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aludttejből állt a lunch-e"; itt nyil-
ván azt várnók, hogy puritán létére 
Ármin apa pezsgőt kávézott vacso-
rára. 

Babits „biztos" jobban tudja ná-
lam, hogy mi van jól magyarul, mi 
nem. Ne szentesítsen hát — még 
kényelemből, még couleur locale 
kedvéért se — semmiféle újvárosi 
idiómát. Az efféle szabadosságok a 
magyar nyelv igazi „újpesti hato-
sai"; hamisítványok, de forgalomba 
kerülnek, s a derék fővárosi olva-
sók hamarosan jó pénznek fogad-
ják el őket. Különösen, ha kiválóbb 
íróink nyelvében is találkozunk 
velük. Rédey Tivadar. 

Vidor Marcel versei. (Őszi szerelem 
evangéliuma.) A mégegyszer nagy 
hévvel fellobbanó, de egyszersmind 
búcsúzó szerelemvágy hamvadó tü-
zéből kisugárzó őszi hangulat hatja 
át a hetvenegy rövid költeményből 
álló kis gyüjteményt. Alig van 
benne néhány vers, amelynek tárgya 
nem a szerelem, hanem az élet vala-
mely jelenségére vonatkozó reflexió. 
A ciklus mindegyik darabját a 
tárgy azonossága és az alaphangu-
lat egysége fűzi egymáshoz. Vala-
mennyire ugyanaz a szerelem ihleti 
a költőt, amint erről maga is vallo-
mást tesz egyik versében (Válasz 
egy levélre): 

Ahány leányról csak daloltam, 
Mind Te voltál, Te egyedül! 
Sok hűtlen rímem alszik holtan . . . 
Sok vágy Néked hegedül. 

A multból Te kélsz ki ragyogva, 
Mint kétség és örök remény . . . 
Rózsákat ionok tavaszodba 
Új ifjúságom reggelén. 

A kései tavasz emésztő vágyát 
csak fokozza az őszi hanyatlás sej-
telmes érzése. Mintha fenékig akarná 
üríteni a gyönyörök poharát, mi-
előtt ráborul a kijózanodás téli éjt-
szakája, mikor majd elhagyják 
„csókok, emlékek, dalok". Valóságos 
martirja a szerelmi vágynak: „nincs 
éjjele, nincs nappala". Több versé-
ben a testi szerelem himnuszát zengi 
és lobogó érzékiséggel fordul kedve-
séhez, majd egészen mámorba szédül. 

De az ősz borúja minduntalan el-
oszlatja a mámort és a melancholia 
ködével borítja a lelket. „Nincs bol-
dogság a földön", még a boldogság-
vetésből is gond az aratás. Az 
„örömmadarat" nem lehet megfogni, 

helyette halál költözik a szívbe. 
Ezek a motivumok afféle modern 
Himfy szerepében mutatják a köl-
tőt, aki a szerelem véges voltán ke-
sereg. Az egész cikluson végigsajgó 
pesszimizmus egyhangúságát jóté-
konyan ellensúlyozza a formák vál-
tozatossága. A legkülönfélébb for-
mák könnyed kezelése lényegesen 
hozzájárul a versek kedveltetéséhez. 
A kötet végén van néhány költe-
mény, amely ritmikus és rímes 
próza formájában olykor bizarr, de 
néha találó és érdekes költői defi-
niciót nyujt az élet némely jelensé-
géről. Gulyás Sándor. 

Német színészek Pest-Budán. (Ká-
dár Jolán: A pesti és budai német 
színészet története 1812—1847. 14 kép-
pel. Budapest, 1923. Budavári Tud. 
Társaság. Német Philologiai Dolg. 
XXIX . ) Bárhol fordulunk meg 
nyugaton, bármely országban, bár-
milyen népnél, mindenütt százával 
leljük a legrégibb időkre emlékez-
tető épületeket, letünt korok leg-
különbözőbb beszédes maradványait, 
amelyek a történeti érzéknek olyan 
kedvező alapföltételeit szolgáltatják, 
hogy szinte természetes velejárójuk 
a régebbi századok dolgainak leg-
aprólékosabb, legintimebb részlete-
kig való beható ismerete. Nálunk, 
sajnos, sok, részben jól ismert okból 
nincs ez így. Főleg fővárosunk em-
lékeztet egy amerikai módra hirte-
len a földből nőtt új városra, amely 
nem sok rokonságot mutat a csak 
fél- vagy háromnegyed századdal 
ezelőtt itt emelkedett régi jó Pest-
Budával. Nincs is meg nálunk, azaz 
nem ment át úgy a köztudatba fő-
városunk multjának a története, 
mint másutt. Áz utóbbi években, 
hála egyesek jobb belátásának, a 
tudomány, az irodalom, egyes napi-
lapok igyekeztek ezen mindinkább 
segíteni. 

Ez a most megjelent szép kötet is 
igen alkalmas arra, hogy közelebb 
hozza hozzánk a régi várost, melyet 
olyan alaposan sikerült elfeled-
nünk. Már ezért is hálásan és öröm-
mel kellene fogadni Kádár Jolán 
új könyvét, melyet a tizennégy 
(köztük egy színes) jó kép nemcsak 
élénkít, de értékben is erősen növel. 
Tudományos szempontból hézag-
pótló munka — a pesti és budai né-
met színészet beható történetét föl-
tétlenül meg kellett írni — de a 


