
önző és megalkuvó biztonsággal mozognak a beavatottak az
irodalmi élet kulísszáí között. Jó irót szinte már csak a félszegsé
géből lehet megkülönböztetni tőlük. Pedig fesztelenségük csak té
vedésüket leplezi, a jövevények hangosságával terelik el hiányaik
ról a figyelmet. Jórészük végeredményben műkedvelő, csak igy
képesek oly nagy gondot fordítani az irodalmi külsöségekre, színé
szies mozdulatokra, dagályos hanglejtesre. Litteraturánk' rípacsaí
ők.

Szüntelen megalkuvás ez, hiányzik a bátorság az alkotáshoz,
állandó általánosítás, örök kitérő. Ezért a nemzedék filozofálgatása
is, bölcseimekbe öltözteti problémáit, hogy ne kelljen kimondani a
szomorú és önkritikus diagnózist. A beavatottság gyávaság, kulissza
titkokkal pótolja a mondanivalókat. Nem mer őszinte lenni, tehát
barátságos és fontoskodó grimaszokat vág, mindig elüti a nehéz vá
laszokat, szerepbe menekül. Stilisztikai buj ócska lett ezeknek az
irodalma, örök rejtőzködés, infantilis játék, ípícs-apacs egy kettő

három; sajnos azonban ezt a gyerekek jobban tudják, át kéne ne
kik adni a helyet. Mit lehet tenni ezekután? Nem belemenni a já
tékba. És készülni. Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb
időkben ...

Pogány 6. Gábor.

K ö N y v E K
JUSTH ZSIGMOND NAPLöJA. (Athenaeum. kiadása, 1941.) Justh
Zsigmond Naplójának kiadása meglehetősen hangos vítát idézett
elő fásult és érzéketlen irodalmi életünkben. Ez a vita mindeneset
re bizonyságtétel is: az irodalmi szemlélet még nem határozta meg
Justh Zsigmond végleges helyét, értékelése még nem történt meg.
~őt - mivel a vita folyamán teljesen szélsőséges, elismerő és el
ítélő álláspontokat ismerhettünk meg - elmondhatjuk, egyáltalában
nem vagyunk tisztában Justh Zsigmond íréi törekvéseinek értéké
vel. Akik a Naplóban a regényirét éspedig főképen a szociális prob
lématikájú íröt keresték, csalatkoztak, mert Justhnak a Napló alap
ján kirajzolódó arcképe az entellektüel közismert vonásait mutatja,
helyenként parnasszista aláfestéssel. Akik pedig a magas társasá
gokban szívesen látott, biztos fellépésű és tévedhetetlen ítéletű vi
lágfit akarták csak észrevenni, kénytelenek voltak belátni, hogy bi
zony ezek a Justh Zsigmondi ítéletek nem mindig megfellebbezhe
tetlenek. Szellemeskedés és bon mot van bennük bőven, de gyakori
a mellékfogás is, főleg a zene és a képzőművészetek területén.

Az igazság középen van. Justh a Naplót 1888-89 között készí
tette, regényeit pedig csak ezután. Ne felejtsük el, hogy nem a
Napló előtt, hanem utána jegyezte le Justh ezt a hires mondatot:
"Életcélomul a magyar szellemi világnézet keresését tűztem ki."
("A pénz legendájá"-nak ajánlásáből.) A Napló idejében Justh
Zsigmond a homo aestheticus álláspontját hirdeti s a magyar élet
nagy hiányosságait még nem igen érzékeli. Csak a párizsi s a bu
dapesti társasélet különbözéseit veszi észre. Izlésében még kissé
németes, életformában franciás. Titokban a Naplót is a nyilvános
ságnak szánja, hiszen minden napló az utókornak készül. Az
homme d'esprit széleskörű, igen fogékony érdeklődése van meg
benne ebben az időben, a teljes humánum áttekintése még távol
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áll tőle. De nem reménytelenül távol; egy helyütt például meg
jegyzi, hogy a legeslegutolsó pesti zsurnalisztával jobban szeret
együtt lenni, mint egy "dunakö~i földesúrral, kire nézve a világ
agarászat, ivás - és váltó".

A Napló kiadásával fontos és el is várt feladatot teljesitettaz
Athenaeum, amikor ízléses kiállításban útjára bocsátotta a fél év
század óta rejtőző, megkésett kéziratot. Két remek tanulmány előzi

meg a párizsi és a magyarországi naplórészleteket s ezek az író és
a kor megértéséhez nagyban hozzájárulnak. E tanulmányokat, vala
mint a kötethez fűzött jegyzeteket Halász Gábor készítette tudós
alapossággal és körültekintéssel. Raics Istváln.

BANFFY MIKLöS: DARABOKRA SZAGGATTATOL. (Erdélyi Szép
míves "Veh.) A nagyszabású regény-trílógia befejező kötetével tel
jessé válik az a társadalmi, erkölcsi és politikai körkép, melyet
Bánffy Miklós alapos korismerettel és a nagy feladathoz méltó
irodalmi eszközökkel elénk vázol. Ez a körkép látszólag szűk korlá
tok közé szorul, - csupán egyetlen társadalmi osztály, a század
forduló vezető rétegének, a főúri társadalomnak életére szorítkozik.
Mégis érezni lehet mögötte a háború előtti Magyarországnak, egy
egész tűnt nemzedéknek lüktető életét s azt a légkört, melynek mé
lyén ott feszültek már - jórészt ismeretlenül, figyelemre alig
méltatva - korunk megoldatlan problémái. Bánffy széles, perspek
tivikus látása szétfeszíti az események keretét. Ilymödon sorsok
és magánügyek, egy elkülönülő társadalom magánügyei - erdélyi
kastélyok zárkózott élete, egy falkavadászat Zsukon, vagy téte-bál
Kolozsvárott - szimbolikus jelentllséget nyernek s élesen rávnligi
tanak egy egész nemzet életére, szellemiségére s a történelem oko
zati összefüggéseire. Míg az előző kötetek, a "Megszámláltattál"
"És híjjával találtattál" nagyobbára a regényszerűség kötelező és
hagyományos elemeinek megfelelően mozgalmasságot és plasztikus
jellemábrázolásokat nyujtottak, a "Darabokra szaggattatol"-ban vi
szont fokozatosan háttérbe szorul a szereplők egyéni sorsa, hogy
helyet adjon a világháborút közvetlenül megelőző politikai ese
ménynek és végül a mozgósítás lázas napjainak részletesebb le
írása számára. Ezek a közbeiktatott politikai beszámolók, leplezet
len és hiteles adataikkal külön érdekességei Bánffy művének.

Szemtanúi leszünk aöntő jelentőségű képviselőházi üléseknek, párt
konferenciáknak, az obstrukció hirhedt eseményeinek, fecsegő, ka
landorok és beavatott felelősek nyílt és titkos üzelmeinek. Néhany
finom portrét is kapunk a kor nagy államférfiairól, Andrássyról,
Tiszáról, Berchtholdról és másokról. Érdekes adatokat szelgáltat a
szerző a gyökereiben elhibázott kisebbségi, különösképpen a spe
eíálís erdélyi kérdésre vonatkozólag.

Bánffy ezúttal is ösztönös biztonsággal mozgatja regényének
nagyszámú szereplöit, Három köteten át hibátlan, következetes jel
lernrajzok sorakoznak. S a "Darabokra szaggattatol". hanyatló sorsú
hőseivel tökéletesen igazolja a kezdeti [ellemzések helyességét. A
regény. főhőse, Abády Bálint, e tépelődő, dolgozni, segíteni vágyó,
felelősségének tudatában cselekvő fiatal mágnás éppoly hiteles
alakja Erdély társadalmának, mint nagy szerelme, Milóth Adrien
ne. Jellemző, hogy Abády, minden tehetsége és lelkes jószándéka
ellenére hajótörést szenved közéleti szereplése terén csakúgy, mint
érzelmeiben. Szerelmét, ezt a hontalanul rejtllzködő, örökös veszé
lyek, megaláztatások között tíz éven át makacsul megőrzött szen
vedélyt Adrienne akaratából, egy magasabb erkölcsi parancsnak
engedelmeskedve végül is fel Kell áldoznia. Katolikus szempontból
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azt kellene mondanunk, hogy ez a szerelem eleve halálra ítéltetett,
mert hiányzott belőle az a mélyebb erkölcsi tartalom és megala
pozottság, mely egyedül érdemes arra, hogy szilárd fundamentuma
legyen a reá épülő családi életnek. De van egy másfajta társadalmi
látszat-erkölcs. Ehhez igazodnak a regényhősök is. Szerelmük ösz
szeomlásának azonban más oka is van. Abády és Uzdyné szerelme
végső fokon éppoly reménytelen és meddő vállalkozás, mint e pusz
tuló társadalom minden életmegnyilvánulása. Rajtuk is könyörte
lenül beteljesednek a fali Irás szavai, akárcsak a többieken, a Gye
rőffyek, Laczkók, Kendék, Kadacsayak nemzetségén.

,A légkör megteremtésében ragyogóan érvényesül Bánffy stilá
ris készsége. A regény széles, epikus menete sohasem válik egy
hangúvá. Sodra van ennek az irásnak, mint olvadás idején a nagy
medrű, folyamnak. Dúsan áradó, vérbő mondataíban emberek, tá
jak lelke villan, néha napcsillogású, vakító élességgel.. néha sejtel
mesen költői gonddal összeválogatott, pasztellszínű, fínoman csen
dülő szavakkal.

Bánffy Miklós hivatott króníkása korának, a századforduló so
kat vitatott, sokféleképpen megbírált éveinek. Műve hatalmas me
mento mindazok számára, akik hisznek még az irodalom elfogulat
tan értékítéletében es egy-egy kivételes tehetségű író tiszta szán-
dékában. Déchy Liane.

MARAI SANDOR: KASSAI ÖRJÁRAT. (Révai kiadás.) "Az író
nem azért gyón nyilvánosan, hogy megkönnyebbüljön bűnei terhé
től, hanem, hogy meggyónva azt, ami benne közös az emberi bűn

nel, felszabadítsa a bűntudat önvádjától a világot, mert tudja, hogy
a bűntudat' újabb bűnöket szül, hetedíziglen." "A művészet és iro
dalom feladata lesz, hogy igényérzettel és felelősséggel töltse meg
a szenvedés katarzisában fogékonnyá érett lelkeket. A háború után
jó művészat és jó irodalom korszaka köszönt be Európában." Ez
a két idézet egymás mellett úgy hat, mintha nem is majdnem száz
oldalnyi távolságban állana egy könyvben, hanem folyamatos szö
veget alkotna. Ami közöttük van, ugyanezt a témát fejtegeti .és va
riálja, új és új példákkal, esetekkel, maximákkal érvelve és bizo
nyítva.

Márai könyve 6rjárat, abban az általánosan elfogadott értelem
ben, amelyet nemzedékének írói vitték bele a köztudatba. Lényege
az egyéni élményen keresztül megmutatott korkép és igen gyakran
kórkép: jelen esetben a szellem és európai kultúra mai válsága s
ezzel kapcsolatban az írók és irodalom felelőssége. Tehát a nagy
európai válság-irodalomba illeszkedik bele, ami kűlönben bevallott
célja is. A könyv egy mellékesen kitérő mondatában igazságot szol
gáltat Spenglernek, aki "soha időszerűbb nem volt", mint napjaink
ban, és az olvasóban szüntelen visszhangzik az "írástudók árulásá
nak" pöre, vagy a "tömegek lázadásának" szállóigévé vált ténye.
Márai kétségkívül nem is az eredetiséget hajszolja, inkább a goe
thei tanács lebeg szeme előtt: az igazságokat szüntelen ismételni
kell, mert a hazugságokat is mindig ismétlik.

A mű váza egyegynapos kirándulás; az író a háború derekán,
a francia összeomlás után repülőgépen meglátogatja szülővárosát,

bebarangolja az ismerős tájakat és helyeket, melyek számára a mű

veltség és életforma alapvető élményeit adták, ahol eszmélete elő

ször kezdett kibontkozni. Ifjúkor és jelen között az európai ",víz
szintes' és "függőleges" bolyongások évei foglalnak helyet, az élet
férfimunkája és férfitöprengése. Ezt a kirándulást nem lehet el
mesélni, hiszen önmagában édeskeveset mond az Ördögárok neve,
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ahonnan valalia egy ember lezuhant, ha nem tudjuk, hogy ugyan
akkor jelképévé válik a veszélyes életnek és annak a kínzó bi
zonytalanságnak, hogy a kultúra mai összeomlással fenyegető vál
sága sem egyéb, mint szerencsétlenség, melyet a gondos elővigyáza

tosság megakadályozott volna.
Mert Kassa szimbolikus Európa, és a könyv szerzője most mé

lyebben van Napnyugaton, mint amikor annakidején a béke egyik
utolsó, bár már vészt jósló évében megírta a Napnyugati Örjáratot.
Nemcsak Kassa és Amiens dómjai emlékeztetnek egymásra nemes
hagyományt őrző méltóságukkal, de rokon az a polgári műveltség

is, mely ezeknek a városoknak életformáját. meghatározta. Márai
viszont szervesriek érzi az összefüggést a kettő között: a polgári
rend végső vallásos rendeltetésében a keresztény eszme hordozója.
Míg tehát a könyv első nagyobb felében felvázolja a polgári kultúra
bomlását a francia összeomláson keresztül, a könyv második részé-
ben a homo Christianus megújhodott szellemétől várja a felépítő
áhítatot, erőt és munkát.

Emlékezés, lamentáció, önvád, értekezés és utópia különböző

magasságú szintjein helyezkednek el a mű alkotórészei, és miként
a víz színe alatt a közegek különbözősége miatt egy cölöpnek foly
tatása megtörtnek látszik, úgy észlelhető Márai gondolatvezetésében
bizonyos állandó értékeltolódás is. A legvégső, tökéletes normák
kal szemben túlságosan fájlalja a multat, amelynek lerombolása
elvileg közelebb kellene vezessen egy új világhoz, amelyért az író
tiszteletreméltó hittel kűzd, de amelyet mi óvatosan utópiának ne
veztünk. A könyvekkel előkészített szellemi harcoknak valószínű

leg mindíg az lesz a sorsuk, hogy hangjuk elvész az élet keményebb
eszközeivel meginduló küzdelmekben. A tömegek lázadása az iro
dalomban pedig sokkal régíbb-keletű, hogysem akár Márai, akár e
sorok írója személyes emlékeivel ellenőrizni tudná. Flaubert pl.
kora polgári típusait a Homais-kben, a Bouvard és Pécuché-kben
látta megtestesítve, Baudelairet pedig kétségbeejtette a zsurnaliz
mus atmoszféranyomása, melyet a "közönségesség megsűrűsödésé

nek" nevezett. Remenyik Zsigmond, Márai nemzedéktársa. pár éve
majdnem. ugyanolyan kírándulást tett Egerbe és majdnem ugyan
olyan szerkezetű könyvben számolt be útjáról és emlékeiről, de
már ifjúkorából ís csak a pusztulás emlékeit idézheti fel. A Debre
cenben újságíróskodó Ady pedig a legrnagyarabb gyökerű cívis-vá
ros felett látja a délibáb vészes árnyát.

Az újra megszerzendö Paradicsom utopisztikusan messze van,
mint ahogy nem volt paradicsom az elveszett és elsiratott tegnap
sem. Márainak kétségtelenül igaza van, csupán távolságérzékelése
csökkenti a messzeséget múlt és jövő felé. A könyvnek vannak
mégís mély lélekzetel. Amikor a dómban megmámorosítja a szabadság
eszméje, a kereszténység legfelemelőbb adományáért hálás. Igen,
a keresztény ember mindig szabad, 'de nem nemzeti, politikai vagy
gazdasági körülményei folytán, hanem az által, hogy személyesen
mennyire lett Isten országának polgára.

, Vajda Endre.

SZATHMÁRI SÁNDOR: GULLIVER UTAZÁSA KAZOHINIÁBA
(Bólyai kiadás.) A magyar irodalomban Karinthy teremtett nemes
gulliveri hagyományokat. Faremidója és Capilláriája' költőien és
fílozófikusan elemzik az élet alapvető kettéhasadtságát, illetőleg a
nemek harcának tragédiáját. Szathmári könyve nem kis célt tűzött

ki maga elé: az embert mint társadalmi fényt' és magát a társadal
mat viszi a boncasztalra, és már elöljáróban megj egyezhetjük di-
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cséretképen, hogy nem méltatlan Karinthyhoz. A swifti ősműhöz

viszonyítva pedig a magyar utódok mindegyikéről elmondhatjuk,
hogy kevesebb bennük a spontán játékosság és kalandszerűség, a
maróan személyes gúny, de sokkal gondosabban van előkészítve az
elemzés számára a megtiirgyalandó anyag.

A Gulliver által legújabban felfedezett új tartomány, Kazohi
nia, az elemzés legelemibb szabályának, az alkotó elemek elválasz
tásának és önmagukban való vizsgálatának végső elvi szükségszerű

ségéből keletkezett. Két társadalmat jár be Gulliver és nem ismeri
fel, hogya kettő együtt ugyanazt a reális világot alkotja, mélyből

a véletlen folytán kiszakadt. Kazohiniában csodálatosan fejlett
technikai kultúrát és gyönyörű emberpéldányokat talál. Rendkívül
boldogtalan közöttük, mert azámára hozzáférhetetlen az a harmónia,
melyben az ottaniak élnek. Társadalmukban 'ismeretlen mínden
természetfölötti elem, és míg egyrészt az agy a legbámulatosabb
eredményeket éri el a valóság kutatásában, a lélek transeendens
szükségleteí, melyek természetüknél fogva nem kézzel tapintható és
rációval elérhető valóságok, kielégítetlenek maradnak. Mindazok a
"magasabb" eszmék, melyek az emberiség életének értelmel ad
nak: vallás, haza, szerelem, művészet, történelem, hagyomány stb.
- előttük őrületszámba megy. Nincs szükség rájuk, semmi haszon
nem származna általuk a nagyon is jól megszervezett társadalomra,
mert az életet teljesen betölti a természetes ösztönök kielégítése, a
mínd magasabb fokú kényelem és a szüntelen munka, mely a tár
sadalmi jólétet biztosító technikai gépezetet egyre tökéletesíti. Mi
vel hiányzik belőlük a legnagyobb emberi szenvedély, az egyéniség
hez való ragaszkodás, megvalósulhatott köztük a teljes egyenlőség.

Ennek oka, mint ahogy egyik tudósuk elmagyarázza, az, hogy meg
szünt az ember "önrezgés"-e, (egyéniség) és helyébe a kozmossal
való együttrezgés lépett. Mégis egyesekben feltámadt az egyéniség
szenvedélye. Eezk mint hetegek egy elkülönített helyen laknak és
a legőrjöngőbben dúl közöttük a konvenciók és tabuk uralma, a ma
gasabb szellemiség nevében. Ami a teljes konszolídácíóban hiány
zott, itt olyan borzalmas tébolyként lép Gulliver elé,·hogy elmene
kül innen is, mint minden eddig bejárt tartományból.

A személytelen közösségi ösztön és egyéni eszme-őrület között
tragikomikusan tántorgó Gulliver a társadalmi élet valóban követ
kezetesen átgondolt jelképe. Az író érdeme, hogy nem áll meg fél
úton a gondolkozásban és mínden nyers tragikomikumával meg
tudja jeleníteni, amit ábrázolni akar.

Vajda Endre.

KARASZ JÖZSEF: CSALADI TŰZHELY. (Elbeszélések, Bólyai
Akadémia.) A kötetet bevezető "Vallomás" úgy világítja meg a
novellákat, mínt lépcsőházi lámpa a kanyargó lépcsőket. Fénye nél
kül botorkálva, tapogatózva, nehezen jutnánk előre. Más korok író
jánál talán lényegtelennek, elvetendőnek látszik, hogy a társadalom
melyik rétegéből jött, de ma a vallomások és vállalások, megfuta
modások és árulások adnak hitelt a műnek, vagy dobat ják el meg
vetéssel és undorral a könyvet. Kárász József vállalta akisparaszti
származás minden nyügét és terhét. Olyan túlterheléssel indult út
nak, aminek súlyát csak az tudja értékelni, aki vállán hasonló
ballaszttal rogyadozik. Egy dologban szerenesés volt. Korát meg
hazudtoló éleslátással korán találta meg a helyes útat. A kínos és
szinte tűrhetetlen légkörű "félparaszti", "seúri" állapotból akkor
fordult vissza a parasztsághoz, amikor nemzedékének osztályához
tartozó fiataljai kultúrát ájuldoztak és könnyes szonettel írtak a
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kínai vázáról. Fanyalogva, sót érthetetlenül olvasták ezeket a so
rokat azok, akiknek fontosabb számontartani a dakotai egyetem
valamilyen bogarász kitűnőségét, mint egy magyar írót, akit népé
nek eltaszítottsága, szomorú sorsban való vergődése fáj, s akí
minden erejével és tehetségével első sorban ezen akar változtat
ni. Pedig nem lemosolyogni valók ezek az írök, Kárász József is
közülük való. A tehetség és tudás teljes fegyverzetében jelenik
meg az olvasó előtt. A gyermekkor szenvedéseit és tájait villantja
meg novelláiban, s amiben túljut mesterénél, azt sem "tündéri rea
lizmus", sem másféle címszó alatt nem lehet elskatulyázni. Ne
mes emberábrázoló képessége a valódi írói feladatok vállalására
jogosítja. Pintér József

MORVAY GYULA: FALU A HAVASOK ALATT. (Athenaeum.) A
falu, amelyikről szó van, Kárpátalján fekszik és minden bizonnyal
jó hegyi utakon közelíthető meg. A regényben szakadékos partok,
vízmosások, a zúgó Talabor és erdőrengetegek rekesztik el az utat.
Távolról a havasok csillogásában pillantjuk meg, a kékesen fénylő

látóhatár szegélyén sötét sziklák alatt. Hiába akarnánk átvágni
uceasorán a kis fatemplomig, megszemlélni házait, egy-két félig
csukott kapun beosonni, körülfürkészni a swbákban, elbeszélgetni
a favágókkal olyanról is, amiről mindig és szívesen beszélnek, de
az író minduntalan megakadályozza őket ebben. Szígorú feltevése,
hogy egy regény alakjai folyton és kizárólag egyetlen témáról, az
alaptémáról beszélhetnek. Ez a téma a szerencsétlen, kiuzsorázott
favágók egy ötlete: a kivándorlás. Kiröppenés a boldogulás, a job
ban méltányolt életformák, a jobb munkalehetőségek felé. Erős és
gyötrelmes próbája az emberi léleknek.

Morvay minden nyelvi és érzelmi ereje mellett is itt vezeti
hamis utakra az olvasót, hogy nem juthat el a faluba, a szegényes
és csendes ruszin házakig. A regényben sok minden történik, de
semmi olyan, melynek súlya lenne, mely fordulatot jelentene a
ruszin favágók életében, elősegítené tervüket, vagy épolyan követ
kezetesen akadályozna. Közben mindig és míndenütt a kivándor
lásról beszélnek, arra készülnek. Az író nem hagyja élni őket,

nem hagyja közel jönni hozzánk, saját szavaival takarja el elő

lünk. A jól megütött hang így csuklik el, a nagy regény így siklik
át a középszerüségbe. Pedig Morvay írói készsége nagy erőt kép
visel.

Nem szabad azonban azt hinnie, hogy ha Verhovina isteneire
hárítja a felelősséget, megoldotta feladatát. Az eposzi bőség, szí
nek, a végzetes sorsok kibontása mellett a regény belenéz ennek.
a végzetes sorsnak szerkezetébe és az emberi lélekbe. A verhovi
nai istenek hallgatagok. Parancsukra évszázadok óta ugyanúgy él
és érez az ember. Ezek isteni törvények, a lélek szent és nagy erői.

Ragaszkodás a táj hoz, melyben született, a néphez, melynek alka
tát viseli, a családhoz, akisközösséghez, mely erejével táplálta,
hogy teljesítse a parancsot, amelyért fel kellett nőnie. De az em
berben, ha regényt ír, izgató kandiság van, már-már szentségtelen
kíváncsiság mindezt szétbontani, meglátni és új életté formálni a
regényben. Nem nyugszik meg a verhovinai istenekben és a hava
sok embertelen, eltipró nyugalmában.

Igy vész el előlünk az út és csak távolról nézzük komor hegy
csúcsok között a csillogó ruszin falut a havasok alatt. A völgyeket
elrekesztí az író féltő éli! irígy szerelme az ősi rengetegek és a ben
nük vergődő nép iránt, mely egyetlen és nem szűnő Urára fakaszt
ja. Ahol a cselekmény megsürűsödik, váratlanul ezzel oldja fel az
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egészet és üresen, kielégítetlenül hagy. Mert a líra nem pótol sem
mit, nem old fel feszültségeket; kísérőként jelentkezik és majd
nem mindíg önálló rész l;l regényben, ha helyet kap benne. Mor
vay lírája sodró, de nincs változatos, messzi szárnyalása. Elbeszé
lők lírája, csinján kell bánnia vele.

Alakjai sorsát nem csak nem oldja meg, de igazi sorskérdé
seit sem veti fel. Amit felvet és ahogyan felveti az tételszerű, a
megoldást pedig a tájra bízza, melyben az istenek bujkálnak az
emberek elől.

Morvay nagy ereje drámai helyzetek megteremtése, emberi
alakok kirajzolása. Uzsorázó, élősdi zsidó alakjai kitűnőek, meg
lepő erővel hatnak. Eleven, lélekből beszélteti őket. De a falu
igazi alakjaiig, a favágókig nem jutunk el. Hatalmas és mítikus
tömbök. őserejű jelenségek, melyeket áradva és mind ködösebben
burkol be az író lírája. Hallunk róluk és nem halljuk őket. Epizó
dokba kanyarítja a regényt, .hogy hallgatást parancsolhasson pa
rasztjaira, mert az istenek közé akarja lopni őket. Érezhetően a
nagy szláv elbeszélők állnak Morvay előtt; hangulatában, érzései
ben azokat követi, de mondanivalóinak még nem tud megfelelő

formát adni. Amit elér így, mégis egy nagy tehetség híradása.

Hegedűs Zoltán

NATHANIEL HAWTHORNE: A HÉTTORNYÚ HÁZ. (Athenaeum.)
Ha valaki belekezd ebbe a regénybe, gyerekkorában hallott rém
mesék hangulata fogja el, nemzedékeken keresztül kísértő átkok
borzalma, széllengette lepedők imbolygása a holdfényes éjszaká
ban. Mindaz, ami valamikor alkalmas volt arra, hogy gyanakvó, su
nyi pillantásií kamaszokká legyünk. Az európai regnéyírás már
Hawthorne korában kinőtt ez idegbajból, de Amerika még akkor
kóstolgatta jóleső borzongatásait. Ami a könyvet megőrizte nekünk,
mértéktartó, tárgyias megfigyelése és ábrázolása a hétköznapoknak,
az életnek addig a pontig, míg lelki rejtelmek nem érintik; s az
utcán emberek járnak, a boltok ajtói is itt-ott még nyitva állnak:
míg el nem üti a városi torony órája az éjfelet. Ekkor kezdődött

a mult század embereinek különös képzelet gyakorlata, melyet a
regényírók sokáig kötelezőnek érezték magukra és alkalmasnak
tartották emberi sorsok megoldására is. Képzeletük furcsa módon
megmaradt kispolgárrá körükben és ha nekilendült, családias kí
sértetekkel rémítgette a hallgatókat. A mai olvasóra nem ezek hat
nak. Hogy érdeklődéssel fordulunk a könyv felé, ezt az életterem
tő készsége teszi, melynek hagyományain épülnek a kísérteteket
sutba vágó, a sorskérdéseket sokkal nagyobb képzelő erővel meg
oldó mai amerikai regények. Bemutatásukra nem kellett volna száz
évre visszanyulni Hawthorneig, hiszen mégis csak olyan író volt,
aki inkább kortársainak beszélt s az időfölötti szellemnek nem.

Hegedűs Zoltán

A Hazai Fésűsfonó és Szöv{Jgyár R. T. - Az 1940. üzletévet az ellJ
hozatal tekintetbe vétele nélkül P 292,007.29 tiszta nyereséggel
zárta. - A június hó 9-én megtartott igazgatósági ülés elhatározta,
hogyaf. é. június h6 30-ra egybehívott XIX. rendes közgyűlésnek

,mint az elmúlt évben is, 5 ofo osztalék kifizetését fogja javasolni.
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