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meg is történhetik az a nem szokatlan 
dolog, hogy hangulata utóbb az ellen-
kező végletbe csap át és tavaszt kö-
szöntő himnuszának lelkifeszültsége 
diákos léhasággá oldódik, nem szabad 
az olvasót ilyen saltomortalékra kény-
szerítenie és egyetlen rövid leírás kere-
tén belül a lírai, a köznapi és a népies 
próza között hintázni. (Köszöntöm azt, 
aki jön.) Még akkor sem, ha az írásnak 
«Kitépett naplójegyzet» alcímet ad. 
Átdolgozással nagyon szép lett volna 
ez : megkapó részletei vannak. 

Kár, hogy az író nem válogatta meg 
jobban a kötetbe fölvett írásokat. 
Aktuális jellegű, múló értékű, bár ötle-
tesen írott újságcikkek, akármilyen 
kedvesen hatnak a maguk idején, nem 
mindig olvadnak bele szerencsésen egy 
kötetbe, amelyből az író egyéniségének 
egységesen kellene kidomborodnia. Leg-
alább is át kellene rostálni, össze kellene 
hangolni, hogy az ilyen szavak, mint 
«fess», «frizéroz», kimaradjanak belőlük. 
Még az is elkerülhető volna, hogy az 
olvasó kétségtelenül felismerhető remi-
niscenciákat fedezzen fel. S ha már az 
ember szereti Rostand-t, ne beszéljen 
cyranói tégláról, hanem maradjon meg 
a cyranói fahasábnál. 

Hogy ennyire számbavesszük a fo-
gyatkozásokat, az azért van, mert 
a könyvet nem lehet egy-két szóval 
«elintézni». Tichy Kálmán tud írni. 
Prózája dallamos, sok helyen költői 
szárnyalású. Dúskál a szavakban, ját-
szik velük, csillogtatja őket. Szókincse 
oly bőséges, hogy ugyanazt a gondola-
tot többszörösen variálja, fokozza, anél-
kül, hogy a divatos szóújítás, vagy 
erőszakolt kapcsolás segítségére szo-
rulna. 

Allegorikus és symbolikus meséi 
szépek, bár néhol nehezen érthetők. 
Szimbolismusa néha miszticismussá ho-
mályosul, másutt túlontúl zsúfolja a 
képeket. Igy a Különös Országban a 
bolygó hollandi szerepeltetése az isme-
retlen hajós gyanánt teljesen fölösleges 
és zavaróan hat. 

A kedélyes, derűs tréfában otthonos 
(A zivatargyáros, Egyszavú Egon, 
Mihály rendet csinál), iróniája könnyed, 
de ahol cinikus, ott bántó. (Látogatás.) 
Legőszintébb és legmeggyőzőbb akkor, 
ha a meleg érzés hangján beszél. Az 
emberszeretet szava könyvében ural-
kodó hang és a természet szépségeit 
minden változatban rajongva ünnepli. 
Mind a négy évszakban egyformán tud 
gyönyörködni, finom megfigyelései van-
nak és ha akar, szép, egységes hangu-

latot tud adni. Az «Ősz, Sajóvölgy, 
Alkonyat» olyan, mint egy borongós 
őszi tájkép, figurális elemekkel. Egészen 
szép. 

Utoljára hagytam verseit, mert azok 
a legszebbek. Mély érzés hevíti a ver-
selésre, pazar szókincse a lüktető sorok-
ban szinte túlárad, erőteljes, anélkül, 
hogy erőltetett volna. És i t t a leg-
egyénibb. A prózában is gyakori allite-
rációi és gondolatritmusa verseiben 
még jobban érvényesül. R. Kozma Ilona. 

Gyorskocsin Erdélyben. (Kutatások, 
rajzok, emlékezések. Irta : Siklóssy 
László. Egykori illusztrációkkal és Ha-
ranghy Jenő rajzaival. Pásztortűz -
könyvtár. 10. sz. Cluj-Kolozsvár, 1927, 
140 1. Minerva-kiadás. Bp., a Studium-
könvvesbolt bizománya.) 

Az újabbkori magyar műgyüjtés 
lelkes megszervezője s a művelődés-
történeti kuriózumok buzgó kutatója, 
Siklóssy László ismét jó nyalábra való 
érdekességgel kedveskedik a tárgyköre 
iránt fogékony olvasónak. Könyve cím-
lapján csak «gyorskocsin» való utazást 
igér ugyan és így is kezdődik a multba 
való kirándulás, de alighogy megismer-
kedünk a százévelőtti alkalmatossággal 
s alig kísértük el Yahot Imrét Kolozs-
várra, a szerző átültet bennünket idő-
gépére és szeszélyes ötletességgel mu-
tat ja be a letünt századok különleges-
ségeit. 

Útunk előbb a középkori Bécsbe 
vezet, ahol egy erdélyi származású 
ötvösművészcsalád sorsával ismer-
kedünk meg, majd egykorú adatok 
alapján XVI. századi «eleink»-ről meg-
tudjuk, hogy legdivatosabb ajándék-
tárgyaik a nemesfémből készült poha-
rak és gyűrűk voltak. Azután Oláh 
Miklós «istoriás»-kárpitjai (gobelinjei) 
elé kalauzol a szerző, meg a rejtelmes 
«unikornis» titkaiba és a «krinolin» tör-
ténetébe avat be. Közben a régmúlt 
idők bűvészéről, Boscoról, «táncos 
püspökeink»-ről, az exlibrisekről és még 
sok más érdekes személyről s tárgyról 
tudunk meg jellemző apróságokat Sik-
lóssy kellemes előadásában. 

Á csinos kiállítású kötet hatását 
fokozzák a stílszerű fejlécek és a régi 
képek nyomán készült ízléses fény-
nyomatok. A tizenhét fejezetre oszló, 
kedves könyv megérdemelte volna, 
hogy tartalomjegyzéket is mellékel-
enek hozzá. V. M. 

Bartalis János lírája. A világháború 
elején egyik fővárosi folyóiratban ta-
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lálkoztunk néhányszor Bartalis nevé-
vel, s bár e név utóbb majdnem egészen 
eltünt szemünk elől, merőben mégsem 
feledkeztünk meg róla ; néhány meg-
kapóan őszinte, mélyből kiszakadó 
hang emlékét kapcsoltuk hozzá. Most, 
hogy az Erdélyi Szépmíves Céh könyv-
sorozatának egyik, takarosan kiállított 
kötete (Hajh, rózsafa) tíz évi termésé-
ből majdnem száz darabbal ismertet 
meg, lényegileg nincs mit módosíta-
nunk róla nyert régi benyomásunkon. 
Bartalis valóban őszinte és mélyérzésű 
költő, nem ritka félszegségei és gyá-
moltalanságai ellenére is az, sőt talán 
épen e hellyel-közzel kiütköző ügyet-
lenségek mutatják legjobban szeplőte-
len írói becsületességét: utálja az 
ügyeskedést, az írói fogásokat és csala-
fintaságokat ; a jelmezeknél többre 
becsüli a meztelenséget. 

Még a külső forma mezétől is ide-
genkedik : csupa szabadverset ír. Tes-
sitori Nóra, a jeles erdélyi verselőadó 
művésznő, aki Bartalis könyvéhez 
emelkedett hangú bevezetést írt, némi 
jóhiszemű egyoldalúsággal úgy tün-
teti fel, mintha a Bartalis-féle próza-
vers hasonlíthatatlanul gazdagabb 
hangszer volna bármily kötött for-
májú költeménynél. Szerinte Bartalis 
minden élményének más-más a rit-
musa, tehát e sokmuzsikájú mondani-
valót egyfajtájú, megkötött, törvény-
szerinti verslábas lüktetésre útnak in-
dítani lehetetlenség; ezek tempóját 
nem határozhatják meg emberi elmék 
faragta rendszabályok, mert ezek az 
Élet ritmusának sokféleségéből táplál-
koznak. Mondanom sem kell, hogy 
mindez annyira nem helytálló, hogy 
majdnem az ellenkezője igaz. Sok-
muzsikájú mondanivalónak a hihetet-
lenül gazdaggá kiművelt kötöttforma 
bizonyára több megnyilatkozási lehető-
séget nyujt , mint a nagyon is egy-
muzsikáju szabadvers ; s az «emberi 
elmék faragta rendszabályok» épen 
nem irányulnak «az Élet ritmusának 
sokfélesége» ellen, inkább maguk is 
abból «táplálkoznak» : fokozatos gaz-
dagodásuk ez életritmus sokféleségé-
nek fokozatos megismerése és művészi 
birtokbavétele útján következett be. 
Az élménykincset époly kevéssé van 
okunk félteni a formakincstől, mint 
teszem a nyersaranyat attól, hogy 
az aranyműves technikai eljárásai alá 
bocsássuk. 

Általán téves dolog — bár a leg-
megrögzöttebb tévedések egyike — 
a szabad meg a mértékes formájú vers-

Napkelet 

nek ily merev szembeállítása. A való-
ság az, hogy a szabadvers maga is 
versforma, mégpedig nem is afféle pri-
mus inter pares ; benne a mozgási sza-
badság korlátlansága inkább csak lát-
szólagos : költő legyen a talpán, ki e 
szétáradásnak oly kevéssé ellentálló 
formában mégis meg bírja őrizni a mű-
vészi épséget s kellő nyomatékhoz jut-
tatni a verslényeget. Valódi szabad-
verset csak az írhat, kinek művészi 
jelleméhez legtermészetesebben épen 
ez a versforma talál, mintahogy valódi 
szonettet is csak sajátos szonettköltői 
vénától várhatni. Elvi elszánással 
«szabadverselni», vagy ebben épenség-
gel forradalmi újságot látni (a szabad-
vers ősibb minden kötött formánál!): 
éretlen és értetlen vállalkozás. S ma-
napság mégis Dunát lehetne rekesz-
teni a sok programmos «kötetlen» köl-
tővel, kik közül nem egy valósággal 
önmagára lelhetne a «törvényszerinti» 
formákban, s mégis dacosan elnémít 
minden ritmust — elvből, tetszelgő 
törvényenkívüliségből. 

Bartalis nem tartozik ezek közé. A 
naivságot és egyszerűséget ő nem szen-
velgi : lelke szerint naiv és egyszerű. 
Ilyfokú átlátszósághoz bátorság kell 
(azért kedveli annyi ifjú titánunk a 
homályt és komplikáltságot) : ez az 
átlátszóság nem egyszer valódi mély-
ségekig enged bepillantást. «Az erdő-
ről hazatérő favágók csoda dolgokat 
beszélnek. A nap mint piros máglya-
tűz, a madarak dalán hamvad el és 
rügybe szakad a fák hegye. A kérges 
tenyerű favágók mondták ezt nekem. 
Fizessen meg az Isten érte nekik, jó, 
becsületes emberek». Ez a prózavers : 
vers ; azzá teszi a szemléletnek szinte 
ősemberi közvetlensége, mely az erdő 
tavaszának jelenségeit «csodadolgok»-ul 
nemcsak hirdeti, hanem ilyenekül látja 
is. Ilyen naiv Kolumbusza Bartalis a fa-
lusi hajnalnak is a De különben csend 
van... című versében : az ébredés ezer 
neszét, színét, illatát, mozdulatát szám-
lálja itt elő, oly szuggesztív erővel, hogy 
lehetetlen nem érezned : ez az érzékel-
tetés egyfogantatású az érzékeléssel; a 
költemény nem hangulatos elemekből 
kirakott mozaikmunka, hanem egyetlen 
erős hangulatnak elemekre bomlása 
egy eredeti egyéniség kohójában. Az 
idillit a költészetben mi hovatovább 
valami rousseaui stilizáltságban szok-
tuk meg ; de Bartalisnál az idilli nem 
stílus, hanem elsődleges (primär) élet-
szemlélet : ő nem pásztoriasan áll a 
dolgokkal szemben, hanem valóban 

57 



898 

pásztorul. Demokratizmusa sem jelsza-
vas «testvériség», hanem gyermeteg 
testvéri érzés (szép példa erre a fenti 
favágó-idézet). Rosszul teszi a könyvé-
hez írt bevezetés szerzője, hogy oly 
hévvel erőlteti az amerikai Walt 
Whitman-nel való párhuzamot : emez 
benne úszik a negyvenes évek szenti-
mentális demokratizmusában, mely 
nagy magyar kortársának, a mi Pető-
finknek költői világképétől sem idegen. 
Bartalisban nincs egy szemernyi tizen-
kilencedik századi lelkiség sem ; köze-
lebb áll az eidüllion ókori tisztaságához 
s legszerencsésebb helyein néha hangja 
is a görög anthologiáéra emlékeztet. 
«Már a jázminbokor is elvirágzott és 
mégsem jött meg az én szép Szerelme-
sem. De el is fog virágozni rendre, tu-
dom, minden virág és mégsem jön meg 
Ő. Szomorúbb a szívem, mint ahogy az 
arcom mutatja, mert én mindig csak 
őreá várok. És mégsem jön meg ő, 
nem örvendeztet meg jövetelével.» Ez 
a jázminbokor nem holmi édeskés 
Boucher-díszlet, hanem kései gyökér-
hajtása annak, mely kétezer éve a 
Hymettos oldalán virult. S van valami 
görögös Bartalisnak naiv páthoszában 
is : az erős érzelmi felindulás nem egy-
szer minden nagyotmondás nélkül 
nagy szót ad ajakára : «Minden áldott 
reggel a te neved kimondásával szen-
telem fel szájam az aznapi beszédre, 
a Te drága neved tökéletesíti ajkaim 
mozgását, teszi szelídebbé és finomítja 
a nyelv hajlását, amely már úgy hajol, 
mint rózsatő a szélben — Feléd.» 

A naivsággal nem épen jár együtt 
erős kritikai érzék. Bartalissal is meg-
esik, hogy kiszalaszt a száján olyasmit, 
aminek naiv túlzása inkább «Kraft-
meyerei», semmint művészet. Ilyen 
kirívó hely pl. Aranyviolákat imádko-
zom című szép költeményének ez a 
fordulata : «. . . most aranyviolákat 
imádkozom. Ma arany violákat. Hol-
nap kitépett szívekből készített pör-
költöt». Efféle túlság helyén van Petőfi 
Őrült-jében (ez is a modern magyar 
szabadvers egyik őse!), de Bartalisnál 
gyökértelen szóvirág. Nem kenyere 
a nagyotmondás s nem is gyakran 
esik meg rajta. 

A primitív életszemléletben mindig 
van valami vallásos áhítat. Bartalis 
művészete is bensően vallásos. Vele 
kapcsolatban Adyra is szokás utal-
gatni — talán mondanom is felesleges, 
hogy minden komoly alap nélkül. Ady 
tragikusan vallásos, Bartalis idillien 
az. «Kereslek, Isten, a földben, a virág-

ban, a fákban és mindenütt megtalál-
lak. Ez az én Istenkereső időm. Keres-
lek a fényes tavaszban, az erdők virá-
gos feje i n t : i t t vagy. Kereslek az eső-
ben, a szomjas vetések susogják : jelen 
vagy. Kereslek a fűben : érezlek, tapo-
gatlak. Ez az én boldog Istentaláló 
időm . . . » és így tovább, a verset le-
záró, megismételt «Hallelujá»-ig. Ez 
nem az Ady hangja, nem leviatháni 
küzdelem, hanem derűs panteizmus. 
Néha stílusával is emlékeztet a bib-
liára, minden szabadvers egyik leg-
ősibb kútfejére : «Szívem csendesülj 
el az előtt, aki mindenkinél előbb való. 
És ajkam némulj el, mert nagy az Úr !» 
E költeményének (Végállomás felé) 
végső szakasza különben talán leg-
szebb hitvallása Bartalis meleg, em-
berszerető lelkének : «Szent Teremtőm ! 
Oly rövid az élet, hogyha egyebet sem, 
csak jót cselekednénk, akkor is egy 
szempillantás alatt elrebben! Nem érde-
mes ezt a maroknyi életet mások elke-
serítésével és elszomorításával eltölteni». 

Emberszeretetének legkeményebb 
próbája az 1919-iki vörös terror idő-
szaka volt. Ezt a katonaviselt székely 
fiú a fővárosban élte át, s A vörös éjt-
szakából meg a Diem perdidi című cik-
lusai ritka őszinteséggel tárják föl 
emberséges és gyökeresen magyar lel-
kének vergődéseit. Szédülve áll meg 
a proletárnyomor örvénye mellett («cisz-
ternás keserv»), s bizakodni próbál : 
hátha eljött az idő a tömegek meg-
váltására s a «sötét sírók» kivezetésére 
(mosogatóié párából égi riviérára». 
Nagy egyszerűségében nagyon egy-
szerűnek látja a jövőt : «Az emberiség 
eddig szomorkodott. Az emberiség 
ezentúl víg lesz». De az emberiség 
bizony nem lett víg, sőt emberi mivol-
tából is egyre jobban kivetkeződött. 
Bartalis hite rettenetes válságon ment 
át : «Egy fülemülefüttyöt végighall-
gatni többet ér, mint az emberekért 
küzdeni». «Elfödte szemem elől a jövő 
hitét a — mocsok.» S a szörnyű kata-
klizma vad erővel eszmélteti rá faja, 
nemzete sorsára : «Hogy tud a nagy 
világromlásban csak ez a szerencsétlen 
ország a legteljesebben, még a halálnál 
is tovább romlani? Egy hatalmas, 
jövőtjelölő-útú nemzet hogy tud a 
negatívumba, a nemlétezés hatvá-
nyaira jutni? Egyén és nemzet tragi-
kuma ölelkezik». 

A kötetnek ez a szakasza alakilag 
is napló ; de ily alakiság nélkül is 
voltakép napló maga az egész könyv: 
egy nyilt lélek naplója. Beszéde termé-
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szetesen folyó, mintha élményeit és 
érzéseit minden komponálás nélkül, 
azon nyersen adná. Pedig komponál: 
verseiben legtöbbször megvan a mű-
vészi koncentráció, a versépség erős 
ösztöne. Ezért helyezkedhet bele bíz-
vást a szabadvers formájába, nem lesz 
lompossá s csak igen kivételesen válik 
prózaivá. S e formán belül nem a 
másoktól rótt kerékvágásokba illegeti 
szekerét, a régi formát meg bírja újí-
tani egy eredeti tehetség jegyeivel. 

Mai nap divat kacérkodni az egy-
szerűséggel. Bartalis nem ilyen kom-
plikáltan egyszerű». Sok helyére máris 
ráillik Babitsnak Dömötör Jánosról 
mondott szava : «A kifejezés ily egy-
szerűsége kevésszer szövetkezett az 
érzés ekkora mélységével.» Bizonyos, 
hogy «szabadköltőink» nem mind-
egyikével kapcsolatban merült volna 
fel emlékezetemben ez a kritikai meg-
állapítás. Rédey Tivadar. 

Ecsedi István: Hortobágyi Életképek. 
(Debrecen 1927. Számos képpel.) Ki 
ne ismerné Ecsedi Istvánt, Debrecen 
szülöttét, aki csak lapokat olvas. 
Eleinte megütődtünk szokatlan, dara-
bos magyarságán. Aztán megszerettük, 
mert vérünkre ismertünk benne. 

Csöndesen ballag mellettünk a pusz-
ták fia. Pipája mellől ritkán ereszt egy-
egy félmondatot, ha nagyon érdemes-
nek tart egy-egy rövid történetet. De 
amit mond, annak magja van. Ez a mi 
szűkszavú magyarunk Ecsedi maga. 

Tanulmánya eljuttatta őt az egye-
temig, de egyéniségében hamisítatlan 
az maradt, akinek kezdettől megismer-
tük. Debrecen legkedvesebb cívise. 

Mindig csak mesét mond ; jártában-
keltében tapasztalt dolgait, apró ese-
teit, útközben hallott jó mondásokat. 
S amit elmond, abból mindig tanulunk 
is valamit. Nyelve a Hortobágy tiszta 
visszhangja. Egyetlen szólama sem ki-
talált. Szókincse valóságos ritkaság-
gyüjteménye a tiszántúli magyarság-
nak. Elbeszéléseiből pedig újabb-újabb 
képekben tárul elibénk a puszták népé-
nek élete. 

Hányan tudják ugyan még a csonka 
hazában is, hogy például mi az a gulya-
kiverés. Pedig az állattenyésztő nép 
életének alig van ennél nagyobb ese-
ménye egész esztendőben. Induljunk 
el hát a Hortobágyi Életképek első 
lapjain és megkapjuk rá a feleletet, 
valóban életképet arról, hogy miképen 
folyik le tavasszal a «Kihajtás a Hor-
tobágy-pusztára». 

Aztán már vele haladunk tovább. 
Látunk «Örökké égő tüzeket az or-
szágút mentén». Végignézzük vele és 
magyarjaival a Holdfogyatkozást a 
pusztán, meghallgatjuk az ottjárt hol-
landusok és angliusok vidám eseteit. 
Szemébe tekintünk az utolsó (?) ma-
gyar vándorköltőnek, Rimanóczi bácsi-
nak és ha útközben elfáradtunk, lete-
lepszünk egy bogrács mellé a gulyás-
főzéshez vagy a halpaprikáshoz, amit 
a szerző olyan jóízűen fogyaszt el, hogy 
szinte jóllakunk olvastában. 

Ecsedi kedves rajzainak, tréfáinak 
értékes kisérője az a Hortobágyi pász-
tor- és betyárnóták című gyüjtemény, 
amelynek lejegyzésében Bodnár Lajos 
zenetanár segített a szerzőnek. Mind-
kettő a debreceni Méliusz könyvesbolt 
kiadása. Szilády Zoltán. 

P. Jánossy Béla: A császár bűnbak-
jai. Ferenc: A csodálatos ember. Ko-
lozsvár. 1927. A magyarországi pety-
hüdt irodalmi élet közepette öröm azt 
az intenziv és lelkes munkát figyelni, 
ami Erdélyben folyik. Ennek a mun-
kának két újabb terméke Jánossy két 
könyve. Az egyik, a «Császár bűnbak-
jai» című regény a hanyatló Róma 
keresztényüldözései korából, folytatá-
sokban már megjelent a «Hirnök» című 
tekintélyes erdélyi folyóiratban, mely-
nek egyik vezető munkatársa a szerző. 

Erről a korról nehéz írni Sienkiewicz 
hatalmas művének, a «Quo vadis»-nak 
befolyása nélkül. Jánossy regényének 
meséje különbözik ugyan Sienkiewiczé-
től, de a főalakok, a bonyodalom moz-
gatóinak jelleme sokszor feltünően ha-
sonlít. A degenerált császár, akit jel-
lemtelen szerencsevadászok vesznek 
körül, köztük a görög intrikus, a jelle-
mes, az ilyen kormányzattól undorodó 
rómaiak, akik keresik az igazságot és 
néha megtalálják (Flavius Clemens 
consul, Caius Lucianus tribun), végül 
az üldözött, de békességes és türelmes 
keresztények. Jánossynál azonban nem 
a szimpatikus római ifjút vezeti sze-
relme a kereszténységhez, hanem a 
szép zsidólányt, Jeddát, téríti meg 
Caius Lucianus. A császárnak is keve-
sebb szerepe van, ezzel szemben az 
intrikus görög, Kalcharias, súlya meg-
nő. Ezenkívül sok többé-kevésbbé fon-
tos eltérés van, de a regényen meglát-
szik, hogy a szerzőnek igen tetszett a 
«Quo Vadis», sőt valószínűnek tartjuk, 
hogy Jánossyt nem a korviszonyok 
szemlélete, hanem könyvihlet indította 
a regény megírására. 
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