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Palágyi Lajos: Czeczil könyve. 

(Budapest. Fővárosi Nyomda Rész-
vénytársaság, 1924.) Palágyi Lajos 
nevét úgy olvassuk, mintha a multé 
volna már. Nagy kortársai és ba-
rátai: Vajda, Reviczky, Komjáthy 
halála után, akikhez egész érzés- és 
gondolatvilága kötötte, a magára-
maradt költő is félrevonult. Körü-
lötte nagyot fordult a világ, új ge-
nerációk sarjadtak, iskolák támad-
tak s jöttek helyükbe új iskolák. 
Palágyi azóta inkább kortársai 
szelleménél időzik, kiábrándultan 
nézi az új világot, mely már nem 
az övé. Lapokban alig olvasni tőle 
s a közönség, a kritika hamar napi-
rendre tért fölötte. Honnét ez a fe-
ledtség? Elavult poéta volna már? 
Vagy az a baj, hogy sohasem tar-
tozott szűkebb értelemben vett iro-
dalmi, politikai párthoz? Vagy hogy 
magyarnak túlságosan nemzetközi, 
nemzetközinek túlságosan magyar 
volt? Meddő kérdés, egyszer majd 
megfelel rá az irodalomtörténet. 

Téved, aki csak szocialista költőt 
lát benne. Palágyinál a szocializ-
mus nem egész életet betöltő világ-
nézet, hanem fejlődési fokozat. Ezen 
pedig régen túl van már. Ahogy az 
ifjú, tapasztalatlan s tenger szenve-
désen át megtisztult kezdő a hét-
köznapi radikalizmusban csalódott, 
éppen úgy csalódnia kellett később 
a másszínű, de éppen olyan hangos, 
frázisos hazafiaskodásban, hogy vé-
gezetül a teljes rezignációig jusson: 
Nem vagyok én, csak bolygó vendég, 
Mögöttem űr, előttem nemlét, 
Sem út, sem mult, sem vágy, sem emlék . . 

Már fiatalon szakít egyéni és 
világboldogító álmaival, kedves 
klasszikusaihoz, bibliai, mitológiai 
témákhoz menekül, de hány kriti-
kusa nem követte őt ezen a fejlő-
dési úton s hányan könyvelték el 
csak szocialista költőnek, mikor már 
az Anyaföld-et, ezt az ízig-vérig 
magyar époszt is rég kidalolta ma-
gából ! 

Palágyinak sokszor szemére vetet-
ték dísztelen verselését. S csak-
ugyan, nála a forma nem szemkáp-
ráztató valami, csupán eszköz, jól 
épített sínpár, mely a gondolatot 
céljához juttatja. A forma reform-
ját, kivált a formaköltészetet, egész 
életében másokra bízta Palágyi. E 
szürke köntös valóban csak az esz-
mélkedő Palágyinak áll jól s igazán 

csak attól az időtől fogva érezzük 
egésznek, teljes hatásúnak verseit, 
mióta megtalálta önmagát, a nevető 
szkeptikust, a szatirikust, az analizáló 
emberismerőt, társadalmi hibák és 
hazugságok felderítőjét, ostorozóját. 
Itt éri el tetőfokát az ő művészete 
s itt látjuk legjobban elfogulatlan, 
nagy, meleg szívét is. 

Palágyit ebben a sztoikus nyugal-
mában is megzavarta a végzet. 
Czeczil könyvét olvasva, mintha az 
élettől hallanánk kegyetlen tanítást, 
hogy büntetlenül nem kerekedhe-
tünk fölébe, nem mosolyoghatunk 
rajta vértezett szellemünkkel, mert 
vaskeze csak egyet int és szempil-
lantás alatt oda minden emberi 
gőgünk s kialusznak bölcs ötleteink 
színes rakétái. Czeczil könyve a 
jeremiádok könyve; a költő egyet-
len fiát siratja benne, legnagyobb 
büszkeségét, pályája álmodott foly-
tatóját, művészibb magaslatokra 
juttatóját: 

A lelke magányán 
Elveszett csoda dalt, 
Az akart, megzavart, 
Vívatlan viadalt, 
Az igért, el nem ért, 
Ő vele sírba tért 
Dicső nagy diadalt. 

Az elfojtott sóhajtástól a két-
ségbeesett jajongásig minden ská-
lája megvan itt a szülői keservnek. 

Van-e még fájdalom, 
Melyet nem kellett végigállanom? 
Tart-e számomra még 
Valami új, nagy sorscsapást az ég? 

Van-é lelkembe rés, 
Ahova még hatolhat szenvedés? 
Maradt-e birtokom, 
Amelynek vesztét még sirathatom? 

. . . Rémület száll belém, 
Van a világon, van, mi még enyém: 
Leányom, hitvesem . . . 
Előled, óh, hogy rejtsem, Istenem?! 

Az ifjú Palágyi Lajos Menyhért 
tizenhétéves korában írt formás 
irredenta versével kezdődik a 
könyv, aztán huszonöt költemény az 
ő emlékezetének szól. Sötét, lehan-
goló versek, itt-ott fárasztók is már, 
de igaz érzést zengők és felejthetet-
lenek. Palágyi érzelmi költészetében 
ez az első nagy megnyilatkozás. Ö, 
a kiábrándult filozófus, akit világ-
életében csak nemzet és emberiség, 
messzi horizontok, átfogó eszmék 
érdekeltek igazán, ő, aki egyéni val-
lomásokra mindig olyan nehezen 
forrott s akkor is többnyire csak 
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átlagosat adott: most, atyai boldog-
sága árán, a legcsalódottabb szere-
tet emésztő tüzében égve, egy köte-
tet állít az Anyaföld és a Szatírák, 
epigrammák mellé, egyenértékűt. 

A könyv második részét eddig 
csak lapokban megjelent régibb és 
újabb versek teszik. Erősen meg-
válogatott, legjava versek, színben, 
eszmékben, hangulatokban gazda-
gok: Palágyinak nem ártott az idő; 
mélyítette, művészibbé, tömörebbé 
nemesítette költészetét. 

Czeczil könyve, a fiát veszített 
anyának és élettársnak szánt vi-
gasztaló írás, igazi modern, magyar 
irodalmi érték. Vajthó László. 

Taine- és Ruskin-fordítások. A 
magyar könyvpiacon újabban két 
olyan munka jelent meg magyar 
fordításban, melyek alapvető fon-
tosságúak az esztétikai irodalom-
ban. Az egyik H. Taine-nek „A gö-
rög művészet bölcselete" című mun-
kája Ferenczi Zoltán fordításában, 
a másik Ruskinnek „A művészet-
ről" írott tanulmánya Éber László 
fordításában. Az első Taine-nek az 
„École des Beaux Arts"-ban, a má-
sodik Ruskinnek az oxfordi egye-
temen tartott előadásait tartal-
mazza. Mindketten a művészetek lé-
nyegét s fejlődésük körülményeit 
magyarázzák. Felfogás és módszer 
tekintetében azonban messze eltér-
nek egymástól. 

Taine a pozitivista-természettudo-
mányi filozófia híve. E filozófiai 
irány következményeként a mult 
század második felében a szellemi 
tudományok is a természettudomá-
nyok befolyása alá kerültek. A tör-
ténelmet is csak fizikai tünemény-
nek tekintették, melynél bizonyos 
okoknak szükségszerűen ugyanazok 
az okozatok felelnek meg. Minden 
egyes ténynél az volt a kutatás 
tárgya, hogy mely törvényeknek 
köszönheti keletkezését, milyen tör-
vények szabályozzák lefolyását. Szi-
gorú törvényszerűséget kerestek 
mindenben. Pedig kétségtelen do-
log, hogy a szellemi értékek oszt-
hatatlanok irracionálisak, kívül es-
nek a szigorú törvényszerűség ha-
tárain. A művészi egyéniség ily 
felfogás mellett teljesen háttérbe 
szorul. A művészi kiválóság miben-
létére nézve magyarázatot nem ka-
punk. Vajjon a lángész a véletlenül 
neki juttatott milieun kívül nem 

Napkelet. 

érvényesülne? Ez a kérdés maga is 
megdönti a természettudományi 
módszer alkalmazását. 

Taine tudvalevőleg három ténye-
zőből — race, milieu, moment — 
faj, környezet, időpont — vezeti le 
a művészeti jelenségeket. Szóban-
forgó műve vezérgondolatai a kö-
vetkezők : 

A görög faj hazájának enyhe ég-
hajlata s gazdag vízszintes tagolt-
sága, valamint mezőgazdasági ter-
melésének fogyatékossága követ-
keztében a létért való küzdelemben 
élénk s rugalmas szellemű, lelemé-
nyes hajósnéppé lett, melynek ab-
ban a kis országban, hol minden 
áttekinthető volt, elsősorban a vilá-
gosság, a tiszta körvonalak, az ará-
nyosság iránti finom érzéke fejlő-
dött ki. A lélek s szellem ily kon-
strukciójának legtökéletesebb ki-
fejezője az arányos formákban épí-
tett görög templom. 

A görög művelődés maga előzmé-
nyek nélküli: egyszerű. Ez az egy-
szerűség kifejezésre jut a ruházat-
ban, lakásban, nevelésben s állam-
kormányzásban, általában az egész 
vallásos és világi kultúrában, amely 
pedig az egyént alakítja. Ez jut 
tehát kifejezésre a görög művészet 
alkotásaiban is, az irodalomban s 
képzőművészetekben egyaránt. 

Végül az intézmények közül fel-
említ hármat: az orchesztikát, gim-
nasztikát s a vallást. Ezek fejlesz-
tették ki a fizikai és erkölcsi szép-
ség legtökéletesebb fokát, melynek 
megörökítésével a szobrászat Phei-
diasban elérte teljes virágzását. 

Taine műelmélete világos koncep-
ciójú rendszer, melynek architek-
túrája a kivitel logikus következe-
tességével és a részek harmóniájá-
val megragadta s elbűvölte vagy 
két emberöltő figyelmét. Rendszere 
ma már elavult; de hogy tovább-
haladhattunk, abban az ő erényei-
nek és fogyatkozásainak része 
volt. Illik ismernünk s olvasnunk 
őt. Rendszere elégtelennek bizo-
nyult, de művei, melyekkel azt 
illusztrálta s kifejtette, túlélik el-
méletét. 

Ruskin műelméletéből hiányzik 
ilynemű átfogó gondolat. Benne 
nincs meg Taine logikai okfejtésé-
nek tökéletessége. Nem ad rendszert, 
csak részletmunkát végez. Az egyes 
tények gondos megfigyelése, az 
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