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folyó közti párhuzamot szintén meg-
vonta s azt a gondolatot, hogy Petőfi-
ből kitünő drámaíró lett volna (ezt 
Ferenczi csak megpendíti) több érv-
vel is támogatja. A gondolatok ilye-
tén találkozása csak megerősíthet 
ítéletünk helyességében. 

Hartmann János. 
Keleti Artúr: Pax vobiscum. 

(Amicus kiadása). Nagy negyedrétű, 
fényes kiállítású, 60—70 oldalas fü-
zet. Végig egy vers. Hosszú, rímte-
len sorai folyamatát csak Fáy Dezső 
kedves, kifejező kőrajzai szaggatják 
meg, minden oldalon egyszer. A fü-
zet ennélfogva első pillanatra inkább 
képeskönyvnek tetszik, mely Pádua 
utcai életéből elevenít meg jelenete-
ket és benyomásokat. Sétáló, vagy 
elsiető papok; iddogáló, kártyázó, vi-
tatkozó, vagy lábukat lógató dolce-
far-nientézők; egy borbélyműhely 
eleje; galambokat etető öreg; mosó-
asszonyok; apáca felügyelete alatt 
sétáló gyermekcsapat; halpiac; a kö-
vezeten szénrajzot rögtönző dilet-
táns; feszület alatt gyertyát gyujtó 
asszonyok; elsurranó párok; utcai 
leányok; templomba bicegő vénasz-
szonyok; egy gitározó alak, stb. stb.: 
a legvegyesebb egymásutánban ke-
rülnek elénk a forduló lapokon. Szint-
úgy a versben, mely nem egyéb, mint 
bágyadt és mégis fáradhatatlan 
nosztalgiával idézgetése a szerző 
egykori páduai benyomásainak, 
vagy inkább csak hangulatainak. De 
azok nem különülnek el a versben 
oly önálló módon, mint a kőrajzokon. 
Mert előadását komplikálja némi 
szenvelgő modor, mely már a címben 
előlegezi magát: „Pax vobiscum, 
avagy: egy költő pásztorlevele a 
nyájas olvasókhoz, amelyben Pado-
vában eltöltött boldog napjait idéz-
vén, látni tanítja, inti, megfeddi őket 
s végül is megbékül vélük.” A szen-
velgés abban áll, hogy a normális 
formáktól való eltérés tudatát foly-
vást ébren tartatja az olvasóval; s 
hogy valahogy el ne találjuk felej-
teni, szövege végére latinul is oda-
nyomatja: „Hic explicit carmen 
didacticum” — .vége a „tankölte-
ménynek”. Mutogatja magát, hogy ő 
nem olyan ember, mint más; kacér-
kodik azzal, hogy tudja, hogy nem 
tetszik az olvasónak; akadémikusok-
kal, leendő kritikusával szincerizál. 
A képek pedig, azaz inkább hangula-
taik, egyre halmozódnak, s közöt-
tük és részleteik között ezerszámra 
uszkál az és, meg az és, foly-
vást csak az és, valami meg-

szilárdulni nem akaró, nyúlós enyv 
gyanánt. Mi tartja őket össze? Csak 
az író nosztalgája, melyet sem 
racionális, sem művészi akarat nem 
fegyelmez s mely szándékosan tün-
teti fel, szinte becézve fitogtatja ma-
gát ily önkénytelennek, ami pedig 
elég különös egy oly hosszú versben, 
mely mindvégig a nyájas olvasóhoz 
fordul. Mintha valaki folyvást az-
zal szórakoztatná vendégét, hogy 
„lásd, én negligében fogadtalak". Ha 
ezt a szenvelgett társalgási formát 
fel nem veszi, hangulat-emléke-
zése figyemreméltóbbat alkothatott 
volna. 

Tegyük egyszer szóvá az ilyen 
amateur-kiadásoknak egy sablonos 
tempózását is. Utolsó lapjukon 
egész litániában sorakoztatják fel a 
könyv kiadására vonatkozó adato-
kat, affektált régieskedéssel és ma-
gyaroskodással. „Ezt a könyvet az 
Amicus könyvkiadóvállalat megbí-
zásából nyomtatták Pápai Ernő be-
tűivel ezerkilencszázhuszonkettő ka-
rácsonyára. .. Készült pedig e könyv-
ből . . . és pedig... Ezenfelül huszonöt 
példányt sárga japán papírra nyom-
tattak", stb. Ezt a körülményeske-
dést, mely régiséget szenveleg a mo-
dernség legpazarabb technikai eszkö-
zeivel, vajjon kinek a kedvéért kap-
ták fel kiadóink? Ízlésesnek azonban 
aligha tarthatja más, mint a köny-
vek közül csak a drágábbján kap-
kodó talmi-műveltség. thj. 
VARGHA GYULA 

A költészet világában, különösen 
a lírai műfaj terén gyakori jelenség 
az, hogy egy-egy ismeretlen egyéni-
ség nagy föltűnést keltő módon lép 
elénk, rövid időn át teljesen a maga 
számára tudja lekötni a közfigyel-
met, rendkívüli várakozást ébreszt 
maga iránt... s aztán kiderül róla, 
hogy tehetségének fénye a tűzijáték 
múló ragyogása volt, vagy hogy leg-
alább is hamar eljutott fejlődése 
csúcspontjára s a halaló idő kérlel-
hetetlen fokozatossággal teszi ránk 
nézve mindjobban-jobban alkalom-
szerűtlenné, elavulttá fölöslegessé. 

Ritkább az olyan költői egyéniség, 
melynek arcképe egyre szebbé öre-
gedik, melynek szépsége és érdekes-
sége mintha az öregkor keretében 
tudna csak igazán érvényesülni. 
Vannak költők, akik fiatalkorukban 
nem igen emelkednek az átlagos 
színvonal fölé, hiszen az ő szépsé-
gük: a piros, üde arc, a szemek nyá-
jas derűje közös kincse ennek az 
életkornak; hanem aztán, mikor ez 




