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dését szintén igen jól ábrázolta. 
Általában Abonyi e játéka majd-
nem kifogástalannak volna mond-
ható, ha beszéde ismét nem lett 
volna oly éktelenül prózai. Az ő 
kedvéért igazán kár volt a darabot 
e gyönyörűen csengő versekbe le-
fordíttatni, ehhez a szövegmondás-
hoz a legkeményebb próza is meg-
felelő lett volna. Valóban, Abonyi 
példát vehetett volna Pethes Imré-
től, Basilius személyesítőjétől, aki bár 
egyébként kissé didaktikus beszédű 
színész, itt azonban még ő is si-
mult a darab és a fordítás hang-
jához, és a szárnyaló részeket igen 
szépen elszavalta. Nem a régi, üres 
páthosz fölelevenítését kívánjuk ez-
zel, sőt sajnosnak tartjuk, hogy a 
Nemzeti Színházban még mindig 
akad ennek is képviselője, csak 
annyit állapítunk meg újra és újra, 
hogy a dikció színességét nem sza-
bad elszürkíteni ott, ahol a szerző-
nek intenciója nyilván egészen más 
volt. 

A többi szereplők közül Tasnády 
Ilona finom mozgású és szép be-
szédű Rosauráját és Kürti József 
nemesen egyszerű Clotaldóját emel-
jük ki. 

* 
A Nemzeti Színház klasszikus 

ciklusának nagy sikere reményt 
ébreszt bennünk az irányban, hogy 
most már talán az annyira elhanya-
golt francia klasszikusokat és a 
nagy német drámaírókat is bele 
fogja illeszteni műsorába. Ha ez 
megtörténik, és az új magyar szer-
zők közül is többet fog bemutatni, 
mint az idei évadban tette, akkor 
valóban be fogja tölteni azt a fel-
adatot, amelyet tőle, mint az or-
szág első színpadától várunk. 

Galamb Sándor. 

Erdélyi irodalmunk. Mult cikkem-
ben az újabb líra formai törekvéseit 
érintettem; nem lesz érdektelen, ha 
most egy-két pillantással e líra mo-
tivumait vesszük szemügyre. Első 
tekintetre feltűnik, hogy az újabb 
költők a X I X . század nagy költői-

nek lírai tárgyait kiénekelteknek 
tartják s új eszmék és érzések kife-
jezésére törekszenek. A Petőfinél oly 
nagy szerepet játszott barátság ér-
zése például a versekből a versek 
elére szőkött udvariaskodó és édes-
kés ajanlásokká zsugorodott. (Ady 
hatása.) A faj- és hazaszeretet érzé-

seinek Végvári elhallgatása óta alig 
van nyoma, s ezt nemcsak a politi-
kai cenzúra okozza, hanem a költők 
öncenzúrája is, mellyel messze el-
kerülik a közösség érzéseit. A szere-
lem is egyetemes emberi érzés lé-
vén, sokkal életteljesebb, naturalisz-
tikusabb, súlyosabb valami, sem-
hogy némelyik modern költő vissza 
ne riadna tőle. (Az erdélyi költőket 
tiszteletreméltó szempont is vezet-
heti e motivum elejtésében: a szere-
lem kesergéseit és örömeit fény-
űzésnek tartják a mai időkben.) Az 
új líra differenciáltabb érzésfolya-
matok, homályos hangulatok és ké-
pek, pillanatnyi benyomások, ködös 
ösztönök és emlékek, általában a lé-
lek táján még kevésbbé érintett él-
mények megérzékítője akar lenni s 
ezért szubjektivebb a régi líránál, 
mely inkább a kifejezésben volt 
egyéni, mint a tartalomban. Szülői 
szeretet, honvágy, szerelmi bánat 
stb. általános emberi érzések s aki 
ezeket a legnagyobb költői erővel 
ki tudta fejezni: nem csoda, ha az 
egyetemesség nagy poétája lett. A 
X I X . századnak, különösen Petőfi-
nek lírája, mint égbe nyúló tornyon 
messzevilágító óraszerkezet mu-
tatta az időt, a kort és embert. A 
modern líra ezzel szemben halkan 
ketyeg, mint finom zsebóra s ha óra-
mutatója a kor és nagy közösség 
hangulatához képest siet, vagy ké-
sik is: az egyes ember lelkiéletének 
másodperceit néha pontosan rögzíti 
meg. Elvontabb, finomabb, (gyak-
ran finomkodóbb) és betegebb a régi 
líránál. Költője nem az olvasók tábo-
rához szól, hanem szűkkörű séan-
ceok szellemjelenéséhez hasonlato-
san, csak ott nyilatkozik meg, hol a 
kiválasztott olvasók hite és együtt-
érzése egyazon hangra van han-
golva, mint a költőé. Innen bizonyos 
arisztokratikus vonás e lírában: 
tartózkodó, sok mindent a képze-
letre bízó, inkább sejtető, mint ki-
fejező. Emellett modorában és tónu-
sában is disztingváltabb taglejtésre 
és halkabb, bensőbb zengésre tö-
rekvő, bár e tekintetben néha kü-
lönc s nem egyszer affektált. 

E pár megjegyzés is útjelzője le-
het valamennyire az olvasónak ab-
ban a labyrintban, melybe Olosz 
Lajos Gladiator arc című verskötete 
vezeti. (Minerva-kiadás. Kolozssár, 
1923. Studium, Budapest.) A költő 
Erdély valamely kis falujába szám-
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űzött művésziélek, ki távol íróktól és 
közönségtől, a természetbe és önlel-
kébe mélyed. Amit így szemlélődé-
sei eredményekép mint költői anya-
got kitermel magából, az az olvasó-
közönségtől még távolabb viszi s 
tán a legnépszerűtlenebb erdélyi 
költővé teszi. Az írók azonban meg-
becsülik tehetségét s bár sok versét 
nem értik, érzik, hogy oly költővel 
van dolguk, kinek minden különc-
ködése ellenére is eredeti mondani-
valója van. 

Olosz versei már külső formájuk-
kal, helyesebben: formátlanságuk-
kal magukra vonják a figyelmet. 
Csupa szabad vers, tíz-húsz hosz-
szabb-rövidebb sorral, melyeket 
helykímélés céljából előnyös lett 
volna prózába átírni. A rím csak 
ritka madár bennük s ha itt-ott el-
csap az ember szeme előtt, füttyen-
tésével inkább riaszt, mint gyönyör-
ködtet. A gyéren feltünedező gyenge 
rímekért s a verssorok ritmustalan-
ságáért azonban olyasmivel kárpó-
tol a költő, ami verseinek mégis 
művészi erőt ad. Mielőtt hatásának 
ez elemére rátérnék, lássuk egy-két 
költői indítékát. 

Olosz pesszimizmussal nézi az éle-
tet, mellyel úgy kell birkóznunk, 
mint a gladiátornak. „Az arcra vé-
sődik lassan egy grimász, — ahogy 
az élet szemébe visszanézünk, — sö-
téten, lehajtott fejjel, — tudón, el-
szánva, — meg nem hátráló rette-
nettel. — Azelőtt bámultunk az örök 
kékbe, — révedtünk a langyos 
messzeségbe, — árnyékfoltos erdő-
aljra, — lilavirágos dombhajlatra. 
Ma már csak ezt nem tudjuk látni, 
— lehajolnak az erdő fái, — ketté-
nyílik az ég mély kéke — és min-
denütt ott van, mindenütt ránk néz 
— az Élet marcona, sötét arca — és 
csatára hív és aki férfi, — szemébe 
néz és kész a harcra. — Az arcra 
vésődik így egy mély grimász, — 
ahogy az Élet szemébe visszané-
zünk, sötéten, lehajtott fejjel, — 
tudón, elszánva, — meg nem hátráló 
rettenettel." Másutt egy fénysugá-
rért esd az „ezer rútság borával leita-
tott, támolygó, nagybeteg Élethez", 
melyben „dermedten állunk, nincs 
tovább csapás, hajtott fejjel, lélekkel 
várjuk, hogy áttörje az éjet egy su-
gár". Az életnek csak hajnala szép, 
ekkor kell megittasodnunk egy má-
sodpercre, mert „Nappal jön a szűz 
reggel után". Csak porszemek va-

gyunk; ha oktalanul leüt a vak sze-
szély, az nem jelent sokat: „a sors 
nyújtózik most a világon át, nagyot 
akar, mindenről szó van, ilyen erő 
észre sem vehet engem vagy Téged, 
minden porszemet". E borús hango-
kon itt-ott mégis átcsillan a hit: 
„Fog még épülni új csoda: lelkek 
építik az emberiesség piramisát." 
Olosz enemű versei, melyek társa-
dalmi eszmékről, életről, humaniz-
musról, vallásról, fajról mondják el 
a költő gondolatait, bölcselő szelle-
műek, figyelemreméltóbb költői erő 
nélkül. Költőileg csak ott hatnak, 
ahol — mint a „Gladiator arc"-ban 
— valami életigazságot jól összefo-
gott képben szemléltet a költő. Leg-
többször azonban prózai epigram-
mákba folynak szét a „versek" s 
minthogy egyetlen gondolatot reve-
lálnak epigrammai él nélkül, több-
nyire érdektelenek is. 

Olosz tehetsége szerencsésebb ott, 
ahol a természet ihleti meg, vagy 
ahol a lelkiismeret kérdéseit, a ma-
gunkbaszállás perceit, az idő és ma-
gunk múlását, általában a lelki élet 
pillanatnyi, titokzatos rezdüléseit 
érinti. A természetben is a titokza-
tos elemek, a homályba burkolt táv-
latok vonzzák. Ezért szereti a csen-
det, melynek „titkos némasága telve 
ezernyi nem tudottal". A csend 
misztériuma, ezernyi sejtelme több 
szép költeményre ihleti. Vágyik a 
lábnyomtalan, szűzdacú havasra, 
„hol megdöbben a csend a röpke 
neszre, hol sötétlila árnyékszőnyegek 
vannak terítve a szakadékereszre, 
hol fekete fenyők mint némán 
imádkozó szerzetesek állnak..." E 
nemű versei közt a leghangulato-
sabb a Méláz a sötét című. Mily stí-
lusosan festi ebben a szavak és ké-
pek gyászpompája az éj hangulatát! 

Olosz ereje általában a festésben 
van. Gazdag jelzőkészlete képessé 
teszi a legfinomabb színárnyalatok 
megjelölésére s különösen az éjtsza-
kát színezi gyöngéd ecsetvonások-
kal. „Ezer titkú, szent csöndű, gyö-
nyörű Éjleány, én nem adlak a bí-
borköpenyű nappalért." „Nagy, fe-
kete, tavaszi éjszaka", „egy sápadt-
fényű lámpa mereng a bársonyos, 
csendes éjszakába", „fájdalmas vá-
gyú tavaszi éjszaka, kéklő, rejtel-
mes szikrás sötéttel", „dermedő, ha-
vas téli éj", „sötétbíború, lázas éj" 
stb. Képzeletének ez a festői vonása 
okozza, hogy verseinek jórésze han-
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gulatkép, telve rembrandti csillo-
gással, a fény és árny tündéri játé-
kával. Néha szinte tobzódik a szí-
nekben: „Tejkék égbe belefúródnak 
fekete fenyők. Fekete fenyők ga-
lyaikra tűznek rózsahab felhőket és 
egy széles úton földig érő arany-
ruhában bezuhan az alkonynapsu-
gár . . ." A stílusnak ez arabeszkek-
kel ékes szövetében azonban néha a 
rajz már-már öncélnak látszik s az 
olvasónak nem mond többet, mint 
azok a fantasztikus minták, melye-
ket spiritiszták mutatnak be szelle-
mek rajzaiként. Mint mikor egy 
vásznon túlsok a festék: Olosz ké-
peiről is néha csurogni látjuk a bu-
ján osztott jelzőket s szabatos kép 
helyett elmosódott hangulatot és 
színfoltokat kapunk. 

Amily erős költeményeinek szín-
hatása, annyira híjával vannak 
azok a zenének. Ennek nemcsak a 
szabad formák az okai, hanem a tö-
mörség hiánya is. A szabad formák 
egyébként a külföldön divatjukat 
kezdik múlni s így „szabad" köl-
tőink is visszatérhetnének a kötöt-
tebb formákhoz. A tömörségre e 
formák aztán maguktól rávezetnek. 
Addig is, míg ez megtörténik, meg-
állapíthatom a paradoxont, hogy 
Olosz Lajos hivatott költő, csak meg 
kell még tanulnia — verset írni. 

Míg Olosz Lajos a költői kifeje-
zésben gyakran tétova és homályos: 
Áprily Lajos Esti párbeszéd című 
kis verskötetében (Erzsébet könyv-
nyomda; Dicsőszentmárton), épp a 
kifejezés biztos érzékű és zengő 
szavú mestere. Mindössze 34 verset 
gyüjtött össze (nem tudni, hány év 
terméke), de csaknem mindegyiken 
rajta van az igazi művészet jegye. 
Az olvasóban, ki a verseket végig-
olvassa, a sajnálkozás érzése kél: 
milyen kár, hogy csak ennyi! A jó 
versek valóban nem igen szaporák. 
Áprilynál azonban, azt hiszem, nem-
csak a termékenység rovására ír-
hatjuk ezt: a költő szigorú önkriti-
kájának és ízlésének is része van 
ebben, mely a maga szempontjából 
elérhető formai tökélyt nem tartja 
másodrangú dolognak. 

A költő nagyenyedi kollegiumi 
tanár s így kettősen érzi elszigetelt-
ségét a nyugati civilizációtól és mű-
veltségtől. Könnyű volt Opitz Már-
tonnak, ki — „ha fejedelmi kegy fé-
nyét elunta, ment keresni csillogóbb 
napot"! 

. . . Mi itt keresztre rendeltetve állunk, 
Minket a hűség Krisztus-szege tart, 
Égő reménység: árva „húnjaid"-ból 
Jövőt nevelni, embert és magyart. 

E hűség lemondással jár. „Mi már 
a tengert nem látjuk soha!" — szól 
fájdalmasan kedveséhez, — „Nekünk 
a tenger látomás marad, — melyre 
olasz-kék menny ont sugarat, — el-
érhetetlen part, hullámcsoda". De a 
Marosmentén is van szépség, 

. . . ez a nagy folyó, látod, tied, 
sugaras Lidód, zúgó tengered 
s ez a hömpölygő dallam, lásd, enyém — 
És este kinyitom az ablakom 
és a históriáit hallgatom: 
egyetlen transsylván hősköltemény. 

Az utolsó sorban remegő megin-
dulás számot ad róla, hogy a költő 
hogy tudja egyetlen sorba préselni 
a történeti mult dicsőségét s a haza-
szeretetet, mely e multba fogódzik, 
hogy a vesztett jelenért enyhülést 
találjon. Van Áprilynak egy másik 
költeménye is — „Tetőn" —, mely-
ben egyetlen szóval, annak kellő 
hangulati megalapozása és elhelye-
zése után a keserű, fájó és mégis 
édes és büszke érzelmek egész lavi-
náját indítja meg szívünkben. „Ősz 
nem sodort még annyi árva lombot, 
— annyi riadt szót: „Minden össze-
omlott!. . ." A költő a hegyeken kó-
szált, hogy a lent kavargó sötét kö-
döt elkerülje. Míg lent a völgy és 
város zsibongott a felfordulás lázá-
tól, fent az időkbe látó meztelen te-
tőkön verőfény ragyogott. „Tekinte-
tem ekkor átölelte a hullámhorizon-
tot s tetőit, többet száznál és ezer-
nél — 
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély . 

Az utolsó szó itt a szív oly túlára-
dását jelenti, mely már nem fokoz-
ható. E burkolt, de annál megrázóbb 
hazafias érzés is mutatja, hogy Áp-
rily témáival és művészetével nem 
vált el teljesen a hagyományoktól. 
Egyéb témái: édesapja emléke, ter-
mészeti képek, hegyek, hegylakók, 
a juhok, a természet ébredése, nagy 
emberek dicsőítése stb. Nem is köl-
tői témák ezek voltaképen, hanem 
indítékok, melyek igen változatos 
gondolatokat és érzelmeket mozdí-
tanak meg a költő lelkében. „A he-
gyek" című költeményben például 
nem a hegyek a voltaképeni téma, 
hanem az ember törpesége és mu-
landósága. A Vadludak című költe-
mény alapgondolatát is e két utolsó 
versszak hangsúlyozza: 
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Ó hányszor hittem: szárnyamat kibontom, 
ha hívó szél jön, messze tengeré, 
és átrepülök túl a horizonton 
távol derengő tengerek felé. 

Késő. Meddő csatán a szárny kifáradt, 
tél jön, fojtó, didergető homály. 
S a pince torkán édes illat árad: 
sötét mámort kináló muskotály. 

Áprily témáit épp oly kevéssé cso-
portosíthatjuk; mint hangulataik 
Nem megáradt, vagy folytatódó ih-
letforrás különvált erei az ő költe-
ményei, nem cyklus-versek: minden 
darabja új, friss forrásból fakadó. 
Mindössze két-három költeménye 
van, mely egyazon motívum ter-
méke. Lehet, hogy ihletének e foly-
ton változó témákhoz kapcsolódása 
csak optikai csalódás, mely könyve 
nyomán kél bennünk s a valóság-
ban a költő szigorú cenzurája kü-
szöbölte ki a testvérverseket. Ha 
így van: ez a költő ízlését dicséri, 
bár vesztesége az esztétikusnak és 
pszichológnak, ki néha gyengébb 
versek révén pillanthat be mélyeb-
ben a költő műhelyébe. Áprily így 
bizonyos tekintetben mindig új lelki-
alkattal lép elénk. A legtöbb lírikus 
tovább időzik nálunk egy-egy szen-
vedélyével vagy hangulatával, hogy 
úgy mondjam: kibeszéli magát. Áp-
rily jön s távozik, hogy aztán új 
hangulatban és alakban lássuk vi-
szont. Ezért nehezebben ismerjük 
meg, mint mást s az egy-két rés, 
mely versein át élete viszonyaiba 
nyílik, csak arra való, hogy képzele-
tünket s érdeklődésünket még job-
ban felcsigázza. Mert hozzájárul 
mindehhez, hogy költőnk — legalább 
e kötete szerint — egyike a legzár-
kózottabb lírai lelkeknek. Az olvasó, 
aki költők műveiben elsősorban 
életrajzi vonatkozásokat szeret nyo-
mozni, Áprily költészetéből kielégí-
tetlenül távozik. Édesapjáról pél-
dául két szép költeményben is szól, 
de mintha e verseket nem is az ol-
vasó számára, hanem önmagának 
írta volna. Az olvasó alig tud meg 
belőlük egyebet, mint hogy a költő 
atyja hegyek közt lakott (erdész 
lehetett) s nagyon szerette a — 
pisztrángot. Ezt az egyszerű dolgot 
azonban Áprily annyi gyöngédség-
gel és szeretettel s oly halkan 
mondja el, mintha másnak nem is 
lenne köze hozzá. A hangnak ez az 
előkelő diszkrétsége általában jel-
lemző Áprily költészetére. Nemcsak 
a versek s az olvasó közt van bizo-

nyos distancia, maga a költő is 
mintha megírásuk után eltávolod-
nék verseitől. Életének egy darab-
ját, egy fájó sebét vagy eszméinek 
egy villanását beletette dalába, az 
ott él tovább, ő rá nézve az élmény 
és fájdalom megszünt, mint Goe-
thére nézve. De megszünt a vers is, 
mely kell hogy oly idegen legyen 
neki, mint annak, aki először ol-
vassa. Milyen szemmel is nézheti 
Áprily például Március című ver-
sét, melyben a havas 

Barna patakja 
Napra kacagva 
A lomha Marosba csengve siet. 
Zeng a csatorna, 
Zeng a hegy orma 
S zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved? 

mikor közveten e vers után Faust 
ünnepén „a bánat fekete kutyája 
kerüli körül, sugártalan könyvtár-
szobában eléri, babonásan megáll s 
fekete álarcát ledobja: a halál." 

Bár a költő említett zárkózottsága 
érzelmeit csak sordo viszi be ver-
seibe, kedélye alaptermészetére épp 
e halk, intim hangból következtet-
hetünk. Áprily a bánat költője. Ta-
vaszi életkedvet sugárzó verseiben 
is inkább a ritmus lendülete fejezi 
ki a vidámságot, mint a versek tar-
talma. Fájó mélabú rezeg verseiben, 
melyek forrásai látszólag tört remé-
nyek, veszteség és csalódás. A költő 
azonban arra figyelmeztet, hogy e 
melancholia mélyebb gyökerű: örök-
lött valami, egyik ősének szomorú 
ajándéka. Ez maga is könnyes da-
locskákat komponált, varázsa a 
a költő szívéig ér s neki „Gluckot 
intonál". Lelki diszpoziciójának e 
borúja nem válik egyhangúvá, mert 
mintegy fátyoltól övezve jelennek 
meg alatta a legváltozatosabb költői 
eszmék, még pedig tökéletes mű-
vészi formában. Hogy a költészeté-
vel oly rokon zenéből vegyem a ha-
sonlatot, nem komponáló, hanem 
mint a legtöbb kitűnő lírikus: elő-
adó művész. Nyelvének hangszere 
lehelletszerű hangulatok érzékeink-
kel alig megközelíthető finomságait 
szólaltatja meg. Ritmusából, nyel-
véből édes kantiléna árad, de nyelve 
a színt és szoborszerűséget sem nél-
külözi. Stílusa így a különböző mű-
vészetek ható elemeit hívja segítsé-
gül a költészet számára, anélkül, 
hogy ezt primárius szerepéből le-
leszorítaná. 

* 
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Elég merész, hogy használja az 
újabb költők által lezüllesztett alli-
terációt, mert oly mértékkel és íz-
léssel teszi, hogy nem a betűk tola-
kodnak szemünkbe, hanem a hang 
zenéje gyönyörködteti hallásunkat. 
(Tavaszi záporok zenéje. — Fáradt 
felhőt szalaszt a szél. — Tovább zu-
bog, tovább zenél.) Szereti a repe-
ticiót (Muzsikál, muzsikál a kolomp. 
— Szíved, a bomlott ócska kolom-
pot hozd ide, hozd ide, hozd ide 
már.) és hangfestést (Burukkoló 
galamb-torok). A technika e hasz-
nált elemeit természetesen csak 
játszi, röpke hangulatok megérzékí-
tésénél függeszti stílusára csecsebe-
csékképen, de ahol igénybe veszi 
őket, ott stílszerűek is. Sokkal érté-
kesebb elem azonban formaművé-
szetében (hogy ezüsthangú rímeit 
ne is említsem) az a plaszticitás és 
belső zene, mely nyelvének az is-
mert alakzatok nélkül is erőt ad. A 
hegyek című költeményének két 
kezdő sora: 

Te meg fogsz halni. Ők meg állni fognak 
komor trachytba dermedett titoknak. 

Példa rá, hogy nem a témának 
kell a lírában újszerűnek lennie, 
hanem a kifejezésnek, Fiamnak 
című versét így kezdi: 

Voltam alkonyba síró tíbia. 
Te légy jövendő gondolatcsatán 
piros hajnalba búgó trombita. 

Áprily Lajos költészetét e töredé-
kes megjegyzések csak vázlatosan 
méltathatták. Nem szólhattam kép-
zeletéről, színeiről, szimbolumairól 
s vizionárius szemléletéről. Költői 
egyénisége behatóbb elemzésére ak-

kor nyílik alkalom, ha legújabb ver-
sei is meg fognak jelenni s teljesen 
kifogyott első verskötete új kiadást 
ér. Annyi e kis gyüjteménye alapján 
is megállapítható, hogy egyike ő 
legműveltebb s legmélyebb szellemű 
újabb költőinknek. Mint a forma 
művésze pedig — talán a legkitű-
nőbb. 

* 

A fák. Finta Gerő versei. (Globus 
könyvnyomda, Székelyudvarhely, 
1923.) Finta meleg, érzelmes termé-
szet; szívére állandó bánat borul. 
Alaphangja a csüggedt fájdalom, 
mely „az égő élet csábító csodáira" 
sem oszlik el. Szereti a cyklusokat, 
bár az ilyesmi közepes, vagy kezdő 
tehetségeknél rendesen az egyhan-
gúság veszélyével fenyeget. Versei 
őszi hangulatban születnek s a fák-
ról, gyökerekről, a fák hitéről stb. 
szólnak. Gyenge erű invenció buzog 
bennök s a pongyola formák annyi-
ban stílszerűek, hogy szintén a szét-
hulló őszi virágra emlékeztetnek. 

Kinek kell ma e fájó líra, 
Ez árva dallam, mely zokog 
Vigasztalan 
És hasztalan? 

kérdi maga a költő. Egyetlen vi-
gasza, hogy mégis lesz tán egy-két 
lélek, ki ráfigyel elárvult dallamá-
ra, „e fájó líra el-elcsukló szavára." 

Finta rokonszenves fiatal tehet-
ség, sok közvetlen, őszinte hangja 
van s nem egy csinos gondolat talál-
kozik nála. Fogyatkozásai is a fia-
talságé: nyelve erőtlen, technikájá-
ban sok még a hézag s szemléletei 
gyakran reális alap nélkül valók. 

Hartmann János. 
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