
VÁRKONYI NAGY BÉLA:

AZ ŐSTERMÉSZET KÖLTŐJE ~
Szaporodnak a gyüjteményes verseskönyvek s a líra barátainak
birodalma egyre nő. Érdekes feladat lenne, egyszer meghatározni
korunk viszonyát a költészethez s rámutatni, mennyire fordított
arányban áll századunk rideg anyagiassága, vészes önkívülete,
csapongó bálványkeresése a líra képviselőinek merőben másirányú
törekvéseivel. Az ösztön védekezése ez a megmásíthatatlan való
sággal szemben, az örök emberi és isteni tisztaság lehellete a té
nyek megdöbbentő világában. Ha majd egy elkövetkezendő békül
tebb világ irodalomtörténetírója számot fog adni a huszadik szá
zad első felének magyar irodalmáröl, kétségtelenül líránkat fogja
első helyen említeni: ezzel a gazdag költői terméssel fogja bizo
nyítani, hogy a magyar szellem ebben a nyugtalan, minden szél
sóségre hajlamos korban is tanúságot tett, ember- és életformáló
erejéről. Különösen áll ez a megállapítás arra a költői generá
cióra, mely nyomasztó irodalmi örökség árnyékában tette meg
első lépéseit s most áll pályája delelőjén. A második nemzedék ez.
Úgy nőtt fel, úgy érlelődött, mint az igaz gyöngy: szenvedések,
nélkülözések és hiányok, testi és lelki depressziók, külső és belső

gátlások közepette.
És mégis itt van. Kiverekedte nagykorúságát, feltárta lelke

kincseit s a világkép, amit alkotott, egy új, szintétikus emberi esz
mény talajából szívja életnedveit. Mélyen fekvő rétegeket, szuny
nyadó erőket, századokon át lefojtott energiákat szabadított fel s
vetett a felszínre. Életművének kereteit a nemzedékek foly tonos
ságának törvénye szabta meg. Ez határozta meg kibontakozásának
lehetőségeit, ez adott szárnyalásának újirányú lendületet, ez [elölte
ki vágyainak, céljainak, küzdelmeinek irányát.

Ennek a lírai generációnak van Erdélyije, Fodorja, Illyés
Gyulája, József Attilája, Mécs Lászlója, Szabó Lőrince s van egy
keménykötésű Bartalis-fája.

*
Bartalis Jánost nem ismerem, életkörülményeire is csak mű

veiböl tudok következtetni. De már első verseivel hozzánőtt a szí
vemhez. Hosszú külföldi tartózkodásom alatt a távolság desztillá
torán át ízleltem egy-egy gyanta-illatú írását a kezembekerült
folyóiratokból és számontartottam, mint olyan költöt, akire fi-·
gyeIni kell. Most, hogy életműve itt fekszik az asztalomon, beval
lom, nem tudok vele betelni. Hetek óta olvasom. Úgy lépek be
idillikus világába, mint az utas, akit egy lenyűgöző szépségű ro
mantikus táj láttán valahol a világ egyik távol sarkában elfog a:
vágy, kiszállni a vonatból: saját ösztönömre bízom magamat.

Az erdlJrlJl hazatérlJ favágók csoda dolgokat beszélnek.
és rügyekbe szakad a fák hegye.
A nap mint piroS máglyatilz, a fnlldarak dalán hamvad el
A kérges tenyeril fav6gók mondták ezt nekem.

*Bartalis Já006 összes versei: A mezök áldása. - Révai.
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Fizessen meg az lsten érte, nekik, j6 becsületes emberek.
A nap mint piros máglyatűz a madarak dalán hamvad el
s levélbe fut a fák hegye. Eizessen az lsten ez örömért nektek,
Szegény favág6k ! .
Holnap kimegyek veletek én is az erdűre.

(Az erdőről hazatérő favágók.)

Túlfínomodott, már-már alig ellenőrizhető lelki kultúránk lég
körében úgy hatnak ezek az egyszerű sorok, mínt egy tisztító me
leg fürdő, vagy egy illó nedvekkel teli olajos kenet. űditik ide
geínket s egyúttal lemossák rólunk civilizáció-álcás énünk egész
kelléktárát. Úgy állunk pőrén, átszellemülten Isten szabad ege
alatt, mint a teremtés pillanatában: szemben az erdővel, a fenyve
sek pátoszával, a rét virágaival. A hamsuni "Anyaföld áldása" ez,
a "Mezők áldása". Az egyszerű élet misztériuma.

Bartalis magányos ember. Benne még él valami a nagy reme
ték önmegtagadásából. Tanárnak készült, de oklevelét az eke
szarvával cserélte fel. Elzárta egy nemes faragású székely faIádá
ba, mint erdélyi testvérei a kutyabőrt. Az újabb magyar irodalom
ban teljesen egyedül áll. Rokontalanul. Mesterek és követők nél
kül. Eszménye a természetben és az istenségben feloldódó, küzdő

és bizakodó ember hitté magasztosult harmóniája. Biblikus kinyi
latkoztatásainak szerény retorikájával úgy hat, mint egy ittfelejt
kezett ószövetségbeli próféta. Az élményt nála a mély emberi ösz
tönök közelsege jellemzi. Nem az összetett kultúrát mutatja fel,
hanem az egyszerű életet. Az eredendő, ősi gyökereket. A lénye
get. A lét megfoghatatlan titkát csodálatos áhitattal fürkészi.
Szinte értelmet ad a megfoghatatlannak. Olyas valamit revelál,
ami egy-két kivételtől eltekintve hiányzik a modern európai iro
dalomból. Tolsztoj csömörteli futása a polgári társadalomból ép
pen olyan távol áll tőle, mint Rousseau utópisztikus álomképe.
Giono türelmetlen vágya az egyszerű élet, a leegyszerűsödés után
tudatos, programmszerű, Bartalisé ösztönös. Inkább Hamsunra
emlékzetet, vagy Gunnar Gunnarssonra, az izlandi őserdők ván
dorára és Topillára, a finn parasztlélek nagy misztikusára. A Fe
kete erdő néhány délnémet lírikusában is rátaláltam egy-egy tá
voli rokonára. Nála az ősi életformához való visszatérés nem me
nekvést jelent, hanem ösztönszerű hazatérést. Az ember és a föld
szétbonthatatlan kapcsolatának törvényeire hallgat. Egyéni élete
is ennek a törvénynek parancsát tükrözi. S ez több a leegyszerii
södés tudatos vágyánál, több, mert a természet bensőséges átélé
sét, a mély, meghamisítatlan kultúra megbecsülését s az élet át
'<öröklött, eredő értékeinek tiszteletét is jelenti.

Mintha minden lomb integetne és megmozduinának
lJ mez(jknek ffivei.
Mintha minden virág kibomolna éS folyna az illat 
Úgy tetszik, mintha kezek nyúlnának ki
IJZ ágak közül éS cSak téged tisztelnének
éS csak neked Mkolnának.
Úgy tetszik, mintha nyelve támadna minden por8zemnek
éS olyan új, 8ohanemhallolt hangon 8z6lni kezdenének,
hogy megáll gondolkozásomnak TolyÓ1Sa az ámulalt61 é.
hideg zsibbadá8 Tut lJégig tagjaimban, mert
minden csak tégetl diCSér é8 minden csak neked áldoz. (Reggel.)
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Igy kezdődik Bartalis napja. Kilép falusi háza ajtaján s lelke
megtelik csodálattal, tisztelettel, áhítattal. Az első ember állhatott
így a természetben, ezzel a megdöbbent odaadással. Az ő ösztönös
életezerelme ez: a szépség, a tisztaság, a lét kifürkészhetetlen tit
kának alázatos imádata. Lassan, adagonként kell ízlelni ezeknek
a verseknek fűszeres arómáját. Olyanok, mint a nemes bor: nem
szabad egy hajtáara felhörpinteni őket. Gyökere, virágerdeje van
ennek a költészetnek. Élnek rajta a színek, lélegzenek a szírmok,
Bartalis világa olyan, mint a lét a teremtés napján, vagy egy távoli
földrész a felfedezés pillanatában. Nincs ebben a lírikusban semmi
keresettség, semmi mesterkéltség. Az antik istenek jobbján ülhe
tett így a furulyás, a mesemondás ilyen közvetlen kitárulásával.
Figyelemreméltó tulajdonsága s egyúttal érdeme, hogy nem ke
resője, hanem megtestesítője az egyszerű életformának. Közvetlen
ségének ez a titka, ez teszi, mint költőt, fogyatékosságaiban is
rokonszenvessé.

Micsoda fölséges tekintettel, romlatlan naivitással, hívő élet
bölcsességgel jár-kel a természet érzéki gyönyöreinek birodal
mában!

Kereslek, Isten a földben, a virágban, a fákban
és mindenütt megtalállak.
Ez az én Istenkereső időm.

Kereslek a fényes tavaszban,
az erdfJk virágoS feie int: itt van.
Kereslek az eSfJben, a szomias
vetések susogiák: ielen vagy.
Kereslek a filben: érezlek, tapogatlak.
Ez az én boldog istentaláló idlJm. (Kereslek.)

Nemes, kiengesztelő, megbékítő panteizmus ez. Istent és vi
lágot, irreálitást és valóságot, ösztönt és értelmet, kiszámíthatatlant
és végest ölel egybe. Itt, amikor ilyen sorokat ír, elemében van II

költő, maradandót alkot és meggyőz; ha "mindennapnak a ruhája
és a lelke", amit leír. Plasztikus természetlíra az övé; virágok,
állatok, tájak és kicsiny köznapi dolgok dícsérete. Ahová lép,
mindenütt Istennel találkozik: a lét örök áhítatával. Dómja az er
dők kupolája, oltára a sziklakő, melyen lepihen és orgonájának
sípjaiban rigók és harkályokénekelnek. Nem az előadás, a közlés
pedagógiai módszerével győz meg, hanem a primitív szemléltetés
egyszerű eszközeivel: él és megnyílatkozfk, akár a nap, a csilla
gok, vagy a természeti erők. Bensőséges, szeros kapcsolata az
elemekkel, az érzéki világ jelenségeivel, innen ered. Szinte felol
dódik, elvész a dolgokban; léte, jelenvalósága csak arra jó, hogy
visszatükrözze a mindenség titokzatos értelmet. S minthogy érzé
seinek tisztasága, törekvéseinek őszintesége nem tűrí el a bevett
formák köntösét, maga teremti meg stílusát, egyéni ars poeticáját,
a kifejezés eszközeinek sajátos alkatát. Nem híve a kiművelt, bo
nyolult művészi szintézisben kialakult verselésnek. Saját esztéti
kája van: a józan expresszionizmusban kíteliesedett prózavers.
Bartalis verskompoziciója teljesen új, egyéni, önálló. A szabadvers
modern képviselői között nincsen hasonmása. S ez természetes: a
prózavers mint forma, mint a költői gondolat- és érzésvilág meg
nyilatkozásának eszköze, ellentétben az ütemes műalkotással, már
eleve magán viseli a benne kitáruló egyéniség megkülönböztető
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jegyeit. Enélkül nincs létjogosultsága. Csak így érthető meg, hogy
a költői élmény-formáló ereje a szabadvers minden valamirevaló
képviselőjénél állandóan új, eddig ismeretlen változatában jelent
kezik. Wall Withman az amerikai őserdők és modern gyárkoless
szusok ritmusába öltöztette mondanivalóját. Füst MUán komor
plaszticízmussal, képeinek szélesmedrű áradatával, hömpölygő sod
rával lepte meg az olvasót. Kassák expresszionizmusában a tett
vágy, a forradalmi lendület határozza meg a szavak lüktető hely
zeti energiáját. De nézzünk szét a szabadvers többi magyar műve

lője között: Gellért Oszkár a huszadik század lázas, nyugtalan rit
musát adja, Kosztolányi prózaverseiben is csupa zene, Raith Tiva
dart metafizikai elvágyódás fűti, Szabó Lőrinc itt is a statika, a
mérnökí konstrukció eszközeivel dolgozik, Bartalis egyikkel sem
rokon. Nála a verskompozició néha már a prózában való teljes fel
oldódást jelenti. Stílusa: egyszerű, biblikus emberi beszéd, amit a
szavak illata, színe, mámora s az eredeti élmény közlési módjának
közvetlensége tesz költészetté. A forma, amit saját használatára
alkotott, hiteles kifejezője emberi és költői alkatának. Egyetlen,
örökkön visszatérő gondolatritmus tartja össze versének szerke
zetét: a leegyszerűsödött ember szelíd, kiengesztelő áhitata.

*

Néha azonban csiszolatlan a kő, faragatlan a fa, amit kezünk
be ad; darabos, nehézkes. A prózában való fenntartás nélküli fel
oldódás olykor már-már a pongyolaság, a hevenyészettség, a mű

gond hiányának jeleit mutatja. Ilyenkor előfordul, hogy egy-egy
monumentális ívelésű képe megtörik, szétfoly, mintha nem lenne
folytatása. Porladó mészkövet kever a bazalthoz. Kötete végén új
szerű szonett-próbálkozásokat sorakoztat fel. Ezt nem tartjuk sze
rencsésnek. Érdekes kísérlet, de nem művészi alkotás. Egy köze
pes tehetségű lírikus évekkel ezelőtt meghonosította nálunk a rím
telen szonettet. Valamelyik jóakaró kritikusa ebben dicséretre
méltó törekvést látott s a különcködésből érdemet kovácsolt. Az
efféle felfogást nem osztom. S ami a szonettet illeti, a Bartaliséf
sem. A klasszikus versformát tiszteljük meg mindenkor a neki ki
járó szigorú következetességgel. Lényegesebb hiba Bartalisnál,
hogy néha átlépi a maga alkotta kereteket. Különösen szembetűnő

ez, ha kozmikus szárnyalása elragadja képzeletét és önmagát ál
lítja a világegyetem középpontjába. Ilyenkor elvész lába alatt a
talaj; a meghitt környezet, a mező, a rét, a fenyvesek békítő pá
tosza s a dolgoktól való túlságos ellódulás szertelenné, mértékte
lenné teszi:

Az én dalom túlharsog minden nappalí zajt
és elnyom minden máS éneket. (Im, én beszéltem.)

Az ilyen és hasonló kitételeknél nem azonosítjuk magunkat a
költővel. Új verset lapozunk föl, hogy újra. elmerülhessünk az
igazi Bartalisban, aki "a világ borát" őrzi, "hogy a tolvajok el ne
lopják" s látja, amint az ősz "arany pénzeket" hullat a fákról a
szomorü költő örömére. Nincs hibátlan, megsebezhetetlen költő s
Bartalisnak sem kell szégyenkeznie azon, ha őszintén felfedtük
gyenge oldalát. A mezők áldásához a konkoly is hozzátartozik.·
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Érzi ezt maga a költő is s bár a költészet nem helyhez között va
lami, mégis megbékülten olvassuk eleve küldött ízenetét:

Ne bántSatok.
Bartalis falun éi
éS kenYl/ret keres.
KaSz,;!, kapál, fúr, farag.

*

(Ne bántsatok.)

Bartalis János 1893-ban született, tehát ebben az évben tölti
be az ötvenet. Ha normális időket élnénk, meg kellene rendezni
tiszteletére a régen esedékes Bartalis-napot. Nem Erdélyben: itt,
Budapesten. Amit azonban igy sem lehet tovább elodázni: meg
kell határoznunk a költő helyét irodalmunkban. Elvégre eredeti
egyéniségről, nemesötvözetű, kivételes tehetségű lírikusról van szö,
Az az érzésem, hogy szerénységének tudható be, hogy nem érté
kelték eddig azzal a figyelemmel és megbecsüléssel, ami feltétle
nül kijár neki. Még az erdélyiek is eldugdosták egy kicsit. S hány
"őstehetség" égett el közben a népszerűség komisz máglyáin!

Bartalis népi költő. Ez nem lehet vitás. Népi ember, a szó ne
mes és tiszta értelmében. Bizonyosra veszem, hogy sem Erdélyi,
sem IllyéS Gyula nem fogják restelni társaságát. Nem vagyok híve
az osztályozásnak s ugyanígy rosszallom, ha élő kortársainkkal
kapcsolatban lépésről-lépésre az "elsőség" és "nagyság" kérdését
fitogtatjuk. A költő világa: élő organizmus, külön lét, szuverén bi
rodalom, mely csak saját törvényeinek engedelmeskedik; helytálló
képet csak úgy adhatunk a költőről, ha kihagyjuk értékelésünkből

az osztályozás és összehasonlítás szempontjait, ha leoldjuk lábunk
ról a bevett esztétikai módszerek saruját s elfogulatlan, ösztönös
kereséssel indulunk neki az elénk táruló gondolat- és érzésvilág
nak. Bartalis megértéséhez is ilyen közeledésrre van szükség. Hogy
mindennek ellenére mégis beosztottam a népi költők táborába, en
nek egyszerű magyarázata van: ha már meghúzták a választó vo
nalat urbánusok és népiek között, akkor legalább legyünk követ
kezetesek. Bartalis helye az utóbbiak között van. Nem született
vezérnek, szervezőnek sem, hanem arra, hogy saját élete példájá
val igazolja a haladásra elszánt, újöntudatú magyar nemzedék tö
rekvéseit. Művének néhány szép alapvonására már rámutattam.
De van valami a verseiben, amit ezeknél is többre taksálok, ami
alátámasztja róla alkotott felfogásomat: hűségét a föld nincstelen
jeihez, az eke és a rög kérgestenyerű parasztjához, erősen kídom
borodé seocíábis érzékét s főleg saját sorsának példaadó szimbólu
mát: a paraszti-népi sors tényleges vállalását. Itt nem lehet é8
nem szabad kőlönbséget tenni a költő álomvilága és egyéni élete
között: ezeket a versek a költészet és valóság csodálatos harmó
niája szülte. A szocializmus itt tényleg emberszeretet. Ismét egy
versét idézem :

A seb:
a föld sebe.
A Sötétség:
a mezők sötétje.
Elbírni, Uram, adj erlJt.
Most elszállunk us asu.

309



A világnak
tilriJ terhét mi hordjuk
s a vér s a könny
nekünk adatott - tudjuk.
Századok pusztaságán,
elhullni kicSi barázdán. (A kicsi barázdát ne feledd.)

Mennyi nemes aszkézis, alázat, emberi nagyság, önmegtaga
dás; s a hűségnek milyen megkapó beteljesedése néhány sorban!
Aki így ír s egyúttal eszerint él, jogosan beszél az elnyomottak fáj
dalmáról; az hivatott kézzel tárja fel a föld sebeit. Ezért népi
költő Bartalis s' ezért ösztönösen és mélyen magyar. "Eljöttem a
falusi emberekhez, hogy a falusi emberekkel egyféleképen szóljak
hozzád", írja egyik szép versében. Dacos, kemény sorsvállalás ez.
Ime, egy költő, aki a szegényekkel él, velük érez s akinek olyan
szövetsége van a néppel, amit semmiféle programmal nem lehet
megvásárolni. csak közös sors és verejtékes munka árán. Bartalis
sserves tartozéka a földnek. A sziklák és tengerszemek mozdulat
lauságával áll a táj, a természet kellős közepén. Nála. nem póz,
nem érdemet váró prófétáskodás, ha a mezők láttán ilyen gondo
latokat talál a lelkében:

MeziJ: sokhúrú, sokvirágú hárfa.
Játszom rajtad.
Engedd elénekelnem a halhatatlant.
Kivernem a milli6k dalmt.
A földön milli6k küszködnek, véreznek,
mélyen, legalul, alant,
míg fenn a magasban a cSodák történnek.

(Mező: sokhúrú, sokvirágú hárfa.)

Bartalis hősei tényleg "a föld vívói, a mezők bajnokai, az
Isten napszámosaí", Van néhány verse, mint az "Életsors", "Az én
MSBim", a "Megszállottan dolgozunk", a "Minden mez6knek fiai',
vagy a "Búza, seénaorsedqbom", ahol a paraszti életnek szinte
klasszikus hitelességű apoteózisát adja.

Rákárhoztam magam a leqnehezebbre.
A búS földbiJI
magam verekedtem ki, ami kell. (Életsors.}

Igen: ez is életsors, örökérvényű beteljesedés. S mennyivel
tisztább, meggyőzőbb, reményteljesebb és hasznosabb annál a
megdöbbentő életnél, amely felsodorta a nemes himporú mezei
pillangót Budapestre s elégette lelkét a vakító fényű hatalmas ív
lámpák alatt. Sértli Kálmánra gondolok.

Bartalist szeretni kell és becsülni, mert minden szava szere
tetre és megbecsülésre tanít. Szoeializmusa a munka tiszteletének
és vállalásának példaadó színtézíse. Sohasem követel, nem méltat
Iankodík, nem lázong. Még legkomorabb perceiben is kiengesztelő

B reményteljesen látja a jövőt:

6, kenyér: fekete áldott sár,
könnyel éS vérrel dagaSztott honi rög.
Kivirágzol mindenha,
bá:rha kopáron alig hullsz ölünkbe.
Kivirágzol - áldott kenyérfa. (Kivirágzol ...)
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Nem volna teljes a költőről felvázolt kép, ha megfeledkeznék
azokról a verseiről, amiket az idegenbeszakadt trianoni sors váltott.
ki a lelkéből. A magyar irodalom míndíg kétféle módon védeke
zett, ha külső, vagy belső nyomás érte: felkeléssel, vagy termé
keny passzivitással. A Kossuth-Széchenyi szembeállításnak a köl
tészetben a Petőfi-Arany, vagy a Petőfi-Vörösmarty-képlet a meg
felelője. A húsz esztendős erdélyi várakozásban Reményik és Bar
talis jelképezték ezt az örök kétarcúságot. Mindkettő a maga möd
ján védte a fajtáját. Reményik villámokat szórt és lángnyelvű pal
lost emelt az égnek; Bartalis a földbe vájta lelke fájdalmát és a
gyökereket óvta a féregtől. Építő gyiílöletre tanított: munkára, A
tűrés mély értelmét tudatosította :

A j/unica: már Hit.
A véres küzdelem: Ahitat.
Slent vágy mely mindent átitat.
Elérni a láthatatlan gI61'iát,
mely szívünlcet fényli át. (A mező és én.)

Tompa Mihály szelíd allegórikus hangja ez, de mélyebb, föld
höz kötöttebb. Fohász és gyógyír egyúttal. Az indulat nála: ima,
reményteli könyörgés. Verseinek olyan hatása lehetett Erdélyben,
mint a távoli napsugár-ígéretnek: felhők mögül csillantotta meg
bíztató melegét. A hit magvát ültette el a megzsibbadt székely
lélekbe:

Fecskefííre vér hullott.
Mező! ne hagyd el vándorod.
Virrasztok álmaid fölött.
A kétSég-éjben nagy
nyugodt szivedre borulok, (Mező! ne hagyd el vándorod.)

Az ilyen imába temetkezett vágy mély gyökereket ereszt. A
lélek jobbik fele mutatja itt arcát, s a mag, amit elvet, jövőbe

csírázó, mert egészséges, józan magatartást inaugurál. Nem meg
alkuvást, hanem bölcs és termékeny rnérsékletet: magyarságot.

S had álljon itt befejezésül egyik. felejthetetlen versének négy
utolsó strofája : minden magyarnak szóló bölcs tanításával :

Most e komor égbolt alatt
Lelsz-e te, szegény reménySugarat?
Minden ott maradt, oda át,
Fa, erdő, cSillag éS virág.

Mult, Jövő, Népek, Vil6gok.
Mint búS tenger, a lelkem háborog.
() j világ, új sors, új ember.
iWagam életén kezdem el.

Magam munkája-kiizdése,
Lesz az időnek szellem-vetése.
Az út, amerre haladok 
Zengnek, zengnek testvérdalok_

"Mindig új, mindig kezdeni."
De nekiink e sorsot kell tölteni.
A vak időben, században
rilági/clni magunkban. (Világítani magunkban.)

Várkonyi Nagy Béla
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