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Hát Marcel Proust, a csodálatosan 
mély analizis mestere! Viszont Zola 
elavult naturalizmusán túl jutunk 
Pierre Hamp műveivel és Jules Ro-
mains unanimista „csoport-regé-
nyeivel, melyek irodalmi értékü-
kön felül még mulattatók is (Les 
Copains, Mort de quelqu'un stb.). 
És hol vannak még a fantasztikus 
regényírók, a serdülő kor analistái, 
hol Benda filozofikus regényei stb. 
stb.? 

Szokjuk már meg egyszer: jár-
junk a magunk lábán és ne várjuk 
meg, míg a Neue Freie Presse be-
vezeti a francia írót a fordíthatók 
páholyába, ahonnan aztán kiadóink 
kiszemelik a maguk embereit. Ol-
vassunk magunk! Gondolkozzunk a 
magunk fejével, válogassunk a ma-
gunk ízlésével. Eckhardt Sándor. 

Verseskönyvek. (Forbáth Sándor: 
Játékhajó; Lovász Pál: Tiszamen-
tén; Székely László: Isten szeme 
előtt. Vigasztalások éneke; Szüts 
Iván: Halott már minden; Fazekas 
Ernő: Vadvirágok; Urr Ida: Zoko-
gások.) 

Forbáth Sándor nem mai ember; 
nevét legalább tíz esztendeje is-
merjük. Nagy időközökben írt, fel-
tűnően keveset, de azért jól emlé-
kezünk finom, lehelletszerű, holdfé-
nyes rokokó-verseire, melyek hatá-
rozott egyéniséget adtak megjele-
nésének. Talán híres író válhatott 
volna belőle, ha nem olyan szerény 
és kételkedő. Lám, mások, akikkel 
indult, köteteket megírtak azóta, 
vitás irányokért harcoltak a boldo-
gultak, mert nemcsak írni, hanem 
harcolni is tudtak. Harc minden-
nek a lelke, az irodalomé leginkább. 
Forbáth ehhez az egyhez nem ér-
tett, ezért maradt portyázónak s 
ezért van aztán, hogy sokan úgy 
néznek majd rá, mint vadonatúj 
poétára. 

Mikor kötete (Játékhajó) kezembe 
került, azonnal egyik versét keres-
tem; talán egy évtizeddel ezelőtt 
látott napvilágot s még ma is régi 
szépségében él bennem. Ime: 

Egyedül. 
Hárman valánk a kis szobában: 
A csönd, az éjfél és magam. 
(Meghitt barátok mind a hárman.) 
Szúette, nyűtt, kopott szobámban, 
A padlás mellett idefönt: — 
Magam, az éjfél, meg a csönd. 

Az éjfél csakhamar kidőlt a sorból 
S halkan, ahogy jött, elköszönt. 
Ketten maradtunk jó barátok 
Örömben, búban: én s a csönd. 
Aztán a csönd, mint egy ledér nő, 
Térdemre ült és átkarolt. 
— Oly vérfagyasztó csókja volt, 
Hogy megborzongott tőle testem 
És hangosan zokogni kezdtem. 
Pattogtak, nyikkantak mögöttem 
Az ócska bútordarabok. 
A léha csönd felkacagott 
És elköszönt... 
Magam maradtam idefönt. 

Forbáth Sándor a szépség, a báj 
poétája. Verseiből kihallani a szív-
dobogást s megérezni a lélek mele-
gét, nemes őszinteségét. Babits Mi-
hály, ki előszót írt kötetéhez, nem 
hiába nevezi dalait gyöngyszemek-
nek. 

Hűvösebb, elvonatkozottabb lé-
lek Lovász Pál. Könyvét kissé egy-
hangúvá teszi a szonett-forma, me-
lyet szinte kizárólagosan választott 
magának. Ebben a merev köntösben 
vonulnak fel pasztellképei elvesz-
tett szülőfalujáról, annak tájairól, 
alakjairól. Verselése sokszor mes-
teri, nyelve választékos, feltűnően 
csiszolt, hajlékony, lányosan ké-
nyes nyelv, bizonyos parnassien 
zománcozással. Ez a forma már 
megérett a legfelsőbb költői szépsé-
gek kifejezésére. Lovász Pál — 
egész kötetét nézve — egyelőre még 
nyelvművész, de néhány verse már 
komoly irodalmi színvonalon áll. 
így pl. a Pásztorok biztos kézzel 
rajzolt, élettel teljes művészi kép s 
feltétlenül kiváltságos tehetségről 
tanuskodik. Ez a könyv — szépsé-
gein kívül — azért is rokonszenves, 
mert első verses üzenet a szerbek-
nek ítélt magyar föld irodalmából 
s nekünk jóleső bizonyság, hogy a 
magyar költészet birodalmában 
még mindig a régi határjelzők áll-
nak. 

Székely László hivatott, de még 
kiforratlan, túlságosan nyugtalan 
megjelenésű poéta. Minden során 
érzik, hogy új utakat keres, sőt haj-
szol, tömörségre, súlyra, nagy ki-
fejező erőre törekszik mindenáron. 
Verseiben sokféle hatás mutatko-
zik Walt Whitmantól az ultramo-
dern irányok útvesztőiig. Jórészt 
modorosan hosszú sorokban ír; 
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ezek a sorok, bár gyakran szépek s 
igaz erőtől duzzadoznak, ritkán 
épülnek egész verssé; lépten-nyo-
mon kifejezések zavarnak meg, me-
lyekkel az író nyilván nagyot akar, 
de célját téveszti. Nyelve nem egy-
szer a népszónok rekedt kiáltozá-
sát juttatja eszünkbe. Ez a túlfe-
szült, egzaltált hang aztán gyakran 
a próza színvonaláig sülyed. Pl. a 
Rabföld c. versében valóságos rit-
mikus földrajzot kapunk, prózában: 
Eljő az idő — mondja a költő — 
mikor „a Vágvölgy dús vetései, 
Árva árnyékos legelői, Pozsony 
gyárai, katedrái, múzeumai és ko-
ronázó termei; Eperjes börtönfalai, 
Ungvár és Munkács ősi omladékai; 
Kassa megszentelt Kriptája, ősi 
harangja és gyújtó szelleme; Ve-
reczke útja; Máramaros bányái; 
Erdély havasai; Kolozsvár és 
Enyed ősi kollégiuma; Várad palo-
tái; Arad és Temesvár utcái, a 
Maros füzesei, a Bánát végtelen 
buzatáblái, a Vaskapu és Fiume 
csodás építményei, melyeknek kö-
veiben magyar erő lüktet, mind, 
mind megindulnak majd a szörnyű 
Riadóra!. . ." 

Szüts Iván bőségesen patakzó, 
formás, kiegyensúlyozott verseiben 
is sok az irodalmi hatás. Számos 
verse ismert Ady-költemények med-
rében halad. Pl. a Bús kuruc váló-
éneke: 

Ma oly sápadt a holdvilág 
És ködöt fúnak a hegyek. 
Bagoly huhog, kuvik süvít, 
Mikor utamra elmegyek. 

Hívnak a Végek s én megyek. 
Talán rohamra rohanok, 
Talán az álom véget ér, 
Talán már holnap meghalok. 

Szeretném halkan kérdeni: 
„Ki látta az én lelkemet?" stb. 

Még érdekesebb vízlenyomat az 
Adom hírül mindeneknek c. vers 
(a fejedelmien meg- és elbocsájtó 
Ady pózában): 

„Adom hírül mindeneknek, 
If jú népnek és öregnek, 
Sok ellenem panaszosnak, 
Sok miattam haragosnak, 
Keveseknek, akik védnek, 
Barátnak és ellenségnek: 

Láncaimat már elvágtam, 
Vágyaimat már elvágytam, 
Álmaimat már megöltem, 
Gyűlöletem elgyűlöltem", stb. 

Kevesebb ízléssel dolgozik Faze-
kas Ernő. Selejtes hangulatokat 
énekel meg gyarló szókinccsel, buk-
dácsoló formában. Verscímei után 
mulatságosan hatnak a felkiáltó-
jelek. Föl! Így kellesz! Mámorosan! 
Valakit várok! Messzire vágyom! 
A „vágy" szóba s leszármazottjaiba 
unos-untalan belebotlik az ember. 
Csak egy versét idézem jellemzésül. 
A költő havas időben kinn jár s 
lassankint belepi a hó. Megáll. Így 
látja meg őt a hűtelen lány, amint 
a vetélytárssal elhalad mellette. 
„Ni, a hóember! — mondja a lány. 
— Szegény, milyen fehér, milyen 
hideg!" „Nem! — mondja a költő a 
hó alól. — Sír a hóember!" 

Urr Ida cseh megszállott terület 
tizenhétéves poétája; hazafias, sze-
relmes dalai tiszteletreméltó fölbuz-
dulások. Vajthó László. 

Két korregény. (Hanuszik László: 
Tardy Bálint. Reményi József: Jó 
hinni.) — Korregénynek titulálja 
Hanuszik László ezt az első, könyv-
alakban megjelent munkáját, amely-
nek tárgya, mint maga a szerző 
mondja, egy viaskodó, rendkívüli 
ember élete, aki zavaros előzmények 
után beléragad a háború sodrába s 
az októberi puccs és a bolsevista 
diktatúra kaosza után oda érkezik, 
ahol megtalálja élete célját: a mun-
kás békességet. 

Rendkívüli ember Tardy Bálint 
annyiban, hogy nem vegyül bele az 
árba, undorodik a mindennapi élet 
szennyes jelenségeitől s mindvégig 
megőrzi lelke tisztaságát. Sok há-
nyatással teli házasélet után, a há-
ború viharainak elmultával, végre 
megtalálja az igazi szerelmet, mely 
őt boldoggá teszi. A regény alap-
eszméje elfogadható, de annál szá-
nalmasabb a fölépítése. Az első ol-
dalak után kitűnik, hogy kezdő em-
ber munkája ez a könyv. Az író 
nem tud rendet teremteni az ese-
mények kúsza tömkelegében: jel-
lemfestéshez nem ért, egyénietlen 
alakjai szinte bántón hatnak ránk: 
ide-oda rángatja őket, mint sakk-
figurákat. Hangzatos címei, lírai 
ömlengései fellengzőssé teszik a 
munkát. Csak akkor emelkedik kissé 




