
A templomi szerelvények, üveg
festmények, szőnyegek és más
kézimunkák tekintetében is csak
büszkeséggel könyvelhetjük el az
eddig felmutatott eredményeket.
Mint a képzőművészetben, úgy
az iparművészetben is ez a mai
magyar egyházmüvészet nem

kullog többé a régi nyomában, ha
nem új kikezdést jelent, új ke
resztény szellemüt, művészit és
magyart.

Éppen ezért dicséretére szol
gáljon a kiadónak, hogy Szent
István ünnepi esztendejében mű

vészetünk kitűnő ismerőjét, Jaj
czay Jánost megbizta a mai ma
gyar egyházművészet képekben
való rövid ősszefoglalásával. A
rendkivül szépen előállitott mű

nagyközönségnek és tudós ér
deklődésűnek is igényét szolgál
hatja. Szegényes művészeti iro
dalmunknak e gazdagodása igy
kétszeresen öröm.

Dénes Tibor.

SZENTMlHALYINÉ SZABÓ MÁ
RIA: öRöK TÁRSAK. (Singer és
Wolfner.) Sokszor és sokan rá
mutattak már arra a világirodal
milag érdekes jelenségre, amely
a történelmi regények túlterme
lésében tapasztalható. A divat, a
puszta utánzási ösztön felvetése
mellett számos tetszetős magya
rázat került a köztudatba, amely
hol a világháborúban megrendült
emberi szellem történelmi
egyensúlykeresését, hol a nem
zeti öntudat lehorgonyzását, hol
pedig lélekelemző átértékelést
látott ebben a mult felé forduló
érdeklődésben. Szabó Mária re
gényét olvasva azonban nem ne
héz megtalálnunk a legegysze
rűbb magyarázatot: az ősi, üde,
fáradhatatlan mesélő kedvet,
amely epikus alkotásokban a
leginternebbül és legtisztábban
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irodalmi hajtóerő. Szabó Mária
helyét mai történelmi regényirá
sunkban Gulácsy Irén és Harsá
nyi Zsolt közt [elölhetlük ki, fő

ként az irónőnek új regénye: az
örök társak alapján. Az előbbi

vel rokonitja őt mély emberi ér
zésektől áthatott történelemsze
retete, egy bizonyos fokú pathe
tikum keresése, amelyből azon
ban hiányzik Gulácsy barokkos
zsúroltsága és jelenetezésének
drámai feszültsége. Harsányihoz
viszont a hétköznap megérzése
viszi közel, az aprólékosság és
fesztelenség, a könnyed átsiklás
a mese felé, amely Szabó Máriá
nál sokkal természetesebben öl
ti fel - a kifogyhatatlan adat
feldolgozás helyett - az asszo
nyi közlés színeit. Az Örök tár
sak voltakép annak az igéretnek
a beváltása, amelyet Szabó Má
ria Lórántffy Zsuzsanna címü
regényével tett. A nagy erdélyi
asszony élete ölelkezik össze eb
ben az új könyvben Rákóczi
~yö~gy és vele együtt Erdély
eletevel, s igy születik meg a
mozgalmas képek lebilincselő so
ra, amelyben egyaránt csodálhat
juk a két örök társnak, az egy
máshoz kapcsolt két szerelmcs
nek. hüségét, helytállását, mély
és Igaz emberiességét, s azt a
színes rajzot, amelyben a két
szerelmes emberi értéke kitelje
sül. A történelmi anyag tömö
rebb, drámaibb elrendezése bi
zonyára a regény Tavára volna,
de kárpótol érte az a közvetlen
ség és frisseség, amely az Örök
társakat a szó legigazabb értel
mében olvasmánnyá avatja, sző

rakoztató, nemesítő, elmét és ke
délyt tápláló olvasmánnyá, ame
lyet szívesen veszünk kezünkbe
s amelynek hangulata szinte ész
revétlenül él velünk tovább.

Semjén Gyula

159


