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Nyolc lírikus. (Vietórisz József: 
Orgonazúgás, Nyíregyháza; Kárpáti 
Endre: Vigilia, Győr; Kelembéri 
Sándor: Az ősz szerelmese, Debre-
cen; Halmágyi Mária: Fehér virá-
gok, Kolozsvár; Tóth József: Fagyos 
éjszakák mécsese, Kecskemét; Szegő 
István és Erg Ágoston: Vágyak és 
jajok, Szeged; Csákm Rezső: Karolin 
naplója, Budapest.) Örömest és lelki-
ismeretesen olvastam el e verses-
könyveket, melyek egy híján vidéki 
szerzők művei. Ne csak szavaljunk a 
„romlatlan, őserejű magyar vidék-
ről, hanem időnkint legyünk kíván-
csiak szellemi megnyilatkozásaira is. 
Hátha éppen a távoliak és névtele-
nek között próbálgatja új, lélekben 
és formában friss énekét valami új, 
friss tehetség! Meglehet, hogy csaló-
dunk és a lírai füzetek legtöbbjében 
a fővárosi költészet gyatrább után-
zatával találkozunk. A kritikátla-
nabb ízlés s talán az olcsóbb nyom-
tatási költségek is vidéken hama-
rabb nyilvánosságra segítenek sok 
kiforratlan, vagy merőben hivatlan 
próbálkozást. Mindegy. Becsületes 
kritikus mégse írja le soha fitymáló 
árnyalattal a „vidéki" jelzőt. 

Vietórisz József egyenesen büszke 
lehet vidéki voltára: a maga vidé-
kén — Bessenyei földjén — évtize-
dek óta lelkes, derék harcosa min-
den közműveltségi mozgalomnak, 
Jónevű klasszikus filológus és a 
Nyírség legnagyobb hatású pedagó-
gusa. Írótollának is régóta becsü-
lést szerzett. A legjobb fővárosi 
szépirodalmi lapok szívesen közöl-
ték „Giuseppe" aláírású költemé-
nyeit, melyekből a millénium évé-
ben már takaros kötet is kerekedett. 
Lírája a kilencvenes évek költői 
irányának jellemző vonásait mu-
tatja ma is, új kötetében, melyet 
szerzője is nyilván mintegy pályája 
reprezentáns megörökítőjének szánt. 
Az egyes versek alighanem na-
gyobb időközök termékei. Vallásos 
ihletésű, himnuszos formájú énekei-

ben érzem lelki fejlődésének és for-
mai készségének legérettebb meg-
nyilatkozását. Családi témáiban az 
első apai örömtől a nagyapai büsz-
keségig minden domesztikális moz-
zanatra akad tiszta, erősen erkölcsi 
kihangzású lírai vallomás. Hazafias 
költészetében pedig az érzés őszin-
teségén kívül a magyar ifjuságban 
való nagy hite a legmegkapóbb vo-
nás. Ódái mindig mintegy a tanít-
ványok felé fordulnak és szépre-
jóra vezérlő becsvággyal íródtak. 

Mégis talán ez az óda-ciklus kí-
vánt volna erősebb kiválogatást. Az 
ismétlődő alkalmiságok némi egy-
hangúságot teremtenek. Az ódához 
a belső szerkezetnek s a nyelvnek 
fokozott ereje szükséges és Vietó-
risz a szerves fölépítésben nem igen 
erős s nyelve — éppen a lendülete-
sebb hangnemben — néha kevéssé 
egyéni. Körülbelül abban a „szava-
lásra alkalmas" műfajban helyezke-
dik el, melynek fejlődése Ábrányi 
Emiltől Sajó Sándorig vezet s nem 
lepett meg, hogy egyik versében 
maga is lelke rokonának vallja Sa-
jót: „Benne lelkem önmagát lelte 
meg". Vietórisz ódáiban is jelent-
keznek ennek a genre-nak bizonyos 
stereotyp jegyei: Petőfivel kapcso-
latban az üstökös-hasonlat, a Ben-
czúr-ódában a művész festményei-
nek, a Madách-ódában az Ember 
Tragédiája jeleneteinek mintegy 
lajstromba szedése stb. Ez bizonyos 
.,kommandierte Poesie"-t eredmé-
nyez és Vietóriszra is némi merev-
séget erőltet. Önkéntelenebb fogan-
tatású dalaiban képzelme is, szava 
is szabadabban szárnyal. 

Kárpáti Endre győri költő nevé-
vel eddig novellák és rajzok alatt 
találkoztunk. Versekkel talán a vi-
déki sajtóban lépett fel; úgy tudjuk, 
a szerző a dunántúli újságírás buz-
gó munkása. Irodalmi műveltsége 
szemmellátható, ízlése sem gáncsol-
ható. Erősebb írói jellemképet azon-
ban kis kötetéből nem nyerünk. Mint 
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sok kezdő költő, Kárpáti is kétféle 
kifejezésmódot váltogat: az irodalmi 
közelmult némileg modoros, felesle-
ges műveltségi asszociációkkal ken-
dőzött szimbolikáját, meg napjaink 
expresszív irányú távirat-stílusát. 
Az előbbi irányban kissé élettelenné 
teszi költészetét a sok „rokokó", 
„Biedermeier", „Alt-Wien", „Prin-
cesz", „Grieg" s több efféle, az utóbbi 
hangnemben pedig ritkán tud való-
ban szuggesztív egységet teremteni 
az érzés-foszlányok között. Szüret 
után című verse így végződik: 

És Istenem, mi maradt? 
Régi drága szavak. 
Ájtatos zsolozsmák. 
Sebek. 
Beethoven: V. 
Bűnök bánata. 
Emlékek. 
Amelyek meg se történtek. 

Ez nem annyira egy élet költői 
mérlege, mint inkább leltári kimu-
tatás. Mégis úgy gondolom, hang-
jának tisztulása inkább az egysze-
rűbb megnyilatkozási forma irá-
nyában várható. Az alaki túlterhe-
lés mindig a kezdők hibája s az „ál-
mok hercegnője"- meg „életkirály"-
féle púderességek Kárpátiból is bi-
zonyára elmaradoznak művészi ön-
állósulása folyamán. 

Kelembéri Sándor könyve Ady 
Lajos ajánlásával kerül az olvasó 
elé. Megszoktuk, hogy az efféle „Elő-
szó”-kat a jóindulat mondja tollba, 
hanem azért Ady jóindulatát ebben 
az esetben bizony túlzottnak érez-
zük, különösen abban, amit Kelem-
béri irodalmi ízléséről és komoly-
ságáról mond. 

A kötetben ugyancsak furcsa pél-
dákat kapunk erre az ízlésre meg 
komolyságra. Elprédáltam az ál-
maimat, mondja egyik versének cí-
mében: 
Elvitték az éjek, elvitték a lányok, 
Könnyű kacagások, buja, kis divá-

nyok 
Mind elszedték tőlem. 
Ami még megmaradt, mi még lógott 

rajtam, 
Köhögős doktorok szobájában hagy-

tam. 
A Koldus-magunk síránkozásá-

ban ezt olvassuk: 
Odaadnók akár utolsó ingünket 
Egy szennyes és senki kis valakiért. 

Gondolatok című versében pedig 
olyan sorok is akadnak, melyek-
nek még idézésétől is vonakodunk. 

If jú titánnak hirdeti magát Ke-
lembéri, de ifjú titánok holmi me-
részségeitől igazán nem kell meg-
ijedni. Ady Endre szilaj erotikája 
is sok követőjét felbátorította már 
a szabadszájúságra. Csakhogy Ady 
szinte áhítatos lebűvöltséggel csi-
nált kultuszt a testi szerelemből s 
bizony le nem írta volna, amit Ke-
lembéri leír, hogy: „trágár dalokat 
üvölt bele az éjszakába". Az erotika 
a vér kérdése, a trágárság — az íz 
lésé is; az „irodalmi ízlés"-é, amit 
pedig Ady Lajos pártfogoltjában 
külön megdicsér. 

A „komolyság"-ot pedig talán az 
az öt-hat irredenta vers tanusítja 
Kelembériben, amelyet könyve ele-
jére helyezett? Az Árpád átka, mely-
ben a honfoglaló fejedelem leteremti 
a költőt és (úgy látszik: ez a ked-
velt szó járása) lépten-nyomon „pi-
maszának titulálja? 

„Költő vagyok. Annak formált 
meg a kintornás végzet", mondja 
Kelembéri s azt is, hogy „húszéves 
szíve viharos lángolását a megbé-
lyegzett Világ kicsordult differen-
ciátlanságába" dobta bele. Húszéves 
voltában iparkodom meglelni az 
egyetlen mentő körülményt efféle 
kisiklásaira. 

„Lesznek — írja Ady Lajos —, 
akik Kelembéri kötetét olvasgatván, 
diadalmas heüréka!-kiáltással két 
nevet fognak harsogni: Ady Endre 
és Walt Whitman nevét. Hát ezek-
nek a feltalálóknak ezennel elron-
tom az örömét s magam írom le a 
két nevet." Majd azzal végzi, hogy 
költőjében az egyéniség „virtuális 
jegyeit csak az nem látja meg, aki 
nem akarja meglátni". 

Minderre röviden csak ennyit: 
1. Adynak hatását nem látom e ver-
sekben, legfeljebb paródiáját; 2. ha 
valaki néha bizonyos filantróp szó-
lamokat erőltet magára, afelől még 
olyan távol lehet Walt Whitman-
től, mint Debrecen New-Yorktól; 
3. a kritikus — ha Kelembériről ír 
— nem akkor heürékáz, amikor 
Adyra, vagy Whitman-re bukkan 
benne, hanem amikor Kelembérit 
„találja fel" s a minták feltalálása 
nem olyan kritikusi öröm, amit ér-
demes volna „elrontani"; 4. az egyé-
niség ama virtuális jegyeit valóban 
nem láttam meg, nem mintha nem 
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akartam volna meglátni, hanem 
mivel e virtuális jegyek helyett 
csak virtuskodást találtam. 

Halmágyi Mária versei az elsza-
kított Erdélyben, a Cluj-zsá keresz-
telt Kolozsvárott jelentek meg, az 
„Erdélyi Magyar Lányok" kiadásá-
ban. A legbiztatóbb bennük a szem-
beszökő komponáló-készség: egyes 
darabjai többnyire kikerekednek. A 
füzet egészében aránylag kevés a 
változatosság; csupa első-személy-
ben megszólaló dal, a hang csekély 
modulációjával. Képei sokszor fiata-
losan zavarosak. A napot lelke 
Léthe-vizének mondja; az őszi lomb-
hullásról azt halljuk, hogy „ajka 
közé új redőket vésett"; „kis öröm-
hajó"- járói beszél, mely büszkén 
száll „a puha havon"; vállát „puha 
tölgy"-nek nevezi. Néha meg pró-
zaivá lesz, pl. mikor szerelmeséről 
így dalol: „Míg minden percben 
megcsinálja értem az irtózatos saltó 
mortálét." De vannak olyan sorai 
is, amelyek tisztán és erővel zenge 
nek: „A céltalannak cél a szenve-
dés", mondja egy helyen, másutt 
meg: „Én nem vagyok a kis fények 
barátja, Te vonzasz lángok össze-
sége, — Nap!" Az ilyenekben ígé-
retet láthatunk a költőnő fejlődé-
sére. Első próbálkozásai — egye-
netlenségükben is — legalább ha-
tározottan irodalmi színvonalon 
állanak. 

Tóth József Kecskeméten kiadott 
irredenta versei kevés sikerrel szol-
gálják a jó ügyet. Szerzőjük még a 
legegyszerűbb ritmussal is verejté-
kesen birkózik s néha a szótagszá-
mot is csak holmi „Attila-kardi"-, 
meg „párducos Árpád't- féle accusa-
tivusokkal tudja kierőszakolni. Pe 
dig nyelvérzékében néhol akad va-
lami frisseség is, pl. mikor a „rab-
láncon türtöző bús magyarok"-ról 
beszél. De általában nyelve is tisz-
tulatlan, művészi látása pedig sem-
mi. Ilyen képei vannak: „Lelke 
tiszta tábla, mint források habja"; 
a magyarok táborát „acél abrincs-
ba" akarja összekovácsolni, „minő 
volt hajdan a kuruc kard"; máshol 
meg „gyászveretű levegő"-t emle-
get. Mondanivalója is szegényes és 
elcsépelt az irredenta-eszme ko-
molyságához képest. Az akasztófa-
ígérgetés még nem váltja meg csüg-
gedt lelkünket. 

Szegő István meg Erg Ágoston 
Szegeden társultak egy háromíves 

füzetecske erejéig. Szegő a termé-
kenyebb. Erg a megdöbbentőbb. De 
amannak termékenysége nem ál-
dás, a megdöbbenés pedig, amit az 
utóbbi kelt, nem éppen afféle, ami-
nőt a lángész kényszerít ránk. Szegő 
lelkéről bajos képet alkotni: nyafka 
lágyságok, meg kócos vadságok ka-
varognak benne. A „Lelkem az ál-
mok temetője"-, meg „Vágykertem-
ben.. . kinyílott a bánatrózsa"-féle 
ömlengések szomszédságában ilyen 
strófák harsannak föl: 

Szeretnék benyúlni kemény kopo-
nyádba, 

Kitépni onnan minden agyvelőd, 
Hogy tiporhatnám azután a sárba. 
Így nem volna többé semmi titkod, 
Sem képzelet agyadban nem szü-

letne, 
Mert nem hagynék, csak egy-két 

foszlányt itt-ott. 

Szegő István egyelőre nem költő; 
versíró is csak annyiban, hogy rit-
musa — bár minden eredetiség hí-
ján — általában simán szalad. A 
fenti koponyalékelést is tűrhető ter-
zinákban viszi véghez. 

Erg Ágoston azonban szakít min-
den formával: csupán szabadverse-
ket ír, melyekből sohasem derül ki, 
miért nem kezdődnek a végükkel, 
vagy nem végződnek az elejükkel. 
Értelmük úgy sincs, pusztán gram-
matikailag is merőben rejtvények. 
Íme: „Ő. Ez nem Én. De Én ő va-
gyok. . . Ö az hitvány, gyenge, gyá-
va, hüjén (így!) vigyorgó, bamba, 
csipás. És nem közöm van ő-hozzá, 
mert Én az más, az Nagy, Csodás." 

„Nem közünk van" az effajta mű-
vészethez, mondhatnók erre bízvást 
mi pestiek — ha már Szögedében 
is így ejtik ékes hazai idiómánkat. 
Nem rosszak Erg versajánlásai sem: 
„Pistának, a neoprimitívnek"; „Pa-
linak. Csak udvariasságból"; „Jan-
csinak, hálából, hogy hazakísért". 
S hogy a mulatság teljes legyen: 
ezzel az utolsó dedikációval ellátott 
versének címe: Részegen... 

Csák Rezső vaskos könyvében 
csupa szerelmi dal van és annyi „pi-
ros rózsa", „harmatos rózsa", ameny-
nyi a Margitszigeten sem akad jú-
nius derekán. Naiv dalai a komoly 
hozzászólást nem bírják meg. Néha 
ráhibáz valami cigányos, natura-
lista ritmusra, — ennyi az egész. A 
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ritmushoz azután olykor inkább 
hozzáfarag egy-egy rakoncátlankodó 
szót: „De nem fogja soh' legyőzni". 
Pestiességek is ragadtak rá. Pl. ez: 
„Hol a nagy természet csodálatot 
vált ki", vagy „Te képezed fénylő 
napom". A népdal-formában pedig 
a strófa-kezdő természeti kép helyé-
be néha — irodalmi asszociációt 
csúsztat: „Az ollóban két ó között 
két el, Ez a kislány nem aludt az 
é j je l . . . Az ollóban két el körül két 
ó, A szívemre ez a lány nem méltó ' 
stb. 

Könyve végén a következő szokat-
lan felszólítást olvasom: „Megké-
rem a kedves hölgyolvasókat, szí-
veskedjenek levelezőlapon közölni: 
melyik 3 vers tetszett legjobban." 
Szerencsémnek számítom, hogy nem 
tartozom a hölgyolvasók sorába, 
mert ez a felhívás kemény fejtörés 
elé állítana. Így csupán egy versre 
szavazok habozás nélkül, amelyben 
ez a két sor pompázik: „Lujzikának 
bluzikája A szívemet huzigálja." 

Rédey Tivadar. 

Újabb kiadványok Petőfiről és 
Madáchról. A centenárium alkal-
mából ünnepelt költőinkre vonat-
kozó, még egyre szaporodó irodalmi 
termésből kiválik Emődy László-' 
nak Sátoraljaújhelyen megjelent 
Petőfi-tanulmányok című kisebb kö-
tete. Nem rendszeres monografia, 
de ötletszerűen kifejtett futó észre-
vételeknél, amiknek a végszó tekin-
tetni óhajtja, mindenesetre több. 
Bevezetéséből, különböző utalásai-
ból s helyenkint módjával polemi-
záló megjegyzéseiből kitűnik, hogy 
az olvasó itt egy tárgyát s a vele 
foglalkozó addigi nézeteket jól is-
merő kutató egyéni benyomásairól 
kap képet. Állásfoglalása olykor vi-
tatható. Így amikor a pályakezdő 
költő művei közt azt a darabot ke-
resi, melyben először mutatkozik a 
mester Petőfi. A szerző a belső for-
ma tökéletessége alapján, a Távol-
ból s a Jövendölés mellőzésével, az 
L...né c. (Lendvaynéhoz írott) köl-
teménynek ítéli a pálmát. Szokat-
lanul hangzik az is, mikor egyene-
sen kimondja, hogy a Bolond Is-
tók-ot és Az apostol-t nem tartja el-
beszélő műnek. Ezek a kirívóknak 
látszó megállapítások azonban nin-
csenek oly nagy számmal, hogy a 
mű komolyságának ártanának. A 
könyvet rokonszenves tárgyszeretet 

hozta létre. Ez meglátszik előadá-
sán is, melynek elemző műkifejezé-
sén a Petőfi-irodalom legújabb és 
legjobb mintáinak hatása érezhető. 
A munka érdemes az elolvasásra; 
kár azonban, hogy használhatósá-
gát megnehezíti a tartalomjegyzék 
és névmutató hiánya. 

Sikabonyi Antal Petőfi és Arany 
barátságá-ról szóló kis dolgozatá-
ban, mely eredetileg a Petőfi-alma-
nachban látott napvilágot, reflexiv 
irodalomszemlélettel csoportosítja a 
két költő levelezésének alkalmilag 
értékesíthető adatait. A forrásanyag 
kínálkozó tanulságainak levonásá-
ban termékeny szempontokat érvé-
nyesít, melyek nyomán a legendás 
barátság alakjai az őket megillető 
fényben elevenednek meg előttünk. 

Két másik mű szépirodalmi be-
állításban szerepelteti Petőfit. Rozs-
nyai Kálmán Cornélia Debrecenben 
címen, öt képre oszló színdarabjá-
ban, a költőnek Prielle Cornéliával 
kapcsolatos szerelmi epizódját dra-
matizálja. Keltezése szerint még 
1913-ban készült e mű. Á kiszélesí-
tett cselekvény hangsúlyának hor-
dozója a hősnő, kinek alakját mind-
végig gyöngéd tapintattal eszmé-
nyiti. (A kedves hangulatnak nem 
használ s egyébként is fölösleges a 
Jókaira célzó Laborfalvy Móric-féle 
ízetlenség fölmelegítése.) 

Kovács Alajosnak három részből 
(„Hajnal", „Delelőn", „Napnyugta") 
álló színájtéka: Petőfi a költő kul-
tuszának az ifjúság körében való el-
mélyítését célozza. Előszava szerint: 
„a színszerűség mellett a történeti 
hűség volt a legfőbb szempont a da-
rabnak tanulmányon alapuló meg-
írásánál”. A szerkezetileg világosan 
tagolódó színmű hatását bizonyára 
emelni fogják s egyben a főcélt is 
elősegítik a szereplők ajkára adott 
Petőfi-versek, melyeket a szerző, ki-
nek e darab nem első kísérlete, a 
helyzethez mérten ügyesen illesztett 
bele művébe. 

Sándor Lajosnak Madách: Az 
Ember Tragédiája című füzete „iro-
dalmi és esztétikai tanulmány a 
Madách-ünnepélyek alkalmára". E 
kissé hangzatos alcím ellenére sem 
egyéb, mint az idetartozó mono-
gráfiákra támaszkodó rövid, nép-
szerű ismertetés. A. B. 

Erdősi Károly: A hetvenötéves 
Szent István-Társulat. Budapest, 




