
123 TANULMÁNYOK 

Vargha Gyula. 
í r t a : ALSZEGHY ZSOLT. 

Vargha Gyula 1853-ban született, 1929-ben halt meg. Maga 
mondja, hogy tizenhatéves korában kezdett el verselni és ettől 
kezdve hatvan esztendőn keresztül alig pihent a tolla. Nemcsak 
végigélte, hanem finom lírájával végig is kísérte azt a jelentős 
félszázadot, amely Arany és Petőfi költői példaadásától lassan-
lassan elszakadva, megteremtette a mai modern magyar lírát. 
Gyökérszálai Arany poézisébe nyúlnak, és mégis volt emberi és 
költői egyéniségének valami sajátos varázsa, ami mindig elkülö-
nítette Arany költői iskolájától, volt valami újsága, ami száza-
dunk első negyedében is mindenütt éreztette, hogy benne egy, 
sablonos kategóriába be nem szorítható, önálló, s éppen azért 
mindig modern poétát kell megbecsülnie még ennek az ízlésbeli 
széttagoltságban élő magyar közönségnek is. Szembetűnően iga-
zolja ezt, hogy versei ott láthatók a Gyulai Pál örökét őrző Buda-
pesti Szemle és a Gyulai Pál hagyományaitól nem egyszer 
messzetérő Esztendő vagy Széphalom lapjain. Ügy érzem, költői 
egyéniségének problémája egyben a lírai költészet művészetének 
problémája is. 

Emberi egyénisége a magyar f a jnak legnemesebb hajtásai 
közé tartozik. Tántoríthatatlan erkölcsiség, az érzés felelősség-
teljes komolysága, a Sors szabta kötelességek egész lélekkel való 
vállalása jellemzi. Ahogy a kis családi örökség azért szállt reá, 
hogy fiainak és unokáinak továbbadja, a lelki örökséget is tisz-
tán akar ja az ú j nemzedéknek átmenteni. Ez a lelki örökség: a 
meleg érzés, az önzetlen munkaszeretet, a mult megbecsülése, a 
jövő féltése, az eszmények józan tisztelete, a földhöz való ragasz-
kodás. Idegenkedik mindentől, ami felszínesség, ami üres csillo-
gás, és még jobban attól, ami önzés, hiúság, gőg vagy hebehurgya-
ság. Nem a jelszavaknak, hanem a nemes célnak az embere; ez 
a lélektartalom nem is tanításban, hanem a lélek alapjában, nem 
szavakban, hanem világszemléletének látásmódjában nyilatkozik 
meg. 
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Az a fájdalom, amely költészetén végigrezeg, éppen annak 
a tudatából serken, hogy ez a lélek ebben a korban idegen, idejét-
múlt, túlhaladott. Már 1891-ben azt panaszolja, hogy , , . . . meddő 
a kor. 

Ki zengne dalt tompult, siket füleknek, 
Fásult sziveknek haj, ki zengne dalt? 
Midőn eszmények többé nem születnek, 
S a régi eszmény mind kihalt; 
Midőn a nagy sötét emberfolyam 
Csak önző cél után rohan; 
Felszíne csillog, ég a nap tüzében, 
De mélye szennyes, salakos, 
S a szűz erény hazúg mezében 
Hivalgva jár az alakos. 
Midőn a nagy szó oly tömérdek, 
De célja nem a hon, csak az önérdek . . 

1911-ben is ezen borong: 
Oh, hogyne vágynánk messze, ki a korbul, 
Melyet nem értünk, mely minket nem ért, 
Midőn lassanként mind fonákra fordul, 
Mit nemzetünk bírt, álmodott, remélt. 

1924-ben pedig ezzel nyugszik meg a változhatatlanban: 
A lelkemtől — hisz más az ideálom — 
Korunk egészen idegen. 
Egy csöppet .sem csodálom, 
Hogy nem tapsol nekem. 

Ügy érzi, az ő megértő hallgatói már csak a temető halottai (1925). 
Dalára senki sem figyel; visszhangtalan, árván enyészik el. 

De nemcsak a kort érzi hibásnak, önmaga ellen is váddal 
fordul: látja, hogy itt a lantból mennydörgést kellene kicsikarni, 
s erre nincs ereje. Vau egy-két fá jdalmas nekilendülése, kemé-
nyebb kifakadása, keserűbb panasza, de az igazibb hangja még-
sem ez. És még egy korszerűtlenséget érez: dala egyre borongóbb, 
pedig a kor éppen a szomorú életből akar menekülni a költészet-
hez. Keze a lét sötét fonákját muta t j a egyre, mintha elvesztette 
volna a boldogságra való fogékonyságot; felvetődik tehát benne 
a kétség, nem azért visszhangtalanok-e a dalai"? Van-e értelme itt 
a lautpengetésnek? A kétségnek ezt a hangját, a korszerűtlenség 
panaszának rezignált melankóliáját Arany Jánosból is jól ismer-
jük; természetes az is, hogy a korral egyre állandóbb az minden 
költő ajkán, de Vargha Gyulánál a sajátos lélektípus magyarázza 
meg. 

Az 1915-ben megjelent költeményes gyűjtemény élére azt a 
dalát teszi, amelyben ez az aggódó lélek nyilatkozik meg, lélek. 
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amely nem mer örülni a tavaszi napsugárnak, mert nem meri 
elhinni, hogy meghalt m á r a tél; fél attól, hogy az ormokról még 
visszatér (Elpihent). A puszta ház lát tán is elnyomja az újra-
éledés reményét az aggodalom, hegy még az is elpusztul, ami 
eddig megmaradt (Puszta ház). Már a hetvenes években meg-
születik ez a keserű konstatálás; 

„Nem örömre való e szív, 
Csupán fájdalomra!" 

Máskor azon panaszkodik, hogy: 

Unom a mát, mást óhajtok: 
Munkás, vidám holnapot! 
Mégis, hogyha tovahajtotl. 
Tartanám már, s megsuhajtok 
Minden elfutó napot. 

Örömigényét tehát a legszerényebbre mérsékli, nem mer sokat 
remélni, megelégszik egy mosollyal, sőt még egy hervadó emlék-
virággal is. Érzékeny lelke egyre jobban szembenérzi magát a 
világgal. Elmenekül belőle az álomba, a lármás nappal ellen-
tétébe, a csendes, elnyugtató éjszakának fátylas álmába, ahol az 
el sohasem ért boldogságmézet élvezheti. És még fiatal, amikor 
csalogatni kezdi a csöndes elmúlás kéje; nem szenvelgés, hanem 
igazság, amikor gyermekkorának vágyai között is felfedezi a tit-
kos óhajtást : elhalni a hulló virággal (Nem tudom.) Az álomtól 
az örök álomhoz, majd ettől is a megsemmisülés kívánásához 
menekül. 

Hol minden szív nyugtot talál, 
Kevés nekem már a halál; 
Nem adhat, érzem, enyhülést, 
Csupán a megsemmisülés . . . 
Testem, lelkem, hírem, nevem 
Enyésszen el oly teljesen, 
A semmiségbe visszafolyva. 
Mintha sohase lettem volna (Síitát órában.) 

F á j ó kérdésként mered elébe: van-e haszna életének; mert egyre 
jobban érzi, hogy áthidalhatatlan szakadék van nemes lelkének 
törekvései és élete között; máskor pedig józan szemmel látja, 
hogy lelki habitusában van az ok: csak addig tud örülni valami-
nek, amíg el nem érte, amíg sóváran v á r j a a teljesülését (Ker-
temben). 

Ez az érzékeny, magát emésztő lélek csak még érzékenyebbé 
érik a korral. Már pedig Vargha Gyula költészetének kétharmad 
része hatvanadik életévének küszöbén túlról való. Szíve egyre 
jobban rezeg minden sejtés érintésére. 

Irodalomtörténet 9 
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Ha baj közéig, előre érzem, 
— Pedig de jönnek a bajok, — 
Sebem nincs, már előre vérzem. 
Egyszerre száz seb is sajog. (Jövőbe látás.) 

Ez az érzékeny szív állandóan csordultig telt a mult, jelen és 
jövő keservétől; ez a belső forrás, hullámzás egyre örvényeket 
sejttet, a felszín csendjét, nyugalmát nem engedi élvezni az a f á j ó 
adomány, amely a némaságban is mindig moraj lás t hall, amely 
szörnyű átokként a jövőbelátás bűvöletét nyomta szemére. Amit 
Mécs László sóhajt , hogy „ma boldog az, ki nem lát, ki vaknak 
lenni bír", az borong Vargha Gyula költészetében, akit a magyar 
Sors látó szemmel és halló füllel vert meg. Amíg körülötte a 
gondfelejtés vidámsága harsog, ő dideregve vonja magára pa-
lás t já t : 

Ismeretlen félelemtől 
Szorul lázas szívem össze, 
S elfog egy nagy, nyugtalan vágy: 
Menekülni messze, messze. (Bujdosó hold.) 

A sötét ég peremének alján a reménynek még csillámát sem 
látja (Utolsó dal), valami bús sivárság lepi be lelkét (Kiábrán-
dulva), szíve, min t a szövétnek lángja, állandóan dobog (Leégő 
fáklya) és a tavasz zöldülő megújulása sem tudja megcsalni bú já t 
(Átkos tavasz). 

Ez az állandó köd világszemléletét is egyre sötétebbé teszi. 
Verses gondolatszilánkjai között néha az embergyűlölet keserű-
sége izzik. 

Ha mondanád: „Sorsod megválthatod, 
Csak messze menj, más földre innét." 
Magammal vinnék minden állatot, 
Embert egyet se vinnék. 

Ilyenkor a világban nem lát mást, csak bűnt és becstelenséget, 
s az athéni Timon átka forr benne (Meguntam). Aljasság, i r igy-
ség, vakság, ro thadt szívek bűzhödt szaga fakaszt ja undorát 
(A bűnök kicsordult pohara) és adják ajkára a kegyetlen meg-
állapítást: 

Az emberek buták. 
Ha nem azok. 
Gazok. 

De ezt a keserűséget az teszi tiszteletreméltóvá, hogy nem 
egyéni sors egyéni sérelmei fakasztják, hanem az a gazság, b a j 
és szenvedés, amely kívülről t á ru l elébe. Azon, hogy költői szavai 
nem találnak megértő lélekre, néha elborong, de még nem láza-
dozik; az életre azért, amit reárótt, nem panaszkodik, sőt a meg-
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elégedés hálás szava zendül érte az ajkán. Az ő szívének fá jda lma 
abból a szomorúságból fakad, amelyet honának sorsa kényszerít 
reá. Költői termésének legnagyobb része annak a szomorúságnak 
a visszhangja, amelyet a haza szemlélete ébreszt benne. Már 
férfikorának hazafias lírája is erősen elüt attól a két divatos 
hangtól, amely a kiegyezés után uralkodott; nála sem a negyven-
nyolcas eszmék harsogását, sem az ujjongó dicsőség ódáit nem 
halljuk. A hatvanhetes kiegyezés talaján áll: erősen hiszi, hogy 
ezzel a nemzet jövője olyan a lapra jutott, amelyen szilárd és biz-
tos épület emelhető. És a leike mégsem nyugodt, mégis kétségek 
mardossák nemzetének jövőjét illetőleg. Már a nyolcvanas évek-
ben pusztulóban lát ja fa já t (Rossz álom); egyre jobban meg-
világosodik előtte, hogy a pompa, fény, hívságos élvezet tévútra 
viszi népét (Ezer év). A millenáris ünnepségekre készülő magyar-
ságot óvja az oktalan hivalkodástól és nincs is verse, amely az 
ünneplés nagy ujjongásába illenék. Keserűen leckézteti a legény-
kedő kamasz idétlenségét, a háziasságról megfeledkező, c i f ra 
leánynépet, azt a felületes gondatlanságot, amellyel a ma a hol-
napot feléli. F á j ó szívvel lát ja az érdek uralmát a közügyekben 
is, a Júdás-szellemet, mely ha j landó lenne hitet, erkölcsöt, becsü-
letet keresztfára feszíteni, de árulónak kiáltja ki azt, aki nem 
haj landó bűnös ú t j án vele haladni (Feljajdulás). De legjobban 
az ezeréves átok kínozza: a gyűlölet, viszály, harag (Árnyak). 
Hiába a figyelmeztetés: az érdek, szenvedély és a hi t egymás ellen 
hevíti a magyart ; Vörösmarty gondolata kínozza: 

Hát oly gyönyör egymást gyűlölnünk? 
Hát oly nehéz egy eélra törnünk, 
S jobban szeretni a hazát. 
Mint ensziviink dölyfét, dacát? 

És magyarjának ez a gyűlölet vagy lidércfény után kapkodó 
futása egyre jobban elmélyíti benne annak a bizonyosságát, hogy 
a magyarnak el kell pusztulnia. Kölcsey Zrínyi-dalával ismétli: 

Sorsunk betelt, e pusztulásra szánt faj 
Ma még tán nemzet, holnap már nem az, 
Enyészik, sorvad gyászos elmúlással, 
Megosztozik földjén a cenk, a gaz. 
Emlék se lesz, mely múltjáról regéljen . . . 

A látó szem fá jó igazságát csak kínzóbbá teszi a tudat, hogy 
hiába lá t ja a jövőt, nincs ereje igazságának megértésére reá-
ébreszteni kortársait: 

örvénynek előttünk tátongani mélyét 
Hasztalanul látja látó két szemed! 

8* 
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Pedig eléberémlik az orosz veszedelem, fülébe sikolt — már 
1897-ben — a munkásmozgalom nemzetietlen iránya és a nemzeti-
ségek telhetetlensége. Hogy ünnepeljen, amikor 

Lenn zúg a nép. Istent hazát tagadva. 
Fenn léhaság, viszály, fagyos közöny. 
Körül pedig reánk tör, feldagadva, 
A külfaj árja, mint a vízözön? 

Nyugtalan szívére reánehezedik a nemzet jövőjének kilátástalan-
sága; nem tud örülni az ország ú j törvényhozó épületének, mert 
kétségek mardossák; nem tud bízni az ú j Országház munkájá-
ban, mert látja, hogy benne a Szó az uralkodó. A hitet kegyet-
lenül őrli az elébetáruló valóság; de akar bízni, hit nélkül is, 
kötelességből. 

Még szembetűnőbb az ellentét, ha költőnk hábcrús líráját 
vetjük egybe a világháború rajongó vagy sugalmazott verseivel. 
Vargha Gyula már 1915-ben hangot mer adni jajongó panaszának: 

Szörnyű, szörnyű a halál aratása, 
Oh, mennyi vér s véres tetem; 
Mint a kaszált fű rendje, hull rakásra 
Virágod, édes nemzetem. 

És nem tud ja megvigasztalni az a gondolat sem, hogy e kiömlött 
vér boldog virulást hoz a Kárpátoktól le az Adriáig; aggódó 
szíve ebben a reményben sem tud hinni és megnyugodni, a harc-
mező sárga ködéből emberirtó sárga rém alakját lá t ja kiemel-
kedni (A kárpáti harcok idején). Álmát szétszaggatott, vonagló 
embertestek, átlőtt fej és mell, összetört tagok látása háborgatja 
(Véres évek). A bokrétásan vonuló katonák énekét túlharsogja 
az árvák sírása (Bokrétásan) és a maga sírváró hangulatát csak 
nehezíti, hogy a nehéz évek annyi fiatalt ragadnak el, hogy egyre 
több kis sír domborul a temetőben (Virághullás). Jajszót fakaszt 
benne a sok ugaran maradt föld, a néma mezei munka, a csen-
desen mélázó aratóleány és így sóhajt : 

Kihalt a mező, elvétve ha egy-két 
Gyerek zavarász kócos tehenecskét, 
Vagy roskatagon öreg ember ballag. 
Kevés a vetés, sok a parlag. 

A jövő gondolata sem nyugtat ja meg; a fecskefészek előtt azon 
tűnődik el, hogy fa ja nem törődött a bekövetkezendővel, hogy 
sohse gondolt e szörnyű időre. Még jobban f á j neki, hogy a má-
val sem igen törődik, hogy az irigykedő civódás most is bontja 
az egységet. Szíve forr, amikor a nyomor és pusztulás ellentéte-
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képen a bűnöe Babilon fénye, zaja, zenéje, tánca, vigalma mered 
feléje. Büszkén lát ja a magyar vitézség ragyogását, de néha úgy 
érzi, mintha ez is csak a r ra szolgálna, hogy a környező szívtelen 
világ gúnykacaját növelje nagyra. Nagyon sokat lát, hiszen 
hivatalába futnak be a híradó számadatok a künn és benn pusz-
tuló magyarságról; és Pesten él, s így módja van látni a világ-
város közönyét, vakságát, romlottságát. Ez magyarázza meg, 
hogy már 1916-ban gyászos jövő elkövetkezésétől retteg, 1917-ben 
pedig Kassandra-jóslatként hangzik az a jkán : 

Magyar hazám, boldogtalan 
Feltámadást nem érsz te többet. 
Eltűnsz örökre, nyomtalan, 
S a bús felejtés árja zúg fölötted. 

Milyen fájdalom marcangolhatta a szívét, amikor ezt a borzasztó 
jóslatot leírta! Ebben az időben valóban megérthető öreg testé-
nek halálvágya. Az emlékek világába menekül ekkor, de azok 
mögül is nagyon sokszor elénkcsordul a könny, amely a jelent és 
jövőt siratja. 

A háborús évek után ez a sötétenlátása nem is tűnik el tel-
jesen soha. Nemcsak az 1919. esztendő keserves megpróbáltatásá-
ban, nemcsak a békét kísérő rettenetes ébredésben árkol ja ez az 
arcát, hanem ottmarad r iadt tekintetében a húszas években is 
végig és fel-felsír ebben a fájdalmas sikolyban; „Öngyilkos nem-
zet fia vagyok én!" Lelke annál borúsabb, mennél jobban érzi, 
hogy e sorsért nincs kinek szemrehányást tennünk, mert magunk 
idéztük magunkra, mert megérdemeltük. Fájdalmas igazság van 
utolsó önjellemzésében: 

Nem látok arasznyi zöld színt se hazámon, 
Szemem teli hordta homokkal a számum. 

Van-e menedék e sötét gondok elől? Van-e orvossága a szív 
fájdalmainak? Vargha Gyula költészetében három öböl csöndje 
gyógyít: a megértő család szeretete, a természet veleérzése és az 
Istenben való megnyugvás. Nagyon hamar megérti, hogy „baj, 
gond, küzdelem az élet" és a kis örömökért is hálára szoktatja 
a szívét. Elég egy csendes elpihenés a természet csendes ritmusá-
ban, elég a megérzése annak, hogy annyi a közösség ember és 
természet között, elég egy tekintet az unoka csillogó szemébe: ha 
nem is állandóan, de elpihen a vihar csattogása. Az ősi ház vallá-
sos szelleme viszont a jövő rémeit űzi messze. „Mért remegni a 
jövőtől — mondogatja ilyenkor —, Hidd, van, aki sorsot intéz." 
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Még a könyörgést sem tar t ja a megbékülés e csendjében okos-
nak, hiszen az ember úgysem tudhatja, mi jó neki és mi rossz. 
Vannak órák, napok, amikor nem könnyű el jutni ehhez a révhez; 
amikor sóvárogja a hitet, a Gondviselésbe való belenyugvást 
(Minden gondotokat őreá vessétek); amikor hiába mondja ön-
magának, hogy minden úgy jó, ahogy az Űr elvégezte; amikor 
felsír benne a nem-értem, vagy feltör a kétely, mint egy refor-
mátus lelkész temetésén, hogy a Túlvilágot hívő embert nem 
csalja-e meg ez a hit? De a természet megújuló élete hamarosan 
meggyőzi arról, hogy 

,,A mindenségben nincs se vég, se kezdet. 
El, nyomtalan, még egy porszem se veszhet", 

é<s rátalál élete és költészete igazi értelmére; 
Haszontalan az én éltem se lesz tán, 
S ha volt, ha élt, örökre el se vesz tán, 
Lelkemben ami tartalom; 
Mint a sugár s a hang a végtelenben, 
Ügy rezg tovább az én búsan, feledten, 
Már félig elhangzott dalom. 

Egyéniségének azonban egyik legszebb vonása maradna em-
lítetten, ha meg nem állanék problémákkal foglalkozó költemé-
nyeinek egyik jellemző darabjánál . A sírhoz közeledő emberben 
sokféle ok vetheti fel a sírontúli élet kétségét, de Vargha Gyula 
nem a büszke tudomány szkepszisével, nem is a bűntudat aggo-
dalmával tekint a sír feltáruló mélyébe, hanem az Isten vég-
telenségéhez mérve a maga parányiságát, így sóhaj t : 

A töldriil én hogy szállanék ki messze? 
Mért lennék üdvözült egy szebb világon? 
Hiszen nincsen szó, amely kifejezze 
Parányiságom. (Kérdések felelet vétkül.) 

íme: ez a magát kicsinynek érző, de a maga Isten-kiszabta 
hivatásának betöltésén minden erejével dolgozó ember, aki a bűn 
és önzéssel szemben a szeretet fegyverét veszi kézbe és ad ja 
kezünkbe, ez Vargha Gyula egyénisége. 

Az a líra, amely az általános emberi érzéseknek ezt a nemes 
csokrát ragyogtat ja elénk, nyilván már ezzel az érzési tartalom-
mal is megkap. Vargha Gyula verseiben ezt a hatást még emeli 
az, hogy formai és stílusbeli egyszerűsége, szemmellátható köz-
vetlensége kétségtelenné teszi, hogy a dal és a lélek tartalma azo-
nos. De van ennek a léleknek még egy sajátossága, ami költői 
megnyilatkozását modernné teszi. Nem véletlen az, hogy éppen 
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«századunk felvirradásával fordul nagyobb figyelem Arany János 
l í rá ja felé. Az a túlérző fá jv i rág , aki minden hatásra megrezzen 
és ezt a bizonytalan belső rezgés-hullámzást magában dalainak 
elénképülő megalkotásában is érezteti, közelebb áll a mához, 
amely egyrészt a viszonyok bizonytalanságától nem tud szaba-
dulni, másrészt idegesebb alkatánál fogva könnyebben reagál 
minden élményhatásra. A ma emberének egész világfelfogásán 
ez a bizonytalanság uralkodik, de ez a nagyobbfokú érzékenység 
is. Általános hangulata nem is lehet a derű, hanem a jövőtől félő, 
a jelenben megbízni nem merő borongás. Vargha Gyula költé-
szetében ezt a magával rokon lélektípust talál ja meg: ezért érzi 
a maga lírájának. 

És nemcsak a versek hangulati tartalma felel meg ennek a 
modern léleknek, hanem a belső formájuk is. Vargha Gyula köl-
teményeiben két megjelenítésmód az uralkodó. A vers tar ta lma 
vagy önszemlélet, vagy természetszemlélet. Mind a kettőben erős 
a realitás, anélkül, hogy e realitás kedvéért a bemutatandó hely-
zet vonásait túlságosan részletezné s ezzel hangulati erejüktől 
őket megfosztaná. Mindig van egy-két vonás, ami a képet egyé-
nivé teszi, ha a legsablónosabb természeti képet idézi is elénk, 
például az alkonyt, vihart stb. De sohasem ez a reális kép a fon-
tosabb benne, hanem mindig a maga lelki állásfoglalása. Ennek 
a hangulati állásfoglalásnak megjelenítésében nagyon változatos. 
Néha megmarad a látszólag objektív képnél, s annak természetes 
hangulati hatására bízza az olvasó bizonyos irányban való meg-
indítását.1 Máskor egy-egy állítmány ragvégződése jelzi a lemezt, 
amely a képet felvette: a költő lelkét.2 Sokszor odahelyezi magát 
a kép középpontjába, э ilyenkor magának a hangulatnak elural-
kodását jeleníti meg.3 Az így elénkködlő hangulatból nagyon 
gyakran valami gondolati megállapítás hallik ki, de éppúgy, mint 
a hangulat, ez is az élményből önkéntelen adódónak látszik. És 
nemcsak önkéntelennek, a pillanatnyi helyzetből odacseppenőnek, 
hanem mindig szubjektívnek is, amit nem külső világhoz intéz, 
hanem önmagában, önmagával kénytelen megoldani vagy leg-
alább bogozgatni. Innen van, hogy l írája igazán szubjektív líra. 
Ez a szubjektivitás őrzi meg melegségét, ad ja meg bensőségét: 
ez az, amit az olvasó modernnek érez benne. A színei nem rikí-
tóak, szívesen dolgozik a pasztellecsettel (Pasztell-kép), néha pedig 

1 Késő vád, Hófoltok, Alkonyi pirosság. 2 Szitakötők, Támadó vihar. 
8 Glória. Halott fák. 
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a szimbólum világában él (Alomországban, Ezüsterdő). Művé-
szetének legnagyobb finomsága éppen a reális vonások színtarka-
ságában való könnyed mérséklete. A stílkritika bizonyára a par-
nasszisták hatására fog még e téren bő reminiszcenciát össze-
állítani; hiszen erre utal már Vargha Gyula nagy világirodalmi 
jártassága is, amelynek csak szerény bizonysága műfordításai-
nak gyűjteménye. De jellemző, hogy magát a jelenséget már i f jú-
kori versei közt is megállapíthatjuk, s így annak eredőjét első-
sorban a költő egyéniségére kell visszavezetnünk. 

Vargha Gyula lírai költeményeinek nagy része hangulat-
vers. Nem is akar több lenni, csak egy-egy futó-maradó hangu-
latot megjeleníteni és belénkültetni. Ebben a törekvésében, a tel-
jes kifejezés művészetében, nagy segítségére van gazdag nyelv-
kincse, a természettel korán kapcsolódó élete, de formai művé-
szete is. Csak azokra a versekre mutatok, amelyekben a tánc 
(Haláltánc), a ringatózás (Tünde képek), a patak futása (A pa-
tak), a játszi élmény (A hó) szinte benne lüktet a ritmusban és 
ellentétül a rímtelenségnek a r ra a fakóságára, amely az őszi t á j 
színeit vál t ja hangbenyomásokra (Őszi napon): a verselés mes-
tere, impresszionista mestere áll bennük előttünk. 

Impresszionista mester. Csakugyan, Vargha Gyula költésze-
tét ez a jelző illeti. A magyar líra történetében az ő, ami Med-
nyánszky László a festőművészeiben ; de a magyar lélek törté-
netében több, mert a nemes lélek kiformálására a szó eredmé-
nyesebb eszköz, mint a festék. Már pedig Vargha Gyula hatásá-
nak tényezői között a legmaradandóbb az ő emberi egyénisége. 


