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zetőinek. Ezért alakult meg a Nép-
szövetség keretén belül a „Comis-
sion de coopération intellectuelle", 
mely jelenleg a rendelkezésére álló 
erkölcsi és anyagi eszközök segítsé-
gével a szinte csődbe jutott kultu-
rális tevékenységek fellendítésén 
fáradozik. Ez a bizottság vizsgálat 
tárgyává tette az egyes nemzetek 
kulturális életét, hogy azután a hely-
zet alapos ismerete alapján meg-
kezdhesse működését. A mozgalomba 
Magyarország is belekapcsolódott. 
A magyar közoktatási kormány, to-
vábbá a Magy. Tud. Akadémia ke-
retében alakult Commission Hon-
groise de Coopération intellectuelle 
adatai, valamint a magyar szellemi 
élet egyes kiválóságainak jelentései 
alapján a Népszövetség központi 
főbizottsága külön füzetben ismer-
teti a magyar állapotokat, melyek-
nek érdekes és tárgyilagos rajzát 
adja. 

À szellemi élet Magyarországon, 
bár egy évezred hagyományaiból 
táplálkozott, csak a XIX . század ele-
jén, a nemzeti öntudat ébredésével 
egy időben kezdett fellendülni, igazi 
virágzását pedig csak az 1867-i ki-
egyezést követő nyugodt esztendők-
ben érte el. E jelenségek oka első-
sorban a politikai viszonyokban rej-
lik. Ezt az örvendetes fejlődést a 
világháború derékban törte ketté s 
ma a magyar szellemi élet súlyos 
válságba jutott. A háború elvesztése 
következtében beállott általános gaz-
dasági helyzet, a jóvátételi kötelezett-
ségek, a pénz elértéktelenedése, sőt 
bizonyos politikai okok is, melyek 
lehetetlenné teszik, hogy a megszál-
lott területek magyarságával a szel-
lemi érintkezést fenntarthassuk, egy-
aránt fokozzák a válságot és szinte 
legyőzhetetlen akadályokat gördíte-
nek a magyarság hősies erőfeszíté-
sei elé, melyekkel kultúrájának meg-
mentéseért küzd. A hanyatlás azon-
ban a politikai és gazdasági okok 
mellett, lélektani okokra is vissza-
vezethető, melyekre gróf Apponvi 
Albert mutatott rá a Népszövetség 
kérdőívére benyujtott válaszjegyzé-
kében. A háború nyugtalan és izgal-
mas éveiben nevelődött ifjabb nem-
zedék a gyorsított, katonai szolgá-
lattal gyakran megszakított oktatási 
módszer következtében hiányos ké-
szültségű. Ily körülmények között 
még fokozottabb munkára volna 
szükség, de az erre hivatott szellemi 

középosztály a megélhetés gondjai 
alatt roskadozik s minden jóakarata 
ellenére sem képes hivatásának meg-
felelni. A tudományos irodalmi mun-
kásság nehézségekkel küzd, teljesen 
pang. A szépirodalom terén is csak 
a dráma és novella mutat némi fej-
lődést. A könyvtárak elsorvadnak, 
mert képtelenek új beszerzésekre, 
különösen a jó valutájú országok 
folyóiratainak beszerzésére. A tudo-
mányos élet megmentése érdekében 
történtek már lépések. A kultusz-
tárca költségvetésében bizonyos el-
tolódásokat látunk a főiskolák ja-
vára, szemben az elemi és közép-
fokú oktatással. Míg 1913-ban az 
egyetemek 11.37, a középiskolák 40.00, 
a népiskolák pedig 42.64 százalékát 
tették a kultuszkormány kiadásai-
nak, addig 1922—23-ban a főiskolákra 
37.86%, a középiskolákra 29.16%, a 
népiskolákra pedig 29.87% jutott. A 
kormány tehát elsősorban a tudo-
mányos élet nivójának további süly-
lyedését akarta meggátolni még az 
alsó- és középfokú oktatás esetleges 
visszafejlődésének árán is abban a 
meggyőződésben, hogy ez utóbbi 
bajok könnyebben lesznek orvosol-
hatók. Különben is a népoktatás ör-
vendetes fejlődést mutatott az újabb 
esztendőkben. Az írni és olvasni 
tudók száma 1910-től 1920-ig 80.3%-
ról 84.3%-ra emelkedett. A Gyüjte-
ményegyetem felállítása is a tudo-
mány megmentését célozza. A nem-
zetközi kapcsolatok kiépítése érdeké-
ben nagy jelentősége van a Berlin-
ben, Rómában, Konstantinápolyban, 
Dorpatban létesített magyar tudo-
mányos intézeteknek, a külföldi ösz-
töndíjaknak, melyeik növendékeink-
nek alkalmat adnak a külföldi kul-
túrák megszerzésére. Magyarország 
és a külföld közötti szellemi érintke-
zés tervszerű megvalósításából kü-
lönben a Coopération intellectuelle 
magyar bizottsága van hivatva gon-
doskodni. Végezetül egy függelék 
bemutatja Magyarország utolsó tíz 
esztendejének irodalmi termelését, 
mely számszerű adatokkal bizonyítja 
a magyar szellemi élet katasztrofális 
válságát. Németh Sándor. 

A bús férfi panaszai. Kosztolányi 
Dezső új verseskönyve igen jól re-
prezentálja költőjét, még pedig nem 
csupán művészi fejlődése mai fokán, 
hanem pályája korábbi fordulóin is, 
minthogy a kötet ötvenegynéhány 
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darabjából húsznál több régibb lírai 
gyüjteményeiből került ebbe a cik-
lus módjára rendezett könyvbe. Itt 
tehát nincs szó oly szervesen össze-
függő lírikus kompozícióról, minő 
A szegény kis gyermek panaszai c. 
sorozat volt; ez az új kötet inkább 
amolyan Kosztolányi-anthológia, de 
annak valóban gazdag és jellemző. 

Költői technika tekintetében a 
gyüjtemény legrégibb darabjai tö-
kéletesen egy szinten állanak a leg-
frissebbekkel. Verselésbeli tudás, 
sőt virtuozitás dolgában Kosztolányi 
már legelső jelentkezésekor úgy-
szólván gáncsolhatatlan volt. A ma-
gyar líra e-századeleji formai meg-
újulása Babitsé mellett elsősorban 
az ő nevéhez fűződik, sőt Koszto-
lányi formai készsége, gazdagsága 
és hibátlansága már akkor hódított 
a nyilvánosság előtt is, amikor Ba-
bits költeményei még csak kézirat-
ban, egészen szűk körben voltak is-
meretesek. A nagyon szigorú nyu-
gati formák művelését egyidőben s 
jórészt azonos hatások alatt kezdték 
meg, a klasszikai versalakok újjá-
élesztése kérdésében pedig nem 
tudom, ki lehet-e deríteni, melyikük 
volt az úttörő? 

Mégis a legkülsőségesebb forma 
dolgában is mindegyikük magán 
viselte a maga egyéniségének bélye-
gét. Babitsban a formákkal való 
fölényes játék mögött valami nagy 
tartózkodást lehetett érezni, igen ér-
zékeny lelkiségnek technikai felada-
tokba gubózását. Kosztolányi tech-
nikája simább és szabadabb volt, 
vers- és nyelvművészete közvetle-
nebbül simult fiatalos mondanivalói-
hoz, elragadó könnyűséggel kezelte 
a legváltozatosabb formákat. A fia-
tal Babitsnak valami skolasztikus 
hajlam adott különös fűszert, a fia-
tal Kosztolányinak valami roman-
tikus póz. 

Az impresszionista líra annak ide-
jén nálunk Kosztolányiban találta 
meg legtökéletesebb művelődét, mint-
hogy ez irány alapelvei egybevág-
tak az ő legsajátabb művészi voná-
saival. A nagy koncentrációt kívánó, 
szélesebb lelki alapvetésű lírai fajok 
művelése nem talál Kosztolányi ide-
ges, pillanatnyi hatásokra vissz-
hangzó költői vérmérsékletéhez: vi-
szont a hullámzó percek nyujtotta 
lelki élmények számontartásában, 
megragadásában és költői értékesí-
tésében fáradhatatlan és kimerít-
hetetlen. A modern ember lelkébe 

bevillanó fénykévét szempillantás 
alatt szét tudja bontani a szivárvány 
valamennyi színére, s a mai lelket 
megülő borút is valami sajátságos 
sötét izzásban és ragyogásban fogja 
fel. Ez a színesség az, ami Kosz-
tolányi műveiben (prózájában is) 
legelőször szembeötlik, s ami a róla 
való általános benyomást eldönti. 

Impresszionista lényével függ ösz-
sze, hogy stílusában szokatlanul 
nagy kultuszát találni a jelzőknek. 
Erre már Tóth Árpád is rámutatott 
a Kenyér és bor című kötetről írt 
finom elemzésében. 

Sakkoztunk egyszer, 

Vörös tűznél, szigorú téli éjjel. 

Künn a fehér fák vártak, félve, halkkal, 

S mi majszoltuk fiatal-lágy ajakkal 
Az édes és bíbor birsalma-sajtot. 
S özönével lehetne idézni az ehhez 

hasonló helyeket, ahol a téma 
hangulati eleme, sőt legtöbbször 
még aktivitása is a jelzők színeibe 
van belecsúsztatva, vagy éppen a 
jelzők tengelyén gördül tova. 

Költőségének artizán vonásait néha 
a komédiás keserűségével nézi: 

Festett az arcom nékem is 
És szenvedés az ékem is. 
Jaj, a költő gyomrába kóc, 

Ő is beteg és torz bohóc. 

De mi sem jellemzőbb, mint hogy 
efféle önvádas kifakadásában is új 
és meglepő rímek csendülnek ösz-
sze, új és ragyogó formai játék gyö-
nyörködtet. Raffinált költő, de for-
mai finomságai többnyire annyira 
egyénisége tövén fakadnak, hogy 
nála önkéntelen, szinte szükségszerű 
megnyilatkozási módul hatnak. 
Nagyszámú utánzóinál azután ter-
meszetesen éppen e vonatkozásban 
tetszik ki a másodlagosság üres mű-
vészíetlensége. 

Kosztolányi a „jól-verselés"-nek 
olyan művésze, hogy néha sikerrel 
kockáztathat meg első pillanatra 
meghökkentő formai furcsaságokat 
is. Május kezdetű költeményében 
valóságos vitatkozásba bocsátkozik 
a saját technikai ösztönével: 

Én. 
Hazug a rím, nem leszek soha 
Vén. 

A költeményből kiemelve e perbe-
szállás a jelentkező rímmel tagad-
hatatlanul mosolyogni való. A kom-
pozíció egészében azonban szépen. 
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sőt erős nyomatékkal hat, a komi-
kum legcsekélyebb árnyalata nél-
kül. Érzésem szerint csak két költe-
ményének kezdő soraiban hangzik 
némileg kirívóan az igen is jó rím-
pár. „Lecsuklik minden pilla most, 
Nem is találsz több villamost", és: 
„Még hozzád vágyik egyre e beteg 
szív, És úgy követlek, mint sötét 
detektív". Ez utóbbi két sorral a Hit-
ves című versét indítja meg, mely 
egyébként nagy átérzettségével és 
pompás ódai lendületével legszebb 
alkotásai közé tartozik. 

Kosztolányi fejlődése — mondom 
— nem eszközeinek tökéletesedésén 
tetszik meg. hanem témaköreinek 
gazdagodásán és mélyülésén. A bús 
férfi panaszai a férj és apa lelkéből 
szakadnak ki, s ebben a domeszti-
kális talajban Kosztolányi sok ne-
mes költői magra talál. Régibb ver-
seinek bohémes csapongásai helyébe 
a mély szeretet és férfias felelősség-
érzet hatalmas motívuma tolul. Neu-
raszténiás alapjelleme és nagy me-
lankóliája a régi, de — legalább a 
családi kis közösségen belül — kol-
lektívebb irányba fordul és a hit-
vesi hódolat és apai aggodalom szí-
neiben jelentkezik. A „bús férfi" se-
hol sem búsabb és seholsem férfibb, 
mint a kötet valódi gyöngyében, a 
„Most elbeszélem azt a hónapot. Mi-
kor torokgyíkban feküdt fiam" kez-
detű, hatalmas monológszerű költe-
ményben. Ennek gazdagságával és 
főleg szuggesztivitásával valóban 
igen kevés vers vetekedhetik újabb 
líránkban. Ez is jellegzetesen im-
presszionista vers, de egyúttal en-
nek a költői iránynak egyik leg-
szebb diadala. Tisztasága, őszinte-
sége és magával ragadó ereje egy-
aránt páratlan A napló pontossá-
gával dolgozik, szinte kegyetlen ön-
kínzással jegyez fel mindent, for-
tisszimóval meri kezdeni beszédét, s 
mégis fokozni bírja a nagy költe-
mény lendületét, hogy azután a vé-
gén a rémtől való megszabadulás 
boldog önkívületének szinte artiku-
lálatlan kitörésével zárja be a meg-
rázó futamot. S itt lemond a rím 
szárnyáról is. de azért talán zeneibb, 
mint bármely díszköntösű versében: 
oly hatalmasan érezteti a lélek szár-
nyalását. Alphonse Daudet hasonló 
tárgyú versére gondolok, melyben 
szintén a torokgyík rémével vias-
kodó szülők fájdalma zokog. Daudet 
híres költeménye a halál diadalával 
végződik, Kosztolányié a megszaba-

dulás mámorával; s az övé mégis 
lélekbemarkolóbb, mellette Daudet 
verse kulisszás és kínosan megszer-
kesztett. A realisztikus megfigyelé-
seknek oly gazdagságát mutatja 
Kosztolányi e költeménye, s amel-
lett a művészi fejlesztésnek is oly 
önkéntelenségét, hogy hatása alól 
nem lehet egyhamar szabadulni. 

Csak egy-két sorát iktatom ide. 
Az apa a kórházban az orvos dia-
gnózisát lesi. 

Fehér köpenyben 
E g y orvos a górcső fölé hajolt 
S hosszan figyelt, morcolva a szemét. 
Én meg remegve szívemet figyeltem 
És láttam önmagam a földgolyón, 
Magamba rogyva és kétségbeesve, 
Mert végtelen és hosszú az a perc, 
Amelybe fordul a sötét kerék. 
Az egyszeregyet mondtam olaszul 
És angolul néhány virág nevét, 
Szájam haraptam, hogy a fájdalom. 
Enyhítse azt, mi fáj , s az ablakok 
Rácsát megolvastam figyelmesen, 
Minthogyha attól függne élete, 
Hogy el ne vétsem. 

Ez, s a vers hasonló helyei büsz-
keségei lehetnének a legkülönb rea-
lista regényeknek. S amellett lírai-
ságuk is teljes s a nyelv legbizto-
sabb művészetével megzendülő. Köl-
tőjüket mindenesetre eddigi mű-
vészi emelkedésének legnagyobb 
magaslatán mutatják. 

Rédey Tivadar. 

Sándor és Sándor. Földi Mihály 
regénye. A Béta irodalmi rt. Béta-
olvasó című gyüjteményének ez az 
első száma, a második Forró Pál 
könyve lesz: Királyi szeretők, a 
harmadik pedig A mayerlingi tra-
gédia. Az utóbbi két kiadvány azt 
az aggodalmat kelti bennünk, hogy 
Az Újság előfizetői, akik a Béta rt. 
minden kiadványát „kedvezményes 
áron" kapják, a Béta-olvasó köte-
teiben nem annyira „irodalmat", 
mint inkább egészen más valamit 
kapnak. De félre a jövőre irányuló 
aggodalmakkal, itt a jelen: Földi 
regénye! Regény, tehát bizonyára 
irodalom. 

Hőse Fogarasi Sándor, a szerző 
által fajmagyarnak fémjelzett nagy 
író, akiről Kelemen úr, a vicces 
könyvkiadóvállalati igazgató azt 
mondja, hogy ő „a mély" a nagy 
magyar író, akit nem olvasnak." Ez 
természetesen csak amolyan Kele-
men-féle szellemesség, mert Foga-
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