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G I O R G I O P I N I : 

M U S S O L I N I 
Éppen akkor került kezembe a könyv most magyarul meg-

jelent kiadása, amikor a Duce lapja, a «Popolo d'Italia» bejelen-
tette a fascista imperium romanum hadbalépését. «Guerra!» — 
kiáltották az első oldalon a vezércikk címbetűi, s lenn ott állott 
a szerző neve : Giorgio Pini. Az író a «Popolo d'Italia» főszerkesz-
tője, Mussolini régi kipróbált híve, bizalmasa, akinek alkalma volt 
és van az olasz újjáébredés megteremtőjének, a második római 
birodalom megalapítójának szellemi műhelyébe belelátnia. A «Popolo 
d'Italia»-ról meg tudjuk, hogy 1914-ben alapította Mussolini, hogy 
küzdjön eszményeiért, Itáliának világháborúba való beavatkozá-
sáért, s e lap két és fél évtizede nemcsak a fascista Olaszország, 
hanem — túlzás nélkül mondva — a készülő új Európa történetét 
is jelenti. 

A «fascismus századának» nevezik majd a huszadik századot — 
állapítja meg műve egy helyén Giorgio Pini és igazsággal. A most 
kirobbant világtörténelmi események még a legmakacsabb két-
kedőket is elhallgattatták, belátásra késztették és arra, hogy elis-
merjék a latin géniuszt diadalmasan életrekeltő Mussolini kor-
szakos történelmi jelentőségét. Pini műve nem az első és egyetlen 
Mussolini-életrajz — olaszul és magyar nyelven megjelentek közül 
ismerünk néhányat, hogy csak Kemechey Lászlóét és Sarfatti asz-
szony híres «Dux» című munkáját említsem —, de ez a legújabb, 
s a cél: Mussolini igazi megismerése és írásművészet szempontjából 
is a legjobb, leghatásosabb. Ennek az oka egyrészt az, hogy a kiváló 
szerző több anyagot fog össze, nagyobb, messzebbre kiterjedőbb 
távlatokat ölel fel és a doviai kovács: Alessandro Mussolini 
s felesége : Rosa Maltoni fiának káprázatosan ragyogó életpályáját 
napjainkig viszi. Mert a romagnai latin lángelme karrierjében — 
ma tisztán látjuk — a «Marcia su Roma» is éppen olyan állomás, 
mint a birodalom kikiáltása, vagy akár most a fascista olasz biro-
dalom hadbalépésének kihirdetése a június tizediki «adunata»-n 
a Palazzo Venezia erkélyéről, s további emelkedéssel szédíti el 
a kortársat. «Noi siamo sempre domani» — Mi mindig a holnap 
vagyunk — mondotta Mussolini. «Győztünk és győzni fogunk» — 
említette másutt, s itt nemcsak a fascista Olaszországra, hanem 
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magára is gondolt. Képzeljük el a világháborús mából visszanézve : 
micsoda torzóban, szomorú csonkaságban maradt volna a «gond-
viselés emberének» (egy másik romagnai: XI. Pius nevezte így) 
csodálatos életműve, ha a «patto santo»-nál, a belső építőmunka 
bármelyik stációjánál — nem is szólva a fascismus hőskorának 
vakmerő és dicsőséges gerilla-harcairól — megszakad további íve-
lése. Hiszen még a Rómába való bevonulás után is, az európai 
politikában való feltűnésekor sokáig csak érdekességet láttak benne, 
efemer, múló epizódot a mozgalmában, s a róla szóló írások is 
jórészt változatos élete egyes szakaszainak romantikus külsőségeit 
kapták fel, azt, hogy éhezett, nehéz testi munkával kereste meg 
olykor a kenyerét, de kevesen vették észre a benne már mint gyer-
mekben fellobogó sejtést és acélos, kitartó céltudatosságot, amellyel 
készült kivételes küldetése betöltésére. «Andare verso il popolo» — 
a népért élni, a népért tenni. Giorgio Pini pedig éppen a lényegest 
ragadja meg Mussoliniben és viszi végig, hatásosan éreztetve : a mű 
befejezése még nem egyúttal megállása a főhősnek is. Ez a rop-
pant és áldozatos ambició már a doviai parasztszobában felpislákolt 
mécsként, hogy már túlragyogja a falusi tanterem négy falát, hogy 
ujsághasábokon áradjon szét mint felvilágosító tudás, hogy a vörös 
«Avanti» ujságpalotájának felgyujtásakor vészes lobogással csapjon 
fel : a harci fasció-k első diadalmas összetűzése volt ez a kommu-
nistákkal Milanóban. S tovább, tovább ! Semprediritto ! S a hata-
lom átvétele után kezdődik meg Mussolini nagyságának igazi pró-
bája. Letörni a marakodó pártokat, eltávolítani a mult kísérteteit, 
megteremteni a belső egységet, a nép számára egy szociálisabb, 
emberibb élet feltételeit, helyreállítani a lelkek békéjét, előkészí-
teni egy olyan jövendő eredményes kiharcolását, amely egyedül 
méltó a rómaiság büszke öntudatára jutott olasz néphez. Rengeteg 
az elvégeznivaló, kevés az idő, de Mussolini semmit se mulasztott 
el. Az ő emelkedése egyben hazájának a boldogsága és dicsősége is. 
Ennek a tettrekészségnek, állandó dinamizmusnak fokozódó forró-
sága sistereg ki a műből, s ez az árammal való telítettség bizsergeti 
meg az olvasót is. Az elején a mult századvég sivár, tespedt, hiány-
érzettől gyötrődő Olaszországának miliője remek ellentét, amibe 
Mussolini karrierjét ágyazni lehet, s lankadás, kifulladottság sehol 
sincs : az író mindenütt tudja követni Mussolinit. 

De a megírás módjában is új csapáson jár Pini. Mussolinit 
csak magával Mussolinivei lehet igazán jellemezni! A Ducet beszél-
teti. Az ő írásaiból, beszédeiből illeszt be szervesen részleteket ott, 
ahol kell. Ahol igazán hat, ahol lenyűgöz. Ehhez magasabbrendű 
művészi érzék kell, s az író rendelkezik is ezzel. Megrendít, amikor 
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Mussolininek a kenyérrel való két találkozásakor, őt idézi : «Maga 
az a gondolat, hogy akadhat olyan család, amely híjjávai van a 
megélhetéshez szükséges eszközöknek, fizikailag éles fájdalmat okoz 
nekem. Én tudom, mert magam is átéltem, hogy mit jelent az üres 
ház és csupasz asztal». S ennek igazsága érvényesült a fascismus 
szociális politikájában ! S a jövő , az elhivatottság tudata s a latin 
lélek minden realitása mellett is a természetfölöttiekkel való titok-
zatos kapcsolata nyilvánul meg a Duce e mondatában, születésének 
időpontjáról írva : «A nap már egy héttel ezelőtt belépett az Orosz-
lán jegyébe». A termő, ízzó nyár, Julius Caesar hónapjának a gyer-
meke. Mondatai leegyszerűsítik az édes muzsikájú olasz nyelvet 
és zeneileg szinte a latin nyelv komoly, marciális keménységével 
hatnak. Mint az olasz hadsereg új díszlépése, a dübörgő «passo 
romano». 

Az író aprólékos atomizálás nélkül is plasztikusan érzékelteti 
Mussoliniben a nemzet vezérét és a magánembert. Lelkesedik tár-
gyáért és ez a lelkes hév magával ragad minket is. A munkát 
Antonio Widmar fordította le szép magyarsággal, érvényre juttatva 
az eredeti művészi szépségeit, s méltó megindítója ez az Athenaeum 
olasz könyvsorozatának. Mihály László 

Passuth László : Esőisten siratja 
Mexikót. 

Közhelyekbe esnénk, ha a tör-
ténelmi regény válságáról akarnánk 
írni. Senkisem tagadhatja, hogy ez a 
műfaj végleges zsákutcába jutott, 
de kevesen ismerik fel, hogy e zsák-
utca egyúttal a realista regényé. 
Hisz a történelmi regényt eddig a 
realizmus módszereivel művelték; 
a korbeli távolság csábította a 
realista írót, hogy anyagát a tör-
ténettudomány segítségével hozza 
közelebb s a tudományos készültség 
pontossága, megbízhatósága csak 
táplálta ábrándjait, hogy a jelené-
hez hasonló, biztos talajon veti meg 
lábát. Nagyon kevesen ismerték fel, 
hogy a történelem az utókor szá-
mára csak festőiségében, lírai kép-
szerűségében jelent valamit. Tol-
sztojnak sikerült oly mélységre 
ereszkednie lélekrajzában, hogy el-
feledtette velünk a történelmet, 
Napoleon kora mellékes fontosság-
gal bír csupán e nagy alakok árnyé-

kában. A történelem féligmeddig az 
exotikum erejével hat s a realista 
író ezt egyrészt nem ismeri fel, más-
részt már módszerével igyekszik 
semlegesíteni, maivá, nem meg-
lepővé halványítani. Az igazi tör-
ténelmi regény titkát a Salammbo 
rejti és Sigrid Undset érti félre. 

Történelem, vagy exotikum, kü-
lönösen ha az utóbbi történelmen 
kívüli erejével is hat: íme a műfaj 
új útja. Ezt a tételt Passuth regénye 
erősíti és bizonyítja. Van-e hálásabb 
anyag a késő reneszansz felfedező 
kalandjainál, melyeknek hátteré-
ben Mexikó indián kultúrájának 
különös tenyészete alkot ijesztő, 
vad díszletet? Festőiség és rém-
regény-szerű hatások olyan dús, 
bonyolult játéka kínálkozik itt, 
mellyel csak igazi, vérbő képzelet, 
újító merészség tud megküzdeni. 
Zsúfolt nagyszerűség és olcsó szem-
kápráztatás lehetőségei egyszerre 
kínálkozik. Passuth László, kinek 
már első regényét megszerethettük, 
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ebben a könyvében olyan feladatot 
valósít meg, melynek nehézsége 
csak csillogó sikerével áll arányban. 
Ritkán nyúltak szerencsésebb kéz-
zel, szerencsésebb tárgyhoz. Ez az 
író egyetlen színről, egyetlen hatás-
ról sem mondott le és regényének 
festőiségét a végletekig fokozta. Az 
lett volna az igazi veszedelem, ha 
óvatosságból, rosszul értelmezett 
gazdaságosságból, félig mert volna 
csupán előrehaladni. Igy azonban 
a regény azokhoz az őserdőkhöz 
hasonlít, melyek színhelyét alkot-
ják : néha ijesztő bálványokra, 
borzalmas jelenetekre bukkanunk 
benne, melyeket buja virágzás, a 
titok színes leple borít el. Ennek a 
virágokkal belepett világnak és a 
spanyol hódítók fekete bársonyba, 
fekete acélba öltözött alakjainak 
hálás ellentétét Passuth sohasem 
mulasztja el kihasználni: egyikkel 
a másikat hangsúlyozza. 

Ezek a bravúros és az exotikum 
költészetével, borzalmával fokozott 
hatások azonban mihamar fárasz-
tóak lennének, sőt, bizonyos csaló-
dást ébresztenének, ha nem érez-
nők egy igényes, valóban embert 
teremtő írói akarat munkáját. 
A háttér csillogása és sötétsége 
előtt Cortez alakja avatja a regényt 
ritka, megnyugtatóan teljes művé. 
Passuth jóllehet valójában új szín-
ben mutatja be a humanista hódí-
tót, nem esik azoknak a divatos 
életrajzíróknak hibájába, akik túl-
ságos buzgósággal sietnek egy talán 
téves arckép gyökeres átfestésére. 
De ami még ennél is nagyobb erény, 
a regény festőisége nem terjed át 
magára a hősre : Cortez sohasem 
olvad bele a háttérbe, sohasem 
válik díszítő elemmé. Ezzel Passuth 
a «festői» történelem-regényírók leg-
nagyobb veszedelmét kerülte el, 
azokét, kiknél a környezet dekora-
tív volta a regény hősét is valami-
lyen freskószerű mozdulatba me-
revíti. 

Van Passuth művészetében va-

lami meglepő könnyűség és ösztö-
nösség, mellyel igen nehéz feladato-
kat old meg, anélkül, hogy az erő-
feszítést, vagy annak eltitkolását 
éreznők. Nemcsak az óriási műve-
lődéstörténeti anyagra gondolunk, 
melyet annyi természetességgel és 
oly kevéssé bántóan, kápráztatni, 
oktatni vágyás oly tökéletes ki-
zárásával tudott regényébe bele-
olvasztani. Nemcsak a regény szer-
kezeti, mesterségbeli sikerültségére 
gondolunk, mely a könnyen szét-
esővé váló anyagot egy ívbe tömö-
ríti. Passuth anyagában a giccs, 
a felületessége annyi lehetősége 
kínálkozik, melybe nagyobb gya-
korlattal bíró írók is beleestek volna. 
Passuth könyvének talán legfőbb 
teljesítménye, hogy ezeket a záto-
nyokat mindvégig elkerülte s anél-
kül, hogy az igényes sznobok 
táborához kellett volna csatla-
koznia, természetes módon, mint-
egy ösztönösen tudott igényes ma-
radni, ott is, ahol ez a legnehezebb 
volt. Az ilyesfajta ösztön ritka 
ajándék, ennek birtokában az író 
olyan területeket is meghódíthat, 
melyekre a hivatásos «igényesek» 
aligha merik betenni lábukat. Korai 
lenne eldöntenünk, milyen mérték-
ben volt sikerében segítségére ez az 
oly sorsszerű szerencsével válasz-
tott téma — de a ritka erényeket 
uraló mű igen komoly biztosíték-
nak látszik. Úgy érezzük, Passuth 
hű fog maradni ehhez a nemes 
festőiséghez, mely további alko-
tásainak lehetőségeit és gazdagsá-
gát is magába rejti. Sőtér István 

Früchtl Ede : XII. Pius. (Szent 
István-Társulat.) 

A régi, kitűnő katolikus hirlap-
író feladata kettős volt e könyv meg-
írásánál és jól kellett vigyáznia, hogy 
az ujságíró el ne nyomja a történet-
írót, vagy megfordítva. Megállapít-
hatjuk, hogy a szerző igen szeren-
csésen megtalálta azt az utat, amely 
XI. Pius immár történelemmé vált 
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korszaka és a most uralkodó XII . 
Pius pápaságának első eseményei 
között vezet. A mű olvasásánál 
eszünkbe jut, Jules Sauerwein egyik 
cikke, amely valamikor a következő 
érdekes sorokban emlékezett meg 
XII. Piusról, «Monsignore Pacelli, a 
Vatikán mai bíboros államtitkára, 
1921-ben Münchenben volt pápai 
nuncius. A Brienner-strasse-n lakott 
egy kis palotában. Aszkétaéletet 
élt, egyetlen szerzetes szolgálta ki. 
Szemben emelkedett az az épület, 
amely később a nemzeti szocialis-
ták főhadiszállása, Hitler Adolf 
székhelye lett, a Barna Ház . . . 
Monsignore Pacellinek olyan csodá-
latosan misztikus arca volt, mint 
amilyennek az ember Assisi Szent 
Ferencet szereti elképzelni. Szép fe-
kete szemével, sovány, szikár arcá-
val, kevés mozdulatával és mély, 
harmonikusan csengő hangjával ele-
ven ellentéte volt Gaspari kardiná-
lisnak, ennek az életvidám, szelle-
mes és sokbeszédű egyházi férfiúnak, 
akinek néhány év mulva hivatali 
utóda lett». 

Ez a férfiú a ma uralkodó XII. 
Pius pápa, akiről Früchtl Ede érté-
kes és érdekes könyve szól. A ki-
tűnő katolikus ujságíró könyvében 
rokonszenves melegséggel hangsú-
lyozta ki a pápa kapcsolatait velünk, 
magyarokkal, Budapesttel. Aki em-
lékszik az Eucharisztikus kon-
gresszus eseményeire, a nagyszerű 
felvonulásokra, mikor Pacelli Jenő 
kétszer tette meg az utat gyalog a 
Szent István bazilikából a Hősök-
Terén emelkedő ünnepi oltárhoz, 
amely Bellini híres pápai oltárának 
hűséges mása volt, az nem olvas-
hatja ezt a könyvet meghatottság 
nélkül. Früchtl, az avatott tollú 
ujságíró ügyességével csoportosítja 
mindössze 156 oldalas könyvében a 
tárgyra vonatkozó leglényegesebb 
dolgokat, bár éreznünk kell, hogy 
még sok érdekes mondani valója lett 
volna előkelő és vonzó témájáról. 

Legény Elemér 

Possonyi László: Az árnyék. 
(Révai.) 

Possonyi László első regénye a 
szovjetbe vitt, ez a második «vala-
hova» keletre. Ez a környezetválto-
zás igazol és megkönnyít egy igen 
érthető és mindenképp helyesel-
hető törekvést : az érdekessség 
visszavezetését az analizissel ese-
ménytelenné tett regénybe. A volta-
képpeni mesét, az erős külső törté-
nést, a mi környezetünk, — nem 
tudni miféle megszokás, vagy mi-
féle okok hatása alatt, — valahogy 
nem bírja el. A kalandot, — ami 
a regénynek mégis mindig alapja 
lesz, — a mi világunkban valahogy 
nem tudjuk valószínűnek elfogadni. 
Primitív fokon ezt az állítást a 
magyar szerzők Londonban játszódó 
detektívregényei igazolják legjob-
ban. 

Possonyi László regénye termé-
szetesen nem ilyen olcsó érdekessé-
get hajszol. Aktuális ugyan, de 
aktuálisnak lenni, olyan tiszta szán-
dékú módon, mint az övé, inkább 
nehézség, vagy merészség a regény 
szempontjából, s regényének épp 
ott van a mestermutatványa, hogy 
aktuálitás és érdekesség végered-
ményben örök emberi mondaniva-
lóvá mélyül benne. A gyilkosság, 
mert hiszen gyilkosság körül forog a 
regény, talán «érdekes» önmagában, 
de végelemzésben mégis csak lélek-
tani hatásában érdekli Possonyit. 
A titkárnő lelövi a Moszkvába in-
duló követségi titkár feleségét. Az 
első lélektani következmény, hogy a 
fölzaklatott, szélsőséges politiká-
val fortőzött kis balti állam köz-
véleményére rá lehet kényszeríteni, 
hogy politikai gyilkosság történt. 
A vasfarkasok szervezete, politikai 
hiszékenységük, gyűlöletük az író 
nagyszerű tragikomikus karika-
túrájában felvonul a politikai gyil-
kos megmentésére. Nemzeti hőst 
csinálnának a lányból, felmentenék, 
diadalmenetben hordanák körül. 

Bármilyen csinált is és bármi-
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lyen alantas szenvedélyek hevítik is 
a törvényszéki tárgyalás közönsé-
gét, ez a csalás menekülést jelen-
tene Leontes Annienak, büntetlen-
séget, feloldozást a gyilkosnak. De 
éppen az ünneplés a büntetés helyett 
mindenféle erkölcsnek ez a legsú-
lyosabb tagadása, ébreszti fel Annie-
ban a lelket, a kontraszt hozza ki 
belőle a bűntudatot s amit szerelmi 
bánatában nem érzett, most látja 
tette súlyát. Abban, ahogy az író a 
bűnössel megérezteti a bűnhődés 
szükségességét, mélyen nemesen, 
emberien katolikus ez a regény. Itt 
megsúlyosodik a mondanivaló, itt 
egyensúlyt kap mindaz, amit a 
regény indulásánál csak érdekesnek 
tarthattunk volna. Possonyi László 
eleven, kiegyensúlyozott, folyama-
tos elbeszélő, igen szép magyarság-
gal ír, az írói tetszés titkát pontosan 
ismeri, tiszta vonalú történetet al-
kot s annyira csak a lélekről beszél, 
hogy néha már szűkszavúnak, el-
nagyolónak érződik előadása. Har-
monikus írói munkát, vonzó köny-
vet s benne néhány élesen rajzolt, 
emlékezetes alakot alkotott. Andrej, 
Borgida, Shatakin, mind élnek, a 
mellékalakok, mint a külügyminisz-
ter szinte felismerhető figurája, 
néha még szinte élesebbek is, mint a 
főszereplők. A regény megtalálta az 
utat az érdekes történet és a nemes 
lélektani törekvések kiegyensúlyo-
zására. Lovass Gyula 

Linnankoski: Menekülés. (Athe-
naeum. ) 

A «Dal a tűzpiros virágról» című 
regényéről világszerte ismert finn 
író ezt a könyvét egyszerűen falusi 
történetnek nevezi. Mintha ezzel 
elejét akarná venni minden fel-
csigázott érdeklődésnek és azt mon-
daná : Tudom, hogy ti olvasók, 
nagyvilági történetekhez, amerikai 
ízű gengszter-kalandokhoz vagytok 
hozzászoktatva ; nos, aki ilyet keres 
az ne vegye kezébe az én könyve-
met . . . Minden esetre a Menekülés 

témáját a kitűnő író nem bontotta 
ki minden szálára, és hiányzik be-
lőle annak a romantikus poézisnek 
a ragyogása is, amely a «Dal a tűz-
piros virágról» c. regényét nálunk is 
kézről-kézre adta, és az egész könyv 
inkább volna hosszabb elbeszélés-
nek, mint regénynek mondható. 

Keskitaló, egy beteges paraszt-
gazda, akinek rosszul áll a szénája, 
eladó lányát, Mantát, Uutela Juhá-
hoz, egy hetvenesztendős özvegy-
emberhez, adja feleségül. Uutela 
szegény fattyugyerekként indult 
neki az életnek, hogy «majd meg-
mutatja». Meg is szedte magát. 
Első felesége vagy tíz évvel volt idő-
sebb nála, de a béreshez képest 
vagyonos. Most azonban már a hely-
zet: ő a vagyonos, és Keskitaló 
szinte tálcán kínálja neki a lányát, 
mivel nemcsak a jómódját, hanem 
körültekintő gazdaképességeit is ki-
tűnően ismeri. Uutela ezzel a házas-
sággal is hencegni akar, mert hiszen 
öreg, már nem való családalapí-
tásra, ha a földeken dolgozni tud is 
még. És mi történik? Röviddel a 
házasság megkötése után kiderül, 
hogy a leány, akit feleségül vett, egy 
idegen gyermekét hordozza magá-
ban. E szégyen elől menekülnek 
úgy, hogy eladják a házat, a földet, 
és több napi járóföldre, egy másik 
faluban vesznek birtokot. De a szé-
gyen, a megalázás velük megy, mert 
a lelkükben él. A férjet csak a fele-
sége huga tudta úgy, ahogy meg-
vigasztalni, az asszony se magyará-
zatot nem adott, se megbánást nem 
mutatott. Dac és gyűlölet villan rá a 
szemeiből. 

Amikor a «bűn gyümölcse» meg-
született, amikor keresztelni vitték 
a szomszéd faluba, Uutela szenvedé-
sei megsokszorozódtak. Majdnem 
öngyilkos lesz, feleségének a huga 
hívja vissza az életbe. Az öngyilkos-
sági kísérlet azonban beteggé teszi, 
és e betegség alatt tisztázódnak a 
gondolatai. Úgy véli a Keskitaló-
család nem tiszta úton jutott az ő 
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vagyonának az élvezéséhez, Ő pedig 
— öreg ember létére — hogyan is 
mert egy fiatal életet így megpró-
bálni? Előbb végrendeletet akar 
készíteni, de aztán eláll ettől, s így 
vagyona feleségére és gyermekére 
marad. 

Ezt a falusi történetet bármilyen 
szerzői név alatt olvashattuk volna 
is, nem véltünk volna rá Linnan-
koski tollára, annyira elüt a «Dal a 
tűzpiros virágtól» megírási módjától 
és szemléletétől. Manta, a feleség és 
ennek a huga Hanna, az elbeszélés 
követelményeihez képest is túl-
halványan jelennek meg. De a 
Menekülés egyszerűségében is nemes 
hangja előnyösen járul hozzá ahhoz 
a képhez, amelyet a közeli háborún 
át jobban megismert rokon finn nép-
ről magunkban hordozunk. 

Majthényi György 

Roger Martin du Gard: Les 
Thibault. Épilogue. (Gallimard, 
Paris.) 

Bizonyára más hatást váltott 
volna ki Roger Martin du Gard 
Nóbel-díjas könyve, ha ez az Epiló-
gus már két évvel ezelőtt zárta 
volna le a harmadik Thibault tör-
ténetét. Két év mulva is, hogy az 
1914 nyarát elolvastuk, bennünk él 
még a rajongó forradalmár halálá-
nak egy-egy kegyetlen, nyers, fana-
tizálón szuggesztív részlete, ami 
miatt a nagy regényciklus kicsen-
gése úgy hatott, mintha a pacifista 
vértanuhalált s a munkástestvériség 
nemzetközi elveinek erejét dicsőí-
tené. Az Epilógus ezt a benyomást 
erősen csökkenti. 

Antoine Thibault életének végső 
szakaszát és naplóját tartalmazza ez 
az utolsó kötet. Öccsével, a forra-
dalmár Jacques-kal szemben ő a 
liberális haladás, az egyéni érvé-
nyesülés és akaratkultusz polgári 
eszméit képviselte, bár magatartása 
itt a befejező kötetben némileg mó-
dosul. Antoine mint orvos vesz részt 
a világháborúban. Súlyos gázsérü-

léssel kerül egy mögöttes kórházba. 
Rövidesen megtudja, hogy a mustár-
gáz és a sérülést kísérő fertőzés 
menthetetlenül roncsolja szét a tü-
dejét. Első kétségbeesését erős ön-
fegyelemmel gyűri le, naplójában a 
betegség által még fokozott éleslá-
tással vizsgálja meg, teszi mérlegre 
eddigi életét, s eljut ahhoz az őszinte 
önértékeléshez, amely csak a halál 
közelségében megtört Thibault-gőg 
miatt vált lehetővé. Életének eddigi 
kereteiből kiforgatva sokkal nagyobb 
megértéssel fordul már forradalmár 
öccsének elvei felé s ha szélsőségek-
nek nem is lesz a rabja, mégis saját 
sorsában ismeri el, hogy a régi pol-
gárvilágnak mélyebb emberiesség-
gel és szociálisabb tartalommal kell 
a szenvedésből újjászületnie. 

Antoine-nak és vele együtt du 
Gard-nak is magatartása erősen 
szkeptikus. Ez tartja vissza az írót 
és hősét attól, hogy fenntartás nél-
kül szegődjék bizonyos eszmék 
mellé. Ezért nem azonosul a polgár 
du Gard Jacques Thibault-val, a 
forradalmárral. «Ne te laisse pas 
affilier!» Ime a tanács, amelyet 
Antoine öccse fiának, az utolsó Thi-
bault sarjadéknak ad. Szegülj ellen 
a csábításnak, amely a doktrinák-
hoz való tapadásban erkölcsi ké-
nyelmet és nyugalmat kínál. Vá-
laszd a bizonytalanságot, a sötét-
ben tapogatózást, hogy magad ve-
rejtékedz ki a magad igazságát. 
«Cultive ta volonté, Jean Paul!» — 
folytatja más helyütt Antoine, így 
egészítve ki a fausti életfelfogás kí-
vánalmait s ez a felfogás proletáré 
nyilván sohasem lehet. Mint ahogy 
Jacques is valójában arisztokrata 
lélek volt, aki csak szociális igazság 
álcázta uralomvággyal vetette ma-
gát a tömeg felé. 

Az Épilogue írói megoldása a 
Thibault ciklus első regényeihez 
csatlakozik. Nem olyan tömött, nem 
olyan fullasztó, mint az 1914 nyara, 
de nem is éri el La belle saison és La 
mort du pére kötetek varázslatosan 
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plasztikus erejét és színezését. Bizo-
nyos ernyedés is érezhető a könyv-
ben, mintha a hős sorvadása stílu-
sosan elernyesztené du Gard művé-
szetét is. A kötet második része 
naplószerű, mély és szuggesztíven 
őszinte részletei közt kissé sok talán 
az az orvosi önészlelés, amelyet du 
Gard-nak naturalista érzéke és túlzó 
hitelességvágya sugallt. 

Semjén Gyula 

Toldalaghy Pál : Im üdvözöllek. 
( Genius.) 

Toldalaghy Pál első verses-
könyve 1936-ban jelent meg, Haj-
nali versenyjutás volt a címe. Első 
kötetnek meglepően kész volt, írója 
teljes vértezetben jelentkezett, nagy-
részt már túl próbákon, hatásokon : 
saját hangján, saját témáival, saját 
formáiban. A világ, amelyért szólt, 
frissnek, eredetinek hatott, — ki-
csit rokokósan dús ízleléseivel az élet 
derűs foltjainak, ínyek s lustálko-
dások örömének s egy kicsit a kora-
vénség kedves pózában ; — kora-
vénen s ugyanakkor duzzadtan 
fiatalon; mint egy tavaszi kert, 
reggelivel, mézzel, lányokkal, virág-
gal, olyan emléket hagyott bennünk. 
Tompább színeit is túlragyogta ez a 
reggeli fény ; minden azon múlott, 
hogy a költő, oly közel a remeklések-
hez s a kedves gagyogáshoz, hogyan 
menti át magát a férfikor próbáján, 
lesz-e elég ereje, rugalmassága, lesz-e 
ebben az ízes mustban elég szesz 
ahhoz, hogy nemes zamatú borrá 
érjen? 

A felelet, majd négy esztendő 
után : volt. Az Im üdvözöllek, 
Toldalaghy Pál verseinek új gyüj-
teménye, — kötetnek alig mond-
hatjuk : mindössze két ív, huszon-
két verssel, — négy év termésének 
szigorúan kiválogatott java. «Való-
színűtlen lett minden valóság» — 
ez már-már a nagy próba vallomása: 
«anda» és «tünde» díszei fakultán 
élesebb arcéllel, keményebb izmok-
kal, impresszionista lázát mélyebb 

lázra váltva lép elénk. Toldalaghy 
Pál nem hivalkodó költő ; simán, 
aggálytalanul induló versei egy-egy 
ellenőrizhetetlen lobbanással csap-
nak föl, mint a Valéria dallamos-
játékos strófái végén egy egész 
dráma tüzével: «Sörényem, sárga, 
dús hajam A légbe csapzik véresen» 
— vagy a Németalföldi mester akár 
parnasszien arcképe végén : «Most 
két sötét, virágszerű szeme, Mely 
megtanulta bölcsen a halált, Tovább 
ragyog és nincs ellenfele». Művésze-
tében a legbravúrosabb, ahogyan 
végighibátlan versét egy-egy záró 
látomás távlatával fölemeli, mint a 
két Arckép-ben, a Gyuri-ban, a 
Kristóf-ban ; vagy a sorok s hangok 
sokszor mesteri zenéjével tova-
ringatja, mint a Margitsziget-ben 
(Rázendítenek aztán a szigetnek A 
tücskei, a halk cimbalmosok) a há-
rom egymást követő névelő lassudó 
dallamával. Témáiban is mind ke-
vesebb a tetszetős és mind több a 
nehezebb, mint az Éjszaka két versé-
ben, ahol az ágyban olvasás (Most 
csontod meglazul És lábad sincs 
és nincsen két kezed, Csak színek 
vannak, ízek és. szagok. Most labda 
vagy — Az izmos képzetek Labdáz-
nak veled) s az álom állapotát érzé-
kelteti oly eszköztelenül, oly lélek-
tani hitellel, mint nagyon kevesen. 
Strófákban, sorokban, a dallam 
hajlásaiban oly teljes zengéssel 
ragad meg s oly friss képekkel, mint 
legérettebb mesterek. A Hajnali 
versenyfutás után hatalmas lépés 
ez a kiskötet: mély, meglepő, hi-
bátlan, tiszta, nagyvonalú líra. 

Rónay György 

Egy magyar táncosnő. Nagy 
Etel emléke. (Cserépfalvi, 1940.) 

A könyv a táncosnőnek három, 
a táncról írott tanulmányát tartal-
mazza és barátainak, szűkebb kör-
nyezetének őróla szóló írásait ; a 
könyv művészi képanyaga pedig 
értékes szemelvény Nagy Etel tán-
caiból. A táncosnőt életében és mű-
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vészeiében nem sokan ismerhették 
meg, — négy előadóestje volt csu-
pán, híre nem szárnyalhatott mesz-
szire. Küzdelmektől nem könnyí-
tett sorsa nem engedte, hogy hiva-
tottságának megfelelő helyre jut-
hasson el : hogy tisztán művészeté-
nek élhessen. Hogy feltétlenül hiva-
tott volt, leghitelesebben bizo-
nyítja a könyvnek — a táncosnő 
művészetéhez mérten úgy érezzük 
— csak szerény képanyaga, s hogy 
eleven művészetének hatása alól 
nem vonhatta el magát senki, aki-
nek alkalma volt látni őt vagy kap-
csolatba kerülni vele, bizonyítja 
maga a könyv. Méltatói szerint a 
népi, az ősi magyar ritmusokat 
sikerült táncában visszaadnia. Mint 
európai viszonylatban is a legelsők 
közül való, anélkül, hogy kereste 
volna, ösztönösen a magyar tánc 
lelkére talált rá s ezt tudatosította; 
ez a rendkívüli művész az egyedüli 
is volt, aki a népi magyar táncot 
a magasrendű műtáncban meg-
valósította. A test művészetéről 
írott tanulmánya mutatja, hogy 
tudatos alkotó művésznek érezte 
magát, aki anyagát, minden művé-
szetek anyaga közül a leginkább 
nehézkedőt ; a testet akarja tökéle-
tes fokra emelni, a lélek akaratát 
a testben mint műben megvalósí-
tani, s a testi-lelki lebegés összhang-
jával kifejezni. Az új táncművészet 
kibontakozásáról írott tanulmá-
nyából úgy érezzük, azokat tar-
totta rokonainak, akik a tánc elsőd-
leges forrását a lélekben látták, s 
mindenekelőtt a belső, ködösebb 
világra figyeltek. A Nagy Etelről 
szóló tanulmányoknak nem egy 
írója a táncművészetnek illanó, 
csak a pillanatnak szóló jelentését 
siratja, a test és lélek dualizmusát 
emlegeti s eleve halálraítéltnek 
látja a test művészetét, amely el-
múlik a pillanattal, míg egy vers, 
kép vagy szobor évszázadokig is 
fennmaradhat. Nagy Etelt egész-
séges ösztöne és vasfegyelmet kí-

vánó művészete hihető, hogy meg-
tanította arra : minden művészet 
a pillanatnak szól, mert az élmény, 
amelyet a szemlélőben kelt, a pilla-
naté csupán, — s további hatását 
csak ennek az élménynek belső 
munkája adhatja meg. És egy em-
bernek ad-e élményt, vagy időben 
és térben elhelyezkedő százezrek-
nek ; mindegy lehet a művész szá-
mára, aki helytáll életéért, betölti 
hivatását, önmagát: az embert 
építi tovább. Soós László 

Aradi Zsolt: A játékos fia. 
(Révai kiadása.) 

Aradi Zsolt exkluzív tárgyú írás-
művekkel keltett feltűnést az új 
magyar irodalomban. Az európai 
forradalom, az Öt éjszaka és Az ég 
a rács mögött c. könyvei nemcsak 
témában, hanem lendületben is 
Aradi Zsolt fejlődésének egyes állo-
másait jelzik. Aradi új regénye : 
A játékos fia is ennek a rendkívüli-
ségnek a jegyében született. Az író 
megtagadta volna önmagát, ha ví-
vódó korunk helyszínrajzát, lőpor-
füstös levegőjét kihagyta volna. Az 
európai helyzet, korok rázkódta-
tásai mindenkor izgatták az írót, 
emberi sorsok csak annyiban érde-
kelték, amennyiben azok a kor jel-
lemzését szolgálták. 

Idő a mult század második fele 
és a mai nap. A békéből a hábo-
rúkba átcsapódó korszak az élet 
minden vonalán változást idézett 
elő, nem csoda hát, ha az okokat 
és okozatokat 232 oldalon keresztül 
csak átfutni lehet. Aradi ezenkívül 
három emberi életet sürít a re-
génybe. Természetes, hogy a leg-
régibb a «császár», aki ritkán ját-
szik. Uralkodik hatalmas birtokán 
és edzett idegein. A «császár» fia 
már gyengébb és esendőbb, játékos, 
aki a kártyán nemcsak a pénzét, 
hanem az életét is eljátszotta. 
Kelemen, az unoka már egészen le-
züllött, bár alig játszott. Mindez 
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a hullás csak azért történik, hogy 
az író kihangsúlyozza a negyedik 
generáció feladatát, két kéz mun-
kájával előlről kezdeni az egé-
szet. 

A regényben Lomniczy Kele-
men, a játékos fia kissé indokolat-
lanul fog hosszú elbeszélésébe a 
rendőrorvos szobájában. Ez az élet 
komikumba fullad, amikor a fele-
sége megjelenik és bevallja, hogy 
Kelement gyakran megveri. A hul-
lás, úgy érezzük, teljes, az asztalos 
fia könnyedén hátat fordíthat a 
hagyományoknak. 

Lomniczyék tragédiájában a kor 
szenved gyógyíthatatlan sebeket. 
A kor, amely veszni hagyja az anya: 
giakban megerősödött, de jellem-
ben gyengeséget mutató generá-
ciókat. 

Ha a regény nyugodtabb körül-
mények között született volna, ha 
az író nem rohanna a szükségszerű 
végkifejlés miatt a regény rövidre 
szabott végére, bizonyára nagyobb 
sikerrel számolhatna. Az ujságíró 
elárulja magát a regényben. 

Aradi stílusa javult, vonalveze-
tése is nyugodtabb. Egyelőre túl-
nagy anyagot ölel fel, aminek ki-
dolgozásához nincs türelme. 

Marék Antal 

Szegváry Mihály : Kincses 
világ. 

Új író első könyve : egy te-
hetséges elbeszélő első igényes 
jelentkezése. A novella nehéz és 
erősen próbára tevő műfaj s aki 
ebben kezdi, könnyen téved el : 
sehol annyi lehetősége a tetsze-
tős, könnyű és üres sikernek, 
mint itt. Szegváry Mihály azon-
ban sokkal lelkiismeretesebb, 
semhogy a túlságosan «kiírt» 
műfaj olcsó csábításainak enged-
jen. Lelkiismeretesebb mint író 
és lelkiismeretesebb mint ember ; 
ezekből az elbeszélésekből rokon-
szenves egyéniség bontakozik ki, 

olyan író, aki mindig az írott szó 
emberi hivatását, erkölcsi hatá-
sát figyeli. Azoknak az utóda, 
akikre azt szokták mondani : 
«melegszívűek». Á m amennyire 
előny ez, annyira hátrány is. 
Szegváry Mihály valahol Móra 
Ferenc közelében áll, tájai is 
hasonlítanak Móra tájaira, egy 
vidékről valók és ez az iskola 
tagadhatatlanul jó . De tagad-
hatatlanul régies is : Szegváry 
mintha nem ismerné, vagy nem 
akarná ismerni azt a modern 
európai és magyar novellairo-
dalmat, amely sokkal többet 
kíván a műfajtó l , mint meg-
ható történetet, formás csat-
tantót, ügyes mesét. Ezek az 
lebeszélések kivétel nélkül mind 
j ók és szinte kivétel nélkül mind-
ből hiányzik valami. Hiányzik 
a légkörnek az a sűrítettsége, 
ami az emberi érdeken túl 
magasabb művészi érdeket is 
adna s az olvasót ráeszmél-
tetné : minden egyes elbeszé-
lés egy-egy föladat megol-
dása, amelyben az író győzel-
mesen szállt szembe az anyag 
ellenállásával. Szegváry túlköny-
nyen ír, a mesterek megindultan 
anekdótázó modorában, elbe-
szélései gáncstalan tárcák, de 
ennél nem mindig többek. Túl-
ságosan vele él alakjaival és 
mennyire az e lődök állásfogla-
lása ez ! Meghatódik sorsukon, 
nagyon együtt érez velük, bele-
vész az életbe, ahelyett, hogy a 
művész szuverénitásával az élet 
fölé emelkednék s a tény mö-
gött a tény értelmét keresné. 
Jó író, nemesen egyszerű stílus-
sal, de még nem hősies író. 
A «Kincses világ» ígérete azon-
ban gazdag és Szegváry Mi-
hályban megvan a képesség 
arra, hogy ne csak fo lytató ja 
legyen a hagyománynak, ha-
nem új utakra vezető je is. 

Rónay György 



373 

Kőváry Margit: Víz és kenyér. 
(Singer és Wolfner-cég kiadása.) 

Új író első regénye. Alaptémája 
a szegénység, mely titokzatos tör-
vényként köti és határolja el a be-
lőle gyökerezett életeket. A törté-
net maga egy szegény munkás-
családról szól, s röviden annyi, 
hogy a vasesztergályos apa két 
gyermekét taníttatja, a fiú keres-
kedelmi érettségit tesz, a leány né-
hány gimnáziumi osztály elvégzése 
után irodába kerül, «Úr» lesz belő-
lük. Ez a felvergődés azonban nem 
olyan egyszerű folyamat, külső és 
belső harcok nehéz sorát kell meg-
vívniok, amelynek egy-egy pontján 
már majdnem kétségessé válik, 
érdemes volt-e kiszakadni a szülő-
talajból s az igénytelen alsóbb-
rendűségből előrelépni az igényes 
középszerbe? A fiú, Nagy Károly, 
az állástalanság fullasztó, sivár évei 
alatt már-már odáig jut, hogy el-
veszíti önmagát, lezüllik, vagy ön-
gyilkos lesz. Iskolázottsága nem 
segítség, inkább kölönc rajta, amely 
mindig éppen olyankor húzza le s 
teszi tehetetlenné, amikor legbát-
rabban, legszabadabban kellene 
lépnie. Alantas munkát nem akar 
vállalni, a tegnap még vele egysorsú 
inas-kifutó népséget lenézi — s ép 
ezzel tapad végzetesen származása 
pontjához, amint az író kitűnően 
érzékelteti is, mert az igazi úrfélé-
nek könnyebb leereszkedni, mint 
a felcseperedett szegénynek, a ne-
hezen szerzett s minden pillanat-
ban könnyen elveszthető magas-
ból ! — magánakvalót pedig csak 
a regény végén kap : havi nyolcvan 
pengős hivatalnokállást. 

A regény tulajdonképeni hőse : 
a leánytestvér, Nagy Kata, ugyan-
csak nem «osztályöntudatos» lény. 
Gyűlöli és lenézi a maga fajtáját, 
amelynek igazán fölibekerekedni 
nem tud, s amely fölé legfennebb 
a magasrendűség vágya emeli ; a 
magasabbrendűség természetesen 
tipikus szegény-elképzelés szerint: 

a jó ruha, ápolt kéz, illedelmes 
modor, meg némi homályosan fo-
galmazott kultúrigények, könyv, 
színház. Mert a szegénység itt nem 
háttér, vagy programm, hanem 
predesztináció. Kőváry Margit 
alakjai szervesen abból a talajból 
nőttek ki, amelynek szürke, nehéz 
kövekből összetapadó padozatát 
tárgyilagos hozzáértéssel s igen 
nagy pontossággal bontogatja s il-
lesztgeti. Minden a helyén van, 
egyik rész a másikba illik, félre-
csúszás, eltérés alig akad, a kövek 
simák, kidolgozottak, csak az 
anyag, amely egymáshoz köti őket, 
száraz egy kissé. Az éltető stílus 
hiányzik a műből, az az írói képes-
ség, amely az élményt újjáteremti 
s megtölti a saját egyéniségének 
eleven erejével. Ábrázolási módja 
a fényképészé : egysíkú és színtelen; 
ahol az alakokra fény esik, ott lát-
szanak, a többi részük árnyékban 
marad. Egy-egy megjegyzésével 
pillanatokra mélyre világít ugyan, 
egészében azonban mégis csupán 
adatokat szolgáltat. 

író, kétségtelenül, s szándéka 
mindenütt irodalmi : nem akar el-
érzékenyíteni, nem hat a szívünkre, 
olcsó eszközökkel sehol sem dolgo-
zik, még a regény végén sem, ahol 
hősnőjét szabályosan a házasság 
révébe juttatja s a Nagy-családnak 
megad mindent, amit kívántak, 
ám ez a «minden» sorsukhoz illő, 
emberségesen egyszerű, a legter-
mészetesebben adódó megoldás. 
Mindig mértéktartó s logikájával 
fölötte marad témájának, jellemei 
nem túlrosszak s nem is túljók, 
emberek. Legsikerültebbek a kül-
városi ifjak, Kari és társai, viszont 
zavaró az irodafőnökök kissé terv-
szerű felsorakoztatása (Kerekes, 
Orkán, Hegyi és Ruszty a kenyér-
adó-téma változatai). Csupa ki-
tűnően megfigyelt, élethűen ábrá-
zolt alak, életük azonban a valóság 
szimpla látszat-léte, amelyet nem 
sokszoroz meg s nem világít keresz-
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tül az igazi írásművészet. Nyelve 
sem élteti a regényt, stílusa ponto-
san illeszkedik mondanivalójára, 
személytelen és szabatos, a tárgy-
ból fakad, nem az íróból. Az anyag-
hoz tapad s sohasem lendül el tőle, 
se mélyebbre, sem magasabbra. Erő 
van benne, s mint az egész műben, 
van szerkezet is, belső egység. Az 
egész könyv komoly munka, a leg-
megfelelőbb hőfokon tartva ; le-
higgadt, lázmentes tehetséget 
mutat. Nagy Berta 

Az erdéiyi magyar színészet 
hőskora. (Nagy Lázár vissza-
emlékezései. Bevezetéssel ellátta: 
Dr. Jancsó Elemér, Kolozsvár, 
1939. Minerva kiadása.) 

Ez a munka mint az «Erdélyi 
ritkaságok» címmel megindított 
sorozat első könyve most jelent 
meg. Dr. Jancsó Elemért, a ki-
váló erdélyi irodalomtörténészt 
illeti meg a dícséret nemcsak az 
érdekes és hiánytpótló művelő -
déstörténeti munkának a mai 
közönség elé való hozataláért, 
hanem azért az eszméért is, 
amellyel ezt a vállalkozást meg-
indította. Mint előszavában írja 
ugyanis : «Levéltárainkban na-
gyon sok értékes és ismeretlen, 
vagy kevesektől ismert kiadat-
lan kézirat hever. Ezeknek fel-
kutatása és fontosságuk szerinti 
kiadása tudományos életünk 
egyik legfőbb feladata kell, hogy 
legyen.» Dr. Jancsó Elemér 
évenként két-három k ö n y v meg-
jelentetésére gondol , hogy nap-
világra hozza az erdélyi iroda-
l o m és művelődés még kiadat-
lan, vagy esetleg eddig fel sem 
fedezett becses emlékeit. Ennek 
a szándéknak minél tel jesebb 
m ó d o n való megvalósulása igen 
fontos az egyetemes magyar 
kultúra szempontjából is, még 
inkább azért, hogy az őslakó 
és a történeti Erdélyt kialakító 

magyarság öntudatát és hiva-
tásérzetét felébressze. 

Nagy Lázár, a magyar szín-
játszás jeles úttörőjének színház-
története az erdélyi magyar szí-
nészet hőskorából adatainál és 
a kort hűen megvilágító vo l tá-
nál is mindenképen érdemes 
írás. Az egykorú visszaemléke-
zések az 1792—1821-ig terjedő 
korszakot tárgyalják. Kolozs -
várott 1792 november 11-én 
Rhédey grófné kúriájának nagy 
báltermében K ó t s y Patkó Já-
nos társulata az «Erdélyi Nemes 
Magyar Jádzó Társaság» elő-
kelő közönség előtt a rivalda 
meggyújtot t viaszgyertyáinak 
világában előadta a «Titkos el-
lenkezés, vagy Köleséri» c ímű 
darabot. Ez a dátum fontos 
jelentőségű a magyar színészet 
történetében, amelynek megin-
dúlását e naptól számítják. S 
véletlen, vagy talán mégsem 
egészen az, hogy Kecskeméten 
egyszerű polgári portán e napon 
született Katona József. A Rhé-
dey-palota csupán ideiglenes haj -
léka volt a magyar Tháliának 
és harminc küzdelmes esztendő 
telt el, míg nem 1821 március 
12-én Korner «Zrínyijével» meg 
nem nyílt az erdélyi főurak 
hazafias áldozatkészségéből a 
Farkas-utcai telken az állandó 
színház. Ezt az épületet, amely-
ben a kolozsvári Bocskay-téren 
1906 szeptember 8-án megnyi-
tott új modern színházba való 
költözésig játszottak, az ura-
lomváltozás ideje alatt lebon-
tották. Helyébe modern stílusú 
román diákszállót emeltek. De 
az egyemeletes ódon Rhédey -
ház ott a Deák Ferenc-utca és 
a Fő-tér sarkán, amelyben meg-
született a magyar színjátszás, 
még most is áll. Kegyeletes ér-
zéssel és nemes örömmel olvas-
tuk végig e könyvet , amelynek 
nyilvánosság elé való vitelével 
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nagy szolgálatot tett dr. Jancsó 
Elemér, nem csupán az erdélyi 
magyarságnak, de a magyar 
tudományosságnak is. Szakértő 
és laikus egyaránt haszonnal 
forgathatja és tanulságait le-
vonhatja. Hisszük, hogy az «Er-
délyi Ritkaságok» következő kö-
tetei még inkább fokozzák majd 
elismerésünket e vállalkozás és 
annak megindítójairánt. A köny-
vet pompás képek díszítik. 

Mihály László 

Daróctól a talárig. Cseh Béla 
visszaemlékezései. ( Komárom, 
Unio.) 

A csehszlovák köztársaság meg-
alakulása után néhány évvel, ami-
kor a csehszlovák hadseregben 
magyar újoncoknak is kellett már 
szolgálniok, az egyik prágai utász-
ezred Cseh Béla nevű közlegénye 
nem értette meg főhadnagya ve-
zényszavát. Nem is érthette, mivel 
Mlady főhadnagy olyan vezény-
szót használt, amelyet még a 
szibériai légionista-garnizonban ta-
nult. A magyar közlegény értet-
lenül állt, erre a főhadnagy földre 
lökte dühében. A magyar fiú fel-
tápászkodott s szerencsétlen mó-
don, védekezéskép maga elé tar-
totta a puskáját. A dologból 
egyelőre nem lett semmi, a fő-
hadnagynak hetek mulva eszébe-
jutott, hogy meg kell büntetnie 
a magyart s hadbíróság elé állít-
tatta Cseh Bélát, a lévai főgimná-
zium érettségizett magyar növen-
dékét. A hadbíróság hosszas tár-
gyalás után a fegyveres ellentállás 
bűnében marasztalta el a «lázadó 
magyart» s négyévi börtönre ítélte. 
Cseh Béla 32 hónapot töltött, való-
ban nehéz körülmények között 
Teresienstadtban, a csehszlovák 
katonai börtönben, kémek, gyil-
kosok, rablók között. Ártatlan-
ságát mindvégig hangoztatta. Mi-
kor börtönéből kikerült, megkezdte 
igazolási kálváriáját. Több ízben 

kérte pőrének újrafelvételét, Prága, 
Brünn, Pozsony legfőbb katonai 
bíróságai ítélkeztek újra ügyében, 
mert nyilvánvaló volt, hogy justiz-
mordról van szó. Az emberi jogok 
ligája is foglalkozott ügyével, pöre 
nagy feltűnést keltett, a hadbíró-
ság azonban az ítéletet ismét 
helybenhagyta, mert a csehszlovák 
hadsereg tekintélye forgott kockán 
s az európai tekintély miatt az 
egyszerű magyarnak veszítenie kel-
lett. Végül is Masaryktól kapott 
kegyelmet. Cseh Béla később ta-
nító akart lenni, de nem vették 
föl a képzőbe. Igy végezte el a 
jogot Pozsonyban s lett később 
törvényszéki bíró Komáromban 
s az ma is. Cseh Béla valóban az 
a bíró, aki a legdurvább börtönt 
is végigszenvedte s a megalázás 
minden fajtájában része volt. 

E történetét írja le vastag könyv-
ben, élethűen, meglepő írói kész-
séggel. Könyve vádirat : a cseh-
szlovák áldemokrácia s katonai 
pöffeszkedés könyve, másrészt pe-
dig a lelki felszabadulás írása is ez, 
az elnyomott ember végre szólha-
tott. Könyve második részében 
bírói multjáról szól, érdekes ese-
teket hoz fel a csehszlovákiai 
bíráskodás idejéből s ezekhez el-
mélkedéseket is fűz. A könyv első 
része azonban erőteljesebb, egy-
ségesebb, megdöbbentőbb. A má-
sodik rész függelékeként az ú. n. 
«rehabilitációs törvény» erejének 
kiszélesítését kéri. Rab, aki elérte 
szabadulását, rab, aki bíró lehe-
tett, rab, aki írói tollal s jogi 
tudással küzdhet jobb s szebb 
törvényekért. Megdöbbentően ér-
dekes könyv, a közvetlen élmény 
írása. Akik a csehszlovákiai ma-
gyarok életéről tudni akarnak, 
azok okvetlen olvassák el. (Sz. v.) 

Medveczky Bella: Havasi vihar. 
(Regény. A thenaeum-kiadás.) — 
Nem a hófedte Alpeseken tombol 
ez a vihar. A főhn, amely megin-
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dítja fenn a tetőkön a havat, heves-
ségében ellankad, mire a hegyek 
közé zárt tüdőbeteg szanatóriumig 
elér. A cím, így ha találó is, inkább 
szimbolikus értelmű: Medveczky 
Bella, a nehezet és az írói kiválósá-
got jobban próbára tevő részt vá-
lasztotta. Nem az elemek, a termé-
szet viharával akar lenyűgözni, 
hanem azzal a mélyebb, igazibb vi-
harral, amely lefojtva lázad a lelkek 
mélyén. A betegekében és az egész-
ségesekében enyaránt. Már a meg-
induláskor, mikor az írónő regényét 
exponálja, érződik a szanatórium 
fojtott levegőjében lappangó temér-
dek feszültség, amely később a tra-
gédiákat kirobbantja. A Stahl-csa-
lád — övék a szanatórium — sereg-
szemléjére gondolok az elején. Fritz 
Stahl, a főorvos meghal és anyja, 
Hermina, a nagymama — emlékez-
tet ez az erős, hajthatatlan akaratú 
szívós és uralkodni vágyó öregasz-
szony Fannie Hurst: Great Laugh-
ter című regényének nagymamájára 
— összehívja a családi tanácsot, 
hogy a főorvosi állásról döntsön. 
Ennek föltétlenül a családban kell 
maradnia. A legidősebb orvostag-
nak kell beköltöznie a főorvosi lak-
osztályba. A fiatal Márta Stahl, aki-
nek tudományos ambíciói vannak 
és Berlinből jött le nagybátyja te-
metésére, szeretné elhárítani magá-
ról e terhes megtiszteltetést. Őt az 
orvostudomány magasabb vonat-
kozásban érdekli, nem mint gyakor-
lat. Családtagjai közül Hilda az, aki 
nem látná szívesen Mártát a szana-
tórium élén. Vénleány, ötvenöt éves, 
aki meg nem élt ifjúságát szeretné 
kárpótolni a helyettes főorvos, az 
elegáns és nők előtt közkedvelt Hil 
lel. S Márta helyett őt szeretné a 
szanatórium élén látni. Szenvedélye 
egyre fékezhetetlenebb lesz és a fér-
fiben is sikerült felgyujtania a becs-
vágyat. Ott ül a családi körben 
Elvira, aki aránylag fiatal, de szenv-
telen és gyengélkedő asszony, s nem 
tudja férjét, Hermann Borgot le-

kötni. Borg a konyhamesteri tisztet 
látja el, Elvirával jól jövedelmező 
állást kapott, mégsem törődik vele, 
valamint azzal sem, hogy sorozatos 
hűtlensége felkavarja amúgyis inger-
lékeny feleségének és tüdőbeteg 
lánykájának nyugalmát. Albert 
Stahl, kellemetlen öregember, Ervin 
Stahl a főrészvényes, a rokonság 
dédelgetett kedvence, Veronika Be-
renz, akinek anyja Stahl-leány, a 
röntgen-intézet és a laboratórium 
vezetője rossz viszonyban él Hillel. 
A Peters-házaspár nem sok vizet 
zavar. Egy valaki van csak a család-
ban, aki Mártát szeretné itt látni; 
ez a fiatal Fritz Stahl, a nagymama 
unokaöccsének a fia, alorvos, s a 
rokoni ragaszkodáson felül is meleg 
érzésekkel viseltetik Márta iránt. 
Valaki nincs itt, ez a «bolond Krisz-
tina», Hermina Stahl egyik unoka-
hugának leánya : Krisztin Vernier. 
Messze éli csak világát, olykor láto-
gat haza a család általános megbot-
ránkozására. 

A szanatórium betegei, nők és 
férfiak, akiknek tüdejében kavernát 
vájt a gyilkos kór, felfokozottan 
vágynak az élet, a szerelem után. 
Az állandó hőemelkedéstől lázasan 
piros az arcuk, s lelkük nem kevésbé 
óhajtja az izgalmat. A napok is 
gondtalanul telnek, az emberek rá-
érnek önmagukkal, csak önmaguk-
kal törődni. A szanatórium fűtött 
és fülledt, puha atmoszférája, a bő-
séges és jó táplálkozás, az egymásra-
utaltság kényszere mind-mind ke-
rítő, ösztönző, szenvedélyeik fello-
bogására. Olyan is van közöttük, 
aki tudatosan keresi ezt a környeze-
tet, ahol szabadabban, erkölcsi kor-
látoktól nem gátolva élhet vágyai-
nak. Ilyen a szép és kikapós Karlo-
vitsné, akinek nem létszükséglet a 
szanatórium, csak jó kibúvó arra, 
hogy távol maradhasson urától, 
akit nem szeret. A lefojtott szenve-
délyeknek ez a légköre uralkodik az 
egészségeseken is : Márta főorvosnő 
szerelmes lesz a roncsolt tüdejű 
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Robert Helmbe és nem irtózik attól 
sem, hogy megcsókolja. Az indula-
tok és szenvedélyek kavargását az 
írónő biztos kézzel tudja megmoti-
válni és felfokozni. Bátor, szóki-
mondó, elmegy a legkényesebb hely-
zetekig, mint aminő Klára asszony 
tragikus halála egyik beteg férfi 
szobájában — a meghasonlott, fé-
ket nem ismerő lélek és a végső 
összeomlás előtt álló test megdöb-
bentő, reális ábrázolása ez — s ki-
vételes fölénnyel, művészi mérték-
tartással oldja meg. A regény ge-
rince : Hilda egyre jobban elhara-
pódzó vak szenvedélye Hill iránt és 
Márta ellen, akiben céljai egyetlen 
akadályát véli. A fiatal orvosnőről 
terjesztett pletykái nem érték el a 
kívánt hatást, mire nem riad vissza 
attól sem, hogy megrongálva az or-
vosi műszereket és elcserélve a sze-
reket, halálnak váljék okozójává. 
Mindhiába. Hillben fölébred a jobb 
érzés és hirtelen eltávozik, Hilda 
pedig bomlottan belesivítja a szana-
tórium ebédlőjének nyilvánossá-
gába : Gyilkos vagyok ! Hillért gyil-
koltam ! A vihar utolsó felkavaró 
csapása ez, a szanatórium további 
csendesebb korszakát Márta, a fiatal 
főorvosnő és Fritz Stahl kézfogása 
biztosítja. A nagymama ki nem 
mondott vágya teljesült ezzel. A fül-
ledtségben keletkezett vihar után 
békés napsütés következik. 

Medveczky Bella tárgyválasztá-
sánál fogva is problematikus és ne-
héz, impozáns regénnyel az igénye-
sebb irodalmat kedvelők előtt is 
jelentősen emelkedett értékben. Ko-
moly fajsúlyú alkotás ez : az írónő 
nemcsak mesélni tud, nemcsak a 
hatás fokozásához ért, hanem a 
lélekábrázoláshoz is. Alakjai jól jel-
lemzettek, plasztikusak, tudja és 
alkalmazza a művészi mértéktartás 
törvényeit, orvosi dolgokban sem 
találunk semmi félresiklást. Élmény 
erejével nyűgöz le, stílusa kiegyen-
súlyozott és ízes magyarsága külön 
érdem. M. Jánossy Margit 

Vitéz Hefty Frigyes : Repülők — 
előre! (Franklin, 1940.) 

Emlékirat a magyar repülés hős-
koráról, a magyar harci repülésről, 
a szerző közvetlen átélései alapján. 
Minden lapja érdekes és minden 
sora mögött a hiteles élmény erejét 
érezzük, amely sehol sem akarja 
eltúlozni önmagát ; — szinte az 
igénytelenségig alkuvó egyszerű-
ségében, szerénységében, annál 
őszintébb. Az emlékezések mögött 
egyre jobban kirajzolódik a szerző 
markánsvonalú katona-arca, egyre 
jobban megismerjük egyéniségét. 
Olyan emberről szól a könyv, aki a 
repülésre tette föl egész életét, 
gyermekkorának attól a pillanatá-
tól kezdve, amikor Blériot bukdá-
csoló gépét meglátta a rákosi mező-
kön, s hivatását is megérezte ekkor. 
De ösztönei már azelőtt is kijelöl-
ték útját s nagyon érdekes : ahogy 
a gyermek átéli a primitív ember 
egyes fázisait az ősembertől kezdve; 
úgy élte át, gyermekkorában, csu-
pán ösztöneitől vezetve, a primitív 
repülés fázisait a sárkánykísérlete-
zéstől, modellezéstől, a kezdetleges 
lilienthali vitorlázásig. Egy ember 
életének sorsszerűségét láthatjuk 
meg ebben, akinek nyílegyenes út-
ját már gyermekkorának élményei 
kijelölik ; ha akarna sem tehetne 
mást, a repüléssel kell szívvel-lélek-
kel összeforrnia. Egész munkát vál-
laló életével olyan férfit látunk az 
emlékezések mögött, akit lehetet-
len lenne nem tisztelnünk és meg 
nem szeretnünk. Van valami meg-
indító abban, ahogy ez a vitéz és 
kemény katona a haza kitüntető 
elismeréséről : a három arany vitéz-
ségi érméről beszél, — s csupán hű-
ségesen leírja élményeit, de egyet-
len kiemelő jelzővel sem utal arra, 
hogy legalább hatszor volt olyan 
biztos halálveszedelemben, amikor 
megmenekülése pillanatnyi lélek-
jelenlétének és akaraterejének cso-
dáján múlott. Emberi hiúsága a 
legnemesebb, a becsülettel elvég-
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zett munka önérzete, s egy percig 
sem a veszély kiemelésének hiúsága. 
A magyar repülés megindulásáról, 
a háborús és kommün-időkbeli re-
pülésről írott fejezetek és a nagyon 
szép és értékes képanyag történeti 
dokumentumai is ezeknek az idők-
nek. A könyvnek nem egy fejezete, 
mint a Katicabogár, vagy az ejtő-
ernyőugrásról szóló rész irodalmi 
mértékkel mérve is kész, befeje-
zett írói munka. Soós László 

Jankovich Marcell: Húsz esz-
tendő Pozsonyban. 

Kosztolányi Dezső budai la-
kásában összegyűltünk nehá-
nyan, ha jól emlékszem a «Fe-
kete kolostor» megjelenése után, 
köztük Tóth Árpád, Karinthy 
Frigyes, Kuncz Aladár is. Dódi , 
ahogy becéztük, elbeszélt ne-
hány megíratlan részletet francia 
hadifogságából . Elmesélte drága 
humorába öltöztetve, keserűség 
a rabtartók iránti minden ellen-
érzés nélkül. 

Jankovics Marcell új könyvét 
o lvasom s önkéntelen is a «Fe-
kete kolostor» jut eszembe. Pe-
dig, neki, a volt magyar ország-
gyűlési képviselőnek, akit sorsa 
Pozsonyban a közélet és a kultu-
rális életnek egyaránt élére állí-
to t t s akinek 56 éves korában 
kezébe kellett venni a vándor-
bo to t s otthagyni Pozsonyt , fe-
ledhetetlen élményei, harcai, bá-
tor kiállásainak, börtönének és 
szabadulásának városát, ugyan 
volna oka a harag kitörésére, a 
fá jdalom jajkiáltására. De vallo-
mása őszinte : első perctől f ogva 
hitte a tudós biztonságával és 
a költő ösztönével : ez homokra 
épült vár és le kell omlania. 

Mi ez a k ö n y v ? Nehéz volna 
műfaját meghatározni. N e m élet-
rajz és nem történelem, nem 
akar sem politika, sem iroda-
l om lenni. Á közélet emberének, 
az üldözötteket védő ügyvédnek, 

a f inom lelkű lírikusnak, a t ö b b 
nyelvet beszélő européernek édes 
bús visszaemlékezése, Pozsony 
igazi lelkének dicsérete a szép 
magyar írás cello-hangján. A 
k ö n y v a forradalomtól a függet-
len Szlovákiáig rajzolja Pozsony 
lelki életét : egy igaz férfi hajol 
élete elmúlt, legszebb és leg-
fá j j óbb évei fölé, szíve gyöke-
réig fáj ja , hogy akiket szeretett, 
akikért küzdött , eltűntek az 
életből. 

Aki elkezdi a könyvet ol-
vasni, nem tudja letenni a kezé-
ből. A rohanó események ára-
data, az izgalmas jelenetek, 
mintha önnön sorsunkat olvas-
nók, idekívánkoznak, hogy mon-
datokat, lapokat idézzünk belő-
lük mindeneknek emlékezésül. 
Szűk a hely hozzá. Olasz barát-
sága, kapcsolatai vetették Jan-
kovicsot 1918-ban a megszálló 
olasz csapatok vezető je , a legen-
dás hírű Barecca ezredes út jába, 
mint to lmácsot . Ettől kezdve 
benne él az eseményekben, mint 
szem- és fültanu, sok ösmeret-
len részletet őriz meg a szomorú 
napok emlékeül. S attól f ogva 
hivatásának érzi, hogy minden 
Pozsonyba került külföldit fel-
világosítson, meggyőzzön a ma-
gyar ügy igazságáról, hogy nem 
megrögzött panaszkodók va-
gyunk, hanem igazunk van. Aki 
végigélte a szkeptikus idegenek 
megtérését, igazolhatja, hogy ez 
a lelki öröm az irodalmi alkotás 
feletti örömnél is magasabbrendű 
érzés. Jankovics Marcell hosszú 
sorban állítja elénk ezt a meg-
tert sereget, köztük az európai 
szellemiség t ö b b kiváló kép-
viselőjét. S még egy megkapó 
jelenet : a beteg Appony i Al-
bert utazik át Pozsonyon, s ő 
t i tokban meglátogatja . . . 

De nemcsak a város képe, 
sürgő, megalkuvó, hős vagy 
áruló emberek képe rajzolódik 
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fel a könyv lapjaira, a fá jdalom 
tompítot t pasztellszineiben, ha-
nem egy igaz emberé is, akit ma-
gas műveltsége, bámulatos sok-
oldalúsága tett hivatottá arra, 
hogy jószemű és jóhiszemű fel-
j egyző je legyen ezeknek az idők-
nek. A sok színváltozás között 
megmaradt embernek és ma-
gyarnak, nem gyűlölködött , nem 
verte a mellét, nem kért és nem 
kapott jutalmat, bátor szavú élő 
lelkiismerete volt a koronázó 
városnak. A csehek berendezke-
dését, hivatalnoki karát, a köz-
igazgatást, adózást, karakterü-
ket még magyarul így nem ér-
tette s nem látta senki. 

Amikor a pozsonyi kapunál 
megáll a búcsúzó és visszanéz 
az elhagyott városra, a prímási 
palotára, a várra, a ligetre, me-
lyet talán már nem fog viszont-
látni, érezzük, hogy simogatja 
végig mégegyszer mindazt, ami 
kedves volt neki, mint egy ösz-
szetört kedves szoborét, mely-
nek éle felsebzi a kezet. «A his-
tória igazságos», írja mégis. A 
méltatlanul szenvedő ember ne 
várja, hogy e fö ldön veszi el 
méltó jutalmát. A rossz csillag 
alatt született és kínlódott nem-
zedék ne várja, hogy még ebben 
az életben megkapjon minden 
elégtételt. 

Könyvét , Pozsony húszéves 
krónikáját, mint egy kolostor-
beli barát, telehintette az író és 
költő színes képeivel, virágdí-
szes kezdőbetűivel . Jankovics 
Marcel — nem csoda, hisz Kos-
suthok vére csörgedez ereiben — 
egyik leg jobb szónokunk a szó 
nemes értelmében. Mégsem esik 
a legtöbb szónok hibájába : 
könyve olvasmánynak is érték. 
A kötet végére írt búcsúzó ver-
sét lehetetlen megindulás nélkül 
olvasni. A szép magyar köny-
vet ( — «Bajtársamnak», hitvesé-
nek szól az ajánlás) — mint a 

mai idők egyik legemberibb, 
méltóságteljes alkotását méltán 
állíthatjuk könyvtárunkban Tor -
may Cecil «Bujdosó Könyve» és 
Kuncz Aladár «Fekete Kolos -
tora» mellé. Hisszük, az iroda-
lomtörténet is oda fogja állítani. 

Térey Sándor 

Zaymus Gyula : János mes-
ter. (Regényes korrajz. Szent Ist-
ván-Társulat kiadása, 1939.) 

Érdekes és a magyar szépírók 
által eddig nem nagyon járt te-
rületre vezet minket a szerző : 
Buda töröktől való felszabadu-
lásának idejébe. A későbbi idő-
szak, Különösen Mária Terézia 
kora inkább inspirálta eddig az 
írókat. Zaymus Gyula a romok 
helyén lassan kibontakozó Bu-
dára visz minket. Bizony ez nem 
Mátyás király büszke székvá-
rosa többé , félve, idegenül lapul 
meg csak néhány magyar itt, a 
felszabadulás utáni tizedik év-
ben tele van bevándorlottakkal , 
otthont vert zsoldosokkal. De a 
Bősingerek, az Ungerek, a 
Strickmeisterek között , akik 
zsákmánynak, gyarmatnak né-
zik e helyet, akad egy meleg-
szívű, jószándékú férfi is : Höl-
bing János ez, vagyis János mes-
ter, aki bár idegen, de szeretet-
tel, megértéssel nézi új környe-
zetét, próbál ja menteni a pusz-
tulásból, a romokból , ami még 
menthető és épít. Nemcsak haj-
lékot maga-magának, hanem 
egyebet is. Igy ő tervezi és emeli 
a Nagyboldogasszony-templom 
előtt álló Szentháromság-szob-
rot, a budai városházát és más 
épületeket. Úgy tudjuk, hogy a 
jeles írót közeli családi vonatko -
zású vonások is fűzik főhőséhez: 
János mesterhez, s így még-
inkább, különös melegséggel 
tudja érzékeltetni rokonszenves 
alakját, megrajzolni a kort is a 
maga szokásaival, nyerseségei-
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vei. János mester vándorlásai 
után otthont talál magyar föl-
dön, ideköti őt mindenen felül 
egy leány iránt való tiszta sze-
relme is, amely véres és komor 
bonyodalmak után meghitt csa-
ládi kötelékben egyesíti őket. 
A munka nemcsak mint regény 
érdekes, hanem kortörténeti ada-
tainál fogva is leköti az olvasót. 
Zaymus Gyula nemes írásművé-
szetével megtalálja a módot 
arra, hogy harmóniába fog ja a 
durva, szélsőségekbe hajló kor 
eseményeit, s így műve egyenle-
tes, a történeti hűségnek éppen 
úgy, mint az esztétikumnak 
megfelelő szép alkotás. 

Mihály László 

Cs. Szabó László: Magyar néző. 
(Nyugat kiadása.) 

Ha Tormay Cécile Bujdosó 
könyve az októberi forradalom leg-
jobban megírt történelme, akkor 
Cs. Szabó László Magyar nézője a 
Felvidék visszacsatolásának egyet-
len és legkülönb írásos emléke. Cs. 
Szabó egyébként hűvös és tartóz-
kodó stílusa egyszerre átizzott, az 
események dübörögve követték 
egymást s köztük a szellem kar-
mesteri pálcájával dirigált az író. 
Győzni akart az eseményeken, 
rendszerébe akarta fogni azokat, 
de ez alkalommal nem engedelmes-
kedtek. Megszokta, hogy az anyag 
formálható, minden hidegsége és 
unalmassága ellenére beszórható a 
költészet virágaival, az európai 
távlatú ember szemléletével, az 
események váratlan kapcsolódásai-
val. De itt nem lehetett fölényesen 
elintézni a történteket. Csak vára-
kozni lehetett izgatottan a csodára, 
amely az idő méhében ért szá-
munkra. Imádkozni lehetett és ál-
matlanul forogni az ágyban. Az 
utód, aki majd kíváncsi lesz erre 
az időszakra, e könyvből felidéz-
heti az őszi éjszakákat, miknek 
gyémántfényű csillagai alatt kato-

nák masíroztak és felszabadult em-
berek zokogtak. A történelmi leve-
gőt nagyszerűen érzékelteti Cs. 
Szabó ebben a hosszabb lélegzetű 
naplóban. 

A jegyzetek, amik a kötet má-
sik részét teszik, a nagy anyagra 
való rövid reakcióit tartalmazzák. 
Kétségtelen, hogy egyik jegyzet 
sem fejezi ki tökéletesen azt, amit 
adott esetben, az élet sokrétűségé-
ben elmondani kell. De az író az 
események rohanásában, a felkínál-
kozó anyag tömegében nem töre-
kedhet alaposságra. Visszhangoz-
nia kell az élményekre s rövid, 
szaggatott mondatokban megteszi 
azt. Engedelmeskedik, mert meg-
fulladna, ha legalább néhány szót 
nem írna le a történéssel kapcsola-
tosan. 

Cs. Szabó európai távlatú, mű-
velt és szellemes író, akit csak a ma 
érdekel. Előtte a holnap még a 
messzeség, a tegnap pedig a rég-
múlt. Marék Antal 

Marék Antal: Mai dunántúli 
lírikusok. (Vasi Szemle kiadása 
1939.) 

Kezdjük azzal, ami hiányzik. 
Ha tájegységek szerint csoporto-
sítjuk az írókat, és nem akarunk 
hasznossági szempontoknál meg-
ragadni, csak akkor van értelme 
az ilyen csoportosításnak, ha ki is 
hámozzuk a költőkből azt, ami 
közös bennük, amit mindnyájan 
egy forrásból merítenek : szülő-
földjükből. Marék Antal is kacér-
kodik valami ilyenfajta gondo-
lattal, de csak kacérkodik. A val-
lásosságról, az optimizmusról, a 
nem mindennapi lokálpatriotiz-
musról, mint dunántúli vonásról 
beszél. Azonban ötletszerűen vető-
dik fel mindaz, nem is kísérti meg, 
hogy kikutassa, milyen egyéni 
hangokat, színeket kap a közös 
lényeg a különböző költőknél. Hi-
szen az sem bizonyos, hogy ez a 
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lényeg, és hogy közös-e egyik vagy 
másik vonás. 

Becsületes kiritikának azonban 
nem szabad többet kívánnia, mint 
amennyit a szerző adni akar. Ezek 
az írói arcképek eredetileg egy 
antológia számára készültek. Cél-
juk tehát az, hogy a versek olva-
sása előtt hangulatot, kedvet éb-
resszenek az olvasóban és lehetőleg 
teljesebbé tegyék a költőről ki-
alakuló képet, akit csak néhány 
vers képvisel. 

Természetesen nem szabad ke-
resnünk ilyen körülmények közt a 
bírálat mértéktartó igazságát és 
a költők között felállított értéke-
lési sorrendet. Marék Antal sok 
szeretettel, megértéssel, ügyesen 
és finom ízléssel kiválogatott idé-
zetekkel, színes, választékos stílus-
ban rajzol meg negyvenegy írói 
arcképet. Mindegyik költőt el-
olvasta és itt-ott utal személyi 
viszonyaikra is. Minden alkalmat 
megragad, hogy az olvasóval meg-
szerettesse a dunántúli lírikusokat. 

Fábián István 

Holló Ernő : Férfiének. (Ver-
sek, Magyar út kiadása. Buda-
pest, 1939.) 

A kisebbségi irodalomról : az 
erdélyiről, felvidékiről, vagy dél-
vidékiről szólva, kevesen gondol-
nak arra, hogy a mai Magyar-
országon is kivirágzott bizonyos 
«kisebbségi» irodalom, amelynek 
gyökerei «odaátra» nyúlnak 
vissza. Ennek a művelői azok a 
költők és azok az írók, akik ide-
származtak : a szülőföld meg-
maradt nekik ihlető forrásnak, 

lábuk azonban megbotl ik a f ő -
városi aszfalton, szavuk pedig 
elsikkad a nekik idegen hang-
zavarban. Lassan elvesztik az 
otthoniakkal való kontaktust, a 
pesti aszfalton viszont nem tud -
nak meggyökerezni , nem bírnak 
«többségivé» válni, hiszen indu-
lásuk alkalmával a szenvedés, az 
idegen elnyomatás gyötrelmes 
érzésével jegyezték el magukat. 
Bizonytalanok, gyökértelenek és 
az a hang, amit itt netalán el-
sajátítanak, színtelen. Ellenben 
az az igazibb, amikor otthoni 
tájakról szólanak, az otthoni íze-
ket érzékeltetik. Közé jük tarto-
zik Hol ló Ernő is, akinek j ó egy -
néhány verse forró vízióval 
hozza elénk az erdélyi tájat . 
A költő hallja a fekete b iva lyok-
vonta borvizes szekerek döcögő -
sét, a havasi patakok zúgását, 
látja a fe lhőbe vesző hegyek ha-
vas tetejét. «A nyárban elégett fák 
karcsú teste — ropogva hull alá, 
pásztorcsapat — falvak felé terel-
geti a nyájat, — a málnavészben 
medve-pár matat.» 

Ezt csak az írhatta meg ilyen 
plasztikusan, élesen, aki látta. 
Férfiasan érett, komoly és érté-
kes költészet a Holló Ernőé. Sok-
helyütt más hangot is üt meg, 
mint a szülőföldet idéző, melen-
gető versekben, itt azonban bá-
gyadtabb , fakóbb : ez nem az ő 
területe. Ő kisebbségi költő ma-
radt Budapesten is, s ennek a 
sorsát viselnie kell. Azt is, hogy 
kevesebbet kapott mindezideig 
a kritikától, mint amennyit ér-
demelt volna. Mihály László 


