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De azért a lélek értékesebb rezdülései 
sem hiányoznak Szőke Sándor kis 
könyvéből, melynek egésze inkább ki-
vall ja e még önmaga s eszközei felől 
egyaránt sok bizonytalansággal fagga-
tózó költő rokonszenves és biztató 
vonásait, mint a kötet egyes darabjai . 
Valahányszor nem magáravet t «témát» 
alakít, hanem bensőleg átélt anyag-
ból — családi meleg érzéséből, áhitatos 
i f júi szerelméből — ép í t : az alakítás-
ban, a versépítésben is közelebb j u t 
a művészi épséghez és koncentrációhoz. 
(Hárman vagyunk, Édes terhem, Te.) 

Ez a kis könyv olyan, melyet való-
jában ma jd csak egy — második kötet 
világíthat meg ; abból ma jd mulhatat -
lanul kitetszik, megleli-e a szerző élet-
ú t j ának azt a helyét, mely u tán most 
még csak szomjan sóvárog : «ahol meg-
telnék mézzel a kehely?» A mézet 
magának kell termelnie s a kelyhet 
magának kell kiformálnia. 

Verseinek következő gyüj teménye 
ta lán bevál t ja azt a reménykedést, 
mit elindulásához Herczeg Ferenc 
meleghangú előszava fűz. A világ-
háború u tán felserdült lirikus-nemze-
dék — mondja Herczeg — a halál 
országából jön és az élet szimbolumát 
hozza magával. Bizonyos, hogy Szőke 
Sándor az élet zöld gallyával vág neki 
légi ú t jának . De szárnya még edzésre 
szorul, hogy kimerészkedhessék a sötét 
vizek fölé. Rédey Tivadar. 

Szitnyai Zoltán : Bolondok tornya. 
Tevan-kiadás. Szitnyai Zoltán novellás-
kötetében két író küzd egymással. Az 
egyik tula jdon élményeinek, közvetlen 
életszemléletének melegszívű lírikusa s 
— hacsak néhány lapon is — vérbeli 
művésznek mutatkozik. A kötet leg-
igazibb vallomásai tőle valók. Az Ide-
gen utas, a kötet első és legsikerültebb 
novellája, megható, szép rajz. Az élet 
ad ta a keretét, az élet szőtte a cselek-
vényét s a költő egy szerencsés pillanat-
ban leírta nekünk. Stílusa is jó, termé-
szetesen olvad egybe a mesével, mely 
annyiunk való élménye volt a háború 
után, mikor csonka hazánkból csak 
üggyel-bajjal, útlevéllel mehettünk át 
rövid látogatóba elszakított szülőföl-
dünkre. Az életben béke honol, a Kihaj-
tott a bab c. novellák is szemlátomást 
ilyen egészséges életszemléletből fakad-
tak . De Szitnyai Zoltánban az igazibb, 
az értékesebb írón felülkerekedik a má-
sik, a lélektani valószinűtlenséget stí-
lusvirággal palástoló, rémregéket ki-
agyaló romantikus. A kötet címlapja 

is erre a másikra hívj a fel a figyelmet. 
(Torony, mely mintha egy üveges-
szemű, torz fejből nőt t volna ki). A rajz-
ban csakugyan van valami jellemző a 
kötet nagy részére, de nem Szitnyai 
szándékának megfelelően: zavaros, 
groteszk novellák előrevetített illusztrá-
cióija. 

Király két ízben is szerepel Szitnyai-
nál. Az egyik egy utcai nőt hozat fel 
palotájába. Azzal kezdi vallomásait, 
hogy megkorbácsoltatja Olgát, ma jd 
szerelmes gyöngédséggel borul rá, míg 
végre őt korbácsolja meg a «gutaütés». 
Sablonos, ízetlen rajz ez, mondvacsi-
nált befejezéssel. A király halála, a 
leány rémülete, a palotában t ámad t 
zürzavar szintelen leírása u tán ennyi-
vel kell megelégednünk : «Fönt a palo-
tában pedig néhány ott felejtett ron-
gyot és egy kopott bőrtárcát az adju-
táns parancsára a tűzbe dobtak». Egy 
másik királyt meg egyenesen arculüt-
nek a Diadal-szobra leleplezésekor. 
Maga a mester, Anterro Gaiotto teszi 
ezt, mert féltékeny a feleségére ; a ki-
rálytól félti, valójában nem tudni , 
miért. Nyilván, hogy valami szenzáció 
történhessék. A király az eset u tán 
bárgyú intellektüelnek mutatkozik, 
sajnál ja kivégeztetni a nagy mestert. 
De a rideg főherceg, aki az uralkodó 
helyett gondolkodik, rákényszeríti őfel-
ségét, különben le kell mondania. Őfel-
sége végre aláírja a halálos ítéletet s 
csak ennyit sóhajt magában : 

— Anterro Gaiotto . . . Miért? . . . Te 
szegény . . . Anterró ! 

S ezzel vége is a novellának. 
Elhisszük, hogy Szitnyai valami kü-

lönös káprázat , egzotikus virágát 
akar ta kivir í t tatni előttünk, de nekünk 
csak a csodanövény szára ju to t t . S ami 
a mese borzalmasságát illeti, eszünkbe 
ju t egy másik novella végszava : «Ne 
féljetek, jó emberek, csak mese volt az 
egész». Nem féltünk, legfeljebb bosz-
szankodtunk, hogy olyan naivnak tar-
t anak bennünket. 

A Bolondok tornya c. novellában egy 
őrült szerepel. Ápoló szolgájával, az 
öreg Jánossal csukták a toronyba, mert 
a harctérről hazaérkezve, féltékenységi 
rohamában megölte ár ta t lan feleségét. 
Jánosnak kell papirra vetnie az őrült 
rendeletei t : a világháború azonnal be-
fejezendő, minden ágyú megolvasz-
tandó, a magyar nyelv oktatása min-
den államban kihirdetendő stb. A ro-
ham később Jánosra is átragad ; meg-
öli urát , mert becsmérelte a megboldo-
gult asszonyságot. Olyan zavaros ez a 
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novella, mintha a torony jobb sorsra 
érdemes lakója í r ta volna. Ime ide té-
vedt Szitnyai Zoltán tehetsége igazi 
ösvényéről. Csokoládépisztolyból lö-
völdöz, miközben alakjaiból a vadro-
mantika olcsó piros festéke folyik. 

Szitnyai Zoltán még kiforratlan iró, 
de néhány szép novellája biztató igé-
ret, hogy előbb-utóbb sikerül magára 
találnia. Vajthó László. 

Bartha József : Két nemzedék ma-
gyar irodalma. A könyv írója egy fél-
század irodalmát m u t a t j a be, 1875— 
1925-ig. Fejlődés szempontjából há-
rom részre tagozza az anyagot. Az első 
a mult század végének költészete, 
mely a realizmus kivirágzásaként je-
lentkezik, de még a népies nemzeti 
irány folytatásának tekinthető A má-
sik a jelen század elején jelentkező 
impresszionista költészet. «Ez szembe-
helyezkedett irodalmi hagyományaink-
kal és valami sajátos zsidó szellemet 
tükröztet vissza alkotásaiban.» A har-
madik rész a jelenkor irodalma. — 
E tárgykör keretében a szerző az igaz, 
jó és szép művészi kifejezését s a ma-
gyar lélek megnyilatkozását ku t a t j a . 

A mult század politikai és társa-
dalmi ra jza u tán Tolnai Lajos, Ábrányi 
Kornél, Vértesi Arnold, Mikszáth, Gár-
donyi, Herczeg elbeszélő műveit ismer-
te t i részletesebben. Krit ikai álláspontj a 
ez írókkal szemben általában helyes, 
jellemzései találók. A regény u tán a 
drámát , verses elbeszélést és lírát 
(Komjá thy , Reviczky) m u t a t j a be. Most 
következik aztán a könyv tula jdon-
képeni főrésze : A X X . század ú j irá-
nyának, a nyugatosoknak kr i t ikája . 
E bírálatot erős gyökerű keresztény 
és hazafias szellem jellemzi s ítélete 
természetesen marasztaló. Lesujtó ma-
gára Ady Endrére nézve is, aki első 
kötete (Versek) tek in té lyes részében 
derekas alkotásokat» adott , de aztán 
Párizs, a radikális irányzat, a maga 
pőre érzékisége, a szimbolizmus stb. 
ha tása alatt mindinkább elsekélye-
sedett. í télete azzal zárul, hogy mami-
kor olyan költeményeket olvasunk, 
mint A magyar ugaron, A halál rokona, 
stb. ( i t t 14 versét sorolja fel) és több 
ezekhez hasonlót, akkor méltán elfog-
hat bennünket a fájdalom, hogy egy 
derekas magyar tehetség a nemzeti 
szellemmel ellentétes és idegen hatások 
jármában ilyen ferdére nőt t és veszen-
dőbe ment*. A szerző szemszögéből 
nézve is Adyt, önként kínálkozik az 
ellenvetés, hogy tán mégsem ment 

veszendőbe a költő, akinek 14 verse 
«s több ezekhez hasonló* «derekas 
alkotás»? Amilyen helytállók Bar tha 
szempontjai Ady körének és politikai 
irányának bírálatánál, annyira nélkü-
lözik a teljességet Ady méltatásánál. 
Eltekintve attól, hogy szempontjai 
nem elég esztétikaiak? (a verstől pl. 
«világos» és «szabatos» stílust követel, 
akár az értekezéstől), a tárgyalás mo-
dora és hangja is arra vall, hogy heves 
pártemberrel s nem higgadt ítélkező-
vel van dolgunk. Ma már a konzervatí-
vebb álláspont is több megértéssel 
fordul Ady Endre művei felé. 

Könyve többi részében Bar tha a 
legújabb irodalmat tárgyal ja széles-
körű tudással és sok gondolatébresztő 
megjegyzéssel. Ez a rész modorában 
nyugodtabb s ezért ta lán ítéletei is 
jobban kiállják az idő próbájá t . «Ta-
lán» — mert a ma irodalma folyamat 
s nem változatlan, bevégzett egész. 
Az írók fejlődnek, műveik szaporod-
nak, ennélfogva működésük inkább 
a kri t ika tárgya, mint az irodalom-
történeté. A szerző mellett szól, hogy 
könyvének e része mindezek ellenére 
is helyes történet i felfogás benyomá-
sát teszi. Keleti Géza. 

Keller Imre: Irodalmi mozaikok. 
(Tanulmányok. Kassa.) A szerző több 
éven át készült irodalmi tanulmányai t 
gyüj töt te össze e kötetben, mely a fel-
vidéki irodalomnak első ilynemű ter-
méke. Meg is kell küzdenie az úttörők 
sorsával: amint az előszóban maga 
jelzi, hiába igyekezett előfizetők gyüj-
tésével könyvének kiadását lehetővé 
tenni. A felvidéki fiatal olvasóközön-
ség még nem bírja el a tudományos 
munkákat . Ez az előszó olyan elő-
szavakra emlékeztet, amilyeneket Ka-
zinczy korában írtak magyar könyvek 
elé : a szerző tanulmányait nem a nagy 
olvasóközönségnek írja, hanem néhány 
lelkes hívének, akik kíváncsiak mon-
danivalóira. Nem a jelen, hanem a jövő 
számára ír, a Mát akar ja megérteni 
és megértetni huszonöt év távlatából. 

Kellert valóban nem is annyira az 
időtlen esztétikai problémák érdeklik, 
mint inkább a kor kérdéseinek vissza-
tükrözése az irodalmi műben. S mivel 
ezekkel a kérdésekkel szemben meg-
van a maga egyéni állásfoglalása, min-
den egyes tanulmánya erős szubjektiv 
ízt nyer. Nem kívülről nézi az irodalmi 
műveket, hanem igyekszik magát tel-
jesen beleélni az író lelki világába, nem 
annyira bírál, mint inkább újra átél. 
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