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A M A G Y A R I R O D A L O M E G Y A N G O L -
S Z Á S Z S Z E M Ü V E G É N Á T . 

Irta: Watson Kirkconnel winnipegi egyetemi tanár. 

MI N D E N irodalom (valóban alapvető lényegében) annak az együttes 
személyiségnek a kifejezője, amit közönségesen nemzetnek hívunk. 
Az a közvetítő szerv, mely az irodalmat kifejezésre juttatja, a nyelv, 

mely különféle alakjainál fogva mint próza és vers ismeretes. Hogy milyen 
kézenfekvő, bárha felületes, benyomást szerez az idegen szemlélő valamely 
nemzetről, az leginkább az illető nyelvvel és annak művészi kifejezéseivel 
van összefüggésben, mint a nép jellegzetességeinek tükrével. Még inkább 
sajátos, bár fontos, minden olyan irodalmi tulajdonság, mely a nemzeti jelle-
met domborítja ki, és amelynek alkalmazása más nemzetekétől elütő, sajá-
tos egyéniséget sejttet. 

A nyelvészeti ellentét az angol és a magyar között azonnal szembetűnő 
és kimerítő. Az angolban, ahol az eredeti szavak legtöbbje egy tagú és rago-
zatlan, a mássalhangzók vannak többségben. Száz, kapóra kiválasztott angol 
szóból, például, legalább nyolcvan több mint egy mássalhangzóval végző-
dött. A részhangsúly, továbbá, annyira nagy szerepet játszik az angolban, 
hogy csupán bizonyos hangsúlyozott szótag magánhangzója jut valamire való 
szerephez (természetesen ez is csak a több szótagos szavak esetében), míg 
a többi szótagon merőben átsiklik a beszélő. A mássalhangzók így keletkező 
vezető szerepe eszerint hirtelen, mintegy robbanó energia megnyilvánulása-
ként, mely a szellemi nagyságok birtokában hatalmas erejű görgeteggé 
tornyosulhat, érthetően kevésbbé lévén alkalmas gyengéd finomságú formák 
kifejezésére. 

A magyar, ezzel szemben, soktagúságra hajlamos és ragozási módjai 
oly számosak, hogy szótagragozásban csúcsosodnak ki. Nyilt szótagja jelentő-
sen több van, mint az angolnak és magánhangzóinak kidomborítása nem csu-
pán sokkal szabatosabb, hanem bizonyos finom szabályokat is követ, amit 
a magánhangzók harmóniájának ismerünk. A sziszegő és ellágyult mással-
hangzók szintén számosabbak a magyarban, mint az angolban, minek követ-
keztében finoman váltakozó zenei nyelvet nyerünk. Ha az angolt harsoná-
hoz avagy orgonához hasonlíthatjuk, akkor a magyar lágy fuvolaszó avagy 
a zongora muzsikája. 

Hasonlítsunk össze példának okáért egy-egy versszakot Ch. A. Swin-
burnetól és Szabolcska Mihálytól 

«When the hounds of spring are on winter's traces, 
The mother of months in meadow or plain 
Fills the shadows and windy places 
With lisp of leaves and ripple of rain; 
And the brown bright nightingale amorous 
Is half assuaged for Itylus, 
For the Thracian ships and the foreign faces, 
The tongueless vigil and all the pain.» 

(Chorus from Atalanta in Calydon.) 
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«Sír a nóta, magyar nóta, 
Muzsikálnak este óta, 
Messze, messze, idegenben, 
Mesebeli tündérkertben, 
Egy párisi fogadóba 

— Fogadóba!» («A Grand Caféban.») 

A nyelvészeti különbségek, sőt ellentétek azonban a fonetikus szerke-
zetnél mélyebbre nyúlnak. A mai angol például a törökkel vetekszik abban, 
hogy az idegen szavak áradatát vette át más népektől. A vaskos angol szótá-
rak anyagának jó négy-ötöde került ily vándorlás útján közhasználatba és 
ez az idegenektől kölcsönzés ma is teljes lendülettel folyik. Jellemzően jegyez-
ték meg tehát, hogy az angol azáltal lesz világnyelvvé, hogy magába olvasztja 
a földkerekség valamennyi nyelvét. Persze akkorára meg is szűnik angol-
nak lenni. 

A magyar ezzel szemben sokkal féltékenyebben őrködött nyelvének 
egyéni sajátosságaira. Igaz, hogy fejlődésének korai szakában számos foga-
lomra kölcsönzött kifejezést török, szláv és latin forrásokból (mint például 
király, korona, kormány és a többi), mégis a magyar nyelv komoly művelői, 
Kazinczytól egészen napjainkig, lelkiismeretes buzgalommal igyekeztek meg-
őrizni anyanyelvük turáni sajátosságait. Éppen ez évben jelent meg Pintér 
Jenő főigazgató szerkesztésében egy Index Expurgatorius, mely az idegen 
kifejezések legtöbbjét tökéletesen megfelelő magyar szavakkal helyettesíti. 

Talán helyénvaló kitérni itt arra, hogy az úgynevezett Old English 
korszakban, azaz a normann hódítást megelőzőleg, az angol nyelv is, akár-
csak a mai magyar, találékonyságának egész tárházát alkalmazta új szavak 
alkotására. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a normann hódítást követő 
három évszázad idegen befolyása, történetesen a francia és latin térhódítása 
az Egyház, iskola és törvény életében, teljesen letörte a nemzet étvágyát 
a különleges nyelvészeti étkekkel szemben. És az ilyen történelmi baleset 
méltán szolgálhat a mai angol nyelv sokszínűségének alapjául. 

Amint magától a nyelvtől a költészet elemeihez fordulunk, azt talál-
juk, hogy sem az angol, sem pedig a magyar nem alkalmazza saját vers-
mértékeit. A régmult Old English korszakban német eredetű mértékeket 
alkalmaztunk, melyek főként alliteráción alapultak ; Chaucer óta viszont, 
ez a mássalhangzó-idomulás, csak mint imitt-amott feltűnő zenei díszítés 
szerepel. 

Ami a magyart illeti, annak eredeti turáni népies irodalmát tövestől 
elsöpörte a középkori kereszténység, minek következtében nincs módunkban 
megállapítani, vajjon mik lehettek az őskori magyar költészet elemei. A mai 
formákra vonatkozólag leszögezhetjük, hogy úgy az angol, mint a magyar 
rendkívül sokat kölcsönzött a nyugateurópai költészeti hagyományoktól, 
melyek a középkorban fejlődtek ki, kiváltképpen Francia- és Olaszország 
területén; ezeken az alapformákon mind a klasszikus, mind a kelta hatás 
éppenúgy fellelhető, mint például az Egyház és a régi muzulmán Spanyol-
ország arab behatása. Külalakra — legalábbis a felületes szemlélő előtt — 
éppenúgy az említettek leszármazottjának tekinthetők, mint ahogyan 
Horatius és Vergilius költészete görög hatás alatt született. Mindazonáltal 
lényeges különbséget kell megállapítanunk a két nyelv, már mint az angol 
és a magyar, sajátos tulajdonságai között, verselési szempontból is. Az angol 
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például rányomta átütő hangsúlyozásának bélyegét még verselési techniká-
jára is : tekintet nélkül arra, honnan kölcsönözte a mértéket. A magyar 
nyelv finomabb szerkezetére vall viszont, hogy olyan tökéletesen hajlítható 
a régi görög és latin mértékekre, mint a modern nyelvek közül egyik sem. 
És a két nyelv, a magyar és az angol közötti ellentét, verselési szempontból, 
e téren a leginkább szembeszökő. Gabriel Harveytől egészen Robert Bridgesig, 
az angol költők egész sora legjobb igyekezete és nem lekicsinylendő tehetsége 
ellenére mindössze azt érték el klasszikus verselésükkel, hogy az angol nyelv-
nek a görög méretekre való idomításának képtelenségét bizonyították. Hogy 
gyakorlati példával éljek, e kísérletek olyatén benyomást keltenek, mintha 
valaki keringő-ütemekre kísérelne meg meneteltetni valamely katonai alakula-
tot. Az angol nyelv ugyanis merev, bár zengzetes, acélhoz hasonlítható, 
tehát távol áll a kalapálható aranytól. Ezzel szemben viszont nem kerülheti el 
figyelmünket, mily könnyen hajlítható és alakítható a magyar akár a költé-
szetnek mennyiségi, akár pedig hangsúlyozási szerkezeteinek alkalmazásánál. 
Berzsenyi alcaiusai és szapphusai, nem kevésbbé Vörösmarty szabadon folyó 
hexaméterei a maguk nemében kimagasló művészetre vallanak ; hasonló 
könnyedséggel verselt klasszikus méretekben Arany és Babits, akiknek sza-
bad verselése méltán mérhető össze Shakespeare-ével avagy Dante terza-
rima-jával. 

Még nyelvészeti és verstani tulajdonságoknál is fontosabb azonban 
valamely nemzet irodalmának egyénisége és gyakorlati megnyilatkozása. 
E téren feladatom még körülményesebb és (az angol és magyar közötti esetle-
ges analógiákra vonatkozó) következtetéseim még inkább kísérleti jellegűek. 

Azzal az általános megállapítással kezdhetném, hogy úgy az angol, 
mint a magyar irodalmat mélyen gyökerező nemzeti szellem hatja át, viszont 
ennek a nemzetiességnek a külső megnyilatkozását e két nép fejlődését 
alakító nagyonis különböző történelmi körülmények más-más irányban 
befolyásolták és alakították. 

Most elsősorban is nem faji különbözőségekre gondolok, bár az is 
tagadhatatlan, hogy a brit szigetország lakóinak faji összetétele lényegében 
elüt Magyarországétól; már ennél az alapvető különbözőségnél fogva is 
kockázatos vállalkozás volna e két nemzet irodalma között párhuzamot 
vonni, merőben faji alapon. Utóvégre is John Bull és Pató Pál úr kézzel-
foghatóan félrevezető (túlságosan erőltetett) megszemélyesítések, melyek 
semmiképpen sem adhatnak hű tükörképet bármely (szóbanforgó) nemzet 
nép-egyeteméről, illetőleg összetételének jellegéről. 

Úgy érzem, hogy szilárdabb talajon mozgunk, ha a történelem által 
létrehozott alakulásokat vesszük szemügyre. Azt fogjuk találni, hogy az angol, 
sziget-otthonának biztonságos elzártságában, közel kilenc évszázadon át 
idegen betöréstől mentesen, építhette ki a maga nemzeti életét. Ezenkívül 
az európai háborúkba közmondásos gyakorlati érzékkel történt beleavatko-
zása tüneményes sikerre segítette az angol politikát; így történt, hogy 
szerencsével párosult merész vállalkozások sorozata a földkerekség óriási 
felületén tette megbecsültté a brit lobogót; ugyanakkor az ipari feltalálások 
és pénzügyi vállalkozások terén végzett úttörő munkájuk révén szokatlan 
vagyonra és tekintélyre tettek szert. Nem észlelhetünk tehát különöset abban, 
ha ilyen körülmények közepett a megelégedés, sőt néha mintegy az önteltség 
jegyében alakult ki az angol nemzeti szellem. 

De annak ellenére, hogy az a nemzeti önérzet imitt-amott szót kap az 
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angol költészetben, távolról sem fő mozgató eleme annak. A tudatos haza-
fiasság nyomait a normann hódítást megelőző kor óta aligha lelhetjük fel 
az angol irodalomban. Akkor viszont teljes szabadságában csapongott 
a nemzeti képzelet, mely még a latin egyházi irodalmat is a maga ízlése 
szerint ruházta fel angolos tulajdonságokkal: minek következtében a déli 
szentek sisakos teuton harcosokká idomulnak, akik a szürke, északi tengere-
ket hajózzák. Az angol irodalomban, legalábbis a középkori és a mai idők-
ben, a nemzeti biztonság érzete az irodalom legfőbb lökőerejét szokatlanul 
egyénivé és általánossá tette. 

A megegyező kilenc évszázad során Magyarország korántsem élvezhe-
tett hasonló nyugalmat, sőt ehelyett folytonos betöréseket kellett elszen-
vednie. A bessenyők és kúnok már a tizenegyedik században, majd a tatá-
rok a tizenharmadik században úgyszólván a porral tették egyenlővé az 
országot. Azután pedig, a vészes mohácsi csatától a karlócai békéig, azaz 
ezerötszázhuszonhattól—ezerhatszázkilencvenkilencig, török önkényuralom 
szipolyozta, mint valami szörnyeteg, a nemzet ezer sebből vérző testét. 
De még a török kiűzése sem hozott igazi szabadulást, mivel az azt követő 
két évszázad során Ausztria német közigazgatása mindent elkövetett, hogy 
a magyar nemzeti érzést gyökerestől kiirtsa. Sőt a tizenkilencedik században 
a függetlenség bizonyos fokára emelkedő magyar állam újjáalakulása sem 
jelenthetett az angoléhoz hasonló nemzeti biztonságot; hiszen a történelmi 
Magyarország őslakosságát azóta az a veszedelem fenyegette, hogy a saját 
határain belül otthonra talált, primitívebb szláv népek tömege kiszorítja 
a magyart. A legutóbbi húsz év végül új fájdalmakat és új veszedelmeket 
jelentett a magyarság számára és ekkor ébredt e nép veszedelmes helyzetének 
voltára; ekkor vette észre és érezte át e faj minden rétege, hogy féltékeny 
idegen népek tengerében össze kell fognia, hacsak nem akarja, hogy a 
politika vihara a mélységekbe taszítsa. 

Ilyenek, elgondolásom szerint, azok a történelmi tényezők, amelyek 
a magyar irodalmat másként alakították, mint az angolt; ez lehet az egyik 
legfőbb oka annak, hogy miért fejlődött annyira a nemzetiesség és a hazafias 
öntudat jegyében a magyar költészet. Ez magyarázza meg azt, miért, — elté-
rően az angol költőktől — váltakoznak a honfi-bánat és pátosz között a 
magyar poéták egészen a legmodernebb korszakig. 

Még a kelták, sőt a szlávok sem panaszolták el nemzeti fájdalmukat 
bánatosabb muzsikában. Egy egész nép gyásza zendül fel a mohácsi vész 
nyomán és ez a sötét felleg ott lebeg a magyar költészet többszázados kárpitja 
felett: 

«Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, 
Nemzeti nagylétünk, nagy temetője Mohács!» 

Igy láthatjuk meg e nemzet lelkének visszatükröződését Tompa Mihály 
«A gólyához» című versében, midőn a sikertelen kimenetelű ezernyolcszáz-
negyvennyolcas szabadságharcról énekel: 

«Ne járj a mezőn, temető van ott; 
Ne menj a tóba, vértől áradott!» 

Mégis, talán sohasem volt annyira átütő a nemzeti fájdalom érzése, 
mint a szerencsétlen trianoni békeszerződés utáni években ; és nincs érző 
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emberi szív, akit meg nem indítana Végvári szava az elszakított Erdély-
országból : 

«Virrasztottunk mi tetszhalottat már, 
Álltunk sok vihart, nekünk ez sem új. 
Ha kiszaggattak: új gyökeret vertünk, 
Mi tudjuk, mit jelent: balszél ha fúj. 
Nem tagadom: jöhet még zord idő, 
Sok mindent nem lehet majd merni, 
Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz, 
Csak a szívünk fog verni. 
De magyarul fog verni!» 

Azért nem csupán fájdalmat fejez ki a magyar hazafias költészet. 
A környező ellenségek kalapácsütései alatt nem játékszerré, hanem fénylő 
karddá kovácsolódott a magyarság szelleme az események üllőjén. Ennek 
nyomát már a «Rákóczi nótá»-ban is megtalálhatjuk : 

«Jaj! régi szép magyar nép, 
Az ellenség téged mikép 
Szaggat és tép! 
Mire jutott állapotod — 
Romlandó cserép ...» 

Hasonló érzelem hatja át a «Rajta, rajta, rajtá»-tól a «Bujdosó Rákóczi»-ig 
a magyar költészet nem egy remekét. Ezzel szemben nehéz lenne magaszto-
sabb, nemesebb érzelmektől fűtött megnyilatkozásokat találnunk bármely 
nemzet irodalmában, mint például Kölcsey ez évben száz esztendős «Him-
nuszba, Vörösmarty megrázó erejű «Szózat»-a és Petőfi «Nemzeti dal»-a. 
Ezekben, mint a nagy magyar hazafias verselők műveiben általában, hiába 
keresnénk a «Rule Britannia» avagy a «Deutschland über alles» nagyzolá-
sát, hanem férfiakhoz illő, komoly szózatot olyan elkeseredett nemzetközi 
versengésben, mely megérdemli, hogy bátor szívek vérüket ontsák érte. 

A magyar irodalom egyes korszakainak harcias hangja, gróf Zrínyi 
Miklós felrázó elbeszélő költeményétől, a «Szigeti veszedelem»-től Petőfi 
«Egy gondolat bánt engemet»-jéig, nem egy ízben bizonyult alkalmasnak arra, 
hogy a magyart ellenségei engesztelhetetlen sovinizmussal vádolják. A jelek-
ből ítélve ezzel szemben azt állítanám, hogy éppen ellenkezőleg, a túlfűtött 
hazafias érzés inkább a történelem által kialakított kedvezőtlen helyzet 
elmaradhatatlan következménye, mely egy nemes célú népet arra kényszerí-
tett , hogy tíz évszázadon át legtöbb idejét a megsemmisítésére irányuló 
törekvések kivédésére és ellensúlyozására volt kénytelen fordítani. 

Ha angol-szász szemüvegen át vizsgálgatjuk a magyar irodalom mozgató 
rugóit, ugyancsak megállapíthatjuk, hogy bizonyos mélyen gyökerező ellen-
tét mutatkozik magában a magyar szellemben is, amennyiben a turáni 
eredet és az európai behatások közötti különbség nem mindig egyeztethető 
össze anélkül, hogy egyiknek avagy a másiknak ne legyen rovására. Két-
ségtelen, hogy nincs egyetlen nyugati nemzet sem, amely egyöntetűbben 
vette volna át a kereszténységet, mint Szent István országa. Ma sem talá-
lunk hivőbb katolikusokat, mint Budapesten avagy Pannonhalmán, viszont 
a nyugati protestánsok között sem mélyebb a vallásos élet, mint Debre-
cenben, a magyar kálvinisták Rómájában. Azt is nyugodtan állíthatom, 
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hogy a keresztény szellem sokkal mélyebb nyomokat hagyott a magyar 
költészetben, mint például az angolban. Ezenkívül a latin, amely egészen 
ezernyolcszáznegyvenháromig az iskolák és törvény nyelveként szerepelt, 
nem kis mértékben befolyásolta a magyar irodalom művelőit. Olasz-, Francia-
és Németország, nemkülönben Anglia szintén éreztették hatásukat a magyar 
szellem kialakulásának folyamán. Elmondhatjuk, hogy nincs az európai 
gondolat és kultúra megnyilvánulásának egyetlen mozzanata sem, amely 
ne talált volna értékelő visszhangra a magyar életben. És még ma is nyitva áll 
a magyar írók legtehetségesebbjeinek ablaka nyugat felé, nem kisebb tehet-
ségű nyelvész állván e nyugatosok élén, mint maga Babits Mihály, a magyar 
költők egyik legnagyobbika. 

De mindennek ellenére — és annak dacára, hogy a magyar szellem 
alkotásai méltán foglalnak helyet a világirodalomban — mintha szellemi 
kétely hullámait vélném felfedezni a magyar írók sokszor nemzetközi viszony-
latban is kiemelkedő művei mögött. Ez az alaphullám nem szükségszerűen 
nyilvánul meg első látszatra ; nem is feltétlenül politikai jellegű, sőt még 
talán nem is a nemzeti és nemzetközi irány képviselői közötti versengésre 
vezethető vissza — hanem sokkal nyomósabb adottságok következménye. 
A magyar irodalom a magyar szellem kifejezője, mely — akár öntudatosan, 
akár öntudatlanul — hűen óhajtja érzékeltetni egy nép sajátos jellemét. 
Ugyanekkor az árja Európától kölcsönzött külsőségek alkalmazása folytán 
a magyar irodalom az élvezhetőségnek éppen olyan magas fokára lépett, 
mint a nagy népek bármelyikének irodalma. Ilyen körülmények között 
mintha látnám a magyar írókat, amint két szellemi irány között őrlődnek fel: 
a maga faji tisztaságában kívánják bemutatni féltékenyen őrzött nemzeti 
műveltségüket, viszont ugyanekkor világirodalmi magaslatokon mozogva 
próbálnak kopogtatni a nemzetközi szellemi élet ajtaján. 

Az olyan nemzetnek, mint az angol, melynek gyökerei elérnek a glóbus 
legtávolabbi részébe és állami létét nem fenyegeti közvetlen veszedelem: 
érthetően nincsenek a magyaréhoz hasonló gondjai és kételyei. Az európai 
hagyomány, amelynek terére az angol annyira biztonsággal léphet, nemhogy 
nem idegen részére, hanem egyenesen a saját árja törzsének kivirágzása. 
A magyar viszont, úgy sejtem, gyakran érezheti magát egy ritkuló faj sarjá-
nak, aki mögött ott ólálkodik a fenyegető kiveszés árnyéka. Nemzeti önérzete 
nem engedi, hogy fenntartás nélkül felszippantódjék a nyugati szellemi 
közületbe, mégis egyedül annak szemszögén keresztül képes csak munkája 
gyümölcsét mint általános emberi alkotásokat felbecsülni, avagy olvasó-
közönségre, meghallgattatásra találni saját törzsi szerkezetének szűk hatá-
rain kívül. 

Ebből következik, hogy olykor-olykor a keserű kiábrándulás, a magára 
hagyatott vándor keserve kínozza a magyar írókat, aminek olyan lenyügöző 
példáját láthatjuk Ady Endre különös, megdöbbentő lángeszének meg-
nyilatkozásában, «Az eltévedt lovas» című versében. Lehet, hogy ebben a turáni 
magyarság elszigeteltsége feletti gondok nyilatkoznak meg költői formában 
és ha igen, úgy ez az egyik legtragikusabb hatású költemény bármely 
nyelven: 

Vak ügetését hallani 
Eltévedt, hajdani lovasnak, 
Volt erdők és ó-nádasok 
Láncolt lelkei riadoznak. 
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Lehet, hogy erőltetetten hat, ha a további boncolgatás során meg-
állapítom, hogy mintha valóban nagy regénnyel, drámával, továbbá nagyobb 
lélekzetű és általánosabb nemzetközi érdeklődésre számot tartó hosszú 
költeményekkel aránylag ritkábban találkoznánk a magyarban, mint a nyugati 
nemzetek irodalmában. A teuton és a latin géniusz érthetően nagyobb energia-
felesleggel rendelkezhetett, hasonló, monumentálisabb arhitektónikus alkotá-
sokra ; a rapszódikusabb életre kényszerített magyar írók munkái közül 
viszont, különösen az utóbbi időkben, inkább a rövidebb lélekzetű és köny-
nyebb fajsúlyú munkák találtak elismerésre a messze idegenben. Kár ezen-
kívül, hogy a magyar irodalom néhány legtöbbet ígérő alkotása csupán 
töredékben maradt fenn az utókor számára. Vörösmarty Mihály «Zalán 
futása», Czuczor Gergely «Botond»-ja, Arany János «Buda halála», 
Harsányi Kálmán «Ellák»-ja és Kozma Andor «Turán»-ja a nevezete-
sebb mérföldkövei annak a törekvésnek, hogy a turáni elem méltó szerepet 
kapjon a magyar irodalomban. Az egyik legsikerültebb ezek közül Arany 
«Buda halála» című eposza, mely a három részre tervezett hun elbeszélő 
költemény bevezetésének készült, sajnálatosan befejezetlenül maradt. Kézai 
Simon «Chronicon Hungaricum»-a és más régi irodalmi emlékek adataira 
épített hősköltemény azonban költőjének nemcsak művészi érzékét és verse-
lési készségét, hanem a klasszikusokkal, különösen Vergiliussal, továbbá 
a nagy nyugati népek legendáival, a «Nibelungenlied»-del, sőt Arthur király 
korának irodalmával való alapos foglalkozását is bizonyítja. 

Minden nép irodalmának sokszínűségét nem kis részben alakítja maga 
az ország, annak földrajzi és fizikai adottságai, melyekhez az írókat nemzeti 
érzésük és több százados hagyományok kötik. És bár lehet turáni a magyar-
ság eredete, maga az a tény, hogy ezer éven át a Kárpátok övezte Duna— 
Tisza közti tágas medencét ismerték otthonukul, mély nyomot hagyott 
költészetünkben ; az utóbbinak gazdag tárházából csupán két vonás hiány-
zik, az egyik teljesen, a másik pedig az azt megillető mértékben. Wordsworth 
szonettjére gondolok: 

«Two Voices are there: orte is of the sea, 
One of the mountains; each a mighty Voice.» 

A tizennégy évszázaddal ezelőtt először megnyilatkozó angol-szász 
költészettől egészen Lord Byron, Rudyard Kipling és John Masefield poéti-
kájáig, a tenger állandóan visszatérő elem volt az angol verselők képzeleté-
ben. Mintha az óceánok vizéből is keveredett volna ennek a tengerjáró nép-
nek a vérébe, mintegy belső rokonszenv a természet e hatalmas megnyilvánu-
lása iránt: 

«The heave and the halt and the hurl and the crash 
of the comber wind-bounded.» 

Nem csoda tehát, ha valamely brit szemlélő ennek hiányát érzi a magyar 
költészetben, bárha érthető, hogy tengertől elzárt nemzet irodalmában erre 
aligha számíthatunk, ha mégannyira különösnek tűnik is fel, hogy a nyelv 
legerősebb kifejezései nem az óceánok emberfeletti hatalmával kapcsolatosak. 

Kisebb mértékben bár, de csonka a magyar költészet általam ismert 
töredékének a hegyekkel, jelesen a Kárpátok övével foglalkozó fejezete, mely 
korántsem olyan színes és változatos, mint például a lengyel Kasprowitz 
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Tetmajer és Staff esetében, akik dicshimnuszokat zengtek a Magas Tátráról 
Kivételt képeznek e téren a Székelyföld poétái, akik úgyszólván megénekeltek 
minden hegyormot a Királyhágótól a Hargitáig. Nem úgy az alföldi magyar 
lelkületét visszatükröző Petőfi, aki így énekel: 

«Mit nekem te zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája! 
Tán csodáltak, ámde nem szeretlek, 
S képzetem hegy-völgyedet nem járja. 
Lenn az Alföld tengerstk vidékin 
Ott vagyok honn, ott az én világom.» 

Honi Alföldjének határain belüli kicsiny világot fest le ugyan Petőfi, 
akárcsak Ayrshire Robert Burns-je, de talán még sokoldalúbban és még 
színesebben. A Nagy Magyar Alföldben Petőfi költészetén át megismerhet-
jük annak az eltökélt, szívós nemzeti életnek a kútfőit, amelyből — mint 
Ady Endre szerette nevezni, a «magyar ugar»-ból — egy nemzet szívja 
kiapadhatatlan életerejét. 

Ilyen benyomásokat szerez a magamfajta angol-szász irodalomkutató 
a magyar literatura élvezetéből. Az összbenyomás pezsgő nemzeti érzésből 
fakadó, erős faji forrásból táplálkozó szellemi megnyilvánulás képét adja, 
mely európai irodalmi formákban való kibontakozása ellenére is egy nem-
árja nyelv csodálatosan zengő finomságában ölt testet. 

A FA ÖRÖK 
Nem úgy halok meg, mint a jóllakott 
s új napra éhes emberek, 
csak úgy, mint együgyű gyerek, 
kinek eszméletében 
véget nem ér az élet, 
a nap egymásután csak lepereg, 
mint mozdulatlan öreg fáról 
a hervadt levelek. 

A fa örök, halomba 
gyűlhet tövében sárga lombja, 
de millió rügyét a nap felé 
tavasszal újra bontja. 

Réz Gyula. 


