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izgalmasan problematikussá, amelyeknek arisztokratikus lelkiségével eddig 
idegenül és értetlenül állottunk szemben, például a spanyol virágkor, az Edad 
de Oro, a barokk, a restauráció Angolországa, a francia grand siècle. A főleg 
német szellemtörténeti kutatások különösen a barokk kultúra értékelésében 
értek el nagy hatást. Ezekben a vizsgálódásokban nem annyira az eddigi ered-
mények fontosak, hiszen gyakran csak áleredmények, hanem a problémafel-
vetés, az «Einstellung», esztétikai érzékünk szoktatása a maitól eltérő izlés-
formához. Megdolgozzák a módszerükkel vagy frazeologiájukkal egyet nem 
értő lelket is, fontossá, gondolkodásra érdemessé téve számára addig figye-
lembe nem vett dolgokat. A fogékonnyá tett lélekben azután újfajta szépség-
kívánságok, új meggyőződések és hangulatok hajtanak ki, nyugtalan vágyak 
új ideálok után. 

Az izlésválság mindig a világnézetválság kisérője. Ma a romantikus 
csömör együttjár az arisztokratikus izlés újjáéledésével. Mert a korlátok 
vállalása, a formatisztelet, a játék, az érzelmi túláradástól, minden szentimenta-
lizmustól irtózás, a mértéktartás, a szolgálat tudata, a tradiciókra ügyelés, 
az én háttérbeszorítása arisztokratikus vonások életformában és költészetben 
egyaránt. A kialakuló új líra nagyon valószinűen arisztokratikus lesz ebben 
a tárgyi értelemben és abban is, hogy egész kevesekhez fog szólni; kiválasztottak 
szellemi fényűzését szolgálja majd intellektuális szépségeivel. Bár alaptörekvései-
ben hasonlítani fog klasszikus elődeihez, mégis megjósolhatatlanul újat és 
eredetit hoz. Lelki strukturák pontosan sohasem ismétlődnek, megnyilatkozási 
formák még kevésbbé. Talán raffinált egyszerűség, talán soha sem látott 
pompa fog kivirulni a versben, a romantikus hatások emléke is kiirthatatlanul 
vibrál majd benne. Rövid jegyzeteinkben nemezt az ismeretlen arcú új verset 
fürkésztük (költők dolga életbe hívni), hanem a logikailag megközelíthető 
régi izlésformát, amely ma friss erővel aktualizálódik és a mult analógiájára 
a romantikus énlíránál magasabbrendű, értékesebb költészetet igér. 

Halász Gábor. 

MÁRCIUSI VONATON. 

Talán csak a nagyváros űzte, 
vagy tavaszvárón lángolt fel üszke, 
vagy sóvárgásom lökte, cibálta 
ki ki a tágas éjtszakába: 
hajrá ! a gőzös szállt röpült, 
zöld fények lengtek őrökül. 
Érckigyók sziszegve útját állták 
s eléje szórták mérgük nyálát, 
de fészküket a váltóknál széttaposta 
s elringott felettük mint égi posta, 
hídcsapdák odván általsurrant, 
messze hagyta a pályaudvart, 
hajrá ! a gőzös szállt, röpült, 
csillagok lengtek őrökül. 
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Szabad rónákra, hogy kiért 
zengve rótta az éji tért, 
szikrasörényét lengette rázta: 
éjsötét Sorson csillag-násfa. 
Üzve rohant, mert lába nyomába 
szilajult a sinebek csaholása, 
előtte szélvész jajgatott: 
az éj halott, a tél halott, 
a jég halott, az éj halott, 
Nem ébred, holt még Hófehérke, 
szemfödője a hó fehérje, 
dermedten fénylik a patak: 
üvegkoporsó, hallgatag, 
fejénél a szakállas törpék: 
tar fűzfák csontos kezeiket tör ték . . . 

Hát amott az a gyérhajú erdő 
kitárt karokkal mért zokog esdőn? 
Tán, mert egy jámbor jávorfában 
alszik a mesék királyleánya, 
s zengő sípszóval álombólköltő, 
nem jött el még a tavasz: a költő, 
vagy mert süket még a kolomp, 
s hol fészek ringjon nincs falomb, 
vagy..mert a perc, ha perg, ha száll: 
közelg-közelg az állomás 
hol Ő tart rajtunk áldomást: 
a Halál. 

Igy esett: 
hogy egy márciusi éjtszakán, 
mikor a városi zajból messze vágyva 
lobogva vitt a lélek vágya: 
a száguldó kocsi ablakán 
egy titkos bánat belesett. 
Talán, mert éj volt, talán, mert félholt 
erdők ritkásán nem sippant madárdal, 
iramló fények s zengő sinének sodrán: 
(felhőlovon kocogott mogorván) 
találkoztam a Halállal. 

Simon Gyula. 


