
E L V E K É S M Ű V E K 

Bethlen Margit grófnő : Pitypang. 
Elbeszélések. (Singer és Wolfner.) 

Körülbelül ötven elbeszélést gyüjtött össze e kötetébe a szerző. A gazdag 
anyag elsősorban tárgyi és hangulatbeli változatosságával lep meg s ez okozza, 
hogy a kötetet akár egyfolytában végigolvashatjuk. Természetes, hogy az egyes 
darabok nem egyforma faj súlyúak. Osztályozni azonban ilyen szempontból 
az elbeszéléseket már csak azért is nehéz, mert a különböző nemű termékek 
értékbeli összehasonlítása rendszerint igazságtalan. ízlés, hangulat nagy szere-
pet játszik az olvasó esztétikai mérlegelésében s a tetszés egyes fokozataiban, 
hát még, ha arról van szó, hogy tündérmesét lélektani rajzzal, szinbolikus mesét 
humoros genreképpel vetünk össze. 

A kötet egyik kritikusa a kissé megfakult turgenyevi «Költemények prózá-
ban» névvel illeti, a másik meséknek, maga a szerző elbeszéléseknek mondja 
írásait. Egy kis leleményességgel egy részüket prózai balladáknak is mondhat-
nánk, amire tömör szerkesztésmódjuk és itt-ott jelentkező tragikai hangulatuk 
adhatna jogot ; másrészüket akár pszichologiai meséknek, prózai elégiáknak, 
epigrammatikus elbeszéléseknek, tündérmeséknek, sőt igaz meséknek is nevez-
hetnénk s ezt az elnevezéssorozatot még folytatni is lehetne, ha a kötet meg-
annyi darabját külön kellene osztályoznunk. 

Már ez a körülmény is sejteti, hogy a szerző tartalom, hang, forma és szín 
tekintetében dús változatosságban mutatja be termését, amellett gondosan 
őrizkedik attól, hogy az elbeszélés anyagát elnyujtsa. Csak kevés újabb írónk-
nál jelentkezik ily mértékben az ízlésnek és önkritikának az a módja, mely 
egyetlen szóval se mond többet, vagy kevesebbet a művészi szemtpontból 
szükségesnél. A szerző valóban egy-két lapnyi terjedelemre komprimál oly 
témaanyagot, melyet mások regénynek húznának szét. 

Feltűnő s egyúttal rokonszenves vonása a kötetnek az is, hogy a szerző 
a legszegényebb kisemberek életét, sorsát, foglalkozását és házatáját jól ismeri 
s a néplélek érzületének rajzában ép oly otthonos, mint a legszerényebb 
vityilló berendezésének leírásában. Még a falusi kuruzslónő (Boszorka) putrijá-
nak belsejét is oly valószerűen rajzolja, hogy meglep a kép élethűsége. «Ajtaja 
rosszul beakasztva sírt, nyikorgott, amint hozzáértek. A falakon köröskörül 
aggatva zacskók lógtak, telve rejtélyes fűmaggal, holdvilágnál szedve, útkeresz-
tezésnél, akasztott ember fája alatt. Körülöttük megszárított béka, szalmával 
kitömött patkány, kígyó bőre, amit elhányt és még sok egyéb hevert szanaszét. 
Közbül a földön vénasszony guggolt és kotyvasztott valamit a nyitott tűzhely 
fölött stb.» 

De nemcsak a szegény ember életmódjába általában az emberi sorsnak 
a bölcsötől-sírig változó fordulataiba is mély pillantást vet. Otthonos a gyer-
meki lélek vágyai, az ifjúság hajlamai és álmai világában. A kicsinyek lelke, 
melyet a felnőttek nem értenek meg, «csak a nagymama», ez is azért, mert 
már nem történik vele semmi, neki van ideje a mások bajával törődni» (A ma-
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dár) ; a süldő lány, akiből már bimbózik a nő s a kamasz, kiből kezd kihajtani 
a gavallér (Tavalyi áradás) ; végül a gyöngéd öregek, kik egymásban látják 
az ifjúságot (A két öreg) ; mindannyian nem kikészített mosollyal vagy zavar-
ban állnak az írónőnek modelt, hanem akkép, hogy arckifejezésük őszintén és 
világítóan tükrözi belső életüket. Olyan «mesék» és «elbeszélések» hát ezek, 
melyek tanulmány, élmény és tapasztalat szürőjén tisztultak ; nem csupán a 
formáló képzelet munkái és külső történések vagy akciók, hanem lelkünk 
gyökeréről, hajlamaink indulásáról és elágazásáról szóló hiradások. 

Bethlen Margit meséi közt három főtípus érvényesül. Az egyik a játékos 
mese, mely az élet, vagy természet egy-egy jelenetére világít egyetlen sugárral ; 
a hatás eszközeiben ez a legigénytelenebb : egy-egy röpke benyomás emlékét 
őrzi meg ; a másik az említett pszichologizáló mese, mely örömeink, szenvedé-
seink, boldogságunk, vágyaink és tehetetlenségünk tükrét tartja elénk ; a har-
madik a szimbolikus mese, mely látszólag minden célzat nélkül pergeti a tör-
ténetet, mégis kiérezni belőle, hogy többet jelent, mint amennyit hangsúlyozni 
látszik. Aki képekben gondolkodik, annak képzeletében hasonlat és hasonlított 
egyszerre születik meg. Bizonyára így van ez a szimbolumokkal is : a mese és 
jelentése elválaszthatlan ikertestvérek, egyszerre fogannak s nem külön-külön, 
mint a tanítómesében, hol vagy a tanulság születik meg előbb, hogy a mese 
aztán példázza az «értelme»-t, vagy a mese jár elől, hogy utóbb «következtessük 
ki» jelentését. A szimbolikus mese nem tanít és moralizál, hanem egyszerűen 
rámutat a jelenségek összefüggésére. Hirt ad az élő világ nagy egységéről ! Ember, 
állat, fű, fa, virág egy Isten teremtményei, testvérek ők a legprimitivebb ösztö-
nökön túl a sokfelé ágazó érzelmek területén is. Az öröm és fájdalom közös 
érzelmei kapcsolják össze a nagy mindenséget, nézz körül, lépj le emberi «méltó-
ságod» emelvényéről, közeledj szeretettel az alsóbbrendű életet élő miriád lény 
ismeretéhez : egy nagy rokonság szálai villanak eléd. A dolgoknak, tárgyak-
nak és tüneményeknek e kapcsolataira rámutatni : az író egyik legszebb fel-
adata. Az isteni alkotás műhelyébe vethet bepillantást. Ilyen értelemben szim-
bolikusok a Bethlen Margit meséi ! Mélyről jönnek, a művészi fogékonyság és 
szeretet mélyéből s csillognak, mint a gyöngy, mit buvár hoz fel ismeretlen 
vizek medréből. Lássuk, egy egész igénytelennek látszó állatmesét hogy fokoz 
jelentőssé vonatkozásával. 

«A farkas a ketrecben körbe jár, egyre körbe. Hiába kinálnak a bámész-
kodók eledelt, hiába próbálják vásott kölykök felbosszantani, a farkas, mintha 
nem is látná őket, jár körbe, egyre csak körbe.» Mi történt a farkassal? Meg-
tudjuk, hogy párjáért élet-halálharcot vívott s már-már győzött, mikor a véres 
viadal közepette beleesett a farkasverembe. Párja végignézte a harcot, «aztán 
hogy ez beleesett, hát elfutott a másikkal». A verembe esett farkas meg voní-
tott szakadatlan, három nap, három éjjel, míg végre úgy legyengült, hogy 
kiszedték a veremből. Most itt keresi a rést a ketrecben. Ha kinyitnák az ajtót, 
meg sem állna az erdőig, a szabadságig, a szerelemig, a bosszúig . . . Még egy-
szer visszanézünk a ketrecre. Valamikor csak meg kell állnia a farkasnak ! 
Hónapok óta folyton ezt teszi ! S a farkas csak jár, körbe, körbe . . . 

Ime, a farkas esete. Ráismertek-e felebarátaim? Egyszerű állatmese, 
nem oktat, látszólag nincs ránk vonatkozással, de aki emlékezik . . . annak 
egy kicsit összeszorul a szíve. A farkas harcolt, hősiesen állta a küzdelmet 
egész a — hadifogságig. A párja aztán «elfutott egy másikkal». A szerző nem 
mond többet, eleget mondott. Talán ezt : Itt semmi sem segít emberek ! A kér-
lelhetetlen élet ez, mely néha az erősebbet zúzza össze s a gyengét hagyja futni. 
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Ennyi az egész, de ez elég : az akarat tehetetlensége a sors hatalmával 
szemben. 

Az érzés e párhuzamos végzetessége azonban ritkán szól hozzánk ily 
hangsúlyozottan, többnyire halkan követi a mese sugaras játékát a szimbolum 
árnya. S az árny bizony nem egyszer hű marad színéhez. Különösen az első 
elbeszélések borúsak, mint pl. a Pitypang, vagy a Ruhák című, mely utóbbi 
kegyetlenül lélekbe találó igazságával szintén a féltékenység gyötrelmes tehe-
tetlenségét festi megdöbbentő erővel, vagy A harisnya című, melyben egy 
városba került falusi parasztleány lassanként selyembe öltözik, természetesen 
nem a cselédbéréből. Mikor aztán haldokló atyjához hívják haza, sietve kapja 
magára régi paraszt ruháját, de a selyemharisnyát elfelejti levetni. Mikor az 
ajtó kinyílik, a haldokló meredt szeme felvillan s körülöleli a belépő lány alak-
ját. Szeme azonban a harisnyára esik, a lángoló bűnjelre s vádlón, tiltólag 
emelkedik fel tekintete leányára. Ez kirohan s meg sem áll az úton, melyen jött. 
Az áruló harisnya még az utolsó találkozást is széttépte. 

A pesszimisztikus hangulatot azonban többször felváltják a megnyugvást, 
örömet, vagy bizakodást tükröző képek. A Temetőben c. költői szépségű kis 
elbeszélésben pl. a temetőőr rossz kedvvel fog neki munkájának. Rendelet 
jött, hogy ép az ő háza ajtaja előtt ássák meg az új sírhelyeket. Mind ennek 
hegyébe az első, akit odatemetnek, a sánta Borcsa lesz, akit már harminc 
esztendeje kerül. Valamikor úgy volt, hogy feleségül veszi, de Borcsa leesett a 
szénapadlásról s csak nem kívánhatja senki épkézláb embertől — véli a 
temetőőr — hogy falu csúfjára sánta fehérnépet vegyen feleségül. Mást vett el 
s Borcsa nem is haragudott érte, de elkerülték egymást. Harminc esztendeig. 
S most mégis összekerülnek. Most, hogy nagy lánya van, aki maholnap férjhez 
megy s ő egyedül marad, most visszajön hozzá Borcsa s lefekszik a küszöbe elé, 
mint a hűséges kutya. A temetőőr befejezte munkáját s a ház ajtajában meg-
jelenik leánya. Apjára néz, aztán a sírhelyre, de ezt nem látja. A rideg görön-
gyöket sem. Szemén a boldogság fátyola, azon keresztül nézi a mámoros jövőt. 

— Milyen szép lesz itt tavaszra ! — mondja mosolyogva. — Virág, 
virág mindenütt ! 

Ez a kis elbeszélés fordulatos meséjével s végén kihangzó filozófiájával 
mily lelkesen hirdeti a gondolatot : Az élet szép, csak nézni és élni tudjuk ! 
Im, még a temető is virágos kert az ifjúság szemében. 

De Bethlen Margit gazdagon húrozott hangszerén — ami nőírónál ritka-
ság — a humor hangját is halljuk (Az egyenes út, Fókák, A két öreg stb.) s az 
ily rajzok frappáns volta és őszintesége mutatja, hogy szemlélete, életfelfo-
gása és kedélyvilága mennyire távol áll az egyoldalúságtól ! 

E hangulatoknak mintegy ellenképe az Ősök c. elbeszélés, mely bölcseleti 
kérdésekre keresve feleletet, mély távlatokba világít. Mily semmiségeken, vagy 
véletleneken múlik látszólag élet és halál ! A sors szeszélyes játékot űz velünk, 
jelentéktelen mozzanatok határozzák meg egész nemzedékek születését, vagy 
pusztulását, nem csoda, ha babonás félelemmel nézzük az ősök sorsába avat-
kozó kéz mozdulatait. Az «akarat és cél nélküli gondolatok», a kósza asszociá-
ciók s általában a lelki élet apró vonásainak feltüntetésében is művészi ez a 
kis novella. 

Mind sorba azonban nem vehetjük. A tartalmi kivonatolás e különben 
is lehető legtömörebben megírt szép elbeszélésekből ép a szépséget ejti el. 
Ezért — csaknem találomra — még csak azt emelem ki a sok közül, mely az 
író megelevenítő erejének egyik remek példája. A Régi képek című ez, mely egy 
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család őseit ábrázolja. Ott lógnak a folyosón. A sok léleknélküli kép közül fel-
bukkan kettő, mely megfogja a néző szemét : egy vörösruhás férfi s szemben 
vele egy fehérruhás nő. Ha vendégek jönnek a házba, ezek előtt áll meg min-
denki : Kik ezek? Megtudjuk, hogy a férfi szerelmes volt az asszonyba s el-
rabolta őt az urától. Az asszony a tóba ölte magát, pedig — a családi krónika 
egy adata szerint — talán szerette az őt elrabló lovagot. A kép erre nem felel. 
A vörösruhás férfi merően szegzi szemét a fehér asszonyra. Hány száz éve már, 
hogy nézi őt ! Mióta kérdi tőle némán könyörögve : Miért tetted? Miért ! Szeret-
tél, vagy gyülöltél? Felelj ! S a fehér asszony lesütve szemét, megfagyott 
mosollyal nézi a vörös rózsát az ölében, némán, titokzatosan, mozdulatlanul. 

Bizonyára megsértettük e kis remeket, hogy kivonatolásával végig-
karcoltunk hangulatán s elvettük annak a hatásnak intenzitását, melyet az 
írószál finom érzése és ihlete belevitt. De valamennyire tán mégis éreztetjük, 
hogy a két százados arcképet a toll művészete újból feltámasztja s mindkettő 
elevenebben él, mint talán azok, kiknek figyelme rájok irányul. Ez a novella 
is, mint sok más társa, egy felejthetetlen vers szuggesztiv erejével hat a fogé-
kony olvasóra. 

S ha már most összegezzük vázlatos benyomásainkat, úgy érezzük, hogy 
Bethlen Margitnak, bár lehelletszerű finomsággal rajzolja meg a természet és élet 
egy-egy képét, bár fantáziája otthonosan repdes a tündérvilág tartományaiban 
s jelképes meséiben is az emberi lélek legmélyéről hozza mondanivalóit : el nem 
tévedő látása, képzeletének plasztikus eleme és leleményének imponáló fris-
sesége talán ott érvényesül legköltőibben, ahol a gyermeki lelket és emberi 
jellemet mintegy gyökerén ragadja meg s ahol az élet kis tragédiáival szemben 
áll. De ki kell emelnünk az író komponáló erejét, jeles megfigyeléseit és nagy 
élet- és emberismeretét is. A Napkelet-könyvtárban megjelent bájos kis mesék 
után ez írói képességek kiteljesedésével íme, mily naggyá nőttek a «kis» mesék, 
mily jelentős művészi sikert képvisel ez á gazdag lelki életet sugárzó könyv ! 

Hartmann János. 

Az 1929-es Goncourt-díj nyertese. 
(Marcel Arland L'Ordre eíműi regénye.) 

Az 1929-es Goncourt-díj odaítélése nem jelentette sem új író felfedezését, 
sem egy már beérkezettnek pozicióbeli megerősítését. A jutalmazott író, Marcel 
Arland, fiatal ember ugyan, de már öt regény, több novella és essay van mö-
götte. Ismeretsége azonban inkább az irodalom elitjének körére terjedt ki. 
A Nouvelle Revue Française neveltje 1924 óta s ez az év egyúttal első tanul-
mánya megjelenésének éve is. Ezt az első tanulmányát (Sur un nouveau mal 
du siècle) a folyóirat szerkesztője, Jacques Rivière, oly jelentősnek tartotta, 
hogy még ugyanabban a számban ő maga látott hozzá kommentálásához és 
megvitatásához. Nevezetes azonban főként azért, mert Marcel Arlandnak itt 
fölvázolt írói célkitűzése néhány kisebb regénytanulmányon át a most díj-
nyertes regényben találta meg a megvalósulást. 

Az új «mal du siècle»-t, a régi megfogalmazású Rend és a háború utáni 
új fogalmazás lázától hevített Anarchia közti hányódást, nálunk is meg másutt 
is az úgynevezett 1902-es évjárat vállalta nem minden tetszelgés nélkül 
magára. Kezdetben elvállalta kényszerűségből, mert a betegség jeleit önmagán 
tapasztalnia kellett, de később, mivel kiutat alig talált, maga a hányódás, az 
ingadozás, vagy a feltétlen lázadás lett számára az életforma. Nálunk ennek 


