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ritmushoz azután olykor inkább 
hozzáfarag egy-egy rakoncátlankodó 
szót: „De nem fogja soh' legyőzni". 
Pestiességek is ragadtak rá. Pl. ez: 
„Hol a nagy természet csodálatot 
vált ki", vagy „Te képezed fénylő 
napom". A népdal-formában pedig 
a strófa-kezdő természeti kép helyé-
be néha — irodalmi asszociációt 
csúsztat: „Az ollóban két ó között 
két el, Ez a kislány nem aludt az 
é j je l . . . Az ollóban két el körül két 
ó, A szívemre ez a lány nem méltó ' 
stb. 

Könyve végén a következő szokat-
lan felszólítást olvasom: „Megké-
rem a kedves hölgyolvasókat, szí-
veskedjenek levelezőlapon közölni: 
melyik 3 vers tetszett legjobban." 
Szerencsémnek számítom, hogy nem 
tartozom a hölgyolvasók sorába, 
mert ez a felhívás kemény fejtörés 
elé állítana. Így csupán egy versre 
szavazok habozás nélkül, amelyben 
ez a két sor pompázik: „Lujzikának 
bluzikája A szívemet huzigálja." 

Rédey Tivadar. 

Újabb kiadványok Petőfiről és 
Madáchról. A centenárium alkal-
mából ünnepelt költőinkre vonat-
kozó, még egyre szaporodó irodalmi 
termésből kiválik Emődy László-' 
nak Sátoraljaújhelyen megjelent 
Petőfi-tanulmányok című kisebb kö-
tete. Nem rendszeres monografia, 
de ötletszerűen kifejtett futó észre-
vételeknél, amiknek a végszó tekin-
tetni óhajtja, mindenesetre több. 
Bevezetéséből, különböző utalásai-
ból s helyenkint módjával polemi-
záló megjegyzéseiből kitűnik, hogy 
az olvasó itt egy tárgyát s a vele 
foglalkozó addigi nézeteket jól is-
merő kutató egyéni benyomásairól 
kap képet. Állásfoglalása olykor vi-
tatható. Így amikor a pályakezdő 
költő művei közt azt a darabot ke-
resi, melyben először mutatkozik a 
mester Petőfi. A szerző a belső for-
ma tökéletessége alapján, a Távol-
ból s a Jövendölés mellőzésével, az 
L...né c. (Lendvaynéhoz írott) köl-
teménynek ítéli a pálmát. Szokat-
lanul hangzik az is, mikor egyene-
sen kimondja, hogy a Bolond Is-
tók-ot és Az apostol-t nem tartja el-
beszélő műnek. Ezek a kirívóknak 
látszó megállapítások azonban nin-
csenek oly nagy számmal, hogy a 
mű komolyságának ártanának. A 
könyvet rokonszenves tárgyszeretet 

hozta létre. Ez meglátszik előadá-
sán is, melynek elemző műkifejezé-
sén a Petőfi-irodalom legújabb és 
legjobb mintáinak hatása érezhető. 
A munka érdemes az elolvasásra; 
kár azonban, hogy használhatósá-
gát megnehezíti a tartalomjegyzék 
és névmutató hiánya. 

Sikabonyi Antal Petőfi és Arany 
barátságá-ról szóló kis dolgozatá-
ban, mely eredetileg a Petőfi-alma-
nachban látott napvilágot, reflexiv 
irodalomszemlélettel csoportosítja a 
két költő levelezésének alkalmilag 
értékesíthető adatait. A forrásanyag 
kínálkozó tanulságainak levonásá-
ban termékeny szempontokat érvé-
nyesít, melyek nyomán a legendás 
barátság alakjai az őket megillető 
fényben elevenednek meg előttünk. 

Két másik mű szépirodalmi be-
állításban szerepelteti Petőfit. Rozs-
nyai Kálmán Cornélia Debrecenben 
címen, öt képre oszló színdarabjá-
ban, a költőnek Prielle Cornéliával 
kapcsolatos szerelmi epizódját dra-
matizálja. Keltezése szerint még 
1913-ban készült e mű. Á kiszélesí-
tett cselekvény hangsúlyának hor-
dozója a hősnő, kinek alakját mind-
végig gyöngéd tapintattal eszmé-
nyiti. (A kedves hangulatnak nem 
használ s egyébként is fölösleges a 
Jókaira célzó Laborfalvy Móric-féle 
ízetlenség fölmelegítése.) 

Kovács Alajosnak három részből 
(„Hajnal", „Delelőn", „Napnyugta") 
álló színájtéka: Petőfi a költő kul-
tuszának az ifjúság körében való el-
mélyítését célozza. Előszava szerint: 
„a színszerűség mellett a történeti 
hűség volt a legfőbb szempont a da-
rabnak tanulmányon alapuló meg-
írásánál”. A szerkezetileg világosan 
tagolódó színmű hatását bizonyára 
emelni fogják s egyben a főcélt is 
elősegítik a szereplők ajkára adott 
Petőfi-versek, melyeket a szerző, ki-
nek e darab nem első kísérlete, a 
helyzethez mérten ügyesen illesztett 
bele művébe. 

Sándor Lajosnak Madách: Az 
Ember Tragédiája című füzete „iro-
dalmi és esztétikai tanulmány a 
Madách-ünnepélyek alkalmára". E 
kissé hangzatos alcím ellenére sem 
egyéb, mint az idetartozó mono-
gráfiákra támaszkodó rövid, nép-
szerű ismertetés. A. B. 

Erdősi Károly: A hetvenötéves 
Szent István-Társulat. Budapest, 
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1923. A Szent István-Társulat fenn-
állásának 75. évfordulójára jelent 
meg ez a szakszerű alapossággal, 
vonzó irodalmi formában megírt és 
előkelő ízléssel kiállított kötet. Két 
részre tagozódik. Az első fele a Tár-
sulat történetét öleli föl, a második 
pedig a kiadásában megjelent mun-
kák felsorolását nyujtja időbeli sor-
rendben. Magasabb egységbe fog-
lalva a két rész adatait, belőlük egy 
nagy nemzeti művelődési összesség 
hatalmas tényét kapjuk, melynek 
önmagában csakúgy, mint hatásai-
ban történeti súlyú a jelentősége. A 
Szent István-Társulatot megalapítá-
sától kezdve napjainkig egységes és 
töretlenül megőrzött gondolat ve-
zeti: a katholikus kultúra. Pro-
grammjának eme kizárólagosságá-
ból azonban sohasem ütközött ki 
bántóan avagy türelmetlenül a fele-
kezeti él, de mindig következetes 
rendületlenséggel érvényesült benne 
a katholikus kultúrát fenntartó és 
tápláló szellemisége, amely végső 
elemzésben ezúttal a nemzet törté-
neti gyökérzetét is igyekezett fris-
sen tartani. Egyetemes irányú lé-
vén kulturális célja, természetszerű 
volt történeti élete folyamán műkö-
désének sokoldalúsága, mely kiter-
jedt a nép, az ifjúság, a művelt kö-
zönség és a magasabbfokú, legtisz-
tább tudományos világ területeire 
a legmodernebb formák határáig. A 
művelődés és tudás közvetítésének 
ez a programmatikus egysége és 
egységesítése szinte ideális a Szent 
István-Társulat munkájában, mely-
lyel minden tiszteletre méltóan 
emelte nemzetnevelői hivatássá mű-
ködését. A kultúra katholikus fel-
fogásából szükségképen következik 
az egyetemesség igénye. 

Ez magyarázza meg, miért talál-
kozunk a Szent István-Társulat ki-
adványai között annyi fordítással. 
Égetően nagy szükség volt és lesz 
is ezekre mindig. Csakis a fordítá-
sok révén tud a magyar katholikus 
társadalom tudata belekapcsolódni a 
külföldi katholicizmus szellemi éle-
tébe, melynek hullámveréséről — a 
fordítások nélkül — igen sokszor 
idegen partok adnának számot. 

Az a 75 év, melyet a Szent István-
Társulat eddigi története felölel, jog-
gal megérdemli, hogy egy egész 
nemzet, kultúrájának romjai közül 
Is, hálával és örömmel tekintsen föl 
reá. Brisits Frigyes. 

Újabb Wilde-fordítások. Két újabb 
kötet a Geniusnak Wilde összes 
munkáit ígérő sorozatában. Az első, 
a Gránátalmaház, meséi közül foglal 
össze négyet, a költő legtöbbet emle-
getett s lélekanalizisben legmélyebb 
darabjait. (Az ifjú király, Az infáns-
nő születésnapja, A halász meg a 
lelke, A csillaggyerek.) Mint többi 
meséi (a Napkelet májusi száma 
hosszasabban foglalkozott velük), 
ezek is tulaj donképen l'art pour l'art 
csecsebecséknek készültek s mégis 
nem egyszer iránydarab okként hat-
nak. A költőt itt is csak a tisztán 
artisztikus probléma érdekli, de tár-
gya, hősei és helyzetük már termé-
szetüknél fogva magukkal hoznak 
bizonyos tendenciát A művész min-
den erkölcsön túlemelkedett gőgjé-
ben nem keresi, de nem is kerüli az 
állásfoglalást: innen van, hogy er-
kölcsi célzatot érzünk ki belőlük. — 
Közönségünk előtt különben nem 
újak e mesék. Mintegy húsz év óta, 
(mióta a rendszeres Wilde-fordítá-
sok megindultak), kétszer is meg-
jelentek: Mikes Lajos (Franklin; 
harmadik kiadás) és részben Hevesi 
Sándor (Magyar Könyvtár) fordítá-
sában. Bálint Lajos új fordítása 
mégis indokolt, bár több kifogást 
lehet ellene emelni. Impresszionista 
stílusa jól talál Wilde stilizált 
formanyelvéhez; színes, dallamos, az 
élettől kellőképen távolságot tart, de 
nem tiszteli azt a határt, melyen túl 
a fordítónak nincs joga — különö-
sen Wildenál, hol a kifejezés any-
nyira a költő sajátja — a költő dol-
gába, képeibe, kifejező eszközeibe 
beleavatkozni. (Pestis helyett nem 
fordíthat fájdalmat, hideg helyett 
meddőt, stb.) Némely magyartalan-
sága és mesterkélt szólása már 
szinte modorosságként hat. 

A másik kötet: A Firenzei tragé-
dia, A szent parázna, két drámai tö-
redéket tartalmaz. Mert töredék a 
Firenzei tragédia is, bár a kiadó jó-
nak látja meg sem említeni, hogy a 
kis dráma csak félig Wilde műve. 
Majdnem a felét (a bevezető jelene-
tet a férj belépéséig), T. Sturge 
Moore írta, színielőadások céljaira 
kiegészítve a csonka darabot. E tö-
redék különben közelről szemlélteti 
a költő dolgozási módját s a Wilde-
féle dráma minden hibáját. Tárgya 
keresettül távolesik a köznapi élet-
től: renaissance-kori szerelmi tragé-
dia. Hősei közvetlen a krizis előtt 




