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Erdős Renée regényének hősnője egy 
helyen azt mondja : «A tehetség első 
ismertetőjele a szemérmetlenség.» 

Utalya erre a megállapításra, nem 
sok rosszmájúság kívántatik hozzá, 
hogy ismertetésemet ezzel fejezzem 
be: manapság kevés tehetségesebb re-
gényíró van Magyarországon Erdős 
Renéenél. ' R é d e y T i v a d a r 

Giovani Papini : Kenyér és Bor. 
Ezen a címen jelent meg a minap 
Giovanni Papini új verskötete, mely 
már csak azért is érdekes, mert egy 
hosszabb elmélkedés vezeti be a köl-
tészetről s annak mai szerepéről (G. 
Papini : Pane e vino, con un soliloquio 
sulla poesia. Firenze, Vallecchi). Hol 
van a mult emberöltő Carducci-Paseoli-
D'Annunzio triásza! — sóhajt fel 
Papini. Az első szerepét kis archeológus 
költők bitorolják. A másodiknak intim 
költészete szűk realizmusba fulladt. 
A francia parnassienek iskoláján neve-
kedett kaméa-gyártók, a Walt Whit-
man nyomdokait taposó motor- és 
repülőgép-rajongók az anyag előtt bo-
rulnak le imádattal. Velük szemben az 
elvont filozófiai eszméken töprengő 
költők raja tépdesi észak ködjeit. De 
a két tábor megegyezik valamiben : a 
technika vívmányaiban, a tiszta ész 
filozófiájában egyaránt önmagát bál-
ványozza az ember. Azonban ha végül 
ez az önmagában és az emberiségben 
vetett bizalma is szertefoszlott : a 
minden idegen, gondolati elemtől meg-
tisztult 'tiszta költészet», csak intuíció 
ábrándját hajszolja. Az abstrakt gon-
dolat, lelkesedés, személyiség, ritmus, 
sintaxis, értelem kiküszöbölésével — 
eljutottunk a dadaizmushoz és futu-
rizmusig. 

így veszett ki — folytatja Papini — 
a materializmus, majd cinizmus karjai 
közt vergődő emberiségből a költői 
érzék és a költőkből a költészet. A 
poéta Plató szerint Isten küldöttje. 
De mikor a magunk szeretetéből is 
kiábrándultunk már ! Carducci türel-
mes kézműveshez hasonlítja egv helyütt 
a költőt. Ma géppel készül minden! 
Pascoli gyermeknek mondja magát. 
De mikor az istenek halottak ! Dante 
úgy írt, «amint a szeretet dikt.álta.» 
De hiszen a csodálkozó gyermekszem 
tisztaságát is megrontja ma a világ! 
Francis James szépség-alamizsnát-
gyüjtő koldusának üres marad a ta-
risznyája és Papini úgy látja, hogy 
egyedül Victor Hugó meghatározása 

maradt teljes érvényben : «I.e poete 
est un accusé». 

Miért tünt el hát — kérdi Papini —-
az élet királynője, aki nagy és erős 
korszakokban legmagasabban szokott 
lebegni, belelát a világ legmélyebb tit-
kaiba, míg zenéjébe a szellem finom 
ködén keresztül szűrődnek át az érzé-
kiség, az anyag hangjai és világánál 
felcsillan homályából az elvont gon-
dolat. Hova lett a nagy olasz költők 
teremtő fantáziája? 

Elveszett, mert elveszett a szellem, 
mely egy eszményből merítené erejét 
és inelynek a szeretet acl szárnyat. 
Hiszen a régi nagyokat is alig értjük 
már meg, mert nem érzünk velük rokon-
ságot. A képzeletet gúzsba kötötte az 
anyag és gondolat önzése, a kiábrán-
dultság nihilizmusa. 

A Papini költészetfelfogása alapjá-
ban véve romantikus. Számára a poézis 
Istennel, a világgal, az emberekkel 
való egyesülés a szeretet jegyében. Ez 
egvesülesben a költő megtalálja az 
Életnek azt az átfogó, titkos értelmét, 
melyet a fizikus, metafizikus és a 
gyakorlati élet embere egyaránt hiába 
keres : «A boldogsághoz szeretet kell ; 
hogy a világot szerethessük, meg kell 
azt előbb ismernünk, át kell éreznünk, 
fel kell fedeznünk — és ezt a felfedezést 
költészetnek hívjákw. S lévén a költé-
szet hit és egyesülés Istennel, a költő 
rokon a szenttel : Szent Ferenc, Szent 
Bonaventira, Szent Tamás költők is 
voltak. 

Papinit hajlama a hatalmas ihlet 
művészete s nem a pepecsejő miniátor 
türelmes munkái a felé vonzza. Száza-
dokon keresztül a kettő szinte pár-
huzamosan halad az olasz irodalom 
történetében. Jacopone Todi mellett 
ott van a finom formaművész és filo-
zófus : Cavalcanti, a gránitból faragott 
Dante mellett a babérlombos Petrarca, 
az ihlet ellenállhatatlan hevét követő 
Michelangeloval szemben Tasso. Ma 
csak a «művész» él epigonokban, de 
a poéta elrejtőzött. Elrejtőzött, mert 
elveszett a hit. 

A modern költészetnek fel kell 
támasztania halottaiból ezt a hitet, ha 
újból az élet királynője akar lenni. 

Ennyi a bevezetes költői képekbe 
burkolt elmélete, melynek igyekeztünk 
némi rendszer-látszatot adni. 

Papini új verses kötete harminc köl-
teményt tartalmaz. Vájjon igazolják-e 
ezek a világnak és művészetnek azt a 
fölfogását, melyet Papini előszavában 
körvonalazott? 
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Az élet, az emberek rosszak, utála-
tosak : rothadt szivek, kiolvadt lelkek 
(Al Sole). A költészet csak préselt 
növényfajokat tud herbáriumba gyűj-
teni, melyekből kiszáradt az élet nedve: 
temessük el az irodalmat, hogy csöndben 
élvezhessük az élet ízét (Avviso di morte). 
Egy másik költeményében az elefánt-
csonttorony izoláltsága után áhítozik : 
Bár egy reggelen galambként elszállhatnék 
Ütőm alól (Solo). Mindez negativum. 
Tagadása az embereket összefogó nagy 
szeretetnek, tagadása a költészet nagy-
rahivatott ságának : szóval mindannak, 
mit oly hangosan hirdetett az előszó. 

A kötetben van néhány vallásos 
költemény is. De a Feltámadás elkép-
zelése nem tudja felgyújtani fantáziá-
ját (Resurrezione) s Columbus csodá-
jában is inkább a viharzó tenger dísz-
lete érdekli.(II miracolo di Colombo). 
A vallásos hitből a kötetnek nem ép 
legszerencsésebb költeményei szület-
nek. Mintha Papininek némi nehézsé-
gébe kerülne a világ hiúságait megvető 
költő-szentté stilizálnia önmagát. 

Van azonban e kötetben egy más 
hit : hit az életben. Leányához irott 
költeményei (La sposa, Viola), a Gio-
conda, — melyen Beatrice, — a Regina 
silvestre, — melyen Laura lehellete 
érzik —: az őszinte életöröm kereset-
len, formailag szinte tökéletes kifeje-
zései. Erről az életörömről tanúskod-
nak ama költeményei is, melyekben 
egy természetleírás hangulatából bur-
kolózik ki a költő egy személyes érzése 
(Arcadia, Marzo, Luglio, La inietenda, 
Primo settembre). Csakhogy ezek — 
ha finomságukkal kiemelkednek is 
közülük, — mégis csak oly miniatür-
aquarellek, melyek túltengését, maga 
a szerző hibáztatta előszavában. 

Van azonban Papini könyvében egv 
Ígéret is. Minden küzdelem igéret: és 
Papini harcol a keresztény életideál 
lelki adományaiért (Domande al Sig-
nore) ; könyörög a háború utáni világ 
jobbrafordulásáért (Preghiera alla Ver-
gine); küzd az anyaggal a kifejezés, 
forma, szellem hatalmáért (Michel-
angelo). Ebben a néhány költemény-
ben mély, emberi érzések akkordjaiba 
kap Papini keze. Bennük egyéni érzés-
módja általánosabb színezetet nyer. Az 
emberi közösség lappangó tudata pedig 
itt ihletett poétává emeli azt a költőt, 
aki előbb említett miniatűrjeiben in-
kább — művész. 

Jellemző, hogy az emberi közösség 
érzésének és az Istenhez való viszonyá-
nak őszinte megnyilatkozása Papininéi 

a küzdelem jegyében történik. Az 
előszó elmélkedése egy ideált vetit elénk, 
de Papini messze van még attól, hogy 
ennek az ideálnak hitében megnyu-
godva a Paradiso szeráfi zenéjét csalja 
elő lantjáról. Maga is a gubbiói farkas-
hoz hasonlítja önmagát, melyet meg-
szelídített Szent Ferenc szava, de 
farkastermészetéből azért ki nem vet-
kőztethetett (II lupo di Gubbio). A 
polémia és szatíra félelmes farkasa, ki 
végigmarcangolta az utolsó ötven év 
minden rendszerét, hitét, állhatatos 
marad-e az emberszerető Isten hírnö-
kének vateszi szerepére való törekvés-
ben? Van a kötetben egy költemény, 
melyben igazán érzik a szenvedély 
heve (a Preghiera a Dante II. része). 
De a farkas szól belőle. 

Kastner Jenő. 

Katona József Kecskeméten. Ily cí-
men tette közzé Katona Józsefre vonat-
kozó adatgyűjtését Hajnóczy Iván, egy 
nem nagyterjedelmű, de annál magva-
sabb füzetben. Az elég gazdag Katona-
irodalom örvendetesen s csaknem vá-
ratlanul gyarapodik ez érdemes mun-
kával. Már-már az volt a benyomá-
sunk, hogy a nagy költő életrajzi ada-
tainak minden forrása ki van merítve 
s írói pályája ismeretében is eljutot-
tunk a Vnegismerhetőig ; Hajnóczy 
könyvecskéje újabb intelem arra, hogy 
elintézettnek vélt dolgokat ne resteí-
jünk újra meg újra elülrol kezdeni. 

Hajnóczy Iván Kecskeméten lakik, 
Katona József városában. Ott gyűj-
tötte adatait, ott adta ki könyvét. Vi-
déki városaink kultúrális életére mi 
sem hathat emelőbben, mintha saját 
nagy hagyományaik gyökereit öntözik, 
ápolják. Kecskemét legnagyobb kincse 
pedig Katona József; tőle nyer meg-
különböztető színt s bizonyos önálló-
ságra nevelő táplálékot. Jobb szeret-
jük, mert szimbolikus jelentőségűnek 
tartjuk, ha róla Kecskeméten írott 
könyv Kecskeméten jelenik is meg. 
Onnan kerültek ki mindazok, kik a 
költő életéről alapvető adatokat tettek 
közzé s oda fordultak felvilágosításért 
azok, kik Bánk bánnal foglalkozva az 
adatok újabb kiegészítésének érezték 
szükségét. A hiány még most is nagy ; 
tele vagyunk kérdéssel, ha Bánk bán 
keletkezését, többszörös újra dolgozá-
sát, a remekmű sorsát s az irodalomtól 
javakorában visszavonult költő lelki 
állapotát óhajtanok feltevésektől men-
ten, kétséget kizárólag megismerni. 
Míg e problémák meg nem oldatnak, 




