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Németh Sámuelnek Kis Jánosról, Payr 
Sándornak Sopron első magyar poétá-
járól ( = Szeremlyéni Mihályról) írt 
cikkei. Méltó kiegészítője e komolyabb 
fajsúlyú fejezeteknek Östör József 
«Tisza István saját szavaiban» című 
munkájának egyik részlete, mely a nagy 
államférfiú beszédeiből ve t t idézetek-
kel szolgálja az erkölcsi megújhodás 
ügyét. 

A novellisztikus közlemények sorát 
Frankenburg Adolf szatirikus elme-
fu t t a t á sa (Valami az emberi és a földi 
állatokról) vezeti be, melyet Pekár Gy., 
Berecz D., Pozsgay S., Stentzer V., 
Szentimrey L. és Vojtkó P . becsvágy-
gyal készült, hatásos elbeszélései kö-
vetnek. Benedek Zoltánnak a csúcsai 
kastély egykori lakójára célzó háborús 
tárgyú novellája (Föl-földobott kő) már 
képzettársító elemeinél fogva is ma-
gára vonja a figyelmet. A (Gyóni G., 
J a k a b Ö., Mészáros S., Marconnay T., 
költői véná já t dicsérő) sikerült versek 
között helyi vonatkozásúak : Lampér th 
Géza «Széchenyi» és «Petőfi Sopronban» 
című költeményei. A nyomdai kiállí-
tásában is tetszetős kötet borítékát 
Ágoston Ernő rajzolta. A. B. 

Emőd Tamás : Nótám, füttyöm, ite-
rám. (Geniusz-kiadás). E furcsa cím 
alat t gyü j tö t t össze a szerző egy csinos 
könyvecskében jó csomó chansont, 
fordítást , jelenetet s pár komolyabb 
verset. Vegyes, formájában csillogó 
holmi, melyet végignézve az a benyo-
másunk, mintha valami jobb bazárt 
já r tunk volna végig. Emőd Tamást 
ezelőtt húsz évvel fedezte fel s ava t ta 
költővé Kiss József. Az indulás komoly 
irodalmi becsvággyal s Ady Endre 
elismerést jelentő bíztatása közben 
tör tént . S az érkezés? Kellő önbírálat-
ta l a szerzőnek is meg kell állapítania, 
hogy könnyű siker, élet, környezet 
stb. eltérítették mindattól, amire ter-
met t . A sok ötletet hajhászó (s gyak-
ran el nem érő) vers közt egy-egy 
nemesebb ihletből táplálkozó költe-
ménye ma már úgy tűnik fel, mintha 
csak kacérkodnék a komolyabb iro-
dalommal. Pedig tu la j donképen ehhez 
volt inkább tehetsége. «Hivatalból» 
gyakorolt chansonjaiban az elmésség 
ere bizony olykor vékonyka, úgyhogy 
némi sajnálattal gondolunk a közön-
ségre, mely e «válogatott chansonok»-on 
kívül a nem válogatot takban is gyö-
nyörködött . E kabaréverseknél érté-
kesebb «Legyen úgy, mint régem című 
ciklusa, melyben nem egy igaz költői 

hang zendül meg. A kötet legjobb 
része mégis «A tatárka» és «Amálka 
tant» című két kis bohózat ; mind a 
kettő elmés, jóízű dolog. A versekben 
pedig általában elismerésreméltó a 
t iszta nyelv, melyet a szerző Biharból 
hozott magával. Ha költői tehetségét 
eltérítette is a neki megfelelő iránytól, 
nyelvét nem tehet te tönkre — kör-
nyezete. Dániel Géza. 

Reményik Sándor : Gondolatok a 
költészetről. A legelső «ars poetica», 
az Aristotelesé, tudományos értekező 
munka. A későbbiek között azonban 
két olyan alkotás a leghíresebb, ame-
lyeknek a szerzői maguk is költők : 
Horatius, Boileau ; ezek a költői mű-
vészet elméletére vonatkozó nézeteiket 
is verses alakban, a művészi hatás 
eszközeinek lehetőségig való alkal-
mazásával fogalmazták meg és csopor-
tosí tot ták bizonyos eszmei középpon-
tok köré. A mi irodalmunk legszebb 
s az említett elődökhöz méltó enemű 
terméke, Arany János «Vojtina ars 
poeticája» ugyanilyen fogantatású és 
kivitelű munka : «költészettan» című 
«költemény». 

Megvan annak a maga belső oka, 
hogy a köítészettan tárgya, ez a tudo-
mány illetőségi körébe tartozónak 
látszó, elvont téma miért csábítja 
ú jabb és ú j abb megfejtési kísérletekre 
magukat a költőket. Nem véletlen az, 
hogy a kiváló elméleti képzettségű 
költők is nem elméleti úton, nem 
tudományos fegyverzettel igyekeznek 
megközelíteni az ars poetica sark-
elveit, hanem mintegy magának a 
művészi teremtőmunkának a gyakor-
lásaképen. 

A tudomány módszere : az elemzés, 
célja : a minél teljesebb szabatosság. 
Szeret mindent részekre osztani, a 
vékony fonalról is (nagyító üvegen át ) 
megállapítani, hogy három-négy szál-
ból van összesodorva, tehát a szabatos 
vizsgálat érdekében e szálak szigorúan 
szétbontandók — és így tovább . . . 
Nos, a költői művészet lényege nem 
bír ja ki a boncolásnak ezt a kiméletlen 
módszerét. A költői teremtőtevékeny-
ség t i tkai t inkább csak megsejteni, 
megérezni t ud juk s mikor ezt a meg-
sejtett igazságot a fogalmi analízis 
és nyelvi szabatosság fegyverével akar-
juk megostromolni, hirtelen azon vesz-
szük észre magunkat , hogy már túl is 
lőttünk a célon. A poétikai definiciók-
kal rendesen úgy járunk, hogy neki-
gyürkőzünk egy-egy «fogalom» pontos 
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kitapintásához, már-már a markunk-
ban érezzük az óhaj to t t eredményt 
s végül mégis mindig kisiklik az uj jaink 
között. Például egy költeményben mi 
az «alak» és mi a «tartalom»? Tudós 
elbizakodottsággal próbálom a költe-
mény fogalmi fonalát erre a két szálra 
szétbontani, de előbb-utóbb be kell 
látnom, hogy a szétbontás nem sikerül 
kellőképen; bármelyiket akarom el-
különíteni a két fogalomszál közül, 
a másik utánaszakad, nincs külön 
alakja és külön ta r ta lma a költemény-
nek, ilyen megkülönböztetésnek csak 
ideiglenesen, csak gyakorlati értelem-
ben (s így is csak nagyon korlátolt 
pontossággal) van jogosultsága. Ugyan-
így vagyunk a műfajok fogalmi el-
határolásával s egész csomó egyéb 
alapvető költészettani kérdéssel. 

Aki tehát nem a biztos kudarc tuda-
tában akar dolgához fogni, egyik kezé-
ben okvetetlenül a művészi intuició 
szövétnekét tar tsa , a másik keze aztán 
ám támaszkodjék a tudományos kuta-
tás tapogatódzó botjára. Horatius, 
Boileau, Arany ars poeticájának a mód-
szerére tehát elsősorban nem a verses 
alak — ez a külsőséges vonás — a 
jellemző, hanem a fogalmak helyett 
lehetőleg képekkel dolgozó előadásmód, 
mely a hasonlatok és metaforák révén 
nem exakt meghatározásokra törekszik, 
hanem megmarad a «hasonlóság», az 
«olyanformaság» keretén belül. Ez a 
módszer nem kívánja az utolsó szót 
kimondani a témáról, de nem is forog 
a rögtöni és biztos elévülés veszedel-
mében. 

A legújabb magyar ars poetica, 
Reményik Sándor könyvecskéje, ennek 
az egyedül helyes módszernek igen 
sikerült terméke. Nem verses munka 
ugyan, de létrejövetelében ugyan-
akkora része van a költőnek, mint a 
gondolkozó esztétának. Talán azért 
nem versben ír ta meg mondanivalóját 
szerzőnk, mert a verses előadásmódot 
a szellemeskedő haj lam és kényszerű-
ség szinte fel tar tóztathatat lanul a hu-
mor, a tréfa, az éle terére sodor ja ,— 
már pedig Reményik, mint költészeté-
ben, úgy e mostani félig költői, félig 
elméleti jellegű írásában is valósággal 
képtelen arra, hogy a komikum vagy 
akár a humor szemüvegén át vegye 
szemügyre a maga elé kitűzött problé-
mát. Egyetlen tréfás szó vagy célzás 
nincs e legújabb ars poeticában, nemes, 
sőt ünnepélyes komolyság h a t j a át 
minden lapját , minden sorát, a költé-
szet szent hivatásának t uda ta deter-

minálja Reményik hangulatát olyan-
kor is, mikor a költészetről ír. 

Szerzőnk fejtegetései már csak azért 
is rászorulnak a meglátó és megérző 
(intuitiv) módszer alkalmazására, mert 
a költői művészet problémái közül 
épen az ú. n. határkérdésekre vonatkoz-
nak. Mi a költészet? művészi privi-
légium-e vagy többé-kevésbbé mind-
nyájunk lelki kincse? Mi egy költe-
ménynek a t a r t a lma és mi a formája? 
«Egyéni»-e a költő mondanivalója vagy 
pedig «örökemberi»? s e két ellentétes-
nek látszó sarkpont között hol és 
hogyan kap helyet a «nemzeti» szem-
pont? A költemény tisztán művészeti 
(esztétikai) megitélésnek lehet-e tárgya 
csupán vagy világnézeti (erkölcsi) 
szempont is érvényesülhet ilyenkor? 

Ezek azok a kérdések, melyekre 
szerzőnk feleletet ad, meggyőző és meg-
nyugtató feleletet. Megnyugtató külö-
nösen azokra nézve, akik a mult nemes 
hagyományainak a szilárd alapjára 
óhaj t ják továbbépíteni az ú j fejlődé-
sek eredményeit, akik tehát mintegy 
a művészeti alapelvek jogfolytonos-
ságán» őrködnek. Meglepődve s egy-
ú t t a l megnyugodva lá t juk , hogy leg-
frissebb jelenünk egyik legjelesebb és 
legmagyarabb költőjének, Reményik 
Sándornak az ars poeticája nemcsak 
lényegileg, hanem — mondhatni — 
minden porcikájában, minden árnyala-
tában azonos az Arany Jánoséval, 
csak az Arany-féle tanítóköltemény 
derűs szellemessége Reményiknél az 
ünnepélyesség komoly, de nem ke-
vésbbé finom és szolid mezébe öltözik. 
Ime, hatalmas erejű bizonyítéka ez 
annak, hogy ha egyes részletkérdése-
ket nem akarunk mindenáron és túl-
ságosan élükre állítani s ad absurdum 
vinni : — a költői művészet kánona 
lényegileg mindig azonos marad. 

A költészet «nemzeti» jellegének ér-
telmezésénél Reményik írásának a 
szövegén valósággal ot t harmatozik 
az erdélyi magyar hazafi szíve-vére. 
Egyszerre csak a legmegrendítőbb erejű 
aktuális példává válik ránk nézve az 
az esztétikai «határkérdés»: vaj jon 
a költő lehet-e s ha igen, legyen-e pró-
féta is, egy nemzet sorsdöntő élményei-
nek reprezentatív kifejezője, sőt be-
folyásolója? . . . 

Az Aranyhoz való testvéri hasonló-
ságnál is igazolóbb erejű és örvendete-
sebb látvány az a tökéletes összhang, 
mely ez ars poetica és szerzőjének köl-
tészete között van. Ezt a mély igaz-
ságokat diszkrét stílművészettel meg-
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mutató kis könyvet a középiskolák 
poétikai osztálya számára kötelező 
olvasmánnyá kellene tenni. 

Zsigmond Ferenc. 

C. H. Becker : Robert Gragger. Eine 
Gedächtnisrede. (Ungarische Jahr-
bücher VII. 1.) Ez az emlékbeszéd, 
melyet Becker porosz kultuszminisz-
ter ta r to t t a berlini egyetem aulájában 
a Gragger Róbert emlékére rendezett 
gyászünnepélyen, jelentőségében mesz-
sze túlhaladja a szokványos emlék-
beszédeket. A porosz kultúrpolitika 
nagynevű intézője nemcsak Gragger 
Róbertnek emelt ezen beszédével ma-
radandó emléket, hanem új ra kifeje-
zésre j u t t a t t a a magyar kulturális 
törekvések iránti benső rokonérzését. 
Bennünket magyarokat a külföld soha-
sem kényeztetett el, hozzá lehettünk 
szokva, hogy irodalmunkról, művé-
szetünkről, állami életünkről még a 
hozzánk legközelebb álló népek köré-
ben is a legfantasztikusabb vélemények 
helyesebben tévhitek voltak elterjedve. 
Ez a beszéd a magyar kulturális élet 
olyan beható, megértő és szerető isme-
retéről tesz tanubizonyságot, amilyenre 
eddig nem volt példánk. Ezt elsősor-
ban Gragger Róbertnek köszönhetjük, 
aki egy évtizeden át fáradhatat lanul 
dolgozott azon, hogy a magyar-német 
kulturális kapcsolatokat politikától 
mentesítve, tudományosan megala-
pozva kifejlessze. Tette pedig ezt a 
magyar történelem legvégzetesebb tíz 
esztendejében, amikor a külföldön el-
lenségeinké volt a szó és mi némaságra 
voltunk kárhoztatva. Hogy a porosz 
kultuszminiszter ilyen beszédet mond-
hato t t róla a berlini egyetem aulájá-
ban a német szellemi élet egybegyűlt 
kimagasló egyéniségei előtt, az kizáró-
lagosan az ő érdeme. Becker világosan 
lá t ta meg Gragger jelentőségét mind 
a német, mind a magyar szellemi élet 
szempontjából. Az alkalomszerűség 
nem csábítja őt el az objektivitás ú t já -
ról, de azért minden szavából kiérez-
hető a csodálat Gragger nagy teljesít-
ményei iránt. Behatóan boncolja Grag-
ger egyéniségét, tudományos és kultúr-
politikai működését. Lelki analizise 
túlnő az egyéni lélekanalizis keretén 
és elvi jelentőséget ölt. Gragger kettős 
(német-magyar) származásából vezeti 
le azt a tehetséget, hogy közvetíteni 
tudot t a két nemzet között, mert a 
kettő között állván, mindkettőt meg 
tud t a érteni és bírálni. Innen az a törek-
vése, hogy a benne élő kettőséget a két 

nemzet között való kultúrkapcsolat 
megteremtésével győzze le. Működése 
egyrészt tudományos-propagativ, más-
részt kultúrpolitikai szervező. Az elsőt 
szolgálja tudományos munkáinak és 
kiadványainak egész sorozatával, me-
lyeket Becker részletesen ismertet, a 
másikat nagy kultúrintézmények léte-
sítésével, mint amilyenek elsősorban 
a Magyar Intézet és a Collegium Hun-
garicum. Nagyon meleg szavakat talál 
végül Becker Gragger emberi egyéni-
ségének jellemzésére, melyben nagy 
ellentétek harmonikusan olvadtak ösz-
sze. Egyéniségének legnagyobb ható-
erejét és varázsát jóságában látja. 
Becker Németországnak elismerten leg-
jobb szónokai közé tartozik, de ez az 
emlékbeszéde még az ő művei közül 
is kiválik nemcsak tartalmi mélységé-
vel, hanem formai és szerkezeti szép-
ségével. Számunkra azonban különösen 
jelentős, mert hitvallás a magyar 
német kultúrkapcsolat továbbfejlesz-
tése mellett. Vigasztalódva érezzük ki 
belőle, hogy Gragger Róbert nem élt 
hiába. rl. 

Laczkó Géza : Sátán Trismegistos 
olvasója. Laczkó Géza huszonhárom 
novellájában görbe tükröt ta r t az élet 
e lé : csupa torz alakot, helyesebben 
torz lelket rajzol, értelmetlen életeket, 
elcsúszott egzisztenciákat. Bács Andor 
a feleségéért sikkaszt, hogy körül-
vehesse az élet minden szépségével 
és amikor letartóztat ják, a felesége el-
hagyja. De nem ez a tragédiája. Ami-
kor kiszabadul és vagyona megduplá-
zódik, a felesége újra visszakívánkozik 
hozzá. Csak a pénzéért szerette. Ezt 
nem bírja ki. Ilyen lelki tragédia zül-
leszti el Lovag Niedzelszkyt is. Egy 
asszony miat t harapja le az állatszeli-
dítőnek félarcát Fedra, a nőstény-
tigris. Lenyügözően szomorú «A ká-
rogó virág», a pesti nagyúri gyermek, 
aki első emberi szóul a varjúkárogást 
tanul ja meg, mert nincs, aki törődjön 
vele. Még jobban elmélyíti ennek a 
novellának tragikus alaphangját a ke-
rete : a hajnali piszkos kávéház, ahol 
ezt a történetet a lezüllött ujságíró a 
szerzőnek elbeszéli. Nagyon maiak 
ezek az elbeszélések és nagyon fájnak. 
Legjobban a szerzőnek fájnak. Mintha 
csak sok életcsalódását, életundorát 
akarná magából kiírni, szinte kéjelegni 
látszik helyenkint a magyar nyelv 
legmocskosabb szavainak halmozásá-
ban, de megérezzük, hogy ez nála nem 
felületes naturalizmus, hanem — bár-


	Napkelet_1927_05_440
	Napkelet_1927_05_441
	Napkelet_1927_05_442

