
GYONI GÉZA KÖLTÉSZETE. 
(Első közlemény.) 

Inter arma silent Musae. A klasszikus közmondás talán 
egy háborúra sem oly találó, mint a világháborúra. A világ
háború egyetlen magyar költője volt Gyóni Géza, de ő több 
is és kevesebb is volt, mint modern Tyrtaios. Nem a háború 
avatta költővé, hanem az ő géniusza avatta költői témává a 
véres és oly költőietlen tragédiát. Nem az itthon maradottaknak, 
a távolról nézőknek jó vagy rossz irányban túlzó fantázia-képeit 
szedte versbe, hanem a tudatos művész szemével mint együtt
szenvedő közkatona szedte össze a rózsákat a holttestekkel 
borított lengyel mezőkről. Szeretettel és hittel lelkesített, 
buzdított, de versei nem csupán lelkesíteni, hanem vigasztalni 
is akartak. Ezért kevesebb, mint Tyrtaios, mert a fény mellett 
az árnyékot is mutatta, és több, mert ,a háború magyar éne
kese'1 költő volt, a szó igaz értelmében, mégpedig hivatott költő. 

Egy költő műveinek szinkronikus szemlélete inkább az 
esztétika feladata, az irodalomtörténész számára sokkal alkal
masabb a diakronikus tárgyalás. Kétszeresen az Gyóni Géza 
esetében, kinek élete oly szorosan összeforrott verseivel, hogy 
a véres-fekete háttér nélkül szinte elképzelhetetlen e versek 
irodalmi kritikája. Másodszor pedig azért volna nehéz Gyóni 
munkásságát az időrend figyelmen kívül hagyásával pusztán 
költeményei tárgya, hangulata vagy formája szerint osztályozni 
és elbírálni, mert életének különböző fázisai szinte áthidal
hatatlan szakadékot jelentenek az egyes verseskötetek között. 
Ilyenformán Gyóni műveit négy csoportba oszthatjuk. 

1. Ifjúkori költemények. (Versek, Pozsony, 1904.) 
2. Az Ady-hatás kora. (Szomorú szemmel, Budapest, 1909 ; 

Élet szeretője, Budapest, 1909—1917.) 
3. A háborús korszak. (Lengyel mezőkön tábortűz mellett, 

Przemysl, 1914.; itthoni bővített kiadás: Budapest, 1915.) 
4. A hadifogság kora. (Levelek a kálváriáról és más köl

temények a fogságból, Budapest, 1915.; Rabságban, Budapest 
1915—17.) 

1 Kéky Lajos jelzője. (Budapesti Szemle, 1915. július. 134. 1.) 
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1. Ifjúkori költemények. 
Csak szállnak árva, siró kis dalok 
Mint koldusok a királyi házból.,. 

Nem célunk e munka keretében részletes életrajzot adni1, 
a költő életének lényeges mozzanatai pedig amúgy is isme
retesek. Mégis egy pillantást kell vetni a miliőre, ahonnan 
Gyóni (valódi nevén Áchim, szül. Gyón, 1884) Géza elindult, 
és meg kell tekintenünk azt a testi-lelki örökséget, amelyet 
a költő a szülői házból hozott magával. Erre nézve hallgassuk 
meg magát a költőt: 

Pirulva vallom, hogy a hátam Harcokra, öklöző harcokra 
Nem görnyedt s mellem nem zihál : Apám e testet adta rám. 
Bár sok telet keresztülfáztam, De a lelkem halk rímek bokra, 
Nem csetlem-botlom nyavalyásán Zengeni kezd kis sírásokra — 
S a vállam nem költői váll. Poéta, szent volt az anyám. 
— —- — — (Arckép helyett.) 

Hatalmas, atléta testalkatát tehát atyjától örökölte Gyóni, 
anyjától pedig a költői tehetségét. Ebből a t szempontból 
tipikus rokonságot mutat annyi más magyar költővel, akiknek 
szintén édesanyjuk volt a költészetben megértő társuk, míg a 
reálisabb és prózaibb gondolkodású apa a versírást vagy újság
írást mint nem komoly mesterséget ellenezte.2 Tudjuk, hogy 
a gyóni evangélikus pap sem tudott sokáig belenyugodni, hogy 
fia — mivel a szíve szerint választott papi pályát tragikus 
öngyilkossági kísérlete miatt oda kellett hagynia — nem 
választ magának rendes megélhetést. Ezért kellett Gyóninak 
jobb meggyőződése ellenére előbb a jegyzöséggel, majd az 
irnoksággal kísérleteznie, míg végül hosszas ide-oda hányó-
dás után mint szabadkai újságírónak sikerült elhelyezkednie — 
de csak azért, hogy innen a világháború véres forgószele 
örökre elsodorja Szibéria hómezőire. 

Anyjától azonban sokkal végzetesebb örökség is maradt 
Gyónira: a téboly. Mikor fiatalon szentnek nevezi gyermeke 
halála felett megőrült édesanyját, még nem látja a végzet 
sötét szárnyát, mely Szibériában várja, hogy megváltsa a földi 
lét borzalmaitól. Egyébként a két örökség: az atléta-termet 
és az elmebaj szorosan vág Kretschmer fiziológiai elméletével, 

1 Gyóni Géza pontos életrajza megtalálható : Nagy Lajos, _ Egy ma
gyar bárd sorsa, 1917. és Balogh István, Gyóni Géza szibériai életrajza, 
1927. Elég részletes adatokat ad Závodszky Ferenc, Gyóni Gézája, 1932, is. 

2 Vörösmarty, Petőfi, Ady, Móricz, V. ö. Goethe : 
Vom Vater hab ich die Statur, 
Des Lebens ernstes Führen, 
Von Mütterchen die Frohnatur, 
Die Lust zu Fabulieren. 
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hogy t. i. az atléta alkatú testben lakozó lélek sajátos beteg
sége az esetek túlnyomó többségében a schizofrenia.1 

A húsz éves költő mögött anyja megőrülése és a maga nem 
sikerült, de súlyos következményű öngyilkossága áll mint döntő 
élmény, mikor 1904-ben első verskötetével a közönség elé 
lép. Ezt a kötetet híven jellemzi Kéky Lajos2 : «Tartalmát 
főként tisztahangú, de igénytelen, panaszkodó, sóvárgó, szépelgő 
versikék teszik». Ennél többet valóban alig lehet mondani az 
ifjú költő bemutatkozásáról. Túlzó még i t t Reviczky vagy 
Vajda «hatásáról» is beszélni3. Ifjú költőhöz — akinek még 
hozzá valóban nem rózsás az élete — természetszerűleg illik 
ez a búsongó, sőt szenvelgő hang: 

Fölébredek. 
Hüs szél csapkodja a homlokom, 
Köröttem néma még a táj ; 
Az éj szerelmesét siratja, 
Ragyog a füvön gyöngyharmatja . . . 
S izzó fejem kezemre lehajtva 
Tűnődöm hosszan — csalfa álmokon • . ., ' 

V a g r . , (Álmodás.) 
— Virágtalan nyaram virágát 
Föléd szórom — és körül szállják 
Fejed a szomorú, árva dalok . . . 
Szép temetés lesz s én is meghalok. /yaj]omA(,i 

A halál egyébként gyakori, visszatérő témája Gyóninak 
és már ezekben a korai versekben is nagy szerepet tölt be, 
akár mint valóság, akár mint szimbólum vagy kép. A későbbi 
Gyóni-témák közül hasonlóképen megtalálhatjuk már ezidőben 
is szerelmi verseinek egyik jellemző formáját : a «kivetítést» : 

Érezni azt, hogy érettünk száll 
A vágy, a sóhaj s hull a könny, Óh mégis — titkos, szent öröm. rél^s \ ° (ihrezni. . . ) 

Gyóni nem volt a boldog szerelem költője, sem sorsa, de 
egyénisége sem tehették azzá. Érzelmeit tisztán és őszintén a 
vágyban tudta kiélni, és megvolt benne a schizoid* típusra 
jellemző «félelem a beteljesedéstől.» Ennek nyomát is meg
találjuk már a Versekben i s : 

S bár csókod visz az üdvösségre 
S a vágy alatt szívem elégne, 
— Rá hallgatok, azt súgja ; még ne ! 

(Hópelyhek.) 
1 Szirmayné Pulszky Henriette : Genie und Irrsinn im ungarischem 

Geistesleben. München, 1935. 97—99 1. 2 Kéky Lajos i. m. 135 I. 3 Závodszky Ferenc i. m. 6 1. 4 Pulszky H i. m. 97 1. 
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E g y é b k é n t u g y a n e b b e n a versben egészen megokola t lanu l 
előfordul a «halál» i s : 

S legyen rajt álmod, tiszta, hófehér, 
Mint a halott dal, mely szivedhez ér. 

Miér t ha lo t t a da l? í g y megokola t lan , de majd lá tn i fog
j u k Gyóni későbbi verseiben, hogy szerelem és ha l á l sz inte 
e l v á l a s z t h a t a t l a n u l összefonódnak l í rá jában. I t t még csak egy 
szerűen komplexus : a még nem tuda tos költő beleszövi a szerelmes 
versikébe, m a g a sem tudja , miért . A fent idézet t gondo la tnak 
művészi megfogalmazását ta lá l juk egy későbbi versében : 

Nem csókoltalak meg soha. 
S átkozhatom magam ezerszer — 

Ha újra kezdhetném még egyszer 
Csak csóktalan futnék tova. 

(Csóktalanul.) 

Egészen más azonban elképzelni azt , h o g y az imádot t nő 
t i t o k b a n az övé. E z a n n y i r a jel lemző, h o g y köve tkező köte te i 
ben számta lan i lyen h a n g u l a t ú verse t t a l á l u n k : 

Tudom: az út más felére 
Azért mégy át csak sietve 
Hogy szédítő, állhatatlan, 
Titkos, édes nagy parancsra 
Ne borulj a keblemre. 

(ludom, miért.) 

Titkos nézések, halk beszédek, 
Ha más hallja is, nékem szólnak, 
Nekem beszél a kacagásod, 
S a könnyeid nekem beszélnek. 

(Te nem tehetsz.) 

Száz gondola suhan a mélyben 
S az asszony az enyémet várja, ^e-aezia.) 

Hasonló t é m á t dolgoz fel a Faun Jceserve c. verse is : az 
öltözködő no minden szépségét, báját h iábava lónak érzi, h i ába 
szép haja, vál la , melle és az egész «pompázó női t e s t rengése», 
csak ö nem lá t ja — «csak ő nem hall ja , ő nem hall ja». E r r e 
a mot ívumra egyébkén t még vissza kel l t é r n i a Levelek a 
kálváriáról c. c iklus t á rgya lásáná l . 

A Versek többi darabja közül — bár v a n n a k k ö z t ü k szép, 
hangu la to s versek (Irigység, Őszi hangulat, stb.) — a későbbi 
fejlődés szempontjából már csak Anyám c. c iklus a je lentős . 
E z e k n e k a verseknek alapja reál is é lmény, mely , a m i n t l á t t uk , 
m á r előre de te rminá l t a a köl tő sorsát, és így érdekes meg
f igyelni , h o g y a n l á t t a G y ó n i i l y f i a ta lon édesany já t ? A né l 
kül , hogy sejtené a szomorú jövőt , á t é r z i részvéten és fájdal
mon t ú l a z t a t r agéd iá t , amelye t az ember csak saját sorsán 
keresz tü l é lhe t á t : 

Anyám! Oh én hiába mondom... 
Hallja és — nincsen feleietje... 
Anyám, anyám, hallgass, — fiad kiált! 
— Reám néz — óh de nem látja fiát! . . . 
Halott — és nincsen eltemetve. 
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Szemrehányást tesz a sorsnak, hogy ilyen érzékeny lelkű 
nőt miért is küldött erre a világra: 

Mért nem maradt a csillagok között, 
Ragyogva glóriás fejével? 
Halandó testbe, földre költözött, 
S lelkére ráborult az éjjel... 

Ezeket a sorokat saját sírjára is ráírhatta volna . . . 
A szemrehányás azután már magának az anyának szól: 

mért maradtak árván öten? Azért, mert ő egyet nagyon-nagyon 
szeretett! Ha könnyelmű, léha asszony lett volna, nem ölte 
volna meg a csapás. De a költő tudja, hogy hiábavaló i t t a 
féltékenykedés; ha senkinek, de neki, a költőnek, meg kell ér
tenie a mártirasszony sorsának szépségét és meg is értette 
mindig : 

Utam sem volna bús a házig, 
Hol most a lelked úgy hiányzik. 
És öt gyermeknek a szívébe 
Nem volna most — egy szentnek képe... 

Amint látjuk : ennyi az útravaló ! Ígéret van e versekben, 
de csak gyenge, halvány ígéret. A költő még keresi önmagát, 
keresi a formát, a hangot. Érzi, hogy a magyar irodalom 
nagyjai már elmondtak mindent, ami elmondható, a magyar 
líra megérett a megújulásra, de a képzelődő, mélabús költő 
nem elég nagy arra, hogy ezt a hivatást betöltse. 0 még csak 
a régiek hangján dalol, hozzáadva a megszokott formához saját 
lelkének néhány friss, új színét. A döntő szót másnak kell 
kimondania. Talán bántó lesz ez a szó, talán diszharmonikus 
az Arany-harmóniához szokott magyar füleknek, de az ifjú 
költő szomjasan szívja magába a soha nem hallott verseket, 
a költőt, «aki mégis új s magyar»: Ady Endrét. 

2 . A z A d y - h a t á s k o r a . 
És utálod e tolvaj kicsi bandát, 
Mint én utálom s kinek bátor ívén 
Mágnes szekered hiába rohant át-

Ady Endre költészetének nagy hatását Gyóninál egyik 
kritikusa sem próbálta még eddig tagadni, csupán a hatás 
nagyságát mondta az egyik nagyobbnak,1 a másik kisebbnek,2 

nyilván a szerint, mennyire ismerték vagy szerették Adyt. 
Szerintünk a kérdés eldöntéséhez nem elegendő aprólékos 
gonddal kikeresni a Gyóni-versekből azokat, amelyek nyilván
való és közvetlen Ady-hatást mutatnak (csak találomra : Hideg 

1 Dr. Boross Elemér: Gyóni Géza. Mezőtúr, 1927. 
2 Závodszky Ferenc i. m. 
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tavak táján, Senki küldöttjei, Gőgös Hunniában, Aratás nélkül, 
Mea culpa, stb.) vagy a szinte szószerint átvett sorokat1 — 
idézett kritikusai valóban számos versről mutattak ki közvet
len, vagy közvetett, tudatos, vagy öntudatlan Ady-hatást. Én 
csak egy párhuzamra akarom felhívni a figyelmet, mely az 
egész problémát is megvilágítja. Hasonlítsuk össze Ady Sorsom 
ellopója c. versét — tudtommal ez még másnak nem tűnt fel — 
Gyóni Életem című versével : 

Ady (1910) 
Ki az én sorsomat ellopta, 
Láttam, 
Nipponban vagy Afrikában; 
Nem emlékszem. 
Aratott és eredmény kévék 
Halmaza és kincse előtte. 
Fiatal volt, bolott miként én, 
Taposta harmincadik 
Évét. 
Szinte robban még az erőtől, 
Hogy a munkától hazatért 
S akkor 
Fiatal feleséget csókolt 
Tüzesen a hűs alkonyatkor 
S gyermekek játszottak a kertben. 

Verten : 
Én is ott voltam tönkreverten, 
Idegen koldus azon arccal, 
Korral 
S ö élettől mámorosan 
Jókedvűen kinált meg 
Kenyérrel és almaborral. 
Az udvaron vackot vetettek 
S némán 
Titokban oldottam kereket 
S neki a bús országutaknak 
Szaladtam futva, szökve 
Sorsom tolvajától örökre. 

Gyóni (1914)2 
Hol éltem eddig, jaj hol éltem? 
És merre jár, 
Kivel életem elcseréltem? 

Rágörnyedek az asztalomra 
És átkozom, 
Ki az életem bitorolja. 

Vacogva járok fagyos télben 
És valahol 
Jár a bitorló, napos délen. 

Gazdagok asztalához ül le 
S neki zenél 
Az élet mesterhegedüje; 

Aranymezők neki teremnek 
S ebéd után 
Havanna-füstnél elmerenghet. 

Kék távolok titkukat tárják 
S ha kedve száll, 
Kék távolon autón száll át 

S hol pálmakertes örök nyár van, 
Egyet füttyent 
S leszáll a hercegnő parkjában. 

Az asszonyom ágyára ül le 
S neki zenél 
Minden mámornak hegedűje. 

Ha egyszer szembehozza útja, 
Ö lesz a szép 
S én leszek a rútak rútja. 

Gőggel nevet szegény arcomba 
S csak én tudom, 
Hogy mindenét tőlem rabolta. 

Gyóni : «Mikor a halálgép muzsikál felettünk». 
Ady : «S jön a halálgép muzsikálva». 

Gyóni: «Hiába vársz reám hófehéren». 
Ady: «Hiába kisértesz hófehéren». 

V. ö. még Ady Aki a helyemre áll c. versét. 
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Amint látható : alapgondolat, szerkezet, versforma feltűnő 
hasonlatosságot mutatnak. I t t már nemcsak egy-egy képről 
vagy hangulatról van szó, hanem egy egész versről. Némi 
könnyelműséggel szinte a plágium vádját lehetne Gyónira 
fogni. A probléma azonban ennél bonyolultabb, és mélyebben 
kell leszállnunk a két költő egyéniségének mélyére, hogy azt 
a szinte misztikus kapcsolatot feltárhassuk, mely Gyónit 
Adyhoz fűzte. Mert ez a kapcsolat valóban több volt egy
szerű mester-tanítvány vagy költő-utánzó viszonynál. Hogy 
mennyire több volt, azt megvilágítja Boross Elemér egyik igen 
érdekes megfigyelése.1 Gyóni . przemysli kötetében van egy 
Tábortűz mellett c. vers, és azonos címmel találkozunk Ady 
Halottak élén (1918) című kötetében. Bár Ady a verset korábban 
írta, Boross nem tartja valószínűnek, hogy Gyóni olvasta. 
A két költeménynek azonban nemcsak a címe, hanem a 
hangulata és tartalma is sok hasonlóságot mutat, nem is be
szélve a párbeszédes, kurucos versformáról, melyet Ady is, 
Gyóni is szeretettel alkalmaznak. (Bár a Gyóni-vers i t t 
egészen tipikus Balassi-hatást mutat.) Kéky Lajos2 idézett 
cikkében tagadja, hogy Gyóni versei tudatos Balassi-hatást 
mutatnának; így érvel: «Nyilván a magyar léleknek ugyan
azokat a húrjait illették a hadiélet eseményei ő benne is, 
melyeket megszólaltattak egykor Balassiban és a kuruc köl
tőkben.» Ezt az érvelést nem tehetjük magunkévá, cáfolatára 
még visszatérünk a háborús versek tárgyalásánál,5* mégis finom 
psychologiai megfigyelés, csakhogy nem Balassira, hanem — 
Adyra alkalmazva. Ha tehát megfigyeljük a két író egyéni
ségében és életében megmutatkozó hasonlóságokat és különb
ségeket, előttünk fog állni az Ady—Gyóni probléma megoldása is. 

Szerény, csendes kis vidéki házból indult el mindkettőjük 
útja. Gyóni atyja luteránus pap, Ady anyai Ősei kálvinista 
prédikátorok voltak. Elindultak, hogy a szülők kívánsága sze
rint rendes, polgári pályát válasszanak maguknak, Adyt fő
szolgabírónak szánta atyja,4 Gyónit pedig (a papi pályáról való 
tragikus lesiklása után) jegyzőnek. így kötöttek ki azután 
m î n dketten aa ujságírásnak az öregek szemében kétes exi sztenciáj á-
nál, mely Petőfi, óta az egyetlen megélhetési pálya a legtöbb 
magyar költő számára. Arany Jánosból mint jegyzőből lett 
országos, sőt világhírű költő — az Ady—Gyóni típust nem 
ilyen fából faragták. íróasztali munkát csak a redakciós gé
pek bűvös kattogása mellett tudtak végezni, de azt aztán 
szívből és igazán jól. Mindketten kiváló újságírók voltak. 

1 Boross i. m. 55—56. 1. 
2 Kéky Lajos i. m. 138. 1. 
3 Boross egyébként külön fejezetet szentel az Ady—Gyóni kuruc ver

seknek. I. m. VII. fejezet 49—58. 1. 
. 4 Ady Lajos : Ady Endre, 43. I. 
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Eddig a külső hasonlatosság, mely még nem jelent szükség
képi kapcsolatot, hiszen legtöbb magyar író sorsa valahogy 
így indul. Csupán az érdekes, hogy a belső párhuzamot milyen 
szépen körvonalozza a külső. Gyóni is, Ady is képzelődő, ön-
kínzó lélek. Az Arany Jánostól való különbözőség lényegbe
vágóbb, mint gondolnók. A modern tipológia ezt úgy fejezi 
ki, hogy a schizothym embertípushoz tartoztak,1 vagyis alihoz 
az embercsoporthoz, melynek az élet reális feléhez kevés 
köze van, lelkük a misztikum és a fantázia világa felé hajlik, 
és ha életük vonalát megtöri valami, akkor végzetes hasadás 
támad külső és belső világuk között.2 A «sötét hatalmak» 
már ifjúkoruk kezdetén ott ólálkodnak körülöttük és elkezdik 
romboló munkájukat a két ifjú költő lelkén. Rányomják bélye
güket vidám, szerelmi dalaikra, és az élet mögött ott lesel
kedik mindenütt a halál. A téboly, mely mindkettőjüket a 
sírba vitte, ott fenyegetett mögöttük már korán : Adynál az ifjú
korában szerzett betegség, Gyóninál a végzetes anyai örökség 
formájában. 

Lehet-e ezek után csodálkozni azon a döntő hatáson, 
melyet Ady Gyónira gyakorolt ? Gyóni volt a kisebb tehetség, 
sőt hét esztendővel fiatalabb is volt, természetes, hogy Ady 
hatása alá került. Ady hazatért Párizsból Léda asszony 
emlékével gazdagon és végigzengette új dalait «dacos Hun
niában» — vagy ahogy Gyóni mondja : «gőgös Hunniában.» 
Gyóninak nem volt olyan megtermékenyítő múzsája, mint 
Adynak Léda; az ő Léda-zsoltárait, melyeket Szibériában fog 
megírni, még a jövő homálya borítja. Elet, halál, sze
relem — kifejezés, forma szempontjából saját magát látja Ady 
verseiben és örökíti meg ezeket verses köteteiben (Szomorú 
szemmel, Élet szeretője), sőt mikor már régen elvált a két költő 
külső és belső életútja, Gyóni politikai versei, ('pl. a Márciusi 
akarat) melyeket az orosz forradalom kitörése idején írt, még min
dig mutatják a nagy rokonságot Adyval, a hazai forradalom 
költőjével. És rokonok abban is, hogy a végzet jótékony keze 
eltakarta előlük a megénekelt és szentnek tar tot t forradalmak 
sorsát, megőrizte őket a kiábrándulástól. így — bár időben 
két év a különbség — valójában egyszerre hal meg a két 
költő: akkor, mikor meg kellene érniük eszméik sárbatiprását. 
Hiszen a végzet néha kegyes a költőkhöz is. í g y történt, hogy 
a két pálya, mely eleinte párhuzamosan futott, azután szétvált 
egészen, ismét találkozott — a végtelenben : a halálban és örökké
valóságban. I t t is osztoztak sok nagy magyar költő sorsában, 
kik életük végét keserű számkivetésben élték le : Berzsenyi, 
Katona, Bessenyei, Kölcsey sorsában. Egyiket Szibéria Örök 

1 Pulszky H. i. m. 97. 1. 
2 Kretschmer: Körperbau und Karakter. 
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tele zárta magába, másikat a Szibériánál is keserűbb meg-
nemértettség magányossága. . . 

Most már megérthetjük azt is, hogy Gyóni nem hitte magát 
soha Ady Endre utánzójának (Ady Endréhez), sőt megvetette 
mélyen «a kis tolvaj bandát». Bizonyos, hogy távol állott ő az 
«adyendréskedőktől», akik épen úgy nem értették Adyfc, mint 
ahogy ellenfelei sem akarták érteni. De Gyóni értette. Es ha 
egyéb érdeme nem volna Gyóninak, mint hogy Ady legtehetsége
sebb tolmácsolója volt, ez elég volna ahhoz, hogy előkelő he
lyet foglaljon el az irodalomban.1 Gyóninak minden adottsága 
megvolt, hogy Adyt a legszebben és az Ady-ellenesek számára 
is tetszetősen tolmácsolja. Képessé tették erre egyéniségének 
végzetesen rokon vonásai, de képessé tették még egészen 
elütő tulajdonságai is. 

Gyóni Géza evangélikus, Ady református. De míg Gyóni-
nál a lutheri vallás mindvégig élmény marad, addig Ady 
kálvinista voltából gyakran inkább prestige-kérdést csinál, 
mert ez «a magyar vallás» és ő a «nyakas kálvinista». Gyóni 
lelkéből sohasem hal ki a tiszta vallásosság és istenfélelem, 
Adynál a babona és a vallás lelkének ugyanabban a régiójában 
vannak, innen meríti az anyagot Isten-verseihez.3 Gyóni 
verseiben a keserű, sötét Ady-problémák megszelídülnek, a 
forma lágyabb vonalakba hajlik ; lelke átszűri Ady köl
tészetét és csak azt tartja meg belőle, ami szelídebb és főkép 
optimistább lelkének megfelel. Eltanulja a szimbólumot is 
Adytól, de a tiszta szimbolizmusig ritkán ju t el (Örök mise, 
Ékszerele), megmarad a nagyon színes, nagyon élénk és kép
szerű hasonlatoknál (halál apródja — kis golyó stb). Hogy 
ugyanaz a gondolat mennyivel lágyabban és szelídebben ju t 
kifejezésre a két költőnél, ebből a célból idézzük ismét a két 
költő Qgy-Qgj azonos témájú versét; 

Ady: Én kifelé megyek. 
Egy-egy szitok, szép szó üvöltés Hátul: egyre messzebbb az élet, 
Jön messziről még-még utánam, Elől : jön-jön az ismeretlen, 
Zúgó fülemig alig ér el, Nem gyűlölöm, kiket gyűlöltem, 
Mértföldeket lép-lép a lábam, Nem szeretem, kiket szerettem, 
Én kifelé megyek. Én kifelé megyek. 

Mit hagyok itt, nem is tudom már. 
Messzebb-messzebb visz minden óra. 
Fekete zöld babérfák terhe 
Esőzik a bús távozóra, 
Én kifelé megyek. 

1 Ne felejtsük el: itt még a háborúelőtti, a «relatív ismeretlen» (Rá
kosi Jenő) Gyóniról van szó ! 

2 Révész Béla : Ady tragédiája, I. 
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Gyóni : Én is elmegyek. 
Egy este majd csak én is elmegyek. 

Pár régi butor árván és busán áll itt. 
Kis asztalon a lámpa arasznyi kört világit. 
Szép őszirózsa hervad vetetlen hideg ágyon, 
Megsimítom még egyszer s a kis szobát bezárom. 

Egy este majd csak én is elmegyek. 

Almos komondor kikisér farkcsóválva, 
A falu alszik. Jó mély a fala álma, 
S mikorra ébred s megmosakszik rendben, 
Ki kérdi, bánja, hogy én merre mentem 
És hol takarnak barna, nagy hegyek. 

Egy este majd csak én is elmegyek. 

Ez a két vers elmond mindent. Gry óni lelkéhez közelebb 
áll t mégis a valóság, mint Adyéhoz, és az Ady keményen pat
togó sorainak Gyóninál dallamos melódiák felelnek meg. 

Ennyi körülbelül az, amit Gyóni két kötetéről az Ady-
hatás elemzése után mondani lehet. Összehasonlíthatatlan nagy 
fejlődést mutatnak a Versekkel szemben ; aki előttünk áll 
ebben a kötetben, kész költő, ha nem is úttörő. Témákban is 
gazdagodott első kötetéhez képest. Mindig többet jelenik meg 
az elsőben még elvétve mutatkozó halál (Halál apródja, Az én 
örömöm, Ha én megyek, Én bús utam, Magamnak mondom, 
Szabad-e még: «Nem is élö leány volt»). Szerelem és halál 
mindjobban egymásba fonódnak, ami a későbbi Gyónira 
továbbra is jellemző, és amit már első verseiben is megtaláltunk 
még kiforratlan, erőltetett formában. I t t már művészien jelenik 
meg a Gyónira oly jellemző élmény: 

Ki vagy? Honnan jösz? Nem baj! Szeretlek. 
Ha a halál vagy, jobban szeretlek. ^ ^ asszmya) 

A lágyan daloló szerelmi versek mellett most már meg
jelenik a finom erotika is. Gyóni erotikája sohasem bántja a 
legkényesebb ízlést sem. Csak annyiban modern, hogy elveti 
a Petőfi-utánzók óta kötelező «barna kislány» szólamot, és ki 
meri mondani, hogy a nőnek teste is van. A csupán erotikus 
élmény egyébként elég ritka Gyóninál, különösen a fentemlí
t e t t halál-komplexus miatt — vagy, amint a Megjöttem című 
versében, más indítéktól színezett: 

Mert mig rabszolga-szív nyög e világon, 
Szeretőd könnyes fekete szemén 
Égő tüzes kín a csók és az álom. 

I t t például lehetetlen nem gondolnunk Petőfi Szabadság, 
szerelem jelszavára 
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Az Ady-hatás nyomán találunk e kötetekben elkesere
dett, a magános költő magános útján kesergő, dacos, hetyke 
vagy tragikus hangú verseket is (Senki küldöttje, Az én 
utam, Üzenet a kályha sutba, Ha a függönyt leeresztem) és 
ezenkívül néhány szép önkínzó vallomást (Aratás nélkül, Átok 
alatt). 

Általában, van szép vers nagy számmal ebben a két kötet
ben, bár az eredetiség babérjait Ady ekkorra már learatta. 
Van azonban Gyóninak egy verse, mely önmagában elegendő 
volna, hogy írója nevét megörökítse — a sokat idézett, 
sokat vitatott, nagy hírre kapott Gyóni-ver&: Cézár, én nem 
megyek. A költemény valóban méltán lett olyan híres, bár 
talán — mint ezt oly gyakran láthatjuk — nem csupán 
magas költői értéke miatt. A római légionista, az «élet szere
tője», fellázad az őt halálba parancsoló cézár ellen és egyetlen 
dacos kiáltással megtagadja, hogy «rongy életét», mely 
mindennél drágább, odaadja Cézár hódító dühének és ott
hagyja érte asszonyát, gyermekeit. Ismerve Gyóni háborús 
népszerűségét és tragikus végét, érthető, hogy ez a vers mél
tán adott, sőt ad is sok vitára alkalmat. Felvetették azt a 
kérdést: pacifista volt-e Gyóni, a ,világháború magyar éne
kese'? Hogyan fér össze ez a vad élni akarás a Tyrtaios-
szereppel ? Legtöbben úgy vélik a kérdést megoldani, hogy 
azt mondják: az 1913-as boszniai hadjárathoz Gyóninak 
nem volt semmi lelki köze, önként választott közlegényi sor
ban vett részt Bosznia annektálásában mint pionir, míg a 
világháború mint az egész magyarság ügye ihlette meg. 
Mindezeknek a vitáknak és érveléseknek egyetlen eredendő 
hibájuk az, hogy közben sok elvész a vers művészi szépségé
ből. Pedig ez a vers a Vers, amelyre minden költő vágyik, 
hogy egyszer megírja — ebbe a formai és kifejezési magas
ságba Gyóni is még csak egyszer jutott el (Csak egy éjsza
kára ...). Vajon a huszadik század embere, aki még hozzá 
művész és köLtő, elvben lehet-e más, mint pacifista ? De vajon 
Gyóni boszniai élményei — már amit reálisan átélt — elég 
magyarázatot tudnak-e adni egy ilyen sui generis művészi 
vers megszületéséhez ? És vajon lényeges lesz-e a száz év 
után eljövendő olvasó számára, hogy hol és milyen körülmé
nyek közt ír ta le Gyóni: 

Vérben úszik vad hegyek orma, S engem a halál dáridóra 
Paskolja vér, paskolja ár, Cézár parancsa vár. 

Menni kell, mert «kell a halál cseléd». 

Már összeszedtem kis cókmókom, Vérben úszik vad hegyek orma, 
Indulni kell. Jaj, hogy lehet? Cézár én nem megyek. 
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És fokozódik tovább, mind tovább a szent «életigenlés». 
Ragyogó színekkel tárul elénk család, asszony, otthon: nem 
lehet ezt mind it thagyni és «elmenni bús fürtnek a halál
szüretre» : 

Melyik Isten nevében trónolsz ? 
Én tőlem véres koronádat Mily őrület adott jogot, 
A sárba vághatod. Hogy istenadta életemmel 

• Játszik pallosod? 
Cézár az én életem felett — _ _^ .— — — — 
Én is cézár vagyok. De bitangul a mészárszékre 

Cézár, én nem megyek. 

Az élet szent dala ez minden erőszakkal szemben. Nem 
a pacifizmusról van i t t szó, hanem arról, hogy mindenkinek 
megvan a maga szent, egyéni joga ahhoz, hogy saját életét 
élje. Senki sem kényszeríthet másra . . . És Gyóni saját t ragi
kus költősorsához hozzátartozott a világháború, a fogság és a 
ha lá l . . . Csodálatos valóban, hogy ez a nagy életszeretet 
mennyire kirí Gyóni fájdalmas, a halállal oly korán eljegy-
zett versei közül. — Ha Gyóni egész munkásságán végig 
megyünk, látni fogjuk, hogy a költő legszebb alkotásait 
mindig a vágy ihlette, sohasem a meglevő teljesség. A Cézár 
én nem megyek is csak ezen az alapon illeszthető szer
vesen Gyóni többi versei közé. Nem az életigenlés, hanem 
a vé,gy dala ez a vers is. A költő, aki mindig egy kicsit 
kívül állt az életen, szeretne ilyen vad, elkeseredett vágy-
gyal ragaszkodni az élethez: jó volna élni, jó volna sze
retni, nem pedig mindig a halálra gondolni. . . . Talán ez a 
csodálatos vers megfelelő magyarázata ! I t t nyer értelmet a 
kötet címe is és nem az azonos című versben. (Az élet 
szeretője). 

Ez a kötet és ez a vers betetőzése mindannak, amit 
Gyóni Adytól, a vele oly sokban rokoniélektől tanulhatott. 
Ha Gyóni pályája i t t megszakadt volna, emlékét Cézár én 
nem megyek című verse akkor is megőrzi, de akkor azok 
közé az írók közé kellene sorolnunk Őt, akiknek egyszer 
sikerült igazán nagyot alkotniuk (Katona, Teleki, Madách), 
ami oly gyakori jelenség épen a magyar irodalomban. 
Szerepe az elkésett közvetítőé lett volna a régi irodalom 
és Ady között. I t t érkeztünk el azonban a fordulópont
hoz, ahol a két költő útja elválik, ahol egyéniségük alap
vető sajátságai kiütköznek, aínikor Gyóni Géza is meg
találja Önmagát és nem tar t meg az Ady-hatásból többet, 
mint ki esi szólód ott formakészségét Ez a fordulópont, mely 
annyi életet sodort a mélybe, amely azonban a «relativ isme
retlen» költőt a népszerűség, sőt a halhatatlanság szárnyára 
kapta: a világháború. M l K 0 L A GÉZA> 
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