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is részeinek a monarchiához annek-
tálását. Ellenben Tisza gróf nagyon 
helyesnek tartotta a királyi hercegnek 
azt a tervét, hogy déli és keleti vidé-
keinken — a háború után — magyar 
határőrvidéket létesítsen a király. 

A szerző szívéből a világ ítélőszéke 
előtti fájdalmas jajkiáltás tör elő, 
midőn ezt írja a könyv előszavában : 

«Egy évnél tovább volt kezembe 
téve Erdély sorsa és hála nagy szövet-
ségesünknek és hős csapatainknak, 
térdre kényszerítettük a románt, aki 
el akarta erőszakkal venni azt, ami 
sohasem lehet igazán az övé, mert 
minden állítólagos joga csak történe-
lemhamisításon alapszik. Térdre gyür-
tük, de kérésem, hogy végezzünk vele 
egészen, elutasíttatott, annak dacára, 
hogy — mint később látni fogják ol-
vasóim — előre megmondottam, hogy 
majd akkor fog újult erővel betörni 
és Magyarország testéből egy óriás 
darabot kiszakítani, midőn már talán 
nem leszünk elég erősek arra, hogy 
szembeszálljunk velük . . .» 

Melegen üdvözöljük József főher-
ceget új könyvének megjelenése al-
kalmából. Üdvözöljük benne a had-
vezért, a politikust, a szívébe már-
tott tollal és ragyogó színpompával író 
költőt, a rendíthetetlen magyar haza-
fit és a forró szívű embert. Hálásak 
vagyunk, hogy semmit sem hallgatott 
el. Könyve méltó válasz rossz szom-
szédaink propagandájára. A szerzőnek 
ez a könyve forrásmunka és a leg-
szórakoztatóbb regény ; vezérkari mű 
és a legközvetlenebb emlékirat, egy 
kötésben. Gabányi János tábornok. 

Ritoók Emma : Tündérmesék. Ja-
schik Álmos rajzaival. Révai-kiadás. 
Aki ezt a könyvet valami fanyar fel-
nőtt-leereszkedéssel kezdené olvasni : 
hamarosan lépen ragadhat. Egyszerre 
csak gyermeksorban találja magát s 
hogy, hogy nem : táguló szemmel, pi-
rosra gyúlt füllel figyel a mese üde 
naivságú ihletére, keresetlenül áradó 

édességére. Mi ennek a titka? Nyilván 
az, hogy magában a mesemondóban 
nincs egy szemernyi sem ebből a fa-
nyar felnőtt-leereszkedésből, mellyel 
pedig gyermekirodalmunk művelői-
nek legtöbbje jónak látja serdületlen 
olvasóihoz közeledni. Amelyik írónak 
kedélyélete szegényes, műveltségi foka 
alantas, ne remélje, hogy erre a terü-
letre azért még szerény útikészségéből 
is bőségesen futja. Épen itt az írónak 
magának is a szerénység meseköntösé-
ben a képzelet szuverénjének s a lele-
mény nábobjának kell lennie. A fan-
táziát és leleményt pedig nem szabad 
erőszakosan arra az ismeretkörre te-
relni, melynek birtokát a meséskönyv 
várható olvasóinál mintegy eleve fel-
tesszük : a gyermek becsvágyóbb a fel-
nőttnél, kevesli a már megszerzettet, 
hálásan fogadja ismereteinek gaz-
dagítását, melynek az igazán jó mese 
mindig alkalmát is leli, módját is érti. 

Ritoók Emma meséiben megvan a 
formai hitel, seholsem zavar a szer-
kesztő kéznek a könnyű szövedéken 
átütő mesterkedése, a káprázatot szét-
foszlató eltökéltség és kimódoltság. 
De többet is ad a káprázatnak olcsó 
kaviccsá váló aranyainál : a természet 
világáról, a föld és ég csodáiról nagyon 
okos és hasznos dolgokat közöl kis 
olvasóival, nem holmi pápaszemes pe-
dagógiai mohósággal, hanem csak úgy 
— szép hegedűszóban. Könyvében a 
gyermeknek értelme táplálékot, ér-
deklődése nem egy új indítékot talál 
anélkül, hogy ezek mögött a mesélő-
nek gyanútkeltő fáradozását sejtené. 
Fáradságnak ítélte a meseírást Árany 
János is, de olyan fáradságnak, ami 
játéknak tetszik. Nem könnyű fel-
adat ez, nem is sokan értik, de Ritoók 
Emmáról változatos kilenc meséje 
rendre azt tanusítja, hogy erre a fel-
adatra szinte rátermett. 

Arany Jánosra különben ennél a 
kedves könyvnél még más vonatkozás-
ban is gondolhatunk. Ezeket a mesé-
ket valóban magyarul írták, biztos 
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szórendű, zamatos szófűzésű, enyhén 
biharias ízű magyarsággal. Újabban 
nálunk a tündérvilág társadalma is 
egyre jobban rákapott a pesti argot-ra. 
Ezen épüljenek gyermekeink? A mese 
hangja szinte egy életen át a fülünk-
ben ragad : óvjuk, becsüljük meg tisz-
taságát. 

Jaschik Almos szubtilis művészete 
szerencsésen simul egybe a Ritoók 
Emmáéval. Kivált a könyvtábla pom-
pás távlatú dísze ébresztgeti bennünk 
erősen a csodákban gazdag gyermek-
kor honvágyát. Rédey Tivadar. 

Lanátor Pogány Ferenc : Modern 
csaták. (Budapest, a Vajda János-Tár-
saság kiadása. 48 oldal.) Valami szo-
morú ellenmondás jellemzi ezt a vers-
füzetet. Költője az egyedüllét emberé-
nek érzi magát. Próza- és szabadversei 
(egyéb formája nincs) a vakmerőséget, 
az igazság vakmerését hirdetik. Igaz 
lelki élet: ez a szerző programja. 
Külső és belső csatái, a modern csaták, 
ennek a programnak jegyében tük-
röződnek. 

Címverse, Modern csaták, genézisét 
adja Lanátor Pogány lelki fejlődésé-
nek. 41 versszak, kemény, eleinte 
imponáló, de végül a terjengősség 
unalmát érintő sorai egy cél felé roha-
moznak : 

Minden bilincs 
gyűlöletes nekem, minden polgári 
rendet megvetek, minden köteles-

séget 
megtagadok és egy rendbontó 

akarat 
minden fegyvereit magam elé 

szögezem !» 

Ne gondoljunk itt holmi «felforgató 
törekvésre», «rendbontásra». Lanátor 
Pogány (amennyire ebből a versköte-
téből megállapítottam) nem agitátora 
reális osztálytörekvéseknek. Lanátor 
Pogány annyira fanatikusa az indivi-
duumnak (ez pedig igazán nem kollek-

tív-csemege), hogy ezért minden láza-
dásra kész. írása : tótágasa a bolseviz-
musnak. 

Sturm und Drang-egyéniség Lanátor 
Pogány. 1930-ban ez a Sturm und 
Drang-szabadság kissé anachrónisz-
tikusan és naivul hat. De épen ez a 
naivság kölcsönöz elhitető erőt költe-
ményeinek. 

Ismétlem : valami szomorú ellen-
mondás ül ezeken a verseken. A költő 
legszélsőbb határig önmagát akarja 
megragadni : 
«— — — S ha bolygók zuhannak egybe 
s ha százak pusztulnak is el : 

a napok dúlása között, 
évezredek csődje fölött : én egy akarok 

maradni !» 
S mi lesz ebből a herosztrátoszi aka-

ratból? 
Versek, melyeknek íze bizonytala-

nul revelál egyéniséget. 
A kritika : analógiák sorozata. Ennél 

a költőnél Szabó Lőrinc szabadverseire 
gondoltam, elsősorban «A Sátán mű-
remekei» dialektikájára. Csakhogy 
Szabó Lőrinc konkrétabb, plasztiku-
sabb, az ő soraiban líraibban (ha nem 
is egészen líraian) leng a múzsák tánca. 
Lanátor Pogány egy elsötétült, el-
absztrahálódott (bár — sajnos — a 
mostani Szabó Lőrinc is eléggé ab-
sztrakt), elkomorodott Szabó Lőrinc. 

Sturm und Drang-egyéniség Lanátor 
Pogány, szabadságeszméinek tartal-
mát tekintve. Azonban kifejezéseiben 
erősen tar t ja a féket, szabadvers-mon-
datainak szabatos tételezése, képeinek 
evidenciája és ökonómiája, bizonyos 
klasszikus kimértség, gesztusainak 
acéli suhanása : ezek mind versszer-
vező erőről tanuskodnak. 

A versszervező erő — amint ezt sok 
lehangoló tapasztalat mutat ta már — 
még nem líra. 

A kritikusnak nem csupán megálla-
pítás a kötelessége, hanem útmutatás 
is. Bárcsak Lanátor Pogány keresztül 
tudna vergődni nem az absztrakt téma-
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