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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-



3 5 2 

lődésének rajzához. A gyüjteményhez 
tartozó jegyzetek becses felvilágosítást 
nyu j tanak az egyes darabok indítéká-
ról vagy keletkezésük körülményeiről. 
Kitűnik belőlük, hogy, mint másoknál 
tapasztalható, a f iatal Gyulai sem von-
h a t t a ki magát a korabeli vezető egyéni-
ségek hatása alól. Az if júkori próbál-
kozások tanusága szerint, főkép Vörös-
marty, Bajza, Garay és Petőfi ha to t t ak 
reá. Egyik-másik költeménye Arany 
szellemével is muta t ugyan érintkezést, 
de i t t a találkozás véletlennek látszik, 
mert a párhuzamba állítható művek 
korábban jelentek meg, mint Aranyéi. 

Vannak a gyüjteményben önmaguk-
ban is figyelemreméltó darabok. Hogy 
ezeket Gyulai mégsem érdemesítette az 
újból való kiadásra, ennek oka a költő 
rendkívül szigorú önkritikája. Az ifjú-
kor érzelmi fellángolásait kevésbbé lep-
lezgető versek kihagyásánál az érettebb 
kor lehiggadt idegenkedése is közre-
játszhatott . Másutt meg esetleg az 
alkalmiság elmulása okozhatta a mel-
lőzést. Talán a Pestalozzi emlékünnepére 
1846-ban írt distichonjai is azért ma-
radtak ki a későbbi kötetekből. 

Pedig e költeménynek( melyen tagad-
hatat lanul érzik Vörösmarty egy hatal-
mas erejű versének, A Guttenberg-
albumba címűnek a hatása) szép sorai 
még ma sem évültek el : 

Ünnepet ül a világ, eszméid szép diadalát 
S hálaadó szívvel megkoszorúzza neved. 
Ó de ez ünnepség nem olyan, mely 

tégedet illet, 
Lelkedhez méltót nem lehet adnia még. 
Majd amidőn lelked roppant eszméje 

megérik, 
És méltóságát érzi az emberiség. 
Majd ha tudat lanság zord, régi ho-

málya eloszlik, 
És a megifjult föld ú j tüzű fénybe 

ragyog ; 
Majd ha a nemzeteken, csend s bol-

dogság keze nyugszik ; 
És nyájas szemmel néz a nagy Isten alá: 
Ünneped akkor lesz méltó hozzád s a 

világhoz . . . 

Az egészében igen érdekes kötet vé-
gén Gyulainak néhány öregkori verse 
olvasható, melyek részint a hazá ja 
romlását féltő polgár aggodalmait, ré-
szint a saját sorsán tünődő költő belső 
megnyugvását tükrözik. A művelt ol-
vasók és a tudományos kuta tás igényeit 
egyaránt tekintetbe vevő kiadás bizton 
számíthat általános érdeklődésre. 

Baros Gyula. 

Irodalmi évkönyvek. Az utóbbi év-
tized anyagi és szellemi válságainak 
szomorú tünete, hogy a főváros hatá-
rain tú l működő irodalmi társaságok-
ról a napisajtó szűkszavú híradásain 
kívül a nagyobb nyilvánosság alig tud 
valamit. A kevésbbé tá jékozot tak jó-
formán csak a debreceni Tisza István 
Tudományos Társaság, meg a pécsi 
Minerva-Társaság kiadványaiból álla-
p í tha t ták meg, hogy a szellemi új já-
építés provinciális őrszemei sem tét-
lenkednek s szavuk többnyire csupán 
a körülmények mostohasága folytán 
korlátozódott a helyi érdekeltség kör-
zetére. 

Ujabban mintha e tekintetben némi 
javulás jelei mutatkoznának. Az egye-
teme révén virágzó szellemi központtá 
nőtt Szegedről most nem szólva, két 
nemrég megjelent műből is látni, hogy 
vidéki városaink némelyike mily ön-
tudatos készséggel tesz bizonyságot a 
művelődés iránti érzékéről. Ime a 
mindössze kétéves Nagykőrösi Arany 
János Társaság Évkönyvei-nek első 
kötetéből kitűnik, hogy a magyar 
alföld egyik városának derék lakói 
mennyire tisztán lá t ják halhatat lan 
költőnknek, iskolájuk egykori tanárá-
nak jelentőségét. Jól tud ják , hogy 
emlékének ápolása a tőle képviselt 
eszmék terjedését segíti elő. Gaal 
Lászlótól szerkesztett tar ta lmas év-
könyvük az 1925-ben létesült Társa-
ság alapszabályán, ügyrendjén s hiva-
talos közleményein kívül magában fog-
lalja az alapítás óta t a r to t t felolvasá-
sok egy részét, csupa olyan munkát , 
melyek tárgyuknál vagy előadásmód-
juknál fogva minden művelt olvasót 
érdekelhetnek. A kötet ily darab ja i : 
Bárd Miklós Aranyt és Gyulait apostro-
fáló versei (A professzor úr, Leány-
falván), Voinovich Gézától Gyulai Pál 
emlékezete, Lőrinczy György és Osváth 
Ferenc Jókai emlékét idéző szép sorai, 
Vargha Gyula és Remsey György köl-
teményei, Farkas László, Márton Lajos 
és Váczy Ferenc tanulmányszerű mű-
vei, Muraközy Gyula eredeti és Tóth 
Józsefnek oroszból fordított novellája. 

E munkák közül Voinoviché mellett 
Farkas László dolgozata külön füzet-
ben is megjelent s az «Élet és művé-
szet» viszonyáról szóló, egészséges fel-
fogású megjegyzéseivel bizonyára ki-
józanítólag hat majd az álzsenialitás 
szertelenségeit vak áhi ta t ta l bámuló 
körökben. A másik irodalmi évkönyv: 
A Gárdonyi Társaság Értesítője, Heves 
vármegye és Eger városa lelkes írói 
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