
Légy, ha bírsz, te „világ-költő!" 
Rázd fel a rest nyugatot: 

Nekem áldott az a bölcső, 
. Mely magyarrá ringatott. 

97. 1. 297. sz. Idézi a Magyar Sajtó Gyulai Pálra vonatkozó csipkelődését: „Tegnap
előtt, Pál napján, egy nagy kritikus következő őszinte névnapi kívánatot kapott: 'Legyen e 
nap rá nézve Pál fordulása !' Mi is kívánunk neki jobb erkölcsöket." 

Tudattalanul is ez irányítja tollát, amikor Török Pálnak című disztichonját 1880-ban 
így fogalmazza: 

Pál, fordulásod forduljon mindig örömre! 
Pál, megtérésed hagyja sokára az ég. 

Az utóbbi években ismételten szó esett Aranynak a szerkesztői üzeneteiben s általában 
prózájában elrejtett rímjátékairól (Bisztray Gyula, It. XLIX. 1961. 458—459; Scheiber 
Sándor, ItK. LXVII. 1963. 191; Németh G. Béla, uo. LXIX. 1965.597-599). íme még kettő: 

.63. I. 196. sz. A „Debreceni Színügyegylet" drámapályázatán 31 darabból egy sem 
nyert. Arany így végzi erről szóló híradását: 

Pedig szintúgy esett, 
mégis mind elesett. 
Szomorú ez eset. 

97. 1. 296. sz. Az Akadémia üléséről szóló beszámolóját így végzi: „Ha Mátyás korában 
volt tudóstársaság, mely poharak közt ülésezett, a mostani is felderülhet "olykor, 

ha nem is a szőllő levelétől — 
legalább a nevétől." 

Aranynak 1856. X. 10-én Ercsey Sándorhoz írt levelében fordul elő e rímjáték (Ercsey 
Sándor: Arany János életéből. Bp., 1885. 119.): 

A kinek van hét-nyolcz lapja, 
A tüzelőt ingyen kapja. 

Az ilyen versikék a levelezés kritikai kiadása alapján szaporodni fognak. 

Scheiber Sándor 

Havas Gyula i 
(1893-1918) 

„Milyen lelkes, lángoló, rajongó, nagyszerű tehetség volt" — írja róla Karinthy;1 

„talán legjelesebb tehetségű kritikusa volt a magyar irodalom ifjabb generációjának" — így 
Tóth Árpád,2 de Gellért Oszkár is: „A fiatal Havas Gyula csodálatraméltó érettséggel ír bírá
latokat."3 Mégis: munkásságát értékelő tanulmány mindmáig csupán egy született, az is mint
egy fél századdal ezelőtt: a Nyugatban megjelent s fent idézett nekrológ Tóth Árpád tollából. 

1893-ban született Abádszalókon, Szolnok megyében.* Hét testvére közül ő a legidősebb. 
Apja kisfizetésű telekkönyvezető. A fiatal Havas iskoláit Abádszalókon és Békéscsabán végzi. 
Az érettségi után haraggal távozik a szülői házból. 1910 Őszén a debreceni bölcsészkarra irat
kozik. Otthonról nem remélhet támogatást, tanulmányai mellett megélhetéséről is magának 
kell gondoskodnia. Nem sokáig bírja: két nélkülözésekkel terhes szemeszter .után kimarad. 
1911 októberében az induló Debreceni Nagy Űjság belső munkatársa, korrektora lesz. Itt 
ismerkedik meg Tóth Árpáddal. Kettőjük eddigi életútja— a „keserű emlékű gyermekkor", 
szakítás a szülői házzal, sikertelen kísérlet az egyetemen — kísértetiesen azonos; az ismeretség 
a vidéki újságíróskodás „penészes, robotos, őrlő és reménytelen évei" alatt életreszóló, nagy 

1 KARINTHY FRIGYES: Utazás a koponyám körül. Vál. Művei. Bp. 1962, 599. 
2 TÓTH ÁRPAD: Havas Gyula. 1918. I I . 521. 
3 GELLÉRT OSZKÁR: Egy fró élete. I. köt. Bp. 1988. 302. 
* Vix VALÉRIA szíves szóbeli közlése alapján. 
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barátsággá nemesedik. Ugyancsak itt együtt dolgozik Szegedi Istvánnal, a fiatal debreceni 
költővel; megismerkedik a „debreceni iskola" többi tagjával is: Oláh Gáborral, Nagy Zoltánnal 
Kuthy Sándorral, Begyáts Lászlóval.5 Első írásai — versek, aktuális strófák, tudósítások, 
riportok — a Debreceni Nagy Újságban jelennek meg. A Nyugat először 1913-ban közöl tőle 
kritikát, verseket; Péter c. novelláját Tóth Árpád viszi el a Nyugat szerkesztőségébe sajátjával 
együtt, Osvát csak Havas elbeszélését fogadja el, ,,Tóth — írja Kardos László6 — megadással 
fogadja saját kudarcát, s szívből örült barátja sikerének". 

1914, a világháború kitörése egy tragédia felé vezető hosszú kálvária kezdetét jelenti 
Havas számára. Az orosz, majd 1916-ban az olasz frontra kerül, megjárja a világháború poklát, 
több ízben súlyosan megsebesül. 1916-ban a Pesti Hírlap háborúellenes verspályázatán a 
Köszöntő a békére c. verse első díjat nyer. 1917-ben megoperálják, pár hónapig a fővárosban 
lakik a Verbőczy u. 13 alatt, ugyanitt szerez lakást a betegeskedő Tóth Árpádnak.7 A Nyugat 
egyre sűrűbben közli háborúellenes verseit, vezető helyen bírálatait; befejezi első — és utolsó — 
nagyobbszabású szépprózai vállalkozását, a Pünkösdi prédikáció című regényét. Hátországi 
szolgálatra osztják be: egy aratószázad parancsnoka Cegléd mellett. Ekkor már súlyos beteg, 
Kecskeméten egy zsúfolt katonai kórházban „ápolják": földes szobában fekszik nyomorúságos 
priccsen az agytumorral együtt járó fokozatos bénulás miatt teljesen magatehetetlenül, nem 
törődnek vele, ellepik a tetvek, testén felfekvések, nyílt sebek támadnak, a kórház egyetlen 
orvosa tüdőcsúcshurutot „diagnosztál". A rokonok kétségbeesve hozatják fel Budapestre, 
egy másik hadikórházba, de itt csak konstatálják, hogy agydaganata van, és hogy menthetetlen. 
Füst Milán közbejárására a Jandrassik klinikára viszik a már-már agonizáló, felismerhetet
lenségig soványodott Havast. A gondosabb kezelés nyomán átmenetileg javul állapota, gyógyu
lásra azonban nincs remény, beszélni, írni egyre kevésbé tud, dadog, látogatóit — közvetlen 
hozzátartozóit és íróbarátalt: a Nyugat íróit — végül már csak egy-egy pillanatra ismeri fel. 
Az olyannyira áhított békét nem érhette meg: 1918* szeptember 27-én ápolónője holtan 
találja. 

Két nap múlva temetik Rákoskeresztúron, a „hősök temetőjében": sortűzzel, katona
zenével: ez a „pompa" illette meg a k. u. k. hadsereg néhai zászlósát. A sírnál Osvát búcsúz
tatója során kegyetlen humorú mozzanat adódik: „Osvát — írja Tóth Árpád Nagy Zoltánhoz 
írott levelében — nyilván lámpalázzal küzdve úgy kezdte szónoklatát: Búcsúzzunk el most, 
kedves barátunktól, Tóth Árpádtól . . . Én álltam Osvát mellett." Tóth Árpád felesége csaknem 
elájult, Karinthy felhorkanva nevetet t . . .8 

Ránkmaradt életműve mintegy kilencven vers, két tucat kritika, néhány novella és egy 
regény. Kétségtelen: mint kritikus volt igazán sokatígérő. 

Mindössze húsz esztendős, mikor első bírálatát közli a Nyugat, és mindössze huszonöt, 
mikor az utolsót kell írnia. Középszerű feladatokra nem szívesen vállalkozik: vagy a Nyugat 
vitathatatlan nagy tehetségű íróiról ír — mint például Balázs Béláról, Bíró Lajosról, Kaffka 
Margitról, Karinthyról, Kosztolányiról, Krúdyról, Somlyó Zoltánról, Szomoryról — vagy 
elsőkötetes indulókról. 

A száraz, mindössze tényállapításokra szorítkozó ún. „objektív" kritikát nem kedveli; 
nem tartja egész őszintének, van benne — írja9 — „valami nem becsületes". Olyan bírálat 
híve, mely „írója ízét is adja". Személyes hangú, impresszionista kritikus, különösen első 
bírálataiban, például Kaffka Margit verseiről írva, de később is, többek között, mikor Somlyó 
Zoltán költészetéről szól:10 „Ügy zeng bennünk tovább a Nyitott könyv emléke, mint valami 
hosszan elsíró, heves és bántó hangokba felcsukló, de mélyről buzgó, megrázó zokogás." 

Magasra helyezi kritikusi mércéjét, mert tiszteli a tehetséget. Ha a bíráló tehetségét 
félretéve kritikátlanul, meggyőződés nélkül, félszemmel az irodalmi közhangulatra sandítva 
elvtelenül magasztal, megsérti a tehetséget: „öntudatlanul saját alacsonyságáig rántja a 
felmagasztaltat", ez a kritikusi tartás Havas számára a „legbántóbb és legvisszatetszőbb".11 

Ihletett bátorsággal nyúl a körülhozsannázott legnagyobbak alkotásaihoz is. Köntör
falazás nélkül megmondja erős logikájú érveléssel, kérlelhetetlen idézetekkel megokolt véle
ményét. Csodálja a prózaíró Karinthy tehetségét — akár Szomoryét —, rajong érte (maga 
Karinthy írja:12 „nekem elfogult hívem"), de úgy véli, hogy a Holnap reggel c. drámája — bár 
„meglepő szépségekkel számos" — „nem teljesen sikerült",13 s novellái — bár „nagyértékű 

5 Ld. KARDOS LÁSZLÓ: Tóth Árpád. Bp. 1955. 52. 
6 I. m. 309. 7 I. m. 153-154 . 
s GELLÉKT OSZKÁR: i. m. 3 0 4 - 3 0 5 . 
• HAVAS OYULA: Kemény Simon: Balkon. Ny. 1914. I I . 52. 
18 Ny ' 1917. I. 224. 11 HAVAS GYULA; Szomory Dezső: Harry Rüssel Dorsap a francia hadszíntérről. Ny 1918, I. 934. 
1 2 KARINTHY F R I G Y E S : i. m. 620. 
" N y 1916. II. 432. 
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produktumok", „merész lendületük . . . néha megbénul vagy hanyatlik".14 Az általa nagyra
becsült Krúdynak a Pest 1916 című kötete méltatlan igénytelenségét, egyenetlenségeit veti 
szemére.15 Balázs Bélától is a „komoly tehetségre,, hivatkozva vár és követel sokkal többet.16 

Kosztolányi novelláiról szólva szintén a tehetséget magasztalja, mely szinte pótolni képes a 
hiányzó élményeket; helyesen mutat rá, hogy a novellista Kosztolányit nagyban támogatja 
az „impresszionista lírikus" és az „öntudatos, józan és számító újságíró".17 A tehetség tisztelete 
és féltése szól belőle, mikor figyelmeztet, hogy Somlyó Zoltán eredeti írásművészetének szug-
gesztivitását, erejét már-már elhomályosítja „a túlzott szertelenség", a „fegyelmezetlenség".18 

Az akkortájt itthon és külföldön szinte az egekig magasztalt Gerhardt Hauptmann gyengén 
sikerült Der Bogen des Odysseus című drámájáról a korábbi sikeresebb alkotások, a ^hit, 
bizalom, jóakarat" és az író világhírneve ellenére sem tud mást mondani, mint: „Rossz ez a 
dráma !"19 

A fiatal írók műveit lapozgatva is a tehetség nyomai után kutat, s bátran jelzi, ha 
semmit nem talált. Elek Alfrédot, Kis János Sándort, Paizs Elemért, Vajda Jenőt — nem 
tévedve — reménytelen esetnek tartja.20 Mindössze ifj. Gaál Mózest értékeli érdemen felül.21 

A bátor kísérletezést (ezt tartja a tehetség egyik legfőbb ismertetőjének) — még ha 
fél eredménnyel jár is — többre becsüli, mint a rég kitaposott utakon való andalgást. Ezért 
áll közel hozzá Karinthy művészete; a „vakmerő igazságkereső" kísérletnek szánt első szín
darabját gyengéi ellenére is méltó munkának, jelentős teljesítménynek könyveli el. A nagy 
művek megszületésének egyik feltétele — hirdeti — a mesterkéletlenség, a tehetségtől idegen 
hazug cifrálkodás kerülése, az írói őszinteség. „Karinthy önmagát adva . . . kiváló színpadi 
művel lephet meg bennünket" — írja, s ezt kéri számon már-már az írói etikára hivatkozva 
az erőltetett tragikumú Halálos fiatatság szerzőjétől, Balázs Bélától: a „komoly tehetségű és 
becsületes szándékú Balázs Bélának átka és legfőbb hibája, hogy teljesen híve lett annak az 
iránynak és centruma annak a csoportosulásnak, amelyet én a „magyar belemagyarázók" 
iskolájának szoktam nevezni". A hivatalos, az akadémikus irodalom következetes ellensége, 
a Nyugatban bontakozó „új magyar irodalom" odaadó híve. 

Vallja, hogy az írott* szó cselekvés, és ezt a cselekvést kéri számon minden írótól, írás
műtől: „Nem volna szabad egy szót se mondani olyat, ami ne. a cselekvés gesztusa volna . . . 
Elhalasztani semmit sem lehet, visszavonulni sehova se lehet. Minden embernek eszmélnie 
kell, tudatossá válnia és cselekednie kell" — írja-rnár 1913-ban.22 Ez a felfogása 1914 után el
mélyül, következetes lesz, hiszen a háború idején van igazán tettekre szükség — az irodalom 
részéről is. Figyelmeztet arra, hogy az impresszionista Kosztolányi — aki annakidején az 
ötletszerűt még élményszerűvé tudta varázsolni — élmények híján a háborús zűrzavarban 
hamis útra tévedt.23 Nemcsak Kosztolányi, hanem a világ összefüggéseinek kutatásáról le
mondó impresszionizmus bírálata is ez már. Mellőzi az „abszolút művészi szempontot," mikor 
védelmébe veszi Barbusse-t, az irodalmiatlannak bélyegzett Tüz-et, mely bár „irodalmilag 
talán jelentéktelen", de „elszánt és nemes szociális és pacifista munka", tehát cselekvés, 
figyelemre méltó és értékes.24 A pacifista szól belőle, mikor/ Göndör Ferenc könyve ürügyén 
elismerően ír a szerb szocialisták békeharcáról: „a szerb szocialista párt . . . határozottan 
mintaképe lehetett volna a nagy államok szocialistáinak".25 

Lírája és bírálatai között 1914 előtt sajátos ellentmondás fedezhető fel: a lírikusból 
mintha hiányoznék a kritikus friss bátorsága, enerváltságot nem ismerő energikus tettrekészsége. 
Ez az ellentmondásosság jellemzi a fiatal Tóth Árpádot is.26 

Havas 1914 előtti lírájára elsősorban a Hajnali szerenád Tóth Árpádja hat, ám ugyan
akkor a dekadenciájában is lázadó Ady. 

Legállandóbb életérzése, mint az 1910-es éveknek a kapitalizmusból már kiábrándult, 
de az újat még nem látó, szövetségesek nélküli fiatal értelmiségéé: az elidegenedés, a magány. 

Egyedül áll Robinson szigetén, csak néz messzire, s nem történik vele semmi. A világ 
,,vad karneválja" „harsonázhat", ő „andalító álmot" akar, ám nincs nyugta: a világ „zajokkal 
cibáltat", felrázzák „szennyes és durva karok". A harmónia egyetlen lehetősége a halál, csak 

" H A V A S GYULA: Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel. Ny 1913. I I . 594. 
16 Ny 1916. I I . 587. 
16 HAVAS GYULA: Balázs Béla: Halálos fiatalság. Ny 1918. I. 3 5 3 - 3 5 7 . 
17 HAVAS GYULA: Kain. Kosztolányi Dezső novellái. Ny 1918. I. 1 8 4 - 1 8 5 . 
" H A V A S GYULA: Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. Ny 1917. I. 2 2 3 - 2 2 4 . 10 Ny 1914. I. 500. 20 Ny 1913. I. 854-855., 1918. I. 703-704., 1918. I. 190. 21 Ny 1918. I. 189-190. 

22 HAVAS GYULA: Bíró Lajos. Ny 1913. I. 72. 
23 HAVAS G Y U L A : Kosztolányi Dezső: Öcsém. Ny 1915. 691. 
24 Ny 1918. I. 9 7 7 - 9 7 8 . 
26 Ny 1918. II . 418. 
28 Vö. KARDOS LÍSZLŐ: i. m. 69. 
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ez oldhatja fel a közte és a valóság közötti ellentétet. Szűk, zárt, szigorúan az énre koncentrált 
költői világ ez, akár Tóth Árpádé ez idő tájt, meddőn, enerváltan siránkozik, örömet talál a 
szenvedésben. Erotikus látomásai szintén Tóth Árpádéihoz hasonlatosak. Szerelmet ő is csak 
az ,,utca kósza lányától" kaphat, a „jó meleg nőtől". Ugyanakkor tiszta családi életre vágyik, 
„hamvas, tiszta lányka" után. 

Ha Ady költészete és egyénisége ejti rabul, „úri, rést titánnak" vallja magát, a „nincs-
birodalom száműzöttjének", aki ellöki a „vérvirágos parttól" „gyászvitorlás" sajkáját, a 
„mindegy tengerre" száll, „véres könnyüzenetet" küld, a szenvedést „víg elesten", adys 
pátosszal, gőgösen vállalja. (Nyár előtt)'21 A szerelem, melyet „nincs-Ieányoktól" kap, „mámor-
zamatú", „nektárt, mámort tartogat". 

A világháború kitörése fordulatot hoz nemcsak életébe, hanem költészetébe is. Egy 
pillanatig sem vesz részt a Nyugat kezdeti háborús lelkesedésében. Már a vihar kitörése előtt,, 
a „siket fegyverek" zörgése közepett — szinte magára maradva — békéért kiált: 

Én békét akarok, 
* im, lássátok, a fegyvert elvetettem, 

Ne féljetek, én békét akarok ! 
Ne lőjjetek, a fegyvert elvetettem ! 

(A siket fegyverek)28 

A háború egyetlen eredménye: gyász mindkét oldalon — írja közvetlenül a háború 
kirobbanása után a Halom a-völgyben™ című versében. 1914-ben hirdeti mindezt, a háborúa 
hisztéria kellős közepén — szinte egyedül állva Ady oldalán. Az énre koncentrált költői világ 
kiszélesül, szenvedő embertársakkal népesül be; Havas költészete eredeti színekkel gyarapodek 
humanista tartalmakkal telítődik. „Immár betelt minden mérték" — kiált fel 1915-ben 
(Kiáltás a hegyen).39 A mérhetetlen szenvedések, a céltalan pusztulás és pusztítás a „csendes 
percek enyhe fájdalmához" szokott költőben gyűlöletet ébresztenek, bosszúra készülődik 
az igazi ellenség, az átkozott „kéjes álmúak", a háború haszonélvezői ellen. Legnagyobb és. 
legállandóbb kívánsága: „Ragyogjon fel a béke boldogan!" (1917)31 A háború poklaiban 
vergődő költő előtt ragyogó látomás jelenik meg: 

Ó, Béke, szép hajó, fehér vitorla! 
Leomlanak hegyek, határok ott, 
indul egy boldog rajvonal dalolva. 
Kart karba öltve jönnek végtelen 
vonalban végig völgyön és hegyen, 
fény fürdeti fejük, díszíti rózsa, 
az ajkukon a béke szózata, 

(Köszöntő a békére)*1 

A háború ellen, a békéért kiáltás jegyében születik prózája. Három Herta című novellájának3--
három férfi hőse — ugyanazon család tagjai — ártatlanul és menthetetlenül a háború maga
tehetetlen, dicstelen áldozatai lesznek. Havas legnagyobb szépírói vállalkozása az ígéretnek 
jelentős, személyes motívumokkal teleszőtt Pünkösdi prédikáció című regénye,34 melyben 
összefoglalja mindazt, amit eddig a háborúról, békéről s a korról lírában elmondott. Hajnal 
György teológus mindenről lemond, önként vállalja a sorsközösséget a halál kiszemeltjeivel; 
az egyedülálló emberi és szellemi értékek birtokosának esztelenül, céltalanul, eredménytelenül, 
kell elpusztulnia a Kárpátokban, ahonnan az író csak nehéz sebbel menekülhetett meg. Ez a 
mű több mint antimilitarista alkotás: a passzív beletörődés bírálata is egyúttal. 

Az író — igaz, némileg módosult formában, ám korántsem kedvezőbb körülmények: 
között — osztozni kényszerült hőse tragikus sorsában. 

A fiatal pályatárs halála megrendítette a kortársakat. Különösen Tóth Árpádot. Nekro
lógjában barátja küzdelmes, vigasztalan ifjúságáról írva szinte a magáéra ismer; a gyász fáj
dalma miatt elfogultan túlértékeli Havas líráját.35 

27 HAVAS GYULA: Robinson szigetén. Versek 1912-1918. Kézirat. Vál Valéria tulajdonában. 42. 
26 Ny 1914. I I . 37. 
2 ' HAVAS GYULA: Robinson szigetén. 79. 
30 Ny 1916. II . 300. 
31 HAVAS GYULA: Robinson szigetén. 80. 
3 2 1 . m. 83. 
33 Ny 1916. II. 3 7 3 - 3 8 0 . 
31 VU 1918. okt. 6 - d e c . 29. 4 0 - 5 2 . sz. 
" T Ó T H Á R P Á D : i. m. 518. 
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Karinthy sem feledheti őt, különösen az idő tájt, mikor már-már úgy tűnik, hogy sorsa 
majd azonosan alakul Havaséval. Az önmagán az agydaganat tüneteit diagnosztálo nagybeteg 
Karinthy — olvassuk az Utazás a koponyán körül lapjain36 — „Havas komplexumban" szenved, 
vízióként űzi őt elhunyt barátja rettentő szenvedésekkel teli utolsó napjainak emléke. 

A nagy lírikusokkal dicsekvő, ám az igazán jelentős kritikusegyéniségekben szegény 
Nyugat Havas halálával az első generáció ígéretes fiatal kritikusát veszítette el; sőt — ha a 
Nyugat antimilitarizmusáról szólunk — lírája és prózája s nem utolsósorban tragikus személyes 

- sorsának az íróbarátokra gyakorolt vitathatatlanul nagy hatása sem maradhat említés nélkül. 

Csaplár Ferenc 

Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés i 

Jelen dolgozat, noha tárgya — tágabban értelmezve — akár egy monográfia anyagául 
is szolgálhatna, két költemény még csak nem is teljes elemzésére, csupán összehasonlítására 
szorítkozik. Időben körülbelül egy, legfeljebb másfél évtized választja el Szalay Fruzsina ver
sét Ady Endréétől, témájuk meglepő mértékben hasonló. Ez egybevetésnek azonban nem 
valamilyen — bajosan bizonyítható — közvetlen filológiai hatás feltárása a célja, hanem 
a két hozzáállást és alkotómódszert óhajtaná szembeállítani, remélve, hogy hozzájárulhat 
egyfelől a századforduló máig is kevéssé, inkább csak általánosságokban ismert lírájának, 
lírai szemléletének megrajzolásához, másrészt pedig annak konkrét megvilágításához, miben 
és miként forradalmasította Ady e szemléletet. 

Szalay Fruzsina költeménye a Fővárosi Lapokban jelent meg,1 és második, Egy marék 
virág című kötetében olvasható. 

* Hamvazó szerda 

Hajnallik, vége a zenének. ' 
Vidám zajjal elmúlt a bál 
És búcsút vesz, távozva véle 
A bűvös, csábos karnevál. 
Tarka-, hangos kíséretéből 
Az utczán, mit hó leple fed, 
Két alak halad imbolyogva 
Egy Pierrot s egy Pierrette. 

Szegény Pierrette milyen halvány 
S a Pierrot mily színtelen! 
A rózsa arcz, a ruha selyme 
Fényét veszíté hirtelen, 
A lágy, fodros haj, dérrel lepve, 
Didereg a piczinke kéz, 
Jobban reszketnek a hidegtől, 
Ha egyik a másikra néz! 

Ady verse viszont a Vér és Arany második ciklusának — A Léda aranyszobra — egyik 
legismertebb alkotása. 

Lédával a bálban 
Sikolt a zene, tornyosul, omlik ,,Kik ezek?" S mi bús csöndben belépünk. 
Parfümös, boldog, forró, ifjú pára Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk 
S a rózsakoszorús ifjak, leányok S hervadt, régi rózsa-koszorúinkat 
Rettenve néznek egy fekete párra. A víg teremben némán szerte-szórjuk. 

36 6 4 1 - 6 4 2 . 
*A költemény történetéhez hozzátartozik, hogy vele egy időre lezárult Szalay Fruzsina pályája: 

Vadnay Károly ugyanis, önkényesen, megváltoztatta az utolsó két sort, a költőnő megsértődött, nem küldött 
több verset a Fővárosi Lapokba. Gsak pár év után, Kiss József Juszufjának inspirációjára tért vissza az iro
dalomba, s tudjuk, éveken keresztül ünnepelt alkotója lett A Hétnek. 

S Pierette szól: „Minden oly bágyadt 
Égen, földön mi sem ragyog. 
Azok a halvány néma árnyak \ 
A régi fényes csillagok?" 
S Pierrot mond: „Szemed sugara 
Mint az övék, úgy elveszett, 
Oh ez a hamvas téli hajnal 
Oh ez a fagyos szürkület!" 

S a fagyos téli szürkületben 
Csak állnak, állnak egyre még, 
Olyan kihalt köröttük minden, 
Oly néma, ködös fenn az ég! 
Mit vártok? fényéből az éjnek 

Egy sugarat, e köd helyett? 
Hajnal van, vége dal-, zenének, 
Szegény Pierrot s Pierrette! 
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