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j á n kellemetlenkedő főszél vagy vá-
zsonyi szél ismerete. 

Gaál István a föld multjába vilá-
gít bele. Hogyan alakult ki a föld, 
mint rakódtak egymásra a rétegei, 
milyen állatok, növények népesítet-
ték be a föld felszínét; melyek a 
földnek gyakorlatilag értékes részei, 
mi és mennyi értékes kincsei van-
nak a magyar földnek. 

Horváth Károly. 

Felvidéki írók. (Sziklay Ferenc: 
Hangzatka. Regény. Berlin. 1924.— 
Tamás Mihály: Novelláskönyv. Ka-
zinczy Társaság kiadása. Kassa. 
1923. — Paál Gyula: Veszedelem a 
házban, vagy fiatal szívnek fiatal 
szív kell. Eredeti népszínmű 3 fel-
vonásban. Műkedvelők színpadja. 
2. szám. Rimaszombat. 1924.) Szere-
tettel figyeljük a felsővidék irodal-
mának fejledezését, ha nem üdvözöl-
hetünk is minden írót „lelkes Istenfi-
ként. Jóindulattal olvassuk köny-
veiket, tudatában vagyunk hazafias 
buzgalmuknak s munkájuk fontos-
ságának a nemzeti szellem ápolása 
körül, de ez nem enyhítheti a kritika 
igazságos szigorúságát velük szem-
ben sem. 

Sziklay Ferenc könyvecskéje 
nyolcvannyolclapos füzet, regény-
nek kissé sovány, borítékának mo-
dern rajza nem nagyon biztató, de 
nem ízléstelen, címe nem valami 
szerencsés. Csermák Antal, a cseh-
ből magyar muzsikussá lett híres 
régi hegedűs egyik zenedarabjának 
címe. 

Hatvan esztendővel ezelőtt Abonyi 
Lajos már megírta A mi nótáink-
ban Csermák történetét, de alakjá-
ból nem tudott érdekes egyéniséget 
formálni. Egy kacér fiatal özvegybe 
szerelmes, de az kikosarazza, Cser-
mák megtört szívvel távozik s csak-
hamar mint kopott csavargót lát-
juk viszont, amint egy csárdában 
betyároknak muzsikál. Még né-
hányszor felbukkanik, most már 
mint őrült, mindenkit elragad játé-
kával, aztán eltűnik, s a regény leg-
végén csak veszprémi síremlékét 
látjuk. 

Abonyi regénye kétségkívül ha-
tott Sziklayra a Hangzatka meg-
írásakor, mint a mese menete és 
hangulata mutatja, de ő Csermákot 
regénye hősévé teszi, s azt a két 
problemát akarja megoldani: miért 
lett magyarrá s miért züllött el? Ő 
is, mint Abonyi a szerelmet vá-

Napkelet 

lasztja a probléma kulcsául. Bécs-
ben Lichnowski gróf estélyén meg-
látja gróf Nádszeghy Zsófit s rög-
tön halálosan belészeret, noha csak 
annyit tud róla, hogy magyar. 
Ugyanakkor meghívják Párizsba, 
de ő lemond a dicsőségről s Ma-
gyarországba megy, hogy viszont-
lássa a szeretett leányt. Megtanul 
magyarul, a pozsonyi diétakor el-
ragadja Bihari játéka, s Lavottától, 
a már elzüllött mestertől eltanulja 
a magyar muzsikát. Sokáig keresi 
ideálját, végre egy egri ünnepélyen 
újra találkoznak s a regényben elő-
ször és utoljára zavartalanul beszél-
hetnek, Csermák megvallja szerel-
mét és a grófkisasszony megígéri, 
hogy vár rá, míg híres művész nem 
lesz belőle. Két év mulva Pesten 
hallja újra az ünnepelt hegedűst s 
kijelenti szüleinek, hogy csak hozzá 
megy feleségül, apja azonban kiko-
sarazza a kérőt. Ettől kezdve Cser-
mák inni kezd, később meg is zava-
rodik s így kóborol az országban 
haláláig. Zsófi vénleány marad s 
árva gyermekek nevelésének szen-
teli életét. 

A mese így néhány sorba fog-
lalva igen naivnak és vázlatosnak 
tetszik, de a valóságban is az. Abo-
nyi megfakult, bár kedves roman-
tikája kísért benne kissé modernebb 
technikával leplezve. Csermák alakja 
nála sem válik érdekesebbé. Hirte-
len támadt és sírig tartó epedő sze-
relme, mely minden tettét irányítja, 
nem valószínű. A művészlélek finom 
elemzésével, egyéniségének igazi 
költői intucióval való megvilágítá-
sával adósunk marad a szerző, pedig 
ez lett volna a feladata. Így csak 
régimódi szerelmi történetkét ka-
punk, amelynek olyan a hatása, 
mintha már sokszor olvastuk volna. 
Halvány korrajzi háttere (a tizen-
nyolcadik század legvége s a tizen-
kilencedik eleje) nem sokat lendít 
a mesén, melynek azért vannak 
sikerült részletei. Ezekben nem egy-
szer feltűnik a szerző elbeszélő kész-
sége s érzéke a lélek és a külső világ 
hangulatai iránt. 

A munkát különben magyar ér-
zés jellemzi: írója szeretettel nézi 
multunkat, lelkesedik a magyar 
zenéért s elkesereg a mi művé-
szeink tragikus sorsán, a régi ma-
gyar rangkórságon, nemesi gőgön, 
melynek ellenébe szeliden demo-
kratikus nézeteket szegez. Mindez 
azonban nem pótolhatja a felfogás-
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ban, invencióban, művészi alakítás-
ban és stílusban mutatkozó eredeti 
írói egyéniséget. Ezt még nem lát-
juk Sziklay regényében, de remél-
jük, hogy nemsokára ez is kifejlő-
dik és megizmosodva eredetibbet 
fog teremni igazán a maga földjé-
ből. 

Szigorú irodalmi mértékkel mér-
tünk, mert könyvét csak regénynek 
tekintettük, ha azonban mint ifjú 
sági olvasmányt bíráljuk, örömmel 
állapíthatjuk meg róla, hogy annak 
minden tekintetben megfelelő s a 
magyar diákságnak kedves olvas-
mánya lesz. 

Tamás Mihály novelláskönyve két 
hosszabb ós kilenc rövidebb rajzféle 
elbeszélést tartalmaz, melyek 1918 és 
1922 között készültek. Leghosszabb 
köztük a Szőke című novella, egy 
tizenhatéves fiú s egy tizennégyéves 
leány szerelmének kedves története. 
A tavasztól karácsonyig tartó kis-
városi idill tele van finom lelki 
megfigyelésekkel, melyeknek igen 
hangulatos milieurajzi hátteret tud 
adni a szerző. A gyermekszerelem 
naiv illuzióinak küzdelme az ébre-
dező érzékiséggel s végül szétfosz-
lásuk az élet erősebb fuvallatától 
nem új téma, de jól van megírva, 
csak az erotikumnak helyenként 
rikító hangsúlyozása bántó benne. 
Ugyanez a hibája a Boldogságok 
címűnek is. A miniszteri titkárral 
viszonyt kezdő „jó családból szár-
mazó" gépíró kisasszonyról szól, 
aki azért habozás nélkül feleségül 
megy egy becsületes emberhez. Sivár 
történet, durván cinikus és Ízléste-
len befejezéssel. Az Árnyék (egy 
rút parasztleány vad szerelmi vá-
gyódásának rajza) már az undorí-
tónak a művész számára tilos terüle-
tére téved. 

Humoros rajzocska a Zivatar 
(fiatal házasok veszekedése), amilye-
neket tucatszámra olvashatunk a 
napilapok tárcáiban. A Cipő már 
jóval eredetibb: sikerült gyerektör-
ténet a nikli-orrú és patkós-sarkú 
cipőről, meg az úri gyereket gyű-
lölő parasztfiú és a csuszkálásra 
felettébb alkalmas cipő tulajdonosa 
közti lovagias ügyről. A Csuka 
Flórián és folytatása a Flórián es-
téje már a tragikumikumba csap át 
a felvidéki szegény irodatiszt alak-
jának rajzában, aki meghunyász-
kodva, iskolásgyerekként tanulja az 
új haza új nyelvét, de azért mégsem 
kerüli ki az elbocsátást. Az ilyen-

féléket legszívesebben vesszük a 
megszállt területek elbeszélőitől, 
mert ezekben az alakok, a couleur-
locale s a korhangulat új. A Talál-
kozás a faluval is ezek közé tarto-
zik, csakhogy komor színezésű kép: 
az orosz fogságból falujukba vissza-
térő felvidéki magyarok, akik meg-
tudják, hogy mindenükből kifosz-
tott földönfutók lettek. Egy marék 
föld: jelentéktelen paraszttörténet, 
nem jobb és nem rosszabb mint az 
effélék, a Találkozás a hegyen alá-
húzott szimbolizmusával s a Jegyes-
álom erőltetett, csinált lélekrajzá-
val szintén gyengébb dolgok. 

Tamás Mihály a realizmus csa-
pásán halad és kevés újat mond, 
ízlése még nem elég biztos, egyéni-
sége kialakulóban. Technikai kész-
sége már is fejlett: jól tud elbe-
szélni, jól látja főleg a milieu apró 
reális részleteit, van érzéke a lélek; 
finomabb rezdülései iránt, stílusa 
nem nyakatekerten modernkedő, 
hanem érthető és magyaros, de 
élénk, hajlékony és színes is. Szép-
séghibája nem sok: van egypár eről-
tetett hasonlata, képe, egypár dur-
ván és ízléstelenül szókimondó ki-
fejezése, egypár nyelvi botlása (sza-
kadáson bepárló napfény, csipeg-
tük a szemeket, a tücskök csiripelve 
ugráltak). Tamásnak könyve tehet-
ségről tanúskodik, mely megtisz-
tulva — reméljük — igazán értéke-
set fog majd produkálni. 

Paál Gyula népszínművéről kevés-
a mondanivalónk. Negyven-ötven 
évvel ezelőtti népszínműveink alak-
jai, meséi, stílusa, levegője élednek 
benne újra. Bonyodalma elég súlyos, 
az összeütközések tragikusaknak 
látszanak, de a végén váratlanul 
jóra fordul minden. A komoly jele-
neteket naiv évődések, könnyű tré-
fák, csinos magyar nóták enyhítik. 
Stílusa a régimódi irodalmias-népies 
beszéd, amilyent nem a falukból, 
hanem csak a színpadokról isme-
rünk. 

Úgy tudjuk, hogy a darabot a fel-
vidéki városok és falvak műked-
velői szívesen játsszák, aminek őszin-
tén örülünk. Mindenesetre jobb, 
mintha idegen tárgyú darabokat 
játszanának. Mint műkedvelőknek 
írt műkedvelő munkát nem szabad 
szigorú irodalmi mértékkel mér-
nünk. A felvidék elnyomott magyar-
népe között mai napság az ilyenek-
kel is missziót teljesíthetni. 

Szinnyei Ferenc 
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