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Szent Benedek Emlékkönyv. 529— 
1929. Pannonhalma, 1929. A Pannon-
halmi Szemle negyedik évfolyamának 
első száma, mint jubileumi hódolat 
jelent meg a Szent Benedek-rend fenn-
állásának 1400 éves ünnepe alkalmá-
val. A magyar művelődés terén nagy 
érdemeket szerzett, kiváló rend tagjai 
sokszempontú, mély tanulmányokkal 
állottak a jubileumi esemény szolgá-
latába s igyekeztek kifejteni a Szent 
Benedek-rend történelmi létének tar-
talmát és szellemét. A tanulmányok 
középpontjában a Regula áll, a nyu-
gati szerzetesség első törvénykönyve, 
amely megszabta a benediktinus szer-
zetesi élet-forma alkatát és kijelölte 
azokat az alapokat, amelyek idők foly-
tán kialakult Szent Benedek-rendjé-
nek minden más rendektől elütő, sajá-
tos szelleme. A most kiadott Emlék-
könyv ennek a szellemnek vallási, 
művelődési, történelmi, társadalmi ele-
mekre való felbontása és értékelése. 
S ha még azt vesszük figyelembe, hogy 
minden egyes tanulmány távlata euró-
pai mélységű, történeti beállítása pedig 
kiterjed az egyetemes történet 1400 
éves időrendjére, akkor látjuk igazán, 
hogy e kötetben tulaj donképen a ke-
reszténység valóságától föltételezett 
szellem-történetet kaptunk. 

A tanulmányok tartalma, megvilá-
gító célzata igen változatos. Bárdos 
Remig főapát finom Prológusa után 
Strommer Viktorin Szent Benedek 
egyéniségéről, Kalovics Hadrián 
A Regula forrásairól, Molnár Bertalan 
A Regula viszonyáról a korábbi és 
egykorú Regulákhoz, Kokas Rajmund 
A Regula nyelvéről és stílusáról, Kühár 
Flóris A Reguláról, mint törvény-
könyvről, Jándi Bernardin Schola 
Dominici Sevitii-ről, Mázy Engelbert 
A benediktinus lelki élet alapjairól, 
Szalay Jeromos A benediktinus család 
és a római familiáról, A Szent Bene-
dek-rend tudományos érdemeiről. 
Schermann Egyed A szerzetesi foga-
dalmak a Regulában címmel, Molnár 
Bertalan A Regula szövegtörténeté-
ről, Szunyogh Xav. Ferenc A Regulá-
ról és a liturgiáról, A Regula a reform-

kongregációkban tárgykörről, A Re-
gula és a misszió történetéről, A Regula 
irodalmáról, Horváth Ádám A szent 
Regula elterjedéséről, Linzer Szilárd 
A Regula és a szentek kapcsolatáról. 
Kollár Gedeon A Regula pedagógiájá-
ról, Mihályi Ernő Szent Benedek tör-
vénykönyvének hatásáról a művésze-
tekre témáról, Erdélyi László A Regula 
és Magyarország kapcsolatáról, Balogh 
Albin Szent Benedekről szóló régi 
képek Rómában kérdésről írnak. A ta-
nulmányok sorát Serédi Jusztinián 
hercegprímás emelkedett megemléke-
zése zárja be. Természetes, hogy az 
egyes tanulmányok érdeke inkább az 
egyes kérdések szempontjának fölve-
tésében, mint kimerítésében áll. A for-
mai megvalósítás ezért sokszor nem 
is kívánkozik túl az esszé keretein. 
Egyik-másik értekezés azonban így is 
rendkívül sokat ad. Igy külön ki kell 
emelnünk Szunyogh Xav. Ferenc ösz-
szefoglaló kritikai bibliografiáját a 
Regula irodalmáról, mely első a maga 
nemében, s amelyhez hasonlót a kül-
földi irodalom sem tud felmutatni. 

Általában az egész kötet méltó ki-
fejezése annak a tiszteletnek, mely 
Szent Benedek fiait rendjükkel szem-
ben eltölti, s amellyel a történelmi 
értékelés is a rend nagy érdemeinek 
tartozik. ss. 

Karinthy Frigyes : Minden másképen 
van. (Budapest, Athenaeum-kiadás.) — 
Minden másképen van, mint érzékeink 
mutatják, másképen, mint a közföl-
fogás véli. Karinthy világának ez a hit 
a tengelye. Semmi meglevő nem jó 
neki: a gondolkozás ellenmondásait, a 
művészet gépies fogásait egyazon türel-
metlenséggel ostorozza s épily kitar-
tóan tiltakozik a természet vak erő-
szakossága ellen is. Túl a testi lét 
börtönrácsain valami magasabb, va-
lami tökéletes eszmevilágot sejt. É p 
ezért örök elégedetlenkedésében sem 
pesszimista. Legújabb kötetében egye-
nesen azt írja : «Vajjon lehet-e igazam, 
mikor szomorú vagyok? Nem hiszem». 
E szerint csak a vidám, egészséges 
embernek volna igaza, hiszen csak az: 



96 

ilyen tud végleg fölébe kerekedni e 
földi nyomorúságnak: föl az ismeret-
len Istenig. 

Ez a metafizikai ösztön munkál 
Karinthy minden jelentős alkotásában, 
még krokijainak is ez ad mélyebb táv-
latot. Optimizmusa külön helyet biz-
tosít neki százedeleji irodalmunkban. 
Móricz derűs óráinak tiszta humora 
mellett annakidején jóformán csak 
Karinthy tudott bennünket megkacag-
tatni s ez a hatalma azóta sem hagyta 
cserben, bármennyire elcsépelte is köz-
ben egyes fogásait. Új kacaj volt ez, 
addigi irodalmunkban semmi máshoz 
nem hasonlítható. Tragikomikus fin-
torai Heinével tartanak némi rokon-
ságot, de ez a szellem rokonsága volt s 
nem a modoré, mint régebbi dalköl-
tőinknél. Karinthyban az éles értelem 
érzelgős pátosszal, a kíméletlen gúny 
tragikus komolysággal, a fölényes pro-
blémalátás könnyelmű torzítással ele-
gyül. Van valami kétlelkűség benne, 
sokáig reménykedtünk, hogy ez az 
érdekes egyéniség teljesértékű munkák-
ban fog megnyilatkozni. Nem így tör-
tént. Az aránylag könnyű siker tova-
sodorta : mulattató lett belőle, s lelke 
igazi tartalmát évek óta leginkább 
holmi magasigényű csevegésekben 
szórja szét. 

Ilyen gyüjtemény legújabb kötete 
is, melyben ötvenkét vasárnapi cikkét 
adta ki. Hol tréfásan, hol komolyan 
ezekben is igérgeti még, hogy majd 
egyszer összeszedi magát s megalkotja 
élete főművét. De hogy ez a reménye 
aligha fog valósulni, arra nézve ép ez a 
kötet tartalmaz fontos vallomást. Ebből 
a szellemes és csaknem mindig érdekes 
íróból sok tekintetben hiányzik a mű-
vészi teremtőerő. Pompás rutinnal éli 
bele magát kész formákba, de stíl-
problémái nem voltak soha. Maga 
mondja, mily komikusan hat rá «az a 
halálos komoly, kétségbeesett erőfeszí-
tés, amibe (!) a legtöbb író beleőrül, 
hogy érzése vagy hangulata, vagy gon-
dolata, vagy megfigyelése számára 
kiválogassa az eddig ismert és ezután 
még elképzelhető írásmódok és modo-
rok legjobbnak vélt lehetőségeit». 

Nem úgy bukkan-e elénk ebből az 
elképzelésből az író, mint valami agya-
furt fickó, aki hosszú fejtörés, számít-
gatás után legjobb belátása szerint 
választja ki a maga formáját, amint 
legészszerűbbnek ítéli? Mert esetleg 
választhatna mást is, gyárthatna gép-
kocsi helyett egyéb tömegcikket, pél-
dául órát. Tudom, hogy Karinthynál 

jobban senki nem háborodna föl, ha az 
alkotást józan elmeműveletnek minő-
sítenék ; de íme ő maga minősíti an-
nak, egész sereg költő receptmodern-
ségére világítva rá önkéntelenül. Ka-
rinthy nem sorozható e szikkadt fej-
költők közé, mindig becsületesen töre-
kedett rá, hogy önmagát adja ; csak 
épen az a halálos komoly, kétségbesett 
erőfeszítés hiányzott belőle, amelyet 
fönti idézetében oly komikusnak talál. 

Nem hiába küzd az ész tirannizmusa 
ellen, saját zsarnokát iparkodik ledön-
teni. A ráció foglya ; fantasztikuma sem 
organikus, hanem logikai fantasztikum, 
légüres térre szorul. A szerves élet any-
nyira ellenszenves előtte, hogy a gép-
emberről ír lelkes utópiát. Néhány 
típust ismétel örökké ; nem ebben van 
gazdagsága, hanem fogyhatatlan ötle-
teiben. Hányszor hatolnak a legko-
molyabb gondolatok határáig ezek az 
ötletek ! Túlról már testvérkezek nyul-
nak feléjük, de ekkor váratlanul nyelvet 
öltve torpannak vissza. Karinthy a 
legmélyebb fölismerést is szereti túl-
licitálni egy újabb — rendszerint már 
épen nem mély — ötlettel. Kedves ki-
induló pontja a racionalista bölcselet 
első lépése : dubito, ergo sum. De ez 
után nem következik nála újabb lépés. 

Egyik most kiadott cikkében panasz-
kodik, hogy egész sereg eszmét vetett 
föl, de egyetlen kritikusa se vette ko-
molyan. Talán van is ebben valami, 
de ki a hibás? Vette-e ő magát komo-
lyan valaha? Volt-e benne halálos, 
kétségbeesett erőfeszítés? Nem, nem 
és nem. Karinthy ma is elsősorban 
krokiíró és csevegő. Ebben a műfajban 
elsőrangú. Tele örök éberséggel, vita-
ösztönnel, sokoldalú tudományos tájé-
kozottsággal s mindig el tud árasztani 
írásain valami közvetlen lírai hangu-
latot. Mostani gyüjteményében is sok 
termékeny elmélkedése van. (Előszó, 
Fordított világ, Ma szomorú vagyok, 
Az író becsülete, Nevetés, Film, Fejlő-
dés, Kaleidoszkóp.) Nagyon szép, amit 
Tóth Árpádról ír (Pádi és Pasi.) Né-
hány kroikja a legmagasabb szinten 
mozog. (Fuksz úr, Mint idegen forgok 
Pesten.) Mély és érdekes diákkori em-
lék a Martinovics, kár, hogy egy-két 
olcsó bohócság ebbe is vegyül. 

A könnyű műfaj minden lehetőségét 
fölhasználja ez a kötet, egész a nyersen 
egymás mellé dobált eszmevillanásokig 
és viccekig. Az író állandóan a társas-
lény pózában van előttünk : vagy egy 
ismerősével, vagy az olvasóval, vagy 
legalább önmagával vitatkozik. Egy 
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pillanatra sem hagyja egyedül benne a 
költőt a cinikus észember, Ént az 
Énke. Ez a kettősség gátolta meg mű-
vészi kibontakozását, s ez gáncsolja el 
benne folytonosan a gondolkozót is. 
Van centrális életérzése, de nem tudja 
alkotássá süríteni; van egységes világ-
képe, de számunkra csak negatív voná-
saiban hozzáférhető. 

Vonzó optimizmusa és százszorosan 
időszerű metafizikája ellenére ki-ki-
ütközik belőle bizonyos fölfogásmód, 
amelytől idegenkedünk. Igen jellemző 
két egymás mellé helyezett elmélke-
dése. Az egyikben szegény agyonrágal-
mazott Baker Josephine-t rehabilitálja, 
miután fölfedezte hasonlóságát «bizo-
nyos Jolán nevű lipótvárosi hölgyhöz»; 
a másikban a hét vezér lovasszobra 
ellen háborog, mert ezek szerinte nem 
hét ember, hanem hét ló halhatatlan-
ságát hirdetik. S azt sem hallgathatjuk 
el, hogy ez a minden iránt érdeklődő 
szellem, aki még hozzá azt gondolja, 
hogy a stílustörekvésből annyi is elég, ha 
betartja «a mindenkor épen érvényben 
levő grammatikai szabályokat», csak-
ugyan vehetne magának egy kis fárad-
ságot, hogy e szabályokat teljesen el-
sajátítsa. Ha már okvetlenül kötelező-
nek érzi, hogy X-nét így beszéltesse : 
«Mit tehet róla, hogy Karcsi egy ilyen 
érzékeny bolond» — Isten neki, de 
kárpótlásul ne ott mellőzze az egy-et, 
ahol az elhagyása ép ellenkező értelmet 
ad a gondolatnak. («Aki azonban csak 
keveset ért fizikához» e. h. : aki azonban 
ért egy keveset a fizikához.) Ügyelnie 
kellene az «ami» és «amely» különb-
ségére is, amelyet minél népszerűbb 
egy író, annál inkább köteles figye-
lembe venni. Olyan rohamosan hanyat-
lik nyelvérzékünk, hogy a komoly 
becsvágyú íróktól e téren is meg kell 
követelnünk a teljes tudatosságot és a 
legszigorúbb önfegyelmet. 

Juhász Géza. 

Poétaavatás. Új poétát avat az 
Aurora-kör : i f j . Szász Károlyt. A Szász 
családban szent tradició az irodalom 
művelése és szeretete és ivadékról-iva-
dékra szállván, a lélek tisztasága, a ne-
mes hagyományok tisztelete nem vál-
tozik, csupán a hang, a nyelv idomul a 
kor szelleméhez. És így az Aurora-kör 
igen tiszteletreméltó feladatot vállalt, 
amikor ifj. Szász Károly A mi nótánk 
című kötetét útra bocsátotta. 

A kötethez Szász Károly, a költő 
atyja, maga is költő, írt előszót. Ez sok-
ban különbözik a megszokott előljáró-

beszédektől, a vállveregető, vagy pro-
tezsáló felhívásoktól. Itt apa mutatja 
be a fiát, nem költő a költőt, azt mond-
ván : boldoguljon ez a könyv a maga 
érdeme szerint. Inkább a családi vonat-
kozásokat hangsúlyozza, mivel e kötet 
Szász Károlynak, a költő-püspöknek 
dedikálódott születésének százéves for-
dulója alkalmából és így nagyapa, apa 
és fiú egy-lelkének fáklyája lobog fel 
benne újra a Líra örök oltára előtt. 

Irodalommal foglalkozó csak némi el-
fogódottsággal veheti kezébe e kötetet, 
amely mindazon kívül, amit sorokba 
tördelve az ifjúi lélek tiszta hitével vall, 
arról tesz tanuságot, hogy ebben a csa-
ládban, generációkon keresztül, az iro-
dalom olyan szent eszmény volt min-
dig, amelyben mindhalálig hittek és a 
tollat úgy megbecsülték, mint ahogy 
ősi katonacsaládokban az ükök diadal-
mas csatákat járt kardját. 

És manap, amikor a toll kenyérke-
reső eszközzé degradálódott és a költő-
nek sincs valami nagy becsülete ebben 
a hajszás világban, amelyben a reklám 
is a költő eszközeihez nyúlt már és ha-
zudja azokat mindennapivá, üdítően 
jó érzés arra gondolni, hogy az új poéta 
olyan otthonból szakadt ki, ahonnan 
örökölt, el nem múló hitet hozott ma-
gával. 

Ez a hit teszi becsessé e kis könyvet. 
Értéke felől lehetnek eltérők a vélemé-
nyek (induló poétánál ez nagyobbára 
így szokott lenni), annyi bizonyos, hogy 
ez a fiatal, forrongó lélek, friss és tiszta 
dalokat is énekel, erő és akarás pa-
rázslik soraiból, egy-egy dacos strófáját 
kemény ívelésű gesztus kíséri és el 
tudja hitetni velünk is, hogy hite nem 
önáltatás és célhoz fog érni. 

Szőlőérés idején elkerülhetetlen, hogy 
a szél idegen szőlők himporát át ne 
hajtsa a kertünkbe. Igy esik, hogy az 
első termés mustjának egy-egy kortya 
közeli elődök borára emlékeztet. De a 
termés többsége olyan nemes ízű italt 
ígér, amely nem lesz méltatlan a család-
beli elődök magyar földön szüretelt 
óborához. Majthényi György. 

Guadelupe. Mexikói regény. (Pallas.) 
Mexikó ma az Északamerikai Egye-
sült-Államok alig leplezett gyarmata 
s a kalandorosított bolsevizmus ame-
rikai telephelye. Az Uniónak így jó ez : 
legyen független Mexikó és mégis 
függjön ; államszervezete csak annyira 
működjön, amennyire az olaj- és bánya-
érdekeltségeknek szükséges. Kommu-
nistái állami célkitűzés nélkül uralkodó 
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rablók. A kérdőjeles szerző a legtisz-
tább helyismerettel építi fel hatásos 
regényét, egyszerre benne vagyunk a 
mai mexikói világban, mindent meg-
értünk és mindent tudunk. E tájéko-
zottságunkat könnyedén érjük el s 
birtokában fokozott figyelemmel kísér-
jük a regény alakjait. 

Mindenki tudja, hogy Mexikóban a 
legszörnyűbb katholikus üldözés folyik. 
Ez a mai mexikói élet forgópontja ; egy 
katholikus országnak nem szabad katho-
likusnak lennie. A Guadelupének is ez 
a t á r g y a ; hatása azonban túlnő a 
katholikus kereteken, az egyetemes, 
nagy emberi szabadság megrázóerejű 
írásává válik. Minden diktatura, min-
den szabadságeltiprás gonosz ; az afgán 
elűzött pap világbakiáltása ugyanoly 
mélyen emberi, mint Kemál basa meg-
gyötört, átalakulni nem tudó törökjeié, 
vagy a husvétját megtartani nem biró 
muzsiké. Nem papirosszabadságról van 
itt szó, nem a nagy francia forradalom 
hullószirmú szabadságrózsáiról. Elemi 
tényekről, melyek nem is jogok már, 
hanem szükségletek, mint a levegő 
vagy a víz. A mexikói katholikus-
üldözést ebből a szempontból kell fel-
fogni, az nem a katholikusok belső 
felekezeti ügye. A Guadelupe szerzője 
itt fogja meg igen okosan a kérdést, 
katholikus regényt ír, de az elemi em-
beri élet tátongó sebei jajdulnak fel 
belőle ; mindenki ügye ez ! 

Népeket nem lehet boldogítani haj-
lamaik és hagyományaik ellenére. Ma 
mégis az ilyen szándékok korát éljük. 
E szándékok között lehetnek meg-
győződésből és jóindulatból fakadók, 
Mexikónak azonban nem az ilyen bol-
dogítókból jutott ki. Hitvány álprole-
tárok ültek e szerencsétlen ország 
nyakára, az Egyesült-Államok egyet-
len mozdulatával lefricskázhatná őket 
onnan, de nem teszi. Mexikó szenved, 
mert a világ legálszenteskedőbb orszá-
gának szomszédja. Ismétlem, katho-
likus regény a Guadelupe : a vallás-
szabadságért, az egyetemes emberi 
jogokért. Csak egyarcú szabadságot 
akar, a mindenkire ragyogót. 

Miért nem foglalja el egyszerűen az 
Egyesült-Államok ezt a Mexikót, mint 
annakidején Texast? A Guadelupe 
szerzője megfelel erre s talán ebben az 
egyetlen pontban nem tiszta egészen 
az ítélete. Azt mondja ugyanis, hogy 
a protestáns többségű Unió Mexikó 
elfoglalásával egyszerre annyi katho-
likust kapna, hogy lakosságának fele 
hirtelen katholikus lenne. Ez nem egé-

szen így van. Ha Mexikó tiszta fehér-
fajú emberek országa volna, az Unióhoz 
tartoznék régen, katholikus volta elle-
nére is. Inkább Mexikó temérdek szí-
nes és kevertfajú emberétől félnek. 
Ami érték van Mexikóban, az úgyis az 
övék. A szerintük aljaember-színesek 
meg kívül maradnak országuk hatá-
rain. Igazuk is van, ekkora tehertételt 
nem bírna meg az amúgy is bizony-
talankodni kezdő amerikai fajkohó. 

Ebregonra és Vallesra, a modern 
Mexikó e két sötét alakjára azonnal 
ráismerünk a regényben, még nevük-
ben sincsenek nagyon elkendőzve. 
A férfi főhős, Torres Ramon még isme-
retlen lovaskapitány a regény kezde-
tén, katona minden különösebb egyéni 
állásfoglalás nélkül. Vallás- és szabad-
ságjogok dolgában közömbös. Országa 
uralkodó álkommunistáit nem méltatja 
sem tiszteletre, sem megvetésre. Amint 
azonban megnő nagy katonának s a 
köztársaság egyik legismertebb férfiá-
nak, egyre jobban megismerkedik azok-
kal a súlyos és egyedül értékes emberi 
törvényekkel, melyeket a csak hata-
lomért lihegők nem látnak soha. Torres 
Ramon nagy emberré magasodik, meg-
igazul. A végén vállára tűzi a felkelők 
fehér keresztjét. 

Nincs ebben az átalakulásban semmi 
papos. Sőt, pap nem is kerül a tiszt 
közelébe egyetlenegyen k í v ü l ; ez az 
egy is átlövi Torres Ramon tüdejét. 
A változás oka kettős : egy Guadelupe 
nevű lány, meg a tiszt felnyílt szeme. 
Guadelupe nem költött alak, valóban 
élt és 1927-ben vértanuhalált halt. 
A regény hódoló tisztelet e leány 
emléke előtt. Ily regényalak előtt a 
kritikus tiszte sem lehet más : aki 
maga véste magát a világ köztudatá-
ban tökéletesre, nem illethetjük mé-
ricskélő jelzőkkel. Csak ennyit még 
róla : szép volt, igazi feleségnek való, 
hős és állhatatos. 

Egy spanyol guerillero a regény har-
madik főalakja. Élt ez is, ha nem is 
egészen a regényben megjelenített for-
májában. Hatalmas, erős, született 
vezér ez a Santa Cruz, ilyenre volna a 
valóságban szükségük a mexikóiaknak 
minél hamarabb. 

Találó képeket adnak az apróbb 
alakok is. Roberto Luz, Calles rendőr-
főnöke, Escobar dr., Torres Ramon 
barátja, Sanchez, az elamerikaiasodott 
mexikói, ki mindenáron miniszter akar 
lenni, Lenora Sanchez, a szép és el-
szánt meszticlány, mind-mind érdekes, 
figurák s a regényt jól viszik előre. 
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A regényírás technikáját jól érti a 
Guadelupe szerzője. Szerkeszteni, be-
széltetni tud. Leírásai beleillenek az 
általános mozgalmasságba, nem elemez 
agyon semmit. A kenetesség van leg-
messzebbre tőle. Jól tagol, ahol az 
ember szeme megragad, mindig valami 
érdekesség köti le. Aki belekezdett a 
könyvbe, nem tudja abbahagyni; ka-
landor, sőt bűnügyi regény, ha akarom; 
a legnemesebb célból íródott pompás 
eszközökkel. 

Azt hallom, magyar ember a kérdő-
jeles szerző. Bizonyos vagyok benne, 
hogy regénye hamar eljut külföldre, 
ami minden tekintetben kívánatos is. 
Az igazi cél, a nagy szabadságharc 
nyer vele. A magyarok ügye szintén. 
Nekünk mindig az üldözöttek mellett 
jelölte ki helyünket a sors, de most 
különösen oda kell állnunk. A min-
denki szabadsága mellé, hogy ne le-
gyenek rabmagyarok. Kilián Zoltán. 

Tamás Lajos : Üvegen keresztül. (Ver-
sek.) Szerző saját kiadása. 1929. «Con-
cordia» könyvnyomda és kiadóválla-
lat. Bratislava-Pozsony. Az üveg vonz. 
Az üveg átlátszó anyaga, keménysége, 
hideg merevsége szuggesztív erőt rej-
teget. Tamás Lajos is ezt érezhette, 
midőn az üveget választotta versei 
szimbolumául. 

Még visszacsuklik belém az élet, 
A segítséget üvegen keresztül várom, 
De lelkem alján gyűlnek már a 

nehéz csöppek, 
A karomon néha végigfut egy isme-

retlen rángás 
S ilyenkor bódultan támaszkodom 

neki az üvegnek. 
Érzem, tiszta, érzem, átlátszó és 

mégis börtön. 
Milyen vékony, kis összeszedett erő, 
Egy roppanás, 
S dirib-darabra törne . . . 

Ezután még egy sor jön, talán már 
fölöslegesen : 

. . . Furcsán nézem az öklöm . . . 

Amint látható, e kis vers nem sokat 
igér. Nincs benne igazi lírai hajtóerő, 
inkább intellektuális idegvillózás. A 
többiek pedig épen mögötte marad-
nak, kivéve öt-hat hasonlóformájút, 
amelyeket cím szerint felsorolok : Csak 
a szívét nem látom soha, Ő csak dísz, 
Mindig mással, Vén fa, A csönd felé 
haladunk, Több az élet. 

A versfüzet 58 darabjához arányítva 
bizony csekély ez a szám. Csupán ezek-
ben a versekben tudtam zavartalanabb 
lírai élvezetet találni. Pedig a többi 
versek átélésekor is volt valami, ami 
kellemesen érintett. Kassák számozott 
versei jutottak eszembe, pusztán csak 
a kötetlen forma képzettársítására. 
Tamás Lajos 46 költeménye vers-
sorokra tördelt próza, csupán 12-szer 
próbálkozik meg a kötöttebb rímes 
formával. Hiába keresné valaki ezek-
ben a hangulatokban a proletárköltő — 
vagy ahogy ő szereti magát hinni és 
nevezni : a proletárok A d y j a — mar-
káns, tragikus páthoszú kirobbanásait. 
Mégis Kassák jutott eszembe, mint 
gyüjtőfogalom s jól esett itt az inter-
punkciózásban és józanul kiszámított 
logikai halálugrásokban is kifejtett ere-
detieskedésnek a hiánya. Tamásnál 
a helyesírás rendes, a pontokat és 
vesszőket normálisan használja, mint 
a többi halandók. Úgylátszik, tudja, 
hogy úgyse ilyen külsőségesen dől el 
az irodalmi érték sorsa, ennélfogva 
fölöslegesnek tartja a legkülönbözőbb 
világérzésű irodalmi munkák meg-
ítéléséhez is okvetlenűl szükséges meg-
értési folyamat közös nevezőjét, a 
helyesírást és az emberi logikát, különc-
ségekkel megzavarni. 

Micsoda világnézet, vagy költőkre 
alkalmazva helyesebben : világérzés tük-
röződik Tamás Lajos költészetéből? 

A verseiből ilyeneket tudunk meg : 
az apjával sohase beszélt, özvegy édes-
anyja gondosan ellátja mindennel, sze-
reti a virágokat, a férfi és a nő hivatá-
sát Schiller-i stilizáltsággal nézi, a 
magyarság problémája a legnagyobb 
kérdés neki, melankólikusan veszi tudo-
másul az erőszak, az ököl sorsokat el-
némító hatalmát, megadóan vizsgál-
gatja ezer darabra tört önmagát s már 
csak egy a célja : béke. 

Az imént felsoroltak tág fogalmi 
köre sok más egyént is befogadhat. 
Szűkíteni kellene a kört, összeszorítani 
egy pontba : a központba : a lélekbe. 

Evégből az 58 verset átéléseim ros-
táján át hétre csökkentem : az idézett 
címversre és a hat, névszerint ki-
emeltre, ahol inkább az emóció sodró 
ereje viszi az elsődleges szerepet. Úgy 
érzem, hogy e hét vers közt lehetne 
legsikeresebben megfogni Tamás Lajos 
lírai lényegét. 

Mit árul el ez a hét vers különlege-
sen? 

Intellektuális lemondást, össze-
vegyítve a természet egyszerű, szelíd, 

7* 
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nosztalgiás képeivel és a technikának 
a modern költészetben használatos 
néhány kifejezésével. 

Mivel ez a legszűkebbre vont kör is 
pusztán csak sejteti azt az elemezhetet-
len idegingert, amelyet e költészet 
lényegének kitapogatása közben ér-
zek, gyakorlatilag érvényesítem az 
azonosság elvének tanulságát és alább 
idézem szerintem legjellegzetesebb ver-
sét : 

Csak a szívét nem látom soha. 
Néha egy paraszt, jóképű, mokány, 

téved el hozzánk kis tanácsra, 
Szedi a szót, a lelke alját kavargatja, 

hogy minél ünnepélyesebb lehessen 
S minél kevésbbé hasonlítson ön-

magára. 
Díszes ruhát ölt, se paraszt, se úri, 
Úgy jön el hozzánk, urakhoz beszél-

getni. 
Ha kér valamit, nagyon alázatos, ha 

követel, bőbeszédű, hangos, 
Csak a szívét nem látom soha 
S hogy mit akar, azt hosszú kanyaro-

dással 
Kell rajta kitapogatnom. 
Tamás Lajos a szív felé tapogat, mint 

ahogy a követ a Föld centruma felé 
sodorja a gravitáció. A vázában her-
vadó harangvirágban megsejti a vágya-
kozást : a föld felé, amelyből kiszakadt. 
(Ő csak disz.) A gép előtt görnyedten 
másoló nyomdász elveszett sorsa fel-
idézi lelkében a pásztort és a szántó-
vetőt, az esőt és a napfényt. (Mindig 
másol.) Meghatja az agg fa lsssú el-
múlása és az altató földanyára gondol. 
(Vén fa.) — Megérzi a csönd építő 
hatalmát s benne a lélek terebélyese-
dését. (A csönd felé haladunk.) — Vé-
gül ámulva látja, írásából az ablakon 
át az utcára kitekintve, hogy mennyi-
vel több az élet. (Több az élet.) 

Ez a néhány kötetlen, rímtelen vers 
jellemzi leghívebben Tamás Lajost. 
A kötött rímes forma nyűg neki, ilyen-
kor lidércnyomásként üli meg a zengő 
korlát : a metrum és a rím. Pedig meg-
győződésem, hogy végső nyomatékot, 
végső zenei befejezettséget csakis ez 
tud biztosítani a hangulat számára s 
jöhetnek bármilyen ellentétes áram-
latok, a chaosz lecsöndesedésével ez 
zárja be a kört. Mindenesetre kétélű 
fegyver ez : a gyöngének szánalom, az 
erősnek diadal. 

Tamás Lajos a dolgok szíve felé 
tapogat, de csak üvegen keresztül. Nem 
képes igazán fölolvadni a hangulat 
zenéjébe, legtöbb verse modern iro-

dalmi reminiscenciákból táplálkozik, 
hosszabb-rövidebb sorokra szaggatott 
reflexió. 

A költészet Homunkulusza ő is, 
fiolába zárt láng, alakuló lélek, mely 
testet ölteni törekszik, de az üveg 
csillogó fala elleneszegül. Szét fogja-e 
egyszer törni az üveget? Ki tudja azt? 
Ő maga nem reméli. 

Van-e vigasztalása a Homunkulu-
szoknak? Van. Egyszer ők is elérik a 
tengert, az ősnyugalom és őschaosz 
révét, amelyet a teremtő géniusz már 
életében megízlelt, s mélységével ismét 
egyesülhetnek. 

Csöndes szántás az ő költészete, a 
köves talaj feltörése, aztán megy 
odébb, hogy «más vessen és más aras-
son». Gulyás Pál (Debrecen). 

S. Nagy László: Zenélő kút. (Az 
Erdélyi Szemle kiadása.) Négy és fél-
íves füzet ez a Zenélő kút, két törté-
nelmi elbeszélés van benne s az Élő 
Erdély című sorozat első számát teszi, 
írója, ki szerkesztője az Erdélyi Szemle 
című lapnak, úgy nyilatkozik előszavá-
ban művéről, hogy : 

«ha nem is lesz sorsdöntő e törté-
nelmi időkben, mindenesetre bepillan-
tást fog engedni abba a tükörbe, me-
lyet Erdély lelkének nevezünk.» 

Az ajánlás után fokozott figyelem-
mel olvastam el a két novellát. Már az 
első történelmi elbeszélés megerősítette 
S. Nagy Lászlónak azt a véleményét, 
hogy füzete nem lesz sorsdöntő e tör-
ténelmi időkben. A többi hat novella 
is ezt az igazságot hirdeti. A modern 
elbeszélő-írástechnika ismerete nélkül 
készült valamennyi. Jóhiszemű és Er-
délyt valóban szerető műkedvelőt mu-
tatnak, aki sokat olvasgatta Erdély 
történelmét, lehetőleg erdélyiesen be-
szélteti az alakjait, naiv kis cselek-
ményeket ad, igazi történelmi elbe-
szélést azonban nem ír. Nincs ezekben 
az elbeszélésekben semmi új a világon ; 
a történelmi alakok életrajzuk adatait 
mondják el, nem köt le bennünket 
semmi mese, semmi feszültség. 

A nyugodt unalmasság mögött persze 
Erdély tükre sem vetheti elénk Erdély 
lelkét. Hajh, más Erdélyország igazi 
tükre, forgatták is azt torkot forrósító 
eredménnyel írók, erdélyiek és más 
magyar vidékekre valók vegyesen. 

Az Élő Erdély első száma nem az élő 
Erdélyt adja ilyenformán. A sorozat 
további füzetei a következők lesznek : 
Az erdélyi irodalom rajongói. Erdélyi 
emberek. Az erdélyi irodalom utolsó 
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évtizede. Erdélyi írók arcképei. Erdély 
és a külföldi írók. Erdélyi regény. Kul-
túrpolitikai cikkek. Az erdélyi irodalom 
hőskorából. Erdély mai problémái. 
Erdélyi festők. Erdélyi emlékek. 

Itt már észrevehetünk némi erdélyi 
tükröt, frisset, mait. Az erdélyiség 
agyonhangoztatását, mely helyi viszo-
nyokra alkalmazva a Kisfaludy által 
emlegetett örökös Haza-puffogtatások-
nak felel meg. Művek tisztán azért, 
hogy minden második sorukban az 
Erdély szó s az «erdélyi lélek» szerepel, 
még nem válnak erdélyiekké a szó 
nemes írásművészeti értelmében. 

Mindez nem azt jelenti, hogy nem 
Várjuk érdeklődéssel S. Nagy László 
Élő Erdélyének további tizenegy füze-
tét. Az egyetemes magyar szellemi élet 
erdélyi helyi színe-ize a másutt lakó 
művelt magyarnak is szívügye. Az első 
szám hibái azonban szolgáljanak hasz-
nos tanulságul a többi tizenegynek. 

Kilián Zoltán. 

Tass József: Szoríts kezet. Genius-ki-
adás. Néhány esztendeje figyelem és be-
csülöm Tass József verseit, mégis frises-
ség szellője csapott meg, mikor kötetét 
kezembe vettem. Áttetszőek, mint a 
csermely, amelynek vizét megkívánjuk 
és újra meg újra üdülve isszuk. Ön-
kéntelenül Francis Jammesre kell gon-
dolnom. Nem mintha Tass József után-
érző volna. Sokkal több annál: rokon 
lélek. A magyar költészetben eddig még 
ritkán hallottuk ily tisztán a boldog 
jóság, a meleg közvetlenség, a hajnali 
harmatcsöppek hangjait. Tass József 
nem Jammeshoz fogható tehetség, de 
férfiasabb. Nem olyan reflektiv, nem 
oly termően nyugtalan, de szilaj, 
hetyke, pattogó. Persze merészségének 
vannak szakadékai. Minden művész 
equilibrista. Egy szerencsétlen moz-
dulat : s az élvezetesen üdéből münaivi-
tás, a mindent ölelő életkedvből «csok-
rétás kis kalapom, hej hova vágjalak» 
magyarkodás lesz. De az efféle kisiklás 
Tass Józsefnél ritkaság. Kifogyhatat-
lan, fáradhatatlan ötletességgel illeszti 
ízes szavait szabad verseinek mozaik-
jába. Azt mondja : «Tüzeket lobbantok 
a bivalyfeketeségbe». «Pajtásom nekem, 
kenyeres társam, nem ettünk-e egy 
csajkából zupát s halált.» S a Lajtorjá-
ban : «Mintha az égi padlásra mennék, 
a csillagszalma aranyló csöndjébe, ho-
lott a megdúcolt mennyei boltnak ir-
datlan tetőzete őrzi az elpihenőt. Szép 
izzadságkoszorúval homlokomon». Úgy 
élvezi a magyar szót, mint az idegen, 

aki most fedezte föl minden csinját-
binját, csillogását, ízét. Ezeket az így 
fölfedezett szavakat aztán élvezettel 
úgy szopogatja és ropogtatja, hogy 
szinte érezzük a fodormenta-cukor 
aromáját. De nemcsak ily szó-mozaik-
ból állítja össze verseinek világát, 
gazdagságát. Kompoziciója is ősere-
deti, meggyőző. Adyról szólva a ma-
gyar élet ezer fölhullámzó jelenségé-
ben megpillantja s megpillantatja 
velünk a költő arcát s úgy, hogy 
seholsem hat fakón. Nem sablonos 
apoteozist ír, de tipikus Tass József-
verset. Külön hangja van. Igaz, hogy 
ez a külön hang mindig egyféle. Nagyon 
jó, hogy régi versei közül fölvett néhá-
nyat kötetébe. Ezekből kitetszik, hogy 
próbálkozott lényének meg nem felelő 
rímes formával, míg a mostani szabad 
versére bukkant. A «Nevetni» egy 
szuszra kimondott vers, komponáló-
képességét imponálóan mutatja. Min-
den verse levegős. Ismeri a szavak 
teherbíróképességét. Nála szó sem lehet 
görcsös agyonzsúfolásról, amit manap-
ság sok kis költő a zsenialitás jelének 
tart. Azonban hiányzik belőle a termő, 
minden formai változatosságot külön 
gyönyörűséggel áhító nyugtalanság, 
ami nélkül nincs nagyskálájú költői 
oeuvre. Új költészetünk egyik sajnála-
tosan elterjedt jelensége ez — lusta 
önelégültség, terméketlen önbizalom 
szegényes zárkózottság jele. De hadd 
tegyem hozzá mindjárt, hogy ez nem-
csak jellemzés akar lenni, hanem érték-
ítélet is. Legalább olyan jelentős költő-
nek tartom, mint Bartalist. Legalább 
akkorák az erényei, hibái pedig ke-
vésbbé bozontosak. Marconnay Tibor. 

Juhász Gyula új kötetei. «Ó ember 
miért vonaglasz görcsökben, miért or-
dítasz diadal után, miért ez az egész 
nagy láz és erőlködés, miért? El fogsz 
pihenni végül. Meg fogsz békülni egy-
szer. És jobb előbb és szebb önkényt ön-
tudattal.» Ez a pár mondat költőnknek 
Szabó Dezsőről vázolt jóbaráti, tehát 
szigorú esszéjéből való. Nemcsak azért 
van benne az egész Juhász Gyula, 
mert emberi és művészi hitvallását tel-
jes tudatossággal fejezi ki, hanem benne 
azzal az értékes fogyatkozásával is, 
hogy csak önmagáról van mondani-
valója, s mikor költészete ellenlábasát 
akarja megközelíteni, már félúton az 
önigazolás síneire váltódnak át gon-
dolatai. 

Ez a bölcs lemondás ormára ért lélek 
egész pályáját minden lényeges for-
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dulójával elénk mutatja két új köteté-
ben. Hárfa címen versei javát, Holmi-
jában prózai műveit válogatta össze. 
Ha csekély is negyedszázad termésének 
ez ikerantológiák terjedelme, értékük 
annál jelentősebb. Nem csökkentik ezt 
egyes gyöngébb darabjai sem; kapkodó 
korunkban szinte páratlan egyértelmű-
séggel énekel minden sorukból a költő 
szelíd szomorúsága. 

Verseiről ezt az egységet számtalan-
szor megállapították már. De azonos 
arcot mutatnak egyéb művei is. Tanul-
mányaiban rokon sorsok érdeklik, a 
szegedi Tömörkény, a remete Gárdonyi, 
az idegen kultúrákba temetkező, túl-
becsült France. Közepes drámai köl-
teménye, Don Quixote Halála az esz-
ményiség tragikumát, a Dialógus a 
Könyvtárban a művészi átélés meg a 
tudós kutatás kölcsönös elégtelenségét 
panaszolja. Líra ez mind: egy-egy 
sugara fölcsillan a Holmi címen közölt 
aforizmákon is. A novellák közt a leg-
rövidebb a Kecskemétre tört Katona 
Józsefet élesztgeti, a másik kettő pedig 
szinte már álarc nélkül festi önmaga 
életét. 

A Tékozló Fiú ; a túlérzékeny lelki-
ismeretű Bacsó János novicius a meg-
alkuvást még nem ismeri. Egyetlen 
világi színezetű gyermekes gondolat a 
kárhozat rémlátásába dönti ; közép-
kori rajongással sanyargatja magát, 
míg a magiszter meg nem dorgálja : 
«Nem szenteket akarunk faragni ma-
gukból, hanem szilárd jellemű és 
józanul gondolkozó nevelőket.» Ekkor 
lassan a másik végletbe zuhan — ezt 
a fokozatos áthajlást a novella át-
ugorja — s egy társuk halálakor, 
tavaszéjen, ellenállhatatlanul ébred föl 
benne az élet vágya : elhagyja a kolos-
tort. 

A kötet legterjedelmesebb elbeszé-
lése, Orbán Lelke már a morva határ 
mellett, kisvárosi vergődésében ábrá-
zolja ugyanezt a lélektípust. Most 
Orbán Gergely a neve, helyettes tanár 
az állami gimnáziumban. Már háta 
mögött Várhely-Nagyvárad, a szellemi 
élet új láza, egy reménytelen szerelem. 
Vacogva merészkedik a hozzájuk láto-
gató roppant fővárosi hatalom, a mi-
niszteri osztálytanácsos elé. Valami 
nagyobb városba szeretne menni. De 
az osztálytanácsos úr hospitált egy 
óráján s nem nagy gyönyörűsége telt 
benne, hogy Orbán régi irodalmunknak 
épen demokrata vonásait emeli ki. 
«Nem lehet mindenki pesti tanár!» 
utasítja el most a lámpalázas fiatal 

embert. S Orbán tovább tengődik Vég-
váron. Alföldi lélek, az Arany-hősök 
vérszerinti a t y j a f i a : minden isten-
csapást kibíró szívóssága alatt örök 
elégedetlenség háborog, s olykor várat-
lan indulatrohamok túlzott tetteiben 
ki is robban. Egy cinikussá kopott ta-
nártársával átrándul a határon, kül-
földre : a szomszéd városkába. Kifor-
dul magából, bort hozat, kurjongat, 
érzéki láz tör ki rajta — társa alig ismer 
rá a csöndes jófiúra. Az i f jú Toldi 
malomkőzuhantása ez : orbáni arány-
ban. Az őrlő unalom a helyi «intelli-
gencia» dorbézolói közé keveri. Mire 
másnap fölocsudik mámorából, a taní-
tásról már elkésett. A kötelességmulasz-
tás vádja, az önmegvetés, hogy idáig 
süllyedhetett s a gúnyhahotáktól való 
félelem egy-kettőre megérleli szándé-
kát : öngyilkos lesz. A legközelebbi 
nagyvárosba menekül, hogy tervét 
végrehajtsa s csak az rázza életre, hogy 
ott szerencsére összeakad egy hajdani 
színészbarátjával s viszontlátja volt 
bálványát, a rá ügyet sem vető kórista-
nőt. Hazautazik s Senecával vigasz-
talja m a g á t : az igazi erény százszor 
inkább elszenvedi az igazságtalansá-
got, semhogy egyszer elkövesse. 

Lírai elemei mellett is mindkét no-
vella önértékű, különösen az Orbán 
Lelke, mely mesétlen meséje apró ese-
ményeivel a vidéki kultúrember nyo-
morúságainak monumentális rajzává 
nő, noha csak legszükségesebb vonásai-
ban vázolja föl a borzongatóan szürke 
környezetet. E novellák élményanyaga 
közé esik írójuk hőskora. Erről csak 
visszaemlékezésekben ad számot. A 
pesti egyetemi éveket, mikor Babits, 
Kosztolányi, Oláh Gábor társaságában 
az új magyar irodalmat készítették elő, 
Riedl Frigyesről festett meleg portréja 
hátterébe helyezi. Részletesebben szól 
Ady és a Holnap viszonyáról váradi 
emlékeiben. Ez Juhász Gyula életének 
legboldogabb kora. Költeményeiben is 
föl-fölemlegeti harcos ifjúságát, olyas-
fajta büszkeséggel, ahogy a szelíd 
Jókai idézgeti később «forradalmi» ve-
zérségét március idusán. 

Juhász Gyula hősisége nem külső 
aktivitás, hanem önmagára irányított 
erő, mely vágyai korlátozásában, ma-
gánya óvásában merül ki. Ment marad 
Ady életsodrától s Babits valósághaj-
szolásától egyaránt. Az egész Minden-
ségben csak saját dallamát zengi vissza, 
mint a hangvilla. Látszólag mindenféle 
külső tárgyhoz, embersorshoz kapcso-
lódó lírája valójában egyazon érzelmi 
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állapotot éneklő tiszta én-költészet. 
Nem Marcus Aurelius vonzza őt, ha-
nem a Tiszamentén csüggedő magános 
nagylélek, nem Napoleon, hanem a 
ketrecbe zárt óriás, nem Goethe, hanem 
a tovaröppent i f jú szerelem keserédes 
emléke. Zrínyi, Berzsenyi, Széchenyi, 
Arany, Petőfi Zoltán sorsában min-
denütt saját tragikumát ragadja meg. 
igy ismer lelkére az Alföld fanyar ború-
jában ; költészete alkonyi tájak falusi 
csöndjét leheli. Az ősz s a néma tél az 
ő évszaka ; a nyárból csak a tücsök-
zenét, a tépett malomvitorlát, a lomha 
lombot érzékeli. Még a kor izgatott 
politikai szólamait visszadöngő Magyar 
Nyár (1918) is a lusta keleti szunnyadás 
szürkeségébe olvasztja a szokottnál 
izzóbb színeit. Emlékek táplálta költé-
szete sokszor énekli újra bolyongásai 
tájait, az Iza-partot, Váradot s egy 
szonettciklusban élete minden fonto-
sabb állomását, de képeit önkénytelenül 
csaknem mindig az est, az éj bús 
árnyaival keretezi. 

És így érkezik el, szándéktalanul, a 
magyar végzet jajszavaihoz is, rögtön, 
amint ügyünk elbukik. Föltúrja a po-
gány rétegeket, de míg Kupát és Tonu-
zóbát ébresztgeti, Szabó Dezső lázongó 
daca nála a reménytelenség siralmává 
halkul. Ez a pogányság nem ütköz-
hetik össze keresztény világképével 
sem, az ő lelkében mindenik életérzés 
testvérien szomorú. A Tápai Krisztus 
szent sebeiben fajtánk szimbolikus se-
beit látja, s végső siráma nem önsorsa 
sötét mélyeiből tör-e f ö l : «Ki segít már, 
ha ő nem segít?» 

Bárhová megy, Gaugin primitív 
tájaira, Villon kocsmájába vagy a 
japánokhoz : önarca tükröződik min-
denütt. A legcsekélyebb gátlás nélkül 
ömleszti magába ilyen módon a vilá-
got : életeket és kultúrákat. Minden-
nek megvan a melanchóliája s egyéb 
a Juhász Gyula tudatába alig is kerül. 
Ez a rejtelmes belső egység ad lírájá-
nak némileg misztikus árnyalatot. 
Mikor a legmagasabbra szárnyal, csak 
azt látja, hogy «a világ óriás, dús sző-
nyegén Örök egykedvűn dolgozik az Úr», 
s ha néha véres vörös, vagy halálos 
fekete szálat sző mintájába — «száz 
vagy ezer év után (!)» — maga is tehe-
tetlenül «csak nézi, nézi szörnyű sző-
nyegét». 

E minden részletében belsőleg átélt 
igaz világkép egységét még fokozza 
Juhasz versformáinak gyér változatos-
sága. A kimeríthetetlen magyar rit-
muskincsből csak néhányat használ 

föl. Csupán merész, azóta nagyon 
divatba jött szép asszonáncaival mu-
tat ja meg kezdettől az önállóságát. Sok 
szonettet ír, verseinek négyötöde hatod-
feles jambus. Antik zenéje nagyon dö-
cög, a Hárfa egyetlen disztichonos 
darabjában hétlábú hexameterek szinte 
arányosan elosztva fordulnak elő. Min-
denesetre szegénység ez, de nem utolsó 
próbája a költőnek, hogy egy húron 
ugyanarra az alapérzésre mindig tud-
jon új változatot találni. Juhász Gyula 
megoldja ezt a föladatot. 

Élete nem reménytelen, költészete 
nem vigasztalan. Metafizikai hajlama 
túlsegíti a föld kínjain. «Forgó szeren-
csénk és forgó planéták Táncolnak ott 
fenn és elmulnak itt lenn, De élsz és 
vársz örök szerelmem, Isten.» Ez a hang 
átfonja egész líráját. Az elszalasztott 
élet szükségszerű megoldása ez, nem 
kényelmes belehelyezkedés egy készen 
örökölt kinyilatkoztatásba. E boldog 
hit és az anyagi világ fájdalma az a két 
part, mely között szakadatlanul hul-
lámzik Juhász költészete. Egyhangú-
ságában is változatossá teszi az érzelmi 
alaptónus finom árnyalása, a tárgyi 
gazdagság. Szépségkultuszától kötete 
utolsó, mély szonettjében búcsúzik el. 
Trubadur ájtatú szerelme olykor kö-
zönybe, lemondásba megy át, sőt 
eleinte a nőgyűlölet hangját is megüti. 
Hite néha teljes pesszimizmusba zuhan. 
Az érzelmi ellentétekhez járul nála 
mindenféle kis és nagy emberi sors 
tarkasága, az igaz részvéttel rajzolt 
társadalmi nyomor, az elromlott élet 
mámorvigasza, mely bordalköltésze-
tünket szép új darabokkal gazdagítja. 
Mindezt a legkülönbözőbb magyar 
vidékek hangulatos ábrázolása, a ter-
mészetérzék gyöngéd fogékonysága 
egészíti ki. 

A lélek benső állapotait a legegy-
szerűbb eszközökkel tudja ez a költő 
kifejezni ; ez az ereje, ebben áll eredeti-
sége. Kívülről jött élményekkel nem 
boldogul. Legtanulságosabb e tekintet-
ben Isten Lámpásai című költeménye. 
Újsághír ihletéből fakad. Varga Manci-
kára a mostohája lámpatisztítást bíz, 
de a gyerek eltöri az üveget és rémül-
tében zsírosszódát iszik. «A Rókusba 
vitték, Hol már eszméletét nem nyerte 
vissza S reggelre egy jobb létre szende-
rült.» Ez nem egyszerűség többé, ha-
nem dilettantizmus, a legkiábrándí-
tóbb közhely. Juthat már szegény kis 
leány az Úr trónusáig, bízhatja már 
reá az Isten az ég eltörhetetlen lámpá-
sait : a verset mindez nem menti meg. 



104 

Ilyesfajta foltok egy-egy elcsépelt jel-
zőben, hanyag kifejezésben másutt is 
találhatók, de az egységes hatást csak 
ritkán zavarják, hiszen ép az igénytelen 
pongyolaság e költészet egyik fő va-
rázsa. A kompozició rendesen nagyon 
erős, a versvég fölemelkedik s röpíti 
magával az egész művet. Disszonán-
ciát csak ott találunk, ahol néha ma-
róbb iróniába csap át a költő szelíd 
humora. (A Panorámás, meg az afo-
rizmák jórészt jelentéktelen szessze-
netei.) 

Juhász Gyula nem képei szabatossá-
gával válik ki, inkább belülről, villanás-
szerű intuicióval ragadja meg a dolgok 
lényegét. Alkonyatkor «a szürke fűz-
fák egyre komorabban Guggolnak a bús 
víz holt ága mellett». S milyen finom 
lélektani megfigyelés, amint egyszerre 
a gyufalobbanás hirtelenségével csengő 

szánon látja magát, ifjan, lányok k ö z t ; 
s aztán így folytatja : «Oly lehetetlen 
távoli e táj már. Oly hihetetlen fiatal 
ez emlék, Csak jobban érzed most, ami 
reád vár: Jönni feléd a romlás feje-
delmét». 

Ezt a költészetet új irodalmunk leg-
jelentősebb teljesítményei közé avatja 
szűk korlátok közé zsúfolt változatos-
sága, zengő egyszerűsége, metafizikai 
sóvárgása és misztikus világegysége. 
Nem közelíti meg Ady örvénylő ős-
lendületét, Babits mindenretárult gaz-
dagságát ; Kosztolányi hibátlanabb 
művész, még a némileg rokon Tóth 
Árpád is jóval színesebb, plasztiku-
sabb nála — de Juhász Gyula ép e 
hiányokkal éri el, hogy az övéhez ha-
sonló teljesen belső, kívül-belül éle-
sen elhatárolt, egyábrázatú lírát egész 
költészetünkben nem találunk. 

Juhász Géza. 


