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mindig legyen az írásban, mert csak 
így igaz tükre az életnek. 

Kilián Zoltán. 

Földi Mihály: Az utolsó álarc. 
(Athenaeum.) Ősi Árpád színész da-
rabja megbukott. Feleségének, Katalin-
nak mindamellett nagy szerepsikere 
volt benne. A férfi elkeseredésében 
revolverhez nyúl. Felesége meg akarja 
gátolni a végzetes tettben : dulakodás 
közben a pisztoly az asszonyt találja. 
Utána Ősi saját mellébe lő. Az ideges 
férfit szanatóriumban gyógyítják. Fele-
sége sorsát titkolják előtte : Ősi úgy 
sejti, hogy Katalin otthagyta őt egy 
másik férfiért, mert férjét nem tudja 
szeretni. A színész úgy érzi, régi egyéni-
sége meghalt : épen önmaga elvesztése 
teszi nagyobb színésszé. Letargiában 
él 15 évig. Könyvein kívül normális 
bohém-liaisonokkal kábítja magát. Egy 
kis színészfruska, Vilma, eszébe ju t ta t ja 
az eltűnt Katalint. Vadult szenvedéllyel 
vágyódik utána. Párisban egy ezüst-
álarcos meztelen táncosnőben Katalinra 
ismer. Az öltözőben egy cinikus ko-
kottra talál, aki a futó és raffináltan 
félbehagyott szerelmek gyönyöreiről be-
szél a szerelmes férjnek. Ősi különösnek 
találja felesége változását, de vágya 
paroxizmusában megbocsátja neki. Egy 
mámoros éjtszaka reggelén azonban 
megtudja, hogy a táncosnő és az ő volt 
felesége az életben saját testvérével 
helyettesíti magát : az öltözőben már 
az ál-Katalint ismerte meg Ősi. Az 
ezüst álarc Katalin tönkreroncsolt arcát 
takarja. Az asszony mindvégig imádta 
férjét, de halálra-torzított arcával most 
már örökre eltűnik és Ősi visszautazik 
Pestre a kis hűséges Vilmával. 

A színromantikus tárgy, amely főleg 
már csak detektív-regényben él tovább: 
itt szimbólum-hordozóvá lesz. Az öre-
gedő férfi keresi, üldözi az ifjúságot s 
mikor már azt hiszi, hogy megtalálta: 
egy szörnyű csonk mered reá. A mult 
halál, oda nincs visszatérés, a hűlt él-
mények emlékét nem lehet ősz fejjel 
valósággá forralni. Ezt a többször már 
klasszikusan is megfogalmazott témát 
Földi most is úgy elevenítette föl, hogy 
az alapgondolatot túl-materiális eszköz-
zel kiabálja bele a regénybe (az álarc-
takart golyózúzta arc) és evvel együtt 
az egész regényt egy «rejtélyes alak ül-
dözése»-típusú elbeszéléssé hangolja 
félre, amely állandó disszonanciát okoz. 
A meglehetős retorikus-eszményi mult-
hajsza tiszta és öncélú érvényesülését 
állandóan zavarja a kalandregény mo-

tívumára épült mese. Egyáltalában a 
regény végéig hűtlenségnek gondolt 
asszonyi önfeláldozás és hűség mellék-
vágányra tereli a főérdeklődést és itt 
zavaró (meg régi) csapda. A regény egy 
érzés története : az újragyúlt vágyé. 
Ahogy a vágy érlelődik — telve van 
lélektani trivialitásokkal : «hogy hason-
lít a nyakad a Katalin nyakára; mikor 
nézlek, mintha csak őt» stb. A hős ön-
elemzése is egy meglehetősen közkézre 
került séma-líra és a modern idegtani 
vizsgálatok eredményeinek keveréke. 
Ha a tárgy eddigi legyőzéseiben volt 
a vágyódásnak valamelyes ideális jel-
lege — úgy a Földi-féle átírásban a 
biológiai végzetszerűségen van a hang-
súly. Az érzékenység és nemi feszültség 
misztikája mohón kap a lélekboncoló 
doktrina után. Eredmény : a hősből 
gyakran száraz mintaeset lesz, mely 
már szerepelt valamely tankönyv szá-
mozott példái között. Abban a gesztus-
ban, amellyel Földi és mások is (értéke-
sítenek az irodalom számára» tudomá-
nyos eredményeket, van valami gyer-
meki kezdetlegesség. A freudista új-
szerzemény egész rikítóan, természet-
szerűleg nem-egyénítően lebeg a regény-
ben, mint az ösztön-pszichológia ok-
nyomozásának diadala. A pubertás ko-
rából visszamaradt emlékek titokzatos 
sorshatároltságokká fontosulnak: egy 
futó élmény már évtizedekre szóló pre-
desztináció. De nincsenek új és sajátos 
eszközei Földinek, amelyekkel iroda-
lommá tudná asszimilálni a klinikai 
folyóiratokból azon frissiben átemelt 
anyagot. Valamely drámaibb, idegeseb-
ben lüktető naturalizmus mellett szé-
pen előszedi e stílus forradalmi korának 
muzeális fegyvereit : a kórház-részlete-
zést, a beteg naiv láz-logikáját. És 
ami mindennél unalmasabb : a porno-
grafiát. Még csak nem is látszik, hogy 
valahogy művészívé akarná jogosítani 
az ösztönhívta csak egyféle víziókat: 
nem jut tovább a kemény melleknél 
és fehér comboknál. Jó a fürdőkád is, 
meg a hálószoba, meg az «ott állt telje-
sen meztelenül» is a mindenáron ösz-
tönhöz appelláló író számára. Ami Ősi 
elmélkedéseiben nem nemi minden-
napiság, az is színtelen leírása már el-
mondott dolgoknak. A színész és a 
valóság, a szerep és az egyén, az álarc 
és az élet — efféle tárgyakról sok régi 
parafrázis van újragyűjtve. Különben 
bántó, hogy Ősinek eszébe sem jut, 
hogy felesége szerencsétlenségéért rész-
ben ő felelős : inkább vezeklésben, 
mint egy nyafka narkózis-viszonyban 
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kellene végződnie a könyvnek. Ha van 
valami tartósabb benyomása a könyv-
nek, úgy a sivársága az : a tárgyból és 
ízlésfegyelmezetlenségből együtt jön ez. 
Szenvedély és hiábavalóság, letargia és 
szexuális vihar nyugtalan csatája, mely 
melankólikus polgári tengődéssé semmi-
sül : végül is a kínos sivárság, katarzis 
helyett teher-tudattal végződő dráma 
benyomását adja. Szentkuthy Miklós. 

N. Jaczkó Olga : Virágzó cseresznyék. 
Kazinczy-kiadóvállalat, Kassa. Csonka-
magyarországon a Studium bizománya. 
Jaczkó Olga kedvelt és értékelt novella-
író a Felvidéken, ez a kötete bizonyos 
mértékig igazolja hírét. Technikában 
és meglátásban csakugyan író, témái-
ban már kevésbbé rokonszenves : túlon-
túl sötét. Nőíróknál ritka dolog a 
vigasztalanság ekkora mértéke ; végig 
a kötet tizenhárom elbeszélésén keresz-
tül alig akad méltányos, jó embere ; 
közömbös, rideg, sőt gonosz és ostoba 
a legtöbb. Talán az írás erejét akarja 
ezzel megmutatni, író voltának férfias 
fémjelzését ; talán így látja ember-
társait valóban. A megbocsátó derűs 
szem azonban még nem az erő hiánya, 
a jó felfedezése nem a nőíró lebecsülő 
jellemvonása. Sajnálnók Jaczkó Olgát, 
ha életefolyásában csak olyan emberek-
kel találkozott volna, mint az alakjai. 
A papok züllöttek és kíméletlenek; 
a tanítónők gonoszak a rájukbízott 
gyerekek iránt, férjhezmenési vágyuk-
ban nevetségesek, titokban szeretke-
zők. A háborúelőtti magyar irodalom 
egyrészének folytatása az ilyen bitu-
menes írás ; reálisnak szokták mon-
dani, a reális élet azonban nem ilyen. 

A kötet gyüjtőcíme egyben a leg-
szebb elbeszélést jelenti. Ez a Virágzó 
cseresznyék című novella mély és töké-
letes asszonyi líra ; stílusban, erőben, 
szerkezetben és lélekrajzban tökéletes 
alkotás. Megoldása is felemelő. Az 
Október az államfelbomlás ügyes képe 
egy megértő és szociálisérzékű úrifiún 
át. Az Isten kegyelmében egy férfi-
lelkigyakorlat igaztalan következmé-
nyeit tárgyalja ; a férfi a szerzetes 
korbácsló prédikációjára leköpi, közön-
ségesen leköpi asszony-szeretőjét, hogy 
később kétségbeejtő lélekforgatagban 
könyörögjön érte. A Leányintézet című 
hosszú elbeszélésben a leánynevelő 
szőröstül-bőröstül embertelen, alig van 
a lányoknak jó szavuk és gyengéd 
érzésük egymáshoz. A Sírásó Péterné-
ben kitűnően megírja a sírásóné beszél-
getését urával megásandó saját sírjá-

ról, de azt már nehezen hitetheti el, 
hogy négy szál deszkát senkitől ne 
kaphasson a szerencsétlen sírásó fele-
sége koporsójának. 

Jaczkó Olga írói egyénisége mind-
ebből tisztán kialakul előttünk. A tár-
sadalmi és erkölcsi nyomor, az ember 
magárahagyatottsága, a poligám férfi 
közönye az egy férfit szerető és iste-
nítő nő iránt, ez az írói birodalma. 
Mosolya nincs. Feszültség van az írá-
saiban s ezzel az olvasó érdeklődését 
már kezdetben megnyeri. El nem 
igazít, magunkra hagy. Később, élete 
előbbrehaladtával átfogóbb lesz a sze-
retete s a megértés könnyével átszőt-
tebb a szava. A megértés könnye ki-
mossa majd alakjaiból a jót is. K. 

Wégerné Földes Anna. : Székely cip-
rusok Kolozsvár, Minerva-kiadás. El-
beszélések gyüjteménye ez a tízíves 
kis könyv. Meglepő témákat nem talá-
lunk benne ; asszonyi széplelken áthan-
gulatosodott régi dolog valamennyi 
elbeszélés, de jószándékú és erkölcsi 
magasságokban járó. Néhány rajz a 
székelyek mindennapi életét adja, ezek 
az érdekesebbek s ezeknél az alakok 
tájnyelves beszéde is leköti az olvasót. 
Furcsa a könyv stílusa ; teljesen dara-
bokra töredezett. Szinte önálló monda-
tokból áll Wégerné Földes Anna min-
den novellája, gyenge kis tartalmi kap-
csolatokkal. Az olvasónak meglehetős 
fegyelmezettségbe kerül a megértésük. 
Amennyire nehéz némely írónak be-
kezdéseket gyűlölő írásmódja, hol a 
szemnek nincs mibe belekapaszkodni a 
betűsivatagon, annyira bántó a bekez-
dések olyan beteges elszaporodása, 
mint a Székely ciprusoké : ahány mon-
dat, annyi bekezdés. A gondolati egy-
ségek teljesen szétforgácsolódnak így 
és elhal az egész novella. Az ilyen töre-
dezettség annál kirívóbb, minél nyu-
godtabb tárgyú, minél lassabban vagy 
alig folyó elbeszéléseknél alkalmazzák. 
Wégerné Földes Anna elbeszélései pedig 
cselekménytelenek s ez a cselekmény-
telenség is hébe-hóba, ha mozog. 

Kilián Zoltán. 

Zolnay Vilmos : A kártya története 
és a kártyajátékok. Pfeijer Ferdinánd 
(Zeidler Testvérek) kiadása. Rengeteg 
ember kártyázik, s az ujságok szer-
kesztői üzeneteinek tanubizonysága 
szerint számosan teszik ezt megfelelő 
szakműveltség nélkül. A sok kártyá-
zási kérdésből jól következtethetett a 
szerző egy részletes kártyázási szak-
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