
E L V E K ÉS MŰVEK

RÖNAY GYöRGY: TE MONDJ EL ENGEM. (Révaí.) Az "angyali"
jelzőt talán felelőtlenül szokták költőknek ajándékozni - noha
igaz, hogy minden igazi költő angyal, még ha bukott is! Rónay
György verseinek olvasása közben ezt a jelzőt jogosabbnak érez
zük, mint akárki másnál: angyali költészet ez, egy szomorú, komor
angyal költészete. Néha Sárközi György első verkötetére emlékez
tet bennünket, amannak valóban mennyei boldogsága nélkü!. Ez az
angyal kifosztott, szomorú földgolyó felett őrködik s a menny
országból sem tud más vigasztalást hozni, mint az örökkévaló, hi
deg és kegyetlen dolgokét. A költő, aki megtagadta a földi tör
vényt, szemét egy keményebbre, zordabbra függeszti: a múló fáj
dalomnál elviselhetőbb az örök kín, az élet szornorúságánál a halál
enyészete. Rónay költészetében kevés hely jutott az érzéseknek:
még szomorúsága sem emberi szornorúság, a panaszos szavaknak
nem földi a csengésük. "A nyűtt világ mint képlet, üres vonalak
kal, egy-két számmal megoldott ócska egyenlet ing előtted .. ," 
írja s azt várjuk, pesszimizmusából vád és keserűség- fakad majd.
Ennek azonban nyomát sem lelhetni nála: aki egy másik világban
él s "hűs kristályokat" farag, annak már kevés vitája lehet a !ITil
kos valóságga!. A Hölderlinhez írt vers mintha e költészet példa
képéhez szólna - Rónay pályája is a "nagy vers felé" halad s a
Te mondj el engem, a Majláthoz, a Kigyó, az Óda eg?! halotthoz
tulajdonképpen célnál is vannak már. Klasszikus formáiban érzi
leginkább otthon magát; mily csodálatosan könnyű útja a szomorú
ságból a fenségesig! Van egy sora, mely hiánytalanul jellemzi
költészetét: "Külön világban forog, dühödt láng, jégcsapokat virít!"
Hevület és ridegség sehol sem voltak rokonabbak, mint az ő köl
tészetében. Ne tévesszen meg bennünket e költészet .Jcristályos"
jellege: a tökéletes, hidegen pompázó formák mögött csillapíthatat
lan nyugtalanság lakik s ha a versek olvasása közben aSzárcsákat
ugyanúgy megszeretjük, mint az Alfát és Omegát, meg fogjuk ér
teni a Kígyó [elképét, s a kötetnek talán legszebb két sorát:

s azzal amit elvetett,
nem szegényebb: teljesebb.

A versek néha nagyonis könnyen idézik emlékezetünkbe Va
Iéryt, de azt hiszem, épp ennek a "gondolati" költészetnek déd
szülőit Magyarországon sem lehetne nehéz megtalálnunk. Vörös
martynak és Berzsenyinek legalább annyit köszönhet Rónay, mint
a "Jeune Parque" költőjének. Ö is ama nehezen megközelíthető

művészek közé tartozik, akik egyszerűséggel, simasággal védik ma
gányukat. Ezeknek a verseknek hideg, csillogó falán könnyen meg
csúszik a felfelé kapaszkodó: a csúcs sokkal magasabban van,
mintsem hinnők. Maga a költő azonban annál biztosabban jár,
minél magasabbra hágott; minél elvontabb, annál élőbb, minél
megközeHthetetlenebb, annál emberibb. Széljárta. kopár fennsíko
kon tanyázik és mégsem meddő, halovány; ez a költészet egészet
akar adni, ezért vonul azokra a csúcsokra, ahonnét az egészet látni
lehet. S úgy érezzük, versének tanácsát Rónay fogadta meg leg
először:
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Légy forró és hideg,
velö, vér, csont, ideg,
hajlékony, hiis, merész,
gúnyos egész!

A csúcsok magányosait gyávasággal, megalkuvással is szekták
vádolni. Aki le tud ereszkedni e versek jelképei és célzásai mögé,
meg fogja érteni, hogy Rónay nem tartozik sem a gyávák, sem a
megalkuvók közé. Ellenkezőleg: a legnehezebb, legkockázatosabb
harcot vívja szüntelen: az értelmet s az érzelmet igyekszik egybe
ötvözni, az egyiknek simaságával a másiknak keménységét enyhíti,
s némelyik verse olyan is, mint a kard: villan és szivünkbe hatol.
Rónay megmutatja nekünk, mennyire hideg lehet az érzelem s az
értelem mennyire forró! Nyomát sem leljük nála hágyadtságnak,
elérzékenyülésnek. Akármilyen könnyed és játszi tud lenni
formája, nem enged sem a zene, sem a szín kísértésének. S ugyan
ilyen szilárd, tudatos - sőt céltudatos költői magatartása. Ebben
az értelemben valóban férfias költő: nem az izommutatványok, a
bikahang, hanem az önuralom, a megfékezett érzékenység, az alkotó
fájdalom férfiasságával. Sötér István.

IJJAS ANTAL: AZ EMBERÉLET úTJÁNAK FELÉIG. (Szent
István Térsula: kiadása, 1942.) Az angol preraffaelliták. egy Ruskin,
Dante Gabriel Rossetti, Walter Pater hagyományainak Ijjas Antal
a legihlettebb magyar tanítványa. Mindaz, ami bennük a szépnek,
a dekoratívnak, az áhítatosan misztikusnak kissé képzőművészeti

és világnézetileg súlytalan kultusza, Ijjasnál egy roppant, mélyen
és döntőn keresztény világkép hordozója lesz. Ez a művelt, külö
nösen a dantei kora-reneszánsz, majd az érett reneszánsz világában
avatott író, a humanista arány, szépség, emelkedettség szemszögé
ből tekint emberre, tárgyra, történelemre. Elbeszélései olyanok,
mint egy-egy preraffaellita festmény: a klasszikusnál légiesebb, el
vontabb, fínomabb, anyagtalanabb, de ugyanakkor már-már sze
cesszíósan érzékletesebb. Kettősség ez, Ijjas Antal jelentős törté
neti tudásával, élményanyagának kultúrából származó gazdagságá
val hibátlanul tudja eggyé szőni képzeletének két felől ihletett
képeit. Emlékszünk a "Mirandola fordulása" szinte kifogyhatatlan
tartalmi bőségére és szinte már képzőművészeti gazdagságú, ér
zékletességű ember- és kor-festésére. "Az emberélet útjának fe
léig" még inkább elemében mutatja Ijjast: itt a dantei világkép
egyetemességét is médjában áll nyujtani, s úgyszólván egy regé
nyes Dante-kommentár feladatát megvalósítani.

A regény hőse az ifjú és a nagy költővé felnövekvő Dante,
aki minden lelki, érzelmi és esztétikai benyomást magábaszíva nő

bele a férfikorba és nő bele művébe, az Isteni Színjátékba. Egy
elmélyült és ugyanakkor mozgalmas élet eseményei, emberei, arc
élei kerülnek elénk, de egy pillanatra sem öncélúan, a képzelet
játékaként. Minden szervesen Dante és műve köré rakódik le. Ez
az élet és ez a kor az Isteni Színjáték színes kifejtése. Ami a mű

ben egy-egy gondolat, szándék jelképe, az itt élő ember, akinek
megvan a maga szerepe a költő életében és a guelf-ghibellin vi
szályok történetében. Csak az éli át igazán a regény élményét, aki
ismeri az Isteni Szinjátékot j annak minden apró célzás megvilágo
sodik, a történet szerteágazó szálai egységbe fonódnak, a jelképes
utalások élettel duzzadnak meg. De Ijjas stílusa, írói magatartása
azt is átsegiti az olvasmány nehézségein, aki nem a dantei remek-
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mü felől közelít a könyvhöz. Maga a regény olyan tetszetős olvas
mány-izgalom, hogy az egymásba fonódó események magával ra
gadják az olvasót, megismertetik egy nagyszabású lélekkel, egy
izgalmas korszakkal. Felpárázik a sajátosan olasz kultúrának a
kezdete, az a világ, amikor Giottéval a művészet, Szent Ferenccel
a katolicizmus, Dantéval az irodalom, a templomépítőkkel az építő
művészet sajátosan olasz színeí először különülnek el az antik la
tínitástól, amikor a modern Itália fogalma megszületik. Háborúk,
testvérharcok, izgalmas szerelmek, odaadó áhítat, kolostorok Isten
nel társalkodó magánya, kiskirályok fényűző udvara, polgárházak
építő szorgalma jelenik meg egy-egy magvasan stilizált, lekötően

érdekes jelenetben. S mindez a viszály, szerelem, alkotás a regény
hőse életének lesz egy-egy jegye, minden fordulaton Dante arca
világít keresztül, ő körülötte fordul meg minden, ő a hőse minden
nek. Valósággal hős, aki szívében egy kor minden indulatát, egyé
niségében egy kultúra mínden csodáját viseli. Főszereplő és jel
kép, az Ember, a keresztény és humanista embereszmény.

Igy kerekül ki minden érdekes epízödből, apró-cseprő mozza
natból az egységes Dante mozaik-kép. Ha ennek a dolgozásmédnak
rokonait keressük, nyilván Gertrud von le Fort és Conrad Ferdi
nand Meyer regény-eredménye az, ami Ijjas Antal elbeszélő stílu
sára nagy hatással volt. Ök köszönhetnek még annyit a preraffae
liták útmutatásának. mindkettő saját egyéniségébe olvasztva be
azok színeit. Amit Ijjas Antal külön vonásként hozzátesz a meste
rei nyomán kialakuló írói arcképhez. az tárgy- és esemény-látásá
nak sajátságos, érdekes képzőművészeti jellege. Figyeljünk meg
egy-egy mozgalrnas jelenetet, hamarosan észrevesszük, hogy csak
látszat-mozgalmasság az, a freskók mozgalmassága, nem mélységé
ben, hanem felületében van a feszültség. Ijjas nem boncol jelle
meket, nem dolgozik apró lélektani fogásokkal, hanem dekoratív
elemeket dolgozva eseményeibe, megvilágít, szín-reflexekkel kiemel
egy tárgyat, egy arcélet, egy hangulatot. Ahogy egyik epizódjában
valamelyik szereplő megigazít a jelenet hőse mögött egy skárlátszín
köpenyt, attól mélységet, színt, belső árnyalatot, feszültséget kap az
egés·z jelenet. Füstölgő fáklyák, megtört fények, brokátnak, se
Iyernnek, bársonynak, titokzatos redőjű függönyöknek, tornyoknak,
tájképeknek állandó belejátszása az eseményekbe Ijjasnál nem
tetszetős díszletezés, hanem szerves alkotás, jellemzés, szerkezeti
lényeges vonás.

"Az emberélet útjának feléig" szép és jó könyv. Irodalmunk
ban, mely olyan szegény tartalmi és formaí kezdeményezésekben,
a kora-reneszánsz levegőjét idéző meséjével, mozaíkosan szerkesz
tett felépítés ével, komoly nyereség, kitűnő olvasmány.

Thurzó Gábor.

TÚTH LASZLú: MAGYAR VARTAN. - Papini egyik értekezésé
ben, a katolikus irodalomról szólva, hangsúlyozottan író katolikus
nak nevezi magát és ezzel a kifejezéssel pontosan az irói feladat
hitvallói jellegét kívánja - nagyon helyesen - átvinni az irodal
mi köztudatba.

önkéntelenül ez a Papinni-féle meghatározás jut eszünkbe ak
kor, amikor Tóth László önálló kötetbe foglalt, publicisztikai írás
művei között lapozgatunk. Valóban: Tóth László is író katolikus a
szónak legegyetemesebb értelmében. A katolíkus világnézet dokt
rma-mentes, teljes belső szabadságot biztosít a szellem emberé
nek. Kereszténységünk és magyarságunk egész problémaköre mil-
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!ió szállal fűződik a szemlélődő egyéniséghez, mint centrumhoz,
amely viszont a katolíkus világnézetből meríti erőit és ettől kapja
örök szempontjait is, hogy azoknak birtokában teremtsen rendet
korunk szellemi zűrzavarában. Az író katolikus tehát a rendező

elvet képviseli szükségszerűen, - rendet teremt a maga egyéni
sége belső világában és ezt sugározza ki a világba is, amíkor akár
mint író vagy mint újságíró a porondra lép. Ilyen értelemben az
író katolikus munkája sohasem romboló, hanern mindig építő és
harmóniát teremtő tevékenység. Szembetűnő, karakterisztikus mó
don ezt a magatartást érezzük meg a "magyar vártán" álló kitűnő

magyar publicista mínden tollvonasán.
Előttünk fekvő könyve egy történelmi esztendő nagy kérdései

nek s az azokra megkísérelt válaszoknak foglalata. Cikkek, ame
lyekben az író katolikus a magyar ember sorsát figyelte, útjait
követte. Cikkei nem a napi politikát tükrözik, hanem az egyete
mes magyar és katolikus szemléletet vetítik elénk. Nem a "párt
harc vitairatai" ezek a cikkek, - mint maga is megállapítja, 
hanem hozzászólások az egyetemes emberi világ és a sajátos ma
gyar nemzeti élet örök kérdéseihez... (Szent István Társulat ki
adása.) K. B

POSSONYI LASZLú: SZILAGYI IRMA. (Re~é,,!Y: Szent István
Társulat kiadása.) 1916 december 17-én aromamal Bacua katonai
börtönéből elővezettek egy lányt és a város Polygon nevű főterén

agyonlőtték. Románia akkor háborúban állott a központi hatalmak
kal, s a lány, akit agyonlőttek, magyar volt, Szilágyí Innának hív
ták, állítólagos kémkedés miatt tartóztatták le. A börtönben volt
társainak - köztük több magyarnak - s az őt meggyóntató pap
nak vallomása és adatai szerint segesvári születésű volt, tanítónő;

a személyéhez vezető nyomokat elmosta és eltorlaszolta az esemény
óta eltelt 26 év, - ez a nemcsak több, mint negyedszázad, hanem
az azóta történt kétszeres államfordulat is. De tiszta és édes arca
derengve és fínom fénnyel világít át egy új magyar regénynek,
Possonyi László róla szóló regényének lapjain, eseményein és
alakjain.

Milyen élesen körvonalazott és hiteles alakok körül sugárzik
ki ennek a lánynak hamvas és riadt bája! Ezt a bájt a szerző alig
írja le, önként rakódik össze abból a hatásból, amit mindenkire
tesz, aki csak megpillantja a regényben. Az angol Browning és a
német Hauptmann egyaránt megírták a világirodalom egyik leg
költőibb témáját; az egyiknél a "Pippa passes", a másiknál az
"Und Pippa tanzt" lapjaín és jelenetein halad végig egy gyermek
lány: énekelve táncol végig az élet, halál, borzalom és gyűlölség

között, nem sejtve semmiről sem. Sugárköre elől eltisztulnak és
meghátrálnak az élet és a társadalom formátlan erői. A POSSOllyi
László regényének hősnőjéből kiáradó delej győztesen küzd egy
darabig az élet kegyetlen valóságaíval, de végül azok összetörik őt:

a Polygon téren eldördül a sortűz. Annyi minden csapott össze kö
röskörül a nagyvilágban és annyi minden csapott össze a magyar
tanítólány alakja körül, - a szerelem szenvedélye és érdek, meg
győződés és hideg parancsok - hogy ezeknek el kell söpörniök őt

azzal a sortűzzel ott a Polygon téren. Napjaink magyar irodalmá
nak egyik legbűvölőbb témája ez s legtisztább és legbiztosabb
vonalvezetésű regénye.

Lát juk-e majd színpadon is ezt a szó legtartalmibb s egyben
legformaibb értelmében vett drámát? Négy vagy öt felvonása
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szinte "készen" van azokban a tömör, plasztikus és hatalmas
tablókban, amikből a regény áll. Az első az erdélyi szász kisváros
gazdag gyártulajdonos ügyvédnéjének villa-halljában játszódik le
egymást váltogató párbeszédeivel, több személyes jeleneteivel, for
dulataival, egy egész pontosan kész telj es első felvonás; belép az
a szereplő is, akivel belép az események közé a háború, hogy
elragadja a magyar tanítókisasszonyt, mint a tenger partjára té
vedő szitakötőt a ciklon valamelyik sötét örvénysodra. A drámai
lendület szinte tikkasztóvá fokozódik a második Ielvonásban, a
bacauí katonai fogház irodájában a pedáns, hideg és okos román
ezredes előtt, ahol kiderül, hogya magyar hírszerzőtisztnek nézett
szereplő román megbízott s a mozdulat, amivel belökte a lányt az
örvénybe: a saját játéka volt az életért, a sikerért és a pénzért.
Kicsi híja, hogy a lány meg nem menekül, de a katonai fegyelem
és a formák felülkerekednek. A harmadik felvonásban a szerelern
vívja meg érette ütközetét: a nagydarab ügyetlen szerelmea szász
fiú, aki utánaszökött Erdélyből s felkutatta őt itt a börtön pállott
légkörében. Majd a többiekben ugyanígy felgyúl körülötte a rész
vét és igazság. De egy másik gépezet vastörvényei mindezeknél
erősebbek. A lány már csak halálával győzhet, halálának tiszta és
előkelő fölényével kerekedik szerelem, érdek, sajnálat és gyűlölség

fölé.
Emberek és környezet: a valóság hitelességével élnek ebben a

a könyvben. S minél vastagabbá és émelyítőbbé sűrűsödik a mold
vai börtön párája, minél élesebben körvonalazott alakok lépnek elő

belőle, annál titokzatosabbá és áttetszőbbé szépül a lány alakja.
Az előadás helyenként színte a film képszerűségével és sugárzá
sával hat.

Szerzőjének ez a harmadik regénye. Az elsőben Oroszországot
idézte fel ("üldözni fognak titeket"). A másodikban egy meg nem
nevezett délkeletközépeurópai szomszéd államot. Ezzel a regényé-
vel ott áll Erdélyben és határainál. S az, amiről ez a regénye szél,
tulajdonképpen nem más, mint az a mély és fájdalmas titok, amit
ma annyit feszegetnek: magyarnak lenni! A regény seholsem
kérdezi ezt és sehol sem válaszol rá tendenciózusan, de mindig vég
eredményben erre válaszol. Szilágyi Irma nem mond ki, sőt még
csak el, sem gondol egyetlen hazafias szólamot sem. Olyan egy
szerűen és természetesen magyar, mint ahogyan egy lány vagy egy
virág virág; de mínt ahogy egy virág mínden rostja és minden
sejtje a virág megvalósulásával azonos, úgy öltött testet benne is
magyarsága: minden sejtjében az, s minden sejtjét átjárta annak
árama és dús illata. Ez a magyarság illatozik és árad körülötte.

Mennyit beszélnek mcstanában magyarságról! Van "népi" és
nem' népi, mély és híg, szociális és nem szoclálís s még számtalan
egyéb magyarság. Nem egyoldalúvá szűkítése - hic et nunc egye
nesen torzképe - némelyik ilyen részleges magyarság fogalom az
egyetemes magyarságnak? Nem hatoltak-e be ezek a herezisek az
irodalomba? Ezek a kérdések tolonganak a recenzens előtt, amikor
leteszi kezéből Possonyi László könyvét. Végre egy magyar regény,
amely mentes azoktól az alvilági vádaktól és szorongatásoktól,
amelyek elborítani készülnek Magyarországon mindent, amikor a
magyarságról van szö, Végre egy magyar író, aki csontjaival, húsá
val és ösztöneivel is tudja mí a magyarság. Az, amit ez a Szilágyi
Irma erdélyi szászokkal. regáti románokkal s Moldovának sokféle
eredésű hordaléktömegével szemben édesen és felejthetetlenül
megmutat! [jjas Antal.
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JULES SUPERVIELLE: A GYERMEKRABLÖ. (Révai.) Philémon
Bigua ezredes, - kinek politikai okokból menekülnie kellett Uru
guayból, - gyermeket lop. Úgy tudja, hogy feleségének nem le
het gyermeke. Egy londoni parkban végignézte egyszer, hogy sze
gény szülők mint tették ki két fiúcskájukat. A jelenet fölébresztette
forró vágyát az apaságra. Magához vette az ikreket s aztán, ahogy
szenvedélye elharapódzott, később már úgy lopta a gyermeket,
szerencsétlen, eléggé nem szeretett gyermekeket, hogy boldoggá
tehesse őket. Az ő lelki nyugalmát, boldogságát aztán majdnem el
rabolta fogadott lánya, egyetlen "gyermeke", akit nem "lopott" s
akit szinte rákényszerítettek.

Fonák mese, ötleteiben és fordulataiban végtelenül szeszélyes,
játszik a különössel, a valószínűtlennel, az exotikummal, kiindulá
sában abba az európai ízlésáramlatba tartozik, melyet Szerb Antal
óta "neofrivolnak" szoktak nevezni s amelynek legjobb irodalmi
képviselői Garnet, Virginia Wolf, Giraudoux és Pirandello voltak.
A neofrivolizmus a képzelet játékosságait fedezte föl, mint új iro
dalmi útat: a valósághozkötött, nyomasztó,. reménytelenül "igaz"
világgal szemben a szeszélyekét, a "tegyük föl" és a .aníntha"
szemtelen komolyanvevését, egy egész művön való végigvitelét.
Először csak egy asszony változik rökává, - vagy Orlandó nővé, 
'miközben gépies sorsával továbbzakatol mellette a valós világ,
anélkül, hogy elképpedne rajta, aztán játékossá lesz az egész lélek
tan, szellemes és vonzó tótágast állanak az élet törvényei. A neo
frivol magatartás lassan túljut azon, hogy csak bizarr ötlet legyen,
írói látásmóddá, stílussá lesz, mely éppúgy jogosult a világ vagy a
valósag szemléletére, mint bármely más stílus, sőt egy nap kiderül,
hogy van az életnek, a valóságnak egy olyan sarka, egy olyan "né
zete", melyet csak ez az új szemlélet tud megmutatni.

Heléne, - a gyermekrabló egyik áldozata - hazaviszi el
veszettnek hitt s épp most meglelt fiát. Örömében azt is megengedi
neki, hogy kesztyűs dobozaival játsszék. A gyerek fél, nem mer _a
dobozokhoz nyúlni. Helén szívbeteg, fáj a feje, kínozza a fény, el
oltja a villanyt. A sötétben felbátorodik s életében először meg
találja fiával szemben a szeretet szavát. Hogy a gyerek nem vála
szol, szorongás fogja el, felkattantja a villanyt, a gyerek karjára
borulva alszik, körülötte szanaszét a kesztyűk ...

Játékos lélektan, de nem kevésbbé mély és igaz. Tragikuma,
bája, ereje, íze aligha lenne élvezhető másféle stiluson át. A könyv
csupa ilyen meghitt villódzás. Ötletei nem magukért vannak, mind
egyik az élet és az emberi természet mély ismeretéről tanúskodik.
Még grimaszai is mennyire szerves részei a regénynek!

Az ezredes, mert szerelmes lett gyámleányába s mert nem
tudta megakadályozni, hogya lány kitagadott g-yámfiával szerelmi
viszonyba keveredjék, a hajóról, - mely Délamerika felé viszi,
hogy véget vessen száműzetésének. - a tengerbe veti magát. De
zsebében felejtette végrendeletét, mely "gyermekei" sorsát bizto
sítja, nem szabad tehát meghalnia. Hősiesen úszik, vergődik, nagy
nehezen megmentik, - aztán kínosan és szégyenkezve hallgat ön
gyilkossági kísérletéről s közben már szétfoszlott a vagyon, melyet
gyermekeire hagyhatna, csak ő nem tudja még.

Szélsőséges lélek? - nem, csak játékos lélektan. De a játékos
ság mögött, mely végtelen könnyedséggel veti papírra a maga kép
zeleti világának szuverén különösségeit, s nem kínlódik vele, hog-y
valószerűsítse őket, ott a tiszta és élénk lélektani vállalkozó kedv,
ott a részvét, az ötletek és a szinezés gazdagsága.
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De hát valóban olyan valószerűtlen-e, olyan álom és irrealitás-e
Philémon Bigua alakja, vagy nem igaz ez, nem élő-e Marcelle-é,
a részeges szedő lányáé, ahogy félénk szűzből lassan rátalál könnyű

vére és rossz anyja útjára? Supervielle már nem akarja abszurdu
mokkal lepni meg olvasóit, már maga is eltávolodott Guanamiru
tól, első regénye hősétől, ki egy mesterséges vulkánt hordott ma
gávai: ami a Gyermekrabló-ban történik, az legnagyobb részen
meg is történhetne, az egész regényben alig van egy lap, mely a
konzervatív olvasót igazán meghökkentené: a neofrivolitás meg
nyugodott, ami érték volt benne, - a játékos lélektani fínomságok,
a merész ötletek, a stílus izgékony szeszélyei, a második rész ön
kényes és mégis végtelenü! levegős és jellemző földrajza. - az
megmaradt és olyan remeket alkotott, amilyennel ritkán találkoz
hatunk: a költői képzeletnek és a bájnak remekét. melyet egy
szerre táplál az emberiesség, a részvét, az irónia és a teremtő ember
fölénye. Supervielle könyve valóban egyik legjelentősebb műve az
új francia irodalomnak: betetőz egy irányt, kimeríti annak minden
értékes leleményét s már vissza is kanyaredik areálisabb világ
látás felé, mint ahogy Bigua megtér a regény végén egyetlen meg
maradt tanyáján át a földhöz és családjához. Francia ez az alkotás,
játékaiban és csodálatos, természetes könnyedségében. ugyanakkor
érzelmekben, távlatokban, színekben mennyivel gazdagabb az átlag
francia regénynél; mintha írójának szülőföldje, Délamerika izenne
benne, frissebb életérzéseível. teltebb vérével, naivabb reményeível.
Derült, világos, elbűvölő könyv: - egy neofrivol ötlettel azt kell
mondanom róla: milyen kár, hogy Csokonai nem olvasta.

A nagyszerűen sikerült, pontos, hajlékony fordítás Rónay
György műve. Ugyancsak ő írt a kötet elé széleslátókörű, finom
tanulmányt Supervielleről, a költőröl.

Lovass Gyula.

POSSOHYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHAZ

Tamási Aron, Bibó Lajos és Kodolányi János három nagy magyar
táj egység népi életének megszólaltatója színpadjainkon, Tamási a
székely falu hangját hozza, Bibó Lajos a tiszamenti nép szószólója,
Kodolányi pedig újabban nemcsak az Ormánság pusztulásnak in
dult népéletének fanatikus megszólaltatója, hanem Emese álma
című nagy regényfolyamának megindulása óta az egyetemesen ma
gyar dunántúliság kifejezője, amiben lelkének katolikus gyökerei,
mint valami ősi tiszta emlékezés jönnek segítségére. Együtt hár
man így a szentistváni ország egész népi területét felölelik nem
csak regényeikben és elbeszéléseikben, hanem újabban drámáík
ban is. Egy nép virágzását és egy irodalom virágzását mindig az
jelképezi, hogy drámai tehetségei is születnek, van fejlett városi
és színházi élet, amelyben a szóbanforgó nemzet legmélyebb hang
jai szólalnak meg. Nézzük csak ebből a szemszögből egy kicsit
népi drámáinkat. Tamási népmesei gazdagsággal indult el az Éne
kes madárban, a Tündöklő Jerernosban ugyan túl intellektuálissá
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