második kiadásban tette közzé 
Magyar symphoniák című kötetét (első kiadása 1909-ből valói, 
különösképen is kötelességünk megemlékezni írói pályájáról és 
egyéniségéről. Kozma Andor azok között a kevesek között 
nevelhető, akiket minden oldalról szeretet övez. Tudjuk, hogy 
Gyulai Pálhoz és Beöthy Zsolthoz milyen szoros barátság fűzte. 



2 ti 
ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVSZEMLE. 

és tudjuk azt is, hogy Ady Endrének és Móricz Zsigmondnak 
is milyen őszinte támogatója, útegyengetője volt. A Magyar 
Írók Segélyegyletének igazi jótékony lelke, — mi, fiatalabbak 
pedig közvetlenségéről, szíves jóságáról, fá radhata t lan készsé-
géről nagyon sokat mesélhetnénk. Nyilvánvaló, hogy hatásának 
egyik eszköze ez a sajátos egyéniség, a régi magyar nemes-
úrnak ritka, lebilincselő, ősi típusa. Ugyancsak egyéniségéből 
folyik lelki tar ta lmának költészetében megnyilatkozó vonzereje: 
emberszerető szíve, amely a maga korának minden fá jó sóhajá t 
szívébe fogadja és dallá nemesíti . A századvég liberális magyar-
jának igazán rokonszenves példája. Nem elfogult semmiben: 
csak a haza és az emberi igazság i rányában. Emez még a félén-
ken jelentkező antiszemita-mozgalom ellen is sorompóba viszi, 
amaz még a munkáskérdés fá jó igaztalanságai ellenére is a 
szociáldemokrácia ellenségévé teszi. Az emberi társadalom 
rendjével nincs megelégedve: szatiráiban ugyan cáak a kinövé-
sek túlzóbb f a j t á j a ellen harcol, de l í rá jában egy-egy fá jó 
akkord ad hangot a résztvevő szív szomorúságának. A szív 
igazságérzete hódított költészetében. Lelkes magyar ember, aki-
nek a magyar mul t és a magyar jövő ugyanolyan égető, életet 
jelentő probléma, mint volt Vörösmartynak. Hazafias páthosza 
is rokon Vörösmartyéval: áradásában, színes ragyogásában. 
Költészete azonban művészet is, nemcsak lelki tar ta lom: köny-
nyedségében szinte utolérhetetlen formai tökéletesség, és formai 
gondja ellenére meglepően természetes magyar beszéd jellemzi. 
A somogyi magyar nyelv az ő költészetében vál t először igazi 
szópségforrássá. Mindezek olyan érdemek, amelyek Kozma Andor 
kedveltségét, művészi és könyvsikerét bőven megértetik. Amit 
a kri t ika hibául említhet: az áradásban a korlát összeomlását, 
a csillogásban néha a melegség lehűlését, azon csak az akadhat 
meg, aki még egy költeményét sem hallotta a költő a jkáról . 
Olyan síinulóan, olyan lelketadóan folyik a vers onnan, hogy 
a szó akuszt iká ja a szöveg integráns részének érzik: ami a mű-
vészi kr i t ika szemében formátlanság, az ebben a megszólalás-
ban az egyéni lélek egyéni l í rá jának természetes harmóniája . 
Lehet, hogy a kor eltávozása, a költemények alkalmi ihletőjé-
nek elhalványulása ha tá r t fog szabni Kozma Andor hatásának 
is; de a magyar lélek nemes megszólalásával, a kor érzésvilágá-
nak tisztult kifejezésével mindig meg fogja érdemelni az iro-
dalomtörténet elismerését. 
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A külső siker kontraszt ja vezeti tollamat Kozma jellemzé-
sétől Harsányi Kálmán bemutatására . Megvallom, Harsányi 
Kálmán pályája a Siker istenasszonyával való viaskodásában 
e kor egyik legérdekesebb problémájának érzik. Amikor fellép, 
egyszerre két éles szem köszönti benne a nem mindennapi 
tehetséget — Tóth Béla és Rákosi Jenő. Első kötetét a közön-
ség el is kapkodja, de hamarosan megfeledkezik róla, és még a 
közönség sz impát iá jának legfelületesebb hőméiői, az antholó-
giák sem jelzik a nevét. Prónai Antal az egyetlen, aki legalább 
az i f j ú s á g lelkéhez közelállónak érzi. Későbbi kötetei nem kel-
nek el, lassankint mintha első ünneplője, Rákosi Jenő is meg-
tagadná. Pedig az első elismerés jogosságát a későbbi pálya 
csaik igazolta. Azt kell hinnem, hogy a kottériáktól való tartóz-
kodás tette Harsányi t ilyen egyedülállóvá. Most, hogy az 
Utolsó fölgyidás megjelent, a kri t ikus kénytelen ú j r a az 
ünneplő elismerés szavával szólani. A költészet szépségeinek 
gazdag tá rháza ez az ú j kötet. Már mag'a a lélek is megkap 
mélységével, komolyságával, nemességével. Az önjellemzések 
szebbnél-szebb sora kívánkozik tollam alá, de csak egyre hivat-
kozom, a legerőteljesebbre: Én nem vagyok az élet tagadója. 
Egy érzékeny lelkű poétaember lép elénk benne, a szépségnek 
és nagyságnak hódolója,, az élet ragyogásának látója, önmaga 
tehetségének tudója, hivatásának igaz ismerője, — de a jka körül 
mosoly-sírok a ráncok, homlokán az élet á rnyéka: „Csak a ború-
nak hü szállásadója, s szeretője egy fekete felhőnek." A gon-
dolat embere, aki állandóan az értelem sugarával ku ta t j a az 
élet és önmaga problémáit, aki ál landóan a mindenség lükteté-
sét érzi maga köriil, aki minden fűszálban és minden bogár-
számyrebbenésben aa örök törvény t i tkai t sejti . A minden élő 
bölcselete tölti be agyá t és az eml)er nagyképű öncélúságát 
ezzel a titokzatos bölcselettel mosolyogja le. Gondolatvilágának 
van valami — talán önkéntelen — közössége Schmit t Jenő Hen-
rik filozófiájával, természettudományos jellegében éppúgy, mint 
n.hident lélekkel telítő idealizmusában. Bölcseimi l í r á já t is 
Schmittnek Nietzschéről mondott szarvaival jel lemezhetjük: 
fantázia és fogalomköltészet. Költői voltát kifejezésének művé-
szete biztosítja: a gondolat a páthosz magasságaiba emeli; 
Harsányi t nem az érzés, hanem a gondolkodás tud ja a, szen-
vedély-erejű lírához ihletni. Ennek a sajátosságnak az a magya-
rázata, hogy benne a szív is a gondolatokhoz forrott , neki egy-
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egy gondolati probléma nemcsak értelmi, hanem mindig szív-
beli is. A gondolati l íra nála hangulat i líra, — és pedig nem-
csak egy-egy élménymegjelenítés alkalmis ágában, hanem a 
Tuba mirabilis probléma-viaskodásában is. Az ő életének a 
gondolatok élete igazabb része, mint maga a „vita vegetativa"'. 
És a szeme mégis az élet szépségeit issza: olyan, mint az ég 
felé törő jegenye, amely mindig a napot nézi, de legszebb 
csillogását a harmatcseppeknek a nap fényében való megcsil-
lanásai, a s a j á t élete szomorúságainak a világ értelmét kutató 
bölcselkedés közepette megvillanó könnycseppjei okozzák. V 
környező világ, a természet a szépségek pompájá t szórja elébe: 

„Dermedt erdőkből dóm s kupola épül; 
Előbb sirály-dúc, majd pálmás sziget; 
Végül hajók és szívek kikötője, 
Oj rév, új föld, mely igér új hitet. 
Mind illatos, friss, hamvas, szűz, opálos, 
Zöld gyöngyszem a kék-tükrű tengeren. . " 

Mind e pompából egy áll a szívéhez legközelebb: az em-
ber. A modern gnosztikusok rokona abban is, ahogy, amily 
tűzzel a k a r j a ezt az embert ember-állatból lélekké, égignyúlo 
korlátból szárnnyá, agy-gép-labirintusból szellemmé — isten-
fiává tenni. A háború szenvedései ezért marcangolják az ő 
szívét a mi'nden ember kínjaival , a gyilkos gyűlölet ezért teszi 
oly sikoltóvá a szomját a szeretet i ránt . Ez a szeretet magasz-
tosí t ja fel a költőt és szerzi meg neki a Mindenhatótól azt a 
szépségadományt, amelyből e kötetet elénk tá r ja . 

Kosztolányi Dezső nevét 1910-ben A szegény kisgyermek 
panaszai tették országszerte ismertté. Azt mondják róla, hogy 
a modem, dekadens léleknek ő a leghívebb magyar megszó 
laltatója. Jobban, találóbban jellemezni alig is lehetne. Ahogy 
a, X V I I I . század végének a könnypréselő, szentimentális regé-
nyek és drámák, úgy a modern dekadens léleknek ez a sa já tos 
panaszkodás a legalkalniatosabb szellemi tápláléka. R. M. Rilke, 
akivel Kosztolányit kapcsolatba szokás hozni, ugyanezzel a 
panaszos emlék-melancholiával hódított. Ennek a Rilkenek 
világáról mondja egyik elemzője, R. H. Heygrodt : képzelődés-
ből, álmodozásból és kedves élményekből tevődik össze. Kosz-
tolányi költészetének is ezek az eredői. Kifejezésük is rokon, 
érzelmi tar ta lmuknak metaforák és képek fűzésén való hintál 
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gatása, a rím és r i tmus szerves összefüggése a szavak lágy 
zenéjével és a képek ködös világításával. Közönségünk éppen 
ezidőtáj t kerül a dán Jacobsen hatása alá, igéződik meg az 
impresszionizmus nyelvi szépségeitől, amikor Mednyánszky 
László képein a hangulatfestés hódít. Jacobsenről a kr i t ika 
megállapít ja, hogy „alakjaiban minden — más embernél ki, az 
élet felé u ta t kereső érzéklés-érzés befelé irányul, önönma-
gára vonatkozódik; embereinek szenzibilitása túlságos, de 
élettevékenységük potencialitása rendkívül csekély; passzív 
lények, mégis intenzive élnek, csakhogy nem kifelé, hanem 
befelé". Ez az embert ípus a világirodalom egészében sem talál 
hívebb l írai megszólalást, mint Rilke Traumgekrönt és Koszto-
lányi Panaszok című ciklusaiban. Ma ez az embert ípus már 
nem tud hódítani : K n u t Hamsun regényírását ez a felismerés 
hozta a Pán stílusától á t az Éhség, Űj föld, stb. téma- és kifeje-
zésújságához. Kosztolányi Dezső megmaradt a régi hang mel-
lett: a kis gyermek panaszait most ú j ciklussal toldotta meg. 
A bús férfi pa/naszaival (Genius-kiadás, 1924.). Benne tehát ma 
is Jacobsen hősét l á t juk ; csak annyiban egyéni, hogy városi 
ember és az élményei egyéniek. A passzivitás és a nagy szenzi-
bilitás a régi benne: a« aka ra t mindig melanchóliába fullad. 
Az örök félelem t a r t j a igájában, — félelem, amely nem ismeri 
okát. Mindig önmagával foglalkozik: minden, amit kinn érzé-
kel, belső rezonanciájával ihleti meg. Az álom bús szakadékai 
közt bolyong, régi kilincseken kotorász, idegen szobák nem 
ismert életét éli á t képzelete. A valóság lá tását mindig ködbe 
bor í t ja ez a képzelet: és ami t a ködön á t lát, az inkább álom, 
mint való. Vannak érzési élményei, amelyek szétzavarják ezt 
a ködöt, — de csak pillanatokra, azután ú j r a a képzelet 
kaleidoszkópjával cseréli fel a fájdalom mikroszkópját. Érzései 
sem közösségérzések: csak önmagával való vonatkozásban tud 
mindent a szívébe fogadni. De ez a fájdalom sem erős, tépő, 
sikoltó: tompa zengés csupán, mint az erdő sírása, amikor a 
szól zizegteti a fák koronáját . És éppen ezzel kap ja meg az 
olvasót: nem érzést, csak halvány hangula to t szuggerál, azt is 
csupán r i tmusával , halvány képeivel. Ri tmusának zenéje igazi 
csónakringás — maga is így nevezi —, a hangulat álmába rin-
gató. Az elringalózás az ő gyönyörűsége, ez az, amivel 
olvasóit is gyönyörködteti : 
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„Az aviatikus, 
Aki ezer méter magasban 
Kóvályog most a nyári rónán, 
Nem oly boldog, 

Mint én, 
Ki lassan 
Ringok a lelkem ütemén, 
Míg elkészül e költemény.' 

Művészibb és emberibb célja nincsen; önmaga is t a r t j a a 
fiának adot t tanácsot: „Eget ne vívj , mély u takat ne áss!" 
A dekadens, aka ra t á t vesztett, modern magyar ő: 

Mint valami nyomasztó Maeterlinck-darab után a tavaszi 
erdő üdesége, úgy hat Kosztolányi kötete után Erdélyi József 
költészete. 1922-ben lépett fel Ibolya levél című kötetével. Hogy 
valami tudatosan ú ja t hozott, azt azzal is jelezte, hogy az örök 
for rada lmár Szabó Dezsővel Íratott hozzá előszót. A kötetet a 
kr i t ika is jelentős ígéretnek érezte: meglátszott ra j ta , hogy 
Erdélyiben van költői ihlet és van erő is annak kifejezésére; 
látszott, hogy önmaga aka r maradni, a belső kényszerre akar 
támaszkodni. Meglepett kifejezéseinek eredetisége, látszólagos 
mesterkéletlensége, mindenek felett pedig rokonszenves egyéni-
sége. A szegénység, a nyomor, mely eléje tárul , szomorú rész-
véttel tölti meg szívét; krisztusi szeretetet szomjaz, igazi fele-
bará t i szeretet, amely könnyet töröl és sebet gyógyít . Üj kötete 
(Világ végén. Athenaeum, 1924.) magában foglalja az első kötet 
értékesebb költeményeit is, de jóval bővebb, időbén vissza-
menőleg is teljesebb. A nép, a falusi magyar nép fia lép benne 
elénk; szíve viszzavonja a falu egyszerűségébe és kínozza a 
sors, amely a föld szántásától idecsatolta a város életébe, iro-
dalmi küzködésébe. A szava olyan, mint a városi kal i tkában 
vergődő vadgalamb búgása. Mindene a falu adománya: gon-
dolkozása, érzése, sőt kifejezése is. Petőfi óta kevés magyar 
poéta volt, aki ennyire a népben gyökerezett volna: az első 
igazi, öntudatlan Petőfi-követő. Szava néha úgy hat, mintha 
nem is itt a városban, hanem a szántóföld üdeségében, szántás 
közben született volna. Onnan valók színei, onnan gondolatai, 
onnan fohászai. Nem jellemezhetném mással, mint egyik ilyen 
dalának a lejegyzésével: 

„Vagyok szegény, ki semmit sem akar, 
Harmincnégy éves, elfáradt magyar . . . " 

„Levelezik a vén rezgönyárfa, 
én Istenem, nyár lesz nemsokára, 
reszketnek már a nyárfalevelek 
s a bánatok szegény szívem felett. 
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Sárgarigó fütyöl a fatetőn, 
csak azt kérdi, mért nincs még szeretőm, 
csak azt kérdi, egyedül mért bolygok, 
csak azt kérdi, mért nem vagyok boldog. 

Könnyű neked, csacska rigó, szállhatsz, 
szeretőre mindenütt találhatsz, 
fészket rakhatsz a leveles ágra, 
fü t työ t hányhatsz az egész világra. 

Jaj, de nehéz az ember iiának 
nekivágni árván a világnak, 
száz irigye, ezer ellensége, 
alig akad köztük elesége. 

Nincs szeretőm, nem is lesz tán soha, 
csak így bolygok egyedül té s tova, 
meg-megállit egy-egy csúfolódó, 
fészekrakó boldog sárgarigó . . . stb." 

Íme, nincs ebben semmi keresettség, nincs semmi tudatos 
művészkedés: igazi népdal, úgy, ahogy az egyszerű szívből ki-
szakadt. Nem szabad Erdélyi költészetében filozófiát keresni, 
mint azt a Nyuga.t kr i t ikusa teszi: Erdélyi műveltségével nem 
akar csillogni; őszintén bevallja, hogy a faluról nem kul túrát , 
hanem szívet hozott magával. Azokban a verseiben, amelyek a 
divatos hivatásérzetet hangoztat ják, van is valami disszonáns 
hang, valami zavaró őszinteséghiány. Alapjában a dalos madár 
ó, aki a mezőn tanul t dalfoszlányokat szomorú magányában, 
nagyvárosi e lhagyatot tságában a sa j á t szíve szerint formálja . 
Ez a közvetlenség a társ ta lanság szomorúságában, ez az őszin-
teség az életeltolódás keserűségében: ez jellemzi Erdélyit , ez 
teszi vonzóvá, érdekessé, különállóvá az egyéniségét. Nem a 
modern verselőművészet készsége, nem a mai nyelvművészet 
csillogása ez a poézis: a népköltészet nó ta fá ja ő, — termése 
addig szép, amíg a városi t a l a j nedvei föl nem szívódnak 
benne. 

Aprily IMJOS Erdélyből küldte a magyar közönségnek 
Versek címen kötetét (Athenaeum, 1924.). Személyére vonatko 
zóan a kolozsvári Culturu ezt í r j a : „Bölcsője ott r ingot t a szo-
vá tapara jd i hegyek al ján. Bölcseleti tanulmányokat végzett H 
az enyedi kollégiumban tanár". 1921-ben Falusi elégia, 1923-ban 
Esti párbeszéd című verseskötete jelent meg: ú j könyve egészé-
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ben ezt a két megelőzőt foglalja magában. Költészete az emlé-
kek poézise és a természet hangulatainak zenéje. Ami esemény 
költészetében megjelenik, aki alakot ri tmusaiban elénkhoz: az 
mind emlékeinek tárházából kerül elő. Épp ezért borongós a 
hangja, az emlékezés köde üli meg minden embermegjeleníté-
sét. Az elégiák elsiratottjai a háborúban hullottak el mellette: 
a vesztés fájdalma az egyes darabok ihletője. A költő lelkét 
lidércként nyomja a félelmetes vitorlás, a bizonytalan mulan-
dóság. Szomorúságának másik oka a sa já t életének csalódása. 
Költészetének csilléjét néha hiába v á r j a vissza: a művészet 
gyöngyét visszatartják a valóság irigy törpéi: 

„Ó, hányszor hittem, szárnyamat kibontom, 
ha hívó szél jön, messze tengeré, 
és átrepülök túl a horizonton 
távol derengő tengerek felé. 

Késő. Meddő csatán a szárny kifáradt, 
tél jön, fojtó, didergető homály. 
S a pince torkán édes illat árad: 
sötét mámort kínáló muskotály." 

Innen van, hogy néha elkívánkozik a társaság zajából: 
szeretne visszatérni a hallgatás barlangjába, ahol a vére dob-
banását tanutlan csendben hallgatná, panaszai sötétbedermedő 
stalagmitok lennének, és elálmodozhatna sorsának a föld alat t 
tompán zuhogó búvópatakja felett. Ezek a szubjektivizmus 
nyűgös percei, de nem állandók, nem egyedülállók. Van két 
kép, amely erősen belevésődött Áprily lelkébe és elég erős arra , 
hogy minden egyéni melanchóliából k i ragadja : a magyar sors 
és Erdély. Amarról a Holló-ének-ben dalolja: „Jaj , magányos, 
kósza fa j ta , árvaságnak átka raj ta . Napsugárban, fellegárban, 
tél-szakában j á r magában — úgy vesz el a« Éjszakában", emer-
ről a szerelmes vallomásoknak szebbnél-szebb lelkesültségével 
szól. Az erdélyi természet minden szépsége ott csillog dalában 
és az erős benneélés annyira hatalmába keríti* hogy szoros élet-
közösséget érez mindennel, ami szépségül övezi. Szeretete 
érzővé elevenít mindent: a j uhnyá ja t éppúgy, mint az erdőt és 
a t rachitsziklákat Mindezek: „csak hitegetnek némán, hogy nem 
élnek", — pedig „csalfa óriások, nappal halottak, éjszakára má-
sok". A lelke teljesen beléolvad a természetbe; minden mozdu-
lásában emberi életet talál. A hó a fákon — tündérkelengye, a 
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szél felettük — varázsfogat, a sa já t meghatott szíve pedig piros 
kis őz az erdők mélyében. A természettel való meghit t közös-
sége minden örömöt-fájdalmat közössé tesz bennük: ós ez a 
közösség ad ja meg a meghittség melegét költészetének. Ver-
seinek szuggesztív erejű a hangulata; szuggesztivitása egyrészt 
az élmények és természeti képek megjelenítésének eleven vol-
tából ered, másrészt r i tmusának lágy dallamából, beszédjének 
a hangulathoz való csendes zenei illeszkedésében. Egyéni zene 
ez a poézis, de mindig közvetlen és sohasem bántóan tudatos. 
Rímeit hahnyugtató, virágotusztató tiszta tónak mondja, amelyen 
lelke ring. I)é ez a ringatózás mégsem a Kosztolányié: Koszto-
lányinál a dallam születik meg előbb és ehhez idéz fel a rae-
lancholia emlékeket, — Áprilyben a, konkrétumhoz, élményhez 
vagy látáshoz fűződő hangula t az első, a dallam csak ennek kifeje-
ződése. Nem is egyhangú, nem is szűk körű: élményben és 
hangban egyarán t változatos. 

1902-ben, Vallomás című kötetével tűnt fel Nil (Dapsy 
Gizella); most immár tizenegyedik munká ja látot t napvilágot 
a Testamentom (Singer és Wolfner, 1924.). Költői egyéniségét 
két erényével kedveltette meg: dallamos szavával és meleg 
érzésével. Prológusában ha tásának a tényezőit így tekinti á t : 

„Megadatott neki, hogy játsszék szívek húrján, 
Csak meg kellett fizetni: önnön szívével. 
Vállalni minden gyötrelmet, pokolkínt, égést, 
Amíg egy ország megtelt kö l tő-híréve l . . . 

Dalaiból mindig mások itták a mámort. 
Lelke idegen sorsok elé világolt 
S mikor a szava élőn csendölt meg valahol: 
A szíveken át szent t isztítótűz lángolt." 

Dalának érzéstartalma megkapta az olvasóközönség szívét 
es hamarosan egy sorban emlegetik Czóbel Minkáéval a nevét. 
Volt az álnév ti tokzatosságának is valamelyes vonzó ereje, da 
a modern női lélek annyi rokonságot vagy maga i ránt való rész-
vétet talált költeményeiben, hogy ez a külső érdekesség csak 
támogatója, nem megalapozója volt a hatásának. Az ú j kötet 

noha háborús témakincsével egészen új , mégis — a jól ismert 
Nilt hozza elénk. A kötet végén egy szerelmes ciklust talá-
lunk: a foj tot t tűz lángbacsapása, hamuval és esővel való 
viaskodása formálódik izzó, érzéki gyönyört szomjazó dalokká. 
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A szerelem titokzatosságától lüktető női vér vágyódása és a 
mindent odaajándékozott áldozatos szívnek csalódást sirató 
könnyei érződnek a versekben: a női lélek szerelmi élete. Izzó 
es mégis fojtott , a nyárközépi dél melegére emlékeztet. Nem 
Erdős Renée Kleopatra-dalainak örök szomjúsága: nemesebb 
ós szemérmesebb, bár nem kevésbbé őszinte, önmaga — némi 
egyoldalúsággal — így vall ja: 

„Nincs verdeső vágy, kínzó, gyáva félés, 
Csak lengő mámorillat: szerelem." 

Még szebben asszonyi a kötet javarésze, az igazi testa-
mentom: az i f j ú Dapsy Géza siratása, aki „19 éves szíve fölött 
vitézségi érmek csillogó sorát, bent a szívében egy tiszta, szép, 
nemes emberélet igéretét viselve" elvérzett Wolhyniában. Ez 
a vesztés a háború egyetlen asszonydalnokává avat ta : fá jda l 
nmban-aggodalmában megértőjévé minden asszonyi fájdalom-
nak-aggódalomnak. A női szív vergődik e dalokban, borul a 
koporsókra, küld könnyeket a fe j fá t lan, messze sírokra. Egy 
egész nemzet asszonyszívének ad hangot: meleg és egyszerű 
közvetlenséggel, a rokonszenvedés megértésével. Ami e két cik-
luson kívül e kötetbe szorult, az messze elmarad ezektől erőben 
és melegségben; abban a sa já t üldöztetése zokog fel, a s a j á t 
megpihenése mond köszönetet — alkalmi sorokban. Kötetének 
és ebben Nil egész költői termésének jelentőségéül háborúban 
te rmet t verseit jegyzi fel a krit ika és irodalomtörténet. 

II. Elbeszélők. 

Kosztolányi Dezső, aki történelmi regényével a inult évi 
Péczely-jutalmat nyerte el a M. Tud. Akadémián, a Pacsirta c. 
regényében a közelmúltba, századunk fordulójára viszi az olva-
sót. Egy kisváros társadalmával ismertet meg bennünket, Sár-
szeggel, a t ipikus magyar kisvárossal. Sok egyéni vonást nem 
találunk benne, sem alakjaiban, sem életében. A Párducok 
asztal társasága éppoly kevéssé sárszegi specialitás, mint ahogy 
nem az Va jkay Ákos vagy ennek leánya, Pacsir ta . Érdekesség 
szempontjából az is kárára van a regénynek, hogy a cimben 
jelölt hősnő jó darabig elvész a szemünk elől és mi csupán Ákos 
bátyánk legénykedéseinek leszünk a tanúi. Nagyobb baj , hogy 
az egész művön valami vontatot tság érzik: mintha maga az író 
Is elvesztette volna a mese és az alakok iránt vnló érdeklődé-
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sét. Nem is lehetne ezen csodálkozni, mert a meséje is, emberei 
is vajmi kevéssé érdekesek. Az író alig törekedett másra, mint 
csak arra, hogy lehető híven idézzen fel emlékezetéből egy 
csomó alakot, akiket Pacsir ta emléke őrzött meg a teljes fele-
déstől. Neki Pacsir ta a kedves emlék, nem a története, hanem az 
a lakja : történetet úgy kellene költenie hozzá, de az író hű aka r 
maradni az emlékhez és nem meri kegyelettépő kézzel mese-
fűzéssel fölcicomázni. Ez a Pacsir ta voltaképen Herczeg Ferenc 
Fehér pávájának a rokona: csak itt az anyai örökség nem olyan 
romantikus, mint Herczegnél, a leányban nincs meg az az aka-
raterő, a sorsa is sokkalta lehangolóbb. A magyar kishivatal-
nok életének regénye ez: sivár, szomorú, szárnyaszegett élet, A 
szem egyre megakad az áblak párás üvegén: még a kisvárosi 
vidék szépségéhez sem tud elhatolni. A család élete a konyha 
élete: főzés, nagymosás . . . semmi egyéb. A benne élők ázott 
verebekként vergődnek, — az ázás még a Pacsir tát is verébbé 
mossa. Az író szomorú szemmel tekint ebbe az életbe: sa jná l ja 
embereit, sa jná l ja kicsinyes viszonyaikat. Legfájóbban Pacsir-
tát sa jná l ja : ezért kissé kegyetlenebb is az apához, aki t pedig 
természete eléggé megvert. A lehangoltság örökös: ezt az állott, 
áporodott levegőt csak vihar tisztíthatná meg, — de vajjor: 
van-e tisztább, élénkebb levegő is? Az író nem felel erre; meg 
marad a regisztrálónak pártatlanságában, csak a hangjának 
zenéjén érzi az olvasó a rokonszenvet is. Ez még lehangoltabbá 
teszi az olvasót. Az életmegjelenítés naturalizmusa itt igazán 
naturalizmus: semmi kiélezés, semmi szimbólununá-emelés 
benne. A Pacsirta-név sem az: csupán fá jó kontraszt, amely 
úgy rikolt bele az olvasó szívébe, mint az állomáson, a leány 
megérkeztekor az utcakölyök gúnyos pacsirta-rikoltása. A 
rrgény tehát korkép: azoknak, akik a régi kisváros melegét 
tapasztalták, igaz volta miatt fájó, azoknak, akik az ú j várost 
ismerik csupán, korlátoltsága miatt komikus. Kosztolányi az 
előbbiek szemével nézte, az utóbbiak (a Nyugat) számára írta 
meg könyvét. 

Ugyanebben a jelenben játszódik le Schöpflin Aladár 
regénye is: Kitli János szerencséje (Franklin, 1924.). Schöpflint, 
a kritikust, — azt hiszem — nem esztétikai tanulmányai tették 
regényíróvá, hanem gazdag műfordítói munkája közben szüle-
tett meg benne az önálló alkotás ihlete. Egyik kri t ikusa az 
essayíró és regényíró egységét abban látja, hogy mindig a tár-
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sadalom gazdasági viszonyaiból festi meg alakjait , — újság 
nak és egységnek ez itt is, ott is, va jmi kevés. Az bizonyos, 
hogy a kri t ikus szeme az emberlátásra nagyon megedződött, — 
de viszont éppen ebből a kri t ikusi edződöttségből könnyen 
támadhatna egy hiba: az alak kedvéért a mese elsikkadna. 
Pedig Schöpflin mesélni is tud, nem hiába köszönjük neki a 
modem romanticizmus néhány világirodalmi újdonságának az 
átültetését. A kri t ikusnak természete csak egy árnyalatot fej-
lesztett ki benne: az élet hétköznapiságának a túlságos megbe-
csülését. I lyen hétköznapi ember volt Kit l i János is, előbb egy 
fűszerüzletnek segédje, később ú r r á nevelődő, szögletes különc. 
Köréje kevés alakot rak az író: egy rokonszenves mandküröző-
nőt, egy számító színésznőt és egy tönkrement, zsákmányra-
éhes dzsentrit. Ezeket alaposan kidolgozza, pompásan jellegze-. 
tes szobrokká fa rag ja . Maga a mai világ Csiky Gergely tár-
sadalmi sza t í rá jának nem egy a l ak já t elevenítette meg: innen 
van, hogy i t t is szembetűnő az intr ikusoknak a Csiky jólismert 
inti ikusaival való közössége. A mai közönség még egy — a 
Csiky-alakoknál is könnyebben megállapított — közösséget 
ismerhetett fel e regényben: a mozi-motivumoknak a regény 
motívumaival való közösségét. A mozilátogató közönség a 
milieu változását, pompájá t és furcsaságát ismerősként köszönt-
hette. Gondolt-e Schöpflin regényének megírása közben 
Csikyre, szándékos volt-e regényében ez a mozihódító staffage 
— nem tudom. A regény értékelésébe ez nem is vág bele. Azt 
meg kell állapítanom, hogy alakjai , éppen sajátos sorsukkal, 
valószínűekké erősülnek, meséje éppen részleteinek gondossá-
gával, igaznak érződik. Művészi kézre vall, ügyes elbeszélőt 
muta t maga a főhős, és pedig azért a komikus színezetért, 
amellyel üzletből való kikerülése u tán Schöpflin körülveszi. 
Korképnek, sőt még társadalom-megjelenítésnek is szűk. hét-
köznapiságával kissé érdektelen, de tudatos művészet mun-
ká ja . 

Kevesebb a művészet, több a fölszínesség Harsányi Zsolt 
ragéryében (Aranyholló. Athenaemn. 1924.). Megvallom, olvasása 
után csak i>gy érdekes problémát állapíthatok meg körülötti : 
azt, hogy miért a j án l j a az író ezt a könyvét a kiváló műkritikuR-
nak, Petrovics Eleknekf Er re a regény — természetesen — nem 
ad felvilágosítást. Maga a kötet igazi napiérdekű munka: az 
van benne, amit a mai olvasó érdeklődésére a legalkalmasabb-
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nak gondolt a szerző. Művészi vagy erkölcsi komolyságot a mai 
átlagolvasó nem keres, — minek vesződött volna ilyenekkel a 
könyvsikerre szomjúhozó szerző! A regény telhát inkább abból 
a szempontból érdekes, hogy összeválogathatjuk belőle az átlag-
közönség Ínyenc falatait . Ilyen maga a hős: zeneszerző, aki 
kuplékat készít, feleségének prózaiságáért kupiéénekesnőkkel 
kárpótolja magát . Ilyen a sorsa: a Garda-tó par t j án pihen és 
egy gróínénak hazudozik; a hazudozás ugyan fölsülésre vezet, 
de azért egy éjszakára szánalomból odaajándékozza neki magát 
a grófnő. Ez a hazudozás természetesen ötletes, ez az éjszaka 
természetesen gyönyörteljes, — hiszen Budapesten most ezt így 
a k a r j á k . Azután meg a hazudozás sorsa valósággal lélekzetel-
állítóan érdekfeszítő: az olvasó tudja , hogy Litteráti László 
dehogy is nábob és minden percben attól félünk, hogy koldús-
volta kiderül. Pedig kár félteni, — nemcsak azért kár, mert a 
hős maga ugyancsak nem érdemel féltést és szánalmat, hanem 
azért is, mert az író úgyis túlságosan rokonszenvez vele és 
dehogyis engedi kellemetlen felsülésbe! — Vannak-e ilyen ala-
kok? — hát végre lehetnek, de érdeklődésre számot nem tarthat-
nak. Igaznak formálja-e az író? — ez a Li t terát i László valóban 
így élhette végig ezt a nyarat , és ha ez értéknek egy regény 
megítélésénél elég, ezt el kell ismernünk Harsányi Zsolt regé-
nyéről is. 

Komáromi János ii j regénye (Zúg a fenyves. 1924.) ugyan-
azt a háborús korszakot dolgozza fel, min t Régi szerető című 
kötete. I t t azonban nem a háború frontküzdelme érdekli, 
hanem az itthon lejátszódó szerelmi regény. Formai lag kissé 
erőszakolt a regénymese keretes beállítása, de maga a mese 
könnyen perdül és mindvégig érdekes. Komáromi hatásának 
állandó eszköze a hétköznapiságból különössé egyénítet t hős: ez 
a regény nem élezi ki ennyire alakjai t , de a különösség varázsát 
azért itt is megtalál juk. Maga a főhős, Mayer Teri és a vőlegénye 
is egyéniségek; nem tiipusok, hanem igazzá formál t sa já tos ala-
kok. Az alakok azonban a sorsok formálói: ezért olyan eredeti és 
érdekes a sorsuk. A zászlós hirtelen fellobbanása, a szépség 
varázsa, majd a tetszésnek szerelemmé való elmélyedése — 
csupa sablon, csupa érdektelenség, ha nem művész keze idézi 
elénk. De Komáromi ezt az örök-emberit ebben a közei-minden-
napi történetben is ú j j á tud ja frissíteni. Művészetének ez a leg-
nagyobb varázsa, — úgy nevezhetném: igazi egyénítő er6. Az 
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apró mozzanatok egész serege tanúskodik erről: az utcai meg-
ismerkedésen kezdve az erdei párviadalig. Erinek köszönhető, 
hogy a legtermészetesebb következményt is meglepőnek érzi az 
emiber: Komáromi a lakja iban egyszerűségük ellenére is van 
valami kiismerhetetleuség, amely mindig nyitva, hagyja 
az a j tó t egy várat lan lehetőségnek. Van meséléséuek még egy 
vonzó vonása: a melegség, amely hang já t kissé érzelmessé tom-
pí t ja . Amellett rövid, jóformán csak élmények kövéből építő, — 
Komárominak épp ezért legérettebb alkotása. Novellái, amelyeket 
most Vidróczki s még néhány ágrulszakadt (Stádium, 1924) címen 
tett közzé, két szempontból érdemelnek Komáromi fejlődésének 
vizsgálata közben figyelmet. Az első ra jz a Régi szerető vázlata: 
egy különcnek pompás vonásokkal papírra vetett torzképe, — 
azt muta t ja , hogy Komárominak az alakmegfigyelésből valók 
az erősebb emlékei; ezeket a mesével úgy kell elsimítania. 
A Rongyos gárda és az Esze Tamás viszonyából is ezt lehetett 
megállapítani. A másik érdekesség az ú j kötet történelmi novel-
láinak plaszt ikája: immár nemcsak az éles vonásokkal tud meg-
eleveníteni, hanem mesével is. Ezzel a kötettel a magya r novella-
írók legkiválóbbjai közé emelkedett. 

A magyar közönségnek, az úri és középosztálynak ma 
Csathó Kálmán a legkedveltebb regényírója. 1916-ban lépett fel 
A varjú a toronyórán című regényével, harmincötéves korában. 
Eddig a kedves történetekkel hódított, derűs-érzelmes leány-
sorsokkal, amelyeket olyan környezetben játszatott le, amilyent 
hölgyolvasói a legjobban szerettek. Nem szorította ki a közön-
ség szívéből a nagyokat : nem tar tot ták olvasói sem Herceg, 
sem más ve r seny tá r sának hanem rokonszenves elbeszélőnek. 
Ha valakit félretolt, az csupán Szomaházy István lehetett, de 
Szomaházy nagyon is megérdemelte, hogy valaki jobb ízlésével, 
egészségesebb kedélyével még a% Uj Idők hasábja in is nélkiilözhe-
tővé tegye. Csathó azonban ezzel a könnyű sikerrel aligha volt 
megelégedve. Megnyílt ugyan előtte a Kisfaludy-Társaság a j t a j a 
is, de az irodalmi fórumoknak különböző tekintetektől vezetett 
méltánylásánál józanabb volt önbírálata. Nem azt tette meg. 
amit Kazár Emil, aki 1877-ben elhár í tot ta magától a Kisfaludy-
Társaság kitüntető kiszemelését, — Csathó irodalmi sikereinek 
megnemesítósével érdemli ki a tagságot. Új regénye (Földiekkel 
játszó égi tünemény) komoly irodalmi törekvés eredménye. 
Csokonai sorsa annyira ajánlkozik irodalmi feldolgozásra, hogy 
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— tud juk — maga Csokonai is ezzel fr issí t i fel Tempefői című 
vígjátékát . Ügy látszik, Csathót is éppen a Tempefői alcíme 
ragadta meg: „az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon". 
A regényben ezt a Csokonai-igazságot akar ta igazolni. Azt mond-
ha t j ák Csokonai kedvelői, hogy a regény Csokonaija túlságosan 
pipogya ember, nincs is más gondolata, mint a Maeoenas-kere-
sés, folyton mástól lesi a koncot, örökké a mások nyakán él, stb. 
A kép, amelyet Csokonairól itt kapnak, valóban kijózanító: de 
a regényíró bizonyára a levelek és adatok egész sorára hivatkoz-
hatna, — azután meg az ilyenné formálódása nem is az ő bűne, 
hanem koráé. Ezt a kort, ennek sa já tos kultúra-hidegségét az 
alakok ós jelenetek során Csathó érdekesen és valószerűen vetíti 
elénk: néhány torzvonással pompás embereket formál, Komárom 
városát könnyedén elképzelteti. Ebben a korban az ő Csokonaia 
nem is meglepő, legfeljebb sajnálatraméltó. Hogy Csathót 
ezért a Csokonai-ábrázolásáért mily jogtalan lenne kérdőre 
vonni, azt az az egyfelvonásos igazolja, amelyet a Nyugat idei 
évfolyamában S Z Í V Ó S Zsigmond tett közzé. Szivós Zsigmond 
Csokonaiának a min tá j a Ady Endre volt, a csúcsai váral ja 
korcsmájában, amint felesége hazacsalogatja. Csathó a X I X . 
század első évtizedét próbál ja megjeleníteni: ehhez ügyesen 
szedi össze az embert ípusokat és közébük helyezvén Csokonait, 
annak a lak já t is valószínűvé tudta tenni. A cselekvény belső 
motívumainak szövedéke néha könnyed, kissé felszínes munkára 
vall — így m i n d j á r t a Jú l iáva l való hirtelen összeszerelmese-
dés, — de a komoly törekvést és a problémának sikeres k ivet íH 
<*ét őszinte elismeréssel á l lapí t juk meg. 

Ugyancsak hazai művésznek regénysorsát dolgozta fel 
Sziklay Ferenc (Hangzatka. Berlin, 1924.). A szlovenszkói fiatal 
magyar író Csermáknak életét próbálta megjeleníteni. Ez a 
Gonie-Musiker — így nevezte magát művei c ímlapján — nem 
volt kisebb, de nem volt nagyobb művész Lavottánál és Bihari-
nál. Hármukról közösen í r j a Fabó: „Tanulás és elmélyedés 
helyett — a korhelykedés anélkül is vérükben lévén — virtuóz-
kodásra adták magukat . Így nem nyúj to t ták a nemzetnek azt, 
amit tehetségük után várni lehetett volna". Volt azonban sorsá-
ban valami, ami t Tóth Kálmán nem aka r t természetes okkal, lassú 
lezülléssel magyarázn i : életének vége. Tóth Kálmán az élet tra-
g ikumát lá t ta Csermák sorsában: szerinte nagy zenész volt, de 
nem tudott igazi magyar dalzenét költeni és a kétségbeesés a 

Irodalomtörténet. 2 
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züllésbe kergette. Az elképzelésben nincs csepp igazság sem. — 
ezt m á r 1856-ban is tudhatták Tóth Kálmán műveltebb olvasói, 
de a probléma fel volt vetve és a regényes magyarázgatónak 
szabad volt az út ja . 1864-ben éppen Arany, tíreguse és Tóth 
Kálmán szavazatára határozza el a Kisfa ludy-Társaság Abonyi 
Lajos Csermák-regényének a kiadását (A mi nótáink). Abonyi 
valószerűbb, bár még mindig elég valószerűtlen magyarázatot 
költ: Csermák szerelmes egy főrangú özvegybe, de éppen akkor, 
amikor megkérésére indul, az erre félretett ezerforintját . ellopják. 
Négy év múlva ú j r a szerencsét próbál, de az özvegy kineveti: 
ezen a muzsikus elbúsul, csavargóvá lesz, lelke megzavarodik. 
Sziklay Ferenc megoldása természetesen Abonyiéhoz áll köze-
lebb; nála a szerelem a megzavaró, a reménytelen szerelem, 
amelyért Csermák lemond a világsikerről, inkább a cigányt-
kedvelő magyarokhoz tér. Ez a beállítás hű: Csermák — ha nem 
is volt olyan nagy zenész, mint a regény első fejezetéből gondol-
nók — nálunk a legnagyobbak közé lépett; viszont ennek a kor-
nak Magyarországa igazi művészetet még nem igen értett . Cser-
mák, aki a magyar lelket kereste, azt sem igen találhatott itt 
benn, csak egyben, a Bihari magyar muzsikájában. És i t t kap-
csolódik a regénybe Tóth Ká lmán anekdotája, hogy elmélyül-
jön ennek a kornak a művész-lenézésével. Csermák szomorú 
sorsa ezzel a megvilágításkai valósággá lett, — ha kapcsolódik is 
hozzá valószerűtlen elem (az Illésházy-rokonság), első regénynek 
mégis olyan becsületes teljesítmény ez, hogy őszinte elismeréssel 
kell köszönteniink. 

A magyar írónők között kiváltságos helyet vívott ki ma-
gának Tormay Cécile. Aránylag kevés kötete jelent meg; mun-
kásságának terjedelme össze sem mérhető Beniczkyné Bajzi* 
Lenkéével, Szikráéval; művészeti ér tékben is hatalmas ver 
se ny tá rsa t talált Kaffka Margitban és Erdős Renéeben — és 
mégis jelentőségben, tekintélyben, vezetőszerepben messze fe-
lülmúlja nemcsak ezeket, de a magyar irodalomnak eddig 
minden női munkását . Vannak gáncsolói, akik térfoglalását 
Sut tner bárónőjéval hasonl í tgat ják össze: de a prágai születésű 
német írónő 1889-ben egy könyvével tudott csak hódítani, a 
J M e Woffen nieder" tendenciózus meséjével, míg Tormay Cécile 
a Régi húz hangulat i művészetével aratta, első igazi sikerét. 
Mások Huch Richarda sikerével állítják párhuzamba: talán nr 
„Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem .Tüngern" NovaHsru 
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emlékeztető művészete .szimbolizmusával és hamburgi életével 
ad is jogot valamelyes rokonság-kimutatásra, de nem többre, 
mint amennyi t az őszintén-asszonyi lélek őszinte í rása termé-
szetszerűleg megenged. Tormay Cécile sikerét három tényező 
magyarázza meg: művészete, nőies íróegyénisége és a hazai 
viszonyok sajátos fordulata. Művészete nem egyszerre szökkent 
a közönség elé: első novelláiban sok vonása-, melyeket később 
megszoktunk ós megszerettünk, mesterkéltnek, eiőszakoltnak 
érzett. Az Apródszerelem és a Régi ház között a fejlődés fontos 
tsztendei állanak. Művész-önmagára akkor talált, amikor a 
női lélek megsejtetósét tűzte maga elé feladatul, és amikor 
minden meséjét a s a j á t lelkén szűrte át, szinte önnön élményévé 
izzítva az idegen ember történetét. E r r e az élménnyé-hevítésre 
céloz legújabb kötetében (Megállt az óra, Napkelet könyvtára, 
1924), amikor azt mondja, hogy önmagában érzi néha az előtte 
élteknek egyéniségét: „Azok is mind hozzám ta.rtoznak. És a 
sok régi a rc együt t az én arcom, melyben benne vannak vala-
mennyien, akik előttem éltek, akiket soha se lát tam. Hol egyik, 
hol másik suhan elő és mosolyog az a jkammal vagy bele-
lobbantja a. szemembe a tekintetét és akik reám néznek, a«t 
hiszik, hogy én vagyok. Pedig ők is velem vaunak, mindig 
velem, akiket senki sem ismer fel bennem többé". Ez az 
élménnyé-hevítés lényegesen különbözik az elbeszélők képzele-
tének attól a munkájától , amelyről Balzac és Jóka i í r tak oly 
körülményesen: amikor egy-egy hősük életét képzeletben végig-
élték. Tormay Cécile nem ebben az értelemben éli végig meséit, 
nem ebben az értelemben azonosul hősével: nála csak a han-
gulat i azonosulás van meg. Innen van, hogy előadásában az 
álom ködösségét érezzük: az események reális — vagy materiál is 
— részénél fontosabb a lelki, hangulat i részük. Lelki t ípusának 
ez 11 felismerése két szempontból volt hasznos művészete fejlő-
désében: egyrészt módot nyú j to t t neki egy fogyatkozásának 
leküzdésére — a történeti, és eseményes valóság aprólékos 
vonásainak a félrevetésére (amit legjobban az lát, aki Thomas 
Mann német i>olgári regényét az IJlwing-család his tóriájával 
veti össze), másrészt írásainak sajátostul női jellegét fe j 
lesztette ki: stílusának és mesemondásának gazdag hangulati-
*ágát. Az ihlető erő is a r r a a szervre korlátozódik, amely az 
asszonyíróban egyedül kéi>es hatalmas a lkotásra: a szívre. Bri-
«it» Frigyes, aki Tormay Ceciléről nagy szeretettel hatalmas 
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essayt í r t (— ez sem jutot t eddig részül még az életébeu egy 
írónőnek sem —), racionális tényezőket, filozófiai hatásokat hang-
súlyoz Tormay Cécile írásmódjának a fejtegetésénél, pedig az 
összes problémák, életkérdések a szív-fölvetette fogalmazásban 
kerülnek ennél az írónőnél elénk, tehát regénystíl jét is a szív 
ihlető erejével tudjuk csak megmagyarázni. És ezért olyan 
hódítóak az írásai: mert a szívből a legkönnyebb a szívhez el 
jutni. Ahol a szív uralkodik, ott a valóságnál nagyobb hatalmú 
az ábránd: így van éz Tormay Cécilenél is, sőt ú j kötetében 
egyenesen kimondja, hogy a sok és nehéz élmény közepette a 
„mesélés"-re nincs ihlete. Legújabb novelláskötetében jóformán 
minden valóság álomból formálódik valóvá. Szíve azonban 
gazdag húrozatú, a húrok rezonanciája pedig a magyar problé-
mákra a legerősebb. Vezéri szerepének ez a haimadik magya 
rázata. Nemcsak a Bujdosó könyv olvasói érzik ezt, hanem a 
magyar gentry sorsát látó minden olvasója'. A Viaszfigurák 
álmaiban is a nemzetivé egyénülő emberi problémák markol-
tak a szívbe. Pedig az a köiete a forradalom izzó aknáinak le 
rakásakor jelent meg, — azóta nagy és nehéz élmények rakód 
tak az írónő szívére, nem aknákul, csak keserű-fájdalmas 
tapasztalatokul. A Megállt az óra elbeszélései ezért állanak ma 
közelebb hozzánk, ezért nagyobb a líraiságuk. Ez néhol talán 
a művészi lehiggadást megakadályozta, de hiszen nagyon is igaz, 
hogy „nehéz mesélni, mikor szüntelenül nyílnak az ajtók és 
a láng inog a tűzhelyen a, jövés-menéstől, hírek osonnak az 
utcákban és borzadások fu tnak végig a fö ldön. . . " Hivatott író 
az, aki ennyire is képes erre a feladatra. 

Erdős Renéenek írói tehetségében jellemző vonás regény-
stílusának változatossága. A nagy- és kisvárosok kereskedőosz 
tályából adódó olvasóközönség körében azok a regényei arattak 
legnagyobb sikert, amelyekben egy-egy erotikus problémát élez 
ki: a Santerra bíborosban a pap szerelmének a papi nőtlenség 
követelésével folytatott harcát, a Nagy sikolyban az érzéki kéj 
és az anyai hivatás boldogságadó erejének az összemérését. Ez a 
probléma, az önéletrajz túlságosan őszinte erotikája tette olyan 
kapóssá az ősök és ivadékok eddig megjelent három kötetét is. 
Antinous-úbun is a Guido da Verona st í lusára emlékeztető érzéki 
tűz rontotta le a művészet szépségét. Üj könyvében (Borsó her-
cegnő. Singer és Wolfner, 1924.) azt a kérdést veti fel, hogy a női 
lelket a tisztáu érzéki gyönyör jobban tudja-e boldogítani, mint 
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a lelki megértésen alapuló szerelem. Andersen egyik meséjének 
szimbolizmusával övezi hősnőjét, aki az érzéki gyönyör kijóza-
nodásában egyre jobban érzi a nyugalmat zavaró borsószemek 
kiábrándító kellemetlenségét és kész lenne eldobni magától egész 
csalódott életét, ha egy nemes lélek megértő szerelme magához 
nem ölelné. Kétségtelen, hogy a női lélek gondos ismerője for-
málta ezt a Veront, olyan aprólékos pontossággal, amilyenre 
csak női ró képes; a realizmus igazságát mégis üde poézis ha t j a 
át, nemcsak abban, hogy a mesének ismert és mégis elmélyített 
gondolati tartalmához fűzte, hanem ellentétes férf ia lakjaiban is. 
A Turgenyev-hősökre emlékeztető Hajnóczy báró sa já tos eroti-
ká jával válik egyénivé, azzal a furcsa játékkal, ahogy a kis 
Veront dédelgeti titkos találkozásukon; még határozottabban 
Turgenyev-jellegű Hodola Iván, de nála viszont egészségi álla-
pota teszi természetessé ezt a rokonságot. Keserű, de igaz kép 
az, amelyet. Zelenkay Miklósról és apjáról fest: a „két könnyelmű, 
a holnappal nem törődő, semmiből lelkiismereti kérdést nem csi-
náló cimbora". A Santerra bíboros staffageából is á tkerül t ide 
egy részlet: a tó, melynek varázslatos vonzóereje van, amióta egy 
boldogtalan asszony benne keresett menedéket az élet elől. Van 
tehát az ú j regényben érdekesség, igazság és komolyság egyaránt , 
•le azért érzi az ember, hogy az írónő mégis könnyebb mesének 
szánta, nem gondolkodtatónak, csupán elgyönyörködtetőnek. A 
regény végső akkord j a erősíti meg ezt a benyomást: úgy látszik, 
ezt már teljesen az érzékeny lelkű hölgyolvasók kedvéért for 
mál|ta így. 

őszintébben művészi törekvésű írónő Berde Mária. Eddigi 
működéséről Kristóf György így í r : „Berdének legszebb, kerek^ 
dedségben művészi, hangulatban meleg meséi a szülői ház és a 
gyermekkor emlékeiből bontakoznak elő. Ezekben stílusa is szem-
léletes, eleven; gondolatvezetése szabatos. Szívesen mond szim-
bólikus mesét is. I lyenkor széles alapvetésen bonyolultabb törté-
netet ad elő, B hatásos befejezése szebb, hűbb és egységesebb." 
Regény©, amelyet Budapesten tett közzé: a Haláltánc (Athenaeum. 
1924.), kiüt ebből a jellemzésből. Egyéni jellegét legjobban úgy 
éreztethetjük, ha Ferentzi Magda azonos tárgyú alkotásával, u 
Fehér árnyékok-kai vet jük össze. Ferentzi Magda regényében 
lenyűgöző erejű az a l íraiság volt, amely az epikai fo rma mögé 
re j tőzöt t Ebből sajátos l iangulat-nüánszot nyert, amely külö-
nös, ü j és életrajzi vonatkozásánál fogva meglepő volt a közön-
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ség szemében, Berde Mária regénye is egy hegyvidéki tüdő-
szanatóriumban játszódik le ós ez az azonos miliő az alakok 
között is hasonlóságot teremt Perentzi Magda Már thá ja vala-
melyest rokon Ginevrával, Werner is Hugh-gal, Daisy is Aimée-
vel. A mese is emlékeztet Ferentzi Magdáéra: hiszen ez a halál-
tánc a halállal küzködő tüdőbajosok utolsó csókváltása az élet-
tel. A hasonló motivumokon meglepődni nem lehet: hogy külön-
bözhetne a szanatórium egyik esztendeje a másiktól? De az élet 
megrajzolása már merőben más. Berde Mária azt í r j a le, amit 
látott és elképzelt, Ferentzi Magda azt, amit a valóságban vagy 
ábrándjában átélt. Ferentzi Magda hangulat iságának a helyén 
itt megfigyelést, éles emberelkülönítést és a mesemondóképzelet 
könnyed m u n k á j á t találjuk. A hangula t itt is nyomott, de mégis 
mennyire más, mint a Fehér árnyékokban*. A ködöt, Ferentzi 
Magda legkínzóbb ellenségét itt al ig érezzük, ós a tél sem olyan 
temetői, mint ott. , A nap gyémántként függött az égen és a 
vi lág kint mintha gyémánt napsugarakból sűrűdöt t volna meg: 
csillámok miriádjaiból volt fö lép í tve . . . A tó befagyott és eltűnt 
a gyémánt takaró alat t , a hegyek szürkével al ig erezett fehér-
márvánnyá váltak, a fenyők zöld pa lás t juka t csillámos fehérre 
cserélték, mintegy ünneplőre. És a gyémánt világ fölé a leg-
sötétebb azúrló ég borult." Van valami szimbolikáé jelentősége 
annak is, hogy a fázós Mártha örökös didergésének Berde Mária 
regényében semmi nyoma: itt télen gondtalanabb az élet. sajnos, 
nemcsak az embereké, de a halálé is. Mivel az erdélyi írónő 
•kívülről nézi ezt az életet, szerelmi eseményeinek elmesélésében 
nem olyan diszkrét, min t volt Ferentzi Magda. A regény közép-
pont jában nem is nő áll, hanem egy férli, a két szerelmes szívet 
halálba jut ta tó Hugh. Ferentzi Magda férfialakjai bágyadtab-
bak a nőportréknál, — Berde Mária mű vészt'te mind a két nemet 
élesen és emlékezetesen f a r a g j a ki. Az apró epizódokat sem csu-
pán az emlék fűzi össze, hanem egységes mese: Berde Mária 
gondos kompozíció-művészete. A torzképrajzolásra is van tehet 
sége az írónőnek: Ziegler a lak ja és története erről pompásan ta-
núskodik. És talán itt van a magyarázata annak a zavaré disz-
harmóniának is, amelyet a regény vége és egész folyamata közt 
érzünk, — Ginevra halála után Ziegler fontoskodását, megzava-
rod&sát, gyilkosságát disszonánsnak ítéljük, mert a szanatórium 
betegei iránt való rokonszenvünket, sa jnálkozásunkat zavar ja . 

Erdély széppróza íróit Kristóf György arithologiája muta t ja 
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be: Erdély lelke (Berlin, 1924.). Mindössze tizenegy írót ismertet 
meg, azokat is csupán egy-egy jellemző novellájukkal. A leg-
ismertebb köztük Benedek Elek. Az Édes Anyuföldem (1920.) 
két kötetében önmaga mondja el, hogy mi és mivel fűzi Erdély-
hez. Kristóf anthológiájának előszava erről csak halvány képet 
adhatott, művészetének jellegéről nem is szól, pedig a közölt 
novella is a népmesén formálódott elbeszélőstílus egyéni jellegé-
nek a példája. Sebesi Samuról Kristóf bemutatásából megtudjuk, 
hogy „Benedekkel majdnem egyívású. Egész élete Erdélyben s 
Kolozsvár falai között folyt le. Írói munkásságának majd min-
den termékén világosan föl ismerszik a műgond, a művészi szem 
pontok figyelmes megőrzésére való törekvés." Ez a törekvés 
azonban maga is tudatosnak érzik az írásain ós a műkedvelőség 
jegyét nyomja reájuk. Kovács Dezső — kinek Apostolok és csa-
vargók (Kolozsvár, 1924.) című kötete is most jelent meg — 
Erdély kri t ikája részéről teljes elismerést aratott , Egyik kriti-
kában ezt olvassuk: „Ezelőtt körülbelül 30 évvel indult el a 
kezdő állomásról. Ez meg is látszik írásain. Van mondanivalója, 
•s formát is tud neki adni. A humorista fensőbb nyugalmával 
nézi a tüneményeket, életképei, rajzai, novellái se fel nem lázíta-
nak, sem el nem keserítenek." Hozzátehetjük: alakmegjelenítő 
ereje és íuesemondása is pompás. —; A történeti novellának 
Erdélyben ina tíyallay Domonkos a legkedveltebb művelője. 
„Históriai alai>os ismeretei, mese megszerkesztő tudása és 
stílusának ódon pat inája egyaránt legkiválóbb történeti 
novellaírónkká teszik" — mondja róla Borbély (E. 1. Szemle 1924. 
181. 1.). „Gyallay realista, s ami művészetet reális józansággal 
témáiból ki lehet hozni, azt ő az utolsó c»eppig kihozza; de 
mesévé átálmodni a valóságot, világot teremteni az ábrándokból 
nem tud." Így formálódik elénk tehetsége a Föld népe című 
(Berlin, 1924.) kötetéből is: jellemző alakok ós jellegzetes jelene-
tek ezek, de csak tükördarabok. — Balogh Endreről ugyancsak 
Borbély jellemzés*' a találó: „Róla igazán el lehet mondani, hogy 

emberi nyomor örök legendájának erdélyi magyar variáció-
Ját ma ő tudja legjobban elbeszélni. Meséinek benső idoma 
rendkívül biztos fölépítósű. Nagyon halványan, de azért szem 
elől el nem téveszthetnie*, végigvonul ra j tuk valamely társa 
dftlmi p rob léma . . . A mese előterében rendkívül mozgalmat 
•let zajlik." Van azonban egy hibája is: túlságosan uralkodik 
» mesén, úgyhogy néha kiszól belőle, konstatálásokkul meg 
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akaszt és így igazi mesestílust elérni al ig tud. — Makkai Sán-
dort, Molter Károly t és Kacsó Sándor t kissé csinált, gyengébb 
elbeszélések reprezentálják a kötetben: ennek a lapján képet for-
málni róluk nem is lehet. Nyírő József egyénisége azonban ebből 
az egy novellából is kiérzik: a székelykedő eredetieskedés. Bor 
bély Is tván is megál lapí t ja ezt, de hozzáfűzi: „Van valami szim-
fóniaszerű Nyírő novelláiban, minélfogva azok nem a cselek-
vény szilárd szerkezetű felépítésével, sem a kidolgozás finom-
ságával hatnak, hanem azzal, hogy egy kicsit az értelemre, egy 
kicsit a fantáziára, egy kicsit meg az idegekre hatván, e sokféld 
hatásnak részecskéiből egy szeszélyesen tarka hatáskonglome-
rá tumot hoznak létre." — Mesteri novella Pálffyné Gulácsy Irén 
kis műve. Róla erdélyi ismerősei így í rnak: „1914-ben kezdett 
először irodalommal foglalkozni, de egyelőre csak asztalfiókja 
részére. 1916-ban Asszony az úton címen regényt í r t . . . de könyv 
azért mégsem lett belőle s o h a . . . Így há t 1919-re marad t írói 
pályájának a nyilvánosság előtt való megkezdése. S e rövid 
idő ellenére is ma m á r legtehetségesebb íróink között emlí t jük, 
kitől valóban sokat várunk. A magyar szépirodalomban ő Tö-
mörkény Is tvánnak egyenes örököse, azon lényeges különbség 
gel, hogy asszonylelke í rásaiban gyöngédebb Tömörkénynél." 
Hozzátehet jük: szerkesztő művészete is erősebb. — A kis kötet 
(benne Berde Mária novellája is) szépen igazolja, „hogy Erdély-
nek immár s a j á t lábon já rn i tudó önálló szépirodalma van". 

III. Színműírók. 

Móricz Zsigmondnak a Nyugatban ezek az egyfelvonáso-
sai jelentek meg: Alvó oroszlán (1923), A fejedelem tánca 
(1923), Karácsonyi prezent (1923), Ház az erdőben (1922). A* 
Alvó oroszlánban Mátyás király így elmélkedik az asszonyról 
ós a házasságról: „Asszony vagy, van tudományod, a c s ó k . . . 
mesterséged, ez egy portékád v a g y o n . . . evvel keresed kenye-
red, á r u l d . . . j a j a házasságnak, mikor nem kell az á rú ; vége 
mindennek . . . tovább nem asszony, tovább nem f é r j . . . vesze-
kedő fenevadak összezárva, verekedő kométák.. .4 4 Újabban 
nem is jelenít meg mást, csak ezt a fenevad-ál lapotot A Búza-
kalásznak és A vadkannak egy a t á rgya : ugyanezt a kiélezett 
problémát próbálja megoldani benne. A Búzakalász inai em-
bere-asszonya a nemek párviadalát túlságosan a patológia tör 
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vényei szerint v ívják meg, — ebeket jobban és könnyebben 
képzel az olvasó a szereplők helyébe, mint embereket. A düh 
az asszony viselkedésében, a megalázkodás a férfiben nincs 
megmotiválva, — még ösztönös alapon sem. Még különösebb a 
megengesztelődés nagy tableau-ja, — a natural is ta stíl köze-
pette úgy hat ez a groteszk „deus ex machina", mint valami 
expresszionista képen egy teljes pontossággal megfestet t t rágya-
domb. A vadkan — minden napikr i t ika ellenére hangsúlyoznom 
kell — feltétlenül haladás. Nem függ ez össze a keletkezés sor-
rendjével: csak a drámai kivitel s ikerét tekintem. Elsősorban 
az az előnye, hogy a megmotiválás követeléseit nem dobja félre. 
Zsuzsanna nem azért hódol meg a fé r je előtt, mer t a rangban 
emelkedett, hanem már előbb és lelki okokból, — míg a Búza-
kalász hősnőjét csupán az állás veszi le lábáról. Zsuzsanna tel-
jesen kivitt, következetes elképzeléssel megformál t alak. Még a 
férjével való első meghasonlásának lelki indí tékai t is é r t j ü k : 
ez a finomabb nevelésű, gyermekkoron már túlnőtt leány a 
házasságban vár valamit — többet, mint megalázkodást, na-
gyobbat, mint rabszolgasorsot. „Későn adtak fér jhez — mondja 
önmagáról —, mikor már megéreztem magamat, — hamarabb 
kellett volna, tíz vagy tizenkét éves ko romban . . . " Ehhez meg-
értetőnek járul Révay természete: ez a mindenképen uralkodni 
akaró, ilyen asszonyt sohasem tapasztalt férfi t ípus; — ez az 
asszony és ez a férfi sohasem érthet i meg egymást . Az örököe 
perpa tvar t tehát természetesnek érezzük: ebből a Zsuzsannából 
ez a f é r j Grizeldiszt nem formálhat . Révayra pedig teljesen rá-
illik az, ami t Gerliard Haup tmann Griseldájának férfihőséről 
mondott egyik kr i t ikusa: „der brutale Besitzwille gebiert die 
pathologische Furch t vor S törung des Genusses". Amit házas-
életének sérelmeiről elmond, az nyilvánvalóan ezt igazolja. I)e 
az asszony érzéki szerelme Révayt, a „férfit" nem t u d j a el-
hagyni: amikor az urá t megtörten lát ja , a szánalom g y ú j t j a lán-
golóra ezt a szerelmet és nem akar tőle megválni. Maga Révay 
>s érthetőbb és emberibb, — G. Hauptmann hősénél is igazabb. 
Nem a kínzás pathologiája űzi, hanem a féktelen, uralkodni 
akaró szerelem: ez fű t i féltékenységét, ezért szipolyozza a pa-
rasztokat, hogy verejtékükből selymet vásároljon feleségének, 
és ezért képes megbánásra is, amikor felvillan előtte az as 
asszonyi nagyság, amelynek ő csak egy vonását, az önfeláldo-
zást, érti és veszi észre. Ez az önfeláldozás: az a jelenet, amikrr 
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a lázongó asszonyok közé kerül Zsuzsanna ós közéjük szórja kin-
cseit, meglepő erővel és igazsággal ha t reánk. Annak, hogy mind-
ezen művészi értékei ellenére is sért a darab, kettő az oka: pro 
blémájának durva kiélezése és beszédjének vad őszintesége. A 
főpróbán még a pesti asszonyközönsóg is felszisszent két mon 
dáson, pedig a Vígszínház ugyancsak szoktat ja a nyerseséghez 
a fület. A probléma ilyetén kiemelése ezt a st í lust megköveteli, 
de az ízlés még az igazságnál is erősebb törvényhozó a művé-
szet birodalmában. 

Az ízlés azonban — úgy látszik — nagyon változó. Nem-
csak egy-egy nemzet, sőt város társadalmának ízlésbeli meg-
oszlása muta t j a ezt, de az írók ízlésének formálódása is. I t t vau 
Molnár Ferenc; a színpadi siker d iadalút ján hatolt át a neve 
a Nagy-Óceánon, az a kétes értékű elismerés érte, hogy a világ-
nak minden metropolisában mulatnak furcsaságain, amelyek 
francia vígjá téki ötleteken nevelődtek, azután elnyelték Haupl 
mann Hannele-atrakcióját és Freud tudományos groteszkségeil. 
megfürdöttek a misztikusnak és szimbolikusnak mocsarában, — 
most iKidig a natural izmus durvaságaiban születnek ú j já . Van <• 
valami közösség, egység Molnár Ferenc színműveinek eddigi 
so rában! — Két közös vonást egyszeriben megál lapí thatunk: a 
furcsaságával meglepő újszerűséget és az agya fú r t an kiélezett 
színpadi hatást . Schöpflin Aladár hódoló í rása is erre konklu 
dél: „Molnár nem realisztikusan ábrázol, a valóságot színpadi 
lag t ranszformál ja , azokat az elemeit és vonatkozásait emeli ki, 
amelyek a színpad szempontjából különösen értékesek, nem 
meggyőzni a k a r j a a színházi nézőt, hanem meglepni, hatalmába 
keríteni, szuggerálni." (Nyugat, 1924. 800. 1.) Megegyezik ebben 
a színpadjainkon immár eléggé (— vagy talán túlontúl —) is 
mert Shaw-val és Pirandellóval; csakhogy ezekben — minden 
szat í rá juk vagy cinizmusuk ellenére is — erkölcsi komolyságol 
is érezünk. Shaw őszinte hittel í r j a : „Az igazság az, hogy a 
drámai lelemény első abbeli törekvése az embernek, hogy szel 
lemileg öntudatossá váljék." Molnár Ferencnél ez az öntudatra-
ébresztő igyekezet a meglepetés puffogásain á t nem hallatszik: 
a részvétet elnyomja az alak pathologiájának érdekessége. A 
ma szociális nyomorába két da r ab j a nyúl tá rgyér t : a Liliom és 
most Az üvegcipő (Franklin, 1924). Az ú j darabot érthető kíván-
csisággal vá r t a Molnár állandó közönsége: már a cím is rejté 
lyeg volt, semmivel nem érdektelenebb n Vörös malomnál. A be 
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avatottak hamarosan értesültek arról, hogy i t t Hamupipőke 
cipőjéről lesz szó, — a szimbolizmus ínyencei már előre dörzsöl-
ték a tenyerüket. Nagy volt a kijózanodás, amikor a natural is ta 
színmű elibük tárul t . Mindezt tudnunk kell, amikor Az üveg-
cipő t. értékelni a k a r j u k : mert Molnár célja, a közönség elképesz-
tése, nem valósult meg. Ez a cselédleány-Hamupipőke, aki az 
egyik szobaúrba szerelmes és megvetett kis testét állandóan 
felkínálhat ja neki — még a pesti közönségnek sem elég érde-
kes. Ha a darab egy darabig a színen marad, azt két mellékes 
szereplőnek fogja köszönni: a minden szobaurával szerelmes-
kedő szobaasszonynak és a szánalmat keltő beállítású prosti-
tuáltnak. A pesti közönségnek ez a két t ípusa szívesen fog el 
gyönyörködni önnönmagában. A darabnak van egy — Molnár 
Ferencnél meglepő — hibá ja : nincs semmi színpadi érdekes-
sége: unalmas. A szerző ezt azzal aka r t a pótolni, hogy szociális 
mázzal kente meg. Ügy gondolta, hogy — ha G. Haupt inann fel-
szólalt a Rose Berndbeu a bukott leány érdekében, neki is köte 
lessége ez, és talán Amerikában, még inkább Szovjet-Orosz-
országban a cselédleánynéző szívesen is fogadja ilyetén ábrázó 
l á sá t Nálunk ez a t ípus még a színházlátogatásban nem olyan 
uralkodó, — nálunk ezt még a mozi köti le, de külföldöm ki 
tudja? Másik fogyatkozása Az üvegcipőnek a molnári szellemes-
ség hiánya. Vagy talán már ide süllyedt Molnár híres szelleme? 
íme, néhány példa: 

Irma: Az én kedvenc ideálomnak van szép neve. 
Viola: Ki az? 
irma: Aki azokat u gyönyörű tragédiákat írja a Nemzetibe. A veseték 

neve nagyon közönséges. Sopszkir. De a keresztneve, az aranyos. 
Viola: Hogy hívják? 

Irma: Ciklus. Nem kedvos?. . . 

Azt mondják, a színpad nem követel mindig költészetet, 
hanem művészetet. Váj jon mi i t t a művészet? Eszembe ju t ennél 
a kérdésnél az a megállapítás, amelynek a lapján a Kisfaludy-
Társaság Molnár Ferencet a tagjai sorába választotta: „abban 
mind egyetér tünk, hogy ennek az i ránynak ( t i. melyet „ne.ni 
mindegyiku tagja a Társaságnak szeret) ő legkiválóbb képvise-
lője, magának az iránynak pedig akkora a hatása és esztétikai 
jogosultsága, hogy képviselőjét szívesen kell üdvözölnünk Tár-
saságunkban" (K. T. Évi. XLVI . 379. 1.). — Hadd a ján l juk ezzel 
«zemben az olvasó figyelmébe Milotay Is tván jellemzését Mol-
nár Ferencről a Tíz esztendő (Pallas. 1924.) 250-258. lapján. 
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Nagyobb színpadi siker ju ta lmazta Csathó Kálmán víg-
já tékát (Házasságok az égben köttetnek. Singer és Wolfner.); 
költészet-művészet ebben sincs, de legalább mulatságos. A ma- • 
gyar d ráma fejlődésében semmi szerepe sem lehet, de azért kül-
földre könnyen találhat utat . Van ugyanis valamelyes érdeme: 
jó vígjá téki ötlet az a lapja és a szerepeket pompás szereplőkre 
önthetvén, van vígjátéki ha tása is. 

A Petőfl-centennárium utóhangjaként került a kezembe 
Rozsnyay Kálmán színjátéka: Cornélia Debrecenben (Szeg-
halom, 1923). Rozsnyay ismeri a negyvenes évek színészeit, éle-
tüket, történetüket, Prielle Cornélia színipályájával külön is fog-
lalkozott, van gazdag nyelvkészsége, — mindezek a kis darab 
sikerét ígérik. Valóban: a Petőfi-év emlékdarabjai között Her 
czeg Ferencé mögött csak ezt mondhat juk sikerültnek. Képeket 
fűz egybe: 1846 október, 1847 június, 1848 december. Hiteles tör-
ténetét csak az első találkozásnak i smer jük: a többit Rozsnyay 
álmodja így. De a hirtelen t ámadt szerelem tüzének lassú el 
ninlását e két költött dátumon á t tud ja csak elképzelni. Petőfi 
szerelmét komolyabbnak festi, mint életrajzírói: de ezzel nem 
á r t P tőfl emlékének, — sőt nemesebb ez Ha tvany beállí tásánál. 
A szerelmet tehát jobban el kell húznia: a valóság átformálása 
azonban itt sem zavar. A kis darabnak ez a kis történés javára 
van, csak az érdeke kevés; Rozsnyay ezen egy kis színész-össze-
séggel próbált segíteni, — nem teljes sikerrel. 

Érdekes próbálkozás Hangay Sándoré: a verses magyar 
niesedrámák (Regősénekek Erdélyországból. 1924.). Kísérlete 
egy-«gy mondát igyekszik d rámává formálni . Ütja nem az, ami 
a Kőmíves Kelemenné történetének dramatizálóié volt (Ábra 
hám Ernő); nem az emberei t áll í totta a d ráma középpontjába, 
hanem a monda-magot. Ezzel természetesen a darabok elvesz-
tik minden drámai érdekességüket Ron t ja hatásukat az epikai 
forma is: a magyar irodalom renaissance-ának ez a kötet sem 
lehet ú tmutatója , bár a szerző annak remélte. 

A magyar d ráma csak tengődik, nem él!* 
ALSZECIIY ZSOLT. 

* Folyóiratunk legközelebbi füzetében Borrakerülnek: A legutóbbi ét 
hffjelentönebb irodalomtörténeti alkotásai. Azután negvodévenkint fölváltva 
ismertetjük ég bíráljuk a szépirodalom é* irodalomtörtónot legjava t e r m M t 
vagy korjellemzS darabjait. 


