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szórendű, zamatos szófűzésű, enyhén 
biharias ízű magyarsággal. Újabban 
nálunk a tündérvilág társadalma is 
egyre jobban rákapott a pesti argot-ra. 
Ezen épüljenek gyermekeink? A mese 
hangja szinte egy életen át a fülünk-
ben ragad : óvjuk, becsüljük meg tisz-
taságát. 

Jaschik Almos szubtilis művészete 
szerencsésen simul egybe a Ritoók 
Emmáéval. Kivált a könyvtábla pom-
pás távlatú dísze ébresztgeti bennünk 
erősen a csodákban gazdag gyermek-
kor honvágyát. Rédey Tivadar. 

Lanátor Pogány Ferenc : Modern 
csaták. (Budapest, a Vajda János-Tár-
saság kiadása. 48 oldal.) Valami szo-
morú ellenmondás jellemzi ezt a vers-
füzetet. Költője az egyedüllét emberé-
nek érzi magát. Próza- és szabadversei 
(egyéb formája nincs) a vakmerőséget, 
az igazság vakmerését hirdetik. Igaz 
lelki élet: ez a szerző programja. 
Külső és belső csatái, a modern csaták, 
ennek a programnak jegyében tük-
röződnek. 

Címverse, Modern csaták, genézisét 
adja Lanátor Pogány lelki fejlődésé-
nek. 41 versszak, kemény, eleinte 
imponáló, de végül a terjengősség 
unalmát érintő sorai egy cél felé roha-
moznak : 

Minden bilincs 
gyűlöletes nekem, minden polgári 
rendet megvetek, minden köteles-

séget 
megtagadok és egy rendbontó 

akarat 
minden fegyvereit magam elé 

szögezem !» 

Ne gondoljunk itt holmi «felforgató 
törekvésre», «rendbontásra». Lanátor 
Pogány (amennyire ebből a versköte-
téből megállapítottam) nem agitátora 
reális osztálytörekvéseknek. Lanátor 
Pogány annyira fanatikusa az indivi-
duumnak (ez pedig igazán nem kollek-

tív-csemege), hogy ezért minden láza-
dásra kész. írása : tótágasa a bolseviz-
musnak. 

Sturm und Drang-egyéniség Lanátor 
Pogány. 1930-ban ez a Sturm und 
Drang-szabadság kissé anachrónisz-
tikusan és naivul hat. De épen ez a 
naivság kölcsönöz elhitető erőt költe-
ményeinek. 

Ismétlem : valami szomorú ellen-
mondás ül ezeken a verseken. A költő 
legszélsőbb határig önmagát akarja 
megragadni : 
«— — — S ha bolygók zuhannak egybe 
s ha százak pusztulnak is el : 

a napok dúlása között, 
évezredek csődje fölött : én egy akarok 

maradni !» 
S mi lesz ebből a herosztrátoszi aka-

ratból? 
Versek, melyeknek íze bizonytala-

nul revelál egyéniséget. 
A kritika : analógiák sorozata. Ennél 

a költőnél Szabó Lőrinc szabadverseire 
gondoltam, elsősorban «A Sátán mű-
remekei» dialektikájára. Csakhogy 
Szabó Lőrinc konkrétabb, plasztiku-
sabb, az ő soraiban líraibban (ha nem 
is egészen líraian) leng a múzsák tánca. 
Lanátor Pogány egy elsötétült, el-
absztrahálódott (bár — sajnos — a 
mostani Szabó Lőrinc is eléggé ab-
sztrakt), elkomorodott Szabó Lőrinc. 

Sturm und Drang-egyéniség Lanátor 
Pogány, szabadságeszméinek tartal-
mát tekintve. Azonban kifejezéseiben 
erősen tar t ja a féket, szabadvers-mon-
datainak szabatos tételezése, képeinek 
evidenciája és ökonómiája, bizonyos 
klasszikus kimértség, gesztusainak 
acéli suhanása : ezek mind versszer-
vező erőről tanuskodnak. 

A versszervező erő — amint ezt sok 
lehangoló tapasztalat mutat ta már — 
még nem líra. 

A kritikusnak nem csupán megálla-
pítás a kötelessége, hanem útmutatás 
is. Bárcsak Lanátor Pogány keresztül 
tudna vergődni nem az absztrakt téma-
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körön — bár ez sem ártana — hanem 
a témakör absztrakcióján. 

Ez az absztrakció rákja a művészek-
nek. Hiába fordul száz és száz a világ 
tarka egyetemessége felé, hiába prófé-
táskodik a szépen szavaló lírikus, hogy 
őbenne zuhog az egész jóságos univer-
zum : az absztrakció kegyetlenül ki-
végzi mindegyiket. Kötetek megjelen-
nek, dícsértetnek és eltünnek. 

Lanátor Pogány szabadversein túl-
ságosan érzik a szabadvers-íz, a ki-
fejezések kategóriái elnyomják, lírai 
akaratot szuggerál, de nem lírát. 

Bárcsak találna önmagára akaratla-
nul, nem feltett szándékkal. Szándék-
talan Én, tulajdonba kapott egyete-
messég : ez a művészet legnagyobb 
öröme. 

(Debrecen.) Gulyás Pál. 

Szendrey Julia. (Ismeretlen naplója, 
levelei és halálos ágyán tet t vallo-
mása. Bethlen Margit grófnő elő-
szavával. Közzétették és feldolgozták 
dr. Mikes Lajos és Dernői Kocsis 
László. Genius-kiadás 1930.) 

Kétségtelen, hogy ez a díszmű az 
utóbbi évtizedek irodalmának egyik 
legjelentősebb és legérdekesebb műve. 
Jelentős, mert gyökerében megváltoz-
ta t ja a Szendrey Juliáról eddig vallott 
közfelfogást s elégtételt ad Petőfi 
feleségének, ki, mikor a viszonyok és 
kényszerű személyes körülmények ha-
tása alatt levette fejéről az özvegyi 
fátyolt, csak azért tette ezt — mint 
Bethlen Margit mondja —, hogy a 
maga lelkét burkolja bele. 

Szinte kár, hogy e tárgyához min-
denképpen méltó díszmű nem jelent 
meg egyszerűbb, olcsóbb, mindenki-
től hozzáférhetőbb kiadásban, hogy 
minél előbb elérjen mindenkihez, aki-
nek Szendrey Júliáról, hogy úgy 
mondjam, «megvolt a véleménye». 
Örömmel és magunkbaszállással, sőt 
elhamarkodott ítéletünk miatt némi 
bűnbánattal kell beismernünk téve-
désünket s Ferenczy Zoltántól kezdve 

Herczeg Ferencig mindenkinek veze-
kelnie kell. Ferenczy Zoltán már nem 
korrigálhatja a Petőfi-életrajz ide-
vonatkozó részét, de Herczeg Ferenc, 
aki mindig inkább védője, mint 
vádlója volt Petőfinének, bizonyára 
talál időt, kedvet és alkalmat hozzá, 
hogy méltányosabb képet rajzoljon 
Szendrey Júliáról, igazabb lélektani 
rajzzal s alaposabb korrajzzal. Ebben 
valószínűleg nem hivatja meg Júliát 
1849—50 telén az orosz tisztek álarcos 
báljára Kolozsvárt, annál inkább nem, 
mert az oroszok már augusztus 20-án 
kitakarodtak Kolozsvárról s október-
ben egyetlen orosz katona sem volt 
Magyarországon. Az efféle mese, mint 
Mikes Lajos véli, újabb legendafor-
rása lehet Júlia emlékével szemben. 
«Petőfi Juliskája a muszka bálban mu-
latozott Kolozsvárt férje gyilkosaival 
1849 telén, — ez az a legendá, mely-
nek megszületését Herczeg darabjára 
kellene majd visszavezetnünk, pedig 
ennek a megtörténtét egyetlen pozitív 
adat sem bizonyítja.» 

De sok egyéb legendát, mende-
mondát és pletykát megsemmisítenek 
azok az adatok, melyeket e könyv 
meggyőzően sorakoztat fel. A tény 
az — s ezt a fölfedezett naplók, leve-
lek, jegyzetek stb. kétségtelenné te-
szik —, hogy Júlia az osztrák hatósá-
gok kegyetlen üldözése miatt volt 
kénytelen férjhez menni Horvát Ár-
pád egyetemi tanárhoz, aki úgy-
szólván azzal az egyetlen jótulajdon-
ságával nyerte meg rokonszenvét, 
hogy Petőfi nagyságáról és költésze-
tének halhatatlanságáról a legszebben 
tudott neki beszélni. Férjhez ment 
hozzá azért is, mert Horvát meg-
fogadta, hogy Petőfi Zoltánnak gon-
dos és szerető nevelője lesz. Júliának 
nemcsak az a tragédiája, hogy Petőfit 
vesztette el, akinek emlékét új házas-
sága folyamán sem szűnt meg ápolni 
(naplói, levelei valóban egy Petőfiéhez 
hasonló sírontúli szerelemről tesznek 
bizonyságot !), hanem az is, hogy 
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