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A seb, mit r a j t am vad kor 
ökle zúzott, 

sötét heggé simult minden 
dalon. 

De mint a monda tóba hullt 
harangja, 

a mélyben él az ember-fáj-
dalom. 

Az ököl sujtásait nem halljuk lirájá-
ban, de sebnek érezzük minden szavát 
és fájó harangcsengésnek minden vers-
szakát. Az ő szavának nincs helye «soha 
csacska csókahadban, rikácsoló vad 
csapatban» s van az énekének valami 
jóéjt kívánó lemondása (Rasmuszert 
hajóján). És azt hiszem, ép ebben van 
egyéniségét jellemző erdélyisége. Az 
olvasó szeme elé néha egy magányos fa 
képe rajzolódik, mely elvesztette erdő-
családbéli t á r sa i t : a szelet is könnyeb-
ben viharnak érzi most, s az álmaiban 
is nyugtalanság gyöt r i ; a feltornyosuló 
felhőből a halált vár ja s megpihenni 
ra j t a a holló sem mer. A magányos fá-
nak ez a vergődése Áprily költészete : 
de ezt a vergődést nemcsak a képzetek 
éreztetik ; ezt hozza magával szavának 
dallama is. És Áprily költészetében 
ép az a meglepő, hogy a tökéletes hang-
szerelés ellenére is mindig szívből köz-
vetlenül fakadó a dallam. A legszembe-
tűnőbb ez a közvetlen zenei kíséret ot t , 
ahol megcsattan a l a n t : a vasuti őr 
dalának utolsó sorában. Ilyenkor hosz-
szabb csendülésű a sor : nem bír ja el a 
kicsattanó szomorúságot. Másutt a 
rímek elhelyezésének valami sajátosan 
szándékos egyhangúsága erősíti a ko-
mor színt, noha az egyhangúság a rí-
melő művészetnek ma egyedülálló töké-
letességét fedi. És a mondatok terjedel-
mének a hangulat-hullámzáshoz való 
alkalmazása is dallamerősítő, bár az is 
önkéntelen . . . «Madaram a holló, mo-
numentális, büszke gyászmadár» — ez 
a holló Áprily költészetének szimbo-
luma. Alszeghy Zsolt. 

Ungarisehe Balladen. (Herausgegeben 
von Robert Gragger und Hedwig Lü-
deke. Walter de Gruyter Verlag, Ber-
lin 1926.) — Ennek a könyvnek szo-
morú jelentőséget ad, hogy Gragger 
Róbertnek utolsó műve, melynek meg-
jelenésén még örülhetett és melyet saját 
kezű dedikációval ellátva mintegy bú-
csúajándékul küldött szét pár nappal 
halála előtt barátainak. (Két másik 
műve, melyet még saját maga rendezett 
sajtó alá, a közeljövőben jelenik meg.) 
Ez a szépen kiállított, magyar népmű-

vészeti motivumokkal diszített ballada-
kötet elszakadt láncszeme annak a 
nagykoncepciójú munkának, melyet 
Gragger épen egy évtizeden át folyta-
to t t Berlinben, hogy a külföldet meg-
ismertesse a magyar művelődés nemzet-
közi értéket képviselő kincseivel. A ma-
gyar népköltészettel különös szeretet-
tel foglalkozott és Berlinben pár évvel 
ezelőtt nagy feltünést keltett a magyar 
népdalról t a r to t t előadása, melynek 
keretében a legjobb német és magyar 
művészek muta t t ák be a Kodály-
Bartók által gyüj töt t magyar népdalo-
kat . Bartók gyüjtését ki is adta az 
Ungarische Bibliothek című sorozatá-
ban a dalszövegnek német fordításá-
val, melyet az ő útmutatásai szerint 
ugyancsak Lüdeke Hedwig végzett, 
akinek a balladafordításokat is köszön-
het jük. 

Míg Graggernek korábbi kiadványai 
(így Petőfi-anthologiája az Insel-Ver-
lagnál) elsősorban népszerűsítő célzat-
túak voltak, balladakötetével a tudo-
mányos igényeket is ki kívánta elégí-
teni. Fájdalommal lát ta , hogy a ma-
gyar balladaköltészet remekeit nem-
csak hogy a művelt olvasóközönség, de 
még a tudományos világ sem ismeri, 
részben a nyelvi hozzáférhetetlenség, 
részben a rendszeres kiadások hiánya 
miatt . Pedig kétségtelen, hogy pl. szé-
kely népballadáink méltón megállják 
helyüket a skót és a skandináv nép-
balladák mellett. Mialatt művészi ér-
zékkel igyekezett a fordító számára, 
aki csak hiányosan tud magyarul, a 
balladák szépségeit hozzáférhetővé 
tenni, teljes tudományos felkészült-
séggel mélyedt el a balladák eredeté-
nek, fejlődésének, mibenlétének tanul-
mányozásába. Ezen tanulmányának 
eredménye az a terjedelmes előszó, 
mellyel a kötetet bevezeti. Behatóan 
foglalkozik, a magyar népköltési gyüj-
teményekkel, melyeknek szerinte a leg-
nagyobb hibájuk, hogy a gyüjtőket 
irodalmi és esztétikai és nem tudomá-
nyos, folklorisztikai szempontok irányí-
tot ták. Nem voltak tekintettel a meló-
diákra sem, hanem csak a szöveget 
közölték, pedig a kettő elválaszthatat-
lan. A legújabb gyűjtemények már 
mindezeket a szempontokat tekintetbe 
veszik, de a félévszázados mulasztás 
sok pótolhatlan kárt okozott. Tanul-
mányának második fejezetében a bal-
lada gyökereit kuta t ja . Egyik forrását 
a pogánykori hősi énekekben, másik 
forrását a históriás énekekben lát ja . 
A ballada irodalmi formájá t francia 
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eredetűnek t a r t j a , mely francia truba-
dúrok (Peire Vidal), Párisban tanuló 
magyar diákok, zsoldos katonák köz-
vetítésével ju to t t el hozzánk. Hatással 
volt a balladák fejlődésére az egyházi 
költészet is. A balladák kialakulását 
Gragger egy új teóriával magyarázza, 
melyet történelmileg nem tud igazolni, 
mely azonban szerinte a ballada lénye-
géből folyik. A balladák melódiáinak 
kutatása vezeti őt arra a feltevésre, 
hogy a magyar balladák eredetileg 
táncballadák voltak. Kimuta t ja ben-
nük a csárdás ri tmusát, ezzel a ritmus-
sal magyarázza a magyar balládák 
kedvelt gondolatpárhuzamait, refrén-
jeit, indulatszavait. A tánc ritmusa 
a különböző forrásokból származó 
anyag formai kialakulását erősen be-
folyásolta. A következő fejezetekben 
részletesen szól a «ballada hordozóiról», 
az énekesekről, a balladák tárgyi for-
rásairól. Az utolsó fejezetet Arany Já -
nosnak szenteli és művészi tömörség-
gel vázolja a német olvasó elé nagy 
balladaköltőnk emberi és költői alakját . 

A szövegrész 39 népballadának és 
15 Arany-balladának fordítását hozza. 
Gragger szerencsés kézzel választotta 
ki a fordító számára a legszebb magyar 
balladákat, mellőzte a történelmieket, 
melyek nemmagyar olvasó számára 
csak részletes kommentárral volnának 
érthetők. A kiválogatásnál elsősorban 
a művészi szempont irányította és 
egyes balladákat a fordító több vál-
tozatból kerekített ki egységes kom-
pozicióvá (pl. Kőmíves Kelemen). I t t 
a nagyközönség igényeit ta r to t ták 
szem előtt. Lüdekené a megoldhatat-
lannak látszó feladattal sok sikerrel 
birkózott meg. Fordítói készségéről 
már bizonyságot t e t t 1922-ben meg-
jelent skót balladakötetével, sokat for-
dított Petőfiből és ő ültette át a Bar-
tók-gyüjtötte magyar népdalokat né-
metre. Nála jobb, megértőbb fordítót 
Gragger aligha találhatot t volna. Szo-
rosan t a r t j a magát az eredeti szöveg-
hez és ritmushoz. Kisebb zökkenőktől 
eltekintve mindig művészit ad. Külö-
nösen Arany balladáinak fordítása 
sikerült jól, amivel pedig az eddigi 
fordítók alig tud tak megbirkózni. Néhol 
még Arany nyelvének zenéjét is utá-
nozni tud ja , mint az«Ünneprontókban». 

A szép kötetet teljes tudományos 
apparátussal készült jegyzetek zárják 
be, melyek a szakembernek felvilágosí-
tást adnak az egves balladák kiadá-
sairól, változatairól, fordításairól, fol-
klorisztikai jelentőségéről. 

Ez a balladás könyv még fájdal-
masabbá teszi azt a nagy ürt , mely 
Gragger halála után a magyar mű-
velődés külföldi megismertetésében be-
állott. Farkas Gyula. 

A Szepesség. (Emlékkönyv. A «Sze-
pesi Egyesület Budapestem» fennállásá-
nak 50. évfordulójára. Szerkesztette : 
dr. Loisch János.) 

Nincsen magyar ember, aki igaz, test-
véri rokonszenvvel ne gondolna szere-
te t t honfitársaira : a kedves zipserekre ! 
Nem is lehet ez másképen, hiszen a ma-
gyart a szepesi néppel az összetartozás-
nak örök, elszakíthatatlan szálai kötik 
össze ; a hosszú évszázados érdekközös-
ség, együttes munka és kultúra csak ki-
mélyítették egymás iránt érzett rokon-
szenvüket. Mennyi kedves tulajdonság, 
mily sok tiszteletreméltó érték rejlik 
ebben a szerény, látszólag igénytelen 
népben ! A közmondásos zipser becsü-
letesség és megbízhatóság természetes 
következménye annak a puritán egy-
szerűségnek és valláserkölcsös nevelés-
nek, mely minden szepesi házra egy-
formán jellemző s talán a tiszta családi 
élet nyugodt következetességében leli 
magyarázatát a szepesi nép egészséges 
életfilozófiája, romlatlan kedélye és 
nagy munkaszeretete is. Sohasem vesz-
tik el életkedvüket, jólvértezett lelkük 
biztosan halad végig az élet nehézsé-
gein. A trianoni béke szülőföldjüktől 
fosztotta meg őket, de azért szívükből 
nem veszett ki a bizalom és remény ér-
zése s összetartásuk az elszakadás óta 
még meghatóbb, még nagyobb jelen-
tőségű ! 

Ennek a szoros összetartásnak leg-
szebb bizonyítéka a «Szepesi Egyesület 
Budapesten», mely fennállásának fél-
százados évfordulóján Loisch János 
ügyes szerkesztésében szép emlékkönyv-
vel lepte meg a hontalan szepesieket. 
A gazdag és változatos ta r ta lmú könyv 
ismert, erre hivatot t írók kisebb-na-
gyobb közleményeiben teljes, kimerítő 
képét ad ja a Szepesség mult jának, tör-
téneti változásainak, nyelvének és kul-
túrá jának. Jellemző, kedves szemelvé-
nyek kapcsán számol be a könyv a két-
féle t á j költészetről : a felsőszepesiek és 
délszepesiek (Gründlerek) irodalmáról. 
A szepesi t á j költészet mintegy száz évre 
nyúlik vissza s talán nem érdektelen 
felemlíteni, hogy legrégibb emlékük, 
Lumnitzer «Zepsens Láüblied»-ja, Vö-
rösmarty Szózatával egyidős. A szepe-
siek művészi kultúrájáról szóló fejezet 
számos régi, művészi remekra hívja fel 
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