
tárgyi [elölésröl és a címről is, csak "színharmonia 1." és "II."
stb. kaptunk abszolut festészet jelszava alatt.

Tóth Menyhért expresszionizmusa sajátos keverése mindannak,
amit ebben az irányban megkíséreltek, Zseniáliskodó rajz,. sokat
kifejező cím és színharmoniák önmagukért, ha felismerhető tárgya
kat ábrázol is néha: minden meg van benne, ami az expresszioniz
must érthetően a maga idején rövid életre hozta, csak közben az
idők megváltoztak: új, tisztább, igényekkel álltak elő .•.

Legjellemzőbb Tóth expresszionizmusára a "Maja' c. képe. Ha
részleteiben nézzük a festményt, merjük állítani, hogy azt egy tíz
éves gyerek is elkészítette volna ícy, Ezzel egy pillanatig sincs
szándékunkban kétségbevonni a mű őszinteségét. Az őszinteség

azonban feltételes érték. A festmény bal felső sarkában egy le
gény nekidől a disznóól kerítésének. jobbról pedig nagy szál virág
gal egy leány igyekszik feléje. Lent a tyúkok, pulykák, disznók
tömegében kígyózik ez a szöveg: " ... de szabadíts meg a gonosz
tól ..." Abból, hogya leány irányába visz a szöveg ritmusa, tu
dunk mindent... Ha nem sajnáljuk a fáradságot, hasonló eredmé
nyekre juthatunk több képénél. Egy mondatba summázva, a véle
ményünk erről a pikturáról az, hogy a rosszul felfogott eszmei
ség csak téves konkluzíökat eredményezhet.

Marosán Lászl6 a kiállítás szobrásza. Húsz szeborral szerepel.
Amit problémájává tesz, az mindig artisztikus, de színtén a szímp
lexség határain belül. Műveinek nagyobb része Borbereki hatása
alatt készült. Igaz, ezek közül egyik-másik olyan értékű, hogy ma
gának Borberekinek sem válna szégyenére. De azért mégis. Ma-o
sánnak kívánatos volna távol tartania magát s magába mélyedníe,
hogy megszülethessék keze alól mindaz, amire a maga tehetségé
ből telne.

Szobraí ma még inkább nagyambicióinak, mint élményeinek
a tükre.

Eősze András.

K o y v E K
PLATON: A LAKOMA. Eordüoit«: Telegdi Zsigmond. - COLUM
BUS ÚTINAPLÚJA. Fordította: Szerb Antal. - SAINT SIMON:
XIV. LAJOS UDVARA. Fordította: Juhász Vilmos, - PETőFI:
ÚTIRAJZOK. (Officina-kiadás.) - A magyar könyvkiadvány-soro
eatok történetében valószínűleg érdekes helyet fog elfoglalni az
Officina új kezdeményezése, mely a' német Insel Bücherei mintá
jára kis nyolcadrét alakú négy-öt íves ízléses kiállítású kötetekben
a világirodalomnak azokat a kisebb terjedelmű műveít igyekszik
az olvasó közönség kezébe juttatni, melyek a túlnyomóan hosszú
regények businessére alapított könyvkiadás programmjából kima
radnak. A sokkal kisebb létszámú és felvevőképességű magyar 'll
vasóközönségre való tekintettel a sorozat valószínűleg nem lesz
olyan szapora és gazdag, viszont ezzel számolva, a tartalmi sokféle
ség hiányát pótolni igyekszik a színvonal gondos tartása. Az eddigi
kötetekből nyilvánvaló, hogy szépirodalmí művek sokkal kisebb
számban fognak szerepelni a kiadványok között, hanem elsősorban

a filozófiának a nagyközönséget is érdeklő alkotásai, továbbá a sok
szor ritkaság vagy kuriozum számba menö, nehezen hozzáférhető,
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művelődéstörténetí munkák, melyek azonban nem kevésbbé szer
ves részei a háromezeréves európai kultúrában színt-bontő szel
lemnek. A sorozat kiállítása és jellege megmagyarázza, hogy teljes
ségre nem törekedhet, hanem inkább csak azokat a "gyöngyszeme
ket" választja ki, melyek a műértö előtt az irodalom és kultúra ese
megéinek élvezői számára néha talán értékesebbek és kedveseb
bek, mint az érdeklődés előterében álló standard-művek,

Platon Lakomája nagyarányú nyitánya a szimbolikus értelme
zéssel gazdag európai léleknek, mely a történelem hosszú kaland
jai során gyakran azoknak keze által, kik a történelmet csináltik
vagy közvetlen közelből szemlélték, jegyezte le élményeit, sokszor
gyakorlati céllal, sokszor csak szórakozásból, titkos pillantással az
utókor felé. Oolumbus kétségtelenül nem akart korának írói val
versenyezni, mikor feljegyezte hajóút jának és szárazföldi bolyon
gásának naplóját; az írás is csak annyira volt eszköz kezében, mínt
maga a felfedezés, mellyel a spanyol impériumot és az azt jelentő

kereszténységet akarta elterjeszteni a messzi Indíákon, Talán ép
pen ezért vált klasszikussá szövege, melyből közvetlen közelről

halljuk a történelem eseményeinek harangzúgását. Irói öntudat
szempontjából alig mutat különbséget Saint Simon, aki aligha sej
tette, hogy roppant terjedelmű emlékirataival nemcsak a királyi
udvar és Franciaország arisztokráciájának életét hozza mikrosz'có
pikus közelbe minden korok kutatója és érdeklődője számára, ha
nem forradalmosítja az irodalmi emberábrázclást, léleklátást és
attitűdöt is, és nem kisebb írókra lesz batással, mint Marcel Proust
Jól illeszkedik be a sorba PeUJfi Sándor Ütinaplója, ez az éles rea
lista szemmel látott, de gondolatvezetésében költői írás, melyben a
prózát író lírikus paradox módon személyileg talán távolabb áll az
olvasótól, mint dalaiban, de táj ilag sokrétübben őrzi azt a Magyar
országot, melyet leírókölteményeiben örökített meg a halhatatlan
ság számára.

Az idegenből átültetett műveknél a fordítók komoly és fele
lősségteljes munkát végeztek, nem csupán az idegen szöveg gon
dos és 'korhű tolmácsolása révén, hanem azáltal is, hogy sok helyen
a válogatás kényszerét követve, kezükben volt az író és mű bemu
tatásának kulcsa. Valószínű, hogya sorozat sok érdekes művel

fogja gazdagítani könyvespolcainkat, minden esetre azonban ele
get tesz az Anatole France-i inyencelvnek, mely a könyvet kézbe
vevő olvasót mindenekelőtt arra figyelmezteti, hogy az szépen ie
gyen kötve.

Vajda Endre.

IBSEN: PE ER GYNT. Forditotta: Aprily Lajos. (Révai kiadás')
Ibsen Peer Gyntjének új fordítását a Nemzeti Színház előadása

tette időszerűvé, azon a magasabb időszerűségen kívül, amelyet a
remekművek minden kor fordító-nemzedékével szemben támasztanak.
A Sebestyén Károly és Hajdu Henrik-féle fordítások után Aprily
által a harmadik Peer Gynt tolmácsolást kapta meg a magyar kö
zönség. Előre kell bocsátanunk, hogy az új fordítást indokolttá
teszi az a tény, hogy a munkát igazi költő vette kezébe. A feladat
szempontjából mindjárt az elején alapvető nehézséggel kellett meg
küzdenie, amennyiben nem norvég eredetiből, ,hanem magyar
nyersfordítás segítségével készítette.

Az Ibsen-átültetés nehézsége két különböző okban rejlik. Az
egyik a könnyű és sokszor lebegően gazdag költői formával való
küzdelem, a másik a darab gondolati tartalmának és szinte dog.na
tikusan preciz mondan'vaIójának következetes nyelvrendszere. Eb-
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Vajda Endre.

ből a szempontból szinte elengedhetetlen az eredetinek az isme
rete. Hogy csak egy példát említsünk, homályosan hagyla az egyé
niségéért küzdő Peernek Böjgen-nel való tusakodását, aki az előző
fordításokban a magyar Sánta nevet kapta és így szimbolikus ér
telmezése közelebb került az olvasóhoz. Aprily fordításában szá
mos ilyen árnyalatbeli különbság van, ha az előző magyar fordítá
sokkal, amelyek a norvég eredetiből készültek. összehasonlítjuk.
Ami a formai megoldást illeti, nagyon sok jelenete nyert a darab
nak a lüktető és brilliánsul megoldott ritmus és rimek segítsérté
vel, bár az olvasónak itt is az az érzése, hogy az eredetiben való
színűleg nyersebb Ibsent túlságosan zeneivé teszi. Nagy erénye az
új fordításnak, hogy jól olvasható, folyékony és egységes nyelvi
képletet mutat.

KOVACH ALADAR: TÉLI ZSOLTAR. (B6lyai Akadémia kiadá3i1.)
A szerző drámai játéknak nevezi művét, melyet a múlt év kará
csonya előtt mutattak be a Nemzeti Színházban. Apáczai Csere
János alakját eleveníti fel, valóban a játék magasabbrendű szán
dék ával, a madáchi "szellem-szemekkel" való látás igényével.
Azaz nemcsak a megtörtént vagy lehetséges valósághoz ragaszko
dik benne, hanem -a drámán túl igyekszik megkeresni a végső, ér
telmet is, melyet hősének lénye példáz. A haldokló Apáczai a nar
madik felvonás végén ízv látja saját életét: "Sokszor kerestem ma
gamban: mí hozott haza! Mi volt a parancs, ami elindított vissza
a messzeségből, ahol nem a becsülést, a katedrát, a boldogulást
hagytam, hanem a férti legerősebb fájdalm~, 'a müoei, amit nem
írhattam meg többé. Kerestem magam, álmodtam, s az álomhoz
akartam fölemelni a valóságot. Akartam akadémiát, univerzitást,
megismételtem volna az öt kenyér és hal csodáját, az új csodával:
a könyvvel. Úgy akartam fény lenni, hogy szeressenek. S hogy ide
száműztek, rájöttern a titokra, 'ami hazakergetett: a gyerekek. Az
ismeretlen gyerekek. Bennük újul meg a világ. -Kődösen éreztem
ezt már az utrechi karácsonyon. A dómban a kórusról gyermek
hangok várták Jézust. És hulltak puhán és libegtek a levegőben,
mint a hópihék a hangok és fehérséggel borított be mindent ez a
téli zsoltár, reménységgé nőtt az emberekben, hogy el is bukhat
nak, be is sározódhatnak, de föntről hull míndíg tisztán és fehé
ren a hó."

Poézis, szimbolum, szerkezeti kulcs, értelmezés és tendencia
így kerülnek egymás mellé Apáczai szavaiban és általában az egész
darabban. A szerző érdeme, hogy sok helyen szerencsésen tudta
ezeket egyesíteni. Drámának valószínűleg tökéletesebb lett volna,
ha csak az embert emeli ki, amint küzd a sors-hatalmakkal, hiszen
a színdarabok érzékeny felépítése megérzi és szervetlen anyagként
kidobja magából a humánumon túli elemeket. Például az első fel
vonás maga is befejezett drámai kép, mely a maga erőteljességé
ben és tömör összevontságában a mű legerősebb része. Apáczai
életének romantizálása és a magyar zsenisors aláhúzott jelenetei
színpadi szempontból már csak előre látható kifejletet jelentenek.
Befejezésében szintén túlmutat a tragédián: az eszmévé oldott élet,
mely a tanítványokban találja meg a nemzetnevelő, pedagógiai
folytatást, nyitva hagyja az élettörténetet, melynek nem befejezése
a halál. Talán a zártságot kivánó drámaiság rovására, de a melo
dramatikus jelmezt öltő tanulság és igazság javára.

Vajda Endre.
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MÁTYÁS FERENC: HOLDVAiuzs. (Versek.)

"Mondjuk ki alZ igaz beszédet,
reqen a szívünket üli,
mindenki elntt, aki gyáván
a forr6 kásált kerüli."

Ezt mondja ez a bátor, kitűnő, férfilas költő egyik versében,
mely programmjának is beillik. Mátyás Ferenc a könyörtelen igaz
mondás, kereső önmarcangolás, mindenfelévaló őszinte hibafeltá
rás, hatni és egészségesen változtatni akarás megszállottja, Mielőtt

új és terjedelemre is imponáló kötetével esztétikai szemponthól
foglalkoznánk, meg kell ezeket a jellemző vonásait előre is álla.
pítanunk nála, mint a mai eltussoló, a szent és jóért folyó harcból
részét alig kivevő irodalom egyik jóleső kivételénél. Mátyás a köl
tői hivatást a Petőfi-féle értelmezésben felfogó és nem csinos jel
zökben. ötletes szóvírágokban élő költő, a "puszták népének" méltö
küldöttje.

"Az én hazámban senki sincs velem,
szurony helyett szép vers a fegyverem"

mondja egyik versében.
Első versei óta, amelyek méltán feltüntek a bennük megnyi

latkozó zord látással, a könnyed versritmusban nem a szokványos
"népies dallamokat" pengető, hanem súlyos problémákat görgető

eredeti mivoltukkal, Mátyás Ferenc sokat fejWdött. Mátyás nem
"őstehetség", ő a legjobb cáfolata ennek a legújabb irodalmi ha
landzsának. Népből szármaeö költő, aki tudja, hogya fejlődéshez

tanulni kell, nem elég a riépdalokat hetyke, üres modorban utá
nozni, és a népi származás jogán követelni olcsó elismerést. Józan
felfogása, önkritikája és az irodalom iránti szeretete meghozta a
maga eredményét. Új kötete jónehány olyan verset tartalmaz,
amit büszkén írhatna alá akár ki. Első próbálkozása, hogy a komoly
eszmei tartalmat összehangolja a játékos, könnyed formával, kitű.

nően sikerült. Sok verset kellene idézni példa gyanánt, de csak
egy pár jellegzeteset írunk ide: Ajánlás, A szép cselédje, Idill a
pusztán, Gyónás a pusztán, Hir anyámhoz, Riporton, stb. stb.

Mátyás Ferenc a legrokonszenvesebb, legbiztatóbb, legtehetsé
gesebb jelenségek egyike a legújabb költői nemzedékben. Költői

hivatását büszkén, önérzetesen hordja, a nagy örök szépség előtti

tiszta alázastal.
"Most itt ülök a kávéházban,
nézzétek csak milyen ruhában,
paraszti rangomért cserébe
kőlt6 lettem, a Szép cselédje."

Bizonyos hetykeséget és itt-ott fogalmazásbeli zavart még le
kell vetkőznie. Új kötete alapján igen szép jövőt jósolhatunk neki!

Fodor J6,'"
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Budapest 8zélcesf6vlÍl'oS Polgál'mestere.

PÁLYÁZA TI HIRDETMÉNY.

Ezennel új nyilvános pályázatot hirdetek a Ferenc József ko
ronázási jubileumi alapítvány 1941. évi magyar szépirodalmi
díjára.

Ez alkalommal főleg erdélyi tárgykörben mozgó szépírodalmí
munkásságot kivánok jutalmazni.

A 794/1903. kgy. sz. alapító okirat rendelkezései szerint a
székesfőváros az alapítványi jutalomdíjjal nem a bevégzett tehet
ségeket akarja megkoszorúzni, hanem támogatni kívánja azokat,
akik a magyar szépirodalom terén rátermettségüknek már nyilván
való tanújelőt adták, akikről méltán feltehető, hogy ezzel az anyagi
támogatással tehetségüket, képességeiket és ismereteiket még in
kább kifejlesztik és ezáltal a magyar tudomány Ielvirágoztatását
fogják elősegiteni.

Az alapító okiratnak a magyar szépirodalmi díjra vonatkozó
rendelkezései a következők:

1. A Jutalomban csak olyanok részesíthetők, akik negyvenedik
életévüket még nem töltötték be.

2. A díjat mindenki csak egyszer kaphatja meg.
3. Folyamodványukhoz tartoznak a pályázók születési bizonyít

ványukaí, az eddigi kiképzésükről szóló okiratot vagy igazolást,
jövendő tanulmányaik, céljaik, szándékuk, terveik részletes irás
beli előadását, valamint eddigi irodalmi munkásságukat csatolni.

A pályázat alá bocsátott alapítványi díjat a főváros által ala
kítandó bírálóbizottság ítéli oda.

Az alapítványi díjakban csak magyar állampolgárok részesít
hetők, miért is a pályázók magyar állampolgárságukat hitelesen
igazolni tartoznak.

A bírálóbizottságnak Jogában áll határozathozatal előtt bár
mely szakértő, szaktestület vagy szakegyesület véleményét meghall
gatni és a drjat megosztani.

A díj összegét 2.000 (Kettőezer) pengőben állapitom meg.
Akik az alapítványi díjra. igényt tartanak, erre vonatkozó kér

vényiiket az alapító okiratban kikötött feltételeket igazoló hiteles
okmányokkal felszerelve, legkésőbb 1941 december hó 31-én déli
12 óráig nyujtsák be a polgármesteri központi segédhívatalba (IV.,
Központi városháza, földszint 6.).

A megjelölt határidőn túl beérkező kérvényeket minden tl)
vábbi tárgyalás nélkül hivatalból visszautasítom.

Budapest, Hl41. szeptember hó 22-én.
A polgármester helyett:

DR. MOR VAY s. k.
alpolgármester.

A csiki székely gyermekek neveltetésére indított akcíónk szép si

kerrel halad teljes kifejlődése felé. A gyermekek már a gyergyó

szentmiklósi gimnázium padjaiban ülnek. triabo beérkezett adomá

nyozóink a következők: Mécs László 20 P, Possonyi László dr. 20 P,

ifJ. Liebmann Árpád Béla 20 P, Schubert Tódor 10 P, Ireghi Al

bert 10 P, Ignácz Rózsa 10 P, Va,jda Endre dr. 10 P, Zigány Mik

lós fi P. További egyszeri hozzájárulásokat köszönettel nyugtázunk.
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Az idei őszi könyvpiacon
jelenik meg Pintér Jenő

nagy magyar irodalomtörté.
netének befejező kötete. A
kötet anyagát - napjaink
irodalmának történetét - a
nemrég elhunyt magyar
irodalomtudós még az el
mult év folyamán fejezte
be, de kiadásában váratla
nul bekövetkezett halála
akadályozta meg. Az értékes
irodalmi hagyatékot most
özvegye Pintér Jenőné Batt
lay Borbála adja ki. A kö
tet megjelenését a szakkörök
élénk érdeklődéssel várják.
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Kapható minden

szaküzletben

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Possonyi László


