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A Napkelet Könyvtárának új szá-
mai. Folyóiratunk e testvérvállalatá-
ban most jelent meg, kettős szám-
ként Mussolini beszédeinek gyüjte-
ménye, gróf Zichy Rafaelné fordí-
tásában, továbbá boldogult Gragger 
Róbert hagyatékából a válogatott 
magyar népballadák kötete. Mind a 
ket tőt h iva to t t toll fogja folyóiratunk 
hasábjain bemutatni , e sorokban csak 
az olvasók figyelmét hívjuk fel a meg-
jelenés tényére és ezzel kapcsolatban 
arra a munkára, melyet a Magyar Iro-
dalmi Társaság e könyvtár kiadásá-
val végez. 

Az a szeretetteljes fogadtatás, mely-
ben Könyvtárunk ú j számait a Nap-
kelet olvasóközönsége részesíti, ta lán 
fölöslegessé is teszi az ajánlást , de a 
bizalom, mely a Napkelet olvasói és 
írói közt fennáll, megadja a lehetősé-
get, hogy a Könyvtár kiadásában 
követet t szándékunkról őszintén nyi-
latkozzunk. 

Ez a szándék igen egyszerű. Anya-
giakban megfogyatkozott olvasókö-
zönségünknek olcsó áron jó könyve-
ket akarunk kezébe adni. Középosz-
tályunk, csak igen csekély összegeket 
költhet könyvekre, ezért iparkodunk 
a Könyvtár egyes számait úgy állítani 
össze, hogy egy-egy kötet egész nagy 
kultúraköröket világítson meg és szé-
les alapon tájékoztassa az olvasókat. 
Mussolini beszédeinek eredeti szövege 
világosabb képet, pontosabb felvilágo-
sítást nyu j t a mai Európa egyik leg-
fontosabb problémájáról, a fascizmus-
ról, mint olyan könyvek tömege, me-
lyekben nem Mussolini szólal meg, 
hanem csak róla folyik a beszéd. Más-
részt az ilyen eredeti szövegeknek 
élvezhető formában közlése a közön-
ségnek művészi és egyúttal történeti 
érzékét is emeli. Az elmult félszázad 
frázis-uralmát csakis az t e t t e lehetővé, 
hogy a közönség nem tudot t különb-
séget tenni az eredeti, ősi, igazi szó és 
a derivált, a belemagyarázott, az utó-
lag kitalált és felcifrázott közt. Pedig 
e ké t fa j t a szöveg között ég és föld a 
különbség. Az első f a j t a a valóságot 
adj a, a második annak kikészített vagy 

épen kendőzött mását. Az első az igazi 
páthoszt, a második a hamisat. Az első 
a kemény, másíthatlan valóság, a másik 
csak utólagos magyarázat, mely sokszor 
ravasz furfanggal készül. Az első: kútfő 
vagy remekmű, a második: újságcikk 
vagy kortesbeszéd, melytől megrésze-
gülhet a félműveltség, de felemelkedés 
és az akaratnak magas dolgokra deter-
minálása nem következhetik belőle. Pél-
dának elég könyvtárunk mohácsi köte-
té t elővenni: a pápai követnek három-
száz év előtt írt egyszerű, lapidáris sorai 
kérlelhetetlen realitásukkal mennyivel 
élénkebb hatást tesznek, mint a cente-
náriumnak végtelen szónoklat- és cikk-
áradata. Hasonló a mi Fioret t ikötetünk, 
hol a kútfőszerű, eredeti szöveg egy-
út ta l remekmű is, mely a fordító gé-
niusza jóvoltából legművészibb magyar 
köntösben jelenik meg. Ugyanily célt 
fog szolgálni legközelebb megjelenő 
számunk, Árpádházi Boldog Margit 
legendájának eredeti, magyar szövege. 

Új irányban fogunk haladni a szin-
tén e tavasszal megjelenő művészet-
történeti köteteinkkel, melyek a hazai 
és külföldi művészet összefoglaló pro-
blémáit gazdag képanyaggal magya-
rázzák, anélkül, hogy a kötetek árát 
az eddigiekénél magasabban szabnók 
meg. Szépirodalmi köteteinkben ezután 
is figyelemmel leszünk arra, hogy pá-
lyájuk kezdetén álló fiatal magyar 
tehetségeket ismertessünk meg a kö-
zönséggel, mert ma valóban minden 
értéket fel kell ismernünk és számba 
vennünk. 

Mindez sok, szép és nehéz feladat. 
Elismerjük, jobban megközelíthettük 
volna, ha eddigi húsz kötetszámunk 
helyett százra tekinthetnénk vissza. 
De a biztos haladás csak lassan mehet. 
A Magyar Irodalmi Társaság nem nye-
reségért dolgozik, vagyona a folyó-
iratban és kötetekben van, melyeket 
kiad és minden eladott kötet ára új 
kötetek megjelenését teszi lehetővé. 
Bizalommal mondjuk ezt és alapos 
reménységgel, hogy olvasóink a mos-
tani kötetek vásárlásával megadják az 
anyagi alapját jelen évi szélesre sza-
bot t programmunk megvalósításának. 
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Hamvadó tüzek. Alig mult négy éve, 
hogy lapunk első számainak egyiké-
ben örvendetes beszámoló jelent meg 
Vargha Gyula fokozódó termékeny-
ségű költészetéről és már ismét ú j ra -
éledő örömmel van alkalmunk üdvö-
zölni benne az el nem évülő nemes 
hagyományok buzgóerű költőjét leg-
ú jabb verses kötetének megjelenése 
alkalmából. E ta r ta lomra és terjede-
lemre nézve egyképen gazdag gyüjte-
mény három csoportban t á r j a fel 
költőjének épen az öreg kor súlya alatt 
izmosodó költészetét. 

Az első csoportot, amely mind az 
1922. év termése, «A végtelen felé» cím 
foglalja össze. Azonban ez a közös 
gyüjtőnév csupán külső keret, ame-
lyen belül a témának, műfa jnak és for-
mának meglepő változatossága bonta-
kozik elénk. Nem csak az első ciklus, 
hanem az egész kötet hangulatának 
alaptónusát ad ja meg e csoport első 
költeménye : «Hamvadó tüzek», amely-
ben a hamvadó élet szimbolikus képe 
jelenik meg a szemlélődő költő előtt. 
Ez a folytonosan visszatérő motivum 
túlnyomórészt az elmulás költészeté-
nek méla hangszerévé ava t ja Vargha 
Gyula halkszavú lan t já t . Közben egy-
egy erőteljesebb hang és dallam is föl-
szakad húrjairól , de — mint a moti-
vum-zenében — a jellegzetes vezér-
motivum festi alá minden mondani-
valóját. Ez a mélabús hang száll felénk 
megható ha t tyúdal ihletével az első 
verscsoport zárókölteményéből is, 
amely «a végtelen felé» távolodó öreg 
ha t tyú képében az öregedő költő sor-
sának finom ra jzá t adja. 

A kötet második csoportját a «Kirá-
lyok könyve» teszi, amely az 1922—26. 
évek epikai termésének egy zárt cik-
lusát foglalja magában. A gyüjteményt 
alkotó 21 költemény a tragikus sorsú 
Árpádházi királyok életéből veszi tár-
gyát. A drámai erővel teljes balladák 
király-tragédiáiban benne zúg az örök 
magyar tragédia és minduntalan fölsír 
az elmulás vezérmotivuma. 

Az egész kötetnek majdnem a felét 
foglalja el a harmadik és utolsó cso-
port, amelynek sejtelmes címe : «Őszi 
levélhullás.» Ez az 1923—26. évek túl-
nyomóan lírai termését foglalja magá-
ban s természetes folytatása és kiegé-
szítése az első csoportnak. 

Vargha Gyula költeményeit olvasva 
úgy érezzük magunkat , mint mikor 
az ősz csodálatos színeiben pompázó 
erdő lá t tá ra az elmulás borongó han-
gulata szállja meg lelkünket. Ahogy 

ilyenkor a legváltozatosabb színek 
pompája a hervadás mélabús hangula-
tává tompul, épúgy Vargha Gyula 
költészetének témabeli gazdag válto-
zatossága és csillogó formaművészete 
is a hanyatló életnek az elmulás fényé-
vel megbékülő csendes harmóniájává 
halkul. Ez a megható nyugalom, ez a 
színekből fakadó egyszerűség volta-
képen a költői lélek csodálatos gazdag-
ságát leplezi, amelynek minden meg-
nyilatkozási formáját , még az epikát 
is, erős szubjektivitás jellemzi. A nem-
zeti, társadalmi és egyéni élet sok-sok 
problémája és aktuális mozzanata mind 
a költő személyes sorsával való kap-
csolatánál fogva nyer költői értéket s 
a szubjektív élmény erejével jelenik 
meg verselő művészetének virtuóz for-
máiban. 

Jelenünk sivársága érthetővé teszi, 
hogy hazafias költészete egészen el-
halkul s a tőle nem egyszer megjósolt 
nemzeti hanyatlás immár alig ihleti 
l an t já t . Az utóbbi négy év gazdag ter-
méséhez képest elenyésző ama költe-
ményeinek száma, amelyekben a haza 
sorsa közvetlenül foglalkoztatja. Ezek 
között is csak egy van olyan, amelyik 
prófétai erővel följajduló fenyegetést 
szór ellenségeink ellen («A trianoni 
béke megkötésekor», amely azonban még 
1920-ból való), míg a többiben a bízni 
már nem tudó hazafias pesszimizmus 
az uralkodó. Legjellemzőbb megnyi-
latkozsa e tekintetben a «Korhadt 
fejfa», melynek utolsó versszakában 
megrázóan sírja el magyar lelkének 
mélységes fá jda lmát : 
Fájó lelkem habár ízekre tépem, 
A sors, a sors nem fordul semmiképen. 
Fagyos szél zúg, s hó hull, sűrűn szi-

tá lva . . . 
Mért is van a korhadt fej fának álma? 

Még jó, hogy álmának tá rgya nem 
csak a jelen, hanem a mult is lehet, 
amelynek sok drámai jelenete foglal-
koz ta t j a verselő kedvét. Igy aztán, az 
epikai forma révén, a költő bús ma-
gyar lelkének szubjeki tvfájdalma mint-
egy objektiválódik s a történeti balla-
dák komor hangulatában éli ki magát . 
Érthető, hogy a magyar jelent szinte 
csak befelé sirató költő figyelme a 
messze multnak olyan mozzanatain 
pihen meg, amelyek tragikus memen-
tójukkal , zordon hangulatukkal mint-
egy örök érvényességgel szimbolizál-
ják a magyar t ragédiát . Ennek a 
multba vet í te t t sajgó fájdalomnak 
művészi megnyilatkozása: «Kézai 
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Simon mester», akinek lelki megrázkó-
dásában benne zokog az egész Árpád-
kori magyarság szomorú sorsa és a 
hazafias költészet l an t já t összetörő 
költő fájdalma. Midőn megérkezik az 
utolsó Árpád halálának híre : 

Kézai mester, mintha homlokon 
Tagló ta lá l ta volna, úgy leroskadt. 
Könnyek görögtek ősz pilláiról 
S remegni kezdtek hervadt ajkai. 
Majd fe lnyögöt t : «Mindennek vége, 

vége ! 
Ne ír j t e képet. É n se folytatom 
Kis krónikám . . . » És összetörte tollát. 

Ezt a tragikus alapmotivumot he-
lyenként jólesően enyhíti és színezi 
egy-egy kevésbbé borús hangulatú 
költemény, amilyen többek között 
«Nápoly felé», amelyben Mária, magyar 
királyleány ú j ra megálmodja Emese 
álmát, valamint «Királyleány Rác-
országban», amely népmesei motivu-
mokkal van át meg átszőve. Nem ebbe 
a ciklusba tar tozik ugyan, de külön 
figyelmet érdemel tör ténet i balladái 
közül «Furulyaszó», amely a népbal-
lada üde poézisével teljes. A hangulat 
enyhülésének további megnyilatko-
zása jellemzi «A szebeni lakoma» című 
víg balladát. A költő epikus művé-
szetének valóságos remeke «Szemirá-
misz», egy bűbájos keleti mese, amely 
csupa fény és pompa, nyelve színes, 
előadása keleties hajlékonyságú. Elbe-
szélő stílusának jellegzetes dokumen-
tumai még azok a többé-kevésbbé tré-
fás hangulatú életképek, amelyek egy-
egy esemény keretében a vidéki élet-
nek valamely t ipikus alakját vagy 
mozzanatát örökítik meg. (Matyis 
koldus. — Cigány Misa. — Mihály 
bíró stb.). 

Azonban Vargha Gyula költői egyé-
niségének igazi megnyilatkozása mégis 
csak a líra. Költészete akkor szárnyal 
igazán, midőn a r a j t a kívül álló ese-
mények helyett a velük kapcsolatos 
egyéni reflexiókról (különösen: Epi-
gramm-félék és Forgácsok) s a maga 
fájó lelkének csendes válságairól ad 
számot. Költői multjából, kiforrott 
egyéniségéből és lehiggadt életfelfogá-
sából következik, hogy lírai költészeté-
nek forrása nem a háborgó érzelmek 
hullámzása, hanem a megbékült han-
gulatok csendes áramlása. Az élet 
nyári viharai már elzúgtak fölötte, 
hogy az ősz halk szellőinek adjanak 
helyet. Most már csak ezek hozzák 
rezgésbe lelke hár fá jának finom húr-

ja i t , hogy belesírják az alkonyat csend-
jébe az örökre távozni készülő ember 
megindító hat tyúdalá t . A búcsúzó élet 
e méla költészetének egyformán tárgya 
a mult sajgó emléke s az eljövendő 
halál megoldhatatlan rejtélye. ( A bölcső 
és a koporsó között.) A halál gondolata 
rendszerint arra készteti az embert, 
hogy megcsinálja életének a zárlathoz 
szükséges mérlegét. Pur i tán erkölcsű, 
érzékeny lelkű embernél ez a mérleg 
többnyire passzivát muta t , mert vagy 
önmagával vagy a sorssal szemben áll 
fenn kiegyenlítetlen követelés. Vargha 
Gyula is úgy érzi, hogy mul t jának sok 
mulasztása van, amelyért részben a 
sorsot, részben önmagát okolja. Meg-
hatóan szép képbe foglalja e multra 
irányuló szemlélődésének eredményét : 

Visszatekintve sok szép napomra, 
Fényben fürdő méh lehet tem volna, 
S csak némán küzdő bús hangya vol-

tam, 
Száraz morzsáért lenn robotoltam. 

( Hangyamódra.) 

Mint az élet fá radt vándorát , el-
fogja a pihenés vágya és szabadulni 
óhaj t a gond Nessus-ingétől s ugyan-
akkor, mintha mégis lehangolná az 
örök pihenés gondolata s az a nyugta-
lanító kérdés, hogy mi vár az emberre 
«Túl a Léthén». Az örök emberi sors 
t ragikuma s az öreg kor melancholiája 
épen abból származik, hogy az óhaj-
t o t t pihenés legtöbbször csak a halál 
formájában realizálódik. Ezen a vígasz-
ta lan helyzeten csak néha t u d a költő 
egy-egy pillanatra felülemelkedni a 
humor segítségével: 

Maholnap én is úr leszek, 
Gondon, bajon már túl leszek, 
Túl a keserves éveken, 
Túl, túl — az egész életen. 

Hogy ez a könnyed gesztus valóban 
csak a humor leplező játéka, az ki-
tün ik egész lírai költészetének elegikus 
borujából . A humor őszi, fá radt verő-
fénye megtörik a hangulat komor bo-
ru ján és a mindent elnyelő síri sötét-
ség ve t i előre á rnyéká t : 

A zsongó habok a jka 
Rejtelmesen susog. 
Vár a fekete sajka, 
Mely vinni fog. 

(Érkezés — Indulás: ) 
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Egyéni sorsának a mulandósághoz 
s az örökkévalósághoz való viszonyán 
kívül különösen még egy személyes 
mozzanat jelenik meg verseiben gya-
kori motivumként : a maga költői 
hivatásának és irányának szerénységé-
ben is méltán önérzetes hangoztatása 
és igazolása. A divatos közízlés nem 
téríti le ú t járól és bölcs nyugalommal 
számol le a hangos közvéleménnyel. 
Nem fá j neki, hogy nem mindig ara-
to t t köztetszést s a tessék-lássék el-
ismerésből egyáltalán nem kér : 

Menj a tömeggel, s hagyj i t t engem, 
Késő dalom úgyis magamnak zengem ; 
Engem a város üres za ja nem von, 
Csak a természet, e komoly templom. 

Jobb énnekem i t t a magányban, 
I t t betelik már végső vágyam : 
Porommal a fák őszi avar ja 
Hírem-nevem is betakar ja . 

(Nívós vers.) 

Bár Vargha Gyula költészete még 
e rezignált kijelentés ellenére sem szo-
rul különösebb védelemre az általa 
többször neheztelőn aposztrofált köz-
ízléssel szemben: annyit mégis meg 
kell állapítanunk végezetül, hogy az 
előttünk levő kötet maga is mara-
dandó szépségekkel teljes. A költő vál-
tozatos formaművészetét elmélyíti, 
technikájának kristályos tisztaságát 
meleggé teszi a t a r ta lom költői szép-
sége. Epikai témaválasztása mindig 
megfelel egyéniségének, érzelmei a lélek 
mélyéről fakadnak és az őszinteség 
melegével ha t j ák át reflexióit. Innen 
van, hogy a ta r ta lomnak és formának 
csodálatos harmóniájában tökéletes 
hatású költészetté fokozódik legtöbb 
alkotása. Ezen az egyéni értéken felül 
nagy jelentőséget nyer Vargha Gyula 
l í rá ja azzal, hogy a maga egyéni mű-
vészetével tovább fejlesztette s finom 
reflexióival elmélyítette a «kedves bá-
nat» költészetét, az «Őszikék» műfa já t . 

Egyébként költői hivatásának leg-
szebb meghatározását, költészetének 
legtalálóbb értékelését készen kapjuk 
tőle magától abban a klasszikus szép-
ségű tömör önjellemzésben, amellyel 
«Eldöntetlen vita» című versét befejezi : 

De létem bármi semmiség is, 
Él bennem egy halk sejtelem : 
E sártekén az Alkotónak mégis 
Valami célja volt ve lem; 
Talán hiába nem sugallt 
Szivembe annyi méla dalt. 

Hiúság-e, ha megpendítve lantom, 
Magamban t i tkon azt óhaj tom, 
Hogy ami lelkemből kiforrt , 
Fakasszon könnyet és mosolyt 
S gyujtson magyar szivekben t iszta 

lángot. 
De hírnevet magamnak nem kívánok. 
Nekem, e sajgó lét u tán, 
Egy jeltelen sír kell csupán, 
Hol elfelejtve teljesen 
Porladjak békén, csöndesen. 

Mi pedig nyugodtan kiegészíthetjük 
ezt a szerény önjellemzést azokkal a 
megértő sorokkal, amelyekben ő maga 
«Arany őszikéi»-t m é l t a t j a : 

Őszi virágainál szebben 
A tavasz rózsája se nyilik. 

Gulyás Sándor. 

Gyulai Pál irodalmi emlékei. A Kis-
fa ludy Társaság nemes hagyományai-
hoz méltó kegyelettel já r t el, mikor 
Gyulai Pál születése százéves forduló-
jának alkalmából k iada t ta egykori 
elnökének azokat a költeményeit, me-
lyek az utolsó gyüjteményes kiadásból 
k imaradtak . A kötet anyagát Papp 
Ferenc gyüj tö t te össze s l á t t a el tá jé-
koztató jegyzetekkel. Bevezetésül azt 
a, Gyulai életét és írói pá lyá já t nagy 
vonásokban ismertető, szép összefog-
laló tanulmányát közölte, melyet a 
Nemzeti Könyvtár terbevett , de gazda-
sági okok miat t meg nem jelent köte-
tei elé szánt. 

A gyüjtemény egy csomó németből 
való fordításon kívül, nagyrészt a költő 
pályakezdése korában készült verseket 
tar ta lmaz, köztük több olyan darabot, 
melyek tárgyuknál fogva általános-
ságban is jellemzők. (Szózat ; Széke-
lyek ; Egy kicsiny ház.) Igazolják Papp 
Ferencet, aki szerint Gyulai l írája az 
erdélyi magyar jellem eszményképét 
vonzó vonásaival örökíti meg s az el-
nyomatás korának nemes szellemét 
méltóan fejezi ki. Az ef fa j ta darabok 
mellett a különböző dalszerű kisérle-
tekben (őszi, tavaszi stb. dalok) és 
gyermekversikékben a költő fejledező 
haj lamának és ízlésirányának olyan 
nyomai is felbukkannak, melyek fej-
lettebb alakban a későbbi gyüjtemé-
nyekből sem hiányoznak. Elszórtan 
személyes jellegű és korszerű élmények 
költői visszhangjaival is találkozunk 
a kötetben, melyről ilyenformán na-
gyon találó a kiadó megállapítása, hogy 
bár természeténél fogva nem nyuj tha t 
egységes és teljes képet, mégis becses 
adalékul szolgál a költői egyéniség fej-
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