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Jelentősebb szépirodalmi alkotások. 
I. Költők. 

Babits Mihálynak immár ötödik verskötete hagyta t i a 
sa j tó t (Szifjet és tenger). Irodalmi életünknek nevezetes ese-
ménye ez, nemcsák azért, mivel az írók és a közönség egy tá-
bora vezérnek vallja őt, hanem azoknál a letagadhatatlan költői 
értékeknél fogva is, amelyeket köteteiben barátnak és ellenségnek 
egyaránt el kell ismernie. A közönség szívesen a d j a kedvelt 
írójának a „legnagyobb" jelzőt, — ha ezt Babitstól, a ma költői 
között, el is kell vitatnunk, az bizonyos, hogy a későbbi iroda-
lomtörténet is korunk legjelentősebb poétái között fogja érté-
kelni. Az értékelésnek hármas gyökere: a nyelv, a forma és a 
tartalom szépsége. Babits Mihály nyelvében van nem egy erő-
szakoltság; a szó hangzásbeli r i tmusának szójátékká fajulása, 
egy-egy szónak mesterséges csonkítása, a néha sértő szó-meg-
nemválogatás: mindez folt Babits stílusán. De egyoldalú az a 
kritika, amely e mellett meg nem látja, hogy „mennyi illat, 
mennyi szín" van ebben a költészetben, mennyi frisseség a ki-
fejezésben, mennyi kép-újság a színezésben, mennyi melegség-
ed-szerűségében. A foltokat eléggé hangsúlyozták, de a szép-
ségekre nem igen mutat tak. Aki Babits l í rá ját csak recenzióból 
ismeri, az talán legjobban azon akad meg, hogy kifejezésének 
egyszerűségéről szólok; mert megszoktuk őt hidegnek, játékos-
nak, iparművész-verscsinálónak mondani. Maga Babits is já-
tékos-önmagát szerette jó ideig fitogtatni. Elmondta, hogy a 
szobáknak baglya, hogy nem a nap, hanem a kölcsönfényű hold 
a világa; kedvenceinek vallotta a jégvirágokat, gyönyörű fény-
nek a lámpafényt ; nem titkolta, hogy gondolata szeret ölteni 
hosszúredőzetű tógát, stb. Nem bánta, hogy forma-virtuóznak 
dicsérik, és csak egyetlen-egyszer fakadt ki az ellen, hogy hi-
degnek és mesterkéltnek ta r t ják (Arany Jánoshoz). Egyik ver-
sében felveti ezt a furcsa kérdést: „Ki érti meg ma énekem, ki 
érti meg? Й ki tudja — meit én nem tudom —, hogy mit jelent?" 
Meg kell vallanunk, hogy messze van ettől annak az egyszerű-
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ségnek a kívánása, amelynek dalát „ha egy drága barát meg-
hallgatná egy este, nem tudná, szavakat hall-e, vagy a saját szí-
vét dobogni." A lírai művészetnek ehhez az állomásához a Nyug-
talanság völgyé-vei ért el, de még ott is felmerült benne a két-
ség, vá j j on lelke most meg nem „iires hangszerláda-e, mely 
zenés lemeze hí ján csak prózai csikorgásokat ad?" A Szekszárd, 
A jóság dala, a Zsoltár gyermekhangra, a Reggeli templom, 
végül ú j kötetében a ltekonvaleszcencia azonban a művészet 
etryszerűségének megnyilatkozásai. És érdemes lenne füzérbe 
kötni színes és mégis egyszerű kifejezéseit: a délutáni nap-
sugárról, amely „lenge fényfüggönnyel a házak vál lát bevonja, 
puhán"; a természet haláláról, amikor „a házak állán tél eresz-
tett jégszakált"; a napsugárt csipkéző lombról, a barna cigány-
ködökről, stb. Pedig Babits stílusát mély gondolati tartalom 

• tölti meg, újabb költeményei szinte m á r a vívódás lelki élmé-
nyéből születtek. Az egyszerűség, a szavak könnyű fo lyamat ja . 
a kifejezés mindennapi jszíne erre a differenciált lélekre nem 
illik. Nemcsak a szavak keménységére mondott panasza vall 
erre („Ó ti kemény magvak, ti lelkem magvai, szók"), hanem 
lelkének a köztől való örökös elkülönítése is. Első kötetében 
í r j a : „Az álmok síkos gyöngyeit szorítsd, ki imod a valót: hí-
mezz belőlük fá jó lelkedre takarót". A világgal való elégedet-
lenség akkor még csak visszahúzódás-erejű, — amint mondja: 
marad önnönmaga számára börtön. Ügy látja, hogy lelkében 
már ily fiatalon „nincs hajnal , semmi remény, — nincs hajnal , 
semmi vidámság, nincs hajnal , semmi öröm". Az egyedüllétet 
ta r t ja boldogságnak, — remetevért érez magában. A gondolatok 
és álmok világában él. Álmaiban szembetűnő a visszafojtott 
erotika: termószetmegjelenítései is ilyen álmokból fonódnak 
{Mindenek szerelme). A gondolatok közül legnagyobb harcait 
a gigászi Miértf-tel állja, 'de nem tudja mindig elfogni az eszmét, 
amely „megrántotta kabá t j a csücskét". í gy csupán megcsillan 
a vak sors alakja, a vágy ós bánat ölelkezése, a szépség halha-
tatlanságának kérdése. Még második kötetében is sok az élmény -
sóvárgása (Ima) és sokszor csendül felénk a panasz: „Hosszkor 
születtünk s nincs mód újralenni , nekünk csupán az élet csontja 
jut." Valami „desolatio" fejlődik ki benne, sajátos „spleen": 
„érzi, hogy minden hiában". Irtózik az egyedülléttől: nem köti-
le a könyv, nem oldja fel az álom. Fájó, fázó éneket dalol; keserű 
szívvel elpihénést kíván. Ez a fogarasi idők hatása, de a kéreg 
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Budapesten sem enged: „emléklevendulából lett alma ecetágy". 
Hangulata csak néhány természeti képet, néhány emlékforgácsot 
enged művészetté érni, néha csendes idillben halkul el; legtöbb-
ször a l 'art pour l'art játékához ragadja. A Recitativ költemé-
nyeiben még a gondolati problémákra is reánehezedik a hangu-
latnak ez a köde (leghívebben a Modern festményen lehetne be-
mutatnom); így született ez a sokat emlegetett önjellemzése: 
„Barangoló borongó, ki bamba bún borong', borzongó bús. 
bolyongó, baráttalan bolond." Kötetéíről is joggal idézhették: 
„Lelkem is itt szertecicáz, elmóricáz csöndesen." Ady Endre 
közelsége azonban nagy hatással van a lelkére. Még hirdeti 
ugyan, hogy nem tud hangos lenni, de már határozottabban 
látja az emberi célt maga előtt: „magyar lélek, de nem betegnek 
aggva, — költő, csekély, de büszke és igaz". Az a májusi forra-
dalom. amelyben — Kaf fka Margit regényének tanúsága szerint 
— a „Nyugat" írói egész lelkükkel részt vettek, széttöri Babits 
költészetének belső és külső nyűgeit: a forrongó napok a cselek-
vés felé ragadják . „Minden mindegy már! — mondja ekkor 
zúgjon fel a tengerek a l ja ! hányódjon fel a geny! jöjjön a for-
radalom!" Ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy a desolatio nem-
csak élményhiányból, nemcsak egyéni sorsa keserűségéből fa-
kadt, hanem nagy, kínzó részvétből. Itt , a részvétben gyökerezik 
háborúellenes gondolkodása: nem hazafiatlanság ez nála, bár 
annak gondolták, hanem a háború áldozatain való igazi sajnál-
kozás. Természete, gondolkodása a szerelmet, az embert, az éle-
teket többre becsüli az embertipró diadal érctalpainál: nem 
válogat a jövőben, nem tesz kikötéseket, csak azt sikongja: 
„Legyen vége már! — Legyen béke már!" A haza fogalmának 
.jelentősége nem kisebbedett a szemében, de nem látja a küzde-
lem célját, nem reméli értelmét, — sokalja tehát a patakokban 
ömlő embervért . A messzeségből a haldoklók nyögése, a pana-
szosok átka, az árvák jajgatása tölti meg fülét és szívét — 
magatelietetlenségének érzésében tehát fu tn i próbál előle a, 
fehér falu csendes szobájában, a szoba szánakozó függönyei mögé. 
A nyugtalanság azonban lidércként üli meg szívét ; egyre jobban 
érzi a reménytelenségét annak az óhajnak, hogy még egyszer 
együvé ülhessenek mind, akik szeretik egymást, „együvé, nyu-
godt halálig, mint jámbor állatok". A kereszténység és a hon-
szeretet jelszava alatt hiába keresi az igazi emberszeretetet, 
kiűzi a templomból a háborús imádság és a propagandát csináló 
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újságárus szoknyás-hadsereg. Ködbe borul könnyes szeme előtt 
az Isten a lak ja ; de felhőbe borul az Ész palotája is: amikor 
heidelbergai filozófus ba rá t j ának elestéről értesül. Valósággal 
úgy érzi, min tha a ta la j fu to t t volna ki a lába alól, s ő, az 
önzetlen szeretet dalnoka, önzést kénytelen esdeni a Sorstól, 
mert az önzést lá t ja a v i lág tengelyének. A „minden mind-
egy-rímek" messze maradnak tőle: nagyon is a szívébe vág most 
minden kérdés. A jóság zászlaját lobogtatja, nem lázongva, csak 
siránkozva; a jóság evangéliumát hirdeti. A szenvedésben lá t ja 
az ú j emberiesség kovászát, azon fáradozik tehát, hogy könnye 
és szitka a szenvedő embert ennek a tudatára ébressze. Becsüli, 
szereti az embert ; zsoltárában (a Consolatio mystica-ban) így 
dicsőíti: „ . . . kedvedé r t alkotott (az Isten) mennyet és földet és 
tengereket, hogy benned teljesedjenek; — s korok történetét 
szerezte meséskönyvedül, — s napba mártotta ecsetét, hogy ki-
fesse lelkedet." Meg akar ja tehát menteni, — de akaratára a szó 
vei- bénaságot, szavát a bénaság teszi kesergővé. A jelszavak 
mögött a hazug tartalom gyilkos fegyverét lá t ja , a saját költői 
szavát pedig dermedt madaraknak érzi. Ez a lelki tartalom a 
játékos formát, a dallamon elhintázkodó kompoziciót félrelöki: 
a jambikus forma hosszú sorokba ömlik át, amelyeknek zárója 
a puszta rím, időmértéke pedig a rokontípusú melódia. A jam-
bus az anapaestusszal, choriambusszal, paeonival zenei lükte-
tést ad szavának, az ütemes hullámok az érzési és gondolati 
hangsúly lendülését hozzák; nem a nyugodt lélek . ritmusa ez, 
nem is klasszikus hagyomány, nem is sokban különbözik a rit-
mikus prózától, de ott, ahol a kompozició a partot gátba szorítja, 
mégis erőteljes és szuggesztív. Egyik i lyenfaj ta verse alá ezt 
jegyezte: „versek, darócban". Találó meghatározás, de a daróc 
melegségén kívül a szabad sorok tagolásával is versjelleget 
biztosít szövegének. Ez a tagolás értelmi: az alanyi és áll í tmányi 
részt, a hasonlót éis a hasonlítottat, a főmondatot és a mellék-
mondatot ál l í t ja párba, — ámde nem a mondattan, hanem a 
hangsúly szempontjából. Legvilágosabban talán ebben a vers-
szakban látható: 

„Ha nézem a tükörben néma ajkamat : Valaha — elgondolom — 
bimbó volt, az, akkor is fonnyadt már, látszólag, csukott szirom, 
de mikor megjött az este, a falusi este, és szólt a harang, 
haranggá nyilt az ajkain, mint az esti virág, é« zengett mint a harang." 

A tagolás törvényszerűsége nem mindig ilyen tiszta; régeb-
ben is megvolt Babits költészetében a hajlandóság, hogy a sorok 
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mondattani elkülönülését feloldja; másrészt a szenvedély, indulat 
hangsúly-lüktetése magában is e l fo j t ja a mondatelkülönülést, 
hiszen sokszor a lélekzet, nem az értelem méri a kirobbanás 
határát ; még-is ott, ahol a nyugodtabb r i tmus áramát a szen-
vedély hullámsodra meg nem zavarja, valamelyes törvényszerű-
ség a tagolásban is érezhető. A megállapodott formai művészet 
érthetően a Nyugtalanság völgye című kötetben a legritkább. 
Hogy maga Babits sem érezte ezt elég művészinek, hogy a sza-
bad vers r i tmusánál a zárt ritmust többre becsüli, azt ú j kötete 
igazolja. Ennek élén így sóhajt fel: „A líra meghal. Nagyon is 
merész kezekkel téptük a kényes leány hegedű-testét, vad-vad 
hangokig csigázva, hogy ma már csak nyögni tud s hörögni, 
mint ha lódó . . . Nincs ütem jajában többé, nincs se szó, se tag: 
az értő agy s zenés szív nem beszél, csak a tiidő liheg, csak a 
torok kiált s a szédült gyomor álmodik." Ezzel a szigorú ítélettel 
lép át a nyugtalanság dalain, de a régi könnyű dal hang já t már 
nem ta lá l ja : a dal szárnya könnyektől nehéz. A könnyek első-
sorban gondolatának ta la já t termékenyítették meg: bölcseimi 
kérdéseket bogoz, amelyeket az emberszeretet kötözött szívéhez. 
Az értelmi ember küzd benne az érzelmi emberrel nehéz, halálos 
.harcokat. A Sors áldása ekkor hozza a szerelmet szivébe; van 
tehát erdei tisztás, ahová a gondolatok kínzó tusája elől elmene-
külhet. Ez hozza meg a „rekonvaleszcenciát", a nyugodt szem-
léletet, a reményt, a szép nyarat . A kötetnek legszebb költemé-
nyei ezen a tisztáson születtek: melegség, dallam, szépség van 
bennök; hangulatuk valami élményi alapon pihen és ereje annál 
nagyobb, mivel maga a költő csak a kompozíció lezárójául lép 
elénk. A szigetre azonban a szellő elhozza a távoli tengerek sóe-
könnyes ízét. A magyar haza sorsa — az őrült anya fájdalma — 
panaszra készteti az esztergomi bazilika előtt, számadásra vonja 
az Istent és átkozza a vad erőszakot. Ahhoz a meleg, szerelmes 
vallomáshoz, amelyet első kötetében ítália-csodáló lelke sóhajtott 
Dunántúl felé, most ezt a megállapítást fűzi: „Soha el nem 
hagyhatod hazámat; ú t ja ida t akármerre bolygod, egy országot 
hordozol magaddal, veled jön egy makacs íz, egy halk dal: 
viszed, mint a kárhozott a poklot; de halálig, mint ki bűn között 
él, v á r j a híven az Éden sugáros türelme: úgy vár reád a város 
és a kis ház, melyben megszülettél." Lelke az igazi Magyar-
országot sóvárogja, amelyet nem a határ , hanem az élő lélek 
egység-e tar t össze. A hon vesztesége mellett megérzi az emberek 

Irodalomtörténet. 6 
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szenvedését, nyomorát is, sőt mintha a gond a költő szemét in 
fátyolba burkolná néha. Ebből a hangulatból születnek idege-
sebb versei, melyekben a remegést a meggondolás fegyverzi le, 
ide vezethetők vissza emlék-szövedékű költeményei, s innen 
fakad néhány küzködése a Sors ádáz hatalmával. A lélek teljes 
békéjéről nem lehet szó — a. béke talán itt is a halál —, de a 
formai tisztiüás, amely meg-maradt mesterkéletlennek és érzés-
ben izzónak, Babi ts költői fejlődésében itt a legteljesebb. Csak 
egy pillantást kell vetnünk például hexametereire: itt tar tal-
muk, stíljük, hangzásuk komolyra, elegikusra vált, nem lüktető 
játék immár. A Temetői tavasz ezt a klasszikai formát ugyan-
azzal a hangulat ta l tölti meg', mint Vörösmarty tette a Mikes 
feiíjdban; Kanizsai Dorottyajának megindulása nemcsak erő-
teljes, de már ódai fenségü, pedig érzelmi indítéka ugyanaz, 
mint a Bogárkák jó haláláért dalolt egyszerű kis éneké'. í gy 
gazdag, változatos, erős élményekből épülő, külső és belső for-
mában szépséget bőven adó ez a kötet: Babits Mihálynak máig 
legszebb verskötete. 

Vele szemben Lendvai Is tvánt — úgy gondolnók — a poli-
tika nagyon is messze ragadta a költészettől. Az bizonyos, hogy 
a társadalmi harcnak olyan harcos és hangos bajnoka, hogy míg-
egyrészt költői megnyilatkozását is jórészben politikai pro-
grammja ihleti, másrészt megítélésében is nehéz a költészet 
politikai tar talmától eltekinteni. Az olvasót iij kötete (Szüreti 
versek) is ma ezzel a költőiségen kívül álló hatóex-ejével kapja 
meg, vagy r iasz t ja el. Tisztán a kötet hitvallásánál maradván, 
a magyar mult tanúságaira építeni törekvő, erős magyar szív 
revelálódik előttünk. Nem békés „minden mindegy" hangulat 
uralkodik ra j ta , hanem örökké harcos szenvedelem. Ez az örök 
harc Lendvainak a vérében van. Már első két verseskönyve 
alapján megállapíthattuk, hogy „szenvedélyes egyéniség, az 
állandó lobogás poétája, aki mindig lángban ég, a haza vagy 
a szerelem lángjában. Mintha benne az érzés mindig szenvedéllyé 
lenne szítva*, — minden sora perzsel, minden szava gyúj t . Stílje 
tehát Ady lángolását is meghaladja, túltesz annak nyerseségén, 
túlharsogja kegyetlen vadságát. A szó úgy árad ajkáról, mint 
a bosszú átka, — így árad még akkor is, amikor elvesztett bána-
tot sirat. Szenvedélye áttör minden gátat és partot, néha bán-
tóan nyers, de mindig igaz és az ihlető érzésben mindig nemes. 
Ereje néha nagyobb, mint amennyit a szépség elbír, forrongása 
néha több, mint amennyit versbe lehet szorítani, de mindig meg-
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rendít és a legtöbbször magához bilincsel." (L. A modern magyar 
líra. Élet. 1923. 244. 1.) A „Szüreti versek" között a gondolati 
ta r ta lmú rapszódiák vallanak leginkább a régi Lendvaira; for-
májuk, szenvedélyes lendületű stílusuk, bölcselmiségük mámoros 
felhője csak halvány hangulatot ébreszt, megnyerni tehát nem 
tud. Maga í r ja i t t : „A távol eonok csontjaim ijedő fáján j a j -
ezavú húrrá csavarítottak, s zengeni kínzanak vemhes kínok 
és tépnek örömre, hogy nevedet, Ünnep, elkiál tsam a szélbe." 
Valóban, valami kínzó telítettség érzik e venseken, amely a nyel-
vet is túlságosan tömörré, nehézkessé teszi, noha a sorok áradá-
sának művészi kompozícióval nem vet határt. Különösen nehézzé 
feszi e mondatok szövését az a stíl-sablon, amely a melléknevet 
birtokviszony révén főnévvé lépteti elő (pl. „kék szemed új tisz-
tá ján ..."). Pedig könnyedebb hangon is tud szólani. A mosolyos 
derűket köszöni az Ürnak és így mondja el történetüket: 
„Belőledvalók, a Te békességed nagy mosolyából, mikor heted-
nap vígan láttad, hogy a tegnap és többi öt napod mit hozott. 
elő, s a Sátán —• a sanda kémlelő — hasztalan ődöng, lázad: 
amaz ős vasárnap niegderültél, hatalmas ezüst fölleghajódon 
ülve, örök kék szemed a Mindent megmerülte, és — ráborulva 
halálra, búra, bánatokra — kivirul t felséges mosolyod bokra, s 

bokorról tépett minden mosolyunk. . . " Ez a szelídebb h a n g 
sokszor egészen népköltészeti ei 'ejű, különösen azokban a dalok-
ban, amelyek a haza megcsonkítását s i ra t ják (Mária árvái). 
De másutt is eredeti és szép stí lussá formálódik Lendvai költé-
szetében: így mélytartalmú második bordalában, Arany még a 
nap korongja kezdetű pompás énekében, a Régi Máriához inté-
zett könyörgésben és a Violákról való balladában. Ezek a versek 
a népiesség ú j művészetét mu ta t j ák : mint va lami nagy művész 
önkénytelen nekifeledkezései. Nem mesterkéltek ezek, — teljesen, 
szinte akaratlanul kőzve te tlenek. A kötet művészi értékét mi 
ezekben a versekben látjuk, meg abban a csendes tiszai t á jkép-
ben és a keserű Dante-megszólaltatásban. Általában az xíj 
verseskönyv meglepő bőséggel ad politikamentes költeményeket 
is: Lendvai stí lusának és érdeklődésének sokoldalúsága gyara-
podott első kötetei óta, a szenvedélyből már a nyugodtabb, b á r 
ezzel egyerejű szomorúsághoz is le tud művészetében szállani, 
hang já t is a megragadó részvét szavává t u d j a halkítani. Azt 
hisszük, Lendvai Istvánt a pol i t ika melegebb, meghittebb köl-
tővé tette. 
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A melegség, meghittség, természetesség és egyszerűség, a 
modern poézisnek ezek a sóvárgott t isztásai voltak a fővoná-
sai Lévay József egyéniségének, aki posthunras kötetként 
nyú j t j a nekünk a Kisfaludy-Társaság kiadványai között utolsó 
verseit. Megható dolog, hogy az 1827-ben született költőnek ú j 
kötetéről lehet szólanunk 1926-ban! Hiszen igaz, hogy művé-
szet szempontjából nem nagyjelentőségű ez a kötet, nem is ad 
újat ahhoz a finomfestésű arcképhez, amelyet a költőről Zsig-
mond Ferenc folyóiratának 1918. évfolyamában állott össze, 
mégis jól esik lapozgatnunk benne, keresve a régi idők emlé-
kének a máról formált ítéleteit. Mert a mai időkben bőven 
vagyunk, akik szívbéli szomorúsággal nézzük az ember, a 
magyar ember lelkének megváltozását, a magyar sorsnak és a 
magyar jellemnek derékbatörését, és jól esik szívünknek az a 
hit és bizalom, amely a nagy idők fiában kiírtatlan maradt. 
Az utolsó versek kötete elsősorban ezért kedves nekünk: 
á t fűt i szívünket az Istenbe vetett hit, amelyből az agg költő 
-az élet kedvét és reményét" nyerte el; áthatja lelkünket a 
békés életöröm, mely Lévay ajkán „e szép világot, I s ten reme-
két" oly sok öröm derűjéér t köszöntötte; megragad az az 
emberszeretet, amely már 1915-ben „őrületes gyilkolódás bűné-
ről" beszélt és szomorúan panaszolta, hogy az emberben már 
csak vadállatot talál, s esdve kérte a Megváltót, hogy a vér-
özönbe ful ladt lelket a vadállat i indulat tól szabadítsa meg, 
1918-ban pedig „teterrima causa belli" gyanán t az átkos ösztönt 
jelölte meg, s iratva az á r t a t l an nép nyomorát , keservét. A sza-
badságharc egykori lantosa már nemcsak lelkesíteni tud, ha-
nem siránkozni is. Látszik rajta, hogy azt a doktonságot, ame-
lyet egyik tárca-versikéjében vállalt, komolyan vet te : „Ki 
gyógyulás végett hozzám kerül, Verseimet ajánlom gyógy-
szerül." Tagadhatat lan, hogy a szív melege ad is gyógyító 
erőt költeményeinek. Voinovich Gézának a kötet elé csatolt 
szép tanulmánya egy-két művészeti érdekességre is r ámuta t : 
néhány verstéma továbbélésére. Ítélete szerint ezek a témák 
itt értek meg és így Lévay lelki fejlődésének állomásairól 
tanúskodnak. Magának a költészetnek a továbbfejlődéséről azon-
ban mi nem mernénk szólani; teljes költői pályájáról elmond-
ható az, amit 1913 októberében mondott : „Folydogál éltem 
folyója, — Tükre csendes, tiszta, mély." Az öregség ezt a mély-
séget nem tette magvasabbá: a Végtelen szív játék, a Föld 
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himnusza a reflexiók elmélyedéséről nem tesznek bizonyságot. 
A szív egyszerű bölcselete ez, amely a gondolat örvényeit nem 
ismeri. Épp ezért van meg a nyugalma; épp ezért menekül 
Istenhez még a kétségek lehetőségének elgondolásánál is. Iga-
zat kell azonban adnunk a tudós méltatónak abban, hogy a 
forma, nyelv és szerkezet készsége nem apadt meg az utolsó 
tíz esztendő folyamán sem Lévayban : az maradt, aki volt, 
még az 1917 augusztusában írt Tompa emléke c. ódájában is. 
Egy helyt a költő ezt í r j a le kívánságul: „Ha majd a föld alá 
költözködöm, rólam akkor se beszéljen hétköznapi szólam, vont-
szemű bírálat vagy léha dicséret", —• iigy érezzük, rövid ismer-
tetésünknek is határ t szab ez az óhaj ; hiszen nem is kritikát 
vagy dicséretet akar tunk róla mondani, csupán röviden rámu-
tatni a r ra , ami a mai l í ra termésének szemléletéből az elhunyt 
költő, Petőfi és Arany bará t ja felé von ja tekintetünket. 

Érdekes eseménye az 3925. év fordulójának Kozma Andor 
éposza, a Honfoglalás. Magának Kozmának írói egyéniségé-
ről már folyóiratunkban is (1925, 3—5. 1.), azonkívül is (Vázlatok 
1925. 111. sk 1.) szólottunk. Kozma Andor pályájának isme-
rőit semmiesetre sem lephette meg, hogy az éposz formájához 
fordult. Kisebb történeti elbeszélései között a magyar múltnak, 
és pedig a mondai múltnak néhány pompás megjelenítésére 
akadunk (Heribald, Magyarok szimfóniája, A második fehér 
ló). 1922-ben Túrán címen ősregét tet t közzé s abban a saját 
képzeletének ihletéből rekonstruálja a turáni népek regeszerű 
őstörténetét. Ennek az epikus műnek jóformán semmi mondai 
vagy történeti a lap ja nem volt: egész cselekményét Kozma 
Andor képzelete teremtette. Épp azért minden részlet-szépsége 
ellenére sem lehetett erősebb hatású. Igaz, hogy az ős mítoszo-
kat még a tudomány sem ismeri, nemhogy a közönség 
ismerné, — mégis megvolt az eposznak az a fogyatkozása, hogy 
femítoeza csináltnak érzett. Ká lmány Lajos összeállította 
annakidején a finn-ugor teremtés-mítosznak néphagyoniá-
nyainkban meglévő rokonságát: azt hiszem, az ilyen népies 
átformálódás Kozma Andornak is jó útmutatást adhatot t volna 
a niaga mitológiájának a megalkotásában. De volt valami, 
ami Kozma meseformáló képzeletét mégis megkötötte: a közei-
nmit eseményei; sajnos, ezek a kelleténél jobban áttetszenek az 
ősrege meséjén és annak mondai-époszi ha tásá t zavarják. 
Ez a két mozzanat a Honfoglalás eposzában el tűnt , noha még-
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maradt mindaz a költői szépség-, amelyet a szabadon mozgó 
művészi képzelet az első eposzban igazi értékül felmutat. Mert 
i t t sem a krónikás mondák nyomán balad a költő; itt is kép-
zeletének kell megalkotnia az alakokat, az eseményeket és a 
levegőt, de történeti elmélyedés és néplélektani következtetés 
a d szárnyat fantáziájának. A történeti adatok csak halvány 
keretet jelöltek ki; Kozma — époszköltőnél meglepő gonddal — 
nemcsak megismerte ezt az ősi multunkra éppen most kissé 
több fényt bocsájtó anyagot, hanem alakjainak és meséjének 
megformálásában is innen szedi a vázat. Annál meglepőbb ez, 
mert hiszen hőseinek eseményes életéről történelmünk semmit 
sem tud; Árpád fiainak ilyen eltagolt, szépen rendeződő törté-
netéről közvetlen adatot sehol sem talált. De a történeti ada-
tok mellett ismeri a tősgyökeres magyar lelket is: az ú j adato-
kat ez az ismeret szórja magul a mesébe. A legszemléletesebb 
példa Leventének és a kereszténységnek a viszonya: egy szó 
ada tunk sincs erre vonatkozóan, de mégis erős a valószínűsége 
az époez előadásának, mert a szláv népekkel való érintkezés 
és a magyar paraszt természete igazat ad a költő sejtésének. 
A néplélektani következtetés művészi erejét a honfoglaló 
magyarság vallásának ismertetésénél érezzük: az a mesterkélt 
rege, amelyet Őstől és Túrról mondott el az első éposz, itt 
nemzetségi mondaként kerül elénk és egyszeriben elhitető erő-
höz jut. A Honfoglalás azonban nemcsak Kozma Andor pályá-
j án jelentős fejlődés, — irodalmi jelentősége is elismerésre-
méltó. A magyar honfoglalás egész eseménytartalmát magában 
foglalja, sőt az At t i la örökéként megszállott földön kívül veszi 
fel a fonalat és Szent Istvánra való utalással végzi az époszt. 
Ez a nagy eseménycsoport azonban Árpád fiai körül csoporto-
sul, mint az őséposz hősénekei csoportosulhattak: ez által 
művészi egységekre osztódott. A nagy meseanyag tehát pihen-
tető ponthoz jut; az éposz nem fáraszt, nem ernyeszti el az 
érdeklődést. A honfoglalás harci tényeit a mesemondó költé-
szete üdí t i fel, megalkotván Előd, Tukma, Dzsindzsa, Lóna alak-
ját az ősz Almos, Árpád és a három fejedelenifi kőié. Így biz-
tosí t ja az époszi kompozíciót és a mesetartalmat. Az egészet 
Kozma előadásának szépsége ragyog ja be: már a két szótaggal 
bővült sorok is époszibb előadást biztosítanak ennek az époszá-
riak, de a humor kedves játékának is több teret enged itt « 
költő, nyelvének áradó szépség-bőségét sem korlátozza. A nyelv 
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magyarságának szépségét az az egy példa is világosan be-
mutat ja , aliogya Előd a magyar földet szemlélteti. Azt hisz-
ísztík, a Zalán futásának centenáriumát a magya r irodalom a 
legszebben ezzel az ú j bonfoglaló éposszal örökítette meg. 

II. Elbeszélők. 
A széppróza művelői között szinte már a legtermékenyeb-

bek egyike Bartóky József. 1921-ben lépett ki első kötetével, и 
most az a kötelességünk, hogy a hetedik kötetéről adjunk 
számot. Ma már tudjuk, hogy ez az írói pálya nem 1921-ben 
kezdődött; egy kedves nyilatkozatában (Élet. 1925, 482. 1.) a kez-
dés időpontjául hatodik gimnazista korának húsvéti szűnidejéí 
jelölte meg és azt is elmondotta, hogy a Békésmegyei Közlöny, 
Ország-Világ és a Hét hivatalnok-kora előtt már hozta írásai t 
— érdekes, hogy vei-seket is! Ugyancsak a szavaiból tudjuk, 
hogy ma a novellát szereti a legjobban: „mert ez a legnehezebb 
műfaj . Az elgondolásnál a képzeletnek s az észnek egyaránt mun-
kát a d . . . A novella kis terjedelme tökéletes szerkezetet és érté-
ke« belső tartalmat követel." Bartóky novelláinak egyik érdeme 
meséivel való rokonsága: az ember úgy érzi, mintha a novella 
is zárt meseként született voliui meg benne, és így megvan a 
gerince, amelyet semmi kitérés sem hajlít meg. A mesékkel 
rokon bennök az is, hogy a. témmészetes végiggondolással az író 
olyan természetes színezetet ad nekik, hogy még a történelmi 
témát is élményeknek képzeli az olvasó. Jellemző példája ennek 
ú j kötetének (Piros rózsák) első elbeszélése. Nagy Lajos leányá-
nak, a Vörösmarty megénekelte Hedvignek ez a túlságosan 
hétköznapi életrészlete szinte már a blaspliemin határán áll 
— de Bartóky ked^xis egyszerűsége olyan meghittségét ad a tör-
ténetnek, hogy a megvilágítás furcsaságára reá sem ébredünk, 
A novellák életszerűségét biztosítja az is, hogy az írót mindig 
meghitt ismeretségben képzeljük alakjaival: nem is kételkedünk 
benne, hogy a gyerekek, akik olyan derék magyaroknak Ígérkez-
nek, csakugyan az ő unokái, hogy a kalaphistória az ő környeze 
(ében esett meg, sőt az orosz irodatiszt sorsát is közvetlen ajak-
iéi hallotta. Az előadás meleg hangja, mesterkéletlen egyszerű-
sége segíti ehhez a hatáshoz. Van azonban ennek a melegségnek 
még egy eredménye: a humor, ami nála igazán a szív humora. 
Nem helyzeteken épül ez, hanem sorsokon; nem gúnyol és 
mosolyog le, hanem szomorkásán fejet csóvál. Végül nagy ereje 
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Bartókynak gazdag élettapasztalata: annál nagyobb, mivel nem 
szemmel nézte, füllel hallotta, hanem meleg szívvel átérezte az 
embertársai sorsát. Ezért öröm nekünk ez a termékenység, 
Bartóky József termékenysége. 

Élményi alap ad melegséget Komáromi János ú j regényé-
nek is (Pataki diákok); ez az élményi alap annál kedvesebb, mivel 
Barla Jóska konya-diák alakjában az írónak gyermekkori emlék-
képét gondoljuk magunk előtt. A pataki diák-élet szeretettel fes-
tett képe ez a könyv: egy kis diák esztendeje és mindaz, ami 
egy esztendő alatt ennek a diáknak a szeme és lelke elé kerül. 
Az eredeti alakok és az eredeti kollégiumi élet — Jókai tollára 
méltó romant ikus sziget — a szeretet színező aprólékosságávál. 
kedves fontoskodásával, meleg hálájával örökítődött meg. 
Komáromi kedvenc Vidróczkyjának és a Zúg a fenyves ezierel-
mes tüzének eredeti bája ad keretet egy gyermek-som elmondá-
sához és ennek kapcsán egy pusztuló kultúremlék megörökíté-
séhez. Az epikus részletezés lassúsága i t t olyan jóleső, mint a 
nyári estén a szellő: szívünkben ássa mélyebbre az érzelmi állás-
foglalást. Nincs sok cselekménye, nincs nagy szenzációja, de van-
nak meleg élményei és azokkal hódítja meg az olvasót — nem-
csak a regény alakjaihoz, hanem elsősorban az ősi pataki kol-
légiumhoz. 

111. Színműírók. 
A drámai alkotások között színen és könyvben egyaránt 

nagy sikert ért el Herczeg Ferenc színjátéka, A híd. A mai könyv-
piacon általában is ritka, színműnél pedig egyenesen páratlan, 
hogy rövid néhány hónap alatt három kiadásban fogyott el. 
A meglepő sikernek bizonyára volt külső támogatója is: 
Széchenyiről szólt, akit most ünnepelt a nemzet, és Herczeg' 
Ferenc tollából ered, akinek írói pályája most jutott el a negyven 
esztendős mult megünnepléséhez. A magunk részéről ugyan azt. 
valljuk, hogy Herczeg írói működésében a drámai költészet 
másodrangú jelentőségű, de elismerjük, hogy a Bizánc a leghatal-
masabb magyar tragédiák sorában foglal helyet. Ez a színjáték 
— minden siker ellenére — a Bizánc-hoz nem mérhető; alap-
jában ünnepi játék, és így a költőt Széchenyi tragikus sorsának 
kidomborításában az ünneplő -kegyelet nagyon is megkötötte. 
A tragikus mag azonban benne van a darabban; a nádor erre 
a magra így m u t a t ' r e á : „Ön, gróf Széchenyi, a civilizáció fák-
lyájával megy végig a nagy hídon, hogy megvilágítsa a magyar 
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éjszakát. Gondoljon reá, sok gyúlékony anyag van az ország-
b a n . . . A magyar fáklyahordó nyomában a tűzvész j á r ! " 
Széchenyi, aki felébreszti nemzetét és aki később e felébredé* 
eredményéül a forradalmat látja, valóban tragikus alak. Csak-
hogy tragikumához az lenne szükséges, hogy neosak a beteges-
önvád kapcsolja össze a fákíyagyújtást a tűzvésszel, hanem igazi 
okozati összefüggés legyen a két tűz között. Ez természetesen 
nincs meg; Széchenyi tehát nem tragikus, hanem «aj nála ira-
méi tó nagyság. A másik baj az, hogy a mi magyar szívünk a 
szabadságharcban nem is annyira pusztító tűzvészt, mint 
inkább a magyar f a j legnemesebb erőfeszítését látja. Széchenyi 
összeomlását néni érezzük egészségesen jogosnak, szükségszerű-
itek, — nem az eseményben, hanem Széchenyi lelkében látjuk 
ennek az öszeomlásnak az okát. A mi szívünk nemcsak Széche-
nyit ünnepli, hanem hozzá van forrva Wesselényihez és Kossuth-
hoz és ezeknek épp úgy igazat ad, mint Széchenyinek. Á darab 
művészi hatásának ez a repedése; innen van, hogy igazi meleget 
csupán az utolsó felvonás testi összeomlása ad Széchenyi sorsi 
iránt való érdeklődésünknek. Herczeg Ferenc nem feledkezik meg 
hősének aggályoskodó természetéről, de ezt a természetet nagyon a 
a szavak kérge alá dugta; neki a nagy reform-alkotóra 
volt szüksége, nagyot alkotni pedig csak a határozott akarat tud. 
A nagy Széchenyit csak az első felvonás revelálja: i t t a költő 
a híd eszméjében foglalja össze mindazt a nagy tervet, amely 
Széchenyi újjáalkotó programmjában elénk kerül. Azonban itt 
viszont fölötte érzünk valakit, akit a költő túlságosan idealizált: 
a nádort. A második felvonásban már vele egy magasságban 
lát juk Kossuthot. Jobb szerettük volna, ha a Széchenyi—Kossuth-
ellentét nem annyira határozottan a Kelet népe, tehát a megírt 
politikai mű, hanem a Deákhoz 1841 február 1-én írot t levél 
általánosabb alapján áll; a hatalmasnak ígérkező párosjelenet-
ben a tett és a szó embere egyaránt beszél, az ész híve nagyon 
a szív hangján szónokol. A költő nyilván Széchenyi pá r t j án van, 
Kossuthról legalább is annyira hidegen ítél, mint Lévay József 
(A sír palota mellett). Azt a nagy ellentétet, amely a két politi-
kust és bennök az ezer év két örökös pár tárnyala tá t elválasztja, 
igazságosan igyekszik visszaadni, de a Széchenyi lakásán tar-
tott minisztertanács látszólag Kossuthnak ad igazat: a mai 
magyarság Kossuth szavát t a r t j a helyesebbnek, mint ahogy a 
költő szerint a cenki káplán is így gondolkodott. Mivel így a 
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t ragikus érdek Széchenyiből elveszett, a darab Széchenyi sorsá-
nak művészi képsorozatát ad ja . Ebből a szempontból a jelenet -
megválogatás művészi tapintata , az esemény-sűrítés pompás ki-
élezései, az alakok jellemző megszólaltatása avatot t művész kezét 
dicséri. Csak Zichy Károly megjelenítésénél vezette valami félre 
a költőt és a színházat — ha ugyan hiteles az az arckép, amelyet 
Zichy Antal róla közöl. A többinek még a torzított képe is éles 
reflexű, Crescencia megkapó márványfaragás . Meg kell említe-
nem még párbeszédeinek gazdag tartalmát, magávalragadó 
folyását: azt, ami Herczeg d r á m á i n a k . a színszerűség mellett 
1 esne mesebb sa j á to ssá ga. 

A másik költő, kinek színművéről itt megemlékezni köteles-
ségem, Zilahy Lajos . Fiatal poéta, kinek már jutalmat nyert 
d rámai műve is szerepelt a könyvpiacon, de aki az igazi művészi 
sikerhez és e s ikerben önmagához legújabb darabjával jutott el, 
a Zenebohócokkal. Eddig inkább az utat kereste a közönséghez, 
stí lust próbálgatott ós nézőket mulattatott . Igazi mélységet elő-
ször ebben a művében adott. Bizonyára voltok itt is irodalmi 
mintái, de szomorú commediá-jában annyira a szíve szólal meg, 
hogy irodalmi hatást nem tudunk keresni benne. A szomorúnak 
és a mulatságosnak mesteri keveréke ez a munka „arról, hogy 
egy férfi halálosan szeretett egy nőt és a költőről, akinek könnye 
és szomorúsága nem kellett a közönségnek". Az élet kettős képe 
olvad itt össze: az, amelyet másnak életében az idegen komikus-
unk lát és az, amelyet az élet embere keservesen szomorúnak él 
meg. Ez a sajátos kettősség ad ja a darab ellenállhatatlan erejét; 
ott fogja meg a nézőt, ahol legkevésbbé v á r j a : a mulatságos 
melódiára dalolja el megható nótá já t . Beállításában van meg-
lepő, talán némi erőszakoltság is, a lakjai megmaradnak játék-
figuráknak, de a keret és a mese összeszövődése, az eljátszott és 
a megéltnek vallott szerelmi történet egyezése kifelé az igazság 
kiemelését szolgálja. A Hráma legnagyobb sikere, hogy a meg-
jelenítés ötlete és a megjelenítés eszközei így összevágnak. Aki 
a drámában ezt el t ud j a érni, az ihletett drámaköltő; — Zilah.v 
Lajost e darabja u tán ilyen ihletett művésznek kell ítélnünk. 

AUzeghy Zso't. 


