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itt a bizonyosság? Erre a 8. „kiterjedésben" jön rá : „nincs semmi, amit 
most mondhatnék, csak két bizonyosság. A z egyik az, hogy itt, a má
sik az, hogy vagyok." Majd pedig: „volt, tehát van, van, tehát lesz." 
Ilyesmik az egész nagy, világokat, köröket, fényeket, Eliziumot, Ábra
hám kebelét s az összes lehetséges „vetületeket" bejáró utas mondani 
valói. Denkspiel — ahogy a német expresszionisták mondták. Anno... Mi
kor is? Mintegy ötezer évvel ezelőtt, közvetlen a világháború utáni évek 
szalonjaiban. (G. G.) 

IIOKVATH BÉLA: TTTOLSö JELENÉSEK, .(CsOTépfalvi.) Félelmetes 
* víziókat lát Horváth Béla. Már mindjárt az első versében. Egy dús, 
fulladásig, telitett fojtott mozaikcsomóban olyan félelmetes hangorkánnal 
mutatkozik be, hogy a hideg fut az olvasó hátán. Pedig csak a gázról be
szél. Egy elvont gázról, amit az elkövetkező háborúban használhatnak. De 
éz a gáz, ez a tömény titokzatos vegyszer amelynél —• Az ember ordít, 
"mint a vad, de mMdenültt sötét gödörbe lép, i—i A kattogó gépfegyverek 
besöprik őt a süppedő romokba, —. És arcra bukva, fekszik ott, kilóg a 
nyelve és a körme kék. — Hasznosabb és olcsóbb pusztitóeszközök is lé
teznek, nem is a gázt jelenti, hanem magát a mai néma öldöklést, a „bé
kés " háborút, amelyben az emberiséig ránkeső része él, vegetál, fulladozik 
s húzza magát egyik napról a másikra. Horváth Béla jellegzetes megszál
lottja napjainknak. Mélyen vallásos, csáknem dogmatikus ruháját viseli 
a íkatiholikus egyháznak. De ezen a. tiszteletreméltó külsőségen tul, — ahol 
•a szentekhez való édes ragaszkodás éppoly sorsszerű, mint .az odaadó kö
nyörületesség minden élőlény iránt —, szélviharként jelentkezik a tébo
lyult nyugtalanság, a nyugtalanság kikiáltása, a földrengést messze vi
dékről megérző finom szeizmográf ingadozó botlása. Hazáját, népét, val
lását és mindennek szintetikus egybeolvasztásaként minden embertársá
nak vállaiba ragad, hogy megrázza és figyelmeztesse, ha ugyan van még 
kit és van miért. Egy ószövetségbei prófétának nyelvezetén egy mai vi
lágbeli lelkiismeret furdalás bőséges meleg forrása buzog. Ugy érezzük, 
"hogy vagy elfogadjuk vészjeleit vagy belepusztulunk. Ebből az követke
zik, hogy nem a szelíd szerelemről, a nyugalomról!, az élet puha, a terme-
özet mosolygó simogatásáról van több szó, ahogy azt a poéták nagyrészé
nél megszoktuk. Nem poéta doctus. Nyelve nem a versfaragók csiszoló-
maílmait, a rímek karcsú alkalmazkodását tartja szem előtt, hanem a 
mondanivalók nyers, vértforraló, .az igazság kimondására alapított erejét. 
A könyörgés és az ostorozás váltakozik verseiben. A nép lebeg szemei 
előtt, mint megváltandó tényező. A szegénység, a nyomor, a kitaszított
ság, az efelett való kétségbeesés s a bűnök megboesájtása iránti könyör
gés. A világ hatalmatskodói ellen állandó és vissza nem fojtható izzásban 
reszket. K i akarja csikarni tőlük azt, •amit a szegényektől megtagadtak 
s ami miatt ezek félájultan hevernek földön. De nem bizik túlságosan a 
jólétűek kegyében. <— Horváth Béla nagy dobbanésú verseiben korunk 
iminden lázas nyugtalansága benne él. Korhű poéta. (Pup Gábor) 

k C S E H S Z L O V Á K I A I M A G Y A R I F J Ú S Á G TTJ F O L Y Ó I R A T A . A pozso-
nyi magyar főiskolások Eötvös Józéef Köre április hónapban Forrás 

címmel ifjúsági folyóiratot adott ki. A lap hangja komoly és színvonalas, 
az első számban közölt irások legnagyobbrészt érteiket képviselnek. Öröm
mel lapoztuk át a Forrás első számát és jóleső érzéssel vettük tudomásul 
az Eötvös Kör fiataljainak uj munkavállalását. Nyugtalan napok sodrá
ban, társadalmi átalakulások és uj hitregék örvénylése közepette, ime, 
jelentkezik, egy tisztult látású, demokratikus magatartású, józan és. fele
lős ifjúsági gárda, mely Eötvös József szellemében kivan dolgozni: „Eöt
vös József nevét irták zászlójukra szimbólumnak i—i írja a folyóirat prog-



Bírálatok 575 

Hamcikkében Madarász László — és vállalták szellemét. Akik ezt tettük, 
'tudatában voltunk és vagyunk annak, hogy ez a, név és szellem kötelez. 
Kötelez elsősorban népünk fokozott szeretetére, komoly tudományos mun
kára és demokratikus magatartásra." 

Valóban: fontos és régen esedékes szerepvállalás ez! E maroknyi 
csoport tagjainak férfias, komoly magatartása, reális életszemlélete biz-
tósiték arra, hogy e program nem pusztába elhangzott szó lesz s nem sik
kad el, mint az elmúlt 20 év annyi sok szép terve és nekilendülése. Nin
csenek illúzióink, nem várunk sorsforditó tetteket e fiataloktól, hisz' az 
elmúlt két évtized tapasztalatai után ez dőreség lenne, mégis eredménye
ket várunk a Kör és a Forrás tudatositó-erjesztő szerepétől s a kriticizmus 
szellemében való működésétől. Eredményeket: még akkor is, ha a cseh
szlovákiai magyarság regresszív tényezői >—i amint ez Ivánffy Géza szép 
cikkéből kitűnik — elgáncsolni igyekeznek fiataljaink ez ujabb csoporto
sulását, mondván: „magára kell hagyni, majd kifullad a nagy nekifutás
ától és megnyugszik." 

Erős jövőféltés és a kultúra szeretetének hangja csendül ki a Forrás 
második cikkirójának az írásából. A közép- és főiskolás diákság sorsáról 
és együttműködéséneik kérdéséről ir s hangsúlyozza, hogy saját ügyüket 
csak egymás kölcsönös segítségével oldhatják meg a fiatalok. Berkó Sán
dor a középiskolás diákság helyzetéről számol be s az ifjúság sajátos em
beri és nemzeti öntudatának felébresztését sürgeti. A lapban találjuk még 
a csehszlovákiai magyarság különböző világnézeti csoportokhoz tartozó 
kulturmunkásainak Írásait, amivel a szerkesztők a különböző rétegek kö
zötti együttműködés lehetőségét kívánták dokumentálni. 

A lap hatásáról korai volna beszélni. Ha erős lesz és megél, ha. nem 
'gáncsolják el hivatásának betöltése előtt a már emiitettek, akkor — ha 
közben hű marad eredeti célkitűzéseihez és figyelembe veszi a kordiktál
ta teendőket — hasznos és szép munkát végez és jó szolgálatot tesz a ha
ladás ügyének. A Forrást a demokrata, haladó szellemű magyarság öröm
mel és rokonszenvvel fogadta. Teirmészetesen elhangzottak negatív Jhan-
gok is. Nem lepett meg bennünket, hogy a Prágában megjelenő és magát 
mindenáron haladónak kijátszó U j Szellemben Szvatkó Pál nagyon fanya
logva irt az Eötvös Körről és lapjáról, a Forrásról. Nem tetszik az idegen 
afiumok ködös révületében élő Szvatkó Pálnak, hogy a folyóirat a „non 
cooperation" hive, hogy nem csatlakozik a „ jó magyarok" közösségéhez, a 
hemzetközi regresszió szolgálatában álló és a kisebbségi magyarságot rom
lásba vivő, egyedül üdvözítő ellenzéki magyar párthoz. Anakronisztikus
nak minősiti az Eötvös Kör cselekedetét és jóformán a gondolatközlés jo-
igát is megvonja a Forrástól: A Forrás programját különvéleménynek te
kinti, s szerinte a különvélemény ma, amikor „az események a nemzet 
erejének összpontosítását tették szükségessé... nemzeteyilkos dolog". ( U j 
iSzellem, II. évf. 9. sz.) A kultúra szeretete és a haladó eszmék szolgálata 
és terjesztése a barbárizmus e sima szájú csatlósának: „-Különvélemény és 
nemzetgyilkosság." A tolvaj tolvajt kiállt. Ám ez a sajtómegnyilatkozás 
amit a tojástáncot járó Szvatkó pőrére vetlkőzésének is tekinthetünk, a 
legjobb legitimáció az Eötvös Kör és Forrás programjának létjogosult
ságára. (Sándor László] 1 

' wjIATAL, MAGYAR ÍRÓ VIDÉKEN. Egy fiatal vajdasági költő. Latok 
' István (Kültelek. Versek. Szabadka 1938.) tanulságosan jelzi a leg

fiatalabb magyar kisebbségi nemzedék formai és eszmei küzdelmeit a 
vidék ás a szellemi perifériák fojtogató légkörében. ÍLaták István tiz év 
előtti szabadvers kísérletein, melyeken Ady, Kassák és az akkori proar-
ramszólamok egyformán áMitnek, ma már jóval tul jutott. Épp rebel
lis költői hajlama és lehatárolt világnézete őt is arra az Útra vitte,, amit 


