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2 7 6 IRODALMI SZEMLE. 

költőink közt egy sem, ki oly teljesen ugyanazt tudná mondani, 
mint a mit akar. Nemcsak a melegebb érzésű Szabolcskán, de 
magán a nyelvművész Ábrányin is gyakran érezzük, hogy küzd, 
sőt botlik is a tartalom előterjesztésében. Technikája is tökéletes, 
kezdve a szerkezeti tagolástól a lábakig és rimekig, sehol egy 
fölösleges szó, henye vagy tultömött kifejezés. 

Lyrájának tárgyai közül legmélyebb tulajdona a szerelem. 
Még pedig az élete delén álló férfiú mély, egész életével összefor
rott szerelme. Csupa felhőtelen, mély boldogság', mely néha túlcsor
dul a boldogság könynyeivel. Szerelmi lyráján túl csupán hazafias 
költészete az, melyet a külvilágra kivetít, egyéb lyrája mindig az 
önmagára visszaforduló lélek fensőbbséges öntudatú, mély alanyi
sága hangjait hallatja. 

Merengő kedvvel ül azon a világ* fölé emelkedő sziklaszálon, 
honnan öntudatának saspillantása az örökkévalóság képében fog
lalja össze a mulandóság változásait. Az örökkévalóság számára 
leszegzett, meghódított pillanat az övé és ennek bírásában fölötte 
érzi magát a köznapi kapzsiságnak, moly oly szánalmasan kapkodva 
markolgat megfoghatatlanból, megmérhetetlen bői. 

Mint általában a realizmus korának hanyatlásakor a szubtilis 
lólekszervezetek tenni szoktak, Rudnyánszky is a maga roppant 
érzékenységével nem bírja ki a föltörő új élet szabad hullámveré
sét, a maga bensőjébe menekül, azt dolgozza, rendezi a legelvon-
tabb szubtilitásokig, egész álomvilágot él odabenn, (mily gyakori 
mai poétáinknál az „álom" szó), sőt azt tartja a valódi, magasabb-
renclü életnek s lenézi a valóság rendezetlen törmelékeiben küzködő 
külső életet, a való világot. Körfllszövi magát álmaival, mint a selyem
bogár. A való pillanatnak is épen hervaclókonyságában találja kéjét: 

,.Az üdvnek épen az a része 
Legédesebb, mely illandó". 

Sőt épen hívja a halált, azért, hogy hadd élhessen immár 
felsőbbrendű, tisztán szellemi létet. 

Akár, mert a kor megifjodott körülötte, akár — mint inkább 
hisszük — vórösszetQtele és temperamentuma révén, tény az, hogy 
Rudnyánszky csak belsejében teremtett tiszta, boldog harmóniát, de 
a külvilággal magát harmóniába foglalni nem tudja, Ahol mégis a 
külvilágba lép, úgy tűnik föl ott, mint egy hanyatló világnézlet 
szellemarisztokratája, kit bánt a tömeg zsivaja s ki ennek új hitét 
nem érzi, se a mai kor szocziálizmusát, se naivúl előtörő nemzeti 
tüntetéseit; csak a visszásságokat látja bennük. 

Rudnyánszky így nézve arisztokrata költő. Költészete is bizo
nyos szellemi arisztokráczia számára termi virágait. 

Nem lehetett tehát czélunk népszerű ismertetést Írnunk könyvé-


