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Kár volna, ha az előadás sikerte-

lenségre a Várszinházat elkedvetle-
nítené és a tiszta irodalomról le-
mondana. A közönség bizonyosan 
méltányolni fogja a nemes törek-
vést, és a társaság tagjai is bizo-
nyosan rövidesen nagyobb gyakor-
lottságra fognak szert tenni. 

Galamb Sándor. 

Erdélyi irodalom. Több alkalom-
mal találkoztunk e rovatban a 
gondolattal, hogy erdélyi irodalom 
tisztán irodalmi szempontból nem 
lehetséges. Az irodalom nem oszlik 
meg országrészek, vagy megyék 
szerint, sőt országhatárok sem ké-
pesek egységét megbontani. Jósika, 
Kemény, Gyulai felfogásban, nyelv-
ben, formában az egyetemes ma-
gyarság érzés- és gondolatkörét 
tükrözik; mindegyik feltünteti „er-
délyisége” mellett azokat a vonáso-
kat, melyek összességét a nemzeti 
szellem szóval jelöljük. Az erdélyi 
szászok ugyancsak messze estek 
Németországtól, kultúrájuk irány-
elvei a német művelődésbe és iro-
dalomba mégis éppúgy belekap-
csolódtak, mintha sohasem váltak 
volna el az anyaországtól. Ha va-
laki arra vállalkozik, hogy speciá-
lis erdélyi irodalmat virágoztasson 
fel, annak palántája az egységes 
magyar irodalom-törzs árnyában 
minden bizonnyal sínylődik, vagy 
elhal. 

E közhelyszámba menő megjegy-
zésekre egy Kolozsvárt megjelent 
kötet adja az alkalmat. Címe: Ver-
sek, elbeszélések és tanulmányok ti-
zenegy fiatal erdélyi írótól. Körülbe-
lül a tőlünk hangsúlyozott gondolato-
kat pendíti meg Reményik Sándor is 
a Pásztortűzben, midőn az említett 
kötetről gyöngéden méltányos és 
helyes bírálatot ír. Szélesebb iroda-
lomtörténeti háttérrel ugyancsak ha-
sonló szellemben értekezett az Er-
délyi Irodalmi Társaságban Kris-
tóf György is, a kolozsvári egye-
tem jeles irodalomtörténet-tanára. 
Mind a két író az erdélyi irodalmat 
félti, mikor óvást emel annak else-
kélyesítése ellen. Provincializmus 
még nem művészet, mondják (mert 
az „erdélyiség”-et némelyek tájszó-
lással akarják kifejezni), s mi hoz-
zátehetjük: ha a legifjabb nemze-
dék ily sallangokkal akarja bizo-
nyítani „erdélyiség”-ét: a művé-

szettől oly messze fog esni, mint 
Lisznyai Kálmán Petőfitől. 

A Tizenegyek kötetének két esz-
tétája, három novellistája és hat 
költője van. Tehetséges fiúk s majd-
nem mind székely. Ne is mondja ne-
kik senki, hogy: előre! Előre men-
nek úgyis. S valóban egyik sem 
konzervativ; úgy előre mennek, 
hogy az erdélyi olvasó bizonyára 
elmarad mögöttük. Van köztük ex-
presszionista, provincialista, Ady-, 
meg Szabó Dezső-tanítvány is. De 
felötlik a kérdés: kinek írnak e 
fiatalok? Egy részöket megérteni 
nem könnyű s élvezni nehéz. Az 
egyik esztéta lírai módon old meg 
etnográfiai feladatot, a másik — 
Kassák-tanítvány. A szabad versek 
egy része teljesen faképnél hagyja 
a „technika” vívmányait; a novel-
listák etnográfiai különlegességekre 
pályáznak s mese és emberek he-
lyett fantasztikumot adnak. Ismé-
teljük: kinek írnak e fiatalok? Úgy 
emlékszem, Erdély közönsége kon-
zervativebb volt a multban, mint a 
budapesti s nem hiszem, hogy a ro-
mán kultúra hatása alatt egyszerre 
hypermodernné lett. Úgy látszik, 
egymásnak írnak ez írók. De ez 
esetben szép példának kínálkozhat-
nék nekik Kazinczy kora, amikor a 
litterátorok jórészt diszkréten, le-
vélben mondták el egymásnak „ér-
zeményeiket”. 

A kötetet különben Balázs Fe-
renc vezeti be az Erdélyi iroda-
lomról írt értekezésével. Az író 
csaknem örülni látszik, hogy Er-
dély elszakadt tőlünk, mert most 
legalább az erdélyi magyar iroda-
lom „új fejjel és új testrészekkel le-
tagadhatatlanul és vitán kívül: 
van”. Ezután keresi az erdélyiség 
mibenlétét s úgy találja, hogy azt 
három különlegesség határozna 
meg: hegyvidék, ősfoglalkozások és 
viszonylagos fajtisztaság. Ezen 
a kényelmes alapon, melyen az er-
délyi mellett még akárhány nép-
lélek elfér, törekszik megrajzolni az 
erdélyi néplelket, e lélek gazdagsá-
gát, az erdélyi nyelv hasonlatait 
stb. Az író azzal végzi, hogy „iro-
dalmi életünk irányítói csak er-
délyi magyarok lehetnek”. No csak! 
mondhatnám székelyesen. Mit csi-
nált volna az erdélyi Gyulai Pál, 
ha a „magyarországiak” hasonló-
érveléssel visszaküldték volna Ko-
lozsvárra? Balázs e kijelentése után 
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akár le is tehetném a tollat, mert 
csak tíz évig voltam Erdélyben. De 
vigasztalásomra szolgál, hogy Arany 
János is letehetné, ha élne s ő sem 
szabhatna irányt túl a Királyhá-
gón. Legyen szabad annyit mégis 
megállapítanom, hogy a cikkíró te-
hetséges ifjú, de — ifjú. Még sok 
mindenen, így pl. Wundton — in-
nen van. Meg kell még tanulnia, 
hogy az ily értekezéseket inkább 
néplélektani alapon, sok-sok megfi-
gyelés és adat alapján kell fölépí-
teni, mint képzelettel megalkotni. 
Aztán a székely mitológián sem le-
het Szabó Dezső nyelvébe csoma-
golt Croce-féle esztétikai szempon-
tokkal átsurranni. S általában: mért 
erőszakolják mindenáron azt a bi-
zonyos „erdélyiség”-et, melyet írónk 
Kemény Zsigmondban, saját bevallá-
sa szerint, nem talál meg s Gyulaiban, 
Salamonban nem is keresd Ha csak-
ugyan van erdélyiség (és miért ne 
volna?), s ha lesz a fiatalok közt 
nagy író: az úgyis fel fogja tün-
tetni faja sajátságait, hiszen lehe-
tetlen kivetkőznie önmagából. A 
nagy magyar írók magyarok vol-
tak, anélkül, hogy magyarkodók 
lettek volna s egy jövendő nagy 
székely íróban (adja Isten, hogy e 
kötet legyen a bölcsője!) bizonyára 
lesz székely zamat a mindenáron 
való székelykedés nélkül is. 

Balázs a maga fiatalos hevével 
még rokonszenves, de a másik esz-
téta, Jancsó Béla, affektált szókira-
kataival és stíl-görbéivel már kel-
lemetlen. Petőfiről, Baudelaireről 
és Romain Rollandról ad torzképe-
ket. Petőfi és Baudelaire egymás 
mellett! „Tüzes jég, barna hó: hogy 
fér meg együtt a megférhetetlen?” 
kérdezhetnők Shakespeareval. Jan-
csó valóban felismerhetlenné teszi 
stílusmázolásaival az írók arcát. 
Petőfit „nagy álmú” gyermeknek 
mondja, ki „hangja elvetélt magyar 
álmoknak". (Így kéri kölcsön Ady 
szólamait az expresszionizmus.) Ro-
main Rollandról egyetlen gondola-
tot variál: sokoldalú megértése 
agyonütötte alkotóerejét. E gondo-
lat aztán ilyen mondatokban ismét-
lődik úntalan: „Rolland művészi 
tragikuma, hogy intelligenciája fel-
törő művészi erőinek bíboros lük-
tetését a megértés nagy szétáradá-
sába osztja és szürkíti.” Efféle irá-
sok leglesujtóbb kritikája, ha idé-
zünk belőlük. Szólamversenyek zúg-

nak el itt, ahol a gondolat félholtan 
kerül ki a szavak kereke alól. Mo-
dorosak, rikítók, fontoskodók és 
szertelenek, de meg kell adni, hogy 
temperamentumosan elhízottak is. 
Vajjon hangzik-e fel nyomukban 
csak egy taps is Erdélyszerte? A 
Pásztortűz, mely pedig anyai gyön-
gédséggel bánik a fiatalokkal, ve-
gyes érzelmekkel bírálja a kötet e 
két íróját. Lehet, hogy mind a ket-
tőben van tehetség, de mind a kettő 
annyira az utánzásba vész, hogy te-
hetségükről alig lehet számot adni. 

A novellisták között már fejlet-
tebb tehetség is akad. Itt Kacsó 
Sándor tűnik ki; az ő neve a Nap-
kelet olvasói előtt sem ismeretlen. 
Rajzai erőteljesek, tömörek. Tamás 
Áron, ki az ősi székelyt dialektusok-
ban szenvelgi, lehetetlen témákat 
erőszakol. Míg Kacsó az egész ma-
gyarsághoz szól, Tamás látszólag 
arra törekszik, hogy szűkebb hazá-
ján túl meg ne értsék. Lássuk egy-
két novelláját közelebbről, hogy 
írásmódjáról némi fogalmunk le-
gyen. Egyik elbeszélésében (A föld 
embere) nemes Faludi uramhoz 
akkor érkezik haza fia, Jákó, a „pre-
montrei fehér barát”, mikor az öreg 
Faludi haldoklik. Faludi azt mondja 
fiának: „Utolsó szusszanásodig észbe 
tartsad, hogy az öröm a földből nő 
s a napból sugározik. Azért misét 
a búzaföldön es mondhatnál kalon-
gya-ótár mellett. Mocskos lesz a fe-
hér gúnyád, de adósa mégse maradj 
a nemzetségednek, se a fődnek . . .” E 
szavakra az ifjú pap hirtelen sarkon 
fordul, otthagyja haldokló atyját s 
kimegy „beszélni a földekkel”. Talál-
kozik is a földdel, a Nyikó vizével, 
gyermekkori emlékeivel, egyszerre 
csak — no, csodát teve az Isten — 
meglátja, amint a gát alatt egykori 
játszótársa, Imets Magdó, a módos 
jegyző lánya feredik. Ejszen, hogy-
ne szólítaná meg? A pucér lány is 
megörül, „szeme csillog, vére eleven, 
vágya sok'. Kis huzavona után meg-
vallják egymásnak, amit ilyenkor 
szokás s szerelemben mennek a hal-
dokló apához. Az öreg eddig várt a 
halállal s most a körülötte levőknek 
ezt mondja: „Tanuk előtt mondom, 
Jákó fiamra testálom a földeket és a 
házat." Nem szól senki, meghatott 
csend. „Az atyafiak pedig súlyos ke-
reszteket hánynak.” Azt hiszem, az 
olvasó is. — Hogy Tamás mennyire 
szereti a túlzást, mottója is mutatja : 
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„Addig szaggatom a szívemet, amíg 
az Úristen megparancsolja minden 
embernek, hogy csodálja és szeresse 
a székelyt.” Az ilyen ötlet-durrogá-
sokat valamikor Lisznyai rajongói 
tapsolták meg. Azt hiszem azonban, 
ha az erdélyi olvasó nem tart is még 
az aktivistákkal és futuristákkal, rég 
túl van az 50-es évek dagályos tirá-
dáin. A szerző egy másik novellája 
két udvarhelyi diák borozását be-
széli el Hints Paula VII. gimna-
zista-leánnyal. „A kisasszonyka nyil-
ván az életnek örvend, mert ma bú-
csúzott el az iskolától.” Isznak, sza-
valnak, majd fölpakolnak s szekeren 
indulnak haza Barótra. A hazaérke-
zés előtt azonban még történni kell 
valaminek, mert a viszontlátás a szü-
lői házban nem érdekes a novellis-
tára nézve. Meg-megállnak hát és 
esmég isznak, itatnak, szavalnak, 
táncolnak. Már-már aggódunk a kis 
gimnazista miatt, hogy útközben 
teszi le az érettségit. De szerencsére 
nem történik egyéb, mint hogy az 
egyik diák derékon kapja, vad, bús 
táncot rop vele s vérrózsát fakaszt 
ajakán, mire a másik a fiaskóval 
kupán üti társát. A sebesülés és be-
kötözés után mind a hárman össze-
bujnak a szekeren s folytatják út-
jukat. Ez a „mese”. Az egész elbe-
szélésben nincs egyéb élvezni való, 
mint a székely szójárás. Kerestem 
a művészetet is, de az — elsuvadt. 
Gyorsabb kereke volt, mint a baróti 
szekérnek. Nem, fiúk! Így nem lehet 
művészetet csinálni. Ha lehetne, 
akkor egy székely tájszótár lenne a 
legkitünőbb novella. Hogyne lehet-
ne székely szavakat is használni a 
jellemzetesség, szín, zamat kedvéért! 
De ne ez legyen minden. A mese, 
az alakok rajza, a miliő, szóval a 
novella belseje legyen székely, ne 
csak a — kapu. Tamási novelláiban 
kétségtelen tehetség nyilatkozik, de 
leleményében és eszközeiben oly 
eredetieskedő még, hogy írásainak 
élvezéséhez igazán elfogult jóindu-
lat kell. Ő és társai is (Szentiványi 
Sándor) kincset leltek a székely lé-
lekben, gondolkodásban és szokások-
ban, de várnunk kell bennük a mű-
vészt, ki a drágakövet megcsiszolja, 
hogy értékéhez méltón ragyoghas-
son. Provincializmusokkal ma már 
nem elégszünk meg; az irodalom is 
olyan, mint a baróti szekér: lassan 
ballag, meg-megáll, de nem megy 

visszafelé, még akkor sem, ha a rajt-
ülők elvéreznek. 

A prózaírók nyers erőpróbái után 
szinte kellemes figyelni a poéták 
finom rímcsilingelését. Csengenek, 
mint szánkó csengetyűje téli éjsza-
kán: hangjuk tiszta, de nem hallszik 
messzire. Nincsen bennük nagyobb 
szenvedély, merészebb lírai mozdu-
lat, vagy teltebb akkord: általában 
egy hangúak, bizonyos disztingvált 
tónusban zengik hangulataikat. 
Mintha a régi „szobaköltészet" újul-
na itt fel, azzal a különbséggel, hogy 
az új költők szobáiban kevesebb a 
rend és csín. Dobai István versein 
még meglátszik, hogy Adyt nem ko-
bozták el Erdélyben, mindamellett 
vannak önálló, síma, dallamos stró-
fái is, melyek reményre jogosítanak. 
Fejlettebb tehetség Finta Zoltán, ki 
a szonettbe préseli fanyar hangula-
tait. Az állandóan visszatérő forma 
s az érzések fokozathiánya némi 
monoton hangulatot létesítenek nála. 
De e skálahiány a kisebb hiba; so-
rai is inkább hintáznak, mint lejte-
nek, mert nincsenek ütemeik, vers-
lábaik. Így a rímekre hárul a ter-
hes feladat, hogy a verssorok ritmi-
kus táncát feledtessék. Mindamellett 
van egy pár igen szép, hangulatos 
költeménye s ha a formában tökéle-
tesedik, hatása bizonyára egysége-
sebb lesz. Jakab Géza már verscímei-
vel is (Notturno, Melancholia, Sze-
renád, Don Quijotte, Pastel 
D'Amour, Skizz) felidézi édes, fe-
lejthetetlen, bohó — kamaszévein-
ket. Ügyes verselő, ki egy-egy fia-
tal ábrándot poétikusan érzékit 
meg. A finomabb hangulatok köl-
tője br. Kemény János is: „fájó 
húr zengése a szava, melytől csak 
könnyek égnek”. Ő is nagyon sze-
retheti Adyt. Fejlettebb tehetség 
benyomását teszi Maksay Albert, 
kinek nyelvében is több muzsika 
van, mint az előbbi költőkében. 
Néha ugyan terjengő (Alkony ál-
maim városában) s közel jár a pró-
zához, de van verse (Játék, Csend), 
mely erős ígéret. Kár, hogy az 
utóbbi szép vers végső szaka disz-
harmonikus az előbbi versszakok-
kal. Mihály László a kötetnek tán 
legtartalmasabb költője. Önálló, 
közvetlen s tárgyai is változatosak. 
Nyelve egyszerű és erőteljes. For-
mai szempontból azonban darabos: 
sok technikai gyakorlatra van szük-
sége, hogy zökkenéseit elsimítsa. 
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Így hát ő is csak ígéret s ha a kö-
tet előszó-írója azt hiszi, hogy er-
délyi irodalom van: én e véleményt 
azzal egészítem ki, hogy e költők 
valóban művészi versei még „a jö-
vendő áldott virágos méhében al-
szanak". Főhibájuk a formai egye-
netlenség. A szabad versek írói 
néha teljesen „mértéktelenek” s 
mert Ady rossz jambusokat is írt: 
ők csak rosszakra törekednek. Ko-
ronként azt a gondolatot keltik, 
hogy a kolozsvári könyvesboltok-
ban kifogytak a verstanok. A Pász-
tortűz egyik számában „A művészi 
formák és a vers lényege” c. cikk-
ben Zsögön Zoltán azzal az életre-
való indítvánnyal áll elő, hogy a 
poéták a lap hasábjain elméleti fej-
tegetésekben tisztázzák a modern 
verstechnika vívmányait. Az indít-
vány visszhang nélkül maradt s ez 
természetes is. Bajos lenne vív-
mánynak mondani, hogy a szonett 
feladja az időmértéket, mert az fe-
szélyezi a költőt, s hogy a szabad 
versnek szárnyát szegjük s ezzel 
hangulatos prózává laposítjuk. A 
politikai anarchiát úgy látszik a 
verstani anarchia követi s e zűr-
zavarban a sok naturalista költő 
úgy véli, hogy neki mindent sza-
bad. Felejti, hogy akkor hát jó ver-
set is szabad írnia. 

Részletesebben s a szokottnál ke-
menyebb hangon ítéltem e kötetről, 
de azt hiszem, hogy a szigorú kri-
tika is jövendőt épít. S ha a szép 
Erdély a jelenben elveszett szá-
munkra, legyen legalább szép iro-
dalma, mely megmarad nekünk. 

* 

Az erdélyi nép irodalmi nevelését 
s így a néplélek nemesítését célozza 
az a vállalkozás, melyről a követke-
zőkben számolunk be. 

A Gyallay Domokos szerkesztésé-
ben megjelenő Magyar Nép című 
kolozsvári képes hetilap az erdélyi 
nép számára Rajka László dr. össze-
állításában egy szavalókönyvet adott 
ki, mely régibb és újabb költőink 
válogatott költeményeit tartalmazza. 
A versek kiválasztását nem bíráljuk 
el; a szerkesztőnek két pap segített 
e munkában, akiknek bizonyára is-
merniök kell a nép szükségletét. „A 
fiatalabbak összejövetelekre, minden-
féle ünnepélyekre való verseket ta-
nulhatnak belőle, az öregeknek pedig 

a téli estékre, vasárnap délutánokra 
kínál nemes szórakozást.” Örömmel 
olvassuk a Magyar Népben, hogy e 
Szavalókönyv csak az első fecske 
még. A következő füzet elbeszélése-
ket fog tartalmazni a legkiválóbb 
régibb és újabb magyar íróktól. 
Tervbe vették ismeretterjesztő mun-
kák kiadását is: egy-egy érdekes fe-
jezetet Erdély multjából, az erdélyi 
nép életéből, érdekes hagyományai-
ból és népszokásaiból. Ki fogják adni 
a nép ajkán élő szép nótákat, balla-
dákat, közmondásokat s lesznek 
majd olyan tartalmú füzetek is, 
melyek a föld más népeivel és ide-
gen országok leírásával foglalkoz-
nak. „Magyar népünk ma kétszere-
sen rászorult arra — mondja a Ma-
gyar Népben Csűri Bálint —, hogy 
az irodalom szeretettel forduljon 
hozzá, borús kedélyét földerítse s 
iránytűje legyen a zavaros társa-
dalmi eszmék közt.” Hogy Gyallay 
Domokos kitünő vállalkozása mi-
lyen szükségletet pótol, azt örven-
detesen bizonyítja az, hegy e kis 
könyv háromezer példányban je-
lent meg, melyből ezret két hét alatt 
szétkapkodtak a Magyar Nép föld-
míves olvasói. 

* 

Az erdélyi műveltebb közönség 
lapjának: a Pásztortűznek szerkesz-
tésében változás állt be s az eddigi 
hetilap havonként kétszer meg-
jelenő folyóirattá alakult. A volt fő-
szerkesztő: Reményik Sándor meg-
vált állásától s helyét az ismert no-
vellistának: Nyirő Józsefnek adta 
át. Eddig a Pásztortüzet Reményik 
neve is ajánlotta; neki köszönhető, 
hogy a lap változatos tartalmával, 
magyar szellemével s előkelő szín-
vonalával az erdélyiek legkedve-
sebb lapja volt. A folyóirat szelle-
mében is változást véltünk észlelni 
első benyomásunk alapján: mintha 
iránya kissé balra billent volna el. 
Csak az újabb számok, s az a körül-
mény, hogy Reményik megmaradt 
a lap munkatársának, oszlatták el e 
részben aggodalmainkat. A balra-
billenést „Interim” cikkei jelezték 
legfeltűnőbben. A cikkíró rokoni 
melegséggel szól a budapesti Nyu-
gatosok gazdag „művészi termésé-
ről”, „magyar Parnasse”-nak nevezi 
őket, kik tisztán művészi (értsd: 
nemzetietlen) célok megvalósításán 
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fáradoztak. Hogy itt tiszta művé-
szeten a nemzeti szellem tagadását 
érti az író, azt azzal is elárulja, 
hogy „ennek a magyar Parnasse-
nak a dolgok rendje szerint inkább 
az új nemzeti irodalommal (Ady— 
Móricz irányát nevezi így) szemben 
kellett volna állást foglalnia, mint 
mellette”. „Közös ellenségük azon-
ban — folytatja Interim —, az 
Arany-korszak epigonjainak elfo-
gult kritikai szelleme egybeková-
csolta őket. Így került Dionysos és 
Apolló egy taborba.” Igen jellemző 
sorok ezek. Megtudjuk belőlük, hogy 
a Nyugatosoknak nevezett művé-
szek Adynak és Móricznak is 
ellenségei, csak azért, mert ezek 
magyarok s „új nemzeti irodalmat" 
adnak. A Nyugatosok — Interim 
szerint — csak politikai ravaszság-
ból tartottak s tartanak Adyval s 
Móriczcal, hogy a konzervativ nem-
zeti szellem ellen könnyebben föl-
vegyék a harcot. Nem tudom, a buda-
pesti „Parnasse” ez elszólás miatt 
nem teszi-e B-listára a propagan-
dista Interimet? Egyébként nevezett 
cikkíró szerint az új magyar iroda-
lom mégis „minden politikai áram-
lattól függetlenül, tisztán művészi 
célok megvalósításán fáradozott”. 
(Itt az olvasót Hatvaninak e moz-
galommal való összeköttetésére kell 
emlékeztetnünk.) A magyar Par-
nasse reprezentáló írói közé többek 
közt fölveszi Füst Milánt, Gellért 
Oszkárt, Révész Bélát, Lukács 
Györgyöt (a volt népbiztost) stb. 
Általában oly elfogultan nézi újabb 
irodalmunk fejlődését, szempontjai 
annyira híjával vannak a nemzeti 
szellem iránti érzéknek, hogy a 
cikk éles ellentét a folyóirat eddigi 
irányával szemben. „A Pásztortűz 
átalakulását, helyesebben megnöve-
kedését nagy, a magyar kultúra vi-
tális érdekei tették halaszthatlanul 
szükségessé”, mondja Nyirő József 
abban a szép beköszöntőben, mely-
lyel a lap szerkesztését átveszi. A 
cikk megjelenését tehát csak úgy 
érthetjük meg, ha föltesszük, hogy 
egy óvatlan pillanatban csúszott be 
a lapba, mikor ennek illetékes ve-
zérei nem álltak eléggé éberen őrt. 

Egyebekben a Pásztortűz az iro-
dalom, zene, képzőművészet és tudo-
mány minden kérdése iránt érdek-
lődő, tartalmas folyóirattá fejlő-
dött. A régibb számokból Kuncz 
Aladár megfigyelésekben gazdag. 

szép tanulmányát emeljük ki Dosz-
tojevszkiről és Madáchról és Remé-
nyik Sándor tanulságos, elemző bí-
rálatait. Az érdekes novellák és. 
finom tónusú versek egész sora gyö-
nyörködtet egy-egy számban s ezek 
közül kiemeljük Bodor Aladár „Íté-
let” című drámai elbeszélését, Bene-
dek Elek székely népmeséjét, Gra-
mantik Margit, Szentiványi Sándor 
és Nikodemusz Károly novelláit. Az 
újabb számokba Mécs László, Bar-
talis János, Reményik Sándor, 
Szombati-Szabó István és Mihály 
László írtak szép verseket; Kristóf 
György alapos tanulmányt kezd a 
magyar tudományos társaságok tör-
ténetéről; Bokor Aladár, Kacsó Sán-
dor novellákkal szerepelnek. 

Érdekes hírt tudunk meg Szent-
imrey Jenő „Írók Olimpiásza” című 
cikkéből. E szerint Janovits Jenő, a 
kolozsvári Nemzeti Színház igazga-
tója az erdélyi és bánáti magyar 
írók kapcsolata s a közönség érdek-
lődésének fölkeltése céljából írói 
versenyek eszméjét vetette föl. A 
versenyek felolvasások keretében 
folynak le egy-egy városban s az 
első versenyre Janovits fölaján-
lotta színpadát. A nyertes író 2000 
leu jutalomdíjban részesül. Mire e 
sorok megjelennek, már tán tudni 
fogjuk az első verseny eredményét. 
E versenyek mindenesetre hozzá 
fognak járulni, hogy találkozási al-
kalmakat adjanak s közönség-
ébresztő hatásuk is lesz. De épp 
azért ügyelniök kell az íróknak, 
hogy holmi aktivista forma-kelevé-
nyekkel el ne riasszák közönségü-
ket az irodalomtól. 

A Pásztortűzből értesülünk az „S_ 
H. S. királyság” magyar irodalmá-
ról is. Itt eddig semmiféle jelenté-
kenyebb irodalmi megmozdulás nem 
történt. Most Dettre János és Radó 
Imre, a Bácsmegyei Napló munka-
társai, irodalmi almanachot fognak 
kiadni. A vállalkozás, mondja a tu-
dósító, egyéni, „a szerkesztők saját 
kárára és veszélyére, mert a milliós 
magyar nyomdavállalatok között 
sohasem akad egy is, amely az ilyen 
irodalmi vállalattal járó anyagi koc-
kázatot vállalná” (!). Az irodalmi al-
manachnak Vajdasági Magyar Írók 
Almanachja lesz a címe s minden 
komolyan számbavehető ottani ma-
gyar költő és prózaíró szerepelni fog 
benne. 

A Pásztortűz szépirodalmi tartal-
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mának részletesebb méltatását más 
alkalomra tartjuk fenn. 

Hartmann János. 

Két kiállítás, (Rippl-Rónai. Szi-
gethy István.) Rónai művészete mély 
hitvallás az örök szépről. Egy cso-
dálatos világszemlélet: életből, örö-
mökből, fájdalmakból csak a Szép 
átremegése marad vissza lelkében. 
Ezt önti tálán öntudatlanul dadogó 
szavakba egy levelében:: „Istenem, 
hogy kell sietni ezek megörökítésé-
vel. Mily gyors iramban lesz valaki 
szép — csudaszép és míly rettenetes 
gyorsan tűnnek el a bájos, hamvas 
színek.” Üde, napsugaras tavaszi ké-
peit ujjongva, lázas sietéssel veti 
vászonra. A fiatalság aranyos fel-
kacagásai ezek, vágyódások, vissza-
emlékezések ós ezeket túlzengő 
himnusz a harmatos zöld színek, a 
halványfehér és rózsaszín lehelletű 
szirmok teremtő lelkéhez. Őszi ké-
pein a rozsdás, barna tájak, az ólom 
súlyú felhők s a közibük meredő, 
talán szimbolikus Balzac-szobor 
nemcsak pillanatnyi bús hangulatok 
kifejezői: a szomorú és oly meleg 
ragyogású könnycseppekben örök 
fények lobognak. A természet e kü-
lönös viziójában a figurális alakok 
nem nyerhetnek jelentőséget: csak 
futó színhangulatok vagy messze-
ségbe tűnő pontok, akár egy fa, 
vagy a tovasuhanó madár. 

Új világot, új lehetőségeket tár fel 
e művész számára a portréfestés, de 
hitvallása ott is ugyanez marad. 
Mély lelkével magába szív mindent. 
Portréi egy sereg kidobott élet: ko-
moly asszonyok, szűzi leányok, kur-
tizánok sorakoznak fel egymás mel-
lett, arcukon egy élet titkával. De 
a művész nem is akarta megfejteni 
őket; csak az emberi lények bámu-
latos panorámája kábította el. Egyes 
képei a Szép iránti elragadtatás per-
ceiben fogantak: ragyogó színek, 
fény és árnyék vibráló játékai ezek. 
Két portréjáról külön kell megemlé-
keznünk. Lélekben való elmélyedés 
és csudálatos ösztön vezeti kezét, 
mikor magát adja a művészt és a 
magyar föld egy másik érdekes ki-
buggyanását, Móricz Zsigmondot, 
kinek nagy bús fején, minden voná-
sával beszélő arcán monumentális 

egyszerűséggel iparkodik megörökí-
teni fajtánk tragikumát. 

Szigethy István kiállítása magyar 
ígéret. A fiatal művész teljesen új 
nyomokat tördel, elszántsággal ós 
hittel. Oeuvreje a magyar lélek vallo-
mása az életről, a nyugati kultúra 
magaslatára elérkezett ember pro-
blémáiról. Lelkében sokszor felvilla-
nik a Három királyok képe; mon-
danivalója mindig ugyanaz, de küzd 
az anyaggal, hogy a kép lelke minél 
mélyebben vésődjék belénk. A ger-
mán nép lelki, „kifinomodott" ke-
reszténységének semmi nyoma, de 
még halvány visszhangja sincs 
benne. Amint a királyok, az élettől 
nyomott három öregember, a bölcső 
fölé hajolnak, az maga a természetes 
egyszerűség; a föld küzdő emberé-
nek őszinte meghajlása a Nagy is-
meretlen előtt, kit hitünk most já-
szolba helyezett s akit oly jó ma-
gunkba szállva siratnunk a keresz 
ten, mikor egyedül vagyunk és senki 
sem lát. 

Az „Asszonyok” és „Anyaság” ta-
lán legmélyebb emberi szemléletei 
Mosolyoknak, csókoknak, áradozó 
szeretetnek nincs itt helye. Asszo 
nyok állnak előttünk, kik az élet ter-
hét hordják: szenvednek, szülnek és 
szomorúak, mert egyedül marad-
nak . . . Üres, céltalan élet, lehullt, fá-
radt falevelek. 

A nőiség e motivuma felcsendül 
még egyszer a „Család” képen és itt 
megjelenik a férfi is, ki vállaival fel-
hőket gördít el azokról, kik — neje 
és a gyermek — nélküle összerop-
pannának. S e küzdő ember szemé-
ben és homlokán a haladás fénye, 
jövő századok kultúrája csillog. 

Hasonló örök problémák az „Öreg-
ember” és a „Vak” is. Fáradtan, ösz-
szetörten ül az öregember a patak-
menti gyepen, mellette a vizes vö-
dör. Ő maga az elmúlás. Lelke már 
rég begombolózott, csak a vén, zörgő 
csontok nyögik még a verejtékes 
munka átkát és kényszerűségét. Úgy 
érezzük, hogy a „Vak” végleges meg-
oldásához még nem érkezett el. Sok 
finom megérzése van és új, mélyebb 
lelki kitárulások után tőle várjuk az 
emberileg tökéletes megoldást. 

Tamás József. 
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