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lőbb legyen. Elkeseredett, nihilista, 
összetört, szennyel kavargó lelkiélet 
szomorú jajongása a kötet. Őszinte 
lehet, talán vakmerő is, de nagyon 
beteg költészet. Nyelvében van kife-
jező erő, verselése gyakorlott, kár, hogy 
nem ép embereknek való s nem ép lélek 
hangjai szólnak benne. Ilyen módon 
nem lehet költői dicsőséget szerezni ; 
de meg mi is lenne az értelme? A kötet 
így adalék a pathologia tanulmányo-
zóinak. Azonban a magyar élet szá-
mára nem tudunk lemondani a remény-
ről, hogy írója megépül s kétségtelen, 
jobbra is alkalmas képességeivel alkot 
tiszta szépet, erkölcsileg s emberileg 
épet s így maradandót is. 

Sáfár Elemér: Bordeauxtól Bakuig. 
Egy lázas magyar álma. Regény. Vác, 
1927. 12° 90 1. 

Az öreg Bacsányi láthatatlanná tevő 
szert talál ki. Ennek segítségével vissza-
szerzik a magyarok Nagymagyarorszá-
got. Magyar ifjú s francia leány sze-
relme és sok más epizód tenné az elbe-
szélést regénnyé. De az írónak nincs 
epikus nyugalma, sem szélessége, in-
kább riporteri siető rövidséggel mondja 
el az eseményeket. Rímtelen tizenkettes 
a verses regény formája. Ebben az író 
ügyesen mozog. Kár, hogy népi olvas-
mánynak nehéz, nagyobb igényű olva-
sónak meg felettébb naiv ez a különben 
lelkes szándékú történetecske. 

Szőnyi Sándor. 

Hatvany Lajos: Ady világa. (Pegazus 
Verlag, Wien. Géniusz rt. bizománya.) 
Az Ady körüli kavarodásben im Hat-
vany is időszerűnek tartotta a megszóla-
lást s folytatólagosan megjelenő füzetek-
ben bocsátja közre azokat az előadás-
sorozatokat, melyeket egy «álomegye-
tem tanszékén», «ködkatedra dobogó-
ján» tartott «maga elé hallucinált 
diákoknak». A füzetekhez csatolt utó-
szóból megtudjuk, hogy az író «Gyulai 
Pál tanítványa volt, a Kisfaludysták 
kényeztetett kedvence, az egyetem 
minden dicséretekkel vizsgázó diákja». 
«A hazai érvényesülés : egyetem, Aka-
démia, az egész hivatalos Magyarország 
nyitva állt előttem», folytatja az író 
szokatlan szerénységgel, de — «ekkor 
jött Ady». «Ady könyvében éreztem 
meg Magyarország közeli végzetét.» — 
Úgy látszik, a jeles diáknak ekkor 
elment a kedve a tanulástól és oklevél-
szerzéstől, tudós pályája kettétörött 
s a félbenmaradt akademikus és pro-
fesszor most mit tehet egyebet, mint 
hogy gyűlölje az «okleveleseket» (1. Föl-

dessyre tet t célzásait) s tán egy-egy 
őszinte órájában magát Adyt is, aki 
gyönyörű pályáját megakasztotta. Ezt 
tudjuk meg Hatvanyról és sok egye-
bet. Bizonyára illőbb lett volna, ha az 
író Ady életrajzából nyujt több adatot, 
mint a magáéból s a Kisfaludysták egy-
kori «kényeztetett kedvence» mérték-
tartóbb lenne az öndicséretben. Ami-
lyen kétséges, hogy Hatvany tehetsége 
előtt «az egész hivatalos Magyarország 
nyitva állt», oly kétségtelen, hogy most 
még Csonkamagyarország is zárva van 
előtte. De ez csak reá nézve veszteség. 
Ha az író e munkájában nyilatkozó 
tehetséget vesszük szemügyre, úgy lát-
juk, ez is arra predesztinálja, hogy a 
valóságos akadémián és egyetemen 
kívül tartson előadásokat s katedrája 
őréül — mint Ady mondaná — a «meg-
szépítő messzeséget» válassza. 

Hatvany négy füzetben foglalkozik 
Adyval: az első kettőben vallásos köl-
tészetét, a többiben szerelmi lírájának 
egy részét tárgyalja. Fejtegetései nem 
rendszeresek, inkább zagyvák, ötlet-
szerűek. Igaz, hogy kedvvel foglalkozik 
tárgyával, sokat is tud a költőről: 
Ady iránti tartozása azonban (mert 
azáltal, hogy Ady levelezett vele s 
verseket dedikált neki: a költő tette 
adósává Hatvanyt) improvizált előadá-
sok helyett méltán kimerítő tanulmányt 
követelt volna meg tőle. Fejtegetései-
ben sok a hézag és szeszélyes ugrás : 
a szerelmi líráról szólva egyszerre csak 
az «iszos» Adyról kezd beszélni, magya-
rázza az Őskaján-t, majd egy fordulat-
tal az Új versek-re tér vissza s végül 
sorra veszi a Vér és arany verseit, meg-
világítva jelentésöket s költői stílusuk 
szépségeit. Ez a rendszertelenség a fe-
gyelmezett gondolkodás és szerkesztés 
hiányára m u t a t ; a tárgyalás zavaros 
menete s a «tanáros» pedantériától ment 
szökellések az olvasóban azt a gondo-
latot keltik, hogy a szerzőnek mégis 
csak kár volt azt a bizonyos oklevelet 
meg nem szerezni. 

Hatvanynak azonban a rendszerte-
lenségnél kellemetlenebb tulajdonsága 
is van s írói népszerűtlenségének, úgy 
látszik, ez a főoka. írókról és irodalmi 
kérdésekről minden jogcím nélkül sze-
ret lóhátról beszélni. Egy előkelő idegen 
fölényével oly nagyzoló hangon szól 
irodalmunkról és jeleseinkről, mintha 
valami tribünön beszélne a verseny-
lovakról. «A magyar költők gondolat-
és érzésvilága szűk, polgári világ. A föld 
felszinén élő, nem mélybehatoló. Nem 
is magasba szárnyaló. Szemlélődő in-
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kább, körültekintő, hogy úgy mond-
jam.» Van-e ennél nagyobb együgyű-
ség, hogy úgy mondjam? Aztán : 
«Petőfi is tanítvány, épúgy, mint Cso-
konai, Lamartine, Hugo Viktor, Sand, 
Béranger és a franciáknál is franciásabb 
németnek, Heinének eszmeköre benne át-
magyaruh. Nem a tudatlanság bántó 
itt, mellyel a Petőfi-irodalom mai állása 
mellett így tagad meg minden eredeti-
séget Petőfi költői eszméitől, hanem a 
póz, mellyel kijelentésszerű ítéleteit 
kurtán-furcsán megfogalmazza. — «Az 
ember tragédiáját mély bölcseimi köl-
teménynek csak a tankönyvek mond-
ják.» — «Eötvös regényeit sem érzés 
lengi át, hanem érzelmesség lankasztja, 
a gondolkozó szavai pedig inkább csak 
bölcseimi lére eresztett szólamok, mint 
egyéni bélyegű szavak.» Irodalmi nagy-
jaink jelentőségének és hírnevének 
ilyetén megcsonkításában ugyanaz a 
romboló szellem nyilatkozik Hatvanyék-
nál már a század elején, amely ké-
sőbb az ország megcsonkításából vette 
ki részét. Ez az Ignotusszal irodal-
munkba bevonult, irodalmi mérnöknek 
feltolakodott pallérszellem büntetlenül 
méricskélt, parcellázott, fúrt és fara-
gott irodalmi telkeinken és középüle-
teinken az elnéző Beőthy-korszak alatt. 
Képviselői közül a se nem tudós, se 
nem professzor Hatvany, ki inkább 
«nagy pénztárnok» voltának, mint tehet-
ségének köszönhetett némi tekintélyt, 
ime még ma is kísérletezik a maga dönt-
vényeivel s «Gyulai-tanítvány» voltát 
meri említeni ugyanakkor, mikor Gyu-
laival kapcsolatban Ignotuszt és Szép 
Ernőt emeli tekintéllyé a versbirálat 
terén. 

Tán mondani sem kell, hogy Hatvany 
említett «fölénye» — melyet az olvasó 
bizonyára könnyen kicserélhet jellem-
zőbb szóval — nem tudásából táplál-
kozik. Vagy tudás-e, ha valaki a hang-
zót összetéveszti a betűvel? Ady : 
«Száraz karó a két karom már» sorára 
Hatvany így kiált fe l : «Ez a hason-
hangzású betűk tragikus sorshirdetése». 
Úgy látszik, az «oklevél» már embryo 
korában : a középiskola első osztályá-
nak magyar nyelvtani anyagán meg-
akadt. A «hasonhangzó betűk» fantasz-
tikus mintájára bizonnyal «hasonbetűző 
hangok» is élnek a szerző iskolai emlé-
keiben. Látni fogjuk, hogy a «betű» 
Hatvany esetében valóban öl s kímélet-
lenül végzi ki azt, aki avatatlanul «veti». 

Hatvany t. i. a betűszámtan mintá-
jára holmi betűverstan fölépítéséről 
álmodozik. Ady-magyarázatainak jó 

részét teszi ki e kísérlet, mellyel Ady 
verseinek festőiességét és zeneiségét 
akarja elemeire bontani. A szerző 
büszke e találmányára, hiszen «az 
aesthetika elhaladt eddig az ilyen asso-
ciatiók felett, melyek pedig a művészi 
mű hatásának legnagyobb részét jelen-
t i k . » (Szerelem könyve II. 113. 1.) Hat-
vany felejti, hogy határaink Német-
ország felé nincsenek elzárva s már 
értesültünk arról, amit ő eredeti gon-
dolatnak árul. A német esztetika azon-
ban nem betűkről, hanem hangzókról 
szól. (L. pl. Kuno Zwymann : Das 
Georgesche Gedicht. Berlin, 1902.) Hat-
vany e hangzó-esztétikának valósággal 
paródiáját adja, mikor a szavak jelentése 
által keltett képzetek és érzetek leg-
nagyobb részét a betűknek tulajdonítja. 

Vörösmarty epigrammjáról, A méh-
ről : 

Hulló harmatnak szeretője s az illatos 
ágé, 

Mézajkú kis raj, nyugszom e rózsa 
megett. 

Engem az illatnak szédíte meg árja, 
csapongót 

S melyet nem sejték, a tövis éle meg-
ö l t ! . . . 

ezeket mondja : «Az első sor 1-jei a méh 
röptének könnyedségét fejezik ki, ág 
remeg és billen a nyugalmas, lassú 
spondeuszok után hirtelen nekilendült 
és a szavakat kettétörő (. . . nak szere... 
tője s az) dactylusokban, a második 
sor z-jei, r-jei halk rezgés, rózsa mö-
gött keringő rajnak csendes zizegése, 
a harmadik sornak felkavart szórendje 
az illatár szédületét bőségesen ontja, 
végül a negyedik sor, a gyilkos penta-
meter, melynek cezurás szótagja : «ték» 
gyilkos tövis, melyen a méh fennakad 
s melynek második felében : a tövis éle 
megölt a zümmögés, kerengés a vers-
bevégző 1-k és t-k csendjébe mint 
álomba, halálba be és kivesz». 

Ez bizony «ködkatedrára» való ma-
gyarázat. Illő, hogy a vers felett alva-
járó szerzőre rákiáltsunk s életre bil-
lentsük. Ha már betűrejtvényt csiná-
lunk a versből, akkor az első sor 1-jei 
(hulló) nem a méh, hanem a harmat 
könnyedségét jelzik; a második sor 
z-jei és r-jei sem rezgést, kerengést és 
zizegést fejeznek ki, mert ha a méh 
élettelenül nyugszik, akkor nem kereng-
het. (Nyugszom a rózsa megett.) A har-
madik sorban nem a «felkavart szórend» 
ontja az illatárt, hanem a sor jelentése ; 
ha az inversio illatárt ontana, akkor 
egy hexameteres eposz egész illatszertár 
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lenne. S mit szóljunk a «ték»-hez, me-
lyen «a méh fennakadt?» Valójában a 
«ték» ártatlan is a dologban, mert hiszen 
a méh fenn sem akadt raj ta : a tövis 
éle sebezte meg s most a rózsa megett 
nyugszik. 

Elképzelhetni ezek után, hogy Hat-
vany mi mindent olvas bele Ady ver-
seibe. «Hallom, ahogy lelkemben lép-
ked — S az ő bús «Ádám hol vagy»-ára 
— Felelnek hangos szívverések» sorok-
ban Hatvany szerint «méltóságos l-betűk 
lépcsein lassan jár maga a fenséges 
Isten. 

Egy Fárosz lángol messze valahol 
Jöjj édesem, lent a tenger dalol 
Jöjj édesem, lent a tenger dalol. 

Hatvany szerint «a jöjj fuvolahangú 
csábítás, melynek j-i beleénekelnek a 
(Zent a tenger dalol) lágyan esdő l-eibe». 

«Kik ezek?» s mi bús csendben be-
lépünk. 

Halálarcunk sötét fátyollal óvjuk 
S hervadt, régi rózsa-koszorúinkat 
A víg teremben némán szerteszórjuk. 
Erre azt mondja Hatvany: «Kik 

ezek? — egy szívverés, — S mi bús 
csendben belépünk — három nesztelen 
lépés. A második sor szétomló l-jei: 
kísértetjárás, szellemidézés. A harmadik 
sor és negyedik r-jei: széthulló rózsa-
koszorú» stb. 

Látjuk, hogy az «1» betűk különösen 
fontos poziciót töltenek be a versben. 
Vörösmartynál a méh röptének köny-
nyedségét, Adynál lágy esdést, majd 
Isten lépcsőjét, végül a kísértet járást 
jelzik. De hogy minduntalan mást 
jelentenek, az természetes is. Hatvany 
az egyes szavak és a mondat értelmét 
egyes hangzókba sűríti s minthogy a 
mondat minduntalan más értelmű, ter-
mészetes, hogy a «betűk» jelentése is 
folyton változik. A «hervadt, régi rózsa-
koszorúinkat» r-jeire pl. azt mondja : 
«széthulló rózsakoszorú». Pedig a szét-
hullás képzetét nem az r-ek, hanem a 
«hervadt» és a «régi» szók idézik fel. 
A hervadt sző i t t nem fejez ki többet, 
mint a régi s a költőnek csak azért volt 
szüksége rá, hogy belső alliterációval 
(ezért nem használja pl. a fonnyadt szót) 
zengőbbé tegye a sort. Ugyanez a belső 
alliteráció hat Vörösmartynál: «Véred 
forrjon, mint az örvény árja», vagy 
Aprilynél: «A jégcsapok vizét megcsor-
gatom», hol nem a szavak elején, hanem 
bent a szavakban mintegy rejtve rímelő 
hangzók teszik a sort zeneivé. 

Kétségtelen, hogy a ritmuson, a sza-

vak helyzeti energiáján, a rímen, a 
külső és belső alliteráción, a szóköté-
sen s a szórend vibrálásán túl vannak 
rejtettebb okai is a széphangzásnak. 
Bizonytalan, inkább sejtető, mint pre-
ciz szóhasználat, a nyilt és zárt hang-
zók bizonyos hangulatoknak megfelelő 
elosztása, a mássalhangzóknak kakofo-
niát kerülő találkája és összhangolása, 
a hangoknak a szó jelentését utánzó 
zenéje: mind egy-egy értelemmel alig 
mérhető oka lehet bizonyos zenei zsibon-
gásnak, mely inkább a fülre, mint az el-
mére hat. Sőt elismerjük, hogy vannak 
hangok, melyek régi emlékképeket hív-
nak elő tudatalatti álmukból a gyermek-
korból s aszerint szimpatikusak vagy 
antipatikusak, hogy a léleknek mily 
benyomásaival társultak, mikor az első 
gügyögés idejében szavakat helyet-
tesítettek. Az ily asszociációk azonban 
oly halványak és finomak, hogy a lélek-
tani elemzés hálójából kihullnak ; amel-
lett egyénenként annyira különbözők, 
hogy már csak ezért sem lehetnek tár-
gyai a vershatás vizsgálatának. Ha egy 
«k» vagy «z» hangzó minden emberre 
másképen hat — mint ezt Hatvany is 
elismeri —, mi köze akkor e hatáshoz 
a költőnek, ki egységes művészi s nem 
vegyes hatást akar kelteni? Az ily asz-
szociáció csak esetleges, véletlen, mely 
nem a költő művészetéhez : a vers-
hez, hanem a versanyaghoz : a nyelv-
hez kötött s így a puszta próza is fel-
idézheti. De vizsgálata ép ezért a nyelv 
és beszéd pszichológiájának körébe tar-
tozik s csak oly naturalista «aestheta», 
mint Hatvany, vonhatja a vershatás 
művészi elemei közé. 

A szerző esztétikai pepecselései így 
hát fontoskodó, haszontalan játéknak 
bizonyulnak s hatásukban inkább hu-
morosak, mint meggyőzők. Az álom-
egyetem hallgatóinak arcán bizonyára 
jótékony derű árad e fejtegetések hal-
latára. 

Az a kérdés, marad-e valami érték 
Hatvany előadásaiban, miután «tudo-
mányos» jellegük lehámlik? Azoknak, 
akik Ady verseivel nem foglalkoztak, 
kétségtelenül sok újat mond a szerző. 
Új lesz nekik Mihályi Rozália untig 
letárgyalt esete, ú j lesz Ady erotikájá-
nak feltünő szakértelemmel tárgyalt 
módja s új, de egyúttal bosszantó is 
az a pedagógiai módszer, mellyel Hat-
vany a verseket idézi és folyton meg-
megszakítja, hogy a költő és olvasó 
közé állva túlkiáltsa a költőt. Ehelyett 
a módszer helyett helyesebb lett volna, 
ha a tárgyalt versek nem részekre szag-
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gatottan, hanem a fejezetek élén a ma-
guk egészében jelennek meg s a szerző 
azután fűzte volna hozzájuk a kom-
mentárt. Kétségtelen, hogy Hatvany 
a kommentárban Ady sok versét jól 
látja, a versek sok szépségét felfedi, 
a költő romantikus vonásaira (Szabó 
Dezső után) helyesen figyelmeztet, egy-
egy nehezen érthető verset (úgy látszik 
Ignotusz segítségével) megfejt s a költő 
iránti lelkesedésében őszinteség és sze-
retet nyilatkozik. De kétségtelen az is, 
hogy sok verset agyonmagyaráz : hosz-
szú lére eresztett stílusgyakorlatokkal 
hígítja fel azt, amit a költő világosan 
és tömören fejezett ki. Stílusában van 
valami lúd röptéhez hasonló szárnyalás 
s a zaj, mit fölver, inkább gágogás, 
mint zene. Emellett festői akar lenni 
s ezért Ady palettájáról cseni el a szó-
festéket, hogy bemázolja mondatait. 
(«Az Új versek a bimbó bíbora, — a Vér 
és arany a kinyílt orchideák bús-dús (!) 
csodája.») Ilyenkor a kommentátor sti-
liszta a költő mellett úgy hat, mint 
mikor a cirkuszi törpe clown utánozza 
az erőművész mozdulatait. 

Általában nem igen emlékszünk rá, 
hogy irodalmunkban aránylag szeré-
nyebb képesség és képzettség oly 
pöffeszkedő modorral társult volna, 
mint Hatvanynál. Nagyzolását és elbi-
zottságát látva, megértjük a vakmerő-
séget, mellyel — mint maga bevallja — 
még Adyt is törlésekre és versszakok 
kihagyására birta rá. E törlések és 
kihagyások az olvasót bizonnyal a költő 
vére hullására emlékeztetik, melyet a 
Disznófejű nagy úrral vívott küzdelem-
ben vesz t e t t . . . Hartmann J á n o s . 

Pesti György Haláltánc-éneke Holbein 
képeivel. (Bevezetéssel ellátva közli 
Dézsi Lajos.) Az elmúlás gondolata 
a legősibb költői indítékok egyike. Ér-
zéki ábrázolása különösen nagy válsá-
gok idején divatos, midőn a szenvedé-
lyei rabjává sülyedt ember hajlandó 
megfeledkezni arról, hogy valamikor 
vége is lehet e földi «tánc»-nak. A kivé-
telt nem tevő halálraeszméltetés ilyen-
kor sohasem téveszti el hatását. 

Nálunk a Halál-himnusz néven isme-
retes, «elmegyek meghalni» kezdetű régi 
nyelvemlék már elég korai időből 
nyujt példát arra, hogy az életvég e 
mindent kiegyenlítő, mai jelszóval «de-
mokratikus»-nak nevezhető felfogása 
őseink szellemi világát is foglalkoztatta. 
Újabb táplálékot s szélesebb körben 
való elterjedést e morális célzatú intés 

akkor nyert, mikor a középkor halál-
költészete mesteri illusztrátorának, az 
ifjabb Holbein Jánosnak haláltánc-
képsorozata nyomtatásban is megje-
lent (1538). E műnek egyik kiadását, 
melyben a képek alatt Aemilius Geor-
gius latin versei olvashatók, használta 
fel a brassói Wagner Bálint olyformán, 
hogy Holbein képeit fametszetben utá-
nozta és saját latin verseivel együtt 
Imagines Mortis címen 1557-ben ki-
nyomatta. 

Irodalmunk története szempontjából 
fontosabb ennél Pesti Györgynek A ha-
lálra emlékeztető éneke 1560-ból, mely, 
mint tartalmából látható, a híres né-
met festő képeihez írt magyarázó szö-
veg s lényegében nem egyéb, mint az 
említett Aemilius Georgius latin versei-
nek szabad átdolgozása. Ezt a Pesti-
féle régi éneket és a hozzátartozó Hol-
bein-sorozatot tette közzé újabban a 
Magyar Bibliofil-Társaság megbízásá-
ból Dézsi Lajos, a régi magyar iro-
dalom legkiválóbb ismerője. A meg-
lepően szép kiállítású kötet bevezetése 
magáról a műről s a vele összefüggő 
kérdésekről igazi tudós kézre valló, 
könyvészetileg is kitűnően fölszerelt 
tájékoztatással szolgál. 

A műfaj további fejlődését szinte 
napjainkig követő bevezetésből ki-
tűnik, hogy e költői indíték irodalmunk 
nagyjai közül Vörösmartynál, Madách-
nál, Mikszáthnál is föllelhető, sőt a 
mult évtizedből is akad említésreméltó 
feldolgozása. Az itt közlöttekhez pótlá-
sul érdemes megemlíteni, hogy újabb 
költészetünkben, főleg a huszadik szá-
zad eleje óta erősödik e motívum ihlető 
ereje. Már a nyolcvanas években is 
akad ugyan ilycímű vers, pl. Margitay 
Tihamérnál, s a századforduló évéből 
ily tárgyú Pekry Károly költeménye, 
A mulató csontváz ; a legutóbbi há-
rom évtizedben azonban egész sor ver-
ses és prózai közlemény fölött talál-
kozunk a sokat sejtető «haláltánc» cím-
mel. (L. Babits M., Farkas Imre, Fodor 
Dezső, Miklós Jutka verseit és Berkes 
Imremeg Lovik Károly novelláit.) Vala-
mennyi újabb alakítás között legérdeke-
sebb Vajda György Haláltánc-éneke, 
amely a Vado mori-féle Halál-himnusz-
ból származó reminiscenciái, ciklikus 
beosztása (Vigadók és Buslakodók — 
tömegek, — a nők halála), Holbein mo-
dorára való határozott utalása és 
W. Gyenes Gitta primitívkedő rajzai 
révén felfogásban legközelebbi rokon-
ságot mutat az ősi motívum régi fel-
dolgozásaival. Baros Gyula. 
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