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Csak nagy technikai tudása nem vál-
tozot t . Ú j versei is ugyanazzal a kénye-
sen elegáns szóválogatással, furcsa és 
mégis megragadó dallamossággal és 
klasszikusan határozot t vonalú felépí-
téssel vonulnak fel, min t a régebbiek 
és most is teljesen zárt konstrukció-
voltuk fogja meg először az embert . 
Vannak költők, kikben egy festő ve-
szett el, vannak, kikben egy muzsikus, 
sokakban csak egy színész. Sárköziben 
egy építész lelke keres k iu ta t szigorú 
verskompoziciói mögött . 

Első kötetében úgy muta tkozo t t be, 
mint egyike a nagyon kevés f ia talnak, 
aki fölött Ady Endre költészete nyom-
talanul mul t el. Különös és meglepő, 
hogy második kötetében utólérte az 
Ady-nemezis, az obligát «hatás», de 
Sárközinek ez is csak hasznára vált : 
az öregedő Ady hosszú és megtört 
monda tú stílusa színeződött le ra j ta . 
Ez a stílus kiválóan alkalmas kompli-
kált problémák lírai kifejezésére olykép, 
hogy ez a kifejezés a férfias szembe-
nézés jegyében álljon. 

Mert Sárközi nagyon megkompliká-
lódott. H a nem volna olyan elpuffog-
t a t o t t a szó, «világnézeti válságról» 
lehetne beszélni. 

Az első kötetben Sárközinek, akár-
csak a görögöknek, kiket olyannyira 
tisztelt , még nem voltak kérdései, csak 
feleletei. Az Angyalok Harcában két-
ségek nélkül és ha tározot tan a Jó An-
gyal mellett foglalt állást és ez az állás-
foglalás inspirál ta legtöbb ve r sé t ; vagy 
pedig az idillikus pihenés, szemlélve a 
Jóság ruhá já t , a természetet . A költő 
a gáncs nélkül való lovag fehér páncél-
jában jelent meg előttünk, versei dísz-
kíséretében, és akárhogy is erősítgette, 
hogy a Gonosz Angyal is fészket ver 
benne olykor, nem t u d t u k neki elhinni. 
Túlságosan világosan mondta , hogy 
sötétségek is kísértenek benne. Maradt 
a klasszikusan t iszta ember, távol a 
földi szennytől, fehér és naiv tökéletes-
ségben. De ez a tökéletesség, mint min-
den tökéletesség, néha kissé emberi-
t lennek látszott . 

Most «váltott lélekkel», ú j oldalról 
ismerjük meg. Magaslatáról alászállt, 
közelebb jö t t az emberihez, ami a fá j -
dalom. Az egykor oly klasszikusan, 
oly horáciuszosan bizakodó költő ú j 
kötetében most alig ta lálhatni verset, 
melynek hangja nem a csüggedésé 
volna és t é m á j a nem az emberi gyötre-
lem. A Jó Angyal elhagyta harcosát 
vagy pedig kiderült, hogy kérdés fér 
a Jó Angyal jóságához, nem tudom : 

de Sárközi elvesztette fehér biztos-
ságát, ha tározot t és mindig kész mon-
danivalóit, elvesztette önmagát. 

Ez t az egy érzést variálják versei 
f rappáns képek, fölzengő ritmusok 
gazdag váltakozásán keresztül, hol 
megható egyszerűséggel, hol magasz-
tosan pompás páthosszal, de mindig 
lélekbe lá t ta tón és igazul : az embert 
m u t a t j á k , aki elvesztette a legfonto-
sabbat és nem talá l ja a helyét. Az em-
bert, akinek számára az egész átél-
hető mindenség kérdéssé vált, rej-
téllyé, mely fenyegeti az ú j Ödipuszt. 
Most már semmiben meg nem nyug-
hat ik, «mert semmi, semmi nem jó 
úgy, ahogy van». És ez a nem jó nem 
a világ kr i t ikája kíván lenni, — belül-
ről semmi sem jó, ahogy van. 

Gyötrő, önvizsgáló és önkínzó nyug-
talanság — nem a dekadencia tetszelgő 
kinemelégültsége, hanem nyugtalan-
ság, mely őszintén keresi a nyugalmat, 
mely büntetésnek érzi önmagát, ve-
zeklésnek és ú tnak : ez a Sárközi ú j 
mondanivalója . És míg régebbi mon-
danivalója csak önmagát fejezte ki és 
csak a távoli magas ideálokat, mely 
felé tör t , ú j kötete ennél többet és 
elevenebbet a d : gyötrődését és ön-
magá t vesztet t harcát nagyon sokak-
nak, egy egész generációnak, úgy lehet, 
a háború utáni magyar fiatalságnak. 

«Aki elveszíti a lelkét énértem, meg-
nyeri azt.» Sárközi, mikor elvesztette 
önmagát , régi, szigorúan körvonala-
zot t és szinte konstruál tnak tünő 
egyéniségét, épen ebben az elveszett-
ségben valahogy mélyebb önmagát 
ta lá l ta meg, azt az önmagát, kinek 
hangja i nagyon sokunk szívéből vissz-
hangoznak. 

És elmélyülésében bizonnyal még 
ez sem az utolsó állomás. Szerb Antal. 

Erdősi Károly : Napsütéses Indiában. 
A nem nagykiterjedésű eredeti magyar 
út i ra jz i rodalomnak értékes terméke 
Erdősi könyve, melyben kedves köz-
vetlenséggel meséli el négy hónapig 
t a r tó indiai ú t j á t . 

Nápolyból indulva t izenhét napi 
tengeri ú t u tán Colomboban, Ceylon 
fővárosában kö tö t t ki. A gyönyörű 
szigetet beutazva Keletindia déli részét 
nézte meg, ma jd innen Nyugatindia 
Gibral tár jának, Singaporénak érinté-
sével J á v a szigetére hajózot t s t izen-
kétnapos au tó tú rá ja a lat t alaposan 
szemügyre vet te «a világ leggazdagabb, 
legjobban adminisztrált fűszeres bolt-
jának» minden nevezetességét. Jává-
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ból Ka lku t t ába u tazot t s innen tovább 
Darjeelingbe, Benaresba, Agraba, Del-
hibe s végül Bombayn keresztül Egyip-
tom érintésével vissza Európába. 

Erdősi nem tartozik a nagyképüs-
ködő «tudományos» út i rajzírók közé, 
akik száz helyről összeszedett tör té-
nelmi, néprajzi, statisztikai s egyéb 
adatokkal zsufolják tele s teszik szá-
razzá könyvüket, hanem azok közé, 
akik a maguk szemével lá tnak, egyéni 
megfigyeléseiket, t apasz ta la ta ika t és 
hangulataikat ad ják anélkül, hogy az 
olvasó figyelmét kelleténél jobban ön-
magukra i rányí tanák. A szerző világ-
látott, művelt ember, amellett jó meg-
figyelő és finom lélek, kinek kalauzo-
lása diszkrét és kellemes. Igy szívesen 
utazunk vele a nagy óceánjárókon, a 
trópusi vidékek természeti szépségei 
között, a hindu és mohamedán India 
káprázatosan t a rka és érdekes életén 
át. Vonzó, hangulatos elbeszélése élén-
ken képzeletünk elé t u d j a varázsolni 
a dzsungelt, a buddhis ta papnevelőt, 
az óriási romvárosokat , a Himalá já t , 
Körösi Csorna Sándor egyszerű s ír ját , 
a hindu és mohamedán művészet cso-
dáit, a missziók bámulatos munkásságát 
és tömérdek más érdekességét ennek a 
miénktől annyira különböző világnak. 

A 181 képpel illusztrált, szép kiállí-
tású munka, azt hisszük, kedves könyve 
lesz az útleírások i ránt érdeklődő öre-
geknek és f ia ta loknak egyaránt . 

Szinnyei Ferenc. 

Markó Miklós : A régi mulató Ma-
gyarország. Híres cigányzenészek. Har-
madfélszáz oldalon több, mint félezer 
rajz, fénykép és reprodukció : szöveg-
ben és képben a régi vigadó Magyar-
ország kel ú j életre e könyvben. Gaval-
lérok, akik huza t ták , muzsikusok, akik 
húzták. Cinka Pannátó l kezdve a mai 
számbavehető vidéki cigányprímásokig 
az összes jelentős cigányok arcképét 
közli a szerző s a legtöbbnek rövid élet-
ra jzá t is mellékeli. A legnagyobbak 
élet- és jellemrajzával, mint pl. Pa t i -
karus Ferkóéval, Rácz Paliéval, rész-
letesebben is foglalkozik s ál talában 
szeretettel, mondhatni : lelkesedéssel 

rajzol ja meg a híres cigányok s a velök 
le tűnt kor képét. 

A könyv szerzője azokhoz fordul 
elsősorban, akik maguk is belekapcso-
lódtak életükkel a «mulató Magyar-
országába. Az ilyen olvasók bizonyára 
némi mélabúval szemlélik régi prímá-
saikat s a bandá t , mely i f júságot , régi 
szerelmeket, hajnal i cécókat s he j ! 
könnyen odadobott bankókat idéz fel 
emlékezetükben. Hol van m a már a 
Rácz Pali nyíre t tyűje , hol a ket té-
szakított százas, melynek egyik felét 
valamikor Piros Jóska homlokára ra-
gasztot ták ! A könyv írója is fá j la l ja a 
korszak vá l tozásá t : «Magyarországon 
ma összesen 12.000-nél t öbb cigány-
muzsikus él s több, mint negyedrésze 
alkalmazás nélkül. Naponként előfor-
dul, hogy a fővárosban elsőrangú ban-
dák oszlanak fel s i t t állandóan hely 
nélkül van legalább 2000 cigányzenész». 

Bizony, változik a világ, de ezen 
még sincs oly nagy okunk keseregni, 
mint a szerző gondolja. A józanodás 
épen nem árt , mer t a régi országnak 
az az erőfölöslege megszünt, melyből 
a vigalom és mámor táplálkozot t . Az se 
olyan megrovandó dolog, hogy «állás-
ta lan színészekből és B-listásokból to-
borzott bandák rohamozzák meg a 
közönség fülé t»: a színészek és B-listá-
sok is magyarok, nemcsak a — cigá-
nyok s így nekik is joguk van a kenyér-
keresetre. A jó cigányok meg fognak 
maradni , amíg a nóta szükséglet lesz, 
(s mikor nem lesz?) az elfoglalt ország-
részekből beözönlött t izedrangú cigány-
bandák mostoha sorsán pedig csak 
annak a boldog embernek van oka bán-
kódni, aki egyéb gond és bána t hí jával 
van. «A régi mulató Magyarország» 
ma arra int , hogy a mulatságnak vége : 
józanság, takarékosság és munka lép 
helyébe. 

Markó Miklós könyve egyébként a 
mul t napok (vagyis inkább éj tszakák) 
művelődéstörténetének egy darabja s 
a szórakoztatás érdekén kívül már ily 
szempontból is figyelmet érdemel. 
A könyv a szerzőnél (VII., Abonyi-u. 
19.) rendelhető meg. Ára 12 P. nn. 
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