
9 0 

nála csak (nem is elsőrangú) óda-
költőink visszhangja, legfeljebb mű-
vészibb formában. Varságh igazi 
daltermészet, a pillanat költője s a 
dalban kulminál. 

Íme, mutatóba egy verse: 
Dal. 

Néhány magányos esti séta, 
Néhány ártatlan, kedves óra. 
Mért maradt csonka a regényük, 
Csak a jó Isten a tudója, 
Csak a jó Isten a tudója. 

A lányka ártatlan gyerek volt; 
A férfi: álmok kergetője. 
Volt egy rövidke, csókos álmuk, 
S csak ez a kis dal lett belőle — 
Csak ez a kis dal tud felőle. 

Varságh János költészete nem tar-
tozik az alkotás hegyvidékeihez, de 
nem egy oázist nyujt, melyben jól 
esik megpihennünk. Határolt, át-
tetsző, magányos világ ez, a maga 
sajátos organizmusával. Forrása 
vékony ér, de nemes, hangja halk, 
de tiszta, édesen csengő hang, me-
lyet megértenek a hozzá hangolt 
szívek. 

A japánok zsuzsu-költészetéből 
egyszerre két kötet fordítást is kap-
tunk, még pedig avatott fordítók 
tollából. Szombati-Szabó István-nál 
elsősorban magyaros ízt, népies ve-
retet találunk. Vajjon, ha nem tud-
nók, hogy a Kr. u. VlII-ik század 
terméke s a Manjósu-gyüjteménv 
bői való s a Mikáne szó nem for-
dulna elő benne, sejthetné-e valaki, 
hogy ezt a verset japán költő írta? 

Messzi, merre a Mikáne 
Csúcsa égbe tornyaló: 
Hull a zápor vége nélkül 
S vége nélkül hull a hó. 
És amilyen végtelen ott 
Záporeső és havak: 
Szerelmem is véghetetlen, 
Amióta láttalak. 

Szombati-Szabó István könnyen 
versel s megvan az az érdeme, hogy 
fordításai eredeti versek gyanánt 
hatnak. Bardócz Árpád leplezetlenül 
megvallja, hogy japánul nem tud, 
német közvetítéssel dolgozik. A ver-
sek kettős sugártörésen mentek át, 
maga a ritmus is megváltozott s ha 
szükségét érezte, a tartalomnak fö-
lébe helyezte a szépséget magát. Azt 
hiszem, túlságosan lelkiismeretes 

önvallomás ez, kivált japán versek-
nél, melyek 1200—1600 évesek. Hi-
szen, akárhogy vesszük is, mind a 
ketten modern munkát végeztek, 
modern nyelven. Bardócz minden-
esetre nagyobb művész, sokszor va-
lódi ötvösművészetet ad, s pompá-
san zengő, eleven, filigrán strófái-
ban — minden tartalmi szabadság 
ellenére — igen sokat érzünk a ja-
pán lélekből. 

Mutatványul közöljük két kis da-
rabját: 
Kék éjszaka. 
— Nukada. — 

Holdfényes út, közelbe senki — 
a szél virágos ágat ingat; 
éj szűrődik a kerteken ki 
s kéken belengi 
elrebbenő, halk álmainkat. 

Egyedül. 
— Komachi. — 

Az ágakat tegnap szél verte le 
s ma holt virággal lett a kert tele. 
Alkony szitál: hulló, alélt arany — 
Be bús a lét! s ó jaj, be céltalan! 

Balogh István nevét s a Magyar 
éjszaka című verseskönyv Anony-
musát egyelőre csak feljegyezzük. 
Nyelvbeli, művészi erejük még 
gyönge ahhoz, hogy egyénit adja-
nak s nagy írók kerékvágásából ki-
zökkenjenek. Vajthó László. 

Szelényi Ödön: A lélek élete. A kí-
sérleti és metafizikai lélekkutatás. 
(„A Kultúra Iskolája.” Kultúra 
könyvkiadó r.-t. Év nélkül. 8-r. 1241.) 
A nagy háború nemcsak külső vilá-
gunk térképét dúlta fel és rajzolta 
át, hanem fenekestől felkavarta az 
ember belső világának tengertükrét 
is, melynek hullámai azóta sem 
akarnak lecsillapodni s nyugtalanul 
verdesik minden irányban a parti 
akadályokat, azelőtt soha el nem ért 
magasságokban is. 

Ez a nagy forrongás, amelyet az 
egyensúlyavesztett emberi lélek ten-
gere mutat, óriási mozgató energiát 
is jelent, amelyet érdemes volna 
tervszerűen és hasznos célokra ki-
használni. Olyan hatóerők vannak 
mozgásban, amilyeneket máskor 
előteremteni is nehéz lett volna, ma 
inkább csak a foglalkoztatásukról, 
a nyugodni nem tudó lelki tevé-
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kenységek kielégítéséről kellene 
gondoskodnunk. 

Drasztikus erejű élettapasztalatok 
szinte bottal verik bele a nagy em-
bertömegek lelkébe azt a meggyő-
ződést, hogy a tudás csakugyan 
hatalom, amely a legmeglepőbb el-
tolódásokat okozza az emberi társa-
dalom viszonyai terén. A tudás 
megszerzésére sem időnk, sem nyu-
galmunk nincs olyan értelemben és 
mértékben, mint ezelőtt, de annál 
mohóbban vágyakoznak egész tár-
sadalmi rétegek arra, hogy mintegy 
„iskolán kívül”, ha erőltetett tem-
póban is, minél többet elsajátíthas-
sanak azokból az ismeretekből, 
amelyeket a békebeli nevelés ké-
nyelmes rendszerességgel és elő-
vigyázatos iskolai adagolással igye-
kezett az emberek fejébe belecsepeg-
tetni. 

Érdekes látni, hogy a fizikai élet-
biztosságnak s általában az emberi 
exisztencia eddigi alapjainak meg-
rendülése milyen hatásos ijesztés-
sel kergeti a társadalom legkülön-
bözőbb rétegeinek a figyelmét ahhoz 
a problémához: hogyan is állunk 
hát azzal a bizonyos „lélek”-kel? 
Van-e hát csakugyan lelkünk s 
mennyiben ismerhető meg a lélek 
világa? Persze a lelki életre vonat-
kozó, többé-kevésbbé exaktnak mond-
ható ismereteket is azért szomjúhoz-
zák ma oly sokan, mert ezeken a 
lépcsőkön át az emberi lét végső 
kérdéseinek a titkához szeretnének 
közelebb jutni. 

Ha ezeket a végső problémákat 
soha semmiféle lélektan nem fogja 
is megfejteni, mindenesetre nem-
csak a tudomány elméleti érdekei, 
hanem életbevágó fontosságú gya-
korlati szempontok is kívánatossá 
teszik, hogy a lelki életre vonatkozó 
tudományos ismeretek minél köny-
nyebben hozzáférhetőkké váljanak 
a tágabb értelemben vett olvasó-
közönség számára, mert egyik leg-
biztosabb támaszpontra lel bennük 
önismeretünk és emberismeretünk, 
egyszóval világnézetünk. 

A tudomány népszerűsítése tehát 
ez a fontos és sürgős feladat s vilá-
gos, hogy e feladatnak épp olyan 
fontos része a népszerű, vonzó és 
könnyenérthető jelleg, mint a fel-
tetlenül tudományos színvonalú tar-
talom. Mikor most fel akarjuk hívni 
a nagyközönség figyelmét egy új 
könyvecskére, Szelényi Ödönnek 

A lélek élete c. művére: a megíté-
lés kettős szempontja közül az 
egyiknek, a tudomány mai szín-
vonalának meglétét csak éppen 
konstatáljuk, hiszen erre vonatkozó-
lag bő kezességet nyujt szerzőnk 
eddigi termékeny munkássága is. 
Hanem különös méltánylást érde-
mel a népszerű előadás nem könnyű 
feladatának szerencsés megoldása. 
Szinte meglepő e 124 lapra terjedő 
könyvecske tartalmi gazdagsága, 
mely változatossága ellenére sem 
válik zsúfoltsággá, az érdekességet 
és könnyenérthetőséget pedig a nép-
szerűsítő módszer legbeváltabb esz-
közeivel, főként találó példákkal és 
jellemző anekdotikus esetekkel fo-
kozza a szerző. Bepillantásunk esik 
á lelki élet egész területébe s e te-
rület határszélein lehetőleg helyre 
vannak állítva azok a hidak, me-
lyekre a lélek vallásos ösztöneinek 
van szükségük s melyeknek felége-
tése a tudományos szempontra néz-
ve semmi haszonnal nem járna, el-
lenben világnézetünk kedélyi alap-
jait végzetesen megrendítené. Mele-
gen ajánljuk e könyvet azoknak a 
tanulni és nemesedni vágyó laikus 
ezreknek, amelyek számára készült. 

Zsigmond Ferenc. 
Császár Elemér: Az irodalmi kri-

tika. A kritika fogalmáról, köréről, 
a rokontudományokhoz való viszo-
nyáról, jelentőségéről, majd irányai-
ról és fajairól, végül a jó kritika 
feltételeiről szól e könyv. A mű 
tárgyi szempontból irodalmunkban 
új, mert ha Kölcsey óta történtek is 
kísérletek irodalmunkban a műbírá-
lat körének meghatározására és 
jogai körvonalozására: külföldi és 
hazai irodalmat felhasználó, össze-
foglaló tanulmányt könyvünk ad 
először. Teljességre törekvése okozza, 
hogy — különösen könyve első felé-
ben — részben ismert gondolatokat 
is kénytelen rekapitulálni, ami az 
olvasóban azt az aggodalmat kelt-
heti, hogy eredetibb gondolatter-
mésben később sem lesz része. Pe-
dig Császár sok tekintetben önálló 
már a bevezető részben is, ahol a 
kritika elemeiről, a leírásról, elem-
zésről beszél. A könyv második feje-
zete a kritikai értékelésben az esz-
tétikai szempont jelentőségét hang-
súlyozza, a harmadik a kritika jo-
gosultságáról értekezve arra az 
eredményre jut, hogy, mint a mor-
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