
E L V E K É S M Ű V E K 

Babits lírája. 
(Babits Mihály : Versek. 1902—1927. Athenaeum.) 

Az egész Babits-líra, a Laodameia s a Vihar című drámai töredék egy 
kötetben: olyan könyv ez, amely aggodalom nélkül vághat neki még a mi 
líra-tipró vandáikorunknak is, nem kell hódítania, csak emlékeket idéznie, 
a harc rég eldőlt, ennek a kötetnek az útja a győztes konzulnak kijáró diadal-
menet. Ha a kötet vége most jelent először meg, az eleje a magyar irodalomnak 
immár évülő tradiciója. E gyorsított pergésű században egy élet sok is egy 
életműnek: huszonöt év alatt a legvakmerőbb kezdés is beigazolt multtá 
higgad s a vakmerő ösvény is robogó kocsik országútja lesz. Az akadékoskodok 
parányi ellenzékét nem számítva, minden irodalommal foglalkozó ember tudja, 
hogy ezek az egyetlen vers-kepébe hajtott kévék a magyar határ biztos értékei 
s a Babits-líra kultúrhistóriánk örök fejezete, nagy vizsgáztatója a jövő iro-
dalomtörténészeinek. 

Sajnos, nálunk az elismerés époly hiányosan indokolja meg önmagát, 
mint az el nem ismerés. A szimatunk ütközik meg a dolgokon s az nyugszik 
beléjük. Kellemesnek találjuk, amit kellemetlennek találtunk; lelkesít, ami 
fölháborított, de a miért felé csak bizonytalan s ép ezért görcsösen ismételt 
szavaink vannak. Az üldözött költő örüljön, hogy tömjénezett költővé avattuk, 
barbárok vagyunk, akik a kicsiny vagy nagy, a jó vagy rossz s nem az ilyen 
vagy olyan dimenziójában nézzük a dolgokat. Babits nagyságát elfogadtuk, 
akár az asztrológia tényeit, de a Babits-jelleg, a Babitsban kinyilatkozott ter-
mészeti tünemény még ma is óvatosan körültopogott lobogás, amely kiég a 
jellemzések ketrecéből. A kritika mindig csak megközelítés, de a mi meg-
közelítéseink olyanok, mintha a természettudós az embert mint gerincest 
jellemezné s még jó, ha ennyire is pontosak vagyunk. 

Vajjon ez a kötet: az egyéniségre árulkodó vonásoknak ez az összenyalá-
bolása közelebb visz-e a Babits-rébuszhoz, vagy megint megelégszünk tohonya, 
elbutéliázó cimkéinkkel s újra hallatjuk a szavakat, melyek a Babits-név mögé 
biggyesztve, egyre értelmetlenebből hangzanak. A fehér fénynél is összetettebb 
fény a költő s a mi prizmáink nagyon kezdetlegesek. De ha hamis lesz is a 
spektrum, föl kell szítanunk magunkban a spektrum-igényét. Nem elégszünk 
meg az irodalom Babits-fülkéjére akasztott önkényes jeligékkel, verskivonatoló 
tolmácsolásokkal: az emberi adottságok szövevényét, a költő-jelenséget, kor 
és Isten üzenetét keressük e háromszáz vers mögött. 

* * * 

Néhány év előtt Magyarország egyik legnagyobb élő írója Babits Mihályt 
Amadéhoz hasonlította s ezt a hasonlatot elismerésnek szánta ! Ez a hasonlat 
bizonyára mulatságos, de ép ilyen mulatságosan szűknek találom azt a két szót, 
amely közé Babitsot a kortárs-közvélemény beszorította. A jóakaratúak azt 
mondták: stílművész, a rosszakaratúak: utánérző. Stílművész, tehát nem 
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közvetlenül, egyéni formáin át nyilatkozott meg, hanem egyénisége és szavai 
közé iktatott stílusokon át, ahogy a drámaíró közbeiktatott jellemeken át 
nyilatkozik meg. Utánérző : ugyanennek a lelkimechanizmusnak lekicsinylő 
megnevezése. Az író számára az irodalom és a kultúra jelenségei az írás-
impulzusok, azért ír, mert a beléáramló alkotások újra és újra megkívántatják 
vele az alkotást. Nagy pszichológiai bravur, ha kimutatjuk, hogy e stílus-
keresés mögött testet-lelket emésztő művésznyugtalanság, egy nyúzott ember 
határtalan érzékenysége lappang. 

Nem keresem a rikító ellenmondást, de bizonyos, hogy utánérzésre kép-
telenebb, önnön stílusába jobban bebörtönzött magyar írót, mint Babits, alig 
ismerek. Hogy ragadtak rá ezek a bojtorján jelzők? Érdemes lesz ezzel a köz-
félreértéssel foglalkozni: talán megfogunk valamit, ami ugyanakkor magya-
rázata ennek a tévedésnek, amikor a Babits-jelleg felé is Ariadne-fonál. A nagy 
írókban egy belső delejes sarok működik, amely ifjúságuk tévelygései után 
olykor egész váratlanul rántja őket magához, máskor lassan, de folytonosan 
húzódnak felé. Hirtelen vagy lassabban, de belecsúsznak a saját elemükbe s 
akkor erre az elemre bízzák magukat, határozott és egyirányú sodrás viszi 
őket, s ezt a sodrást érezzük az egyéniségüknek. Babits Mihály azonban félt 
a tulajdon elemétől. Nem a tudatával, hanem az egész szervezetével félt tőle, 
ahogy csak a belénk költözött végzettől félhetünk. Nem dobhatta oda magát 
önmagának; tudatát az életének, líráját az ösztöneinek : s ezt az önmaga elleni 
kapálózást kerülgetik a mi jellemzés-frázisaink. 

Minden írásműnek először a morfológiájával szeretek tisztába jönni. 
A Babits-líránál már ezek a legkülső jegyek is egy olyan nevet sodornak belém, 
amit Babitssal asszociálni talán képtelenségnek tűnhet fel. Van valami a 
Babits-lírában a Dosztojevszkij-hősök kételemű összefontságából. Ahogy ezek-
nek a tudatára a tudatalatti, úgy indázódik a Babits-lírát létrehívó szándé-
kokra az erősebb és izgatóbb szándéktalan. A Dosztojevszkij-hősök Istenhez 
rántják magukat és végzetükbe hullanak : így húzódik el és hajol vissza a Babits-
líra delejes pólusától. Ne gondoljunk itt rejtett freudi lélektályogokra, 
andré-gidei elnyomásjelenségekre.* Az én eszme-szólamának és a szervezet 
káotikus dallamának az egymásba csapása ez. Az én megszédül az élete mélyén 
zúgó folyam fölött s a part erős gyökereibe kapaszkodik. Egyelőre ne keressük : 
mi ez a part és mi ez a gyökér: csak a vergődő test mozdulatát figyeljük : 
a hullámok el-elkapta test s a vadul markoló kéz ellentétét, ez a kettős és mégis 
egy mozdulat: a Babits-líra alapmotivuma. 

* * * 

Induljunk el kívülről befelé s az akaratosnak és végzetesnek ezt az egy-
másba villódzását rétegről rétegre megtaláljuk. 

Babits Mihály nem formaművész a szónak abban az értelmében, hogy 
a formák sajátos lelkét zengeti ki, mint pl. Tóth Árpád, inkább formabontó, 
aki kiforgatja a formát költőtől független abszolut jellegéből s egyénisége 
relativitás-örvényébe kavarja. Tudom, hogy Babits maga is hitt formaművészi 
hivatottságában. Az Irodalmi problémák-ban olvasom, hogy a magyar nyelv 

1 André Gide és Babits közt több valódi rokonvonás van, mint összevetett 
írók közt lenni szokott ; mindenekelőtt szellemük «kétszólamusága.» De míg 
André Gidenél egy tudatossá vált, nevetkapott erkölcsi válság osztja meg a szel-
lemet, Babitsnál ez a válság inkább intellektuális ; problémává sosem fejlik, 
tudatalatti. André Gide csinálja és fejleszti a válságát, Babits revelálja. 
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egy kiváló formaművész ajkán nagyszerű összegezője lehetne a világirodalom 
formakincsének. Kedvenc gondolataink rendesen takart céljaink. S valóban 
szinte példátlan az a forma-habzsolás, amellyel Babits a hexametertől az Ady-
versig, a makámától Petőfi tízes trocheusáig minden formát magához cibált. 
Csakhogy ezek a formák többé nem óklasszikai strófák, nem az angol líra 
versszakai s nem terzinák. Egyetlen forma ez, amelyet csak mint Babits-
verset lehet jellemezni. Az ürügy mögött egy szenvedélyes másik forma 
(vagy formátlanság?) lüktet, amely néha elcsillapszik, néha kilázasodik, de 
mindig ugyanaz marad s ezt a formát vérrel áramoltatni, fájdalmasan több 
mindennemű formaáhitatnál. 

Mi az, amivel Babits a formák valódi jellegét destruálja? Túlterheli és 
szétforgácsolja őket. Gyakran olyan célokat tűz ki elébük, amelyek már nem 
forma, de izgatott játékcélok, bonyolult refréneket, alig megoldható rím-
elhelyezéseket stb. A leoninust s a rímes alcaiosit tudatosan vállalta, épúgy mint 
a Nagybátyám régi pap már-már schizophreniás bizarrkodását, ahol a sorvégek 
előlről hátra és hátulról előre ugyanazok s a huszonegysoron át ismétlődő 
egyetlen rím nem a legnagyobb nehezék, amit verselő kedvére rak. De ugyan-
akkor minden strófája teli van apró robbanásokkal, az ő jambusa gyürt és 
fölszaggatott. Valaki zokog a sorai mélyén, hogy nem : ez a ritmus már igazán 
tűrhetetlen, szétvetni, fölrobbantani!. .. Legsajátosabb formája az izgatott en-
jambementu rímtelen jambus, amely még izgatottabb, ha egy-egy anapesztusz-
szal remegteti meg (pl. Recitativ). Olyan ez a vers, mint a kitörni készülő 
paripa ina. S csak látszólag ellentét a nehézséghajszolás és a sorok robbant-
gatása, ugyanez a nyugtalanság fojtogatja mindkettőben az eredeti, vállalt 
formát, csak az egyik görcs, a másik remegés. Minden a Babits-vers, csak nem 
egyenletes ! Ott a Babits-rím ! Az egyenletes rím a gondos asszonánc. A Babits-
rím a szándékolt rag-rím és a bizarr élc-rím felé cikázik ki. Igy az egyes sor-
végek nem egyenlő tónusúak ; itt feszít, ott lazít, folytonos potenciálkülönbség 
áll elő, apró önindukciós áramok keringenek a versben. Van ebben valami 
démoni: kifelé a világirodalmi formaösszegezés komoly célja s belül a csillapít-
hatatlan idegrendszer, amely pillanatonként új és új tic-et küld az elsimulásért 
erőlködő arcvonásokra. 

Dikciójában ugyanez a tünemény ismétlődik. Egyik legnagyobb ismerője 
és ízlelője a magyar nyelv borának s mégis költői beszéde ideges villózás, 
semmi esetre sem az, amit szép magyar beszédnek nevezhetsz. Ami a formá-
ban túlterhelés volt: itt szójáték s a szójáték mintájára csinált sokszor már-
már kínos hangzásjáték. Ami ott sorrobbantás volt, itt a mondat apróravag-
dalás, egymást kergető vesszők, felkiáltó és kérdőjelek, közbevetett hasonlatok, 
sűrű értelmezőjelek. Régi magyar szavakat keres, nyilván áhítatos régész-
szándékkal, de a versbe illeszti s ott olyan hangsúlyt kap, hogy már nyug-
talanító ékkő, épúgy mint a sokszor feltünően kitett idegen szó. Mert ebben a 
nyelvben minden elemnek külön is kell élnie, hogy annál inkább szétszakadt-
ságában éljen az egész. Nincs helyünk mondattani analógiákat fölsorolni, aki 
olvasott Babits-verset, ismeri ezt a színes cikázást, amely amilyen vakmerő, 
olyan őszinte is, más író legfegyelmezettebb mondatán sem érzem úgy a lélek 
felé nyilaló garanciát, mint az ő legkülönösebb grimászaiban. 

Képei is kétféle villanásúak. A szinte égivé párolt hasonlatok közt gyil-
kosan reális, a dolgok lényegéből metsző, szűkszavúságukban is részletes képek 
robbanak föl. Mintha két ember képzelete marakodna : Ádámé, aki már föl-
lebbent az ürbe, s visszanézvén elsimultnak érzi a földet s csillagok fényét 
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issza, mint éjtszaka suhanó madár s egy sikátorban botorkáló, minden sértő 
látomásba beleütköző életkitagadottjáé, aki azért lát reálisan, mert minden 
realitás ellene van. Az érzékeny gyermekképzelet lehet csak ennyire kettős, 
a gyermeké, aki alattomosan les ki zugából s a világ tényeit mint ellenegörbült 
karmokat jegyzi meg, de éjjel angyalokról álmodik. Külön-külön e képzelet 
mindenik eleme szélsőséges és unalmas volna : így, tudatosan nem rendezhető 
feleselésükben határtalanul izgatóak, mintha két egymásra kárhozott, de egy-
mással nem elegyedő folyadék kavargását figyelnéd. 

Itt olyan jelenséghez értünk, amelyet nem könnyű értelmezni. Babits 
költői hangja kettős, azt mondhatnók : felhangjai külön szólammá alakulnak : 
amikor elbeszél, kihalljuk azt, aki az elbeszélést figyeli s megjegyzésekkel 
kiséri; amikor állít azt, aki az állításban kételkedik. Ezen a Halálfiairól írt 
kritikámban én is megütődtem s a költő-mechanizmus szelíd fitogtatására 
magyaráztam. E kötet fényében máskép látom. Serdülő fiúk arcán jelenik meg 
bizalmassá váló közléseik közepén egy kínos szégyenlős mosoly. Ez a mosoly 
hangban: a Babits hangja. Valaki ott a mélyen újra és újra megszólal, ha egy 
hangnemnek odadobja magát. A költő szeretne nagyon gyermeki, nagyon lelkes, 
nagyon felháborodott lenni, de kénytelen odavetni egy közbevetett mondatot, 
jelzőt, képet, olykor csak egy hangsúlyt, amely az egészet elbizonytalanítja s 
mégis így bizonytalanul igaz a hang, mert ez a bizonytalanság nem frivolság, 
hanem egy szervezetmélyi relativitásörvénynek a fölcsuklása s ezt az örvényt 
nem lehet eltakarni. Átok-e a Fortissimo, játék-e a Templomépítés, érzelmes 
vers-e a Haljunk meg Kató? Nem, ezek Babits-gesztusok, távol szándékolt 
jelentésüktől megtört, reprodukálhatatlan mozdulatok. 

S ez a költő indult az «Ezek hideg szonettek» tartózkodás álcájával. Ha 
valóban az az ötvös-költő lett volna csak, akinek bemutatkozott, magyar 
parnasszien, ó milyen unalmas lenne ma. De ez az ember, aki jön a tartózkodás 
szelíd lárvájával s görcsösen és újra és újra el kell árulnia magát, hogy a végén 
térdre essen, mint egy kígyójával már nem bíró Laokoon : ez a költő egy könyv-
tárnyi pszichoanalizis és pszichopathologia, ami bizonyára jobb jel, mint ahogy a 
sztereotip egészség magyar író-mániákusai képzelik. Mért turkáljunk bele a 
kötet minden oldaláról felénk vérző sebekbe? Bizonyos, hogy nincs még egy 
ilyen ellenállhatatlan kényszer alatt valló költőnk, ha fogai közé harapja is a 
vallomásait. 

A relativitás örvényéről beszéltünk! Igen, a relativitás, amely a Piran-
delló-drámákban szelíd, kiábrándult tanár-filozófia, e versek mélyén : örvénylő 
kétségbeesés, a lappangó anarchia sötét folyama. Ez az elem az, amelybe az 
ifjú Babits nem ugorhatott bele, ez volt az a delej, amelytől menekülnie kellett. 
Gyökerei, akik életkapcsaivá váltatok a folyam elkapta testnek, hitek, akiket 
Bergsontól Ágostonig, a pogány hiszekegytől a Sziget és tenger vallomásáig 
oly erősen markolt a költő, mily szörnyű sodor partján voltatok talaj ! Egyik 
legszebb versében így szól a végtelenséghez : 

egyszer kiugrom, meztelenre vetkezem, 
mint a vadak, letépek mindent, ellökök 
betont, betűt és aranyat, mint evezős 
tengert taszít, hogy révbe jusson. Izgatott 
karral lököm ki partod és arcod alá 
magam, szakadtan, űzten, fájva, véresen, 
ruhátlan és vadan, mint réti farkasok, 
hogy láng és jég és kő és tüske ostorod 
verje halálra szegény csupasz testemet. 
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És nemcsak a társadalomból szeretett volna így kirohanni, de a gondol-
kodásból is! 

* * * 

Sikerült-e költőnkhöz férni? A kritikusnak, ha érdemlegeset akar mon-
dani, épúgy ihlete lázbeszédére kell bíznia magát, mint a poétának. S amikor 
elhebegte ajkára örvénylő benyomásait (amelyek részletükben époly hamisan 
hangozhatnak, mint egy kiragadt verssor, hisz a művészetben mindig csak az 
egész az igaz) döbbenten figyel ki önmagából, nem kacagnak-e ! Ami neki 
idegeibe évődött érzés, fölcsiholhatta-e másból a valószerűség illuzióját. Elhatá-
rozott formaösszegezés s a formák ellenállhatatlan destrukciója, pallérozott 
nyelvművészet s idegessé, bizarrá tördelt beszéd, égbetörő képzelet s a kínos 
realitás robbanó kézigránátjai, áhitatossá, játékossá, átkozódóvá induló s 
félúton elcsukló hang, tartózkodás és gyilkos önkitárás, hitek és nihilizmus s 
mindez összeforrva, ahogy csak vegyületekben tapadnak össze az elemek 
karjai: énnekem ez a Babits-jelleg. Aggódva nézek szét: nektek is ez? 

Bizonyos, hogy ez a jelleg fikció, mint minden jelleg, nemcsak mert 
eggyé idealizálja a bennünk lakó millió embert, de mert évtizedeket vetít az 
idő egy síkjára, ahogy az ábrázoló geometria testeket a tér síkjaira. A költő 
nemcsak jelleg, de folyamat is s ebben az esetben különösen tanulságosnak 
tűnik a portré mögött az idő negyedik dimenzióját is fölszakítani s merev 
vonalaikat belézilálni. 

A Cigány a siralomházban c. versében olvassuk: 

Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, 
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, 
fényes, páncélos, ízeit bogarat. 

Úgy született később az ajkamon, mint 
a trombitahang, mint a trombitahang, 
katonák szomjas, cserepes ajkain. 

De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön, 
mint beesett szemek gödreiben 
remegve fölcsillan a könny. 

Felosztás, amelyet mi is elfogadhatunk ! A háború előtti Babits-verseknek 
van valami mintába készült, dolgozati ízük. A formák aránylag merevek, 
páncélosak, a nagy iskolázottság újra és újra levizsgázik, a költő nem mondott 
le róla, hogy régi értelemben vett klasszikus legyen s ha úgynevezett modern 
témákhoz nyúl, csak azért teszi, hogy a klasszikus skálát erre is kiterjessze: 
még a Fekete, fekete vers is egy új kifejezés — lehetőség klasszicizálása. Kép-
zeletben, hangban, eszmékben, formakülöncségekben azonban föl-fölüt a 
rejtett Babits-elem, ahogy egy agyonmosott bőrre a kanyaró foltjai.. Bizonyos 
fokig relativek ezek a versek, nem kényszerülten ilyenek, hanem egy lírai 
«így is történhetik» szeszélyből, ahogy a fényes páncélos ízeit bogarak is inkább 
szeszélyei az Úristennek, mint kényszerült megnyilatkozás formái. Játékos ez 
a líra, mintha csak új, különös élőlényekkel akarná a földet benépesíteni, de 
ebben a játékban van valami nyugtalanító, nem tisztázott elem, amely az 
olvasót forrongásban tartja, valami az «Esti kérdés» izgalmából. 

A Recitativ és a Nyugtalanság völgyének a Babitsa a háború árnyékában 
dalol s ez az árnyék elviselhetetlen teher egy zaklatott idegrendszeren. A vers 
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mégsem játék! A vers tiltakozás is lehet! Ez a minden humanitásra mért szörnyű 
korbácsütés belőle is kiserkentette az erkölcs dacosságát. Az esztelenségek 
tükrében önmagára eszmélő ész a «vak erők» fölé hág. A Babits-versek enyhe 
cinizmusa fölszívódik; a nyugtalanító Babits-elem a vers alsó rétegébe szorul, 
s mint nagy ellenállással küzdő áram, megolvasztja vezetékét. Az öntött 
Babits-formák megolvadnak s a rettenetes évek tüze igazoló ürügye lesz ennek 
az olvadásnak : lelkem üres hangszerláda, mely zenés lemeze híjján csak prózai 
csikorgásokat ad. Ha vannak babitsi és babitsibb versek, az egy lélekzetre 
elmondhatók a legbabitsibbak. S a Recitativ, a Húsvét után, az Éji út, a 
csodálatos Új esztendő, a Nyugtalanság völgyének az Előszava ekkor rázzák 
ki, mint egy maláriás roham, gyógyíthatatlan költőjüket. A fényes és páncélos 
bogarak, mint lávafolyamok gyepes szigetein a rovarok, tovább élnek, bár az 
ő táncuk is idegesebb, a hangban még feltűnő a hang nemét előre elgondoló és 
elhatározó művész szándékossága, de a Babits-líra jövője már kialakult: a 
forma szétszakad, mint egy szélben kirojtozott lobogó, de a megtalált eszméibe 
kapaszkodó én kiszabadul a gondolkozással és neuraszténiával megmérgezett 
életrelativitás örvényéből. 

A két utolsó ciklus: a Sziget és tenger s az Istenek halnak, az ember él, 
tovább feszítik ezt a hasadást. Idő kell hozzá, hogy e versek emberi, sőt evan-
géliumi magasztosságára ráeszméljünk. A Szent Ágoston tanulmány, a Halál-
fiai néhány fejezete mellett e két kötet jelenti a Babits-hegység alpes-ormait. 
Ezek már nem a kaotikus Dosztojevszkij-hős, ezek a Pyrrhus-aszkéta versei. 
Mert a győzelem borzalmas volt. A lélek megmenekült ugyan: emberség, 
magyarság, szerelem igéi salaktalanná izztak a sebes ajkakon, de maga az anyag, 
a líra szétszakadt: «Nagyon is merész kezekkel téptük a kényes leány hegedű-
testét, vad hangokig csigázva, hogy ma már csak nyögni tud s hörögni, mint 
halódó». A Sziget és tenger előszava : az Örökkék ég a felhők mögött az «én» 
diadal-jelentése, a fáradhatatlan szenvedés Campanile-lépcsőjén az élet-
értelem optimista égboltja alá fölvergődött intellektus fölujjongása. A költő 
látja korát és helyét. Barbár kor ez, amelyben a jobbak elmaradnak, a gazda 
elkeríti házát s a hangos Újnak büszkén vágja vissza : a Régi jobb volt. Jobb 
és bal baromi dilemmájában vergődvén jobbról és balról rokont keres, akit 
magasba röpíthessen. Együtt szenved új Martinuzzi-kort élő nemzetével, de 
tudja, hogy az Ember harcainak egynapos hadai csupán a nemzetek. Ez a 
távoli vigasz s van egy közelibb is. Ő akinek egykor a «kedves» csak téma volt, 
most a kettes csöndbe menekült szerelem hibátlan tisztaságú dalait suttogja el. 
De amilyen étheri ez az egyre följebb szabaduló, a kicsinyesség minden gravi-
tációja alól kirepült emberség, olyan sebes, lázas, nyugtalan az anyag, amely 
elbocsátotta. Ezek a szaggatott enjambementokkal összehúzott hadaró versek 
úgy ömölnek ki a mondanivaló alól, mint kimosott nemes fém alól a zavaros 
iszapoló víz. Az akarat szárnyverése s az élet mélyén rohanó kétségbeesés meg-
osztoztak : az egyik kapta az ideát, a másik a verset. 1928-ban olyan a Babits-
líra, mint a diadalmas Jób, akinek szétmarcangolt testéből Isten felé menekül 
a lélek. Németh László. 

Falu Tamás: Évek illata. Geniusz 
kiadása. Falu Tamás a lira csipke-
szövője. Csipkéiben valóban az évek 
illata érzik, a szövögetés bája és köny-
nyedsége. Mint az első vers, az Egy-
szerűség című mondja : 

Sírok, nevetek néha, 
Én nem vagyok probléma. 

A kötet sok verse se nem sír, se nem 
nevet. Inkább elméláz s a csendes 
visszavonultságot hirdeti. Ez a vissza-
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vonultság önmagáért történik, nem 
rezignált bölcseségből. Falu Tamás 
szereti a visszavonultságot s abban a 
multba tekintő bánatot. 

Mindez magában nem új dolog a 
versírás terén ; az érzékenyebb, harc-
talan lelkeknek ez a lírai megnyilvánu-
lása. A bájos csipkeszövögetésből azon-
ban — ki hinné Falu Tamásról — 
láng csap a magasba ; erő, probléma, 
vad, dacos állásfoglalás. A Fiamnak 
című vers jelenti ezt a magasságot, 
mely fölébeszárnyal valamennyi vers-
társának s az egész magyar lírai köl-
tészet egyik legszebb alkotása. A mai, 
megkínzott, ezerszer megfeszített apa 
verse ez a fiához ; vád az emberiség 
embertelen vezetői ellen, hatása alól a 
legoptimistább lélek sem tud menekülni 
Ezzel az egy verssel rácáfol Falu Tamás 
önmagára, bizony a legnagyobb problé-
mát görgeti itt. 

A Fiamnak kiemelése nem jelenti 
a többi vers aláértékelését. A kisvárosi 
élet finom pasztelijei felett is megáll az 
olvasó s a magát postakocsiba vissza-
álmodó kürtőkalapos költő dalait is 
megilletődéssel fogadja. Itt-ott tech-
nikai érdekességekkel játszadozik. Leg-
feltűnőbb ilyen verse a Szótár, ebben 
az ABC betűihez fűz rímekbe foglalt 
gondolatokat; rímei tiszták és kereset-
lenek. Gentleman-költő Falu Tamás, 
úri érzéseknek úri eszközökkel való 
megszólaltatója. A halk belenyugvás-
tól a lázadásig megvan a parabola 
emelkedő fele azért az Évek illata-
kötet verseiben, csakhogy a lázadása 
is úri; félreállás a kipanaszkodás után, 
nem odaütés. Hogy mit hogy kellene 
tenni, arról alig szól Falu-vers. Lelké-
ben a negatívumokra adódnak csak 
együttrezgések. Mint az emberek túl-
nyomó többségében. Világosan követ-
kezik ebből, hogy Falu Tamásnak nagy 
és szerető közönsége van. 

Költői mérlegét s ezzel a mai lírában 
való megbecsült helyét ő maga állapítja 
meg szándéktalan kedvességgel könyve 
Könyv című versében : 

Azt hittem, egyszer könyv leszek én is, 
Ha mindent, mindent elolvasok. 
Szürke ruhámból könyvtábla válik, 
S nyílnak majd bennem fehér lapok. 

Valaki megfog, egy polcra állít, 
Esténként olvas, soká — sokáig, 
Kebléhez ölel majd nagyon, nagyon . . . 
S ott, ahol sírok, ott, ahol élek, 
Ott, ahol zenél bennem a lélek, 
Be lesz hajtva egy gyűrött lapom. 

Igen, az Évek Illatának lesz be-
hajtott, gyűrött lapja; az olvasók 
szívében pedig ragyog néhány emlékez-
tető, örökbeadott fényes pontja Falu 
Tamásnak. 

Kilián Zoltán. 

Bónyi Adorján : A mennyei híd. 
(Légrády-kiadás.) Olyan regény ez, 
amely tipikusan jellemző a magyar 
irodalmi viszonyokra, talán úgy is 
mondhatnánk, hogy az irodalmi gazda-
sági viszonyokra. Szépen és érdekesen 
indul, néhány igazán jó ötlet és finom 
megfigyelés határozottan megkapja az 
olvasót és komoly érdeklődést kelt 
benne a színesen, széles mederben in-
duló történet iránt. Később azután az 
olvasónak az lesz a benyomása, hogy a 
regény nemcsak folytatásokban jelent 
meg egy napilapban, hanem folytatá-
sokban iródott is. A regény közepe 
táján az író mintha olyan helyzetbe 
került volna, amit a mester-sakkozók 
időzavarnak neveznek. A folytatásos 
regényt egy napon sem lehet kihagyni 
az ujságból, naponta kell a négy-öt 
tárcalábra való anyag. Az író azonban 
nem volt készen a munkájával, nem 
csak papiron, de még gondolatban sem. 
A Mennyei híd két, teljesen különböző 
regény, amelyeket csak a címben el-
képzelt híd köt össze. Lényegében 
semmi összefüggés nincs sem a két 
történetben, sem azok szereplői között. 
Mintha az író a Mennyei híd-nak csak 
a két végpillérét látta volna tisztán, 
annak, ami a kettő közötti utat kitölti, 
még csak bizonytalan, nem egészen 
tisztult és nem teljesen érett kör-
vonalai voltak meg benne. Igy azután 
sietett azok felé a pontok felé, amelye-
ket már biztosan látott maga előtt, 
a közbeeső dolgoknál pedig belenyugo-
dott sok mindenbe, ami nem egészen 
kielégítő, beérte a kezdeti ötletekhez 
és finomságokhoz egyáltalán nem méltó 
banalitásokkal, feltűnően bántó Deus 
ex machinakkal, amelyeket az olvasó 
nem fogadhat el, az a néhány finoman 
kiszámított kontraszt-hatás pedig, 
amely bizonyos lelki folyamatok szán-
dékosan és tervszerűen előkészítetlen, 
meglepő exponálásával akar hatni, 
ebben az elnagyolt és elsietett munká-
ban nem érvényesül. 

Szinte kétségtelen, hogy Bónyi Ador-
ján regénye ilyen vagy hasonló módon 
jött létre, aminthogy nem egy igen 
tehetséges magyar író jobb sorsra méltó 
munkája is ilyen körülmények között 
vesztett már értékéből igen sokat. Az 
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embernek a szíve fáj, ha végignéz a 
német, az angol, az amerikai vagy a 
norvég írók munkáin ; mennyi vég-
telenül aprólékos műgond, mennyi 
munka és mennyi idő kellett ahhoz, 
míg ezek az írások létrejöttek ! A ma-
gyar író számára ez a munkamódszer 
csak egészen kivételes esetekben meg-
közelíthető. A magyar író rendszerint 
átlagban az ötszörösét vagy a tíz-
szeresét kénytelen produkálni annak, 
amit teljes és aprólékos figyelem mel-
lett termelhetne csak és kizárólag a 
puszta kenyérért. Hogy mennyi művé-
szi szépség és érték megy ezáltal 
veszendőbe, azt kiszámítani nem lehet, 
még elgondolni is fájdalmas. Sok érté-
kes magyar tehetség teljes kifejlődésé-
nek és érvényesülésének nagy akadálya 
ez ; a Mennyei híd-dal ezek közé számít-
hatjuk Bónyi Adorjánt is. 

Bónyi Adorján kétségkívül tehetsé-
ges elbeszélő. Legfőbb értékének még 
ez után a sok helyen elhibázott, sok 
helyen elrajzolt regény alapján is érde-
kes és fordulatos meseszövését kell 
tekinteni. Talán épen ilyen figyelemre-
méltó, közvetlen, színes és tartalmas 
írásmódja is. Az első részben a hajdani 
megyei urak vidám, virtusoskodó, úri 
életét ép oly színesen állítja elénk, 
mint a másodikban a modern, gazdag 
fiatalság sportoló, táncoló, léha semmit-
tevését. Legnagyobb hiányossága az 
emberábrázolásban van. Bármennyi 
jelzőt pazarol is regényének egyes 
alakjaira, azok valahogyan nem akar-
nak életre kelni, élő embereknek lát-
szani, jó részben mindig megmaradnak 
egyszerű eszközöknek a történet elő-
adásának szolgálatában. Bónyi Ador-
jánnak azonban van egy igen nagy és 
fontos értéke : hibái mellett is mindig 
fenn tudja tartani az érdeklődést. Tör-
ténete néhol előkészítetlen, néhol meg-
lehetősen bántó ugrások és törések 
vannak benne, mindamellett azonban 
sohasem unalmas, az olvasó mindvégig 
teljes, feszült figyelemmel követi a 
cselekményt. Talán kedvezőbb körül-
mények között, talán azok nélkül is 
még fogunk kapni Bónyi Adorjántól 
a Mennyei híd-nál szerkezetileg töké-
letesebb és logikailag egységesebb írá-
sokat, amelyekben kétségtelen el-
beszélő értékei még jobban érvényesül-
hetnek. Addig is, ha nem is épen el-
ragadtatással, de örömmel fogadhat-
juk a Mennyei híd-at, amelyet hiányos-
ságai mellett is elbeszélő irodalmunk 
jobb alkotásai közé sorolhatunk. 

Thury Lajos. 

Török Sándor könyve. Magyar fiúk 
oláh mundérban. (Török Sándor él-
ményei a román hadseregben. Pintér 
Jenő rajzaival. A Magyar Nemzeti 
Szövetség kiadása.) Bizonyos hazafias 
tendenciájú írásokkal szemben az 
utóbbi évtizedben mindinkább meg-
szoktuk az elnézést vagy legalább is a 
kevésbbé szigorú mérték alkalmazását. 
Nagyon helytelen taktika volt ez, nem 
lehet eléggé kárhoztatni. Hozzászok-
tatta az írókat ahhoz, hogyha hazafias 
ügyről van szó, akármilyen gyatrán is 
írhatnak. Ami természetesen inkább 
ártott, mint használt a magyar ügy-
nek. Mostanában azonban mindinkább 
utat tör magának az a meggyőződés, 
hogy minél igazabb valamely ügy — s 
a mi ügyünk igaz — annál ügyesebb 
tollakat kell annak szolgálatába állí-
tani. Mert a legtöbb esetben semmit sem 
olyan nehéz elfogadhatóan föltálalni, 
mint a színigazságot. Bizonyos esetek-
ben a kellő hatás elérésében ép az átélés 
lehet szinte legyőzhetetlen akadállyá. 
Mint például a Török Sándor esetében 
is. Ennek a fiatal írónak romániai élmé-
nyei oly fölháborítóak voltak, hogy 
könnyen elvakíthatták volna. Pedig ha 
magunkat is elragad a méltatlankodás, 
rendszerint nehéz, vagy lehetetlen 
másokat is fölháborodásra bírni. 

Szerencsére Török Sándor írói hiva-
tottsága kikerülte, illetve legyőzte ezt 
a hibát. Könyve úgy a téma érdekes-
sége, mint a megírás művészete által 
külön helyet foglal el ilyirányú irodal-
munkban, s nem lehetetlen, hogy a 
jövő irredenta irodalmának lesz út-
mutatójává. 

Azt hiszem Jon Floreának, a «Buka-
resti séták» szerzőjének a fiatal novel-
listához intézett s e könyvben előszó 
helyett szereplő levelének egyes részei 
világítják meg legteljesebben Török 
Sándor vállalkozásának jelentőségét. 

«Valószínű — írja a kiváló publi-
cista — ennek a könyvnek is csak az 
lesz a sorsa, hogy az átlagolvasó meg-
csóválja rá a fejét s hisz is belőle 
valamit, nem is. Mert nehéz is egy 
nyugati kultúrállamban — s Magyar-
ország feltétlenül az — még önmagá-
ban is, nemcsak a Romániával való 
összehasonlításban, elhinni erről a bal-
káni korrupt rendszerről, ennek csontig 
fertőzött intellektuelljeiről és szadista 
kiskirályairól mindazt, aminek csak kis 
részét tartalmazza ez a könyv. De 
azért ne csüggedjen. Amit látott, amit 
tapasztalt és amit szerencsétlenségére 
elszenvedett, hozza csak ezután is nap-
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világra ! Talán, ha mindnyájan össze-
fogunk, akik azt a poklot, mely Romá-
niának hívja magát, ismerjük, mégis 
csak meg tudjuk mozdítani a világ 
lelkiismeretét. 

«Addig is fogadja őszinte köszönete-
met ezért a kötetért, melyet remélhető-
leg szívesen fogad a magyarországi kö-
zönség. Hogy minden szava igazság, 
azt ezer meg ezer más esetből is bizo-
nyíthatom. Ennek a bizonyításnak 
ugyan nem sok súlya van, de talán 
mégis csak lesznek még emberek Ma-
gyarországon, akik emlékeznek rá, 
hogy a romániai állapotok ismerteté-
sét én kezdtem meg először a világ-
háború után egy magyar lap hasáb-
jain, a sok gaztettet én kezdtem nyil-
vánosságra hozni. Erdélyiek vagyunk 
mind a ketten. Ön, kedves Öcsém, ma-
gyar és fiatalember. Bizonyosan meg-
éri azt, amit még én, a román is meg 
akarok érni : hogy a szabad Erdély 
földjén együtt munkálkodhatunk.» 

Azért idéztem ezt a néhány sort, 
mert úgy vélem, ezeknél hatásosabban 
aligha fordíthatnám az olvasó figyel-
mét Török Sándor könyvére. Annyit 
sejtetnek, amennyit bármily hű és 
pontos tartalmi ismertetéssel is alig 
lehetne sejtetni. 

Az összes tragikus, komikus és tragi-
kómikus jelenetek közül (pl. egy ször-
nyen piszkos román fürdő mesteri 
leírása) szórói-szóra kell idézni az 
alábbi történetet, amelynél meghatób-
bat ritkán olvastunk mostanában. Ez 
az adekvát-stílus önmagáért beszél. 

«A hadnagy szolgája, szakácsa, tit-
kárja, barátja egy Dutka nevű «kor-
csitura», se nyúl, se macska, se magyar, 
se oláh. A hadnagy estére konyhai 
munkára odarendeli azt az újoncot, 
aki gyanus, akiből ki akar valamit 
szedni. Dutka teszi magát, hogy nem 
tud magyarúl. Két magyar összeáll az 
idegenben, kiöntik minden bajukat, 
szidják a királyt, az országot, az Istent, 
mindenkit. Dutka aztán visszamondja 
az egészet. 

. . . «A rendetlen, gőzlepte, mosott-
ruhaszagú konyhában letelepszünk a 
kosár mellé s nekifogunk. Dutka — 
undok, ragyáspofájú, vöröses legény — 
vigyorog. Sajnálkozik, széttárja a te-
nyerét szélesen. 

— Nu stiu ungereste . . . nu stiu . . . 
nem tudok magyarul, nem tudok . . . , 
de sajnálom. 

Csorvássy kacsint egyet s megkéri 

szépen, ne haragudjon, ha a komával, 
már mint velem, eldiskurál egy kicsit 
magyarul. 

— Poftest, poftest. . . tessék, tes-
sék. Ó de sajnálom, hogy én nem 
tudok, nu stiu, nu stiu. 

— Jó fiú ez — mondja Csorvássy 
magyarul — nagyon jó fiú. A hadnagy 
úrnak, mondhatni, barátja. 

Dutka arcán semmi elváltozás nem 
látszik a nagy dicséretre. 

— Kitűnő ember — folytatja Csor-
vássy — olyan okos, mint hat püspök. 

Dutka egykedvűen morzsolgatja a 
szemeket. Csönd. Csorvássy hümmög. 

— Ő volt a legjobb tornász az osz-
tagban. 

Csönd. Dolgozgatunk némán. A falon 
ketyeg egy nagy ponduros ingaóra, 
talán valami tűzoltási emlék. Csor-
vássy bemondja az adut. 

— Kitűnő ember, okos ember és szeb-
ben vezényel, mint az összes káplárok 
együttvéve. 

Rescs. Ez hatott. Dutka kezében 
kettétörik a kukoricacsutak. Minden 
ragyája külön elpirul a boldogságtól. 

Egyelőre pihenünk. Morzsolgatjuk 
csendesen a szemeket. Dutkával beszé-
lünk oláhul, az időjárásról és egyéb 
ártatlanságokról, majd csendesen át-
váltunk a magyar szóra és Csorvássy 
int, hogy kezdhetem. 

Hát felsóhajtok : 
— Heej, ha tudtam volna, hogy 

ilyen becsületes emberek közé kerülök, 
már rég bevonultam volna. 

— Bizony — kontrázott rá Csor-
vássy fejbólogatva — különösen az a 
hadnagy. Az derék egy ember. Mit 
szólsz hozzá? 

— Ó, barátom, kitűnő ember. Ma 
reggel, még mielőtt beszéltem volna 
vele, láttam egy percig az ablak mö-
gött. Rögtön megállapítottam magam-
ban : tetőtől-talpig úr és katona. 

— Úgy van, helyes. Jó szemed van, 
hogy ily egyszerre, ilyen hamar . . . 

(Most eszembe jut ez a hadnagy, 
ahogy ott állt reggel az ablaknál abban 
a ripacsoktól és képeslapokról ellesett 
esetlen pózban.) 

— Te — mondtam súgva — hall-
gass ide. — Dutka homlokán meg-
feszülnek az erek, úgy figyel. — Hall-
gass ide. A hadnagy úr, a mi hadnagyunk 
épen olyan, mint Napoleon. 

Csorvássy élénken helyesel. 
— Úgy van, ez az, épen olyan, de 

világra olyan. 
Dutka fölkel, lesöpri kötényéről a 

kukoricaszemeket, tétován körülnéz, 
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tüntetőleg fölemel a sarokból egy pár 
lakkcsizmát és elindul befelé. Már a 
számon a nevetés. Csorvássy int. 

— Pszt. Hallgatódzik még. 
Percek mulva jött Dutka, majd 

kijött a hadnagy papucsban, hímzett 
oláh inggel a bricsesze fölött. Arca 
megdicsőülten sugárzik. 

Haptákba ugrunk. Kegyesen int. 
— Menjetek aludni, gyerekek. Dutka, 

de cete o toica . . . adj nekik egy-egy 
pohár szilvóriumot. 

Dutka szilvóriumot kerít. Felhajt-
juk. 

— Setreiti domnu commandant. 
Commandant — még ez is. Ez sok 

egy szuszra egy egyszerű hadnagynak. 
Két kézzel int búcsút. 

— Szervusztok, szervusztok fiúk, 
jóéjtszakát. 

Az ajtó becsapódott mögöttünk s 
Csorvássy egy hangot hallatott, amely 
kacagásnak indult. Az okos ember, a 
ravasz ember, a felülmaradt ember 
kacagásának. Egyszóval kacagásnak — 
mit cifrázzam. De nem az lett belőle. 
Mire az ablak alá kanyarodtunk, két 
nehéz könnycseppet kent szét az acéllá 
szorított öklével. 

— Ennek komédiázzunk! Ennek az 

állatnak kell komédiázni. Nekünk? Ne-
künk? Úristenemre mondom, sokszor 
szívesebben eltűröm a verést, mint ezt 
a cigarettával vásárolt apró j ó l é te t . . . 

S az ablaknak dobbant az öklével. 
Aztán semmi. Mire a sarokhoz értünk, 
kifújtuk az orrunkat mind a ketten. 
Ballagtunk befelé a síkosra fagyott 
hóban. Messze lent az istállók mögött 
egy vakító csík. A Moldva. Megy a 
Szeretbe. Idegen folyók, idegen mezők, 
idegen csillagok. 

A kapu előtt az őr jár föl s alá.» 

Nemcsak Csorvássy, Török Sándor 
sem bírja sokáig a keserű komédiázást. 
Megszökik. S a könyv befejezése : 

«Fény villan be az ablakon. Lám-
pákat lóbálnak . . . Kakastollas csend-
őr, keztyűsen. Szárnyas kerekek a sap-
kákon. Szabad kérnem az útlevelét, 
uram. Erre tessék a poggyásszal. Kö-
szönöm szépen . . . Biharkeresztes ! 
Egyet bőgni kellene, egy nagyot bőgni. 
Biharkeresztes a határ. Európa határai» 

Pintér Jenő rajzai ügyesek, helyén-
valóak. 

A Magyar Nemzeti Szövetség okosan 
cselekedett, hogy kiadta ezt a könyvet. 

Marconnay Tibor. 


