
GY�RY D E Z S � : A H E G Y E K Á R N Y É K Á B A N 
(Versek, Bratislava—Pozsony, 1936.) 

Az olvasót f�leg a kötet Szlovenszkó c�mű sorozata fogja meg, 
azután az Uj Márciust! egy�két verse s csak kevésbé a Modern 
Ádám cimű rész, mely pedig a kötet derékhadát teszi. A sikerülés és 
hatás ez eloszlása egyszersmind jellemzi a költ�t s utal a ter-
mészetére. Már az érték e sorrendje megmondja: ki és miért beszél, 
mi a megbecsülend� láza, a rokonszenves mondanivalója. S a láz is 
meg a mondanivaló is eredményt jelent� valódiságában a Szlovensz�
kó sorozatban jelentkezik. — Mi ez a láz s f�leg: mi ez a mondaniva-
ló? A történelem parancsából decentralizált magyar költ� mondani-
valója, amit annyi irányból hallunk a középeurópai f�hatalom vál-
tozások óta! Az „itt élek és ide tartozom" vallomása. „Ez a föld 
átkom és szerelmem" — mondja Szlovenszkóról. De nemcsak a föld — 
tájaival, vizeivel, ködeivel. Ez az „itt élek" nem csupán geográfiai, 
mert átka és szerelme a szlovenszkóivá szűkitett föld leállitott 
gyárai, új népeszmélkedése, u j u l t nemzetiségi tudata, az „élj, ahogy 
tudsz" magatartása, az a valami, amit Gy�ry „perem" magyarság-
nak nevez. Ez a regionálizmus tehát, hogy úgy mondjuk, 
geoszociológiai, s amennyiben ez utóbbi több az el�b-
binél, annyiban különb is ez a költészet a sivár 
regionalizmusok költészeténél. Több, mert a tájból nem 
felejti ki az embert. Vele van „minden kaputos" s verseiben a fel-
világosult „kaputos" eszmélkedése érvényesül. „A te bűnöd ez ka-
putos, rajtad is múlik ez" — mondja a szociális bajokkal kapcso-
latban a bejei kádárról szóló versében s ez a sajátos szemlélet jelzi 
eszmélkedése és szociális érzése irányait. Mindezek szélessége persze 
korántsem nagy, de legalább van szociális viziója, ha sok roman-
tikus törmelékkel is. A többi u. n. kisebbségi költ�t�l ebben is kü-
lönbözik, mint ahogy megkülönbözteti verseiben a sok korszerű élem. 
Ez utóbbi nyilván ujságirómesterségének következménye. Az uj-
ságirás különben is érezhet� a hangján. Ötleteiben és szólamaiban 
sok a zsurnalizmus nyoma. A helyenként kiötl� vezércikkszerűség 
is innen való. Azért azonban költ�, akinek meleg férfihangja osztá-
lya elmosódott eszményei ellenére is rokonszenves. Egyik liraiságá�
ra s egész versmunkáló készségére jellemz� versét ide iktatjuk. Ez 
a vers azért is érdemes a bemutatásra, mert sikerült példánya a 
vegyes nyelvterületeken él� magyar költök egyik számos változat-
ban jelentkez� élményének. A vers c�me Kaland a málnásban". 
(G. G.) 

E g y szót sem tudnál az én nyelvemen 
én meg egy szót sem tudnék a tiéden 
ülnénk a vörösfeny��törzseken 
hol málna érik vad, erdei réten 

málna, aminek évek tizedét 
álmodta át a sötétben a magja 
és várta, mig a fenyves tetejét 
favágó�balta fölüle lekapja 

akkor oszt, usgyé, neki a növésnek 
egy pár derűs év jut csak itt bokornak 
amig a nagy fák ujra összeérnek 
s önz�n uralgó erd�vé hajolnak 



egy pár derűs év, kis virág, piros szem 
hullott mag, s ujra földberejtett várás: 
ez a bokor�sors, nincs kivétel egy sem 
h�s málna�élet, �sharc, istenáldás. 

H á t ez az érzés érne itt. Te s én 
a gyantás szagú irtvány oldalán 
ijedt�nevetve az egymás szemén 
valami szépet kutatnánk, talán 

a szónál jobbat, a beszédnél többet 
ami nem álnok, ami nem hiú 
politikánál, pénznél örökebbet 
te szelid szláv lány, én magyar fiú 

tán szül�földünk titkos szellemét 
a hegyi szell�t, mely hajadra szállna 
Te biztonságod, Én a szád izét 
a szádat, amely olyan mint a málna 

málnaéréskor, feny�törzseken 
rabul ejtene az élet az éden.... 
egy szót sem tudnál az én nyelvemen 
én meg egy szót sem tudnék a tiéden 

M A I M A G Y A R O K R É G I M A G Y A R O K R Ó L 
(Cserépfalvi kiadás. A Szép Szó 4.—5. száma. Budapest. 1936.) 

E kötetben 14 mai magyar iró emlékezik meg ugyancsak 14, de már el-
halt magyarról, történetiró törvényalkotóról, regényirók regényirókról, 
esszéisták volt forradalmárokról és költ�k költ�kr�l, vagy államférfiakról. 
És amennyire a vállalt feladat megengedi, egységes szervesen is a kötet. 
Közel ezer év 14 szines epizódja elevenedik meg az olvasó el�tt. Horváth 
Tibor Árpádról ir, vele kapcsolatban a honalapitás és a letelepülés sokat 
vitatott lefolyását világitva meg új szempontú részletekkel. Trencsényi�
Waldapfel Imre a történetiró Küküllei Jánost; mutatja be, és vele együtt 
egy kort, a bontakozó magyar renaissance korát. Málnási Ödön tanulmá-
nya Werb�czir�l felöleli a Dózsa�féle parasztlázadást, amely mögött 
ijeszt� és emberi mértéket tulnöv� rémes alakzatában áll a törvényhozó, 
változatos és kalandos életével, kegyetlenül plasztikus figurájával. Ju-
hász Vilmos Fráter Györgyr�l, Füsi József Mikes Kelemenr�l ir, Móricz 
Zsigmond Bethlen Gáborról, Fejt� Ferenc Martinovicsról. Németh Andor 
Mária Teréziája döbbenetes regényalak, jelentéktelennek tűn� részletekkel, 
jelképes anekdótákkal. Hevesi András az ifjan elhunyt pesti szerkeszt� 
gavallért, Kármán Józsefet mutatja be, bidermejer környezetében. Kas-
sák Lajos Pet�fi figuráját vázolja elénk, Vámbéry Rusztem a jogász Sza�
lay Lászlóról ir, Ignótus Deák Ferencr�l, Ignótus Pál Kemény Zsigmond-
ról. Babits Széchenyi tanulmányvázlata vitathatatlanul a legaktuálisabb. 
„Ujra és ujra mondom: sohasem voltak kérdések (Széchenyi kérdései) 
maibbak. Hisz, sohasem voltak id�k veszélyesebbek. Mi ismerjük a nyo-
mort, de minden pillanatban megismerhetjük a végromlást is, Itt állunk a 
nagy világérdekek keresztutján, kis nemzetünk léte egy hajszálon függ�
het. Szinte ajtónk el�tt a rettenet, amit Széchenyi a ,csillagokból olvasott'. 
,Vér és vér mindenütt! Testvér a testvért, a népfaj a népfajt fogja mé-
szárolni engesztelhetetlenül és �rülten. Keresztet rajzolnak vérb�l a hát�


