
A csatlakozó és nyugtalan kispolgári hajrá�költészet és megfogalmazott 
aktivizált hév idegennek és nyersnek tünik Kis Ferenc „szigete" mel-
lett. Két sora már egy világképet tár elénk: 

Ne féljél, kedves! bátor és elszánt 
közösség az, amelyben állok — 

Igazi lirikus, akinél az epikus szándék is eltűnik a mindent el-
árasztó érzelmekben. (Árvák). 

a székek, melyek nem egyformák; 
az asztalt, amely teritetlen, 
egy fest�i�kép s az a korpás 
fekete kenyér a kredencen — 

Szép, nagy jellemz� erejű magyar nyelvén keresztül gyermekkora 
tájnyelvének zamata érz�dik (u. o.) 

Háború volt. A szörnyű évek 
között mi tizen, tiz árvaság, 
úgy éltünk komoly testvérséget, 
mint abroncsok közt a dongafák. 

Képei és hasonlatai nemcsak költ�iek, de valósággal kompoziciós 
egységet alkotnak helyenként. Leirja a faluját, amely a völgyben úgy 
terült el, „mint hanyatfekv� s nehéz munkától fáradt ember..." És 
utána a másik megdöbbent� kép, „gyürött éjszakákon, ha kitakaródzott 
testemen végignézek, falumat látom a csillagok alatt meztelen." Ér-
zékletes, leveg�s, nagyon jellemz� ez a sora: „A derekunkra csavart 
széllel szálltunk már, alig néztünk vissza — " . Szavainak ezer szine van 
és gyakran a legdrámaibb percekben is derült fénnyel csillannak. Igy ir�
ja le a helyet, ahol kényszerű napjait tölti: (Falak között.) 

Jobbról összerugdalt asztál áll, mint foltos 
tehén, melynek csámpás hokedli a borja, 
balról meg csatakos seprű d�l a falnák 
minthogyha kiszolgált boszorkányló volna. 

Népies espritje és mély lélekzetű mondatai hozzák magukkal, hogy 
verselése gyakran laza, bár ez a lazaság ritkán megy a költ�iség rová-
sára. Kis Ferenc annyira költ�, hogy még prózaisága is a tehetség tisz-
ta fényét tükrözi. Szivesen kutatnak nála idegen (I l lyés) hatás után, 
lehet, hogy kiütközik bel�le egy�egy hang, ami nem tisztán az övé, köl-
t�i egyénisége mégis egyedülálló a magyar lirában, vigyázzunk rá, hogy 
nagyran�jjön. U jvári László 

NÉGY VERSESKÖNYV. A magyar középosztálybeli fiatalabb költ�nem-
zedék jobblelkiismeretű arcvonalát egyrészt a polgárszármazás kö-

töttségei, másrészt a társadalmi és egyéni életkörülményekkel szemben 
való elégedetlenség, végűi a gazdaságilag és politikailag alulmaradt több-
séggel való rokonszenvezés jellemzi. Ez a rokonszenvezés azonban csak 
keveseknél ért el intenziv beleéléshez, a teljes szemléleti átformálódás-
hoz, mely a negyedik rend ügyét a költ� els�dleges és személyes ügyévé 
váltja át. Általában a fiatal magyar költ�k még csak leválóban vannak 
az anyaosztályról, ellene mégcsak állástfoglalnak és a szegényrétegekkel 
mindössze rokonszenveznek: történelmi igazukat készen elfogadják. For-
mailag ez a költ�nemzedék a kötött formákhoz tér vissza, felhagy a ki�
sérletezésekkel, melyek a magyar szabad versben Füst Milán klasszikus 
bels� lejtésű és Kassák whitmani ivelésű költeményeiben érték el csúcs-
pontjukat, ragaszkodnak a r�mhez, a mértékhez. 

A Nyugat költ�i között serdült Berda József utolsó kötetében (In-
dulat, Magyar Téka kiadása Szeged), egyenletes ritmusba kötött versei�



ben már a József Attilánál is ösmert gamines, fölényes bangot üti meg, 
mely a világirodalomban Villon óta minden ellentmondásokkal fűtött kor 
költ�iben feltámad. De mig József Attilánál ez a személyes gyökerű 
hang a liraiságban oldódik egyénivé, addig Berda József kemény, szinte 
németes tudatossággal támasztja alá költ�i magatartását hedonista ár-
nyalatú anyagelvűségével. Nem akar az emberr�l többet tudni, mint 
amennyi a valósága, de nem annyira költ�i tárgyiasságból, mint inkább 
romantika és érzelg�sség ellenes lázadozásból: Éppen ilyen vagyok, ily 
nagy gyomrú állat. Eltalátad dagadt züllött pofámat... (Aba�Novák Ber-
da képe a lá) . Liraian önmagára összpontositva, túlhangsulyozza a fizikai 
kategóriákat. A szó jó értelmében: a legmateriálisabb fiatal magyar köl-
t�, aki nem az elvet hangsulyozza, hanem a helyzetet, a tényt, a valósá-
got, ami minden elv kifejezését megel�zi: Elég volt a könyörgés, koldu-
lás — ott hol a vén Ég embert nem ruház — s csupán hitet, vagy sok 
malasztót ád, de nem a b� bukszák cseng� aranyát. („Sóhajról sóhajra", 
a „szájas polgárt", a „finom lelket", az „utált kapitalistát", a „prófétát" 
gyűlöli és minden, amit egy helyen pozitivumként követel: „a bátor szó", 
(Strófák a nyegle költ�r�l), amivel Berde József igazán nincs hiján. 

Radnóti Miklós utolsó kötete (Uj�hold Szegedi fiatalok művészeti 
kollegiumának kiadása) szineivel, fordulataival, hangulataival, könnyed, 
kép�telt röppenésével épp ellentéte a Berda�féle költészetnek. Radnóti 
nem anyagi primerségeiben fogja meg tárgyait, hanem mintegy áttet-
sz�en elszellemesiti azokat: Tisztán élünk különben és könnyű mosollyal 
— e sor után szinte felfokozottan elvonatkoztatottnak hat az ilyen ha-
sonlat: Oly félelemnélküli igy az életünk és egyszerű, — mint a papir, 
vagy a tej itt az asztalunkon és kegyetlen is, mint mellettük a lassú te-
kintetü kés. Radnótit régebbi köteteiben is a műgond, a cizelláltság jel-
lemezte (és e tekintetben talán Kosztolányihoz kell hasonlitani), ami 
mostani kötetén méginkább eluralkodik. Surranva kell most élned itt, sö-
tét — vadmacskaként ki néma hittel kúszik (Kortárs utlevelére). Ez a 
surranás Radnóti egész költészetében benne van: a világnézeti vonal, 
amelyre versét kifuttatni akarja szimbólumok mögött bujdokol („pipacs�
pirossal zendüljön a v i l á g " ) szinte valami költ�i „madárnyelvbe" bur-
kolózik s csak itt�ott ugrik el� a valóság. A versek fölött ott lebeg az 
állandó érzés, hogy ebb�l a költ�b�l, még valami, még sokkal több — 
szeretne kivetülni. De béklyózva hiába próbál kiegyenesedni a szellem ba-
biloni fogságában, ahol a szellemmel együtt és attól elválaszthatatlanul 
embermiliók vannak lekötözve. Ahogyan a költ� különös képeit cifrázza 
csak azért teszi, mert valamit tennie kell, ahelyett, amit a szabadság 
hiánya miatt nem lehet cselekednie. Ezt másképpen menekülésnek is ne-
vezhetnénk. Gondoljunk csak Radnóti el�bbi verseskönyvének, („Lábba�
dozó szél") néhány darabjára, melyekben versei sajátos architekturája 
alól a társadalmi élmény oly intenziven kivilágolt. 

A két pesti költeményes füzettel egyid�ben Romániában is jelent 
meg kett�: Balla Károly aradi hirlapiróé (Ki vállalja a célt? A r a d ) és 
Erdélyi Ágnesé (Kórus három hangra. Oradea.) 

Mindkét fűzet els�sorban annak a kétségtelen bizonyitására szolgál, 
hogy a fiatalság Transylvániában épp úgy, mint Magyarországon, vagy 
egyéb tájain a mai világnak nem találhatja helyét e világban, a kilátás-
talan jöv� el�tt kilátástalan emberként áll, akár tagadóként: sem élni, 
sem harcolni ...semmit sem érdemes.... (Balla K . : Holdfény) akár para-
dox reménnyel: Van jöv� és van cél, de távoli — mint a délibáb, és — 
elérhetetlen, mint az igazság (Erdélyi Á . : A csüggedés perceib�l). Balla 
eruptivabb, idegesebb, Erdélyi egyszerűbb, a társadalmi ellentéteket 
pontosabban felérz�. De mindketten magukon hordják a nyelvi kulturá�
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jáért viaskodó romániai fiatalság ballasztját: birkóznak, küzdenek a 
nyelvvel, és legf�képp a verssel, bár Balla Károly túlfűtött sorai Törté-
nelem és Ki vállalja a célt c�mű darabjaiban kerek lendületességbe for�
málodnak. Méliusz József 

HÁROM FIATAL KÖLT� ELS� KÖTETE. Nem az irodalmi hir, hanem 
csak a posta vetette �ket elénk. Mind a három inkább borzas kisér-

let és különösség, mintsem költ�i jelentkezés. S mégse csüggedjünk. Az 
elmaradt irodalmi felfedezés öröméért a lirai köziélek különösségei kár-
pótolnak, és csekély irodalom�lélektani tapasztalatainkat új adalékokkal 
b�vithetjük... Mind a három költ� utódállambeli s még a vidék irodalmi 
elmaradottságát is nyögi. A novisadi Wellner Albert �si titkot mesél a 
hajnal c�mmel jelentette meg verseskönyvét, saját metszetekkel s a cim-
lapon fényképpel, mely a nyomdász�költ�t a körforgó gép el�tt ábrázolja. 
A versekb�l azonban nem a körforgók közt él� ember hangja, hanem a 
sláger�dalok szövegeire emlékeztet� érzelmesség és az erotikus folyóiratok 
lirája szól. A költ� tulságosan belebonyolódott a mai szinház�, film�, gra�
mofonlemez� és szinesregény�kulturába. Ennek ellenére vagy épp' ezért né-
ha átkokat szór a hazug városra és munkásversei a huszonöt év el�tti 
szociáldemokrata ünnepi költemények hangján hirdetik a munkásmegvál-
tást. Gutenberg kispolgárosodott céhjében nem ritka az ilyen lelkület. — 
Demjén Ferenc verseiben (Hegyek alján. Beregszász) a próbálkozó realiz-
mus némi reményeket ébreszt. Környezetér�l, a Kárpátaljáról, csempészek-
r�l, kecskepásztorokról, faluvégi szegényekr�l ir, sok jóérzéssel, de fakón 
és kevés átéléssel. Sajnálatos félreértés a novellai tartalom er�szakolása, 
ami miatt költeményei megverselt elbeszélésnek hatnak. — Bólya Lajos 
Komáromból Örömriadó�val ébreszti fel a szunnyadó érdekl�dést. „Ha ki-
áltok, — mondja bevezet� versében, — magamból magam miatt, a ma-
gam hangján kiáltok". Bármennyire szeretn�k is — ezt nem irhatjuk alá. 
Bólya verseiben az avantgarde fékeveszett dikciójával találkozunk: ha-
talmas optimizmus, diadalmas önmutogatás és kérked� erotika ágaskodik 
bennük. A költ� a szavak malomköveivel dobálózik, mint valami versiró 
Toldi Miklós, de a mázsás kövekkel tulajdon verseit lapitja tönkre. A 
versekben nincs egy szikra realizmus, amelynek világánál kiderülne leg�
alább, hogy a költ� kicsoda. � távoli dolgokról énekel. Tudja, hogy: „ A z 
éjszaka mögött máglyákban ég a buza, a messze tengerbe süllyed a sok 
drága gyömölcs s óriás raktárak mélyén dohosodik a fehér kenyér", és 
szolidaritást hirdet az éhez�kkel a harcban és az örömben. Ez azonban 
csak az embert teszi rokonszenvessé, a költ�t még nem. A költ� a nagy 
azavak pubertás�korát éli. Ezt sürg�sen ki kell n�nie. Fogadkozik is : 
„...a hamis diszeket mind leszórom magamról", — irja kötete vége felé. 
Szaván fogjuk. K. S. 

V I L Á G K É P c�men Lázár Vilmos és Horner Miklós szerkesztésében új 
folyóirat jelent meg Budapesten. A szemle f�leg világpolitikai és 

gazdasági kérdésekkel és geopolitikai kritikával foglalkozik. A Világkép 
ujszerűsége leginkább a geopolitika kritikai művelésében nyilvánul meg, 
ami a haladóirányú magyar folyóiratirodalomban úgyszólván úttörést je-
lent. Az els� szám vezet� cikkét Horner Miklós a világpolitikai helyzetr�l 
irta. Cikkében a háborús veszély kérdését igyekszik világos okfejtéssel 
tisztázni. Hibája azonban, hogy bár a hatalmak egymáshoz való viszonyát 
mozgásukban figyeli, az egyes hatalmak bels� helyzetét statikusnak fog-
ja föl. Elfelejti azt, hogy társadalmi harcok kiélesedésének id�szakát él-
jük és a hatalmak közti helyzet kialakulása is rendkivül mértékben függ 
a bels� társadalmi harc alakulásától. Romantikusan nagy jelent�séget tu�


