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V a j d a s á g i m a g y a r k ö l t ő k . 
(Kéve: Vajdasági költők antológiája, 1928.) 

Legtovább a Délvidéken hallgatott a magyar irodalom. A Bánátban, 
Bácskában, Dél-Baranyában és Horvát-Szlavonországban szétszórt ötszáz-
hatvanezer magyar közt aránylag kis számú a nemzeti érzésben erősebb városi 
értelmiség és az erdélyi és felvidéki aránynál jóval nagyobb a kulturális dolgok 
iránt kevésbbé érdeklődő ősfoglalkozásúak és kis existenciák tömege. Az önálló 
kezdeményező szellemi életnek sincs tradiciója. A költők, kik békében talaján 
termettek, nem tudtak gyökeret verni az otthoni társtalanságban, megnem-
értésben. A fiatal Kosztolányi Dezső, akit pedig a páratlanul megélt drága 
gyermekkor költői élménye fűzött hozzá, mint «a rab a börtön udvaráról», 
úgy vágyott ki «a beteg, boros, bús, lomha Bácskából», «mérges virágok, nyisz-
lett emberek» közül. És aki hittel, babért remélve, ajkán forró szerelmi vallo-
mással sietett feléje, «könnyesővel» tért vissza tőle a fiatal Gyóni Géza. A Bácska 
szíve, Szabadka, sohasem tudott igazán irodalmi központtá emelkedni, sem 
Zombor, sem Újvidék. íróit már békeidőben is a főváros vagy Szeged, Pécs, 
Temesvár ragadta magához. A Vajdaságnak új helyzetében így aztán nem volt 
magyar szellemi centruma, mely nagyobb helyzetenergiájávai magához von-
zotta volna a széthulló vagy szertehúzó erőket és ösztönzést adhatott volna 
az egymástól távol, ismeretlenül Írogató tehetségeknek. Nem adhatott lökést 
a magyar irodalmi fejlődésnek a környező idegen kultúra sem, mert ez — ellen-
séges magatartása mellett — messzefekvő két centrumát kivéve maga is 
híjával volt a megújulás lendületének. Ezek az okok és a baranyai emigráció 
bontó törekvései késleltették a magárahagyott délvidéki magyarság irodalmi 
életének kifejlődését. Ezek magyarázzák azt is, hogy olvasóközönségünk eddig 
szinte semmit sem tudott azokról a tehetségesebb írókról sem, akik pedig, 
magányukba húzódva vagy a szerkesztőségi asztalok robotjában serényen 
Írogattak kezdettől fogva, «megaláztatásokat, súlyos sebeket szenvedve, meg-
nemértő és csökönyösen elzárkózó» közönségüktől. 

Valóságos irodalmi esemény hát ez a kötet (A Képes Vasárnap kiadása, 
Novisad—Újvidék), mely a jugoszláviai magyar írás dokumentumaként egy-
szerre tizennégy vajdasági magyar költőt mutat be majd száz verssel. Egyéniség, 
érték, költői elhivatottság és hovátartozóság tekintetében különbözők ezek 
a költők, amint formában, gondolkozásban és írásmódban, a dolgok meglátásá-
ban és megérzésében különbözők írásaik is. De egyben mégis egyek : a «nem-
törődömség ellen való hites összefogásban». Az antológia kitünő egybeválogató-
jának, Csuka Zoltánnak nagyon igaza volt, midőn mindenkit összehozott 
«a közös veszedelem, a vajdasági közönség álmossága ellen». Mert ma ennek a 
küzdelemnek a kimenetelétől függ minden : az őrzők sorsa — kik néha talán 
Ady hitetlen hitével, de mégis a nagy erőpróbára elszántan állják a strázsát — 
épen úgy, mint a jugoszláviai magyar kultúra sorsa, melynek odaát nincsenek 
igazabb virrasztói náluk. 
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De nemcsak irodalomtörténeti jelentősége, belső költői értéke is ajánlja 
e kötetet. Új, értékes költői egyéniségeket mutat be s köztük néhány igazi 
tehetséget, ritka — változatos élménykörben és kifejezési stílusban. Vegyük 
sorjába őket. 

Ambrus Balázs az elmult boldog századvég örököse «árva szívvel, méla 
szemmel» nézi a világot, sorsa «a hervadt virágé», melynek csak illata maradt; 
emlék a vérző vágyból, halk sírásból. Pedig látta jönni s elmenni és siratja 
Adyt. (A szent halott.) Debreceni József a játszi rímeket szereti, de néha a 
kabarédal hangjáig téved. Talán mert érzelmes lelke még innen van az érlelő 
élményeken. Ferenczy Györgynek egyetlen témája a szerelem. 

«Esztelen versenyfutás az Élet, — s mint zöld gyepen telivér paripák — 
kétségbeesetten szaladunk egy cél felé. — A mezőnyben ott futok én, — a 
cél — a Nő. — Ott szaladok Én a vers, — a végtelenné kiszélesedett forma, — 
kit nem köt már esztergált rács.»— (Én a vers.) 

Ez beköszöntő vers, de ars poetica-félének bizony szegényes. A szerelem 
romantikus kiélése a nagy művész megújító ereje nélkül ma már banálisan hat. 
Képei unt ismerősök s a sablonosra emlegetett szavak nem tudnak érzéssé 
elevenedni bennünk. Pedig Ferenczy nincsen tehetség híján, de elkésett 
trobadur. Egyetlen szerelmi lírikusa a kötetnek. 

Földi Ilonka és F. Galambos Margit a női költészetet reprezentálják a 
kötetben, megnyugvás-keresést a harmóniátlanságban. Mindketten a klasz-
szikus ízlésű költészethez állanak közelebb. Egyedülvalóság, istenkeresés, 
halál, az élet, évek útvesztője, merengő vallatása az időnek — végtelenbe-
nézés a lehiggadt bölcs nyugalomból. Vágynak az élet teljességére, de tartóz-
kodó nőiességük távol tar t ja őket a szenvedélyek szabad tengerétől. És ha 
mégis kifut a hajó és kifosztva visszatér s lesz «vontatóhajó egy kis folyón» — 
elfelejti a «nagy vizeket». (Galambos : Idegen hajó.) Befelénéző szem, érzékeny 
ízlés, a klasszikus költészet kifejező stílusa jellemzi mindkettőjüket s különösen 
az utóbbit kiérett, nemes formaművészet. 

Gergely Boriska másfajta költői egyéniség. Az «érzékek duhaj viharzásá-
ban» az életet ünnepli, a piros kacagást, melynek «orgonaszója kicsendül a test 
szent templomából és beharangoz a termékenységnek». (Kacagás.) Irtózva 
látja, hogy vészek várnak minden tagunkra, ha a vak ösztön útján elbotol, 
de a kétely tartóztatásánál erősebb a vér pezsdítő szava, nagy élet-igenlése: 
«Mindenem ép. És mindenem szeret: A szemem, a szám, — a szívem : Istent, 
világot, embert, illatot, lármásan — virulok csüggve a földön, mint vérvörös 
virág, — melyet díszül tűzött a mellére a lázbeteg világ). (Hozsanna magamért.) 
Forró lüktetéssel ver benne az élet. Vallás és öröklött erkölcsi eszmék harcolnak 
lelkében Zarathustra evangéliumával és az élet pogány tanításával. Isten, 
világ, imádság, átok még fájdalmasan külön-értelmű dolgok nála; bűn és baj 
valók, az arany és a vér «a legkegyetlenebb bálványistenek». (Szépség.) De már 
nem fél önmagától. Gyönyörűség (ha fájdalom is), hogy meggondolás nélkül 
odaröpülhet, ahová ösztöne haj t ja őt, a szabadnak született madarat. «Torokon 
tobzódik csapzott kedve.» S mikor «a mellére szívott mámorok kék füstje 
méreggé üllepül», akkor is felborzongatja, hogy «párzik a föld és párzik az élet». 
— Kétségtelen lírai tehetségének individualizmusa ad szárnyakat: korunk lírája 
azonban ma már az intellektus felé hajlik, másrészt az Egész lelkét keresi s így 
nagyon is elavultnak érezzük az Élet szerelmének ezt a hevét s hangját. Az 
«örök emberi érzések» csak lényegükben azok, de nem intenzitásukban is. Mintha 
csakugyan «elzengtek volna Sappho-napjai». Nietzsche ma újból nálunk is 
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erősebben érezteti hatását (nem a kritika joga, hogy túlmenjen e megállapítá-
son), de egy eddigi egészségesebb kor teljesebben értelmezi és egyetemesebben 
(nem épen a szenvedélyek irányában) éli, — igaz, inkább férfiemberre szabott 
filozófiáját. 

Kováts Antalt elmélyedés és misztikus hajlam jellemzik, emellett tech-
nikai ügyesség, mely nem bíbelődik szokatlanabb formákkal. Szeret elmélyedni 
a gondolatban a lét nagy problémáira felelgetve lelke kérdéseinek. Néha a 
Felhők-kel rokon tépelődések adják meg költeményeinek alaphangulatát. (Leg-
tökéletesebb az ember.) Az élet nagy kérdésére : miért? minek? — közös nyug-
talansága ez az anthológia költőinek — a keleti filozófia lélekvándorlásában 
keres hasztalan megnyugvást: «Örök körforgás, mozgás, nagykörű, — Szédítő 
taposómalmában járunk, — S húzzuk-vonjuk igánkat — Egy nem muló, egy 
örök Úr körül. — S nem tudjuk, hogy miért, minek?» (Szédítő taposómalomban 
járunk.) 

Somogyi Pál egyensúlyozatlan. A «kenyértelenség tantalusi kínjai között» 
a lázadás nagy igazságtevésétől vár felszabadulást. Fel van hangolva húrja az 
ember és természet összezengő örömére is. (Május.) De stílusa nem mindig 
költői. A formai felszabadulás örömében mintha elfelejtené, hogy művészi 
kifejeződés nincsen az anyag ellenállását legyőző erőfeszítés nélkül. 

Szenteleky Kornél az eddig említettek között a legérettebb tehetség; 
igazi lírai természet. A dolgokkal való találkozásában rájuk árasztja lelkét, 
átlelkesíti őket. A világ csak az átélésben nyer nála életet. Megnőtt életével 
a valóság elevenségében él benne, rajta, fölötte, egész lelki és testi lényén 
elhatalmasodva. Beleélés és valóság között nincsen nála átmenet, aminthogy 
kifejezési eszközei is az egyiket a másikba folyva jelenítik meg s a véges jelen-
ben együttéreztetik a mult végtelen történését. (Könnyű este, Giorno dei 
morti). Költői és emberi énje annyira egy, hogy ez amannak minden fájdal-
mával éli földi életét. Túlfejlődött érzékenységén kívül súlyossá teszi ezt a 
költő individuális lelki alkata is. A lírikus befelénézésével mindig magába 
tekint s mentől mélyebben néz, annál jobban megvilágosodik előtte egyénisé-
gének különössége, egyszerisége. Ehhez magasabbrendűségének tudatában 
alku nélkül ragaszkodik. Jogosnak érzi kiélését, vágyainak, álmainak betelje-
sedését, gyűlöletesnek egyszerű környezetét, mely minden nagy élményt meg-
tagad tőle és magához láncolja elszakadhatatlanul. A költő örök egyedülvaló-
sága nemcsak lelki, de a test epidermisét is kisebző fájdalommá keservesedik 
számára a «hasznos, trágyás, egyenes, bácskai barázdák» közt. «Minden oly 
hasznos, minden józan, — a szépség apró angyalkáit épúgy — kiűzik a hurka-
szagú házakból, — mint az éhes, lázas, riadtszemű — ko ldusoka t . . , — . . . a 
késnyelők és komédiások — félve, idegenül kullognak e tájon — és alázatosan 
köszönnek — a füstölgő trágyaszekereknek . . .» (Bácskai éjjel.) 

Minek itt a költő? «Az álom pilléi senkit sem visznek smaragdos, rubintos 
óperenciákba.» Megpróbál menekülni. (Hajnalban. Milyen jó lenne. . . ) 
Az utazás kicserélő, megújító nagy élményei visszaadják nyugalmát és költe-
ményeinek a békesség klasszikus harmóniáját. (Az Olymposz alatt, Barátom a 
szamár.) De régi életéből nincs menekvés csak a távollét elmuló idejére. Újra 
kezdődik minden s változatlanul folytatódik. A költő magára marad fájdalmas 
egyedülvalóságában. Bezárkózik a költészet tornyos világába élményei s 
könyvei közé. Mint Leopardi Recanatiban . . . S bár elvesz tőle «hitet és mosoly-
gást, kedvet és csókvágyat», mint «szívó szenvedély reszketős rabja» nyul a régi 
írás narkotikuma után. «Olvassa s ismétli szinte könyvbetéve». (Ismét Leopardi.) 
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És jönnek az öreg esték Schoppenhauerral «ráncosan, súlyosan, halálvárósan». 
És az átolvasott éjtszakák az ébredés valóságát rettegő, tébolyító véggel: 

Éjjel van, horkol a dagadt disznóhízlaló, 
a százláncos gazda gutaütötten emészti 
az esti vinkót meg a paprikást, 
mialatt én spanyolul tanulok, 
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait ámulom 
vagy Nietzsche megejtő szépségeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel. . . 

De aztán hirtelen kibúvok a könyvek 
magos és biztos bástyája közül 
ki az ólszagú éjtszakába! 
Kapzsi, otromba ebek csaholnak utánam, 
de én már kint járok a vetések közt 
gonosz mosollyal, mint a kazalgyujtogató. 
Alattomosan kuncorgok, 
káröröm bugyborékol bensőmben, 
mert most ültetem el a téboly 
mákonyos, magtalan, tündérszép 
virágait 
a hasznos, trágyás, egyenes, 
bácskai barázdákba. (Bácskai éjjel.) 

Az individualista költőnek ez a kétségbeesett lázadása környezete ellen a 
modern kor tünete. A költő többé nem érez vele együtt, kisszerűnek, primitívnek, 
elmaradottnak látja, fölötte állónak, kinőttnek önmagát és felsőbbrendűségének 
magasságából kívülről tekint rá vissza. E fejlődésen a magyar individualizmus 
is keresztülment. De a magyar költőt vérébe ágyazott fajisága, el nem alkudott 
felelősségérzete s a magyar irodalom százados nemzeti, szociális jellege mindig 
mérsékelte hevületében és tartóztatta kitöréseiben. Nálunk a legkeserűbb 
indulatból is kiérzik a szeretet. Csak ezt érezheti Szenteleky Kornél is. Pusztul. 
De megmarad költőnek és magyarnak. Az idegenné lett bácskai barázdák 
között is. 

A költőket, akikről eddig szólottunk, a költészet azonos felfogása fűzi 
össze. Költészetük szubjektív líra, tárgya az én, a költő egyéni világa, « p r i v á t 
ügyei». Ebben tükröződik (s ennyiben fontos) a világ, természet, emberi-
ség. Behatásukra benne — a nagy Egy darabjában — az örök emberi felel 
vissza, az egyén individuális különössége szerint sajátos hangon, de az intellektus 
által vezetett kifejeződésben. Azok a költők, akiket tőlük külön választottunk, 
milliók közös érzését akarják visszhangozni s a jelenségek összeségében, az 
Egész lelkében keresik a kifejezetlent. A költészetnek ez a felfogása a megvál-
tozott időkben gyökerezik. A háborúk és forradalmak tömegmozdulásai egy 
időre megsemmisítették az egyén különállását, magában-valóságának értelmét 
s a tömeget tették meg célnak és értékmérőnek. A lírát túlharsogta a vihar, 
zúgott a kor, a «közös inség, közös láz, közös zavar». És Babits fájdalmas két-
kedéssel írhatta le akkor : «Mit ér a szó, mely csupán tied?» A korhangulatnak 
ezt a változását Petőfi is érezte a forradalom felé sodródó időkben s fejlődése-
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nek egyik fokán költői programmként vallotta is. De nála a közérdekű lírának 
— mely sohasem vált kizárólagossá — mindig önmaga az első tárgya. Új költőink 
az egyén teljes megtagadásával csak az emberiséget és a világot akarják 
kifejezni s a dolgokat kozmikus összefüggésükben, egymáshoz való viszonyuk-
ban kihangsúlyozni. A lélek szerepe náluk alig több a szeizmográfénál, csak 
«felfogja az idők viharát», világok rezgését, de a magáéból nem ad hozzá. Ez a 
személytelenség a költői kifejeződés módjára is jellemző : eget, földet átfogó 
képek, elvont fogalmak, a jelenségek mögött feltorlódó energiák éreztetése s a 
lelki folyamatnak a rendező tudat beleszólása nélkül való visszaadása. Egészé-
ben véve törekvésük csak a közel-multtal szemben új, a fejlődés folyamába 
állítva folytatás ez is. Embermegváltásuk a mult század elejének szociális 
humanizmusával rokon s a szemlélet kozmikus szélességét szinte minden nagy 
költő ismerte, Shakespeare is s nálunk különösen Vörösmarty. Tudják ezt az 
Antológia költői is. Az orosz, francia és emigrációs hatások mellett megérezni 
rajtok a hazai elődök kultúráját is. Költői egyéniségük összetételében épúgy, 
mint a forradalmas tagadások és túlzások mérsékletében. 

A forradalmas multhoz — legalább a költői felfogást illetően — talán 
Haraszti Sándor áll még a legközelebb. «Vállán a fájdalom keresztjével a világ 
szomorú arcát figyeli és szelid naivsággal kiáll prédikátornak, hogy az evan-
gélium keresztény hangján az orosz megváltást hirdesse gazdátlan társainak 
az «ég fekete szemfedője alatt didergő városokban». Mintha számára a művészet 
nem volna több a társadalmi harcok fegyverénél. Elnyúló, címnélküli, számozott 
szabad verseiben talán csak az itt-ott felcsillanó költői képek s a sorok lüktetése 
sejtetik a művészi hatásra törekvést. Mikes Flóris verseiben még ritkábban 
lehet ezt felfedezni. Nem annyira aktivista irodalmi meggyőződése, inkább 
most fejlődő kifejező tehetsége miatt. Akár a szimultán-megjelenítéssel kísér-
letezik (egy alig születő máris eltünő éjféli pillanatban az egész egyszerre-
történést, «Kozmosz rút játékát» akarja megsejtetni), akár balladás-kurucos-
szabadverses «Bitang-nótával» vagy az «átok-üzenet» «nagyon paraszti, mérges 
és negélyes szitkaival». Egy lexikonra való címszó, néhány ige, jelző, keverve 
«mind együvé S detur, signetur, — több is kell ahhó . . .!» 

Csuka Zoltán verseiben letisztultan és kiteljesedett alakjukban jelentkez-
nek az újabb művészi törekvések. Tartalomban : a «földet körüllüktető» tömeg-
érzések, a nagy közösségeket átfogó gondolatok, az ember szociális mivoltának 
hangsúlya. A közösség mint költői tárgy vagy a «tömegember» érzésvilágán 
keresztül szólal meg, vagy az egyénnek hozzávaló viszonyában. Eddigi multjá-
ban mindkettőre van példa. Ami mégis új, az a lelki élet mélyebb és teljesebb 
megszólaltatása, a dolgok egyetemes összetartozóságának állandó hangsú-
lyozása. A világnak ez az új meglátása különösen az egyén viszonyában érin-
tetlen területekre vezet. Ezekről való az a hatalmas vizió is, mely kiérett 
művészi formában jelenik meg Új pünkösd kitöltése című versében. A tömeg 
lelkivilága szűkebb, néhány ősösztönre és alapérzésre korlátozott. De meghódí-
tása a «magasabb érzelmi világ» számára nagy költői értékeket jelenthet. Meg-
érezni ezt Csuka Zoltánnál is az Eggyékapcsoló kenyértelenség lázas rapszó-
diájában. Kifürkészetlen világ a költészet másik új tárgya, a gép is. Embertől 
nyert emberivé elevenedő gigászi lényébe mintha gyöngeségét: a lelki élet 
hullámzását is belevitte volna alkotója, az ember. A közös futásban együtt 
dalol, hujjázik a motor szíve s az «ember mellében piros dalt éneklő szívmotor 
és együtt szorul el a miért? hová? örök kérdő jelére. A végtelen rohanásban 
együtt sújtja őket az áthághatatlan : tovább nem! Együtt zuhannak s a szét-
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nyilt sebből együtt csorog a benzin és a piros embervér, «hogy ezer hasadékán 
a földkéregnek (az örök életringató testébe) eggyéforrottan felszívódjanak». 
(Benzin és embervér.) Verhaeren himnuszai a géphez, csak kezdetét jelentették 
egy ismeretlen világ feltárásának. Azóta a gép hősi és tragikus életével bevonult 
a művészetbe. 

Az új gondolati tartalom a maga kifejezésére igyekszik új képeket is 
teremteni. A megszokott szavak által keltett «látás» mechanikusan folyik le 
szemléleti kép nélkül és így nem ébreszt lelki reakciót. Az expresszionista költő, 
hogy valódi szemléletet, közvetlen látást idézzen elő és érintkezésbe hozza a 
dolgokkal az élvező lelkét, új képeket alkot a maga friss érzékelése alapján, 
egy-egy elem túlhangsúlyozásával, de emlékképek belekeverése nélkül. Igy 
születnek meg az ilyen, a költői hangsúlyozás szuggesztív erejét éreztető kife-
jezések : a nap piros szemaforja intett, fölágaskodtak a hegysörények, fény-
pászmák szaladtak az ég homlokára és lepergett az éjtszaka róla, a mély álmok 
ködéből felmerült az erdők válla, a házak elkezdtek tapsikolni fehér színekben, 
pirosban meg halványkékben. — A külső forma nála is a szabadvers. De ezt 
lelke hullámzásához szabja s így változatosabb gördülésűvé teszi. Szabadverse 
majd lélegzetnyi sorokban, egy végtében haladó tagolatlan hullámként ömlik 
el, majd meg a hangzás, hangsúlyozás vagy gondolat szerint hosszabb-rövidebb 
verssorokra darabolódik és strófákra szakad. 

Ez a költészet, bár új szépségeket is hozott, magában mégis szűkkörű. 
Mikor a tartalomból kizárta az egyént és a költő személyiségét, leggazdagabb 
tárgyáról mondott le. Mikor elvetette az összes versformákat — egyet, a szabad-
versét kivéve — s formai gazdagságukkal együtt a melódiát, rímet, mértéket, 
a költői képek eddigi modulációit, sokszor a ritmust, a komponálás és stílus 
szerkezeti vázát is, ezer és ezer olyan lehetőséget utasított el magától, mely 
kiformálta a nyelvet az ősi kháoszból s évezredeken keresztül mindinkább 
fölébe emelte a prózának a verset s ezt annál végtelenül sűrűbbé, összefogla-
lóbbá, az «örökkévaló» kifejezésére mindennél alkalmasabbá tette. Azzal, hogy 
a költészetet programmszerűen szép-ellenes vagy irodalmon kívül eső célok 
felé vitte, szociális theóriák kifejezésére használta fel és tudományos mód-
szerekhez szabta, ősi lényegétől mindjobban eltávolította és a maga újító törek-
véseit minden mást kizáró iránnyá fokozta le. «Új költészet» helyett (mely 
magába olvasztotta volna a gazdag örökséget) a költői kifejezési mód egyik 
fajtája lett, egy új összetevő a költészet szintézisében. 

A későbben vagy más irányból érkező költők érzik is ezt. Tamás István 
és Fekete Lajos már nem fordulnak többé ilyen programmosan egy irányba. 
Mindent megszólaltatnak, ami leikükön átviharzik. Erős lírai egyéniségek 
magukba olvasztanak mindent és mindenbe beleviszik lelküket. Tamás István 
forrongóbb, könnyebben érzelemre lobban. Friss lírai leleménnyel, szinte játszi 
próbálkozással csap le a tárgyakra s a világ mindenütt egyformán gazdag költői 
élmény számára. Széles skálájú lelkével mindent meg tud élni. Majd minden 
verse sajátosan más s benne más önmaga. Az egyik szürreálista automatiz-
mussal pörgeti le a lélek gondolathullámzását (Párizs boulevardjain), a másik 
impresszionista kép az Azurpartról. Aztán falusi fotografiák primitív bájjal, 
az örök visszatérés nagy szeretetével, az egyszerű boldog élet csöndes líráján. 
Versek apjáról, a nagy élettalálkozásról: «Csak álltunk a roppant égi bazilika 
alatt — fejünk fölött kis aranymeteorok égtek, — a harangok zsurja épen 
elkezdődött — bim-bam, bim-bam, — és körültáncolt bennünket a vörös 
alkonyat». Önmagáról, «az irreális fiatalemberről», a csendes kis fiúcskáról, aki 
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«ahová ültetik, ott marad, anyák glóriát húznak buksi — fejére és ezt mondják 
előtte rossz kölykeiknek : — Látod, olyan légy, mint a Pistika». 

Forrongó énje vulkanikus összevisszaságban dobál fel lávát, füstöt, 
hamut, követ és aranyat. De milyen gazdagságban ezt is. Milyen jó, hogy nem 
sikerül: «kikapcsolni a lelki motívumokat, — hátra arc, indulj, trará ! trará ! 
Éljen a béke és a biztonság !» A «rágó és rekeszizmok békességes, fájdalomnél-
küli életében» nem lennének ugyan tűzhányók, nem ijesztenék az «utálatos» 
olvasót (így titulálja egyik kötetében) «pukkasztó kérdések»: «Van önnek tűz-
álló ruhája? És egyáltalán : tudja ön, hogy ki zokog délutánonként az óceán 
fenekén?», de nem volna a zűrzavarból kitisztuló harmónia sem. Erős, nyeset-
len, nyiratlan, talán ősi tehetség keresi itt a maga megnyilatkozási formáját 
mondanivalóban, kifejezésben, tipografiai érzékeltetésben. Megérdemli, hogy 
a kritika figyelemmel kövesse útján. 

Fekete Lajos a lehiggadt forrongások komoly szintézisét igéri. Gazdag 
lelki tartalom, melynek semmi sem idegen a humanumtól, finom érzék az ará-
nyok iránt, jelentékeny mesterségi tudás és készség a művészi tanulásra. És 
mindez könnyed készséggel, frissen, verejték nélkül. Új, anélkül, hogy újító 
lenne, megérzi az ősi nyelvben a szóképzés ősi zamatát, de nem bogarászik 
furcsaságok után. Érzelmi hovatartozását a föld határozza meg, melyen 
született. A milliárd csirával terhes föld, melyre langyos harmatú hálót terí-
tenek a tavaszi reggelek, hol a parányi magvak viharzúgatta lombos sudarakká 
nőnek, fatörzsek rimánkodnak a szélben, felhők robognak magasságos égben, 
vizek csobognak folyókban, záporokban, rügyek pattannak, színek vannak, 
szunnyadó erdők és szelíd dombok. Róla írja legszebb verseit. A földjén élő 
paraszt földszeretetével és a rajta nőtt tanult ember mélabús visszavágyásával. 
A «Vassal és fohásszal» hangulatban Arany János páratlan művészetű Reg és 
estjével rokon. 

Föltámadást bugyogtak 
előszökött nedvei a völgynek és a hegynek. 
Gátak roppanva énekeltek, 
amint átnyargalt rajtuk győzelmes morajjal 
a tavaszi ár. — 

Az élet egyetemes, ritmikus lendülete lüktet mindenben : «Fecske a 
fészkét tatarozta — s bátor íveléssel — a gólya — hasogatta újkék egét a 
messzi mezőknek». 

«Kunyhók falait, — tervek feszegették — s az ember, — az első nap-
sugárban, — vassal — és fohásszal — köszöntötte a kipihent fekete földet. — 
Inak feszültek, veríték csorgott a friss barázdán — s kemény ajkakon nótába 
fütyörödött a remény. — Ekék villogtak lángos vassal — s szent tűz gyujtott 
fel embert s barmokat. . .» És utána az elbágyadt este végtelenbe nyíló ősi 
képe : «lomhán — elcsigázva, — ahogy eregette haza a békés nyájakat, — fehér 
fénnyel millió csillag — s a harmat esőzött.» — — A legnemesebb férfi líra szól 
az Egy csendes tavaszi hazafelé című versében. Olyan ez, mint egy tavaszi 
szonáta. De ez csak egyik hangja költészetének. A természet kozmikus egy-
ségét (Tavaszi reggelek hálójában) épúgy érzi, mint az egyetemes életből 
az emberbe besugárzó s az emberből szétrajzó energiákat. (Jeltelen állomás.) 
Van szava a férfiban feltorlódó, a gondolattól visszatiltott, mégis kitörő vágya-
kozás enyelgő csábítására (Csókbontó szavak a lányhoz), de az emberi közösség 
nagy szomorúságainak (Gonosz cselédek házai, Találkozásom Józsefekkel) 



542 

kifejezésére s a testvériségben csalódás fájdalmára is. (Hangos röhögve s fütyö-
részve.) Formában is érezni az egyeztető törekvéseket. Nála újra versalkotó 
elem a ritmus, mérték, hangsúly, melódia s hangfestő szerepében a rím. 

A forradalmak után új szintézis felé kanyarodik az út a költészetben. 
Az egység, az összetartozók egybefogása felé halad a kultúrákban is. 

A miénkben is. Erdély és a Felvidék után a Vajdaságban is megszólaltak a 
magyar költők, a közös, ősi kultúra örökösei. Énekelnek — az otthonos vidéknek. 
Hites összefogásuk harcbaszállás a széthúzás, nemtörődömség ellen és biztató 
üzenet a küszködők felé : «csak össze kell tartani és adott körülmények között 
annyi cselekvő munkát kell végezni, amennyit csak lehet, de cselekvő munkát 
végezni, és nem hallgatni, nem tespedni, — élni, mozogni, mert a mozdulatlanság 
halál, a mozdulatlanság pusztulás.» Ők vannak, szólnak, «kongatókként, figyel-
meztetőkként, mint Ady mondta : őrzőkként a strázsán, — vagy talán a lélek-
harang rángatóiként». Valóságra válik-e a hitük, vagy elvesznek egy szálig? 
A súlyos, mindent eldöntő választ a vajdasági közönségtől várják — és tőlünk 
is, magyar olvasóktól. Müller Lipót. 

Fáy Ilona: Bánky Tamás fiai. — 
Regény. Budapest, 186 lap. — Régi, 
de még sokáig aktuális témát hoz elénk 
az író a Bánky-család tipikus történe-
tében. Valameddig szemünk előtt folyik 
a magyar középosztály reménytelennek 
látszó élet-halál harca, mindaddig nem 
lehet közömbös előttünk a szépmultú, 
de halálra ítélt gentry sorsa. Egy-egy 
hanyatló magyar család élete mintha 
az egyetemes magyar életet is példázná 
számunkra. Ezért kísérjük együttérző 
figyelemmel Fáy Ilona regényének 
meséjét is, amely ennek a régóta meg-
indult és rohamosan kibontakozó ma-
gyar tragédiának egy változatát adja. 

Bánky Tamásban váratlanul kidől a 
régi, híres család utolsó erős egyéni-
sége, aki még biztosan őrizte az ősök 
anyagi és szellemi hagyatékát. Fiai 
közül már egy sem tudja méltóképen 
betölteni a családfő díszes, de nehéz 
hivatását. A haldokló választása három 
fia közül a középsőre esik, aki jogaka-
démiai tanárságáról fájó szívvel le-
mondva, kelletlenül veszi át az ősi bir-
tokon való gazdálkodást. Az új élet 
nehéz megpróbáltatásai száműzik csa-
ládi életének addigi meghitt boldogsá-
gát és melegségét. Szörnyű lelkiszaka-
dék választja el hitvesétől. Együtt él-
nek, de külön járják az élet kálváriáját. 
«Van-e nagyobb távolság, mint amilyen 
az együttélők között támadhat?» Ez 
a mélyről felszakadó kérdés rámutat 
arra a lehangoló sivárságra, amely a 
lelki elhagyatottsággal jár együtt. A 
tátongó lelkiszakadék a sorscsapások 
súlya alatt egyre mélyül s az anyagi 
válságok idején már-már úgy látszik, 
hogy semmi sem tartóztatja fel a végső 

katasztrófát. De az élet csodákkal tel-
jes és nem ritkán irracionális megoldá-
sokkal lep meg bennünket. A Bánky-
család juniorja, a féktelen és duhaj 
legény is emberfölötti áldozatkészségre 
nemesedik, a reménytelen szerelem 
tisztítótüzében. Sógornője boldogító 
búcsúcsókjának tiszta emlékével neki-
vág az új világnak és munkás, új életet 
kezd. S ő a legboldogabb, midőn hosszú, 
küzdelmes évek verejtékes gyümölcsé-
nek, egész megtakarított vagyonának 
feláldozásával el tudja hárítani az itt-
hon fenyegető katasztrófát. Maga va-
gyontalanul menti haza puszta életét, 
hogy azt is feláldozhassa. Mélabús sze-
relmének tiszta eszményképét boldog-
nak látva, elbúcsúzik tőle s elmegy 
utolsó útjára. A harctéren ütközetbe 
készülő bátyját fölváltja, hogy az haza-
mehessen övéihez, ő maga pedig utolsó, 
fölséges áldozatként a hősi halálban ta-
lál nyugalmat. Egy nemes élet önfelál-
dozó szeretete és jósága így menti meg 
a család régi fényét s a megmaradtak 
visszavarázsolt boldogságát. 

Kétségtelen, hogy a meseszövésben 
s a végső megoldásban sok a manapság 
egyre gyérülő romantika és epikai he-
roizmus. A végzet rendeléséből olyan 
titokzatos és fölemelő csodák mennek 
végbe a szereplők lelkében, amilyene-
ken csak az nem akad fenn, aki maga 
is számol az élet irracionális tényezői-
vel. A lelkiélet láthatatlanul örvénylő 
s csak kevesektől sejtett mozzanatainak 
gyöngéd föltárásában nyilvánul igen 
kedvesen Fáy Ilona finomvonalú jel-
lemrajzoló művészete. Ezzel a képes-
ségével tudja életre kelteni, a maga sú-
lyos társadalmi problémáival együtt, 
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azt az egész kort, amelyet a szemünk 
elől idestova egészen eltakar a törté-
neti távlat romantikája. Kár, hogy a 
problémák fejtegetése olykor igen las-
san bontakozó, vontatott párbeszédek 
formájában történik s ilyenkor a mese 
szálainak bonyolítása akadozni kezd, 
a hangulat sivársága fárasztja figyel-
münket, s a műélvezés esztétikuma az 
életérzés kietlen fájdalmává határozó-
dik bennünk. Jó, hogy azután elmarad-
nak a társadalmi problémák s a lük-
tetőbb események keretében tisztábban 
látjuk és élvezzük a lelkek sokkal művé-
szibb problémájának megnyugtató 
megoldását. — A regény stílusa meg-
felel a tárgy patinás romantikájának 
s az író választékos ízlésének. Nyelve 
is élvezetesen folyó szép magyar nyelv, 
bár a képes beszéd túlzott erőltetése 
nem egyszer bántóan zavarja természe-
tes egyszerűségét. — A regény egészben 
véve sikerült vonásokkal gazdagítja a 
a háborút közvetlenül megelőző magyar 
élet mélabús képét. Gulyás Sándor. 

Takáts Sándor új könyve. (Régi ma-
gyar kapitányok és generálisok. Második 
kiadás. Bp. é. n. Genius-kiadás. 643 1.) 
A régi magyar vitézi életnek aligha van 
ma alaposabb ismerője és lelkesebb 
dicsőítője, mint Takáts Sándor, a 
jeles történetíró. Évtizedekre terjedő 
levéltári kutatásainak eredményeként 
egymásután jelennek meg zamatos ma-
gyarsággal írt kötetei, melyek főkép a 
XVI—XVII. század művelődéstörté-
netileg érdekes alakjait s eseményeit 
idézik az olvasó elé. Multunk sokféle 
színezetben feltáruló képei közül 
azonban legnagyobb kedvvel azokat 
a jeleneteket mutatja be, melyekben 
a magyar katona erényei tündökölnek. 

Mióta szülővárosa XVI. századi hő-
seinek, a komáromi daliáknak emlékét 
méltó keretben örökítette meg, egyre 
fokozódó buzgalommal fordul a török-
magyar világbeli vitézi élet történeti 
nyomai felé s minél gyakrabban talál 
módot arra, hogy lelkesedését a köz-
tudatba is átplántálja. És hogy ez a 
törekvése megértésre talál, mutatja leg-
újabb könyve is, amely öt év alatt 
immár második kiadást ért. De 
hogyisne fogadnák szívesen művét, 
melyben egy letünt kornak oly emberei-
ről van szó, kik a férfias akaraterő 
mintaképei voltak : Czeczey Lénárd 
kapitányról, a nagy Thúry Györgyről, 
Dobó Ferenc generálisról és más jelesei-
ről a nemzeti megpróbáltatás száza-
dainak. 

Néhányat ugyan közülök régi isme-
rősként köszöntünk ama glória révén, 
mellyel alakjukat régibb vagy újabb 
költőink övezték, de annál jobban esik 
látnunk, hogy rokonszenves vonásaik 
a tudomány világánál sem gyengülnek, 
sőt nem egyszer fokozottabban jelent-
keznek. Ebben természetesen jó része 
van a szerzőnek, aki főcélja érdekében, 
hogy példát mutasson a jelennek, a 
tényeket valóban hatásosan igyekszik 
csoportosítani. Buzgalma főkép az ada-
tok halmozásában feltűnő. Ez a hite-
lesség szempontjából kétségtelenül ér-
dem, de valószínű, hogy a rajz össz-
hangja e nélkül sem szenvedne kárt. 
Talán e részletező hajlama folytán — 
az adatokra való figyelés miatt nem 
veszi észre, hogy különben biztos járású 
tolla néha egyénibben fog, mint az 
átlagolvasó várná. 

Thúry György alakja különösen szí-
véhez nőtt a szerzőnek. Nem csoda, 
mert ennek a jeles vitéznek emléke 
valóban minden magyar ember becsü-
lésére érdemes. De épen ezért jobb 
lenne, ha a sorsa iránt érdeklődő olvasó 
nem akadna fenn holmi tollhibából 
eredő ellenmondáson. Életrajzának be-
vezetése szerint ugyanis «Thúry György 
— nem járt iskolákba. írni sem tanult 
meg». (65.1.) ; később mégis azt olvassuk 
róla, hogy levelet ír (nem : küld vagy 
irat) a királynak és másoknak (75., 
85., 89. 1.). E fejezetben egy «minden 
valószínűség szerint . . . Alistály Már-
ton deák szerzette» éneket is közöl a 
szerző. A Thúry György éneke címen 
ismert tizenhat soros vers a kiadása 
alapjául szolgáló kéziratok szerint 
1648-ban készült. Ily korjelöléssel ada-
tott ki százévvel ezelőtt az Aurorá-
ban is. 

Horváth János igen alapos tudo-
mányos érvekkel bizonyította be (Iro-
dalomtörténet 1914, 1917), hogy csak 
1648-ból származhatik s Takáts Sándor 
mégis visszatér a Thaly-féle ötlethez 
és úgy tünteti fel a dolgot, mintha a 
vers 1548-ban készült volna. Mielőtt 
az olvasó ez állásponthoz csatlakoznék, 
jól teszi, ha megismerkedik az iroda-
lomtörténet ellenérveivel is. Az össze-
hasonlítás eredménye aligha lesz az, 
amit a szerző vall, «hogy Horváth János 
véleménye nem állja meg a sarat». 
A magyaros lelkiséget sugárzó, tar-
talmas könyv különben már célzatánál 
fogva rászolgál az elismerésre : azt a 
szellemet óhajtja ápolni, amely nélkül 
nincs föltámadás. 

A. B. 



544 

Poe Edgár: Groteszk és Arabeszk. 
Elbeszélések és Fantáziák. Athenaeum 
kiadás. Hires könyvek sorozata, IX. 
Ford. Babits Mihály. Poe Edgárnak 
csaknem minden műve azonos téma 
köré kristályosodik. Ez a téma : a bor-
zalom. Alig van jelentős alakja a világ-
irodalomnak, aki ebből a szempontból 
nála koncentrikusabb hajlandóságot 
árulna el. Az efféle tehetségnél aztán 
természetszerűen fenyeget az egyhan-
gúság veszedelme, mert csak legkivá-
lóbb alkotásaiban képes az élet esemé-
nyeit s a maga élet-érzését úgy színezni, 
hogy élet-gazdagságot sejtessenek. Poe 
Edgár csúcsalkotásai ritka gyémántjai 
a világirodalomnak. S Babitsnak igaza 
van : a csúcsalkotások determinálják 
minden költő jelentőségét. Annál ke-
vésbbé érthető, mért kellett e kötet 
nagyrészt gyenge darabjait piacra vetni. 
PoeTegjobb művei legnagyobb hánya-
dát már rég lefordították magyarra. 
Babitsra tehát nem maradt egyéb, 
mint vagy a meglevő fordításokat új 
fordításban ismételni, vagy a gyengébb 
alkotásokat is megismertetni a magyar 
közönséggel. Hálátlan feladatra vállal-
kozott az őt jellemző szerénységgel s 
oly önfeláldozással, mely nem mindig 
vált javára a műnek. A Holló című 
világhírű költemény fordításából, mely 
e könyvben is bennfoglaltatik, ismer-
hetjük meg legjobban Babits fordítói 
sajátságait. Ami Babits fordításait a 
többiek fölé emeli, az elsősorban a 
szöveghez való szinte aggodalmas ra-
gaszkodás. Ő nemesebb veretű, Kosz-
tolányi viszont önkényesebb, de egy-
ben hatalmasabb és zengzetesebb is. 

Hogy mennyire különféleképen lehet 
feldolgozni ugyanazt a szöveget, arra 
talán legjobb példa a Holló utolsó két 
versszaka. Meg kell jegyezni, hogy 
Poe saját verséről szóló tanulmánya 
szerint (A műalkotás filozófiája) e vers-
szakban kitörést, klimaxot akart ábrá-
zolni : 

Babits-fordítás : 

«Legyen hát e szód utolsó !» — szök-
tem föl — sátán vagy holló ! 

Menj, röpködj az éjviharban, a plutói 
bús vizen. 

Itt ne hagyd egy árva tollad, ne 
hogy arról rágondoljak, 

mit hazudtál e szobornak vállán 
ülve peckesen ! 

Tépd ki csőrödet szívemből s hagyj 
magam, míg elveszem. 

Szólt a holló : «Sohasem !» 
Kosztolányi-fordítás: 

«Pusztulj innen a pokolba!» ordí-
tottam fuldokolva. 

Szállj a károgó viharba, vár a bús 
Éj Párja lenn ! 

Egy tollad se hagyd itt, vidd el, és 
ne ölj kétségeiddel! 

Károgásodat te hidd el! Ne marad-
jon nyoma sem. 

Tépd ki csőröd a szívemből. Ne 
maradjon nyoma sem. 

Szólt a Holló : Sohasem. 
Utolsó versszak, Kosztolányi-fordí-

tás : 
És a Holló meg se moccan, néz 

reám, meredve, hosszan. 
A szoborról, a komorról tűz reám két 

tompa szem. 
Úgy ül, mint egy omladékon mélyen 

alvó éji démon. 
A padlón a lámpa vékony sávja 

himbál csöndesen. 
Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed 

egyre csöndesen. 
S nem virrad meg — Sohasem ! 

Ugyanez Babits-fordításban : 
És a szárnya meg se lendül, és csak 

fenn ül, és csak fent ül, 
fent ajtóm fölött a Pallas sápadt 

szobrán csöndesen. 
Álmodó rémhez hasonló szemmel ül 

a szörnyű Holló, 
míg a lámpafény elomló árnyát veti 

rémesen, 
s lelkem e padlómon-ingó árnyba 

fullad csöndesen : 
nem szabadul — sohasem. 

Poe Edgar a borzalmat kétféleképen 
szokta kifejezni. Részegen és józanul. 
Józanoknak mondhatjuk a Hollót, a 
Hollóval kapcsolatos tanulmányt, az 
Aranybogarat, a Mael-folyamot stb. 
stb. szóval mindazon alkotásait, me-
lyekben a borzalom : meglepetés, amely 
megzavarja a dolgok szokott rendjét. 
E műveiben megrázó hatású. Teljesen 
hatástalan, sőt unalmas azonban ott, 
ahol nem borzalomról, hanem borza-
lommal beszél, ahol az érzés elragadja 
s megfosztja szuggesztív megjelenítő 
erejétől. Érdekes, amikor Poe azt írja 
meg, mint lesz egy józan emberből a 
morfium, az ópium, vagy a zöld tea 
(green tea) rabja, de unalmas, mikor 
olyan emberek fantazmáiról ír, akik 
már rabjai a morfiumnak, ópiumnak, 
vagy a zöld teának. Ez utóbbiakat nevez-
hetjük részeg műveknek.Sajnos a Babits 
Mihály által Groteszk és Arabeszk 
címen összegyüjtött művei nagyobb 
részében a gyarlóbb, ájultabb Poeval 
állunk szemben. Poe legjobb műveiben 
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felülmulta önmagát, a gyengébbekben 
viszont sokszor a nevetségességig kitet-
szenek hibái. Jó műveiben borzalmat 
ébreszt, a rosszakban minduntalan 
kimondhatatlan rémületről szól, de 
hatástalanul. A Ligeiában szakadat-
lanul ismétlődik a borzalom szó s hide-
gen hagy. A Hegyek-ben az esze-
lős romantika keveredik a business-
ország trükkjeivel. Az Áruló szív-en 
megfigyelhetjük, hogy túltengő, min-
denáron borzalmat sugalló interpretá-
lásra nem alkalmas a magyar nyelv. 
Aki például német fordításban olvasta 
ezt a kis novellát, kell, hogy észre-
vegye, az angol szonórus, komor árnya-
latokból mennyivel többet lehet né-
metbe, mint magyarba átmenteni. 
Nyelvünk minden gazdagsága s hajlé-
konysága mellett egyszerű és derűs. 
S tud komoly lenni. De túlzó pesszi-
mizmus görgetegeit nehezen hordozza. 
A Holló és az Ulalume költője speku-
latív és olyan novellákban alkotott 
legjobbat, ahol a borzalmat humorral 
ötvözhette. Ilyenek : Pár szó egy 
mumiával, Dr. Tarrés professzor Fether 
szisztémája. 

«A hosszúkás láda» viszont csupa 
őrjöngés. «És most itt volt egy láda, 
amely alakja után ítélve a világon 
semmi mást sem tartalmazhatott, mint 
Leonardo Utolsó Vacsorájának egy 
másolatát.» Micsoda naivitás ! Túlsá-
gosan a levegőben lóg ez a művészet. 
A kifejezés őrjöngő intenzitása egyet-
len pontján D'Annunzióval rokon. 
Perverz különcködéseit érdemes szem-
beállítani a Maupassant szigorú és 
mesterségesen hűvös realitásával, mely 
az emberi sorsok borzalmait mélyebben 
döbbenti belénk, mint Poe, aki a bor-
zalommal sokszor csak eljátszadozott. 
Régi igazság, hogy a költészet a józan-
ság és mámor helyes keveredéséből 
keletkezik. Legjobban maga Poe Edgár 
tudta ezt, hiszen egész teóriája, hogy 
a költői alkotás nem egyéb hideg spe-
kulációnál: a részeglelkű ember bástya-
építése volt a maga rosszabbik művész-
alkata ellen. Fontosabb volna a gyenge 
Poe Edgárok interpretációjánál, né-
hány tanulmány Poe Edgár életéről, 
sorsáról, lelki-testi habitusáról. A Met-
zengerstein agyrémes, ellenszenves ro-
mantikája s az állítólag magyar tárgyú 
novellában árulkodó tájékozatlanság 
csak csökkenthetik Poe a művész 
iránti tiszteletet. Ha maliciózusan akar-
nánk szólni, azt mondanók : babonás 
és részeg ember arca néz ránk a gro-
teszk és arabeszkből (Az Usher-ház 

vége. A festő, aki Eszméket fest. Amit 
csak rossz festő tehet). De hisz tudjuk, 
nem csupán ez, más is bontakozik ki 
Poeból. Annyi bizonyos : Poe az ember, 
azokban a művekben, melyekben felül-
multa önmagát, nem mutatkozott oly 
világos körvonalakkal, mint tökélet-
lenebb alkotásaiban. Világosan látjuk 
ezekben a hiába leplezgetett részegség 
(s nem csak lelki részegség) rabját, a 
színészszülők gyermekét, sőt a túl-
materiális Amerika fiát is, aki csupa 
ellenzékiségből s hogy feltünjön, túl-
ködös irrealitásokra s bizarrériára k é n y 
szerült. Gyarlóbb e kép, mint amit 
rendszerint nagy művésztől várunk, 
de egyben intimebb. Közelebb visz 
hozzá. 

Babits lapjában azt írják : «Babits 
fordításai remekek !» Mi nem intézhet-
jük el ily rút rövidséggel e kérdést. 
Mit szóljunk effélékhez : «Szívem meg-
szün verni». «Meghagyta valami halk 
pír gúnyképét a keblén», «Talán túl-
magas fogalmat is táplált a következe-
tességről és a méltóságról». «Úgy talál-
ták, hogy hökkentő differenciával 
mulja felül a legmerészebb képzelet 
várakozásait. (Általában minden novel-
lában átlag egy tucatszor fordul elő a 
hökken vagy hökkentő szócska.) «Olyan 
szörnyű pusztítást csináltak», «Én már 
itt vagyok egy darab óta», stb. stb. 
Persze ezek mellett nem szabad elhall-
gatni, hogy a fordításokban többnyire 
virtuozitás nyilvánul meg. Az a hibá-
juk, ami az erényük : hűség. Mintha 
szándékosan akarná hangsúlyozni Poe 
nyegleségét. Hogy ez az emberi saját-
sága se vesszen feledésbe? Érdemes 
ilymódon tisztelni a halottakat? Látva 
az élők kincses és sohasem eléggé mél-
tányolt erőfeszítéseit, aligha érdemes. 

Marconnay Tibor. 

Londesz Elek : A mennyei koldus-
asszony. Versek. (Athenaeum-kiadás.) 
A hűséges szeretet, szelíd bánat és 
emlékezés dalai. Glóriát von az elhúnyt 
hitves homloka köré és erős hitben 
gyökerező rezignáció nyilvánul meg 
minden sorában. Dédelgetve őrzi bána-
tát : «Szenvedni. . . megtisztult öröm». — 
«A szenvedés szívemnek legdrágább kincse 
lett.» — Fájdalma ritkán keserű : 
«A föld . . . hálátlan cimbora! . . . nem 
nyílik ki szája, Csak ha sírgödröt ásít». — 
«Mily aratással bíztat a vetés, Melynek 
örök mulandóság a magva?» — « . . .csak 
bús mese Egész mi életünk!» Lehiggadt, 
nemes világnézet filozofálgató versei-
nek alaphangja : « . . . vidd a gyönyört 
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eszményi magasba, E nélkül az élet 
sarába merül». Ugyanilyen a Dervis-
ének. Formái keresetlenek, nem «olyan 
madár, mely kottából dalolgat», — a 
sorok könnyen lejtenek és a rímek tisz-
tán csendülnek. Ám a költő maga int : 
«Ne mondj ítéletet !», így hát saját 
soraival jellemezhetem legjobban köny-
vét : «E könyvet teleírtam én, De nem 
betűkkel, hanem érzelemmel — . . . s 
magányomban most úgy zeng új dalom, 
Mint amikor tapogatódzom éjjel S meg-
ütődik a régi cimbalom . . .» 

R. Kozma Ilona. 

Böszörményi Jenő : Verőfényes úton. 
Elbeszélések. Budapest, é. n. 128 lap. 
Soli Deo Gloria kiadása. — A fény-
képezőgép lencséje, bármily tökéletes, a 
változatos életnek, a különböző alakok-
nak csak léleknélküli külsejét, felszí-
nen játszó hullámtöréseit rögzíti meg. 
Művész kezében azonban a gép felvéte-
lei is lehetnek igazán jellegzetes élet-
képek, a valóságnak művészileg is ér-
demes adatai. A művészettel fotografá-
lók közül való Böszörményi Jenő is. 
Elbeszélései az alföldi magyar világnak 
hű, pontos és természetes fotografiái. 
Alakjai vidéki pletykálkodó asszonyok, 
ügyetlen mozgású, lassú észjárású 
tanyásnépek, furfangos és találékony 
parasztgazdák, megértő, boldog hitve-
sek. Nem találkozunk a könyvben az 
elbeszélésnek különösebb drámaiságá-
val, a jellemzésnek tömörségével vagy 
összetettebb voltával, a leírások káp-
rázatosságával vagy üdeségével, de van 
benne valami nagy-nagy szeretet, oda-
adó, meleg szív, mellyel a legjelenték-
telenebb alakot is gyöngéden öleli körül. 
Ezenkívül van benne magyarság. Alak-
jai mind egy kevéssé ismert alföldi 
város és az alföldi tanyavilág napbarní-
tott, önérzetes, büszke magyarjai. 

A kötetben bizonyos igéretet jelző 
kvalitások kétségkívül feltalálhatók. 
Hogy értékekké válnak-e, azt követ-
kező kötete tán világosabban adja tud-
tunkra. Halász László. 

Egy pesti pótszázad. Regény, írta : 
Kilián Zoltán. Budapest, 1928. A Ma-
gyarság kiadása. Mindnyájan vissza-
emlékezhetünk arra, hogy a világ-
háború alatt a magyar társadalomban 
mekkora felháborodást keltett a kato-
nai irodák teljesen egyoldalú faji össze-
tétele : annak a bujkálásnak ered-
ménye, melyet a kiválasztott nép a 
frontszolgálattól való mélységes ide-
genkedésében tanusított. Ezekre a 

furcsa viszonyokra visszaemlékezve, 
nyilván a legszemélyesebb tapasztala-
tok és legközvetlenebb megfigyelések 
alapján írta meg ezt a kis regényét 
eleventollú elbeszélésírónk, Kilián Zol-
tán. Csupa markánsan megrajzolt, jel-
legzetes és eleven figurával népesítette 
be könyvét, gyakran valóban szinte 
meghökkenünk, amint olyan már-már 
elfeledett típusok állnak elénk, akikkel 
a háború alatt nap-nap után, de épen 
nem valami nagy gyönyörűségünkre 
találkoztunk. 

Kilián könyve szinte megdöbbentő 
képet rajzol a «Hinterland» katonai 
bujkálóiról, kimeríthetetlen lelemé-
nyességükről és arról a szörnyű korrup-
cióról, amely majdnem minden ízben 
kiaszabadította őket a frontra masi-
rozás halálos veszedelméből. Szenvedő 
és pusztuló magyarok, élelmes zsidók, 
ravasz és kiméletlen csehek tarka for-
gatagát keveri előttünk ez a könyv, 
melynek oldalait legalább is akkora 
felháborodással, mint amilyen mohó 
érdeklődéssel forgatja az olvasó. Ke-
gyetlen, de épenséggel nem elfogult 
vádirat ez a kis regény. Nem elfogult, 
mert nem túloz, nem általánosít. Tud 
olyan zsidókról is, akik nem vonták ki 
magukat a katonai szolgálat alól. 
Gyűlölet sem vezeti tollát, írását a 
háborúban résztvettek aligha fogják 
elfogultnak érezni. 

Egy érzelmesen lefolyó szerelmi tör-
ténet, egy derék magyar tiszt lelki-
vívódásainak szálára fűzi fel a front-
mögötti élet ezernyi aprócska ese-
ményeit. 

Kiliánban jómennyiségű humor és 
erős szatírikus véna is van. Ez külö-
nösen jól érvényesül a kis kötet másik 
hosszabbacska elbeszélésében, amely-
nek «Első kanadai regénygyár» a címe. 
Ez a szatírikus írás frissen és valóban 
ötletesen figurázza ki a nálunk is 
annyira elterjedt szenzációs amerikai 
regények tartalmatlanságát és szél-
hámos eszközeiket. Kacagtatóan mu-
tatja meg, hogy efféle szellemi termé-
kek sikeréhez íróik részéről milyen 
kevés alkotótehetség, viszont az olvasó-
kéról mennyi egyűgyűség és bekötött-
szemű hiszékenység szükséges. —n. 

Krüzselyi Erzsébet; Örök csenddel 
ködön át. Fáklya könyvtár kiadása. — 
Akiknek mérecskélése régiesnek azt 
tartja, ami Jupiterről vagy Merkurról 
szól, modernnek pedig azt, ami repülő-
gépek vagy rádiók lehetőségeit variálja, 
sohasem fogják megérteni a Verset. A 
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vers ott kezdődik, ahol az imponderá-
biliák uralkodnak, ahol a próza tehetet-
len. Igy tehát a kritikára vállalkozónak 
sem könnyű feladat prózában meghatá-
rozni azokat a valóban különleges 
sajátságokat, melyek Krüzselyi Erzsé-
bet költészetének varázsát adják. Első 
és felületes pillantásra nincs a verseiben 
semmi sem, ami valami feltűnő eredeti-
ségre vallana. Még valami épen csak 
őrá jellegzetes témakörre sem speciali-
zálta magát. Bizonyos azonban, hogy 
nem a feltűnő eredetiség teszi a jó 
verset. Mindaz, ami valamely költőben 
különvalóság, az esetek 90%-ában rej-
tett erőként lüktet a vers ereiben el-
keverve. Akinek van ízlése és arány-
érzéke, tehát szerénysége és tehetsége, 
nem veri nagydobra, ha valami új szi-
nét látta meg a létnek. A jó költők — 
különösen manapság — nem lehetnek 
hangzatosan újszerűek, hiszen mindaz, 
ami a durvább szemnek és fülnek új-
szerű, már rég kipróbáltatott és könnyű-
nek találtatott. Manapság a dübörgő 
erő is csak árnyalati finomságokban 
nyilatkozik meg. Még a nyersebb-ihletű 
férfiköltőknél is így van ez, mennyivel 
inkább a nőnél s olyan nőnél, aki sok-
szorosan beteg és tehetetlen. 

Krüzselyi Erzsébet szakadatlanul 
küzd a matériával, de sorai közt egye-
temes emberi fájdalom sóhaját halljuk. 
Tele vannak e sorok nőiesen szubjektív 
izgalmak elektromosságával. Látszólag 
csekélyek a témák, amelyek az emóciók 
szárnyán dalba suhannak, szülőfalujá-
nak, a meghitt folyóknak és hegyeknek 
szeretete, a testi nyomorúság följajdu-
lása, a visszhangtalan impressziók 
tompa kétségbeesése, a reárakott ke-
reszten föltornyosodó martirium éposza. 
S mindezek a látszólag már kimerített 
témamedrek, nála bő mondanivalók 
folyóivá duzzadnak, mert megtelíti 
őket valami oly megfoghatatlan maté-
riával, amely egyes-egvedül az ő lényé-
ből fakadhatott. 

Krüzselyi Erzsébet egyik legjellem-
zőbb példa arra, hogy a költészet ma-
napság a finom eltérések, az alig észre-
vehető különvalóságok szeizmográfja. 
Nem csak az igaz költő, a műélvező is 
kell, hogy belehelyezkedjék a néki ide-
gen világba. Kell, hogy élvezze egyéni-
sége kibontakozását, teljes megnyilvá-
nulását. A költészetre (és általában a 
művészetekre) mondhatjuk, hogy úgy 
a megalkotás, mint az élvezés elsősor-
ban figyelmet követel. Az igaz művész 
s az igaz műélvező minden porcikája 
ügyel. Szinte érezni alkotásában és 

élvezésében a figyelem feszültségét. 
Figyeljük csak e strófa belső zenéjét. 

«Erdély széléhez simulón 
Kárpáti fenyvesek alatt 
Suhannak a két kis folyón 
Végnélküli tutaj-hadak . . . » 

Vagy vegyünk egy egészen máshangú 
verset : 
«Fakó, szegényes testilétünk árnya 
A távolok kis rejtett zugain 
Ott sorvadhat, ott senyvedhet: ki bánja, 
Míg száll dalunkkal szárnyasan a rím. 
Egy szívtől máshoz látogat a lelkünk, 
Halk ujjal enyhítünk ezer sebet. 
A magunk vérző bánatát felejtjük, 
Míg másnak nyujthatunk testvérkezet». 

És aztán : 
«Minő csodásan szép, ha egy a másik 
Dalában lelke énjét érzi benn — 
S néhány szent, drága percre minden 

átsírt 
Gyötrelme, vágya, gyásza elpihen», 

Mily egyszerű sorok ! S a lejtésük-
ben, az egymásmellé fűzésükben, a 
fonetikájukban, a ritmusok árnyalati 
eltéréseiben, szóval az imponderábiliák-
ban van valami varázslatos. És ez a 
varázs megismétlődik és újra meg újra 
belénk csendül Krüzselyi Erzsébet 
csaknem minden versébőT 

Idővel mindinkább ellenszenves lesz 
az a sokfelé terjedő vita, amely afölött 
szeretne dönteni : mi a fontosabb a 
versben : a hogyan, vagy a mit? A mon-
danivaló, vagy a mondanivaló módja. 
Mily abszurdum, hogy e tényezőket 
egyáltalán szembe lehet állítani ! 
Persze, hogy a mondanivaló a legfonto-
sabb. De kell, hogy a mondanivaló 
módjával egybeforrjon. Akinek igazán 
van mondanivalója s költő : okvetlenül 
megtalálja az adekvát kifejezést. S ne 
áltassuk magunk : akinek «van mon-
danivalója», de nem tudja «kihozni«, 
annak nincs költői mondanivalója. 
Mindinkább belátom, hogy ép a helyes 
módszerre való rátalálás az, ami által 
a költőnek kitetszik a mondanivalója. 
Megint hangsúlyozom:módszer és mon-
danivaló : szervesen egy s aki el akarja 
őket választani : barbárja a költészet-
nek. 

Mindezekből pedig láthatjuk mi az 
oka a Krüzselyi Erzsébet s a Krüzselyi 
Erzsébetek aránylag csekély sikerének. 
Hálátlan dolog-e manapság az ilyen 
nem pretenziózus költészet? Bizonyos, 
hogy félig-meddig a durva hatások 
gépkorszakát éljük. De csak félig-med-
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dig. Mert míg a közönség felületesebb 
s lelketlenebb része mindinkább ön-
tudatosan és szégyentelenül elfordul 
attól, ami se nem sablon, se nem különc-
ködés, másrészt mindinkább nő azoknak 
a száma s azok vágyának intenzitása, 
akik belátják, hogy a költészet ma nem 
csak prófécia, de példaadás is a leg-
tökéletesebb életre, a legsugárzóbb lelki 
intenzitásokkal telített életre, egy olyan 
életre, amely minden tudományos és 
szociológiai igazságot átlát és elismer 
s amely mégis a politikai állapotok 
szörnyűségei fölött áll, amely lebírja a 
legsötétebb uralmakat is, sőt amely 
vigaszos jele annak, hogy a költészet 
épúgy, vagy sokszor még dúsabban 
virágozhat felháborodást keltő állapo-
tok közepette, mint ott, ahol rend van. 
Ha jól meggondoljuk igaz mondás, 
hogy a költészet: indignáció. S regisz-
trálnunk kell, hogy ebben van valami 
ránk magyarokra nézve vigasztaló is, 
hiszen egykori birodalmunk legnagyobb 
részét s főkép a viruló irodalmú Erdélyt 
bőségesen táplálja ez az indignáció. 

Krüzselyi sokat tanult másoktól. 
Fölvette magába az Ady és Babits-
folyamokat. Különösen az utóbbit 
azonban megsemmisíttőbben kellett 
volna magába kevernie. A szívgalam-
bot — szívharangok-szerű mű — egy-
szerű, lapos és egyben ellenszenvesen in-
tellektuális rímek Babitsnál sem voltak 
egyebek a virtuóz nagylelkű esetlenke-
déseinél. (Utánzói divatot csináltak 
abból, ami neki ritka próbálkozás volt.) 
Kisebb virtuózitású költőknél könnyen 
következtethetünk ily jelekből a hallás 
egyetlen intenzitására, vagy egyéb 
okokból eredő technikai ügyefogyott-
ságra. A mélyi, léti és hasonló erőltetett 
szavak sűrű használata, az alkotás-
gyönyörszerű szóösszetételek, az agy 
porlétű testparány-szerű sorok olykor 
zavarossá teszik az egyébként tiszta 
vonalvezetésű verseket. 

Krüzselyi Erzsébet így is nagy-
vigaszú bizonyítója Erdély kifogyha-
tatlanul bugyogó szellemi forrásainak 
s az erdélyi magyar gyökerek kiirthatat-
lan mélységének. 

Marconnay Tibor. 


