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nem az ősi birtok szeretetéért, ha-
nem csak azért, mert dolgozni, küz-
deni s főként a maga lábán járni 
nem tud. Valószínű, hogy önfeláldo-
zása után ez a tapasztalatlan nő 
visszásan éli életét s lelketlen báb-
nak, formálást váró anyagnak bizo-
nyul. Elhisszük, hogy botrányos té-
vedéseiben, ösztöne bilincsei közt 
nem a rossz vezeti, mert — a re-
gény legszebb gondolata szerint — 
az öntudatnál kezdődik a bűn, s 
Karolában minden van inkább, csak 
öntudat nincsen. 

A kifogástalanul induló regény 
éppen a szálak csomósodásánál 
szinte vázlatossá, menete kelleténél 
gyorsabbá, filmszerűvé válik; fon-
tos megállók hiányoznak, s úgy tet-
szik, mintha az írónő adósunk lenne 
még s korán fejezte volna be ezt a 
lelki metamorfózist. 

Maga a mentő férfi romantikus 
elnagyoltságban, hirtelen bukkan 
elő. Igaz, Karolában minden kész 
van már, csak még valaki kell, aki 
megfogja a kezét. De ennek a férfi-
nak a regény végén való megjele-
nése, mit a fejlődés íve némileg iga-
zolni lászik, mégis csak gondolko-
dóba ejt. Pár szó magyarázza meg 
Bodort, a saját édes-kevés vallomása 
mellett, s nincs alkalmunk, hogy 
jobban szemébe nézhessünk. Érzi ezt 
az írónő is, tehát egy másik alakot 
állít a férfi mellé, háttér gyanánt, 
hogy abból élesebben bontakozhas-
sék ki. De Bodor még a Wolff egyet-
len-egyszer felködlő alakjához viszo-
nyítva sem kelt eléggé komoly be-
nyomást. Jóhiszeműnek kell len-
nünk, mint Jókai angyali jellemei-
vel szemben, el kell fogadnunk, hogy 
itt egy mindent megértő aranyem-
berrel van dolgunk, aki, mint jó lé-
lek, azonnal, kételkedés nélkül át 
tudja látni Deér Karolina helyzetét. 

Ferenczi Sári — egészben véve — 
nem ad következetesen megrajzolt 
jellemeket, de vannak biztos vonásai, 
melyekkel hangulatot kelt s értékes 
részletképeket teremt. Talán a téma 
nehézségén, a feleslegesen össze-
bogozott szociális és faji problémán 
mult, hogy regényét úgy vesszük, 
mint egy érés előtt leszakított szép 
gyümölcsöt. Könyve így is messze 
kimagaslik a mai tucatszámra meg-
jelenő átlagregények közül. Úgy lát-
szik, Ferenczi Sárinak van tehetsége 
az irányregényhez s nincs messze a 
végleges kiforrás stációjától. S ha 

témáit nemcsak átgondolja, hanem 
át is érzi, át is éli, alakjait szerve-
sebb egészbe fonja, akkor el is ér-
kezik ahhoz az állomáshoz. 

Tersánszky J. Jenő köny ve, A re-
pülő család (Athenaeum), maga az 
igénytelenség. Az egész munkácska 
apró kis dolgok rajza, melyek közt 
nincs több összefüggés, mint az, 
hogy egy komédiás-család dolgai 
mind, s olyan dolgok, minők rende-
sen komédiásokkal esnek. Szerény-
ség hangban és modorban s szinte 
cinikus nyugalom a mese szálának 
vezetésében. Néhol olyan vékony ez 
a szál, hogy szinte elszakad. Ter-
sánszky nem ad különösebb mesét 
sem, csupán gesztusok játszanak 
előttünk. De ahogy az alakok mo-
zognak, sajátosan élni tudnak, per-
spektivát érzünk mögöttük s vissza-
gondolunk tulajdon ifjúságunkra, 
melynek tízéves fantáziáját egykor 
hasonló semmiségek varázsolták el. 
Tersánszkynak van humora, nyelve, 
formáló képessége. Nem éri el 
ugyan a rokontárgyú Tóparti gyil-
kosság művészetét, de mindvégig 
színvonalosan pergeti az apró, sem-
mis, jóízű témát. Pontos kis rajz ez, 
kis helyen elférő, pillanatfelvételek-
ben gazdag s művészetet jelent a 
maga nemében. Rokonszenves az író 
egyénisége is, aki minden póz nél-
kül mulattat egy-két órán keresztül. 

Vajthó László. 

Kemény György: Vas András. Ver-
ses mese a vándormadarakról. Ti-
zenkét részlet. (Detroit, Michigan, 
Amerika 1922.) A vándormadarak, 
kiknek sorsát ez a meglepő terje-
delmű „verses mese" elbeszéli, ma-
gyar kivándorlók. Történetük a szá-
zadelei Magyarország egyik fájdal-
masan súlyos gazdasági problémá-
ját: a kivándorlást eleveníti vissza 
lelkünkbe. Az élet — sajnos — na-
gyon is tipikussá tette azokat a mo-
tívumokat, amelyek az Amerikába 
való átszakadást ha menteni nem 
is tudták, de legalább is magyarázni 
kívánták. A fenti munka szerzője — 
jelenleg Amerikában élő hírlapíró — 
menekül mind az eseményesség el 
gondolásában, mind pedig a moti-
válás kifejtésében az élet-nyujtotta 
történetek sablonjától s bizonyos 
magasabb értelemben kialakított 
megoldással és költőiséggel törek-
szik a kivándorlás mély nehézségeit 
kiegyenlíteni. 
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Elbeszélésének hőse egy csikós, 

Vas András, ki menekülni kénytelen 
a pusztáról, mert megsérti gazdájá-
nak fiát, Vay Árpádot, amiért ez 
szemet vetett mátkájára, Sárira. 
Sorsa a városba, majd innen Ame-
rikába, egy szénbányába viszi. A 
szerencse melléje szegődik és bol-
dog, megelégedett életet juttat szá-
mára osztályrészül. Amerikába ke-
rül ki azonban Vay Árpád is, mi-
után családi vagyonát eltékozolta. 
Ott künn a legnagyobb nyomorban 
tengődik, mikor találkozik vele Vas 
András, aki nagylelkűen gondosko-
dik róla, bejuttatja a bányába s 
valósággal új embert farag belőle. 
Vay Árpád hálás egykori csikósá-
nak. Egy tűzvész alkalmával két 
gyermekét megmenti a lángok ha-
talmából. Ö maga azonban áldozata 
lesz hősiességének. A munka és az 
önfeláldozás eme kibékítő tényeivel, 
mint megnyugtató akkorddal vég-
ződik a „mese". 

Ami az elbeszélés költői alakítá-
sát illeti, kifogásolható benne az, 
hogy a szerző az érdekkeltés egysé-
gét nem mindig vezeti a célirányos-
ság gondjaival, fölöslegesen elraj-
zolt epizódokra oldja szét és a cse-
lekvénybe nem tud akkora lendület 
tel haladó és kifejező jelentőséget 
belefokozni, hogy elérné annak a 
tendenciának az arányait, melyért 
tulajdonképen írta munkáját. Ha a 
szerző úgy gondolta, hogy a kiván-
dorlásnak erkölcsi jelleget az az át-
alakulás ad, amellyel az itthoni el-
hibázott életek Amerikában, a mun-
ka ideálisan demokratizáló hatása 
alatt újra visszakapják nemes em-
beri értéküket, avagy hogy a szüle-
tési kiváltságok széttagozó erejének 
híjával lévő amerikai társadalom 
nagyobb siker lehetőségét juttatja 
a dolgozó tehetségnek és akaratnak, 
mint a mienk, akkor mélyebbről 
kellett volna felépítenie Vay Árpád 
alakját és a szimpátián kívül bo-
nyolultabb lelkiséget kifejlesztenie 
Vas András benső életében. A fő-
alakok e szembeállításában nehezen 
vitatható el a szándékoltság mecha-
nizmusa, melyért végső elemzésben 
az egész mű belső igazsága szenved 
meg legjobban. 

Nagyon eredeti tanulságot nyúj-
tanak az elbeszélés formai kiválósá-
gai. A szerző pompásan tud magya-
rul és kitűnően versel. Arany János 
tanítványa. Stílus-modora, motí-

vum-kezelése, népies felfogása lép-
ten-nyomon a Toldi ihletére utalnak. 
Az egész munka alaprétegezése te-
hát erősen hagyományos és konzer-
vatív. Van azonban stílusában új-
szerűség is, amely tudatosságával 
egy kissé megzavarja a nyelvnek 
és eseménynek bensőleg megkívánta 
naiv harmóniáját. Ez pedig az, hogy 
a költemény képei nem mindig 
szemléletszerűek, hanem csak mes-
terséges és erőszakolt képzettársítá-
sok, amelyek erőtlenül szétesnek 
elemeikre és sem hangulati hatá-
suk, sem kép-értékük nincsen. 

A munka elolvasása felemelő ví-
gasztalódásul szolgál. Nagy ma-
gunkrahagyatottságunk közepett 
felfrissítő erőt jelent számunkra az 
a tudat, hogy a tengereken túli ma-
gyarságban is ugyanaz a történelmi 
hagyomány és szellem járja, amely 
a miénk is. Így, ha nem is az élet-
sors, de legalább a lélek jogán több-
nek érezzük magunkat elárvult vi-
lágunkban. Brisits Frigyes. 

A visegrádi vár. (A Műemlékek 
Orsz. Bizottságának kiadása). 

Vizsegrád, Vizsegrád! hol hajdani fényed 
Magas fe l legvárad? parti ép í tményed? 

Így sóhajt fel Arany Toldi szerel-
mében, mikor odagyűl a magyar 
hősiesség színe-java Nagy Lajos 
várába, hogy bosszuló hadjáratra 
induljon Endre királyfi gyászos ha-
láláért. Fővárosi közönségünk szí-
vesen keresi fel nyaranta a romjai-
ban is festői és kies helyet, hogy el-
gyönyörködjék a vidék szépségén 
s elandalodjék a vár omladékain, 
melyeken Salamon király és Zách 
Klára árnya borong, s amelyekről 
még ma is leragyog Lajos és Má-
tyás korának egy-egy késő sugara. 
A turisztikának, a történeti tudat-
nak s a művészi érzéknek tett szol-
gálatot a Műemlékek Orsz. Bizott-
sága, mikor Ernyey Józseffel meg-
iratta a vár rövid és mégis kime-
rítő történetét, Lux Kálmánnal pe-
dig a szakszerű építészeti és műtör-
téneti magyarázatokat, melyek régi 
épségükbe varázsolják vissza a dü-
ledező falakat. A szöveget nemcsak 
jó fényképfölvételek és alaprajzok 
kísérik, hanem Lux Kálmán ecsetje 
alól kikerült képek is, melyek a 
híres királyi mulatóhelyet s a híres 
várat a maguk régi díszében mu-
tatják. Nem egy költőnk ide helyezi 




