
KÖNYVEK

KÉT ERDÉLYI REGÉNY. Wass Albert: Csaba. - Karácsony
Benti: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmlves Céh és Révai.)
A kisebbségi sorsból származó természetes megkötöttségeken. han
gulati egyezéseken. a sokszor mesterségesen nagyított erdélyiessé
geken túl a legtöbb erdélyi író írásai az emberiségnek tisztább
tudatával, a humánum kérdéseinek becsületesebb és körültekintőbb

tárgyalásával lepték meg a magyarországi olvasót. Ahogy nemrégi
ben enciklopédikusnak nevezte valaki az erdélyies kultúrát, az er
délyi Irókból nem hiányzott valami megérteni és megbékélni akaró
eklekticizmus. Az emberiesség erdélyi öntudatának forrása való
ban szélesebbkörű tapasztalat lehetett, a nemzetiségi kérdések
zűr-zavarában az erdélyi ember, úgy látszik, mindenféle fajból és
nemzetből személyesen megtapasztalt értékes és káros egyedeket
s ez a tapasztalat, - melyet saját kisebbségi helyzete nemcsak
ressentiment-nal, de valódi alázattal is erősített - önszemléletét is,
de a humánumnak igazibb átélését is elősegítette. Míg a trianoni
Magyarország egyre inkább hozzászokott, hogy minden bajáért, 
legyen az akár szociális akár politikai természetű, - másokat okol
jon s lehetőleg olyan bűnösöket keressen, akiket - joggal vagy
jogtalanul - a magyar népközösségen kívülállóknak tekinthet, míp
a magyar író és elsősorban újságíró egészen elszokott attól a gon
dolattól, hogy lelkiismeretvizsgálat is van, hogy magyar bűnök is
vannak és sok bűnért, melyért most bűnhődünk, vagy holnap kell
bünhődnünk, önmagunk vagyunk felelősek, míg a magyar élet sok
szor csak II felelőli\sP';: alól való menekülés igyekvésének tetszett,
az új erdélyi irodalom valósabb, logikusabb, igazságosabb szem
pontok szerint vette revizió alá a magyarság sorsát, nem igyeke
zett ellenfeleinek nagyhangú legazemberezésével menteni a ma
zunk hibáit s nemcsak elismert, íeltárt, megmutatott magyar bűnö

ket, de súlyos helyzetében is tudott rügyeket és reménységet idéznr
s kisded munkában, egyéni erőfeszítésben magyar utat mutatni.

Az új erdélyi irodalom sokszor nemesebben. sallangtalanabbul
volt magyar s tisztább, meggyőzőbb hangon emberi, mint a ma
gyarországi s az irodalomban is magasabb tudatot s igazibb át
élést, nemesebb formákat tudott megvalósítani.

Az irodalomnak és emberségnek ez a magasabb igénye még
akkor is megvan az erdélyi könyvekben, ha azok egyébként írójuk
nak nem a legszerencsésebb alkotásai. A Farkasverem után Csaba
nem jelent emelkedést Wass Albert pályáján. Az erdélyi fiatal
ember története, aki apja elvesztése után először a maga birtokát
hozza rendbe, aztán a falu magyarjait kényszeríti bele közös
magyarságmentö vállalkozásba, hogy végül környéke mínden
magyarját megszervezze egy választási hadjáratra. A prófétaság
ábrázolása, - az erdélyi regény régen kerülgeti ezt a témát, 
nehéz kérdés, a regény mai pszichológiai, individuális szemléleté
vel alig oldható meg. Csaba jelkép a fiatal Fileid Ferkónak,
nagyapja mesélgetéséből kerekedik ki a magyarság-őrző és védő

hősnek az az álomképe, mely Fileki munkáját magasabb értelem
mel, szímbólikus vígasztalással tölti el. Csakhogy a jelkép nagy
ságához nem nő elég nagyra Fileki Ferkó alakja, cselekedeit nem
emeli magasba, nem teszi héroikus jelentőségűvé sem a regény
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meséje, sem a stilus ereje. Impresszionista hangulatképek soro
zata a regény, melyből tájak és mellékalakok úgy hullanak ki,
mínt őszi levelek a fák lombozatából. A mellékszereplők és mellék
események, bármennyi finomsággal rajzolja is meg Wass egyik
másik alakját, valahogy nincsenek eléggé szoros kapcsolatban a
regény lényegével; Annuca, a román tanítónő eppúgy elejtődik,

mínt Kató, a vidéki földesúr álmodozó leánya vagy Sarolta, ez az
elsüllyedő gyermekkori szerelem. Szép táj leírások, néhány pompás
arckép a régi világ öreg, füstölgő, bánkodó urairól, de a regényben
mégis valami megereszkedettség, valami langyosság, az igazi fe
szültség hiánya érzik. Csak az emberiesség öntudatában és vállalá
sában nincsen hiba. Ez a gyűlölet nélkül látott s mindenképpen
igazeégossázra törekvő társadalmi kép sok tekintetben példája,
nemes zsinórmértéke lehetne nem egy magyar regénynek. Minden
képpen dícséret illeti Wass Albertet. hogya mai divatok ellenében
a humanitásnak ilyen vállalására elég erőt érzett.

Karácsony Benő új könyve (Utazás a szürke foly6n) megint
egy tragikomikus sorson át keresi a "szürke folyó", az élet minél
teljesebb, fonákabb látványát, Karácsony humorista voltánál fogva
érzékenyebb az emberiességre s az emberiesség ellen elkövetett
bűnökre. s erdélyi szelleménél fogva a világróllelkiismeretileg
átitatottabb képet rajzol.

A könyv első fele a nyugateurópai regény divatos vívmánvatt
igyekszik humorista nézőpontból hasznosítani. A regénybős kórház
ban fekszik s részben különös asszociáciök kapcsán - mintha a
prousti felfedezést Iigurázná ki - lírai magánbeszédekben, rész
ben igen érdekes lélektani indítékokból származó közlésí vágy
kitöréseiben "felgombolyítja" visszafelé, hogy mi is történt vele s
rniért került kórházba. A második rész egyenesen, előrehaladó rit
musban igazolja a hős [ellemét, eseményekben mutatja meg azt:
amit az első részben a bős nem akart megvallani magáról s volta
képp mégis megvallott. Ez a hős, - Sebestyén, a patikus, a maga
szeszélyes rendszerességével a leghősibb humoros embertipussal
tart rokonságot. Vele minden történik a világon, történik, mert az
élet mozgató szálait különös vaksággal nem képes meglátni, gya
nutlanul tűri, hogy becsapják, s gyanakodásával elkerget magától
mindenkit, aki jószándékkal viseltetik iránta. Figurák és alakok
pompás körtánca forog Sebestyén körül, hol a patikus egyéniségén
iit szűrödnek át s képzelt és valódi egyéniségük ellentétei mulattatö
kavargással ragadják magukkal a patikus sorsát, hol mások által
vázolt jellemük hamissága derül ki az események folyamán, hogy
ismét a patikus szenvedje meg hite és a valóság összeütközését
Tragikomédia ez, a jóakaratú ember tragikomédíája, de annyi szin
nel, annyi ráadással. annyira elburkolva, körültáncolva a köny,
valódi, szornorú értelmét, hogy elveszünk a fintorok között s a játé
kosság áradó készségétől nem látjuk a regény lehangoló értelmét,
az élet zavaros tapasztalatainak végül mégiscsak csalódáaba való
torkolásat. Karácsony aprólékos, humorista inditékú jellemzésének
néhány klasszikus példája vonul fel újra, alakjainak. kliséinek
oly nagy a változatossága, hogy új regényét egyik legszerencsésebb
irásának kell tartanunk. Humorista felfogásának is megvan a sajá
tos erdélyies íze, ez az író sohasem téveszti el a lelkiismeret mér
tékét, a humor alatt fonákságokat, szélhámosságokat, bűnöketmutat
meg s - ha legkevésbbé sem mutat rá s éppen nem magyarázza.
- írásának mindig megvan az. etikai igénye.

Lovass Gyul{/"
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JOCSIK LAJOS: IDEGEN IGÁBAN. (Athenaeum kiadása.)
.\ Felvidék húsz éves megszállásának szociográfiai eredményei
mindeddig inkább csak monografikus természetű munkákban jelent
keztek. A felvidéki kérdés szintézise helyett részletkutatások ered
ményeit kaptuk, egyes rétegek problémáinak kivizsgálásánál tar
tottunk. Az első figyelemreméltó kisériet a szintézis Jelé Jócsik
Lajos most megjelent könyve. Maga is részese lévén a kisebbségi
sorsnak, szinte belülről látja a felvidéki élet egész problematikáját,
mélyebb és érdekesebb összefüggéseket vesz észre, mint amilyene
ket a legtisztább hajlandóságú kívülről jött ember láthatna. Nem
elszigetelten veszi szemügyre a Felvidék gazdasági, demográfiai és
kulturálís problémáit, hanem megfelelő távlatot keres a felvidéki
jelenségeknek Közép- és Kelet-Európába való beállításával. Szigo
rúan ragaszkodik a tényekhez, a kétoldalú meghallgatás elve alap
ján felhasználja az utolsó magyar statisztikák s a cseh-szlovák
hivatalos kimutatások adatait s így veszi sorra a cseh-szlovák állam
filozófusok társadalmi- és államelméletének fonákságait. A kisebbségi
élet feldolgozásában lehető teljességre törekszik. Behatóan foglal
kozik a magyar kisebbség elszegényedésével, a középosztály kiesé
sével s HJ felvidéki fiatalság önmagára-eszmélésével. Bemutatja a
csehek iparpolitikáját, mely a cseh ipar centralizálásán alapult s a
Felvidéken keresztül délkelet felé törő idegen erők felhasználásá
val a helyi ipari termelés s a kisipar fokozatos, sőt olykor rapszó
dikus kikapcsolásával az északi részeket az agrárfeudalizmus útjára
terelte. Figyelemreméltó fejezetben fejtegeti a szellemi és gazda
sági ébredés előjeleit. A kisebbségi sors vége felé a felvidéki szel
lem sajátságos életformát alakított ki, mely a gazdálkodásban a
független kisexistenciák kitenyésztését sürgette a magyar kisebbség
önereje segítségével, szellemileg pedig müvelt és autonom ítéletű

magatartást eredményezett. A húsz éves kisebbségi tapasztalat
mozgékonyabbá tette a Felvidék magyarságát, mely bár közép
osztályának menekülése s az idegen bürokrácia terjeszkedése miatt
sokat vesztett városias-polgárosult létformáiból, a megszállás utolsó
esztendeiben újra magasabb rendű, vezető hivatásának tudatára
ébredt. A cseh földreformból kiszorult magyar parasztrétegek nagy
hajlandóságot mutattak a belterjes gazdálkodás felé, Érsekújvárott
és környékén virágzó kertművelés indult meg, a rideg megélhetési
feltételek piacok felkutatására sarkallták a mezőgazdasággal fog
lalkozó rétegeit s az elnyomásra belső függetlenséggel, a kísemmí
zettségre etikus magatartásának mélyülésével felelt a felvidéki ma
gyar. Joesík tehát a felvidéki sors reményesebb oldalait is feldol
gozza s új megvilágitásban mutatja meg a magyarság szerepét és
lehetőségeit a keleteurópai tömbben. Értékes és bizonyára megérde
melt visszhangot keltő könyve gazdagabb és jobban kidolgozott tér
képanyagot érdemelt volna.

Raics István.

VERöCZY IMRE: TITOKZATOS MAGAS ERőK. Akik nem
szónokolnak a fórumon és nem játszanak premier planban a, törté
nelem színpadán, hanem önmagukban merülve, lelkük felé for
dulva keresik Isten szándékait, azok valamennyien úgy látják, hogy
a sokat emlegetett új világot nem az anyag, az erőszak és a gyülö
let fogja felépíteni, hanem a lélek, a ezeretet és a hit. Ver{Jczy
Imrének ez a 400 oldalas, módszeresen felépített műve meggyőzi az
olsvasót arról, hogy ez a meglátás igaz s hogy egy lelkibb kultúra
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eljövetele bizonyosság. Szerző a titokzatos erőket, amelyek a min
dennapi élet minden területén és állandóan minden ember életé
ben megnyilvánulnak, szuggesztív erővel szemlélteti: ". . a
könyv egész terve magas lelki régi6k felé lörekvlJ ideális ambici6t
árul el" - írja Glattfelder Gyula csanádi püspök a könyvhöz írt
előszavában. - "J61 esik tudni, hogy manapság nemcsak papok
foglalkoznak a mélyebb lelki és kegyelmi élet problémáival, hanem
vitéz honvédségünk tisztjei is s ez oly szellemrtJl tesz tanúbizonysá
got, amely garancia, hogy népünk legszélesebb rétegei közé is utat
fog találni a felslJbb életszemlélet az egész harc eltJnyére."

A szép kiállítású könyv a Kordánál kapható.

GIOVANNI PAPINI: AZ ÉN ITALIAM. (Athenaeum. Fordí
totta: Kállay MikI6s.) Ha az Eskű-téren kitett római emlékeket
nézzük, különös hangulat fog el bennünket. A római "limes" szélé
nél állunk, a kétezer esztendővel ezelőtt ismert világ határán. Itt
húzódott a birodalom határa, itt állott egyik erődje ennek a határ
nak. A "mare internumv-tól fehéren kígyózó hadi és kereskedelmi
utak lüktető erei futottak a "limes"-ekig. Az emlékek, mintha a
Róma-centrumú kör sugarainak végpontjai lennének. Az Imperium
Romanum egyenlő volt Európával és egyben az egész viláeval. Cél
tudatos biztonsággal indultak a légiók Afrikába, az Isterig, His
paniába ; örökségből: "tu regere ímperío, Romane, memento ...",
A terjeszkedés, a szellem és a kultúra dinamizmusa élt az impe
riumban és élt tovább az imperium fészkében: Itáliában. Valami
furcsa ozmózis volt a világ és Róma közt. Ez a különös átszivárgás
százszor színesen Európává tette Rómát és rómaivá Európát. A meg
vert, szétforgácsolt Itáliában is ott él mindenhol ez az expanzio:
belefeszüini Európába. Nem rendőrökkel, nem tankokkal, hanem il

szellem nagy erejével. Ezt a magasabbrendű itáliai, latin imperi
alizmust vagy a latin imperializmusnak ezt a magasabbrendű len
dítő erejét akarja megmutatni Papini. Látjuk, hogy - Papini sze
rint - az olasz háborús "pl nem nyersanyag szerzése, nem gyarmatok
alapítása, hanem az örökségből fakadó kulturális küldetés vagy
hivatás teljesítése Színes rajzokban igazolja, hogy Itáliának joga
van az európai kultúrhegemóniához. Érdekes könyv. Érdeklődéssel

olvastam egyeskütéri padon, a régi "limes" egy föld alá süllyedt
erődje mellett,

Meggyes Ete.

MI NAGYOBB ÚR A PÉNZNÉL? A még több pénz! Ezt a "több
pénzt" csak úgy szerezhetjük meg, ha sorsjegyet veszünk.
A sorsjegy megváltásának egyszerű tényével káprázatos
lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az új osztálysorsjáték
húzásai oktober 19-én kezdődnek. Eddig feltétlenül vásá
rolja meg sorjegyét. Az árak a következők: egy nyolcad
sorsjegy P. 3.50, negyed sorsjegy P. 7.-, fél sorsjegy P.
14.-, egész sorsjegy P. 28. - Ilyen kis összeggel, ameny
nyibe egy sorsjegy kerül, megnyerheti a 400.000 pengős

jutalmat, a 300.000, 100.000, 70.000, 50.000 és 40.000 pen
gős főnyereményeket és a számos többi nagy nyeremény
bármelyikét.
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Asorsjegyek úro
VEGYEN oszfólyonkénf: R(NDHJlN
még egyel Nyolcad . 3 l/S P

Negyed .. 7'- p

ho mór von egy sorsjegye, Fél. .... 14'- P vogyvegyenEgész •.. 28'- P
meri minéllöbb
a s o r s j e g y e. Kifizetni von idő még ma
annál nagyobb a OZ október 19~én
nyerési esélye 1 kezdődő

88.000 SORSJEGY. húzás előII. bór melyik
44.000 NYEREMÉNY

A szerencse útioTehál a sors-
fú Órusífónóljegyek fele nyer mindenkinek -

nyitvo óli!

A SZENTISTVÁNI ÁLLAMESZMÉNEK KORSZERŰ

ÉRTELMEZÉSÉN MUNKÁLKODIK

AZ
ORSZÁG
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ERDELY NAGY IRONOJENEK
ÚJ REGENYE SAJTO ALATT

r
IGNÁCZ RÓZSA

SZERZO ÚJ KÖNYVEROL
Mikor kisgyermek voltom,
Erdélyben, a határszélen él
tünk. Hallottam suttogni a
székely cselédek közölt arról,
aki valami nagy·nagy bűnt
követett el, hogy ótszököít
gr6nicon és sbevészerr Mó
duvóbo>. Moldova az a hely
volt gyermekkoromban, ahov6
elveszni mennek amagyarok.

Es egyik hét év elólf nyári
utamon magam is majdnem
életemet vesztve megtapasz
taltam a moldovai katolikus
magyarok között, hogy mit je
lent az: elveszni Moldovában.

Az én kis hösörn, David
Ghergheli, akinek apját még
Gergelynek hívták, m6r ott
szülerelf a veszend6ség föld
jén. Legyen hát regényének
címe ez a puszta t6mondat:

•

Felel6s szerkeszt6 és kiad6: Dr. Possonyi Lászl6.


