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fordítás eléggé érezteti az eredeti-
nek fátyolozott mélabúját, rímei 
azonban messze elmaradnak a német 
versekétől. Juhász Géza költészete 
érettebb testvére Gulyásénak. Tárgy-
köre valamivel nagyobb átmérőjű, 
mint társáé; változatosabb. Alakító 
készség tekintetében is több gyakor-
latot árulnak el versei. Sajnos, he-
lyenként itt sem tudunk szabadulni 
a mondvacsináltság zavaró érzésé-
től, mely amott is állandóan kísér-
tett. A szavak szerelmesei néha job-
ban megnézhetnék, mily furcsaságo-
kat vetnek papirra. Tagadhatatlanul 
különösen hat ugyanis a Turáni dal 
utolsó sora, mely így biztat valakit: 
„pengesd lábujjaid a halk hold-
hangszeren". Nem volna azonban 
méltányos az efféléket mind toll-
hegyre tűzni, mikor egyebütt azt 
látni, hogy a szerző — ha akarja — 
kordában tudja tartani Pegazusát. 

Harsányi László, a csoport hatodik 
költője, fiatalos szerelem vágytól iz-
zik; versei — bár a Halálvirág-ot is 
megéneklik — főkép az életigenlés-
nek hangadói. A Sajó-Végvári esz-
mekörben mozgó egyik költeménye 
azonban arról tanuskodik, hogy lel-
két napjaink magyar keserűsége sem 
hagyta érintetlenül. Király Tibor, 
akinek versei az antológia végére 
kerültek, szereti a helyzetképszerű 
beállítást Könnyebb fajsúlyú a tár-
sainál s képalkotó fantáziája nem 
mindig következetes. Szívéről egy-
szer mint „egy szép nagy jeges kő-
szikládról beszél, máskor üveg-
koporsóhoz hasonlítja, végül ahogy 
ma szokták mondani, valami egészen 
egyéni meglátás alapján „fényes 
nagy kerek terem"-nek tünteti fel, 
melyben ő „a fejedelem és körbe a 
falon kikönyökölnek" versei, a ,,bús 
színes ablakok". Ez a furcsán szeszé-
lyes szövésű elmetermék zavaróan 
rí ki a szerzőnek sikerültebb kísér-
letekben sem szűkölködő sorozatá-
ból. 

Ez a hosszúra nyúlt seregszemle 
nem elnézéssel, hanem az antológia 
szerkesztőinek óhaja szerint „igaz-
ságtétel-lei kívánt rámutatni a deb-
receni fiatal költők néhány szembe-
ötlőbb vonására. A bírálat nem csal-
hatatlan, lehet, hogy mások másként 
vélekednek róluk. Kétségtelen azon-
ban, hogy ahol ihletforrásuk reáli-
sabb tájékról való, s lírai hevületük 
egyéni természetességét nem har-
sogja túl a fel-feltűnő titánkodás, 

ott többjüknél egészséges lelkiség 
költői visszhangjaival találkozunk. 

Baros Gyula. 

A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. 
(LVI. kötet. Budapest, 1924, 216. 1.) 
Örömmel állapítható meg, hogy leg-
tekintélyesebb szépirodalmi társasá-
gunk évkönyve immár nemcsak 
belső értékben (melyhez állandóan 
hű maradt), hanem terjedelemben 
is a békebeli színvonalon áll. Becses 
közleményekben gazdag tartalmának 
javát, mint az előző években, a tájé-
koztató közléseken, bírálatokon és 
pályázatokon kívül az ünnepélyes 
közüléseken elhangzott felolvasások 
s a székfoglalók teszik. Amazok kö-
zül Berzeviczy Albertnek és Vargha 
Gyulának a Beöthy- és Madách-
emlékünnepeket megnyitó elnöki be-
szédei, Szász Károly titkári jelen-
tései, Bárd Miklós (Beöthy). Kozma 
Andor (A második Holubár). Né-
methy Géza (Tündérálom) és Sajó 
Sándor (Madách-ünnepen) szép ver-
sei, Bartóky József (A szent tűz), 
Papp Ferenc (Erdély és a magyar 
költészet). meg Voinovich Géza (Ma-
dách művének magyarsága) mű-
vészi prózája kötik le az érdeklődést. 
A székfoglaló tagok közül Horváth 
János Szilády Áronról emlékezik 
meg s Egy fejezet a magyar iro-
dalmi ízlés történetéről címen meg-
állapítja, hogy a Kazinczy-kor klasz-
szikus törekvéseit Berzsenyi Dániel 
vezeti át Kölcsey és Vörösmarty 
romanticizmusa felé; Pintér Jenő 
Heinrich Gusztáv irodalmi munkás-
ságát méltatja; Ravasz László Gár-
donyi Géza szellemét idézve a mű-
alkotás és műélvezet viszonyáról ér-
tekezik, míg Sík Sándor Kiss József-
ről szóló kegyeletes emléksorain kí-
vül néhány újabb költeményét közli. 

Mindezek a művek, amellett hogy 
indítékaikban irodalmunk tisztes 
hagyományainak hivatott ápolását 
mutatják, nem egy szép gondolat 
művészi megformálásával tanuskod-
nak a Társaság szellemi életének ter-
mékeny mozgalmasságáról és a 
korszerű eszmékkel való benső kap-
csolatáról. A Kisfaludy-Társaság 
vagyoni kimutatása az idén valami-
vel kedvezőbb képet nyujt, mint az 
előbbi években, de sajnos még igen 
messze van attól, hogy saját erejé-
ből valósítsa meg a béke idején ki-
tűzött s elavultaknak ma sem tekint-
hető szép terveit. Kívánatos lenne, 
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hogy az irodalom iránt fogékony 
áldozatkészség a jövőben még foko-
zottabban siessen támogatására. 

F. M. 

Regényfordítások. (Kuprin: Szu-
lamit, Kistemaeckers: Váltott elő-
fogattal. Diderot: A drágalátos fe-
csegők; Genius-kiadások.) A három 
közül Kuprin elbeszélő kötetét kell 
kiemelni. Írójuk annak az orosz nem-
zedéknek a tagja, mely a negyvenes 
évek naturalista iskolájának nagy 
értékein nevelkedve, készen kapta 
az orosz psziché nagy felfedezését 
és kifejezési formáit, s csak tehet-
ségének kibontakozásától függött, 
hogy elődeinek örökébe lépjen. Hoz-
zánk Párbaj című regényével került 
át a neve, de nálunk ma is kevésbbé 
ismert, mint kortársaié: Csehové, 
Gorkijé vagy Arcübasevé. De ebből 
nem szabad értékére következtetni. 
Midőn legfőbb remekeit írja, Csehov 
már utolsó éveit éli, és Gorkij híre 
túljár hazájának határain. Csehov 
különben jellegzetesebb nála és ke-
ményebb vonásokkal dolgozik, Gor-
kijban elsősorban fajának képvise-
lőjét látják, Arcübasevben talán több 
az őserő, de Kuprin bizonyára mind 
a háromnál nagyobb művész. Rea-
lista ő is, de tisztábban, öntudato-
sabban és nemesebben, mint amazok. 
Sohasem egyoldalú, nem túloz, nem 
vezeti célzatosság, hőseihez a mű-
vészi rokonszenvnek azzal a mele-
gével közeledik, mely a vallás min-
dent megértő és megbocsájtó szere-
tetéhez hasonlatos. Az orosz és an-
gol regényírók legnagyobbjainak 
sajá t ja ez a szelíd szeretet és mély-
séges emberi rokonszenv, melyek 
erkölcsiséget visznek a legvissza-
taszítóbb emberbe s a legkényesebb 
helyzetbe is. Alakjai akár a polgári 
életnek emberei, akár a legalsó kate-
góriák lezüllöttjei közül valók, több-
nyire jellegzetesen oroszok, akik ki-
fejletten vagy még csak szunnyadó 
csírában, magukban hordják fajuk-
nak végzetszerű betegségét: valami 
nyomasztó céltalanság nehezedik rá-
juk és homályos lelkükben a szomo-
rúság örvénylik. Pszichológiai kész-
sége képessé teszi arra, hogy isme-
retlen mélységekbe ereszkedjék s a 
cselekedetek mögött fölfedje az örök-
változatlan emberi természetet. Pe-
terdi István, aki mély költőiséggel 
és rendkívül fejlett nyelvművészet-
tel fordítja magyarra, előszavában 

a primer hangulatok mesterét emeli 
ki. Ezt a kötet több elbeszélése iga-
zolja, leginkább talán az Éjszakai 
váltás című, melynek szuggesztiv 
ereje ellenállhatatlan. A kötet első 
darabja: Szulamit, az Énekek éneke 
szerelmesének bibliai regénye. A 
valóság illuzióját keltő mély pszi-
chológiája, alakjainak és miliőjének 
emberi és korhűsége, a hangulatok 
közvetlensége és ereje, egyszerű és 
pompázó stílusa tárgyának el nem 
múló értékű feldolgozásává avatják. 

Kistemaeckers ma már szinte el-
feledett író Franciaországban. Két-
ségtelen sikerét, mellyel drámaírói 
pályájának elején, majd regényírói 
művészetének kiteljesedésekor fo-
gadták, túlélte. Megérte a nem ritka, 
de nagyon szomorú írói sorsot: érez-
nie kellett, hogy kiöregedett, írásait 
alig értékelik s mind kevesebben ér-
deklődnek iránta. A rohanó fejlődés 
ú j távlatokat keresett, ú j lélekkel 
nézte a világot, melyet a maga vib-
ráló érzéseivel, sajgó fájdalmával 
töltött meg egy ú j korszak. Mint 
annyian, ő sem hozta meg, amit vár-
tak tőle. Az emberi léleknek mindig 
ugyanaz az oldala, a már jól ismert 
szerelmi pszichológia és pathológia 
patronjai, „könnyed, csillogó és 
mégis egyszerű stílus", melyet átitat 
a germán líraiság enyhe melankó-
liája, ez volt minden. Á kötethez írt 
előszó a „mondain szerelem legki-
válóbb speciálistáját" értékeli benne, 
„akinek jól csengő drámaírói neve 
és legalább húsz regénye van, me-
lyek közül nem egynek nagy iro-
dalmi, sőt kivételes könyvsikere is 
volt". A francia irodalmi közvéle-
mény és szépirodalmi kritika keve-
sebbre értékeli e termékeny mun-
kásságot s nem egyszer kétségbe-
vonja mélyebb művészi értékét. Sőt 
René Ladon a mai francia irodalom 
legújabb történetírója nem átallja, 
hogy mint egyszerű regényíró-ipa-
rosról emlékezzék meg róla. Való-
ban, aki a Femme nue-től a Heures 
suprêmes-ig jó egynéhány regényét 
figyelemmel kísérhette, az maga is 
hajlani fog e vélemény felé, melyet 
nem tud megváltoztatni a „Váltott 
előfogattal" sem. A könyv elé írt 
ajánló sorokban ezt olvassuk: „Va-
lóban lehetséges, hogy ez a könyv 
talán egy kissé szabados, lehet az is, 
hogy egy kicsit léha, de én mégis 
úgy vélem, hogy egy kicsit szo-
morú is." A szerzőnek igaza van. De 
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