
KONYVEK
KÉT KöNYV ERDÉLYRöL. (Horváth Jenő: Váradi freskó. 

Mikecs László: Románia.) Mindkét könyvet bihari ember írta.
Bihar ugyan nem tartozik kimondottan Erdélyhez. azonban mindig
Erdély kulcsának számított és a bihariakban erős az erdélyi on
tudat, mert összekötő kapcsul szolgálnak a nagy magyar síkföldi
etnikum és a történelmi Erdély között.

Horváth Jenő Váradi freskó-ja (Cserépfalvi kiadás) eddigelé
a legjobb váradi monográfia. Ahogy rombadőlt a középkori Nagy
várad, a magyar Compostella, ahogy bedőltek, jeltelenné váltak a
váradi királysírok és ahogya Kolozsvári Testvérek aranyozott király
szobrai, a középkori szobrászat messzeföldön híres műremekeí tö
rök ágyúöntvényekként folytak el, hogy alig maradjon monumen
tuma a magyarság középkori hatalmas kultúráj ának, éppúgy tűnt

el irodalmunk tudatából is az Árpád-kornak és avegyesházból
származó királyoknak eddig soha el nem ért nagyszerű kultúrkor
saka, Nem akarunk rekríminálni a magyarság mai örömünnepe
idején, de bizony a múlt század liberális beállítású és inkább pro
testáns gyökerű történelemlátása nem akart Mátyás király mögé,
a katolikus középkor kincses rejtelmeibe belelátni. A "sötét kö
zépkor" babonája terjengett a legvilágosabb fejekben is és a tör
ténelmi kutatás módszerei sem finomodtak ki annyira, hogy a ha
zánkban jobbára jeltelenné vált Középkor lelki és szellemi nagy
ságát teljes egészében felmérhesse. Mi katolikusok tiszteljük
Bocskai magyarságmentö harcait, Bethlen Gábor gazdasági és kul
túrális vívmányait, a protestáns I. Rákóczi György építő és meg
tartó politikáját, de ugyanakkor szívünk hevesebben kezd dobogni,
amikor a magyar nagyság legdicsőségesebb korszakáról, a közép
kor szent királyairól hoz nekünk híradást a XX. századbeli kutató
történész. Horváth Jenő, mikor Szent László városáról. Nagyvárad
ról ír, számtalan mulasztást tesz jóvá. Királyok és királynők váro
sáról, a középkori magyar kultúra egyik legmithikusabb központ
járól ír városképet. A bihari Arany János protestáns létére remek
balladát irt a váradi Szent László-szoborröl. aki leszáll talapzatá
ról, mikor Erdély és a székelység bajba kerül, felragadja hatalmas
csatabárdját és reggelre kiizzadtan tér vissza helyére az érctetern.
Szent László Erdélynek és a moldvai székely-csángó ősmagyarság

nak mithikus höse, remek freskókban, falfestményekben látjuk
képét Csík, Gyergyó, Kászon, Udvarhely és Háromszék gótikus,
sőt románkori templomaiban ugyanúgy, mint túl a Kárpátok határ
vonalán, Moldovában is a magyar katolikus templomokban. A nyu
gati kultúra addig terjed Keleteurópában, ameddig a magyarság
és a katolicizmus, ameddig Szent László csatabárdja utat vágott a
szellem világosságának és a nyugati kultúrának.

Horváth Jenő könyve, amelyet hosszú oldalakon át kellene
méltatnunk, .ha valódi értékéhez mérten foglalkozhatnánk vele,
éppen abban kitűnő, hogy a legnagyobb gondot a középkori Várad
kultúrszerepének szenteli. Ahogy szentül hisszük, hogy új hatá
raink alakításakor az államférfiak kezét Szent István és Szent
László jobbja is vezette, éppoly szent meggyőződésünk, hogy a ma
gyarságnak, ha valóban Középeurépa újrarendező és megváltó népe
akar lenni, szent alázattal kell szent királyaink szellemében tovább
építenie azt a magyarságot, amellyel az Árpádok ajándékozták meg
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Európát. Nagy tömegeinknek azonban alig-alig, vagy csak töredé
kesen van fogalmuk a magyar középkor igazi nagyságáról.
Horváth Jenő avatott kézzel fogja meg a kezünket, mikor múltunk
nagyszerű beomlott kinosesbányáin át elvezet bennünket a magyar
nagyság és európaiság útjaira, Várad visszakerülésének órájában,
mikor e sorokat írom, hálával és köszönettel üdvözlöm Horváth
Jenőt, kívánom, hogy könyvét minól többen olvassák, mert ez erő

sít, táplál és hitet ad nekünk további út jainkra és harcainkra.
Mikec« László az eddig kevésbbé ismert érmelléki fiatalember,

Romániát járta végig, hogy a benne fogva tartott keleti magyarság
problémáit tárja fel. A Bólyai Akadémia adta ki könyvét (hála
Isten, hogy ilyen fiatalságunk, ilyen diákszervezeteink vannak, akik
ilyen könyveket adnak ki s nem lapos diáksapkában versenyeznek
a sörvedelésben), mint a modern magyar országszemlélet, kisebb
ségi sorslátás egyik kis remekművét. Mikecs végigmegy a húsz
milliósra dagasztott Románia néhány jártabb országútján, a beke
belezett kultúrnépek temetőnek szánt országrészein. ahol mégis új
élet sarjadt, keservekböl, kínokból, mártíriumokból új hit és új
erő sarjadzött. Középkori székely templomok árnyékából ortodox
román templomok gőzkörébe, évezredes magyar településhelyekről

a szétszóródás regáti magyar fészkeibe kalauzol ez a remek kis
útikönyv, amelyben egy európai törzsökű magyar írja meg azt a
kálváriautat, amely idegenbe zilált székelyeink kényszerű vezeklése
volt. Csupa új szín, csupa megdöbbentően magvas friss probléma
látás ez az apróka, ízlésesen kiállított könyv. És a legnagyobb
öröm, hogy mindazt, amit látott és érzett a szerző, választékos iro
dalmi nyelven, nemes műérzékkel és formakészséggel írta meg.

Valami lappang a vérig kínzott és porba alázott magyarság
lelkében. Mintha a XVI. század nagyszerű magyar lendülete, a
romokon való építés és kultúraf'ormálás gyönyörű láza terjedne
ismét sorainkban. A legmélyebb pontról meg kell indulnunk a
legmagasabb csúcsok felé és ezer jele van, hogy meg is indultunk
már. Most mindenki dédelgesse, nevelje, ápolja ezket az új ma
gyar csírákat, szellemi palántákat, hogy sudár fává növekedhesse
nek. Vegye meg könyveiket, amely jobb, keresztényibb magyar
ságra vezet, hisz az alkotó művész szenved rnindnyájunkért és
egyetlen jutalma a többiektől, ha kíváncsiak és éhesek a szavára.

Possanyi László

FODOR .JÓZSEF: .JELENÉSEK ÉVEI. Versek. (Almanach
Kiadó 1.940.) Véletlennek mondanám ezekkel a versekkel való ta
lálkozásomat, ha korunkban - a jelenések éveiben - volnának
még véletlenek. Igy azonban, hogy mínden lépésünkön a Gond
víselésaz úr, azt kell rnondanom, hogy valami titokzatos és bölcs
szándékosság adta a kezembe ezt a könyvet, kétségtelenül azért,
mert szükségem volt rá. Ezért legelőször is arra szeretném kérni
a magyar emberek közül azokat, akik a Szellem ügyét szolgálják:
adják tudtul azoknak, akiknek máig se sikerült "biologiai" em
berré redukálódniok (s akik ezért most feleslegesnek érzik ma
gukat és halálosan betegek a kételytől és a szomorúságtól), hogy
Fodor József költeményei visszaadhatják hitüket az Igazban és a
Jóban, az életben és az értelemben. Versei tehát nem esztétikai
rendű, önmagáért való díszítmények a rohanó idő partán, sem an
dalító pacsírtatrillák az élet nagy harctere fölött. Költőjük antenna
a forduló korszak levegőjében: felfogja az értetlen szenvedések
sikolyát, az őrültség ríkácsolását, a teremtő és romboló erők rez-
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géseít s gondolattá alakítja át egy világ halálának és egy másik
világ megszületésének jelenéseit. A forduló kor Fodor JózsefUiI
kérdezi, !>OrJ?1 mi és miért? A káosz Uile követel nevet; az 6 szívét
tépi, az ő agyvelejét marcangolja értelemért. Jobban mondva ...
mir1lipnkit61 kérdi, minden embertől követeli, de csak Fodor József
hallja a hangját, mert ő a - kölUi. Ö ma oly módon költő, olyan
egyedülméltó módon, ahogyan a próféták - próféták voltak a
ha idani korszakforduló erkölcsi földrengés ének, szellemi alkonyá
nak és butaság-viliarainak közepette, próféták és nem baksist váró
"léleklátók". vagy grafológusok.

Fodor József egyedülálló jelensége a magyar szellemi életnek.
Nincs akihez hasonlíthatnánk, elődje sincs, s ezért a hivatásos
költőosztályozók nem is igen tudják, hová tegyék, vagy nem is
akarják odatenni, ahová való. Szerény nézetem szerint ma ő a
legelső, de ezt csak húsz év múlva fogja mindenki tudni. A kort,
amelyben élünk, ő fejezi ki legteljesebben. Ez a vajudó, véres
káosz, ez az új világért kavargó harc benne találta meg a hang
ját, akárcsak a magyar szabadságért annakidején megindult harc,
Petőfiben. Mert hiszen vannak költőink ma elegen, akik gyönyörü
versekben csendítik ki boldogságukat, amely az egekig ragadta
őket, mikor imádott juk a nyakukba borult, s akik könnyekig meg
hatnak, ha elpanaszolják babájuk hűtlenségét. Sőt vannak, akiket
felrobbantott kultúránk egy-egy repeszdarabja is szíven vág néha.
De akit az Egész Ma telitene meg, akiben a forduló kor keresné
az ellenpólust, hogy az Eszme szikrája átüthesse a ráboruló sötét
séget és tájékozódhasson, olyan csak egy van: Fodor József. Az ő

költészete az,ami ma "keztyiít dob a világi sötétnek". S ő és lelki
rokonai azok: Kik maguk érted mitse várva adják,

Emberség és szabadság!

S ő mondta kí imádság-tömören a Szeritlélek lovagjainak kate
gorikusimperativuszát:

Az ok,
Mely kötelembe fog
A rossz ellen bárhol, legyen: hogy ember vagyok!

Fodor József versei súlyos szárnycsapásúak, Napba-törők és
izzóan tiszták. Egyetlen egy sincs köztük. amely jelentéktelen
volna. Lelkük: az emberméltóság megingathatatlan, megalkuvást
nem ismerő tudata, amelyet oly sugárzó erővel és oly látnoki meg
győződéssel hirdet a költő, hogy szavaiban irányfűt és sarkcsillagot
találhat mindenki, akiben ma tántorog a fogalom és az érzés, s
akikben kihúnyni készül a hit. Fodor Béla

REMÉNYl K SANDOR: MAGASFESZüLTSÉG. Versek (1935
1940.) Erdélyi Szépmíves Céh 1940.) A könyv, mint minden
Reményik-könyv, élmény: egy igazi ember-költő arca. Nem gon
dosan összecsiszolt szavak, nem csupán versek ezek; költemé
nyek: mögöttük a sokszínű, fájdalmasan igaz élet. Reményiknek
ez a könyve kettőt mutat meg; a költöt két oldalról: a költöt, és
a költőt, mint kiszakithatatlanul, végzetesen erdélyi költőt.

Reményik költészetét a teljes kitárulás jellemzi: ő mindig és
mindenkinek látható. Maga is tudja ezt és érzi is ennek tragikumát:

Kislányom, hasztalan a bánatunk,
Hogy megmutattak, túlságig magunk.
Erre rendelt a Szépség-Isten minket:
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Kitárni kincseinket. sebeinket.
És vallani, örökké vallani - 
Rá a megértő igét hallani,
S mit mások tán gyóntató-papnak szántak :
Fülébe gyónni az egész világnak. (28. L)

Ezek a versek - mint Reményik minden verse - nem elha
tározásból, hanem kényszerből születtek. Ez teszi Reményiket köl
tővé. Hogy a versek, mint versek is szépek, az a költőtől elvá
laszthatatlan művész érdeme. Mert művész Reményik: a szó, a
ritmus, a csodálatos zsongás nagy művésze. Nem tudni, hol tanulta
ezt: talán az erdélyi erdők suhogásának öntudatlan, művészt nevelő

ereje súgta neki. A forma egészen finom. Sokszor, legtöbbször ki
elemezhetetlen, mint ahogy az erdők muzsikus suhogását sem
lehet az öt vonalú kottára szedni, de mégis csodás, nagyszerű,

művészi. A költő maga sem tudja hogyan, de valami nagy terrné
szetes törvényszerűséggel születik, érik benne a vers:

Érik a lelkem koronás fáin,
Érik a vers, és zamatosul.
Érik hajnalban, alkonyi csöndben,
Ezüst esőben, aranyos hőben. - 
S majdan a megért, győztes időben

Lelkek ölébe, esengve lehull.

Minden versével nagy, mély közösséget tart: belőle valók: le
menő rokonai, bennük él tovább lelkileg és szinte biologiailag.
A versek gyermekei: a szülőknek adott unokák:

Meghalok, és a kripta ormán
Címert fordít meg az idő keze.
Meghalok s velem az Apám neve
Meghal. - De meghal-e valóban?
Hát az a sok-sok vérpiros virág:
Vérem cseppjei az erdélyi hóban? (63. l.)

Igen, ezek a vércseppek az erdélyi hóra hullanak. Mély és örök
emberi gondolatai mellett is erdélyi író a provinciális megkötött
ség minden művészi szépségével. Ez a művészi Erdély-szerelern
sokszor tragikus hangon sikít a versekben. (Jaj, nagyot kértél,
24. l.) Ez az Erdélyhez való ragaszkodás szinte mániákus, de szél
sőségeiben is tiszteletreméltó és nagy. Nagy ez a honmegtartó
gondolat:

A köröket, a köröket ne hagyd:
Mindenki a magáét, -
El ne hagyd magad dolgát-örömét,
Kicsi virágát az egész. világért.
Rajzold. rajzold buzgón és elmerülten
És rendületlenül
Rajzold, rajzold pontos köreidet, 
Míg a vihar elül.
S ha halni kell: akkor is úgy találjon
A végzet, a vak katona:
Polgár- és művész-gőggel mondd neki:
A köreimet nem adom oda. (21. l.)

Az egész kötetet idézni kellene; főként most, mikor emberi
sorsok, szépségek nagy háttere rajzolódott valósággá: Erdély.

Meggyes Ete
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GUILLAUME APOLLINAIRE VÁLOGATOTT VERSEI. (Radnóti
Mikl6s és Vas István fordításai a Vajda János Társaság kiadásá
ban.) Furcsa és majdnem érthetetlen dolog, hogy modern lirai
költészetünk atyja, Guillaume ApoUinaire mindezideig oly kevés
megszólaltatóra talált nálunk, holott hatása. alól csak kevesen von
hatták ki magukat. Még különösebbé válik ez a tény, ha meggon
doljuk, hogy fordításirodalmunk egyike a legteljesebbeknek s az
európai szellem minden valamirevaló képviselöjével magyar nyel
ven is megismerkedhetünk. Nem is igen emlékezünk, hogy R6nay
György kitűnő antológiáján kívül kapott-e Apollinaire egyenértékű

tolmácsolást j! Elvitathatatlan érdeme Radn6ti Miklós és Vas István
most megjelent fordításainak, hogy segíteni iparkodtak ezen a
hiányosságon. ApoIIinaire-kötetük szűk terjedelméhez képest meg
lehetősen teljes képét adja a nagy felszabadítónak, aki a kubiz
mus, szímultanízmus, expresszionizmus nagy viharzásainak idejen .
lázba hozta Európa versolvasóit. A kötet belső értéket növeli, hogy
a fordítók a versek összeválogatásánál tekintettel voltak Apollinaire
lelki lázadására s a nemes szeniléletű "Égöv"-ben rámutattak
a költő mély és őszintén katolikus gondolkozására. A fordítások
kivétel nélkül magas színvonalúak, gondosak és értékesek. Egy
ca!!igramme rutinos megoldása ízelítőt ad Apollinaire költői játé
kaiból és különcködéseiből. Egyetlen, de nem túlságosan jelenté
keny hibája a fordításoknak, bogy a költő fanyar és csípős kife
jezésmódját helyenként megédesítették. Cs. Szab6 László meg
kultúrájú tanulmánya vezeti be az ízléses kiállítású verskötetet.

Raics István

TERSÁNSZKY JÖZSI JENő: AZ ÉN FIAM. (Athenaeum.)
Diáktörténet, egy nagy énekes vallomáss arról, hogyan keveredett
a szorgalorn és nyugodtság útjáról, az iskola padjaiból a vándor
szinész truppba. Tulajdonképpen egy "probléma" az egész könyv.
A fiatal főhős az osztály egyik "notóriusa", rossz tanuló, de tisz
tességes fiú. Az élet különös véletlenei folytán egy másik notórius
nak, egy gyengeakaratú és gyengejellemű gazdag fiúnak lesz
instruktora, s miközben mindketten tulajdonképpen megindulnak a
legteljesebb züllés útján, ezt senki sem látja, észre sem veszi, mert
leckéiket megtanulják, sőt mikor már a legmélyén vannak a mo
csarnak, a legnagyobb dícséretet kapják előmenetelükért és visel
kedésükért az iskola részéről. A főhős felelősnenk érzi magát a
gyengeakaratú gazdag fiú egyik cselekményéért és ez viszi rá,
hogy megszökjék a színészekkel. Színte más bűnéért vállalja a fe
lelősséget. A regény játékos könnyedséggel megírt bumoros munka,
méltó Tersánszky Józsi Jenőhöz, aki azonban túlnagy író ahhoz,
hogyahumornál maradjon. Az életet egy prizmán keresztül nézi,
nagyokat mulat a ferdeségeken, mindez azonban nem ejti téve
désbe, mert világosan látja minndennek értékét, s legfőképpen

nagyszerű emberismerő. Élvezetes olvasmány, nem lehet a kézből

letenni, s amellett irodalmunknak újabb nagy nyeresége. (A.)
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A Kármelita-rend több mint 200 éves, másoktól
eddig felül nem múlt, ma is újszerű találmá
nya. 72% finom szeszt és kb. 30-féle növényi
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