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Gyóni Géza : Versek. (Athenaeum.) 
A világháború énekesének és szeren-
csétlen áldozatának alakja körül egy-
időben igen élénk csatározás folyt. 
Gyors népszerűségre jutásával s min-
den defetizmust megbélyegző háborús 
lelkesedésével egy hangos és erős írói 
csoport fölényeskedő bírálatait hívta 
ki maga ellen s ezeknek, majd az össze-
omlás után a háborús gondolkodás- és 
érzésmóddal való szakításnak eredmé-
nyeképen mintha teljes közöny vál-
totta volna föl emléke iránt az előbb 
még oly nagy népszerűséget. Helyes 
gondolat volt teliát kiadójától, az 
Athenaeumtól, hogy a költő verseiből 
egy válogatott gyűjteményt bocsátott 
közre. Ez egységes és teljes képet nyújt 
a költőről. Gyóni főként mint háborús 
versek költője él a köztudatban, pedig 
sok más hang is csendült fel lantján 
s így ez a gyűjtemény igazabb meg-
világításba állítja tárgy- és hang-
körét is. 

Gyóni pályájának három szaka volt 
s ezeknek megfelelően ez a gyűjtemény 
is három csoportba osztja költeményeit: 
Béke, Háború, Fogság. 

Az első csoportba sorozott versek 
a pályájára induló s ú t já t kereső köl-
tőt mutatják. Gyóni Ady nyomán in-
dult ; maga Ady is azt írta róla hír-
hedtté vált levelében, hogy elsősorban 
őt bányászta ki. Ellenben Gyóni azt 
vallja Adyhoz való viszonyáról (Ady 
Endrének), hogy az ő «bátor ívén Ady 
mágnesszekere hiába rohant át», őt 
nem vonta magához s utánzóiról nagy 
megvetéssel szól. Mindenesetre visz-
szásan érint, hogy, bár frazeológiájá-
ban, fordulataiban s formáiban lépten-
nyomon őt idézi emlékezetünkbe, Adyt 
megtagadja ; de Kiss Józsefet a di-
csőségnek legnagyobb magaslatán ün-
nepli, életharcát egészen apostolinak 
tömjénezi, a «jó Reb Mayer Litvák» 
halhatatlanítása pedig csaknem az íz-
lés rovására megy. 

Ebben a korában még tartalmilag 
is sok kapcsolata van Ady költészeté-
vel. Gyakran azonosítja magát a radi-
kális ideológiával s frázisokkal ; maga 
is érzi, hogy elfordult atyáinak istené-
től s nem igaz istennek szolgál. «Én 

hazug, beteg, gúnyos istenem, hagyjuk 
fehéren ezt a házat», — tör ki belőle 
pap őseinek hajlékában. Szerelmi köl-
tészetében is sok az Ady-visszhang. 
Hiába marasztalja a tisztalelkű nő, 
Magdalába siet, ott vár reá egy asz-
szony — «parázna, rongy és meg-
vetett» (Magdolna vár). Mikor fel-
lobban lelkében az ő Lédája iránt az 
a nagy szerelem, mely aztán végig-
vonul költészetén, ennek első nyilat-
kozásai erősen érzéki színezetűek, szin-
tén Adyra emlékeztetően. 

Míg ez az érzés föl nem gyúlad lel-
kében, szívéletét, tisztahangú, de igény-
telen, legnagyobbrészt sóvárgó és szé-
pelgő versikék tolmácsolják. E korbeli 
versei a költőt álmodozni, mélázni sze-
rető, szlávosan lágy kedélyül mutat-
ják. Az élet harca elől fáradt meg-
adással vonul vissza, kesernyés gúny-
nyal nézi, hogy «ügyes senkiké a világ» 
s az életnek minden ajándékát ezek 
kapkodják el. «Kívánj nekik jójszakát 
s az ajtó előtt lődd agyon magad» — 
intézi el számvetését az élettel. Ady 
a vér és arany hajszájában rokkant meg, 
Gyóni csak úgy passzíve csömörlött 
bele az életbe s jutott el a teljes ener-
váltsághoz. 

A költő lelkét, melyben még a hiva-
tásába vetett hit is megrendült, a 
világháború tüze szenvedélyes lobo-
gásra gyújtotta. Fanatikus hévvel ve-
tette magát a nagy idők árjára s kis-
hitűség nélkül szenvedte végig a há-
ború és fogság minden nyomorúságát. 
A lelkes katona komoly hitvallása szó-
lalt meg ajkán, ki szíve legmélyéig érzi, 
hogy igaz ügyet szolgál. Férfias tem-
peramentum, gazdagon áradó líraiság 
s az érzések mély átéltsége jellemzi 
elsősorban háborús verseit. Megindul-
tan dicsőíti a magyar kötelességtudás 
és hősiség tetteit s nyers haraggal tá-
mad azokra, kik gyöngítették vagy 
becsmérelték ezt a magyar őserőt, kü-
lönösen a nyugatos iránynak téregeti 
szemére keménv szavakkal a magyar-
ság léha támadását. Ő Petőfi lelkét 
látta csapataink élén, bár háborús ver-
sei inkább emlékeztetnek a kuruc köl-
tészet hatására, mint Petőfiére. 

Ezek a költemények a hadakozó 
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magyar katona érzésvilágát szólaltat-
ják meg igen nagy gazdagsággal. Meg-
volt a maguk forró időszerűségük ; de 
a harcok förgetegeiben, az életnek 
gyötrelmesen új impressziói között 
meg-megszólal a költő lantján az örök 
emberi : a párja után sóvárgó, az élet 
után esengő szerelmi érzés is. Mélyen 
megkapja szívünket az a gyöngédség, 
mellyel a várostrom szörnyűségei közt 
kedvesére gondol s az az egeket ost-
romló hit, hogy hazasegíti Isten, mert 
nem okozhat szomorúságot egy édes, 
gyönge asszonynak. Ez az érzés szólal 
meg legszebb két költeményében. 
(Visszavisz a szomorúságod, Üzenet a 
kedvesnek). «Háborús versek ezek is, 
de olyan percek termékei, mikor a harc 
porából, füstjéből merengése kiragadja 
a költőt, a förgeteg zaja elcsendesedik 
körülte s a fáradalmakban, vérben, 
könnyben elgyötört lélek azokba a 
magasságokba emelkedik föl, hol hal-
hatatlan érzéseket kapnak szárnyaikra 
a halandó szavak>>. 

Przemysl büszke vára elesett s a 
szenvedélyes költő forrongó érzéseivel 
a harcok világából egyszerre a fogság 
szürke tétlenségébe kerül. Előbb a 
Golgotára vivő hosszú út gyötrelmes 
stációin, majd a rabság Golgotáján 
fakadt virágokat köti egybe a könyv 
harmadik része. 

Gyónira a hadifogolynak élményei-
ben, vágyaiban és reményeiben egy-
hangú és egyszínű élete vár, amely tel-
jességgel csak belső szemlélődésre : 
emlékeire és képzelgéseire utalja a ra-
bot. Ezek a sugallói Gyóni e korbeli 
költészetének is. Szerelme vagy a hiú 
sóvárgástól ellankasztott érzés szenti-
mentalizmusával szól hozzánk vagy 
kínzó látomásokat rajzol a költő kép-
zelete elé. Legjelentékenyebb terméke 
e korának egy kis lírai novella (Levelek 
a Kálváriáról), mely egészen a költő 
emlékeiből és képzelgéseiből van össze-
szőve, úgyhogy az emlékek egyre 
teljesebben átadják helyüket a kép-
zelgéseknek. Ezeknek során szinte ön-
kínzó mániával színezgeti jövőjét a 
fogságnak képzelődésre kényszerítő 
unalmában s egyre tisztábban belátja, 
hogy egy fogoly bizonytalan sorsához 
nem kötheti a 'magáéi egy fiatal asz-
szony s bármily ártatlan marad is a nő, 
ő nem hihet kétely nélkül hűségében, 
ha egyszer hazakerül. Nem tart ja a 
nőt hűségre kötelezettnek, de viszont 
nem bírná elviselni hűtlenségének tu-
datát. 

E képzelgéseket és emlékeket az élet 

eleven sodrától elzárt rabnak szűkkörű 
élet- és természetszemlélete egészíti 
ki : egypár útközben elkapott vázlatos 
kép s néhány hazai hír. Az utóbbiak-
hoz fűződő költemények közt van két 
megemlékezés Aranyról és Tompáról, 
születésük centenáris fordulója alkal-
mából. Szinte lázító gyűlölettel a szív-
telen kizsákmányolók koldus áldoza-
taiul tünteti fel őket. A megemlékezés-
nek e módja mentségét találja a fogoly 
elkeseredésében, de bizonyos, hogy leg-
kevésbbé méltó épen Aranynak ne-
mesen önérzetes egyéniségéhez. 

Egyáltalán Gyóni keserűsége egyre 
lázítóbbá válik azok ellen, kik otthon 
jómódban, nyugodtan élnek, míg az 
értük vérző szegények egyre emberte-
lenebb szenvedéseket állnak ki. Ezt 
az érzését lángralobbantóan a költő-
nek utolsó nagy öröme az orosz forra-
dalom volt, melytől egy jobb világot 
várt. De ezt az örömét tragikus gyor-
sasággal némította el vele egy fogoly-
táborban sínylődő öccsének, Mihály-
nak, halála s mindjárt rá az ő rohamos 
testi-lelki összeomlása. 

Búcsúzóul egypár vonással fölvá-
zolva a költő képét, benne a fiatalabb 
irodalom egyik hivatott tehetségét lát-
juk. ízlésében még kiforratlan, gyak-
ran akad nála egy-egy keresett, túl-
csigázott vagy képzavarba fuló kép, 
fiatalos nagyotmondás vagy üresen 
harsogó retorika. Kereste, de még nem 
találta meg a maga út ját és hangját. 
Ady iskolájából került ki, de mesteré-
nél egészségesebb lélek s a tőle kölcsön-
vett külsőt nemesebb és rokonszenve-
sebb tartalommal töltötte meg. Hír-
nevét háborús verseinek köszönhette ; 
ezek bizonyára mindenkor érdemes 
emlékei lesznek a háborús lelkesedés-
nek, mely diadalról-diadalra vitte ka-
tonáinkat. Ezeknek hangos sikerei 
mellett észrevétlenül maradtak azok 
a költeményei, melyek a háború ferge-
teges képei közt az örök emberit szó-
laltatják meg. Pedig alighanem ezek 
fejezik ki az ő igazi valóját. Maga 
Gyóni is megérezte s kifejezésre jut-
tat ta ezt Sírverse ben: 

Boldog, ki itt jársz, teérted is 
Megszenvedett, ki leni nyugszik, a holt; 
Véres harcok verték jel hírét, 
De csak a béke katonája volt. 

Kéky Lajos. 
Plotinos a szépről és a jóról. (Filozó-

fiai könyvtár, 7. szám). A ^csodálatos 
misztikus* megszólalt magyar nyelven. 
A rajongásnak, extázisnak, a Legfőbb 




