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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 
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Jó eszméjébe való boldog elmerülés 
vágyának filozófusa szól hozzánk. A 
«nyélvek beszédének» varázsát érezzük 
olvasásakor. Ámde az ő szava csak 
ahhoz ér el, aki maga is akar látni, aki 
vállalja az önmegtagadásnak azt a 
tisztító munkáját, melyen a léleknek 
át kell küzdenie magát, mielőtt szem-
bekerülhet a Legfőbb Eggyel, a minden 
létezés legősibb forrásával, amelynek 
létezése annyira valóságos és teljes, 
hogy gyarló értelmi ítélettel nem is 
mondhatok róla semmit, mert minden 
állításom vagy kijelentésem az Ő Egy-
ségének és Valóságának meghamisítása 
Volna. «Aki őt egyszer látta, érti, amit 
mondok» : ezzel utasítja vissza Ploti-
nos a profán, kíváncsi okoskodást. 

Az istenkeresésnek, a világ és az 
élet magyarázásának ebből a legfelső 
tételéből folynak Plotinosnak a meta-
fizikára, ethikára és esztétikára vonat-
kozó tanításai. A görög bölcseletnek 
utolsó nagy alkotása ez a szintetikus 
filozófiai rendszer, melyet a platóni 
ideák világának fényes es tiszta leve-
gője táplál, de amely a felhők feletti 
magasságból áttekinti és egybefog-
lalja a régebbi görög filozófiának, vala-
mint Aristotelesnek a létezés és való-
ság titkát fejtegető bölcselkedését is, 
s amely végső eredményben egy val-
lásos, misztikus megoldásban lel meg-
nyugvást. Plotinosszal a pogány filo-
zófia letűnik, viszont vallásos ihlete 
útat talál a keresztény gondolkodók 
lelkébe is. Hisz az ő metafizikája oly 
bámulatos himnusza a minden léte-
zőn felül álló istenségnek ; ethikája 
oly tiszta és félreérthetetlen parancsa 
a legfőbb Jó keresésének ; esztétikája 
oly nemes magyarázata az anyagon 
átsugárzó eszmei szépségnek ! Ő min-
dig és mindenütt az «igazi élet oszto-
gatóját» keresi, benne tehát az új világ 
és új hit bajnokai nem láthattak ellen-
séget. 

Techert Margit igen nehéz feladatra 
vállalkozott Plotinos fordításával ; 
ennek a filozófusnak a nyelve magán 
hordja a bölcselő átszellemült és túl-
áradó lelkének hangulatát. De azért a 
dithyrambikus alaphangú stilus alatt 
mégis véges-végig átérzik a mesterei-
től öröklött spekulatív és dialektikus 
okfejtő gondolkodás. A stílusnak ez a 
csodálatos tudományos-művészi össze-
tettsége, ami platóni hagyomány, 
ugyancsak próbára teszi a fordítót: át 
meg át kell szántania a súlyos értelmi 
nehézségektől rögös és sók helyütt 
még feltöretlen művet s meg kell ke-

resnie a megfelelő művészi köntöst. 
A mondottak után természetes, hogy 
a fordító nem is nyújthatott oly töké-
letes munkát, hogy Plotinost teljesen 
zavartalanul és igazi lényegének min-
den apró részletben hű megértésével 
élvezhetné a magyar olvasó. De két 
igen nagy érdeme van s ezekre a leg-
nagyobb elismeréssel mutatunk rá. 
Mindakettő nagyon közönséges dolog-
nak látszik s mégis érdemes róluk 
szólni, mert mindenféle komoly tudo-
mányos munkának a legszilárdabb 
alapjai s mégis — különösen a fordí-
tási irodalomban — oly sokszor véte-
nek ellenük. Az egyik az, hogy az ere-
deti szöveget igen komolyan, önálló 
munkával átdolgozta. Vannak homá-
lyos helyek a fordításban, vannak hatá-
rozott tévedések, sőt vannak tévedés-
ből eredő kihagyások is, de mindenütt 
meglátszik a munka és gondolkodás 
nyoma, sehol sincs könnyelmű, heve-
nyészve odavetett találgatás. A másik 
érdeme : amit az eredeti szöveg zilált-
sága vagy csonkasága miatt nem tud 
megmagyarázni és lefordítani, azt 
őszintén megmondja s nem akarja a 
lehetetlent és képtelent a tudákosság 
hivalkodó, de semmitmondó külsziné-
vel feltálalni. A Plotinos-fordítás a 
görög filozófiában való nagy jártas-
ságot és széleskörű, elmélyedő tanul-
mányt kiván meg. Techert Margit 
talán nem rendelkezik még eléggé ezek-
kel a föltételekkel, ebből eredhetnek 
botlásai. De az, ami komoly fordítói 
feladat elvégzésére őt képesítheti : az 
eredeti mű szellemébe, gondolatvilá-
gába való behatolás és az író nyelvé-
nek lelkiismeretes, részletes magyará-
zása, dicséretet érdemlő fokon talál-
ható meg Plotinos fordításában. 

A görög idealizmusnak, az önma-
gába, befelé forduló eszményi életnek 
nagy költő-filozófusát melegen ajánl-
juk a magyar közönségnek. 

Szabó Miklós. 

Vörösmarty leánya — Deák Ferenc-
ről. A Szózat költőjének halála után a 
kiskorú árvák — Vörösmarty Béla és 
Ilona — gyámja Deák Ferenc lett. 
Tisztét köztudomás szerint önmagához 
és nagynevű barátja emlékéhez méltón 
töltötte be, egyforma gondossággal 
ápolva a rábizottak mindennemű érde-
keit. Anyagilag országos gyűjtés útján 
biztosította jövőjüket, erkölcsileg pedig 
bölcs irányításával egyengette előttük 
az élet útjait . Önként vállalt terhének 
kötelességszerű felfogásáról tanuskocl 




