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Egyénisége és költészete komoly érté-
ket jelent számunkra. 

Nemesszeghy Elemér «Letörött a 
zászló» c. gyüjteménye az irredenta 
költészet igénytelen, bár jóindulatú 
megnyilatkozása. Nagyon is meglát-
szik, hogy a szerző első zsengéjével ál-
lunk szemben s inkább a szándékot, 
mint az eredményt kellene mélt atnunk. 
A gyüjtemény költői értékét nagyon 
lefokozza stílusának költőietlensége. 
A prózai hangzású, terjengős fogalma-
zású formában elvész minden tar ta lmi 
szépség. E sajnálatos jelenségnek egyik 
kirívó példája «Tisza István halála», 
melyben többek között ezek a sorok 
olvashatók : 

Egy villában csendesség van, 
Sétájáról most érkezvén, 
Az úr épen ozsonnázik 
Nyugodt arccal szépen rendjén. 

A szerző maga is magyarázatra szo-
rulónak érzi e költeményt, amidőn meg-
jegyzi róla, hogy kezdő verseiből való. 
Az ilyent jobb lett volna kihagyni a 
kötetből, bár említésreméltó fejlődés-
ről, akár tar ta lom, akár forma tekin-
tetében a többi szerzemények sem ta-
nuskodnak. Annyi kétségtelen, hogy 
Nemesszeghy a régi hagyományok ra-
jongója s a multból Arany, a jelenben 
Végvári az ideálja. Kár, hogy jelen 
kötetével jó szándékai ellenére sem 
t u d t a igénytelen próbálkozásnál többre 
vinni. 

Gyarmath B. János «Siratlak Erdély» 
c. kötete az előbbihez hasonló szándékú, 
de valamivel sikerültebb versek gyüjte-
ménye. Az első ciklus tá rgya : «Magyar 
bánat . . . magyar reménység». Egyik-
másik darabjában szívünkhöz szól az 
egyszerű hangulat póznélküli hangja , 
de legtöbb irredenta költeményét kró-
nikás szárazság jellemzi. Kedvenc vers-
formája a kényelmes alexandrinus, 
amelybe igen sok hézagpótló, prózai 
kifejezés kerül. Ezért a verselés olykor 
bosszantóan lapossá válik, amin a ha-
tás ta lan, régies frázisok sem tudnak 
segíteni. A másik ciklus címe : «Köny-
nyek és imádság». A szájbarágó, magya-
rázó és okadatoló tárgyszerűség ebben 
is tönkreteszi a hangulatot. Egyébként 
megható tárgyú költeményében (pl. 
Halottsirató) is kirívó az a kicsinyes 
részletezés, amely nem fér össze az 
igazi fájdalommal. A régi, nehézkes 
formába öltöztetett szárnyaszegett 
gondolatoknak és érzelmeknek nincs 
meg az a lendítő erejük, amely a szerző 

költeményeit az egyéni költészet szín-
vonalára emelhetné. 

György Oszkár «Titkok» c. kötete 
már sokkal fejlettebb költői készség-
ről tesz bizonyságot. Igazi virtuozi-
tással kezeli a modern formákat és 
ebből az erényéből származik az a 
hibája , hogy a külső csillogás, egy-egy 
mesteri vagy mesterkélt hangkép néha 
elhomályosítja a gondolat világossá-
gát. Ezzel szemben vannak igazán 
hangulatos, megkapó dolgai is (külö-
nösen «A kert» c. csoportban, pl. El-
nézlek t i teket, virágok, virágok), ame-
lyekben a mesteri technika sincs ártal-
mára a hangulat mélységének és nem 
szorítja hát térbe a tar ta lmi szépséget. 
Motivumai közül kiemelkedik az Isten-
hez való viszony megérzése és értel-
mezése, valamint az érzés- és gondolat-
világában uralkodó pantheisztikus 
eszme. A szerzőt a modern költői stílus 
művelésében mutatkozó virtuóz kész-
sége mellett egyéni témák és hangula-
tok megszólaltatása is dicséri. 

Ugyancsak György Oszkár fordításá-
ban kapjuk magyarul Paul Verlaine 
«Jóság» c. kötetét , amely Verlaine vá-
logatott szép versei között elsősorban 
a Sagesse c. ciklus legszebb darabjai t 
tar talmazza. Egyéb köteteiből is ád 
a fordító néhány jellemző költeményt 
s egészben véve egységes hatású képet 
nyú j t Verlaine költészetéről. A fordí-
tásban alig vész el valami az eredetinek 
hangulat i mélységéből s a szavak rit-
mikus zenéje is megkapó erővel érvé-
nyesül a magyar szövegben. 

Gulyás Sándor. 

Szőke Sándor : Percek hegyén. (Ver-
sek. Az Aurora-kör Magyar Irodalmi 
Társaság kiadása.) Vékony füzet, benne 
alig harminc költemény s maguk a 
versek is jobbára apró kompoziciók. 
Szerzőjük fiatalos mohósággal igyek-
szik u t a t nyitni mindannak, mi lelké-
ben megárad, szavának néha már a 
beléhelyezett lelki tar ta lommal is nyo-
matékot bír adni, de néha még csak 
a kettős vagy épen hármas felkiáltójel-
hez folyamodik. Önarckép-et rajzol 
magáról s úgy l á t j a : «Gesztusa : árnya 
égbenyúló karnak, Érze lme: tenger, 
vágya i : hegyek». Mindez jellegzetes 
if jonti hang, mely mindent szívesen 
túlhangsúlyoz s a hangsúlyt még inkább 
a külsőségre, a mozdulatra veti, mint 
a lélek mélyebb s valódibb rezdüléseire, 
melyek a költői gesztust felkiáltójelek 
halmozása nélkül is igazi lendülettel 
táplál ják. 
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De azért a lélek értékesebb rezdülései 
sem hiányoznak Szőke Sándor kis 
könyvéből, melynek egésze inkább ki-
vall ja e még önmaga s eszközei felől 
egyaránt sok bizonytalansággal fagga-
tózó költő rokonszenves és biztató 
vonásait, mint a kötet egyes darabjai . 
Valahányszor nem magáravet t «témát» 
alakít, hanem bensőleg átélt anyag-
ból — családi meleg érzéséből, áhitatos 
i f júi szerelméből — ép í t : az alakítás-
ban, a versépítésben is közelebb j u t 
a művészi épséghez és koncentrációhoz. 
(Hárman vagyunk, Édes terhem, Te.) 

Ez a kis könyv olyan, melyet való-
jában ma jd csak egy — második kötet 
világíthat meg ; abból ma jd mulhatat -
lanul kitetszik, megleli-e a szerző élet-
ú t j ának azt a helyét, mely u tán most 
még csak szomjan sóvárog : «ahol meg-
telnék mézzel a kehely?» A mézet 
magának kell termelnie s a kelyhet 
magának kell kiformálnia. 

Verseinek következő gyüj teménye 
ta lán bevál t ja azt a reménykedést, 
mit elindulásához Herczeg Ferenc 
meleghangú előszava fűz. A világ-
háború u tán felserdült lirikus-nemze-
dék — mondja Herczeg — a halál 
országából jön és az élet szimbolumát 
hozza magával. Bizonyos, hogy Szőke 
Sándor az élet zöld gallyával vág neki 
légi ú t jának . De szárnya még edzésre 
szorul, hogy kimerészkedhessék a sötét 
vizek fölé. Rédey Tivadar. 

Szitnyai Zoltán : Bolondok tornya. 
Tevan-kiadás. Szitnyai Zoltán novellás-
kötetében két író küzd egymással. Az 
egyik tula jdon élményeinek, közvetlen 
életszemléletének melegszívű lírikusa s 
— hacsak néhány lapon is — vérbeli 
művésznek mutatkozik. A kötet leg-
igazibb vallomásai tőle valók. Az Ide-
gen utas, a kötet első és legsikerültebb 
novellája, megható, szép rajz. Az élet 
ad ta a keretét, az élet szőtte a cselek-
vényét s a költő egy szerencsés pillanat-
ban leírta nekünk. Stílusa is jó, termé-
szetesen olvad egybe a mesével, mely 
annyiunk való élménye volt a háború 
után, mikor csonka hazánkból csak 
üggyel-bajjal, útlevéllel mehettünk át 
rövid látogatóba elszakított szülőföl-
dünkre. Az életben béke honol, a Kihaj-
tott a bab c. novellák is szemlátomást 
ilyen egészséges életszemléletből fakad-
tak . De Szitnyai Zoltánban az igazibb, 
az értékesebb írón felülkerekedik a má-
sik, a lélektani valószinűtlenséget stí-
lusvirággal palástoló, rémregéket ki-
agyaló romantikus. A kötet címlapja 

is erre a másikra hívj a fel a figyelmet. 
(Torony, mely mintha egy üveges-
szemű, torz fejből nőt t volna ki). A rajz-
ban csakugyan van valami jellemző a 
kötet nagy részére, de nem Szitnyai 
szándékának megfelelően: zavaros, 
groteszk novellák előrevetített illusztrá-
cióija. 

Király két ízben is szerepel Szitnyai-
nál. Az egyik egy utcai nőt hozat fel 
palotájába. Azzal kezdi vallomásait, 
hogy megkorbácsoltatja Olgát, ma jd 
szerelmes gyöngédséggel borul rá, míg 
végre őt korbácsolja meg a «gutaütés». 
Sablonos, ízetlen rajz ez, mondvacsi-
nált befejezéssel. A király halála, a 
leány rémülete, a palotában t ámad t 
zürzavar szintelen leírása u tán ennyi-
vel kell megelégednünk : «Fönt a palo-
tában pedig néhány ott felejtett ron-
gyot és egy kopott bőrtárcát az adju-
táns parancsára a tűzbe dobtak». Egy 
másik királyt meg egyenesen arculüt-
nek a Diadal-szobra leleplezésekor. 
Maga a mester, Anterro Gaiotto teszi 
ezt, mert féltékeny a feleségére ; a ki-
rálytól félti, valójában nem tudni , 
miért. Nyilván, hogy valami szenzáció 
történhessék. A király az eset u tán 
bárgyú intellektüelnek mutatkozik, 
sajnál ja kivégeztetni a nagy mestert. 
De a rideg főherceg, aki az uralkodó 
helyett gondolkodik, rákényszeríti őfel-
ségét, különben le kell mondania. Őfel-
sége végre aláírja a halálos ítéletet s 
csak ennyit sóhajt magában : 

— Anterro Gaiotto . . . Miért? . . . Te 
szegény . . . Anterró ! 

S ezzel vége is a novellának. 
Elhisszük, hogy Szitnyai valami kü-

lönös káprázat , egzotikus virágát 
akar ta kivir í t tatni előttünk, de nekünk 
csak a csodanövény szára ju to t t . S ami 
a mese borzalmasságát illeti, eszünkbe 
ju t egy másik novella végszava : «Ne 
féljetek, jó emberek, csak mese volt az 
egész». Nem féltünk, legfeljebb bosz-
szankodtunk, hogy olyan naivnak tar-
t anak bennünket. 

A Bolondok tornya c. novellában egy 
őrült szerepel. Ápoló szolgájával, az 
öreg Jánossal csukták a toronyba, mert 
a harctérről hazaérkezve, féltékenységi 
rohamában megölte ár ta t lan feleségét. 
Jánosnak kell papirra vetnie az őrült 
rendeletei t : a világháború azonnal be-
fejezendő, minden ágyú megolvasz-
tandó, a magyar nyelv oktatása min-
den államban kihirdetendő stb. A ro-
ham később Jánosra is átragad ; meg-
öli urát , mert becsmérelte a megboldo-
gult asszonyságot. Olyan zavaros ez a 
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