
s Z E M L E 

A Napkelet pályázata. 

Irodalmi pályázatunk e negyedéve gazdag termést hozott. A Bíráló 
Bizottság selejtező tagjától kiemelt s így versenyre bocsátott pályaművek 
címét és írójuk nevét alább közöljük. E művekről a Bíráló Bizottság fog 
bírálatot írni a pályadíjak odaítélésekor; most csak a ki nem emelt pálya-
művekről közlünk rövid jelentést. 

A kiemelt és versenyre bocsátott művek a következők. (A sorrend nem 
jelent értékelést.) 

Versek. 
1. Költeménysorozat. Jelige : (A tűz dalol.) A szerző : Ottlik Pálma, 

Budapest. 
2. Hegedűszó az erdőn. (Jelige : Was glänzt, ist für den Augenblick 

geboren). A szerző : Gulyás Pál, Debrecen. 
3. Versek. Jelige : Nagymessziről. A szerző : Apor Elemér, Eger. 
4. Jelige : Szederinda. A szerző : Bódás János. (Cím?) 
5. «Apród» jelige. A szerző : Fány Félix. (Cím?) 
6. Képek és kardok. A szerző : Marconnay Tibor, Budapest. 
7. «Örvénykő» versei. A szerző : Dédesy Zoltán, Budapest. 
8. 14. vers. (Jelige: Napkelet.) A szerző : Tartallyné Stima Ilona, Nagy-

dobos, Szatmármegye. 
9. Jelige : Muagerisz. A szerző : József Attila, Budapest. 

10. «A garabonciás.» «Tavaszi verőben.» «Szeptemberi bánat.» «Kis pogány-
isten.» «Ádám.» «Peer-Gynt.» (Jégeső.» «Mandulavirág.» stb. c. versek mellett 
nincs jeligés levél. 

Novellák. 
1. Amikor a halál muzsikál. (Jelige : Nessun maggior dolore, che ricor-

darsi del tempo felice nella miseria. Dante.) Szerzője : Kállay János, Budapest. 
2. A Jenei csodálatos historiája. Szerzője : Fehér Gábor, Nyiregyháza. 
3. Falusi kis leány Pesten. (Jelige: J a j be szép ez a Pest, Istenem, be 

szép». Czuczor.) Szerzője: Váczy József, Budapest. 
4. A becsületes Pál András. (Jelige : «És megszólalt vala amaz igaz bíró».) 

Szerzője: dr. Moravcsik Gyuláné, Budapest. 
5. A bányaóriás. (Jelige: Vae victis.) Szerzője: Névtelen. (A jeligés levél 

üres.) 
6. Égmozdító Gergő. (Jelige : Ha álmodunk, álmodjunk merészet.) Szer-

zője : Ferenczy Géza, Bécs. 
7. A gályarabok éneke. (Jelige : Élünk siralomban, rettegésben, minden 

dolgoknak szükségében.) Szerzője : Váczy József, Budapest. 
8. Párhuzamok az éjtszakában. (Jelige : Mors liberatoris.) Szerzője : Szen-

czer László, Gyulafehérvár. 
9. Szegénység. Szerzője: Dallos Sándor. 

10. A séta. (Jelige: Március huszonegyedike.) Jeligés levél hiányzik. 
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Essayk. 
1. Shaw és az angol regény. Szerzője : Mátrai László, Budapest. 
2. Zalán sorsa. A szerző : Hevesy M. Angelica, Kalocsa. 
3. Az individualista és a nacionalista irodalom. Szerzője : Lakner Géza, 

Veszprém. 
4. Vajda János lelki fejlődése. Szerzője : Dénes Tibor. 

A PÁLYÁZATON K I NEM EMELT NOVELLÁK BIRÁLATA. 
A per. Jóízű történet . Ha a csattanója nem is csattan, a kedves, anekdotázó 

hangja gyönyörködtet. Ácsorgó és ácsorgók. Tehetségre valló kis rajz, de küld-
jön jelentékenyebbet. Az asszony és a lélek. ízlésesen vezetett, kissé bőbeszédű 
novella, a tendencia nagyon is kilóg belőle. Bestiák. Részleteiben jó, de nincs 
egybekomponálva, szétesik. Megmenekülés. Jó ötlet, eleven előadás, de feltünő 
kvalitásokat nem muta t . Tsuládatos Klára. Stílusa elég színes, ízléssel fegyel-
mezett, de a téma álromantikája, a történelmietlen történelmiség nagyon le-
ron t ja a terjengős novella értékét. Színművével nem foglalkozhatunk. Jácint 
és rózsabimbó meséje. Küldjön be Novalis-tanulmányt, nagyon érdekelne s beveze-
tése után, hisszük, hogy jó lesz. Téli szállás. Folyékony elbeszélő, de nincsenek 
eszközei hozzá, hogy aránylag elég hálás t émá já t elmélyítse. Az idegen ház stb. 
ízlésesen megírt, de jelentéktelen kisérlet. Őszinteség. Megkapó gondolatfutta-
tás , de mi köze a mi pályázatunkhoz? Iránytű nélkül. Amikor az emberek negatív 
kontur ja i t rajzolja, jó ; szatirára volna tehetsége. Stíliusa éretlen, de fejleszthető. 
Balogh Gábor szigorlatra készül. Könnyen folyik tollából a tenta . íráskészsége 
biztató, de szellemessége egyelőre nagyon alant jár. A futár. Bizonytalan törté-
nelmi és földrajzi érzékre árulkodó álszinpadias hatásokkal dolgozó novella; 
bizonyos szintet elér. Miért? Egy oktalan öngyilkosság «megokolása» nagyobb 
apparátust kíván. Valaki jön. Hálátlan, de önkénytelen kedvességgel, részlet-
gazdagsággal megírt elbeszélés, ha ugyan annak nevezhetjük. Az utolsó szerep. 
A másik sokkal jobb novellája u tán olvasva elkedvetlenít. 

A halál császár. A műfa j hamis, de a stílus nem erőtlen. Mért nem ír nagyobb 
dolgokat? A csalárdi értesítő elég mulatságos. A hóvirág halála aránytalanul 
gyengébb. Vadlibák szerzője. Ötletre épített , elnyűtt bölcseségű írásocskák. 
Még fejlődnie kell ! Könnyű Katót táncba vinni. Érdektelen érdekességeket 
hajszoló, alacsony humorú, furcsán szögletes írások. Idegen virág. Primitív, 
szentimentális történetecske. Az út. Gyenge, vázlatos, krónikaszerű, semmi-
féle kompoziciója sincs. A Domnyu Parintye. Kidolgozatlan, vázlatos, keveset 
muta t . Két leány. Örülünk, hogy a szolid leányok lepipálják a léhákat. Nagyobb 
az igazságérzéke, mint a művészi. Credo. Rokonszenves életfelfogás, gyenge 
feltalálás; semmiesetre sem novella. Napkeleti tüzek. Marlitt ősmagyarjai. Jézus. 
A leggyengébb. 

Essayk. 
Peer Gynt. Értelmes írás, de nem több, min t amennyit egy átlagolvasó 

észrevehet. Irodalom és álirodalom. A magyar irodalom állapotát egész helytele-
nül látó ember tévedéssorozata. Blaha Lujza. Gondos, de szürkécske életrajz, 
essaynek szerzője sem ta r tha t j a . 

Versek. 
A Minden Élők Útján. Ady s a régibb epigonlíra kuriózumszeru, de nem 

értéktelen ötvényződése. Állásfoglalása rokonszenves. G. R. M. F. A sorsával 
komolyan szembenálló ember egyenlőtlen, de igaz versei. A kezdet, Rozsály, 
Chopin meggyőzőek. Vigyázzon Ady emlékére, Élet, én élni akarok : ilyen soro-
ka t nem szabad leírni. Hangulatmadarak. Egy ébredő lélek könnyű dalparittyái. 
Minden sablonosságuk, kiforratlanságuk ellenére is rokonszenvesek, a hang 
meleg, elmélyíthető, játékossága őszinte. Versek. Feltűnően hű Ady-utánzatok, 
de semmivel se többek. Prometheusz. Dikciója iskolás, a tosztköltészet felé hajlik, 
de igazi lendület lobog a mélyén. Világnézete kölcsönzött. Buba. Ötletre épí-
t e t t versek. De az ötlet is r i tkán jó s amikor jó is, sokkal f inomabb versbe-
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ötvözés után áhitozik. Mozgékonysága rokonszenves. Weöres Sándor. Ha csak-
ugyan tizenötéves, a versek (viszonylag) egész kivételesen jók. Jóslásokba nem 
bocsátkozhatunk. Gazdag az, aki várni tud. Hajnal dereng. «A szél egy furcsa 
elem» jó. Egyéni színe még nincs, sorainak különös prózai törése van. 
Poétai fejlődése alapjául a füzet elfogadható. Virtus szerzője. Természetbe kap-
csoló versei: a zenit, zsoltárai: a nadir. A nadir nagyon mély, a zenit elég magas. 
Szép a Pán. Az én arcom. Bizonyos szintet minden verse elér, de semmi nyug-
talanító sincsen bennük. 

Narrante. Ügyessége ellenére is messze van attól, hogy líra legyen. Hull-
nak a rendek. Versei szerkezete, ha laza és bőbeszédű is, spontán és természetes. 
Szó-, kép- és metafora-kincséről kevés jót mondhatok. Sas a viharban. Vannak 
aránylag szerencsés versei. (Öreg, festett asszonyság), de félszeg ritmusú sorai-
ból és rosszul rezonáló rímeiből, költőietlen nyelvéből az árad, amit anti-poézisnek 
érzünk. Őszvégi trubadurkodás. Formai készültsége jobb, mint nyelve és kon-
cepciója. Olyasféle versszakokat, mint a Te vagy a váram kisasszonya első 
szakasza, hogy lehet írni? Ezüstharang, ha csendül. Álomboldogság című verse 
utolsó hat sora megmenti attól, hogy egész lesujtót írjunk. Mécsvilág. Bágyadt 
versek. Nemcsak a mögöttük álló lélek, de a bennük megnyilatkozó művész-
készség is. A kriptaajtóban. Verselése kezdetleges. A kék szemek könnye. Egész 
kis verseiben van némi epigrammatikus fordulatosság, különben nem sokat 
mond. Én is. Elnyujtot t , szürke írásocskák. A verselés is gyönge. Régi dicsősé-
günk stb. Még túlszabadon kezelt, alexandrinná növekedő asklepiadeszi versei 
a legszerencsésebbek. Sok füzetében kevés a jó. Örök titok. Sok banalitás közt 
néhány könnyed sor. Utolsó szerelem. A legelemibb verskészsége sincs meg. 
Magyar hadifogoly. Sajnos, nem vers. Könnyvirágok. Egész kezdetleges. 

A pályázatunk első negyedében elutasított novellák és versgyüjtemények 
kéziratai a kiadóhivatalban átvehetők. A most elutasított pályaműveket szep-
tember hó folyamán bocsátja a szerzők rendelkezésére a kiadóhivatal. 

Színházi szemle. 

A Budapesti Színészek Szövetségé-
nek irodalmi bemutatóelőadásai so-
rán az Új Színház helyiségében színre 
került Thurv Lajosnak A ma asszonya 
című háromfelvonásos társadalmi drá-
mája. Thuryt idáig mélyérzésű, fér-
fias hangú novelláiból ismerte és sze-
rette meg a közönség, a mi folyóira-
tunk olvasógárdája is. Művészi termé-
szetéhez, cicomátlan hangjához hűt-
lenné a színpadon sem lett. Akik em-
lékeznek az ifjan elhúnyt, jeles tehet-
ségű Thury Zoltán meleg, igazságsze-
rető lelkére (emlékét fia épen a Nap-
kelet egyik gyönyörű novellájában 
örökítette meg) : érezten-érezhették, 
hogy ez a lélek tovább él és nyugta-
lankodik írófiában. Drámájának kö-
zéppontjába a mai asszonyt, a ke-
nyérgondoknak prédául vetett, egyé-
niségében megnyomorított lateiner-
feleséget állította, ezt a megfordított 
Nórát, aki immár nem babalélekkel 
áll a realitás követelményeivel szem-
ben, hanem akit lélektelen bábbá nyo-
morítanak a realitás kényszerei. De az 
efféle téma mintegy magában hordja 

az egyoldalúság és konstruáltság ve-
szedelmét s ezt merőben elkerülnie 
Thurynak sem sikerült, Alakjai még 
túlságosan elmondják és elmagyaráz-
zák magukat, ahelyett, hogy sorsukat 
magukból drámai módon kisugároz-
nák. Művében sok igazságot érzünk, 
de nem érezzük benne az egy és meg-
felebbezhetetlen művészi igazságot. 
Kezén a téma nem annyira önmagából 
fejlik és alakul, mint inkább alakítta-
tik, valódibb benső fejlődés nélkül. 
Mágocs Anna hitvesi válságát sokkal 
inkább egyéni vérmérséklettől és ideg-
élettől függő, szinguláris esetnek érez-
zük, semhogy általánosabb érvényű 
drámai tétel alapjául szolgálhatna: az 
áldozat-feleség tragédiájának indul s 
csak erősen novellai véletleneken for-
dul meg, hogy egy jószándékú fér j 
tragédiája nem válik belőle. Thury 
sokat tanult Ibsentől, de a legfonto-
sabbat: a szigorú drámai koncentrá-
ciót még eléggé nem tanulta meg tőle. 
Egy szembeötlően ibseni gyártmányú 
revolver is előfordul nála, mely a 
dráma fordulatai során annak három 
szereplőjére nézve is „ultima ratió”-ul 
igérkezik. Ez a revolver végül sem sül 
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el s nem öl meg senkit, legfeljebb — 
a drámai kauzalitást puffant ja le. 

Kitünő érzéke van Thurynak a szín-
padon is a meghitt, családi-ízű mozza-
natok iránt. Mágocsnénak két leányá-
val való jeleneteiben szinte hallani egy 
melegen érző szív dobogását. A dráma 
tézisének igazságán a nézők sokat vi-
tatkoztak, a darab hangjának őszin-
tesége és írói becsületessége megfogta 
s hatalmában tartotta az egész kö-
zönséget. Thury a drámának sem vo-
nalait, sem szavait nem csavargatja 

olcsó poentek felé, szolid anyaggal 
dolgozik s megmunkálásához is szolid 
eszközöket választ. Első színpadi 
műve még nem makulátlan írói érték, 
de aki vele megszólalt: értékes író. 

Az előadás nem volt egyenletes, 
egyes részeiben épen műkedvelői szin-
ten mozgott. De a főszerepben Kop-
pány Erzsi nemes mérsékletét, egy 
epizódalakban pedig Fenyő Aladár 
szuggesztiv erejű játékát nem lehet 
említés nélkül hagynunk. 

Rédey Tivadar. 


