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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 


