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talanul : e kötet szerzője jót áll 
magáért. E versek csakugyan egy 
lázas, erejét tudó, életszerető fiatal-
ember vallomásai, sorai mögött csak-
ugyan a fiatal izmok játékát érezzük 
olykor. 

Alapérzése az életszeretet. Versei-
nek jórésze himnusz az élethez ; csupa 
tűz, csupa bizalom, csupa lobogás. 
«Örvendeni annak, hogy él» — a leg-
jellemzőbb szava ; mámorban és kon-
templációban a «bolyongó gondolatok 
egy pontra sűrűsödnek», arra, hogy : 
«szép az élet» ; a hajnali vegetáció 
láttán «a növekedés zsivaja önti el 
testét» s friss életöröm csendül ki 
soraiból ; «mint valami meleg fluidum-
ban» tart ja átölelve a világot, hogy 
szeretete s áhitatosan elomló énje le-
tompítsa az élet bántó szögletességeit. 
A halált is a megújulás mámorával 
együtt éli át s fejezi ki ilyen egyszerű 
szavakban : 

Igen, igen . . . élni szép és öröm, 
de meghalni is csoda, 
szétoszlani a földben, 
mint a barna trágya . . . 

E verseknek különös színét az adja 
meg, hogy életét nem mint az egyén 
privát akcidenciáját, hanem mint 
saját életének a teremtett világ éledő 
és hanyatló hullámzásával párhuza-
mos ritmusát fogja fel. (Kör, Hajnali 
eső, Panta rei.) Életerejét fokozzák 
a technika győzelmei, a rádió, az 
elektromos tekercsek s a karcsú palo-
ták, csakúgy, mint a kalászos mezők 
vagy a rigófütty. Ezért ír ódát a 
Mozdonyvezető-höz, «e bátor és botor 
kor hőséhez», melyben az erő himnu-
szát zengi. (Tempora mutantur. Théo-
phile Gautier-ék még Apollót és Dian-
nát zengették, ma a kazánfűtőt zen-
gik !) E verseknek egyetlen veresége, 
hogy örökös elragadtatásukkal kissé 
egyhangúakká válnak, de őszinték és 
sohasem ízléstelenek. 

A szerzőnek más hangja is van. 
Az emócióba néha egy árnyalatnyi 
öngúny vegyül ; az életöröm meg-
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keseredik s a páthosz helyébe józan-
ság nyomul. Az ily fajta versei még 
ritkábbak e kötetében, de ezek is a 
fejlődés egy irányát jelzik. (Pl. Emlé-
keket ébreszt a város.) 

E kötetről szólva külön meg keli 
jegyezni, hogy szerzője erdélyi. Erdé-
lyiségére utalnak a kötet címei is, vagy 
talán méginkább arra a disszonan-
ciára, amit a szerzőben erdélyisége 
s kozmopolita humanizmusa ébreszt. 

Egészében véve igen rokonszenves 
kötet. A zengő sorok, erőteljes képek 
egész tömegét idézhetnők. De csak 
pár példát mutatunk be, nem a leg-
hivalgóbbak, de a legfrissebbek közül, 
melyek igazán adekvát kifejezői ér-
zéseinek. Érzékeny lelke a legkisebb 
benyomásra 
Kitárul, mint egy 
. . . legyezőszerű sugárkör és 
érintésére felragyognak a világ setét 

tárgyai. 
Szerelmes ébredését szinte gyermeteg 

vidámsággal festi : 
mert ajkamon még ott volt a csók 

édes íze, 
mint nehéz mustot ha iszol . . . 

A természet hanyatlását vértelen, 
modern csatához hasonlítja, melyben 
az ősz fojtó, átható lehelete, mint 
a gáz öli meg a hervadó erdőket . . . 
Itt már csak a képek töménységéről, 
nyelv és verselés elemi összhangzó-
ságáról lehet szó. 

Az obligát kifogásoknak is van 
némi helye. Az amúgy is feszült ver-
sekben fölösleges az a sok felkiáltó-
jel, — igen gyakran a címekben is ! 

Az anarchia vészjeleinek tekintjük 
őket minden igaz ok nélkül. Túl-
csigázó a «roppant» szó gyakori alkal-
mazása is (roppant nap, roppant 
repülőgép, roppant himnusz etc.) ; 
amazokkal együtt az aktivista lira 
feszengő pózait juttatják eszünkbe. 

Hencze Béla. 

Új verseskönyvek. Radnóti Miklós : 
«Pogány köszöntő» címmel adta ki ver-
seskönyvét, melyben a szabadvers 
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megszokott frazeológiájával már nem 
lep meg. Még fiatal ; ismeri az irodalmi 
hatásokat és meglehetős biztonsággal 
mozog közöttük. Sok autó jár itt, Bé-
kesség, Meditáció, Szerelmes vers, 
Boldogasszony napján, Asszony, gye-
rekkel a hátán című versei valóban 
szépek és figyelemreméltóak, Ó, fény, 
ragyogás, napszemű reggel ! című verse 
pedig már teljesen azt a hangot reve-
lálja, melyet keresnie kell s melyet 
bizonyára meg is fog találni. 

Varga Zsigmond Párisból küldte be 
Én pedig így imádkozom című köny-
vét. Úgy látszik, csak arra törekszik, 
hogy elképesszen. Imádsága az ördög-
nek szól, amint ő mondja, de ennek 
minden művészi érdekessége nélkül. 
Találomra idézünk egyik verséből? 

Vérem, 
barátom, 
istenem, 
magam, 
ki ő, mi ő szent robbanásom? 

Az efféle «szabadverselés» ma már 
unalmas. 

Répás János: «Nagy nap jön» című 
könyvében főként irredenta verseivel 
mutatkozik be. A kötet bevezető sorai 
és a Paraszt Máriák című verse nagyon 
szépek. 

Rusznák Sándor: «Jelentkezés» című 
könyve találó címmel jelent meg ; 
várjuk újabb könyvét, melyből na-
gyobb biztonsággal állapíthatjuk meg, 

hogy ez a jelentkezés mennyiben jelent 
újat számunkra. 

Szalacsy Rácz Imre lelkes és hangu-
latos verseit gyüjtötte össze Magyar 
sors című könyvében. 

Somogyi Imre: «Oltártűz» címmel 
adta ki, templomépítési alapra, válo-
gatott verseit, melyek, mint az elő-
szóban mondja, «nem azért válogatot-
tak, mintha irodalmi szenzációt jelen-
tenének, hanem csak a magyar tollnak 
szürke napszámosaként válogatta 
össze verseiből — könyveiből, ujságok 
hasábjairól, az asztalfiókjából — a 
kötetet : mint mozaikkockákat rakta 
egymás mellé, önarcképet formálva 
belőlük». Az önarckép sikerült : egy 
sokat akaró és érzékeny lelket olva-
sunk le róla. 

M. Juhász Margit: «Üzenem Ádám-
nak» címmel összegyüjtött versei 
mintha nem lennének őszinték. Hiány-
zik belőlük az elhitető erő, az őszinte-
ség és az átélés melegsége, mely még az 
igénytelen forma mellett is megkapna. 
Széplélek, aki önmagának él, önmagá-
nak alkotott külön világot és büszke 
erre, saját magának nagy szenzáció : 
asszony. 

Vesztróczy-Rimpek Jenő: «A ma-
gány ormain» című kötetével mint 
tehetséges, melegszavú, fajtájával ra-
gaszkodással együttérző költő mutat-
kozik be. Bárd azok közül, akik egyre 
ritkábban szólalnak meg. 

Horváth Béla. 
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