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munk istápolására kötelezné őket, 
garmadával adja ki a külföldi iro-
dalmi műveket, a fantasztikus című 
sorozatokban alig juttatva helyet 
egy-egy remekünknek vagy újabb 
magyar írónak. Az idei kiadású 
szépirodalomnak már majdnem ki-
lenctizedrésze idegen eredetű, benne 
a regényirodalomnak is ugyanilyen 
hányada. 

E fájdalmas tény súlyos következ-
ményeknek veti előre árnyékát. A 
lírai műfajok terén folyóirataink 
és hírlapjaink nyilvánosságot bizto-
sítanak az új magyar termésnek, 
számosabb kiadásuk révén a régiek 
is hatnak, a drámában mérséklően 
léphetnek közbe színházaink, de a 
magyar regénynek könyvpiacunk-
ról való kiszorítottságát semmi sem 
enyhítheti. Pangása veszteség az 
irodalomra és az íróra, mert ettől el-
veszi a nagyobb lélekzetű munka le-
hetőségét, és a hírlapirodalomhoz 
kényszeríti. Még érzékenyebb, telje-
sen soha nem pótolható vesztesége 
nemzeti szellemünknek és művelődé-
sünknek. mert — ha átmenetileg is 
— elveszti azt a műfajt, mely egye-
dül vállalkozhatott a nemzeti élet 
összes problémáinak felvetésére, s 
amely valóban, száz év óta nálunk 
is a nemzeti gondolkodás legtermé-
szetszerűbb alakja volt. Nemzeti 
művelődésünk egyik fő hordozóját 
veszíti el benne, a közönség pedig 
érdeklődésének, érzés- és gondolat-
világának megváltozásával szenved 
károsodást. A külföldi regények for-
dításai, a legtetszetősebb külsőbe 
bujtatva, ellepik a könyvesboltok és 
kölcsönkönyvtárak polcait és szinte 
magyar versenytárs nélkül kínálják 
magukat a minden vezető szempont 
nélkül szellemi táplálék után kutató, 
mohó olvasónak. És közönségünknek 
új, nagyobb rétege, mely lelki alkata 
vagv még hiányos műveltsége miatt 
nem kapcsolódott bele a magyar kul-
túrába, csupa idegen szellemű írótól 
tanul érzést és gondolkodást, s egy 
sorsunk iránt közömbös vagy ellen-
séges, problémáinkat nem ismerő, 
nekünk idegen világban gyökerezik 
meg. Nehezen vonhatja ki magát e 
hatás alól régi, műveltebb, de első-
sorban szórakozást kereső olvasó-
közönségünk is. Minthogy alig fér-
het hozzá új regényíróinkhoz, s a 
régiekhez, akiknek kiadásai jórészt 
teljesen elfogytak, természetszerűleg 
a hangos reklámmal ajánlott külföldi 

után nyúl. Ez aztán elfeledteti vele 
a nemzetiségének tisztább öntudatá-
ból fakadt irodalom emlékét, s el-
hidegíti érdeklődését a történeti 
örökségünket és nemzetünk neme-
sebb életakaratát szolgáló törekvé-
sektől. 

A közönség-rontás hatását csak a 
tervszerű közönség-nevelés ellensú-
lyozhatja. Szerencsére a magyar 
műveltségnek ez az „élet-halálharca" 
már nem „könnyelműen elmulasz-
tott nagy feladat" többé. De tel-
jes sikerrel csak úgy oldható meg, 
ha fokozott mértékben szolgálja e 
célt az irodalom-kritika is, s a kül-
földi, főképen a regényirodalom 
fordítása terén érvényesíti a nem-
zeti művelődés sajátos érdekeit, 
lelkiismeretes alapossággal válo-
gatva ki az asszimilálható és külön-
állásukban is megbecsülést érdemlő 
értékeket, de tiltakozva az idegen 
invázió ellen s visszautasítva az üz-
leti vállalkozásnak művelődésünk 
szelleme és erkölcsi tartalma ellen 
irányuló termékeit. A költészet mú-
zsái már nem vendég istenségek 
többé a honi talajon. Kritikánkat 
támogatja feladata teljesítésében a 
nem pusztán az üzleti haszonért 
dolgozó kiadói tevékenység, mely 
aggódva tekint a veszélyre, mi nem-
zeti arcvonásaink eltörlésével fenye-
getne, s munkásságával áldozatok 
árán is igazolja, hogy irodalmunk 
és művelődésünk hőseinek száz éves 
munkája után bőven találni „origi-
nált, mely a magyar nevet ragyog-
tatja", — originált, mely nekünk 
ma már többet ér minden közép-
szerű, sőt akárhány kiváló fordítás-
nál. Müller Lipót. 

Harsányi Kálmán: Utolsó fölgyú-
lás. Két évtizedet meghaladó idő-
szak terméséből ötvennél alig több 
költeményét bocsátja közre ezúttal 
e könyv szerzője, a Stádium ízléses 
kiállításában. Harsányi feltűnése a 
század kezdő éveire esik; s vele 
kapcsolatban valóban feltűnésről 
kell beszélnünk, mert nagyobb üdv-
rivalgással lírai gyüjteményt alig 
fogadtak még a magyar sajtóban, 
mint az addig csaknem ismeretlen 
nevű Harsányi Kálmán első köte-
tét. Két nagy fővárosi lap — s ezek 
egyikében az akkor tekintélye tel; 
jességében ítélkező Tóth Béla — új 
lírai üstökös megjelenését köszön-
tötte a fiatal költő heves lendületű 
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és fiatalos önérzettel teli verseiben. 
De a nagy felfedező lárma kímé-
letlen ellenhatással járt. Kivált a 
Budapesti Szemle bírálóját kerget-
ték a másik szélsőségbe a napi sajtó 
féktelen hozsannái; ez — némi friss 
lírai érzék kivételével — minden 
jelességet elvitatott a „nap hősé"-
től, s költői jellemét körülbelül e 
szarkasztikus megállapítással hatá-
rozta meg: „sziklákat eszik, felhőket 
iszik rá". A Hét v. g. jegyű kri-
tikusa pedig valóságos megköny-
nyebbüléssel tért napirendre a nagy 
hűhóval történt felfedezésen, s a 
kérészéletű csodák birodalmába 
utalta a felfedezés ártatlan áldo-
zatát. 

Pedig Harsányi nem tehetett róla, 
hogy fanfárokkal jártak előtte, s 
nem érdemelte meg, hogy ezért meg-
lakoltassák. Régi költeményeiből 
mostani kötetébe is besorozott né-
hányat, s most húsz év távolságá-
ból meg lehet állapítani, hogy ere-
deti tehetség eredeti — ha nem is 
egészen érett — hangján szólalt meg 
már azokban is. Nagy szópazarlás-
sal és néha zavaros képtorlódással 
öntötte formába lázas ihletésű lírai 
témáit, de jobbára hagyományos 
versformáiban a valódi páthosz 
szuggesztív erejét is éreztette. A 
milléniumot követő évtized lírai 
sivárságában Harsányi hangja nem 
mindennapi erőre és szárnyaló-
képességre vallott. A Búcsú a ren-
getegtől nem fakult meg húsz év 
múltán sem: mélyen átérzett volta, 
a benne monológizáló lélek pan-
theisztikus kitárulása ma is magá-
val ragad, s elfeledteti a költemény 
némely ódái sallangjait. 

A tisztulás, a lírai közhelyekből 
való kibontakozás Harsányi későbbi 
— feltűnően ritka — jelentkezései-
ben nyilvánvalóan megmutatkozott. 
Akik költészetünk ügyét lelkükön 
viselik, mindig számon is tartották 
Harsányit fejlődő, mélyülő s a két-
ségtelen egyéniség színeiben meg-
jelenő tehetségeink sorában. Hanem 
a kritikának mindmáig nem volt 
alkalma — újabb lírai kötetével 
kapcsolatban — felülbírálni a maga 
véleményét, s így a versolvasó 
közönség önállótlan többsége ke-
véssé érdeklődött Harsányi művészi 
útkeresései iránt, majd az Ady föl-
lépésével beköszöntött harcok lár-
májában jóformán nevéről is meg-
feledkezett. Ráadásul utóbb Har-

sányi-nevű lírikus több is jelent-
kezett, s köztük a lapok olvasói 
aligha tartották emlékezetben éppen 
annak a Harsányinak nevét, akivel 
a lapokban legritkábban találkoz-
tak. A mult színházi évadban az 
Ellák jelentékeny sikere valósággal 
az ismeretlenségből emelte ki köl-
tőjének nevét, s ez a második fel-
fedezés talán megteremtette a meg-
érdemelt érdeklődést új versköteté-
vel szemben is. 

Az Utolsó fölgyúlás komoly figyel-
met érdemel és igaz gyönyörűség-
gel jutalmaz érte. Nem a könnyű 
élvezet könnyű sikereivel hódít. 
Gazdag lélekkel ismertet meg, e 
lélek komor vívódásairól vall ritka 
lírai őszinteséggel, de a komorságot, 
a legmélyebb szakadékokba való el-
szánt bepillantás szédületét az élet 
szeretetének nagy, megbékélt derü-
jével tartja egyensúlyban. A dolgok 
végére járásnak szinte beteges ösz-
tönén itt alapjában egészséges lélek 
megkapó hite uralkodik. Ez a költő 
hisz az emberi méltóságban s min-
denekfölött embervoltunk legtöké-
letesebb megnyilatkozási formájá-
ban, a művészetben. Tuba mirabilis 
című költeménye nagy erővel hir-
deti a művészetnek az istenség 
ószövetségi, zord vonásait is meg-
békítő égi szépségét és szelídséget. 
Szerinte a művészi tökéletesség még 
a jézusi lélek költészetét is képes 
továbbmélyíteni és gazdagítani: 

És hogy milyen szűz volt Szűz Mária, 
Azt Rafael hívebben mondta el, 
Mint mondta volna Názáreth fia. 

Ebben a versében Harsányi a köl-
tői mondanivalók legmagasabb ré-
gióiban jár, s néha szinte az alva-
járó biztosságával. Csak nyelvének 
némi szónokias túlterheltsége bontja 
meg itt-ott a költemény igézétét. Ez 
a halmozásra való hajlam néha most 
is erőt vesz rajta s kárára van mű-
vészi tisztaságának. De viszont azt 
is érezni, hogy e terhelő többlet nála 
nem henye járulék, vagy a kifor-
málás közben felhasznált díszít-
mény, hanem a gondolat maga sza-
kad ki belőle ilyen lávás áradással, 
a kozmikus képtársulások ilyen zu-
hatagos bőségével. A gondolatot 
hideg agymunkának elképzelni sem 
tudja. A Gyötrelmes éhségben arra 
a tűzre áhítozik, mely 
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Legyen egy azzal, mely az én agyamban 
A gondolatot lángolni tanítja. 

S a kötet legszebb darabjaiban 
valóban a lángoló gondolat varázsa 
kápráztat. Ilyen fenséges képe van 
a forradalmi időkben írt Jelszók, 
lobogók... című költeménye végén 
az emberszeretet és részvét erejének 
megérzékítésére: 
Bennem... már csak az a nagy, nagy lángvirág 

A mindenséget betöltő virág, [nyílik, 
Melynek gyökerét egy bánatos Isten könnye 

[locsolja. 

Ilyen helyei néha Vörösmarty pá-
thoszát csendítik emlékezetünkbe, s 
valóban Az aggteleki barlangban 
című — egyébként is hatalmas erejű 
— versében a „fölséges csönd"-ről 
szóló rész olyan szép, hogy nem mél-
tatlan párja az Éj monológjának a 
Csongor és Tündében. 

Szerelmi lírájának legjobb termé-
keiben (az Etty télikertje című cik-
lusban) többször szép példáját mu-
tatja a gyengédség páthoszánák is. 
Ily darabjainak néha valami külö-
nös bája van: a macska módján ját-
szó oroszlánra kell gondolnunk. De 
ha nem az erős páthosz ihleti ily-
nemű dalkompozícióit, könnyen mo-
dorossá is válik s finomkodónak ér-
zik (A nyakék, Az ötvös); ezekben 
néha a valóban új és finom részlet-
szépség is csak routine-ként hat. 

Háborús verseinek ciklusa valódi 
férfiasságot és meleg emberiességet 
szólaltat meg, de néha a paroxiz-
musnak abban a hangnemében, 
melyben a szók túlharsogják a lel-
ket. Kivált a Hajrá! vad kitörései-
ben fúl ki a mondanivaló az ana-
paestusok nagy csatazajában. Vi-
szont a Rézkarc-témában, ahol — 
talán Rimbaud híres költeményének 
hatása alatt — a nyugodt, tárgyi-
lagos rajzolással igyekszik — az el-
lentét erején — hatni, bágyadttá 
lesz; a páthoszt nem bírja leírásba 
áttenni. 

A szentenciás irányú Apró versek 
is arra vallanak, hogy Harsányi a 
higgadt beszédet nehezebben, na-
gyobb erőltetéssel ejti, mint a láz-
ban fogant szavakat. Epigrammai 
tömörségre törekszik, de néha majd-
nem szárazzá, prózaivá válik. A ki-
vágott szív természettudományos 
körmönfontságai éppen nem segítik 
a verset a kívánt csattanóhoz; s nem 
talál célba az Egy! című vers szép 
kezdősorainak végére erőszakolt for-

dulat sem. De ez Apró versek utol-
sója (s egyszersmind a kötetnek is 
záróverse) szerencsés kivétel ebben 
a szakaszban: itt Harsányi meg-
találta páthoszának valóban lapi-
dáris kifejezésbe sűrítését. A gon-
dolat szárnyalása e Mindenek sír-
versében nem kevésbbé szabad és 
erős, mint nem egy hosszúlélekzetű 
kompozíciójában: 

Itt nyugszik egy marék 
Napsugár-törmelék, 
Míg vissza nem talál 

A Napba, 
Életnek a halál 

Csak magva. 

A könyvnek ez a végső akkordja 
ugyanazt ismétli, amit a megelőző 
költemények is Harsányi hitvallá-
sául hirdetnek: az életnek minden 
rontásokon való diadalmát; de itt 
talán szebben mondja el ezt a kré-
dót, mint kötetének bármely más 
lapján. Rédey Tivadar. 

A „Tudományos Gyüjtemény" 
földrajzi könyvei. (Prinz Gyula: 
Európa városai; Chplnoky Jenő: 
Általános földrajz I. és II. rész: 
Gaál István: A föld története.) 
Prinz Gyula nagyobb munkájának 
egy részét tette közzé „Európa vá-
rosai" címen. A városok ősformái-
val, alaprajzaival foglalkozik, mert 
az alaprajz a városok térbeli meg 
jelenésének leglényegesebb eleme. 
Prinz azt hiszi, hogy a városok 
alaprajzának földrajzi kutatása szo-
rosabbra fűzi a földrajz és a törté-
nettudományok között erősen meg-
lazult kapcsot, mert a történettudo-
mány az alaprajzok alaktanában 
gazdag kútfőt talál. 

Cholnoky a tőle megszokott pom-
pás elbeszélő modorral, világos, ma-
gyaros stílussal a levegő, az óceá-
nok, a szárazföldek titkaiba vezet 
be bennünket. Végigszántjuk a tu-
domány szárnyain a levegőóceánt, 
megismerkedünk a levegő összetéte-
lével, hőmérsékletével, nyomásával, 
mozgásával, a csapadékkal. Minde-
nütt, ahol csak lehet, hazánkból 
veszi a példát, magyar földről indul 
ki, pl. a szelek jellemzése, leírása, 
tornádók stb. („Mintha füstokádó 
nagy kémény szaladna..." „Túl a 
tornyon, melyet porból rakott a 
szél" stb.) Mindenkit érdekel az Ad-
rián dühöngő bóra, a Székelyföldön 
csontig ható nemere, az Aldunán 
fújó kossava, a Balaton északi part-
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