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rén, Tagore csak az onnan szakadt 
patak, mely ismeretlen virágokat sodor 
magával. Az igazi Kelet zártságában 
megközelíthetlen számunkra: mi soha-
sem fogjuk megismerni. Szerb Antal. 

Felvidéki antologia. (Lirai antologia 
Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar köl-
tőinek alkotásaiból. Szerkesztette Szik-
lay Ferenc. Voggenreiter, Berlin.) 

Sziklay Ferenc gyüjteményes kiadása 
épen olyan finom gondolat, mint aminő 
hasznos tájékoztató az irodalom sorsát 
megváltozott történelmi környezeté-
ben is figyelemmel kisérő magyar köz-
tuda t számára. Az szinte természetes-
nek látszik, hogy ilyen antológiával 
szemben igen sokszínű lesz az érdek-
lődés jellege. Önként sürgetik egymást 
a kérdések : Vajjon van-e valami belső 
különállást alakító jegye, alkata ennek 
a felvidéki lírának? Vajjon az erdélyi 
s a mi mai lírai fejlődési fokunkhoz 
viszonyítva haladt-e, avagy maga-
kialakította irányban indított ú j uta-
kat ez a líra? Avagy mindenhol egy-
színű a lírai áramlás sodra, csak az 
ihlet hangulatereje fodrozza ki más-
ként az érzések reszkető hulláméletét 
és a képzelet alakító munkásságát ? 
Igaz, hogy e kérdésekre minden anto-
lógia, következőleg ez is, összeállításuk 
szempontjainak szubjektív jellege miat t 
nem ad egyetemesen érvényes biztosí-
tékot, mégis a benne megjelenített köl-
tészet jelen helyzetének lényegére, vala-
melyes középérték kialakításával, jel-
lemző világossághoz segít. 

Feltűnő a Sziklay antológiájában 
képviselt lírai költészetben a formai 
vonások erős, mondhatni vezető ural-
ma. Ebből a szempontból igen gazdag 
művészi rendet jelent a felvidéki ma-
gyar líra. S ha talán i t t-ott , egy-egy 
szemléletlekötésben vagy szó- és gon-
dolathangulat nyomában, avagy a ri t-
mus hangszövetére ráhimzett verses 
szó kihangzása s bizonyos, immár fá-
rad t tá használt r i tmusminta vagy kép-
let t ípusa u tán fel-felzsong Ady, Ba-
bits, Kosztolányi s a legújabbak köl-
tészetének emlékezete, ez csak — ha 
alakilag is — a hagyomány tar tó és át-
alakuló szellemi folytonosságát iga-
zolja s fenntar t ja a fejlődésnek, ameny-
nyire lehet, azonos vonalát. Ezen állí-
tásunkkal a legkevésbbé sem helyez-
kedtünk viszonylagos álláspontra e köl-
tőkkel szemben. Hiszen az érintett ha-
gyományelemek nem kényszerítenek 
arra, hogy az antológia személyeit ne 
önmaguk költészetéhez mérjük s ne 

önmagukból értsük. Épen az az értékes 
bennük, hogy elindulásuk után majd-
nem mind a maguk egyéniségére ala-
kultak s így lettek ú jak és frissek, sőt 
már az újon is újítók. 

Örömünkre sokan vannak s mind-
egyik hoz valamit, ami figyelmünket 
s élvezetünket megállítja. 

Tagadhatat lan, hogy a kötet vezető 
szellemei : Jankovics Marcell és Mécs 
László. Mindakettőben gazdag a fel-
vevő és kifejező képesség, s finom a 
formai elmélyedésre kényes hajlam. 
Amaz talán harmonikusabb, emebben 
lázas a dithirambikus képképzelet. Jan-
kovics egy kissé elvonttá szűri s fino-
mí t ja át élményeit, Mécs izgalmas he-
vületté fokoz fel s hangos ritmus-
zenére zendít ki minden benyomást. 
Utánuk mindjár t Győri Dezső nevét 
kell kiemelni. Figyelemre méltó friss 
gazdagság. Költészete még benne van 
a líra Ady-távlatában, de már erős 
lendülettel nevelődik s fejlik a maga 
tehetsége felé. Félő, hogy lírai erejének 
fegyelmezetlen bősége bizarr irányban 
használódik el. Sok festői hangulat szi-
nesedik Merényi Gyula lírai képeiben. 
Páll Miklós verseiben Kosztolányias 
hangulathatások halk, csiszolt szép-
sége ragyog. Simon Menyhért racioná-
lis hangját a szónoki modor nem min-
dig t ud j a költészetté feloldani. Sziklay 
Ferenc szimbólumainak mély finom-
ságával tűnik ki. Sok biztatást hordoz-
nak Darvas János artisztikus versei, 
melyekben azonban még erősen érez-
hető a tudatosság. Kersák János sze-
rencsés harmóniába ötvözi a régi s a 
mai költészet tiszta elemeit. Egészen 
egyedül áll Juhász Árpád képzeletének 
bizarr hajtásaival, ri thmusainak sza-
bad pompájával és Márai Sándor világ-
felfogásának és költői látásmódjának 
futuris ta hajlandóságaival, erőltetett 
mesterkéltségeivel. 

A női rend is képviselve van az 
antológiában. Urr Idának szivesen 
köszöntjük egy-két finom vers-muzsi-
ká já t . Jaczkó Olga költeményeiben 
megfogóan ha t a belső alak rendje. 
B. Palotai Boris verseinek zenei bá já t 
néha elnyomja a fölösleges reflexiók 
mesterséges szándéka. 

Az antológia költői nemzedéke mind 
útban van. Új út , ú j törés csak abban 
a mértékben található náluk, amennyi-
ben a legtöbbjük el jutot t a maga 
egyéniségének — történelmi helyzettől 
is feltételezett — megnyilatkoztató 
módjához. Az irányt azonban a mai 
magyar líra alaki eredményei határoz-
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zák meg ott is. Ez épen úgy erőt jelent 
nekik, mint megnyugvást nekünk. 

Egyébként ennek a lírának, a maga 
különálló helyzetében, irodalmilag is 
sokkal nehezebb feladata van, mint az 
erdélyi költészetnek. Ennek ugyanis 
megvan és megvolt a maga hagyomá-
nya, történelmi hangulat- és probléma-
távlata, amelyekből kialakult már egy 
bizonyos lírai lélekszín. A Felvidék 
azonban, nem számítva az egyetlen 
barokk vonást, sohasem jelentett olyan 
önálló irodalmi szellemi arculatot, 
amelynek aztán teljesen magára valló 
megnyilatkozása lett volna. Ezt a fel-
adatot a hagyományteremtés és a tör-
ténelmi lelkiség céljainak, kisugárzó 
erőinek felismerésével s az egyetemes 
tudatközösségbe való állandó belekap-
csolási munkájával ennek a lírának 
kell elvégeznie. Lehet, hogy ez az 
irány inkább befelé fogja mélyíteni a 
lírai alkatot, lehet az is, hogy hala-
ványítani fogja ra j ta a megjelenés 
esztétikai módjá t s lehet, hogy vá-
laszút elé állítja a mi? és a hogyan? 
között. De bizonyos, hogy így lesz ez 
a költészet — Taine minden cáfolata 
ellenére is — az a táplálék, melyre — 
mi, csak mi tudjuk , hogy miért — jele-
nünknek és jövőnknek szüksége lesz 
mindenkor. Brisits Frigyes. 

Kántor József megdicsőülése. (Kodo-
lányi János ú j regénye.) Kántor Jóska 
bácsi valamikor érdemes ember volt, 
bíró korában még a jegyzőnek is ugyan-
csak a körmére nézett, vagyonos, te-
kintélyes egyéniség, nagy zsarnok ott-
hon. De a többszörös gutaütéstől meg-
rokkant s nagyon az ivásnak adta ma-
gát, úgyhogy igen gyakran úgy szed-
ték föl valamelyik árokból holtrésze-
gen. Azóta bizony kevés a becsülete. 
Most is, hogy a padláslépcsőn legurul-
ván, betört koponyával hever a földön, 
a familiája nem sok tisztelettel állja 
körül : «Vén, részög disznó — mondja 
a veje, Vilonyai géplakatos úr. — Me-
gin ette a rosseb. Nem férhet a bőribe. 
Hogy az Isten vergye meg a vén büdös. 
parasztját». Leánya pedig, a kövér 
Márika azt v i s í t j a : «Hogy a fene enné 
meg az ejen embört, aki mindég ré-
szög». Vilonyai, ez a cigányképű, sunyi 
nézésű, epés, gyűlölködő, durva ember 
valamikor gyári munkás és nagy szo-
cialista volt, de mióta az apósa kegyel-
méből önálló műhelye van, megvetés-
sel fordul el egykori elvtársaitól, mint 
kapitalista lenézi a prolikat s az urak-
hoz dörgölődzik. Feleségét, azt az 
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«ostoba tehenet» persze csak a pénzéért 
vet te el. Alig várja , hogy örökölhessen, 
épen úgy, mint a másik vő, a borbély-
ból lett korcsmáros, az elegáns, diplo-
matikus s a társadalmi formákra sokat 
adó Heldmann Gyula, aki különben 
otthon a beteges feleségét épen olyan 
durva szitkokkal illeti, mint Vilonyai 
a magáét. Abban is megegyeznek, hogy 
váltig szidják a «ronda, rohadt» pa-
raszt familiát, amelyikbe iparos lé-
tükre beleházasodtak, s hogy mind a 
ket ten sokat isznak. A szeretetreméltó 
családnak van még egy tagja , az öreg 
Kántorné, aki örökösen a nyavalyáiról 
sápítozik s buzgó nazarénussága elle-
nére rideg, önző vénasszony. A két 
sógor azon mesterkedik, hogy az öreg-
gel végrendeletet irasson, melyben har-
madik leányát, aki iskolákat végzett, 
kisasszonnyá s később egy piktor fele-
ségévé lett , ki tagadja. Hosszas huza-
vona u tán sikerül a dolog, de ebből is 
baj származik, mert az öreg nehezen 
vár t halála után a most már neves 
festő és felesége pörrel t ámad ják meg 
a végrendeletet, mert szerintük az öreg 
alkoholista beszámíthatatlan volt. Már 
most t anuka t kell szerezni, kik a be-
számíthatóságot igazolják. Vilonyai-
nak sikerül is a falut fölbőszíteni a 
városiak, a hálátlan leány s az ingyen-
élő piktor ellen, akik egy becsületes 
parasztembert meg akarnak gyalázni 
a halála után, úgyhogy a bíró előtt 
mind egyértelműen azt vallják, hogy 
néhai Kántor József maga volt a bölcs 
józanság, akit részegen soha senki se 
lá tot t . Ez a Kántor József «megdicsőü-
lése». A géplakatos különben, akit a 
végrendelet elsősorban érdekel, ki-
egyezik a felperesekkel, hogy a sok 
ügyvédi költség egészen tönkre ne 
tegye. 

Ezzel végződik a regény, melyet mesé-
jének ez elmondása is eléggé jellemez-
het. Telivér naturalista munkával van 
dolgunk, mely kiválasztja a kis ormán-
sági falunak legkevésbbé rokonszenves 
családját s annak viselt dolgait, kicsi-
nyes és piszkos herce-hurcáit t á r j a 
elénk a legaprólékosabb részletekig 
(pl. a pöriratokból is bő szemelvénye-
ket közöl). Csodáljuk, hogy egy modern 
és tehetséges író épen ilyen élet és ala-
kok rajzolásában leli kedvét, amikor 
ez az egyoldalú, az élet szép és derűs 
oldalait behunyt szemmel elkerülő na-
turalizmus ma már meglehetősen idejét 
multa, de nem akarunk ezért perbe 
szállni vele. Az kétségtelen, hogy amit 
ad, az a maga nemében művészi. Alak-
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