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az általános törvényszerűségnek, amit 
Crocenak a minden művészet «lírai» jel-
leméről szóló tana elsősorban a — szű-
kebb értelemben ú. n. — lirikus költé-
szetre mutatott ki kötelezőnek. Ebben 
Adynak nagyszerű — önvallomása, a 
«Petőfi nem alkuszik» után (Renais-
sance, 1910, I.) egyáltalában nem ké-
telkedhetünk. Sőt ennek alapján — 
Vajthó kétkedése ellen — határozottan 
merjük azt is állítani, hogy Ady szük-
ségképen tudott róla, amikor minden té-
máját, alakját, ideálját, fel egészen ha-
zája jellemzéséig, a maga arcvonásaira 
formálta. Tudott róla, már amennyire 
költőnek tudnia kell, mit és hogy szük-
séges a maga költő-volta érdekében cse-
lekednie. — Ugyanígy kiált — termé-
szetesen — általánosabb beállítás után 
az élősdi organizmus törvényének kö-
vetelő és sokszor öngyilkos érvényesü-
lése, amint ennek, bizonyosfajta gazda-
egyéniségeken — úgy látszik — kérlel-
hetetlenül és feltartóztathatatlanul be 
kell teljesednie. Ezt különben e sorok 
írójának egy 1920-ban, az «Erdélyi Iro-
dalmi Társaságban» bemutatott és a 
kolozsvári «Napkelet»-ben megjelent 
«Apologia» című dolgozata, épen Ady-
val kapcsolatosan, már részletesen ipar-
kodott bizonyítani. Nem véletlen tehát, 
hogy Petőfi Viszonya a franca forrada-
lomhoz (és Berangerhez) ugyanazokat 
a sajátos ellenmondásokat mutatja, 
mint Ady viszonya a szocializmushoz ; 
és nem véletlen, hogy Ady «álérzéki-
sége» mint előzményre hivatkozhatik 
Petőfi szerelmi «féktelenségének» ma-
gátuszító jellemére vagy korhelykedé-
sének a csináltságára. Törvényszerűség 
van benne, hogy a lirikus mindenáron 
törekszik a maga egyéni újságát kifej-
leszteni és ehhez mindig azokat az 
egyéni és korbeli általánosságokat is se-
gítségül hívja, amelyeket — vajúdó lá-
zában elvakultan — mint költői mon-
dandójának igen közeli rokonait, tehát 
kész és készséges támogatóit adatik fel-
ismernie. — Végre ugyancsak ez a szer-
zőtől választott szerény forma üti el őt 
legvilágosabban attól a megfelelőbb 
tárgyalási módtól is, amelyre számos 
finom, részben idézett megjegyzése — 
szinte kötelezte már. S ezt tekintjük 
épen Vajthó legnagyobb pazarlásának. 
Ady t. i. bárkinél feltünőbben tanu-
sítja, hogy mindent a kikívánkozó mon-
dandó, ez a misztikus adomány és 
irracionális komplexitás indít meg és 
hogy a költő személye is — jóllehet 
mint talaj elengedhetetlen — mégis 
mindig csak eszköz lehet a nagy és sze-

mélytelen teremtődési folyamatban. 
Ez a tény azonban nyiltan utal rá, 
hogy Adyt, a katexochén lírikust, ala-
posan és igazán csak egyetlen tárgya-
lási móddal : a kifejeződés sui generis 
törvényeinek a megismerésén át, illetve 
egy ilyen megismerésnek a keretei közt 
lehet megpillantani. Ezt kell tehát pró-
bálnunk, — ha igaza is lehet Mon-
taignenak, hogy könnyebb csinálni, 
mint érteni a költeményeket. 

Marót Károly. 

Semetkay József : Mécs László. (Kü-
lönlenyomat a Salgótarjáni Reálgim-
názium 1928—29. évi értesítőjéből.) 
A «Napkelet» csak nemrégiben szá-
molt be Farkas Gyula Mécs László-
könyvéről. Ha Semetkaynak előttünk 
álló tanulmányát hozzáadjuk, e két 
könyvből már majdnem teljes képet 
nyerünk a költő Mécs Lászlóról. Se-
metkay épen Farkas könyvére hivat-
kozva nem foglalkozik részletesen a 
költő életével. Könyve az első nagyobb-
szabású tanulmány Mécs László köl-
tészetéről és a folyóiratok hasábjain 
már szép számban megjelent Mécs-
tanulmányokkal szemben elsősorban 
teljességre törekszik. 

A filológus lelkiismeretes aprólékos-
ságával fog munkájához. Gondosan át-
tanulmányozta a Mécsről szóló iro-
dalmat, kitűnően ismeri nemcsak a 
három verseskötetet, hanem a folyó-
iratokban szétszórt, sőt kéziratos köl-
teményeket is, hiszen ő rendezi most 
sajtó alá a rövidesen megjelenő negye-
dik verskötetet. A költőhöz fűződő 
személyes kapcsolatait is a Mécs-
problémák megoldásának szolgálatába 
állítja. Igy személyes tapasztalatok 
alapján száll szembe Bodor Aladár 
azon nézetével, hogy «tulaj donképen 
mellékes Mécs László költészetében 
az ő életének napi anyaga . . .» Semet-
kay találkozott Mécs epikus költemé-
nyeinek nem egy alakjával ; s a költe-
mények élményszerűségét pontos sze-
mély- és helynevek közlésével tá-
masztja alá. 

Tanulmányának első részében Mécs 
költői egyéniségét analizálja mindent 
észrevevő pontossággal. Ir lelkének 
kettős természetéről, a szenvedőkkel 
való együttszenvedéséről, mély isten-
hivéséről, kifejezett katholicizmusáról, 
nemzeti érzéséről, mely semmi közös-
ségben nincs a szláv kultúrával. Rá-
mutat arra, miben látja Mécs László a 
magyar tragédiát, milyennek látja a 
felvidéki magyarságot és hogy mint 
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Tinódi Sebestyén örököse ő is a nem-
zeti egység megteremtéséért énekel. 
Meglátja Semetkay, hogy Mécs lelke 
a szociális kérdés iránt való nagy ér-
deklődésben találkozik a kor lelkével 
s megmagyarázza, miért fordul olyan 
szeretettel a gyermekek és a primitív 
lelkek felé. Végül sorraveszi Mécs ked-
velt emberi és állati alakjait s beszél 
a földön túlterjedő kozmikus termé-
szetérzékéről. 

A második részben Mécs László mű-
vészi sajátságaival ismertet meg a 
szerző. E rész korántsem ad olyan tel-
jes képet Mécs költészetének formai 
problémáiról, mint az első a költő egyé-
niségéről és tárgyköreiről. Itt főleg a 
misztika és a szimbolum iránt érzé-
keny fantáziáról szól, kiemeli képeinek 
modernségét és túlzsufoltságát, elemzi 
nyelvét és ritmusművészetét. 

Különben a szerző maga mondja, 
hogy itt sokat ki kellett hagynia kéz-
iratából, mert tanulmánya számára — 
iskolai értesítőben jelenvén meg — 
meg volt határozva a terjedelem. Na-
gyon helyeselhető, hogy «Mécs László 
és a Felvidék» címen munkáját kiegé-
szíteni szándékozik s ezzel hozzászól 
a felvidéki lélek és a felvidéki irodalom 
kialakulásának most mindinkább az 
érdeklődés előterébe lépő problémájá-
hoz. 

Még nagyobb szolgálatot tenne azon-
ban Semetkay a magyar irodalomtör-
ténetnek, ha Mécs Lászlóban nemcsak 
az elszigetelt költői individuumot látná 
meg, hanem az európai irodalmi kö-
zösség tagját is. Mécs László nem vesz-
tene, ha nagyobb távlatból néznők, 
Semetkay kitűnő könyvecskéje pedig 
megérdemelné, hogy e néhány szem-
pont felhasználásával kibővüljön és 
elmélyüljön. E. Huszár Irén. 

Móricz Zsigmond : Forró mezők. 
(Athenaeum-kiadás.) A hősnő, miután 
elvesztette az urát s el posthumus sze-
relmét is, kinyit egy méreggyűrűt, 
smaragdgyűrű ez, keleti méreggel, ráng 
néhányat és kiszakad ebből a detektív-
regényből, ahol a szépség a gyilkosság 
dajkája s egy férjéhez húzó asszony is 
a vastag férfivér vak örvényét kavarja 
föl maga körül. A méreggyűrűt egy 
életbiztosítási kötvény előzi meg, a 
kötvényt egy mésszel konzervált láb-
nyom, a lábnyomot egy pofonokkal 
irányított vallatás a hullakamra éjje-
lében. A kötvény fölött ott a kérdő-
jel : öngyilkosság maradjon-e a gyil-
kosság, vagy mégis csak tanácsosabb 

a húszezer dollárt zsebrevágni ; a láb-
nyom egy megszökött vadász felé sík-
latja ki a figyelmünket, aki megugrik 
a gyanú puszta lehetősége elől ; a 
pincemélyi vallatás pedig a vizsgálat-
vezető főkapitányt teszi problemati-
kussá : kétszáz oldalon át izgulhatunk : 
lovag-e vagy zsivány. Ilyen előzmé-
nyek után a méreggyűrű nem véletlen 
nyílik ki a hősnő ujján. A regény cégére 
ez a gyűrű. A szerző szinte odavágja 
az Est-lapok közönségének : Nesze ez is, 
ha kívántad. Azt hiszem, hű maradok 
az alkotás szándékaihoz, ha a Forró 
mezőket, mint Móricz Zsigmond méreg-
gyűrűs regényét könyvelem el az 
emlékezetemben. 

A mese méltán meglepheti az utóbbi 
évek fejlődésétől elmaradt Móricz-
olvasót. Avary, a vidéki földesúr, 
kocsin hajtat be pusztájáról a városba, 
s autón robog vissza. A Hungária úri 
törzsasztalánál célzás pottyant el, hogy 
az egyik jóvérű fiatalember, Baltazár 
Pista, alighanem a feleségénél ül : ezért 
volt szükség a járműcserére. Alig két 
órába kerül, a társaság még együtt van 
s magyaros kedéllyel gyilkolja az időt, 
amikor megszólal a vendéglő telefonja : 
Avary holtan fekszik a lakásán, agyon-
lőve. A telefonüzenetet maga a főkapi-
tány veszi fel, aki, úgylátszik, nagy 
tisztelője Avarynénak, mert ugyan-
csak furcsa műveletekbe kezd — a 
jóhíréért. A hivatala előtt egy autó 
áll, Baltazár Pistát hozta be vállövés-
sel. A főkapitány leviszi a soffőrt a 
hullakamrába, szembeállítja egy holt-
testtel s addig veri, amíg bele nem 
szorítja a vallomást : az autója a határ 
másik sarkán szenvedett defektet, föl-
borult s ott sérültek meg mind a ket-
ten. A főorvost, aki lekötelezettje, rá-
veszi, hogy kulcscsonttörést írjon váll-
lövés helyett a látleletbe ; aztán Avary-
néra zárja rá az ajtót s őt puhítja meg. 
Az asszony első ijedtében hozzámene-
kült s ő (noha szerelmes belé vagy épen 
mert szerelmes) addig ijeszti botrány-
nyal, letartóztatással, amíg aláírja a 
vallomást, hogy az ura egy családi per-
patvar után öngyilkos lett. Majd autóba 
vágja magát, kimegy az Avary-pusz-
tára, helyszíni szemlét tart s bebizo-
nyítja jegyzőnek, orvosnak, rokonság-
nak, hogy a gyilkosság öngyilkosság 
volt. Avaryt el is temetik, az asszony 
azonban tudja, hogy az urát nem Bal-
tazár Pista gyilkolta meg s mozgolódik 
benne az igazság. A gyilkosságnak kü-
lönben szemtanuja is volt, egy lábat-
lan kertész, aki konzerválta a gyilkos 


