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A HÁBORÚ KÖLTÉSZETE.
A háború véres valósága durva
és borzasztó élmény magában véve;
hű leírása — eszthétikai alig lehetvén — könnyen mellékes célok gyanujába kever, vagy nemkivánatos
célt talál. Megfigyelhetni: komoly
emberek mennyire nem szeretnek
beszélni „véres" élményeikről: örülnek, hogy feledhetik. Viszont tudják, hogy ez „ultima rációra" még
szükség lesz; tudják, hogy a háború
ellen agitálni, ú. n. pacifista közszellemet létesíteni semmivel sem
lehet hatékonyabban, mint a „véres
valóság" sanda kiaknázásával; a
háborúért, mint önmagában való
célért lelkesedni keserű tapasztalásuk —, ellene izgatni illuziótlan világismeretük s aggódó magyarságuk tiltja: mit tegyenek tehát?
Hallgatnak. Aminthogy hallgattak
akkor is, mikor még a harctéren a
hazulról kapott hírlapokban vagy
könyvekben színes, lelkes, de hazug
romantikájú harctéri tudósításokat
olvashattak, naiv, vagy üres utánzatait a „háborús költészet" egy
régibb, de már időszerűtlen sablonának. Ök nem politizáltak s hazatérve sem ők a hangosak. De náloknál senki sem látja világosabban,
mily nagyarányú emberi áldozatok
tőkéjét tette semmivé itthon a politikai léhaság.
E háborúban résztvett, komoly
emberek közül való az a költő is,
kinek verses-füzete előttünk van. A
kötet
Sárospatakon jelent meg
1921-ben. Címe: Két haldokló gladiátor. Dereka (nagyobb része) a
háború alatt, a harctéren szerzett
költeményeket tartalmaz; előtte a
közelgő vihar balsejtelmei, utána a
nagy magyar csalódás haragja és
fájdalmai szólalnak meg néhány
darabban.
Komolyságát s a háborusdi-irodalom sablonjától való egyéni, éles különbözését már előszava is jelzi. S
minthogy a- költeményeiben más
eszközökkel megnyilatkozó egyéniség az előszóban csakugyan szaba-

tosan jellemzi magát, jónak látok
bemutatni belőle néhány részletet:
„A háború romantikus felfogása
a világháborúban gyógyíthatatlan
sebet kapott. Háborút átélt generációkat nem lehet napi érdekű verses
riportokkal, hősi felköszöntőkkel elkápráztatni. Eleven és véres valóságot követelnek a betüktől is, akik
az eleven, véres valóságot csinálták.
E könyv sem akar egyebet, mint a
háborút közelről, ábrándok nélkül
úgy feltüntetni, amilyen a valóságban."
„Lélektani megfigyelések, emberi
dokumentumok, megdöbbentő színek, nehéz kínok s a csatatér semmi
máshoz nem hasonlítható hangulatai sodródnak itt nehány versen
keresztül. Az emberi eltévelyedéseket siratja e könyvben az Ember. De
e sírásokon is keresztülsikolt a magyar szív aggodalma, világviharba
dobott kicsiny, árva nemzetemért."
„E könyvvel nem akarok semmi
ködös pacifista célt szolgálni. Gondolkodásom
nem elég idealista
ahhoz, hogy a háborút e keserű
Földről valaha kiirthatónak vélném. Míg trianoni békék lesznek, a
háború ultima rációja sokszor fogja
még az emberi civilizációt kétségbe
vonni s árvák könnyeivel öntözni
meg azt a halhatatlan növényt, mit
emberi nyelven igazságnak nevezünk".
A költő önismeretéről tanuskodnak e sorok. Költészete valóban a
háború véres valóságából sarjadt
elő, de mély és komoly emberi érzés táplálja. Viszont határt szab
magának két oldalról is: mint magyar, és mint illuziótlan gondolkodó. A háború, az ember, a magyar, a józan világismeret: megannyi meghatározó jegyei e költészetnek, s híven jelölik ki lírai rendszere talaját, határköveit és tilalomfáit, s határozzák meg felelősségtudattal teljes, erkölcsi jellegét.
Mert e háborús költészet mélyen
erkölcsi ihletű. Nem valami banális
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szándék örökítteti meg vele harctéri Kettőzött fénnyel lát az öntudat;
élményeit; nem borzasztani, nem Kitárul és fontos lesz a közelség,
idegeket izgatni, s általában nem Egy kis bogárka, mely elődbe
„izgatni" a célja. Azt teszi, amit egy
[szállott,
nemesen érző ember tehet ily hely- Jelenti — fű közt — az egész világot.
zetben, mikor egy zordon kötelesség
az emberpusztulás szenvedésekkel
és áldozatokkal teljes mezejére ál- Mindent megértve, a magasba
[lengve
lítja : megteszi kötelességét, de gon- Élet, halál oly egy lesz, — és nyugodt
dolkozik. S gondolatai képeket és al- Szemmel nézel a ringó végtelenre.
kalmi hangulatokat hoznak magukkal és örökítenek meg, mert elválhatatlanok az élménytől, mely létre
A pergőtűz kényszerű, kínos téthívta őket.
lenségében sokfélekép védekezhet a
fenyegetett életösztön; szebben, kölAz élet, az emberiség, a jóság és tőibben aligha, mint a bemutatott
igazság nagy kérdései együttesen módon, mikor u. i. eszmélkedésbe meés végső feszültséggel ostromolják nekszik. Novák Sándor nem minden
ott a lelket, még az együgyűbbet is; fölény nélkül intézi el a háború
mintha, minden pillanatában az régimódi költészetét, sőt egyik verutolsót sejtvén, önmagát akarná sében annak rendje szerint el is temég megérteni, sorsát, rendeltetését metteti. De a háború „költészete"
tisztázni egy végső erőfeszítéssel az azért nem halt meg, csak átalakult;
egyéni élet. S e gondolkozás nem s hogy milyen irányban, azt éppen
szűnik meg, sőt hallucinativ erőre az idézett költemény mutatja: a
tesz szert a legszörnyűbb percekben harcbavivő, lelkesítő nagy eszmék
is, és képes — éppen olyankor — a helyett a harcban résztvevő egyén
fenségig emelkedni. A Pergőtűzben gondolatvilága lett főtárgya; a töc. költemény kitűnően örökíti meg a megből kitűnő, cselekvő egyéniség
gondolatnak azt a magában szaka- .helyett a tömegbe elvesző emberdatlan működését, mely a szoronga- parány lett hőse, amint meghozza
tott életösztönből kiindulva, hova- az elnévtelenedés, az egyéniség-vesztovább elszakad tőle s a mindent tés áldozatát. Régen csak magaszmegértés végtelenségébe
röppen. talták a „névtelen hősöket", ma a
Éjfél; az ellenség vonala „villámba névtelenség lélektana teremt új kölgyúl": kezdődik; lángnyelvek csap- tészetet. A hosszas, éveken át tartó
nak fel körben a sötétből; böffen, harctéri élet foglalja le magára a
morajlik messze ágyúhang; elnyom- figyelmet, míg azelőtt jobbára csak
ják mérges közel csattanások; rád a lelkes megindítás és dicső, vagy
támad a lég, és lökdös; szédítve for- gyászos vég követelt és kapott hangat őrült rosta; semmit se látsz, got a kor költőitől. Most is jó volt a
vagy mindent egy
pillanatban, kezdethez ós véghez a hagyományos
amint eléd csattan a „düh". Köpköd hang és modor (Novák Sándor sem
a föld, mint szökőkút... lapul árok e pontokon ad újat), az itthoniak
mélyén az élő, de repülnek lábak, számára meg talán mindvégig megkövek; eseng a lég, sziszegnek fent felelőnek tetszett; de az árok-életbe
dühös drót-ostorok, jaj sír szerte, — szorult ember három-négy évi harcde ki törődik most azzal?
téri tapasztalata hamisnak, romantikusnak, sőt ízléstelennek érezte
már az itthoniak mondva-csinált háCsak rád ne csapjon, iszonyodva
[kéred, borús költészetét, s megalkotta maVagy eltompulva — jöjj hát — gon- gának a magáét, a tapasztalása
[dolod szerint igazit és illuziótlant.
S hozzon dörögve csendet, néma
Nos, a háború ez új költészete nem
[véget. alább való a réginél, kivált ha oly
éber erkölcsi tudat szab neki határt,
Van perc, mikor e bús hang-boltozat minőt Novák Sándor kötetében látni.
Még anekdotikus apróságai is fölTemplommá lesz, hol fölemel a
[fenség. vehetik a versenyt a régivel. Olyanokra gondolok, mint pl. Petőfi HalNapóleon szól a gulák alatt.
vány katonája, s melléjük állítok a
Vagy átkozott a póz s minden
[hiresség! tárgyalt kötetből egy költeményt,
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melynek „Az a tizenhét korona" a
címe. Valami külön feladatra indul
a század; Sikora János közhonvéd
előáll a sorból s át akarja adni
zsoldjából összegyült 17 koronáját a
főhadnagy úrnak, hogy „ha nem
találna visszajönni", küldje el édesanyja atrecára; a tiszt, ellágyulását
tréfával leplezve, ilyenformán felel:
„Nem úgy, fiam, Sikora János,
hátha én sem találok visszajönni;
hanem valami mást mondok nektek; lépjen ki kend, öreg Szabó András, kendnek otthon hat apró cselédje van, kend ma nem jön velünk;
ki akar még pénzt küldeni haza?
Átveszi kend mind s holnap hazaküldi, — mindjárt az enyém is...".
Az öreg tisztességtudóan vonakodik, de úgy lesz, amint a tiszt rendelkezett. A század pedig elindul
dolgára nélküle. S itt ismét oly
részlet következik, amiben költőnket sokszor látjuk jeleskedni: a
muszka előőrs felé a sötétben haladó század hirtelen, s mint mindig, most is véletlennek, sorsszerűnek, váratlannak tetsző belekeveredése a harcba, majd dolguk végeztével a visszatérés: Sikora Jánost
holtan hozzák vissza, s most már a
költő is szabad folyást enged érzésének: „Alig tudok félig behunyt
szemed homályába benézni... Oh,
szívemmel simogatnálak végig...
még ma éjjel megírom a tudósítást,
hogy hősen estél el a hazáért... s
esküszöm: Özvegy Sikora Györgyné
ott Szabolcsban megkapja majd és
könnyébe füröszti azt a tizenhét koronát." A történet kétségtelenül
való; nemcsak azon naplószerű,
prózai följegyzések igazolják ezt,
amilyenekkel Novák Sándor szereti
költeményeit megszerezni (őszintén
szólva, fölösleges módon): hanem a
tapasztalat. Ki-ki emlékezhet az
emberi részvét egy-egy hasonló tényére a végzetes nagy feladatokra
indulás előkészületeiből, mikor kíméletből egy-egy öreg, vagy beteges embert „otthon" hagytak „az állásban maradt holmik őrzésére".
A részvét, mely a cselekvés forgatagában már szinte teljesen kihal, annál élénkebben, de lágyság
nélkül, férfiasan árasztja szét melegét a szabadabb, passzívabb órákban. Kiterjed még a szegény málhás-állatokra is. Költőnk — híven
egész lírai rendszeréhez — nem a
rohamra iramló, nyerges paripákat

bámulja, hanem a pára-szakadva
dolgozó málháslovakat, kik ütleg
közt nyúlnak el a hóban: dolgoznak
és megszakadnak:
Virágosan belerohanni
Egy fölséges, gyors elmúlásba,
Százszor könnyebb, mint féken élni
S lépve-lépni lassú halálba.
Egészen következetes marad önmagához akkor is, mikor a híresség,
a dicsvágy ellen kél ki; s abban is,
hogy nem dicsekszik, nem panaszkodik, nem magasztal. Hiszen oly
sokan teljesítik ott vele együtt napról-napra ugyanazt a súlyos kötelességet. S a háborús költészetnek
egyik legszebb darabja nem a harcoló férfit magasztalja, hanem a nő
apoteózisát írja meg, magvas, szentenciózus tömörséggel, csodáló s
egyszersmind részvevő odaadással.
S mily szép gondolattal emeli fel a
szentség, a kinyilatkoztatás magaslatába a női eszményről való felfogását:
Harc éjjelén, gond-köpenybe
[burkoltan
Krisztust láttam; fölmutatott az
[égre
S én olvastam az írást meghatottan:
s következik — mintha a jóság és
szeretet kútfeje, Krisztus sugalmazta volna —, s Dante terzináiban,
— mintha vallásos misztikum is lendítené a nagyarányúság felé —, következik a nő apoteózisa, mint „írás
az égen". A nagyszerű feladat méltó
ihletre talált, s a tisztaság, az anyaság, az önfeláldozás, a jóság, a béketűrés, a fájdalom és szelidség glóriája sugárzik fel a női eszmény
köré, a súlyos, színes, gondolattól és
szeretettől teljes, tömör mondatokból. A harcoló férfi egyszersmind
önmagát is legszebb oldaláról jellemzi itt, midőn minden részvétét
ennek az eszménynek ajándékozza.
Végső soraiban ki is csillan a szál,
mellyel rokonszenve hozzáfűzi magát:
Szelid lámpái ők a házi gondnak
S útjok végén a névtelen
kereszt...
Akkor is áldnak, mikor szétomolnak.
Magasba lelkük példaképen lebben.
Oh könynek százszor érdemeltje: Nő,
Néma mártír a világtörténetben.
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Világtörténet! Valami vak, igazságtalan hatalomnak tűnik ez föl a
költő szemében, nem az „élet mes-.
terének", hanem a pusztulás tanítójának, a hírnévkereső rossz példák
megörökítőjének, melynek az egész
emberiség, az egész „keserű föld"
folytonos áldozata. Nem egyszer
Vörösmartyas szembeállításban látjuk az embervérben tobzódó földet,
a nagy, nyugalmas, néma mindenség fönségével s keserű pointe-ben,
vagy Istent-kereső, egyedül Istentől
remélő sóhajban zeng ki a költemény.
Maguk a harctéri események és
képek, bár sokszor szándékos naplószerűség formái közt, mindig csak
mint gondolat, életérzés és hangulat
hordozói örökítődnek meg, de szuggesztív valószerűséggel. Nem keresi
a visszataszítót, nem tobzódik naturalista módjára a szörnyű jelenetekben; sőt inkább visszataszító, ellenszenves mivoltuk ellen látszik
tiltakozni, vagy védekezni életérzése. Így nem egy költeményében
örökíti meg azt a gyakori rossz érzést, mikor a pihenés, az otthoni
képekbe
elmerengés
hangulatát
riasztja el hirtelen a mérgesen kitörő harci zaj. A kórház sem önmagáért kerül e szomorú hűségű képek tárába, hanem egy emberért, ki
festő volt, megsebesült s most búcsúzik levágandó karjától, művészetétől, a színektől, a művészi látomásoktól, az élettől. Ne riasszon vissza
egyik legnagyobb arányú költeményének a címe — Hullaszag— sem;
nem fél ő ugyan a közeli ellenséges
árkok e nyomasztó, kedély gyilkos
lidércét sem megjeleníteni a maga
szörnyű valóságában, oly szavakkal,
minőt csak a közvetetlen tapasztalás talál a maga rossz érzésének jellemzésére ; de a vers nem e címbe
tett jelenségért van megírva, hanem
az emberért, ki azt napokon át kénytelen szenvedni, s azért a reakcióért,
melyben az egész élet-érzés fellázad,
küzd, viaskodik ellene. S e vívódás,
ez az undortól felriasztott életérzés,
e voltakép lelki jelenség a költemény igazi tárgya, s nagy erővel, a
kétségbeesésnek szinte tragikus viadalmával ragad meg. „Akadhatnak
olyanok is, mondja előszavában a
szerző, akik némely versben tragikus stíl ígéreteire fognak ismerni."
E vers, több mással együtt, ily ígéretnek tetszik.

Költői nyelvén imitt-amott Adynyomok ismerhetők fel; hajlik a
szimbolikus kifejezés felé is, nem
egyszer (Kenyér s babér; Átveszem
a kommandót) nagyarányú gondolat-szuggesztióval. De igazi stílusa
nem ez. Még oly költeményében is,
mely tagadhatatlanul Ady-hatásra
vall (Kínok pokol-zongorája), kinő
az idegen köntösből s nagy hatalommal uralkodik képes szemléletén.
Idézeteim mutatják, hogy költői
stílje inkább a Csokonai ós Arany
János-félével rokon. Nagy része van
benne az erőteljes, világos értelemnek, mely hű vezetője marad a
páthosz hullámverésében is; szabatos zengésű, tömör, határozott színű
szavak az övéi; s homályból, testiségből és zavarból mindenkor a világosabb felszínre törekszik s jut is
el. Tömörítése néha kárt is okoz; a
Pergőtűz c. szép költemény első szakaiban van egy pár homályos mondat; az utolsóban pedig szűkszavúsága miatt csak a „szakember" érti
meg, mit jelent az, hogy a hajnal
sugara már „a tartalékra árad": azt
t. i., hogy kezdődik a roham s a tartalék már megindult az első vonal
megerősítésére s rohamba ragadására, — ha ugyan csakugyan jól
értem.
Verselése is más világból való,
mint az Adyé; többnyire már hagyományos, olykor éppen ünnepélyes
formákat (stanza, terzina) használ.
Nem sejtelmes zenei hatást céloz,
mint Ady. Általában jól versel; magyar formákban igen jól s kitünő
érzékkel a régibb népies iránt (a
„Nagymajtényi síkon letörött a
zászló" kezdetű, elterjedt dalnak szövegét s dallamát is ő írta); nyugati
formákban kissé több óvatosság elkelne az időmérték körül.
Súlyos, sőt talán komor olvasmány is e versfüzet. De vagy tíz költeménye, úgy véljük, legjavához tartozik a háború költészetének. Egyoldalú tárgyköre szükségkép korlátozza a megnyilatkozás színeit és
hangnemét, de ne siessünk ebből az
egyéniség egyoldalúságára következtetni. Bízunk benne, hogy a mindennapi élet kevésbbé idegfeszítő élményein át is ki tudja fejteni mély
és komoly egyéniségét s végképen
kibontakozik azon Ády-hatásokból,
melyek — e füzet tanúsága szerint
— egyébként is csak felszínét érintették líraiságának. Horváth János.

