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HEVESI SANDOR: SZíNHAZ.
Singer és Wolfner kiadása.
Elsősorban a közönség neve
lésére szánta Hevesi Sándor
"Színház" című új művét, a
mely magát megkívántatöan
élvezetes is és valóban kitűnő

propaganda az igazi színház
nak. A közönség nevelésére
pedig annál inkább szűkség

van, mert a film nem azért
veszélyes a színházra, mintha
az igazi tömegeit elvonhatná,
hanem inkább, mert elrontja
a színházi közönség ízlését,
hozzá szoktatja a külsőségek

bámulatához és arra, hogy lé
nyeg híján megelégedjen a lé
nyegtelennel. A dráma kifeje
zési formája nem véletlenül,
vagy egyes nagy drámaírók
egyéni ízlése nyomán alakult
azzá, ami. Mint ahogyan van
nak kristályosodási rendsze
rek, amelyekben a világegye
tem felépítésének titka húzó
dik meg, éppolyan ősi, belső

kristályosodási rendszer sze
rínt alakult ki az igazi dráma.
És az igazi megrontatlan kö
zönség önkéntelenül, belső

ösztöntől hajtva reagál, mikor
valóban drámai kristályosodá
sú művel találkozik. Ezért
tudja Shakespeare a minden
történelmi műveltség nélküli
karzati közönséget minden
időkben megfogni időben és
térben oly távolálló témáival
is, mint amilyen Hamlet vagy
az Othello. Ideig-óráig azon
ban pótszerekkel, áldrámák
kal, gazdagon kiállított kép
sorozatokkal is lehet közönsé
get fogni. Azonban ez az a
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közönség, amelytől az igazi
színházi ember irtózik.

Hevesi Sándor előtt az a
cél lebegett kézikönyve m~g
írásánál, hogy az igazi SZIll

háznak neveljen nemcsak ösz
tönös, hanem öntudatos közön
séget és ezt a célt pregnáns
egyszerűséggel megszerkesz
tett színházi vezérkönyvével
kitűnően el is érte. Kedvet
csinálolvasóinak a színházl
problémákhoz, szinte játszi
egyszerűséggel magyarázza
meg az alapfogalmakat, hatá
rozza meg .a színházi közön
ség lényegét, a színészek kü
lönböző típusait, hivatását és
munkáját. A drámaíróról írva
röptében egy kis drámaírói
szemináriumot tart, a rende
zővel kapcsolatban végigve
zet különböző századok játék
stílusán és az utolsó század
nagy rendezési irányain.
Könyvének ez a része sokkal
könnyedébb, áttekinthetőbb

mint Julius Bab "Das Theater
der Gegenwart" című eddig
oly nélkülözhetetlen kéziköny
ve és főként, mert annak
germanocentrikus irányával
szemben szervesen látja és
láttatja az egész európai szín
házi horizontot, sokkal ará
nyosabb és a valóságnak meg
felelőbb képet tud nyujtani
német társánál. Rendkívül ér
dekes fejezete a műnek, amit
"kép és keret" címmel a szín
házi dekorációkról ír, nagyon
is megszívlelendők a szabad
téri színház ellen hangoztatott
fenntartásaí, végül pedig azok
az éles, pregnáns határvonal-
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húzásai, amelyekkel a film kü
lönállö művészet-jellegétmeg
határozza és leméri a rádió
hatásterületét. Ez a két feje
zet a legbíztatöbb eredménye
ket vonja le a színház jövőjé

re nézve is, mert bebizonyít
ja, hogy sem a film, sem a rá
dió nem pótolhatja sohasem a
színházat és így annak jövője

éppolyan messzíre nyúlik,
mint amilyen mélyen gyöke
redzik a színjátszás az ősi val
lási ritusokban. A míndvé
gig élvezetes könnyedséggel
irt munka képanyaga is kitű

nő és közönségnevelő, kiván
juk tehát, hogy minél többen
forgassák ezt a magyar stan
dard művet, amely színhází
kultúránknak nevelője és to
vábbfejlesztője lesz.

P0880nyi László.

ERDÉLYI JÓZSEF: FEHÉR
TORONY. (Válogatott versek
1913-1938. A "Bartha Miklós
Társaság" kiadása. 1938.)

Javában tartot még az Ady
utáni, jórészt epigonokból
álló korszak hangos költői

mámora, melyben a legszélső

ségesebb irányoktól kezdve a
hamis honfibúpoézisig min
denki szóhoz jutott, mikor eb
be a zsivajba beleszólt Erdélyi
József, a maga tiszta csöndes
hangján.

Akkor persze n~migen a
karták eszrevenm, hiszen
minden hiányzott belőle, ami
"egYéniség" volt. Rongyos ka
tonaköpenyt tépdesett rajta az
őszi szél, amikor hazakevere
dett a frontról. Nem kávéházi
asztal mellől kelt szárnyra,
mint annyi "tehetség" akkori
ban, hanem eleinte lakástalan
inségben bujdokolt Pest kör
nyékén s egy éjszakán, ami-
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kor a közeledő fagy ellen ma
radék könyvei hamván véde
kezett egy kukoricagóréban,
elhatározta, hogy nekiindul a
Városnak verseivel; felindult,
ahogy ő mondja, hogy fegy
vertelen hödítsa meg a vilá
got. Aligha tudott sokat az
akkori világ extatikuskölté
szetéről, mert ő szívében a
dunavölgyi népek évszázados
közös bánatát hordta, amely
nek oly őszinte, egyszerű és
tiszta költője lett, amilyen
csak a Kodály-dalok ismeret
len népi szerzője lehetett. úgy
indult el, mint a mesék sze
gényruhás királyfia, kinek a
szegények szenvedését kell
hordoznia, hogy királyi jussát
megkapja majdan.

Hamarosan ráfogták, hogy
kései Petőfi-utánzó, iskolás
verselő, aki nem akar tudni
az Ady nyelvteremtő ereje
nyomán felkavargó modern
költői nyelvről s a szabadvers
akkori virágzása idején zárt
sorokban és strófákban sóhaj
tozö nyirettyűjén a klasszikus
népi formát tiszteli meg új és
mégis régi izű mondanívalö
jával.

Pedig Erdélyi igaz szerel
me az eredeti népköltészet
volt, ahogy Petőfié is, s ezért
is vette meg a nem elegendő

egyetemi beiratkozási díj án az
Arany-Gyulai .megindította
Népköltési Gyüjtemény-soro
zatot, mely költészetére döntő

hatással volt.
Formafegyelme, származá

sa, népi klasszicizmusa és tár
sadalomszemlélete a Petőfi

fajta költők közé emelik, de
költészetének alaphangja nem
a Petőfi-féle optimizmusé, ha
nem valami a mesék ős-me
lanchóliájábél.



Egyik versében "félkönyékre
dől az emlékezet" a vígaszta
lan mult szemléletén s igazi
szívhangjaí a kimondhatatlant
hosszan kerülgető, leplező jel
képes beszédben azért mégis
nekilendülő reménytelen bá
naté.

Ez a hang, ez a rejtekező
magatartás mind keményebb
lett, amint az idő igazolta el
indulását és konok kitartását
költői mult ja és tervei mel
lett. De sohasem válik pro
gramköltővé ; lj az igazi népi
kőlt6, ki azonos a néppel,
egysóhajtású vele, az ő mesé
ik szimbólikus nyelvén beszél,
az ő kemény ítéletükkel ítél
s értük állja férfiasan sorsát.

Bizonyos, hogy ez a most
megjelent kötete nemcsak ezt
a következetességet igazolja,
hanem azt is, hogy formafe
gyelme visszabátorította kor
társait a formához és a kötöt
tebb klasszikus gondolatköz
léshez. Igazolja őt új Petőfi

kultuszunk is, a hiányzónak
oly heves vágya. Akik még
nemrég annyit vitatkoztak raj
ta, ma már nem tagadhatják
példaadó hatását. S ezzel nem
csak kemény egyéniségét és
konok öntudatosságát ismerik
el, hanem a nagy népi, ma
gyar és szociális gondolat igaz
ságát is, amelynek legmara
dandóbb emléke lesz költé
szete.

FUsi József.

IJJASANTAL: MIRANDOLA
FORDULASA. Pico della Mi
randola szenvedélyes szerel
me és annyi törésen át a meg
nyugvásig eljutott életregénye
nem divatos "vie romaneée".
Ehhez a főhős alakja nem e
lég "történelmi", nem elég

VIGILIA

dekoratív, mint ahogy egy
magányos lázadónak és a szép
szavak hatalmától nyugtalaní
tott, befelé élő humanistának
a~. élete nem is lehet ilyen.
IJJas tehát miivészi tudatos
sággal egy emberileg is ben
sőbben megközelíthető úton
vezeti olvasóját az olasz rene
szánsz nagyszabású miliőjébe

s talán ez okozza, hogy ez a
beleérzéssel evokált történel
mi háttér kissé elnyomja Mi
raridolát és itt-ott félretolja a
regény főalakját, akiből lelki
alkatánál fogva különben is
hiányzik a dinamika. Miran
dolában nem aszurokfáklya
lobogásával, hanem a mocsári
tőzeg fanyar és fojtó füst jével
ég el a szellem fiatalos láza
dása és így alvad meg a vér
az ereiben is. De éppen ez a
fanyar füst, keveredve a Mu
gnone-völgyének páráival, a
lobogó gyertyák illatos és ter
hes gőzeivel, amikben mínt
egy felhők között gomolyogva
szikrázik elő a reneszánsz kor
Firenzéje, az ezüstnek és a
bíbornak tompa fényei s egy
egy kísérteties profil: a hal
dokló Lorenzo Medicié, a kis
sé patetikus Savonaroláé, 
mindvégig fullasztó atmoszfé-
rával tölti meg ezt a nehéz ve
retű szavakban élő korképet.
Ijjas ezúttal is inkább költő

és festő, mint könnyii elbe
szélő. Ha szabad úgy monda
nunk: drámaiaága inkább ren
dezői érdem, mint alakjainak
belső életéből következő álla
pot.

Költői alapformájára vall a.
stílusnak festői gazdagsága, a
mellyel telíteni és fiiteni tud
ja az akciószegény részeket,
sőt sok tekintetben azzal pótol
anatómiát is. Ezzel a festői-
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séggel azonban remekel: Mo
daldeschi Agatha alakja tö
kéletes Tizian kép és olyan
plasztikusan néhány sorban
embert, mint Medici titkára,
ábrázolni csak kevésnek ada
tott meg. Ijjas a magyar stílus
mély értője és mágusa, éppen
ezért e nagy tudatosság és e
nagy fegyelmezettség miatt
hat zavaróan néhány gondo
zatlannak tetsző sora és gyak
ran visszatérő azonos jelzőit

is zokonvesszük. A könyv a
Franksin Társulat kíadásá

. ban jelent meg.
Kézai Béla.

ZAYMUS GYULA: IZZÓ TA
LAJON. A regény hőse egy
fiatal pap, akit·püspöke egy
gyártelep munkásainak lelki
gondozásával bíz meg. A re
gény tárgya pedig a pap küz
delme a gyűlölet ellen s oda
adó szeretete a szegények
és a tudatlanok lelki s tes
ti felszabadításáért. A tárgy
érdekes (ha nem is új), de a
szerző lélektani ereje és stí
luskészsége nem tud megbir
kózni vele: az alakok a go
noszság, önfeláldozás, jóság
merev bábjai, sokat szónokol
nak, még többet vitatkoznak,
néha émelygóen szentimentá
lisak (Pille Péter és a béna
Gyöngyharmat közötti jelene
tek); mindig várjuk, mikor
kezdődik a voltaképeni re
gény, de hiába. A kritikus az
első harminc oldal után látja,
hogy mélyebb lelkirajzot,
többrétű alakokat, érdekes
cselekményt nem kap ebben
a könyvben, melynek nemes
irálya kétségtelen.

Mindez még nem lenne baj.
De a szerző kifejezésbeli esz
közei annyira gyatrák, hogy

so

még ezt a nemes tendenciát
is megrontják. A mondatok zö
rögnek és csikorognak a sok
"fog"-töl: "Én azt .J;I.iszem, 
mond]a Pille a béna kislány
nak, - hogy igen hamar el
fog jönni az az idő, amikor a
jó Isten azt fogja mondani,
hogy elég volt az ülésből s te
járni fogsz ..." (29. old.) ;
nem tudja kifejezni azt, amit
szeretne: "A bor lassan elosz
latta a rossz hangulatot s egy
szerre az lett urrá" (35. old.)
Nyelvtanilag a rossz hangulat
lett úrrá, viszont a szerző azt
akarta mondani, hogya bor
lett urrá. Képei nevetségesen
finomkodóak vagy logikátla
nok: "A káplán arcán halvány
mosoly sétált végig. Fínoman,
mint a kócsag a jégen" (39.
old.), a képzavarok hemzseg
nek: "Előttem uraim, az ideá
lis gyártelep képe, fogalma
lebeg és nem egy örökös han
gyabolyé, melyet lelkiisme
retlen, nincstelen ágensek
folyton forrponton tartanak..."
(18. old.). Tévedés lenne azt
hinni, hogy ezek lényegtelen,
másodrendű dolgok, mert több
más nyelvtani szabálytalan
sággal (az egy helytelen hasz
nálata, accusatívus cum inf.
stb.) együtt teljesen élvezhe
tetlenné teszik az amúgyis
unalmas regényt.

Zaynms Gyula könyve min
den valószínűségszerint igény
telenebb olvasóknak készült:
a gondolat, hogy egyszerűbb

embereknek írjunk: helyes,
szükséges, de - bármennyire
is paradoxonnak hangzik 
csak akkor erdményes, ha a
téma mélyen a lélekből fakad
és a kifejezésbeli eszközök
kifogástalanok.

Nagy Tamás.

VIC,ILIA



TOWER VILMOS:

AMIT NAPOLEON
ÉLETRAJZAI

ELHALLGATNAK
Szalézi Jl!Iüvek kiadása, Rákospalota. Ára 3 Pengő. 213 lap.

A címkép kifejezi, amit a mű nyujt: középen Napoleon árnyé
kolt szoborszerű alakja, világhódító tervén gondolkodva, egy
ben tragikus sorsát előresejtve, meredt tekintettel, jobb oldala
fényben fürdik - a felső sarokban Isten mindent látó szeme,
- bal fele sötétségbe merül, lábánál babérkoszorús mono
granunja a császári koronával., Mint üstökös, rövid időre tünt
fel, sziporkázott, elbíívölte a népeket, majd éppoly hirtelen el
tűnt a történeti távlatban. Páratlan iskolapéldája a földi dicső

ség rnúlásának, de több: emlékjele az "ember tervez, Isten vé
gez" igazságnak. A kis könyv frappáns beállítással, szembe
szökó párhuzammal, apró, jellemző részek felsorolásával eléri
célját. Ahogy az ember látja, hogyan kuszálja össze a hiú kor
zikai hős ellenállhatatlan fergetegként Európa térképét, ho
gyan hurcol két pápát fogságba és hatalmának tetőpontján

mint üti ki az orosz téli hadjárat 1812-ben kezéból a fegyvert,
hogy szentilonai fogságában nyomorultan, de megtérve fejezze
be életét, miközben VII. Piussal a pápaság ismét felemelke
dik, - erre csak egy megállapításunk van: itt az Isten ujja
szőtte a szálakat!

Jobb idóben nem jöhetett e könyvecske. A forradalmak
lázában vonaglik az emberiség, téves eszmék végkifejlése jobb
ról és balról vészesen robbannak az Egyházra, annak Krisztus
tól emelt· fundamentumára, tébolyult hatalmasok elva-kult fa
natizmussal gázolnak vérben, szabadságban, verik bilincsbe az
emberi személyiséget, méltóságot: a történet csak újra szokott
tapasztalattal gazdagodik. Miért agyarkodnak a pogányok s
gondolnak a népek hiúságokat ? A mennyekben lakó kineveti
öket, az Úr kigúnyolja őket, mint a cserépedényt összetöri
öket (2. zsolt.). Ha a tisztítás megtörtént, elsimulnak a hullá
mok és Péter sziklája az Egyházzal rendületlenül áll. tovább.

"Katolikus Szemle" 1937 októberi szám.



DR. TRIKÁL JÓZSEF:

KRISZTUS KÖZÖTTÜNK ÉL l
Ara 2.50 P. 155 l. - Szalézi Művek, Rákospalota.

Jól esik lelkünknek hallani Krisztus ígéretét: Nem hagylak ár
ván titeket! Nem árvaság a sorsunk! Küzdelrneinkberi s az
Egyház harcaiban felharsan az ígéret: eljövök hozzátok! A vi
lág ugyan nem látja az Urat, mert nem akarja látni. De hívei
mindig látni fogják, mert én élek! Látni fogják, mert hívei is
élnek. Az élő Urat csak élő és nem holt lelkek látják. Az élök
pedig az Isten országa népe. Aki él, az azt is fölfogja, sőt lel
kében boldogan megéli, hogy Krisztus az Atyában van. Sőt

ennél is többet tapasztal! Hogy Krisztus bennünk él! S a leg
felségesebb és legtitokzatosabb egybeolvadást is megízleli: mi
pedig Krisztusban vagyunk. E ponton zeng jól hálaénekünk.
mily édes az Úr! És megértjük az üdvözítő óhaját: "az én örö
möm bennetek legyen és örömetek teljes legyen." Isten öröme
szülte Isten országát. Isten öröme adta a szentségeket ! Az
öröm gyermekei vagyunk. S az öröm végső állhatatosságunk
záloga. Ezekre gondoljunk!

KÁLLAY MIKLÓS:

XI. PIUS PÁPA, A
BÉKE FEJEDELME
Ezen díszrnunka teljesen páratlan a magyar könyvpiacon. 160
mélynyomású gyönyörű fényképet tartalmaz. A világ legősibb

trónjához, a Vatikán városba viszi el az olvasót. Bemutatja a
csodálatos műkincseket, ősi kápolnákat és a káprázatos ter
meket.

Ezen könyvre mindenkinek szüksége van, aki járt a Va
tikánban, annak a legszebb emlékei elevenednek fel, aki még
nem jutott el az örök városba, annak a legszebb vágyait elé
gíti ki ez a könyv. Részletfizetési kedvezménnyel lehetövé
tesszük a "Vigilia" előfizetőinek ezen nagyértékű könyv be
szerzését. Kérjük az alanti szelvényt kitöltve beküldeni a ki
adó Cserépfalvihoz, Budapest, IV., Váci-utca 10.

SZELVÉNY.

Alulírott megrendelem Kállay: A pápa és a Vatikán
című díszmunkát a pápai szinekbe kötve 10 pengős árért. A
vételárat havonta egymásutáni 2 P-s részletekben beküldöm.

Pontos cím, foglalkozás:

Olvasható aláírás:
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