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Szudy Elemért is ez a kényszer
késztette arra, hogy háborús emlékeit
följegyezze és közreadja. Följegyzései
a kultúremberéi, aki odakünn, a halál
küszöbén is így vélekedik az írókról:
«Az írók a világ egyetlen hatalmassága,
az ő erejük az elemek ereje, a hangjuk
ítélet harsogása. Ők még itt is urak,
géniuszuk végigleng a csunya, fekete
földhányások felett s megszépíti az
életet. Nagyon sok hitet és lelki harmóniát mentettek meg a biztos pusztulástól a gránátos halálnak ebben az
örvénylő fergetegében. A vigasztalásnak csodásan tiszta, üde italát nyujtják ők nekünk s ha elvisznek rengeteg
utakra, föl, szédítő magasba, le, döbbenetes mélységekbe magukkal, akkor
a lelki utazás boldog láza ül ki az
arcunkra. Elfeledjük, hogy hol vagyunk, nem törődünk a holnappal s
szeretnénk ajándékot osztogatni az
egész világnak, pedig szegények, koldusok vagyunk s nem ér az életünk
három Miatyánkot.»
Maga is vigasztalást, feledést keres
az írásban. Mert, amíg ír, a régi ember
szólal meg benne, és az új benyomások, a szuggesztív erejű átalakító hatások ellenére is, mindig a régi standardra akarja hozni a lelkét. Zaklatott
óráiban Ovidiust olvassa, a mult megmentett értékeihez menekül a jövő
szörnyű bizonytalanságai elől. A naplószerű följegyzések, az okos aforizmák
és gondolattöredékek, a versek, a
finom elbeszélések, amelyek egymást
váltogatják könyvében, mind, mind
csak a gyorsan múló jelennek, a végtelennek tűnő perceknek a lerögzítései, hogy élete Hinterlandjába menekülhessen, mult lehessen, ahol az életet elhagyta és ahol majd folytatni
akarja. Bármilyen témához kap is,
minden sora küzködést takar, szavakban ki nem mondott, mégis világosan
kiérezhető küzködést, a lelke és az
erői sértetlen megmaradásáért.
Szudy Elemér könyve nem optimista könyv, de távol áll a vigaszta-

lanságtól. Bátor és erős lélek mutatkozik meg benne, amely azonban
számtalan finomságra reagál, tele van
poézissel, és legfinomabb rezdüléseit
annak a szeretetteljesen megrajzolt
asszonynak küldi, akitől a forgatag
elragadta: a feleségének. A lövészárok mélyén gyertya mellett, vagy a
sáncok között a napsütésben születnek meg azok a gyöngéd sorok, amelyeket neki szentel, és a szeretet láthatatlan drótszálain futják meg a végtelen utat az otthonig. És nyugtalanul
várja a választ, mely ha elmarad,
szkeptikus sorokra kapatja, de ha
megjön, akkor fölrebbenti a lélek
örömmadarait: «Ma viszont már egészen más. Ma érdemes, sőt akarunk
is élni. írtál, süt a nap s nem kell
egész estig hasonfeküdni az árok mélyén, Ma gyönyörű, egyetlen, forrószívű és puhakezű az élet. . .»
Megmutatott emberei életelevenek
s amit róluk ír, mindig érdekes és
kedves. Szereti, csodálja őket nyugalmukért, bátorságukért, tturáni dölyf-«
ükért és kedves kedélyességükért,
amelynek néhány jólsikerült rajzát
adja. Az idegeneket is szerencsés kézzel vázolja elénk, és a «Kárpáti rapszódiák» lendületes írásai valósággal
kiemelkednek a szép kötetből.
M. Gy.
Lengyel Menyhért: A boldog város.
(Regény. Athenaeum kiadása.) Ma
nem nehéz világarányokban gondolkodni s az Európa-elégedetlenség mindenkiben igen könnyen felfedezteti a
szunnyadó társadalomjavító eszméket.
Ez az az egyetemes korgyökér, melyből Lengyel Menyhért regénye kinőtt.
Külön színt ad neki az, hogy itt a
háború előtti idők húsosfazekaira a
sivatagi vándorlás idején is vágyódva
emlékező polgár tekint az utópia
ígéretföldére. E vágyálom irodaimmegvalósítása pedig méltóságteljes ali
kalommá is lett, hogy az író, aki eddig
egészen más területeken dolgozott,
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megkezdje az «életmű» tető alá hozását
egy társadalomfilozófikus rendszer
regénnyé formálásával.
Európa rosszul van megcsinálva.
Nemcsak egyik-másik része, hanem
minden egyes íze. A jó, az eszményi
berendezkedés tehát pontosan ellenkezője annak, ami most van. Ez a
naivan radikális következtetés áll
sarokkőnek a «boldog város», az eszményi államberendezés megépítéséhez.
Vele adva van a munkalendület, mely
könnyedén ugrik át az önellenőrzés és
kritika akadályain. Támaszként jelentkezik még valami «jól felfogott» írói
hivatásérzet is, mely egy pillanatra
majdnem Hamlet fekete köpenyét
keríti magára, mondván : «A sors megvert vagy megajándékozott azzal, hogy
a más emberek dolgával is törődjek s
egy világjavító lelkiismeretét adta
belém». A dolgok könnyű elintézése s
ez az érzelmes póz végigkísér bennünket a regényen.
A regény, bár a technikás Amerika
bámulata igen erős nyomot hagy rajta,
már az első lapokon tiltakozik az ellen,
hogy azokkal a technikai fantáziákkal
azonosítsuk, melyek manapság oly
nagyszámban igyekeznek a jövő képét
megrajzolni. Az író igen jól tudja,
hogy ezen az úton már sokan jártak
előtte s az irodalomban a nagyon
kijárt út végén a tudomásul nem vevés
vagy az elfeledés áll. Valóban, Lengyel
Menyhért regénye nem technikai «fantázia», hanem ügyesen összeszerkesztett eszmerakás, melyet némi cselekvénycérna tart egybe. Iskolai poétikánk egyik magyarázata jut eszünkbe,
mely a fantáziát a Pegazus kézzelfogható képével (ló és szárny) valami
összerakó műveletnek fogja fel. Lengyel Menyhért mindazt az eszmeanyagot, amit az emberi elme Platontól a
szindikalizmusig a társadalom jobb
berendezése érdekében megteremtett,
beleöntötte regényébe. Platon és
Nietzsche, Marx és Bergson, romantikus dilettantizmus és pozitivista

gondolat, zsenielv és szabályozott termelés békésen megfér egymás mellett.
Mindegyik ily eszmedarab azonban el
van látva egy kis fékkel, mely abban
a pillanatban, midőn az eszme mármár készül teljes formáját kifutni s
ezzel a regény alapját felforgatni,
működni kezd. Nem egészen Platon és
Nietzsche, nem egészen romantika és
pozitivizmus, csupán csak annyi,
amennyi kiállja a józan polgári elme
kritikáját. Ha nagyon veszélyessé kezd
válni az eszme regénybeli realitása, az
író a tárgyias láttatásból egyszerűen
átesik valami érzelmes bámulatba s
kényszeríti az olvasót, hogy vele
bámuljon és higgyen. Egy pillanatra
meg is hatódunk, aztán meglepődve
vesszük észre, hogy pontosan adagolt
lírai intermezzókat kaptunk, melyek
ugyanazért vannak itt, mint a regény
gondosan kihegyezett fejezetvégei
Hatás van a lényegkeresés helyett.
Lehetetlen nem gondolnunk a drámaíró Lengyel Menyhértre.
Igaztalan volna azt mondani, hogy
érdektelen olvasmány. A könyv első
felében sok helyütt látjuk az eszmék
ínfeszüléseit, várunk valamit. A középtől kezdve azonban regénygondok
lepik meg az írót: az ideális államban
járó-kelő és szemlélődő ember benyomásainak sorozatát valami kép be
is kell fejezni. A külső világ behatása,
a szerelem képében, végét veti a hős
«boldog város»-beli tartózkodásának s
lélekben megtisztultan tér vissza a
tökéletlen európai életbe. E ponton, a
lélekreform gondolatánál le kell vennünk a kalapot. Sajnos, ez a mozdulatunk már inkább annak az utópiaírónak szól, aki majd a lélek igazi
tisztítótüzét teszi meg írása éltető
eleméül. Lengyel Menyhért tapintása
helyes, de ujja szinte véletlenül ér a
valóban érzékeny ponthoz. Azt hiszi,
hogy csődbejutott eszmék regényes
átélése elég ehhez az új reformációhoz.
Műve abban a percben, amint megszületett, már történelmivé vált.
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Gyüjtője multunk hiábavaló erőfeszítéseinek. Arra a magaslati pontra,
melyen «felöltözhetjük az új embert»,
sokkal nehezebb út vezet s az eddig
bevágott utak nem oda visznek.
Kerecsényi Dezső.
Fényes Jenő: Akvarell. Versek.
Szerző kiadása. 1931. Debrecen. —
Érzékeny kedély és rokonszenves lélek megnyilatkozása ez a hat ívre
terjedő verskötet. Halvány és elmosódó színei között itt-ott egy élénkebb is felragyog, ami egy pillanatra
megkap. «Palettáról» című ciklusa
valóban azt mutatja, hogy ebben a
festegető genre-ben még viszonylag
a legtöbbet nyujt. Egy-egy felívelő
kar, finom vonalú száj, egy hintázó,
könnyű mozdulat gyöngéd színekkel
vetődik elénk a festői hatású versekből. A többi ciklus csalódást hoz.
Itt-ott Ady-gyarmatosító törekvések,
sok gics és minél kevesebb eredetiség. Hazafias versei egészen a konvenció határán maradnak. Egy témát
sokszor variál és kihasználja a szólamokat a sablonig. Kis körben mozog
s az a biztonság, amit ez a szűk határ
ad, egyúttal az érdektelenség veszélyébe sodorja mondanivalóit. Itt-ott
felvetődik egy színesebb sor, markánsabb kifejezés, pl. «Szélesen jön, rámhömpölyög az este» vagy a gólyák «kibontott szárnyú ezüst vitorlák», de
ezek ritka és elguruló gyöngyszemek,
amik után sohasem lenne szabad határozott mozdulattal nyúlni, hanem
megvárni azokat a finom remegéseket,
amik a kézig jutva, szemlehúnyva is
elviszik a kereső ujjakat. Ezek a ritka
rezdülések kevesebb verset, de több
szépséget ajándékoztak volna a kötetnek és az olvasónak.
J . M.
Pálma László : A fenyők gyantája
kicsurran. Szerző kiadása. Szombathely. — A kötet verseit költő írta.
Fiatal és induló ember. Témában,
meglátásban, kifejezésben újat tud

adni. Közel a gyermekkorhoz, szájában még friss ízekkel jár az élet gyümölcsös kertjében s talpa alatt még
mezítlábas nyarak síma homokját
érzi. Sok itt a neki iramodás szeles szertelensége, sok az árnynélküli élet
meleg bája. Versei nagy részén még
valami meg nem talált belső harmóniának a keresése érzik s ez az ingadozás csak kevés helyen oldódik fel
kiegyensúlyozottságban. De az a néhány vers, amiben ez a tisztult harmónia megvan, valóban gyönyörködtető : «Hegyalatti házban», «Téli gyümölcsök», «Idill», «Őszi folyó», «Reggel», «Március», «Simahomokú nyáron»,
már törés nélkül lehelik a szépet. Kár,
hogy sok, már másoktól kihasznált
témát a pátosz dagályával próbál
érdekessé színezni, de sikertelenül.
Ilyen pl. «Miért» című verse, amelyben
az élet és az elmulás problémáját kutatja, semmi újat sem adva a csillogó
és nehéz köntös alatt. A pátosz, amivel a költő játszik, olyan eszköze a
hatásnak, amiből a kevesebb mindig
több, mint a sok. Ez a folytonos, fülledt fortissimo fárasztó és egyre üresebben kong. Sohasem szabad a húrt
annyira feszíteni, hogy a feszültség
ne legyen többé fokozható. A megfoghatatlan szépet a keresetlenségben inkább meg lehet közelíteni. De a
rímtelen, sőt sokszor belső ritmus
nélküli verseknek ez a zuhatagja egy
egész köteten keresztül, világosan
érezteti velünk, hogy ez a forma lassan kiélte magát. Ma már olyan új
jelenségek vannak, amikre egy induló költőnek fel kell figyelnie. A versek belső muzsikája : kell, a szavak,
a gondolatok könnyű hintázása : szükségszerű. A ma új költőin valami új
klasszikus íz érzik, újra elfoglalja helyét a száműzött rím. Ez a jelenség
már nem is szórványos : határozott
irodalmi irány. Pálma László költői
stílusa idejét multa. Ennyi szép, üde
és friss lendület, érzés és gondolat,
különb ruhát érdemel. Reméljük, hogy

