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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. 


