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VÁRKONYI N,\NDOR: AZ ú.JABB
MAGYAR IRODALOM (lHHO-1940).
(Szukit» kiad«~, Budapest,) ..Tör
ténetírásunk csak napló lehet,
szükségszerűen a vád és vita he
ves formáit ölti fel .. .", mentege
tőzik könyve töhh helyén is a szer
ze, amiért hozzá mert nyúlni föld
rengéses korszakunkhoz l'S még
lávamódra folyékony és forró iro
dalmi k(~pzcdm('nyeihe,z. Nem szá
mitva azt, hogy ezzel az önigazolás
sal túlzott töredeImében olyan bű

nöket is olvas saját Iejére az író,
amiket e l seiu követett, mert hisz
könyve műf'a] t',S eredmények te
k intetóben más is. több is, mint
ami a napló, hang és vérmérséklet
dolgáhan pedig m('!iscsak szeli
dehh, mint a kortárstól várható
sxenvedúlyes vád és vita, de m0g
ilyenféle hibák láttára sem jutna
eszünkhe sz ámonkérn l lőle az idő

beli távlat hiányát. Már azért sem,
mert -zázadun k esr-ménvhalmozódá
sa és tempója II "törti'nelmi kor
szakot" is egykori kiterjedése ki
csiny törtrészére zsugorította össze,
de meg azért sem, mert önvizsgá
latra, új t'Ietsz8nd01et kialak ítására
és az alakuló birálatra közöss(~gi

létünk nunden fázisában szüksé
günk van, mindehhez pedig éppen
a .Jüzetesen informált kortárs"
anyag!yü,jt(~se segithet hozzá a leg
több haszonnal.

A pártos elvakultság érzelmi ki
lengéseihe ilyenformán nem sodró
dik ugyan a szerző, de azért az a
mód, ahogy a polgári és népi ellen
t(·tét Iónyeuinek és történelmileg
végzetszerűnek jelenti ki, teljesség
zel egyt'rtelmű egy elégg() erélyes
elvi szintvallással. f~s ez a korsze
r ű elfogultság, s belőle fakadóan
az előítéletek egl.'sz kis rendszere,
véleményem szerint a nagyigl'nyű

összefoglalás egyetlen szervi haja
ós súlvosabb Ichertétele. Szerencsé
re azonhan nem olyan természetű
és méusem annyira súlyos, hogy
észrevehetöbb torzulásokat idézhet
ne elő a száz 'meg száz különben
élethű portrén. vagy félrebillent
hetné önkényesen (,s az esetle-res
sézek felé összegezésot természetes
súlypont jait. De azért még így is
velejárója ennek az eszmei elkö-

telezettségnek némi szűkkeblűsóz

('S árnyalatnyi értetlensóg (pl, Ba
hit;" Múrai, Balla Borisz ért,'kl.'ll'st'
körül), mintahogy a polgári és né
pi ennyire kiélezett ellentéte már
maga is néhány alapfogalom lori
kai e lle nőr izhetet lensévóue k a kö
vetkezuu-nye és ink.ább csak a köz
keletű szemléleteknek szóló rokon
szenv műve.

AIig van lIIég pár fogalom, ame
lvr-ket a viláaescmények annyira
egymásra uszítottak volna s ame
lyek ot II szembenálló politikai vi
l<í\!nl~zt'tpk t~S oltalmuk ban az iro
dalllli t'elfogások oly engesztelhptpl
lenül júlszanának ki ezymás ellen,
mlnt a uritven a polgárság (,s a nt'p
katpgóri{da. tehát már azórt is ér
denres kissé több figyele nl re tué l
tatni óket.

Várkonyi szeurlélete a polgári
lelk is('g t'egfcbb vonásának az PgyP_
niséukultuszt, tehát a közösségi
érzüle! (az "ideátizlllUs") végzetes
hiányat látja, De lqyaníg'y híjával
van ez a I()lek, vagy jobban mond
va szellemiség annak a képesség
nek is, amely a természet hensősé

ge,;ehb úl0Iés(\t, a mélyebl. kultúra
lIIegb('(·.~iil(~fét t',S a történelem
megért('sét lehetövé tenné számára,
("Ezért tagadja a polgár a törté
nelmet.") Müveltséze így hát e/,!'V
oldalú s esztéta 'mód~a vértel~;l.
"az élet ősértékeinek ösztönös tisz
teletétől" elrugaszkodott és "elfej
lódölt a puszta kényelmi és értel
Illi clvil izáció fell'," Ennek a szel
lemi alkatnak stílusbeli ós szellern
történeti megf'elelöje és egyenérté
ke aztán a realizmus. A polgár Illi
tológrájához ebben az elképzelés
ben hozzátartozik még egy negatí
vum és egy posztulátum. A negatív
tény az, hogy mivel egy korszak
összes eszméí és rendszerei (kon
zervat ivizmus-rad íkálizmus, pacifiz
mUi-< - nacionalizmus - nelllz8'ttközisé2'l
helső ellentmondásaikon és élet
képtelenségükön sorra elbuktak.
bekövetkezett a háborúkkal es for
radalmakkal a korszak csődje is
és vele együtt a polgár halála. És
most az általános pusztulás gyászá
ból csak annak a követelménynek
a teljesedése árán tudunk kilábol
ni, hogy a polgár a jelenben 01-
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vadjon bele a népbe, a jövőben pe
dig egyenest belöle nőjjön ki. A
könyv beosztásában a harmadik
résszel és korszakkal (1920-1940)
azonosított "népi irodalom" kibon
takozása már egyérfehnű is ennek
a megújbodásí ig<"nynek a teljesü
lésével.

Ezen elmarasztaló összerezes hal
latára rögtön föl is merül a kér
dés, vajjon inicsoda ('rveléssel le
hetne most kiállni a meghurcolt
polgár védelmére. Erősen vezérszó
Iam 'If~rű rövidítésben PS elnagyol
lan talán ilyenfélével :

1. Abból, hogy a polgárságot ma
gasabb régiói ban s ragadozó ki
"ehhégében törtúnehni következ
ményekkel kompromittálta a kapi
talizmus, alacsonyabb réte;{eiben
pedig k iszolgáltutottságából eredő

gerinelelensége, amiben viszont a
kivételes (k ivételosen rossz) álla
potok kivételesen hatalmas kormá
nyai is bűnösek voltak, ebből mé!!
korántsem következik, hogy a pol
gár már el is játszotta történelmi
szerepét. Erről szó sem lehet, sem
pedig a polgárság k imúlásáröl, ha
nem csak arról, bo;{y a kultúra fö
lé nőtt civilizáció megrontotta ezt
az osztályt. mintahogy állandóan
rontja a népet is s az ar isztokráciát
is. A polgoár ml'g mindig érték
hordozó és eszmónyszolnálú, csal,
éppen "k(~nyehni eivil izációjában"
egy időre megt'eledkezell erről a
kötelességéröl ('S küldetúséröl, noha
a keresztényscp és az emberiséz
legjobbjai állandóa n l'igyelmeztetlék
«rrc. A kapitalizmus meg liberaliz
mus, valamint a kűlöníóle imperi
ali7111UHlk okovta katasztrófák kel
lettek ahhoz. ho!!y mcstanában rá
döbben ir-n erre a mulasztására A
polgál'f.~gnak van még sajátos n;on
-Ianivalója, életformája is megjavíI
ható I'S gazdagítható, tehát ml';{ jó
val innen van történelmi hivatása
teljes megvalósulásán. Hogy is le
hetm- túl rajta, amikor nálunk 
éppen szerzőnk szerint - csupán
.,szórványszerűen" élhetett. s in
kább csak ..mozaik" életet, illetve
az utolsó öD-70 I'V határai közé
szorítva s k issó az elmulasztott le
hetősóuek esztelenül expanzív pót
lásának a mohóságával. 2. Az esz
ménytelenül önző polgárságnak és
a népnek ellenséges szembeáJlitása
szükségképpen magában rejti méz
azt a föltevést is, amely szerint ez
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utóbbi nemzetréteg már eleve hl"
állított a közösségi érzületre é6 el
tökélt az egyénfölötti szelgálatra.
Nos: a kérdés legtájékozottabb
szakértöjének .'s a per koronala
nújának, Móricznak anagygazdái
meg "barbárjai" ennek a hiedt-lom.
nek éppen az ellenkezőjét bizn
nyitják. Igen, a nép inkáb h pasz
szív és pontosan olyan önző, mínt
minden társadalmi osztály, nem
forma, hanem anyaz, nem is ct't
vagy eszmény, hanem csak - de
ezzel a csakkal is szédítően sokat
gondolunk - a pihent életlendület
«s elhasználatlan vi ta litás eszközt'
('s birtokosa, I~S a társadalmi váltó
gazdálkodás teljesjouú várománye
sa. Hogy napjaink elméletei kissé
mitizálják a fogalmat, ez az ir reali
záló megbecsülés alighanem abból
a romantikusan szenvedelmes bűn

tudatból és jóvátételi vágyból fa
kad, amelyet az ellene századokon
át elkövetett irtózatos bűnök miatt
érezhet vele szemben minden ki
válts ágnsahb osztály.

A nép i tehát nem fokozat vagy
éppen eszményi képlet a pol zár i
hoz képest, s ez abból a t('nybőt

is kitűnik, hogy ellenkezőleg min
denki, aki kinőtt a népből, kultú
rajával a polg{'riság felé (Vere.
Péter)t:I!gy fölé (Illyés) fejlődött.

De ez nem is lehet másként, mert
hisz polgárnak lenni - eszményi
vetületben - annyi, rnint hinni II

földhöz kötött ember metafizikai
tájékozódásáhan, és elfogadni eg)'
lényegében már legalábbis kétezer
ötszázéves közösség i életformát,
amely az értékek hierarchiájával
(,s me2;egyezésekkel igyekszik ál
landósítani a földi biztonsácot. el
sősorban az embert szabadságnak
és a személvi nu-Itósáunak a tiszte
letében. a 'jogoknak 'egy hizonvos
ü'·'~,reköf{) ('s kÖzI'PllJagas szintj'·'H.
de a végtelen fel(' tendáló kiterje
dl'sében.

A polgár ellentéte valójában nera
is a nép, hanem bizonyáru a forra
dalmár, és pedig először is lot

fennálló politikai hatalom esküdt
ellensége. aztán a bohém, aki a
polgári életforma és a benne ob
jektiváll értékrend . ellen reveltál.
vazy "érdeknélküli" tevékenységé
vel a művész vagy az aszkéta az
zal, hogy egyszerűen lemond er
ről -az értékrendszerről, vagy ép
pen még a világból is kifut előle.



Mindent összevéve a polgárság te
hát nem ellentéte, hanem igenis
emelkedése (biztonságban, szerve
...ettségben. civilizációban, kultúrá
ban) a népnek, í:{y hát az sem
állítható, miként ezt a szerző te
szi, hogya polgár meghalt. Leg
feljebh annyi, hogy halódik. De
vórátömlesztóssel meg lehet .>s
meg is kell menteni.

r:hből a polgári-népi antagoniz
musból, amely amennyire mondva
.~sinált ellentétnek. ugyanannyira
nazyszabású elméletnek, adódik az
tán egy módszerbel i következetlenség
is: az a kevert helyzet, hogy Vár
konyi irodalomtörténetében a há
rom Iőf'ej ezet dialektikus egymás
utánja (realizmus, modernség, népi
irodalom) olyan keretnek bizonyul,
amelyben seregestül elférnek és
llIegf,"rnek egymásmeI!ett az egp
..zen f'I!enlf'tes jelens,'gek is.

A init azonhan az .'rte!em hideg
pátoszában s kicsire nem néző 1'1
vakultsázában seniatizáln i szokott,
k iúlezn i ('s e!nagyolni, mindannak
"'leteIlenes nyomait szerencsere
szépen el tudja tüntetni vagy leg
alábhis egyensúlyozn i az intuició,
az ösztönös s aprólékos látás igaz
sága. Várkonyi esetéhen is így áll
a dolog. Termékenyítő elvi tévedé
s('{'rl, amelvot mint valami útban
levő bordat könnyű szerrel ki le
het emelni műve szervezetéböl, ká
rosodás nélkül, hőkezűen kárpótol
a részletigazságok tömegével.

lia itt-ott szembeötlik is ery-egy
1úl(~rt,'·ket.·s (Komáromi) vagy igaz
talannak tűnik az apróbetűs deg
radálás (Passuth, Bókay, Molnár
Kata, Körmendi, Sötér), kivált meg
IWIlI ,"rdemelt kiemelések kon
trnsztjaként (Nagy Emma, Szenes
Erzsi, Serestt'ly Bóla}, vagy pedig
ha k iss« idegesít is néha az egy
másmel lett iséu (p{'ldául Szabó Pált.,
és Pap Károlyé), noha eg{'szen
szerves vazy minden szempontból
kielt'gítő rendszerező-elvet ily rop
pant anyagra talán nem is lehet
alkalmazn i, mindez azon ban menv
nyi>c(.gileg is és [elentőséuben -is
sf'llImis('g a szerzö szeml('letgazdag
silgához. mozgékony beleérző-ke

pességéhez, átfogó erejéhez, impo
náló táqyismeretéhez, mély, ár
nvalt ,-,s sokoldalú kultúráiához és
"i rt uóz elCadóművészetl'hez' képest.
Könyvét számon fog.ia tartani a tu
-lonrány és a maguk útjait Járó

kutatók és föl rognak figyelni fel
is merése ire.

An/al Lászl».

MÁRAr SÁN DOR: A GYERTYÁK
CSONKIG fWNEK. (Révai lli.) 
Valaki negyven {'V mulva visszatér.
hogy megvalljon ezy régi feszült
fcéget, megvallja egy r"'gi pillanat
gyilkossági szándékát. annak, aki
majdnem áldozata lett. De aztán
nlé:{sem Ő beszól, hanem az, aki
vendégü! látja, az keresi, magya
rázza, k{'rd i barátsázuk megromlá
sának s a másik «hucnckülésének
okát. És akkor az, aki visszatért.
nem felel. A történet, melyből vo
res trag"~dia lehetett volna s melybe
a legsúlyosabb ernher-i dolgok, 
a harátság (>s az önérzet - van
nak belekeverve. csak emlékekeu
át jelenik meg, negyven éve fájó,
tehát lehalkult emlékeken ál. va
lamiképpen elvsze rüvé, nem-valósá
gos,.ú l(,nvegitve. A tények meg
merevednek ebben a visszaemléke
z,',.ben, ünnep...lyess'-' válnak s el
is távolodnak a reális világtól.

Márai művészetében mindig ott
volt a hajlam erre az eltávolódás
ra, a ..lebe résre", az esetleges va
lóság helyett valami lényeginek
keresésére, sz i n te a klasszicitásra.
Legtisztábban tán a Féltékenyek
képviselték ezt a törekvést, de a
Bébiben is -- legalább is az elbe
szélő modor ös a stílus nyugalma
igyekezett a klasszicizmus fel'" kö
;'eÚteni. altalánosüan í az érzelmek
züzavarának ezt a romantikus -
freud ista esetét.

Ahogy a klasszikus franeia drá
ma kerülte a vérengz(~st, olyanfor
mán kerüli Márai a druma isázol.
Ami valóban tőrtr-n ik, az a legtöbb
Márai könyvben az elbeszúlésen
kívül történik, a reg"'nyben nem
látjuk, csak hatásairól ('rtesüliink.
A tábornok és Konrád közt két
olyan drámai helyzet adódik, nw
Iyet íróink nazyohb része nag~'

drámui párbeszéddel oldana meg.
Márai merészsége, ú.jsága, hog~

ezeket a jeleneteket is az emléke
zés hangulati folyamatosság-ába old
ja, elkerül mínden pillanatot, min
den alkalmat, ahol az "'lm",nyanyag
frissen, romantikus forróságban ke
rülhetne a regényhe. Az esemé
Ilyeknek ('.sak· a . vetületét látjuk.
negyven év töpren résén s egy
egyéniségen át szűrődtek azzá, tisz-
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tultuk azzá a hangulattá, malyben
előttünk megjelennek. A romanti
kus történetben. - mert a tábor
uok és Konrád története {'flP elóg
gé romantikus,- Márait nem az
anekdota érdekli, nem is az ese
mény reális és objektív képe vagy
indítóokai. hanem a legnemesebb.
a legl'rzl;kenyehh s a le:rkevl;shhé
követhető i'olvanlat: az l'rzelmek
nlakulasa, változása. mearuercve.ló
se a lélekben az emlékezeten , ál.
A hangulat. mely a lölidézett vah'Y
Illl'g t'ölidl"zendő elllldkekhől s a
vacsora helyzeteből. pillanatnyi je
lenéhől tl'v i djk ÖSSZI~. Ha egy író
ennviro el uier távolodni az ese
IIll'lntel. ami az olvasmánynak
nH\~is elsődleges tárgya, szinte Id
kerülhetetlen.' hogy az olvasó ér
deklcdl,s{>t lit' mestersl;gesen, ni'
fogáEokkal igyekezzék lekötni. A
klasszikus dráma hirnőkökkel je
lenttette Ineg' a külső törtónést,
Máraiban is vallnak ilyen hírnök i
[elentésekhcz hasonló mondatok,
melvckke! az elidd,ező időnkint

plőlegezi, az olvasó számára pedig
elárulja a történós eg-y kúsdhhi
fordulatát s l',a"k késóbb kezd an
na k n"Ezletes k ifp,i ll'sl'be. Az olva
sót Illostmár az l;rdekli. hogy az
egy muudatbun plőleg-ezett. meg-Ie
pő. bizarr k if'ej lel ru ilyen úton kö
vetkezik be, A módszer megint a
klasszikus drúmára emlőkeztet.

me ly csak ismert tárgyakat szere
tett fpldol:rozni, illelve adol! bcfv
jezések előznll'nyeit írta mpg-.

A g!lf'rl./fált c,~onkig égnele har
móu lkusabu l'S rokonszenvesebb al
kotás az !gazinál. de a Vendég
.iL.!éle Holzrmólwn t'pSZÜltSl'gl;t I;S
széps,"gd neru l'ri el. Aiplteg-zetes
Márai mondatok ós kitt;telek közül
néhány olyan csökönyösen tér visz
sza itt is, ho:.!;y szin le már nem is
zavar bennünket. :'U'iJány hang-ulat
ha fog-ott életrajz vauy jel lemvázlat
-- mint a tábornok apjának szerel
Ille. a táborur.k (,~ Konr:id bl'l'si
r-vei. - viszont a leg-,johb Márai
lapok ,'Z(;PSl;g-I"vel vptpkszik.

t()C",~S 0/lu/rI,

I\ÜHTl PAL: VILAUSZINHAZ
K~:'I' IL-'..BOHÜ KÖZT, t ll unqárin.)
.... z. ami a k(,t háború közt színház
elmdetbpn történt, s amit néha az
ú,i színház forradalmának szok tak
lIevezn i. a nlag'yar közöns("~' előtt

majdnenl pgészen ismeretlen, l\iir-
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ti Pál könyve ígen érdekese n, új
ságírós élénkséggel. szórakoztatóan
foglalja össze a két háború köztí
Európa színházi törekvéseit. jó tá
j ékozottsággal ismerteti a nagy
rendezök elveit, megmutatja ered
ményeiket, me z is bí nálja munkás
~,águkat. Azt új színházi törekvé
sek története voltaképp három elv
küzdelme illetve azokl;, ak ik szín
házszarű, politikus vagy irodaitui
szi nházal igyekeztek teremteni. En
nek a három eltérö szempontnak
ősszeszövődósét, egymásra tett ha
tását s nagy kópviselőit hozza kö
zel hozzánk Kürl i könyve az egyes
nomzetek színházi löruk vú-e inek
bumutalásával. Neru törekszik tu
domanyos igények kipll'g-it('~sl're,

nem g-yárl átfogó és sz intót ikus el
méletet, de r iportszerű, okos be
számolója. melyet néhány jól meg-
választott fénykl;p kisér, kitűnő

hevezctö azok számára, akike! az
európai Rzính:iz k"'I'II('sei ("l'llekel
IId, L. OJ!.

KOLOZSVAHI UHANDPIEIU-lE
EMIL: TEGNAP. (Ré co! kirldás.)
Az epikai élményeket keresö olvasó
egyik legvonzóbb varázsigl'je a
rúliuzú« volt. Az ókor han IIll'g- me
tamorfózisnak nevezték. allli' egy
Iur mún jelentelte Ovidius vagy
Apuleius és szamos elődjük vag-y
követőjük művét, a lélektan ibi> be
állítottságú újkorhan pedig- [eltcru
boncolás. sőt fejlődéRreg-l'ny lett
helőle. Néha csupán kitűzött száu
d{,kllak maradt, de a uiütai techn í
k áját állandóan Iej lesztette minden
kísérlet. Témáinak érése közben a
modern írót a tárg-yilag-os külsö
"alóság-ábrázolástól eg-yre jobban
elcsáhította a nem kevéshln' hű

sl'g-re törekvő. de szetuúlves ,"lllll"
nyekböl táplálkozó alanyi-ág. Proust
féle emlékmotívumokkat hanu
szerelvo vagy nietzschei diulektiká.
val téve fel a kérd óst: Wil' mun
wird, was Illan ist. Ilyen kor múr
oknyomozó életrajzról van szó.

Grandpierre könyve is leplezetlp
nül ebbe a műi'ajba tartozik, hiá
ba lehet úgy olvasni. mint eg-y re
gényt. A belső törtéués nyomja rá
izgalmáJt a könyvre. nlPlybell a
szerzö egyénisóg-ének kialakulasát
tár]a fel. Nem emlékek szakado
zott láncáról van benue szó. ha
nem a tervszerű vizsgálódús pg-yre
,iobhan elmélyülő szenvpdl'l~''''ről,



mely előtt egyetlen fontos kérdiés
van: ember és világ viszonya. A
hangsúly a ri.~:::onJI szón van. Az
egYI;niség belső maavánál vagy a
vil:íu objektív képl'nél sokkal [oh
ban l'rdekli, hogy - a mult század
természettudományos stílusában be
~z{'lve, hogyan kópződnek az
l-vgyűrűk ös milyen harcot kell
vrv n ia a fának, hogy Illeg ne fojt
sa a környezet. Mivel a küzdelem
nek az e~yénis(;g felől nézve in
k ább önvédelmi jellege van, ami
nek alapjául a k ónyszurű passzi
vitás szolgál, a Jll'Obll'ma nem utol
só sorban pedagógiai [ellegü.

Természetesen nem titkolhat ja pl
kr it ikáját az egl-sz ueveh-sl rend
szerrel szemben, melvnek különö
sen kút l~rz,;kpny pontját emeli ki:
""Yik a nauvrok LI mecnemértés
n;'wJő l'S ne~~lt közölt. ~lllelY le
/wlpt/pnnl' teszi, hogy oruanlkusan
bplpköltözzön a gYPl'lnpkbe vagy
lanlllóha a közölt anyag, tehát ha
;IZ ,-gYl~nis,l'g valamilyen irányban
I'pjlődik, az a család l-S iskola el
1,'IIf"re tört ónik, músrúsz! a mód
szerhihák mellett hír:ílja a közölt
allyag ternlf'szetl·t, melvet - dur
vún k if'ejezv« -- iu-m tari ell'g
idcszerűrlPk vagy gyakorlatinak.
Kitűnően elemzi a fiatalipiket,
IIlel.l'el senki spnl szaiJadílot! Iel
gútlúsai alól vagy (prell helyes
irúnvha, s igv az is, ami l'rték
/'('nl;e. tel,ie~en szervetlenül él,
Inl-g addig scm jutva el, hogy nleg
jpljP a megváltó kif'cjezóst.

Sokat lehetne lIIl'g IJeszl-Ini a
1;i)II~'vről, hogy találja Illeg a fent
vázolt helyzetnek társadalm i gyö
kr-rr-i! s hogyan leli meg ennek
r,"v,"n a kivpzelő utat. Idézni le
hplnp pl'ldáit, melvek sokszor
auvkdot ik usan csattanak vagy ana
lit ik us Idekfeltárússú mólvülnck.
1':rdl'·I~'. Franciaorsz:íg, Belgi'um, a
IlJag~·ar vidék l'S fővúros adják a
ken'tel a törtoutekhez. melyhen
apák "" fiúk , tanítók. tanárok,
küzdö iiutalok. polgúrok, szerel-
lIll'''' asszouyok vagy jpitnyok sze
I'ppelnek, egy nJindig ('1)('1' agy
szelll'nlP, l'S biztos tollával felvá
ilIIva. ragyogóan kiegyensúlyozott
nlgl hanyagul elnyu,itoll monda
tolá><ln. hog~' v(-gső E'redménykl'nt
lerögzít hess!' azt a megoldást,
Inely szenll-Iyi!eg ugyan az ÖVl" de
I'onatkozásaiban a Illagyal' glóbu
-1.1',. IIIPI~'pn ('Hink. I",id" Endrp.

DEVECSERI GABOR: AL-ALLAT
KERESKEDö, VAGY AZ IGAZ
SZERELEM DIADALA. (Dr. ra,ina
(;s Bokor kiadása.) ,- A sokoldalú
liatal költő most az o pera IlUffól
választotta, hogy klasszikus műfor

ditúsok és groteszkül antik-ízű köl
temények kövein l-lesl'e és hajlé
konyra fent nyelvé] t'S verskészsé
gpt Ielvillogtassa, Első pillanatban
indokolatlan bátorsáznak és a szó
nemesebb ('rtellJlt'i;en korszerüt
lentiek tűnik a k ísr-r let : könnyed
l'S holdog korok e Ionákul pl'e
sz iőz, kót, évszúzad óta tartó "tÖI'
ll'nplini napjaink" malomkővei kö
zölt szétmorzsolódoll és ig,;nyes
művúsz! burkából a ponyvar-a hul
lujtott mű laját onnan újra fel
emelni S a legnemesebb hagyomá
nyok ('rlelmében újrakölteni. De
ver-sr-ri k is művónek jelentősl;ge

t',ppell abból áll, ho,gy nem akarta
Pg'V PlTl' ul kalmatlau korban to
v',ÚJhfejle,zleni a műtajt. csak új
edényhen gyüjteni össze 'l !,'ui
italt, melyből már annyi (:vszáza~1
hörpentett boldogan. Az AI-álJat
kereskedében nem találunk egyet
len pontot. egy fordulatot. vagy
mozzanatot. malvet száza.loj, e
gyakorlata ki ne próbált volnu.
Sirba szomnrorlott tÖlllege!; út haló
kaeajút idt-zi nlinden lordulat. s a
v('w'n nem is tudjuk uuir, a jl'
leneteu mulatuuk-« valój úban. me
lyet Mol iör«, Goldoni, !'Iautus kö
zönsl''''p euvkónt vl'I"igka('a<rott
vagy ~úppe~; aZOII, h~gy őlt vt'gig
kacaglák. A nevot és, akar az ás í
tás, ragadós: ezt tudju minden
gyerek, S minl ha a reke-sz izmok
nak is volna rezonauciújuk . . Ezt
huszuúlt« ki Iínom t'rzt'kkel Deve
cser i Gúhor. S m in.Iez ueru gúnes
művóvel sze nrben , ink áhh le!xfőhh

ert\ny('nek nyugtázasa. '
Hog)' az egl'szlől a /'l"szleteket

;:p feledjük, mE'g kell erulítcni a
valód i l~S ál-állatkereskedő vl'gtele
niil groteszk versengését, melynek
mt'og k ülönös komiku ruol ad a bir
kózóvorsenv kereteit idl'ZŐ szeené
r ia, Ilallg,issuk ('sak, IlIikl;nt vélik
E'zek, v(-nsl'giikke! kérkedve el
nyerni zsug(;ri apjától az inuídotl
hölgy kezd:

A ""'ódi f;S ál-áli"tI,ei'l,,':el!ö
(felváltva) :

"Alvad a Vl'relll
Szaggat a t('rdl'lll
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Rogyadoz a lábam,
Motyog a szám,

Perceg az ujjam
Tágul a májam

Csikorog a csontom
De igazán!

Tudják, hogy fülem sem ép m:ír!
És rossz szemem tán titok?

Én ülve is reszketek!
Én pislogok!

Én sántítok !"

Imígy versengenek sántikálva e
két daliák. De a versek bizonnyal
nem sántítanak : pajkosan libben
nek r imről-r-inu-e, olykor hukf'en
cet hányva s furán finlorogva,
akárcsak Puck a rák közölt.
Igen mulatságos <'-s Iinom az állal
kereskedő áriá]a a nőkről 0s Mp
lekröl. S végül a catullus! núsz
,;neket id(-ző befe.iező kart-nek.
Mindebben persze a költő nauysze
rű melrikus gazdag-sága és hő

verskt',szs('g(, tündököl. Az t-g(,sz
szöveg oly ha] lékouy, változatos,
könnyed en csapongó: szinte vonzza
magához a zenét vagy hűvölí, lllint
a kígyó. S ez talán egyrészről hi
bája is (inkábh magának a műfuj

nak h iháj a}: mert önmagában nem
igen adható elő, viszont operai
színpadon a zene szükségképpen
mindig túlzengi <"s cljelentéktele
niti a legjelent(-kenyehb szöveget
is. - Primitív, pergő versei gyer
mekkorunk kedves játékversikúit
zsongatják fel elfeledett törnegeík
ből, velük együt l zümmögve ben
nünk Iovább. S vajjon lehel-e en
nél többet mondani komikus köl
teményről? Ha a szót nem aris
tophanesi, hanem plautusi értelme
ben használjuk?

Az ízléses szép kiállítású köny
vet, Bernáth Aurél néhány elraga
dó rajzával diszilette.

Som lJ/ó O,lJiirg!J.

KISS .JENő: NAI'FORDULÜ. I il'1'
délyi Szépmíves céh. - Koiizs
vár, 1942.) Kiss .Ienő ezelőtt öt év
vel gyü,jtötte össze verseit, első

ízben Kormos Ül'egen cím alatt, s
mint fialal költő, igórete volt az
akkor még külön csillagon f'ejlödő

erdélyi irodalomnak. Második kö
tetével ő is "hazatért" s erdélyisé
gének problematikájáhől az az
öröm maradt meg, mely a törté
nelmi változáskor eltöltöt le, ,zá nos
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versnek ' adva témát s az egész,
műhe beleolvadva. mint ú] és ma
radandó jellegű alaphangulut: az
if,júság villódzó f(-nyei után a ft'r
Iíkor "napforduló,ján". A másod ik
kötet a költöknél már nem szekott
igéret lenni s talán így llIég r-r
dekesehh, mert megmutat,ia, "o:~y

gazdagodott-e a költő, keresett-e új
utakat vagy inkább zárta bbra von
ta maga körül az alkotás határait.
pgvszerűsödött, jellezzetessé vált,

Kiss .Ienö második kötete. azok
nak, akik a költcszetbvn a ~engő

játékot keresik, nuntha egy haj
szállal kevesebhel adna. rnint a
Kormos ii reqen sej tel mes f('nyszü
rőse. A 'l'úhan liilcröztí «zonett ar
tisztikum a, a metafórákhan tobzódó
lermészel éhuóny, a verssé kiépltett
hasonlat. a porcellún pengésü r ím
Iechn ika után k(;tséglelenül nyer
sebb hangú .'s keményebb j.'p';sii
lett: kevesebb ,'ter <'-s több föld,
Ianvarahh, de emheribh. A regl
,játékos hajlarnból talán csak 'a
szavak bűvölet» murudt meg. .'Ic
valósúg errlejéhen múr nem "1I

hannak az Oscar Wilde-i tündérek.
a világkép száraz ('S t iszta, a .iap
forduló erős f(-ny(>llPn. de a :iZ<!

vak mögött m(-g' mindig ('I a mú
gia, a hason latébrr-sztő ha iIam, a
k ópzettáraítás mechanikus. de 1'11

nek ellenérc is moukapó gyömii
rűsége. Kétségtelenül relfig-yel az
olvasó pl. olyan öt lete kre. Íjog\'
szeptember az t,)Ső ernber a i1(I

napok kőzl, az Adúm, akii a nyúl'
parad icsomkr-rtjóböl k iűztek , Eg~'

másik verséhen p ilólúk tányérsup
ká i ához hasonlít]a a napot s utána
«lár-ulja műhelyt itkát : ,.E hasonlat
no m ,i ut pszenllw HIlla. hug~'ha

nem tünik fel hangárok sura."
Ugyanez a képzelet látja azonhan.
az ihlet erösebh sodrúban lezuhan:
l('gg-ömhnek az őszi rút, diuamik u
san (·rpz.tetve az idő csendes ka
tasztrúf'áját. S amikor Lázár nev.i
barátjára emlékszik egy nagylélek
zetű "in memoríam" versben, ak
kor a név bibliai párjának felid?
zr-sp pgyszerrp a keret prpi.'vel
zárju körül a verset.

Kelj fel Lázár! /{e/.i ld ;:eqdll!1
bnrúioml

P'bredj koldus, de .~zép diákicoro)j/!
Dütt gyolc8oid/)(íl lép} ki :T/!)"/

suqárzon,
Le.qyen meginI iiiz (J síi/(;/ lcorom]



tr/I" rrménnurl hpl karora /':i-
/liI"IIIn.

}lf/rúl"/Íg "ifjúSág. minl egykoT'In 
ih': metnrűl sZÍt'em bizlatás«

hangzik';
Kit ('lff'/Pdlt,k, nem hall meg, csak

,,/.<:ik.

Ki."" .Ienö hű az emlékeihez, ('S

'lk I IIIÖg-Citl emlékek vannak, már
füfi. Az ifjúság hang-ulatai helyett
súlvosabb tartalmak érnek meg
lwl;/JP, az eRZl1Il'lf>1 körültekintŐ
rr-Ilr-x iója, eg-Yl'lI és világ látvá
nyának Ielmérése, a nemzet ,';01'8

"rohl,"mái. szereleni helyett a csa
lád. a kaland után a hűség. S el>
Ilf' az irányba halad költészete is,

Vajda Endre.

THURZ6 GÁBOR:

IF.J. AMBR()ZY ÁGOSTON: SÉTA,
Lllunqária.} - Isléses, fínom kö
tet. tiszteletet parancsoló külsővel

'- l'R alig valamit mondó tartalom
mal. Maguk a versel, is ilyenek.
Formájuk SZI'P, tiszta. zenéjük, rí
meik ellen nincs seuuni kifogás

csak a moudanivalójuk sivár,
ball ál is, elhasznált. A sanszon na
gyon megfelelő müía] Ambrózy
szúmúra: ott még megáll az ilyen
Iajtn költészet, hiszen szép, lebe
gő, dallamos m indcn sora de
igy lebegni csak a súlytalanság
tud, ami még a levegőnél is köny
nye bb. Csalódás ez a kötet, egyé
nietlen, Kosztolányi tüzénél fölme
legített átérzesek rimbefogása.

Vlllor Me/lós

, ,
SZINHAZI KRONIKA

(;//1//011) ,~/Íl/d()1" kitűnő dráma-res
Im/r:ilor. LpvPl'te a port Kisfaludy
dgjúU'kairól - a "Kl'rők"-ről fö
lö;dpl!psell uuvau, Eötvös .JÓ
z"pfröl,1< iSl'lil'ud~' Sándorról, Csiky
C;prc:elvrő!. s az e lnu-Iefi szakern
'ber II;dúsút gyakorlatila!! is érvú
n~'f'"il\'P az utóbbi időben mind
gyakrabban kap kedvel ahhoz.
hogy lllaga is próbát tegyen. saját
ihletből meritve, a színpadon. A
';7.f·Jl"!'kurií ellw"leti t'S :,ryakorlati
tapa-z tulat Illeg is hozza aztán a
maga g~·tilllüleseit. Darabjai mes-
lprp'-'Idái a sznbályosan működö

szlnpad i fogaskerék rendszernek.
olya nok , II JiII t egy dramaturgiai
\'iz.,gadolgozAlt. a III i('rt megszerk esz
tő.i iil, csil laaos egYf'st '-~rdemel. Az
"hlll"lpli tudásnak ('S a gyakorlati
iil,'Vp!'!',"gllek ez a szerenesés talál
ko~á!'a :nálullk sxínpadi Írónál rit
kán fordul elő, Galamb Sándornak
ö"p "'S nuntája nyilván Hevesi Sán
dor l.. hPl. S itl van éppen Galamb
;-;ándor I'ogyatl'!{()ssága: ő is kiválóan
,;rti II nIPslerSl'g(,t, akárcsak Hevesi.
dp IIPIII költő. A "Hatalom" vígjáték i
és lirai jeleneteiben nem érezzük
Hevesi "Elzevir"-,ihlek Iínomsáaát,
költői bensősl~gpt, kedves humorát,
i It maga a technika dolgozik, bra
vurnsa n. a közönségnek ~yakori

'Hlllafsúgára. dp -- ezt meg kell

mondanunk, - költöl invenció, be
lülről való mondanivaló nélkül.
Száraz anyag ez, egy száraz kedély
feldolgozásában, aki drámalörténeti
búvár-lásai közben eltanulta Csiky
Gergelytől a humort is. Igy dar-ab
ja olyan, mintha nem Ő maga írta
volna. hanem valamelyik Csiky
Gergely bohózalból frissítette volna
Illa i színpudra. Ilyen f'élmúlt-Izű a
mese, a szembenálló csoportok raj
za. sőt llIég a neveket is mintha
Nazy Ignác vagy Csiky Gergely
szlnlapja iról leste volna le. A szí
nl'szel, fürg,;n Csiky Ger rely] ját
szanak modern ruhákban, el,ryiitt e
sükbö! senkit sem tudunk kiemel
ni, legfeljebb az összjátékot, -- ez
Galamb Sándornak, a rendezőnek
érdeme. - d iesérhetjük. Külsösé
gekben a Nemzeti Színház ezúttal
is bókezűeu sietell szerzűje segít
ségére.

*
Van savanyú és van vidám víg

[átékíró. VaszIIr!! Gábor nvilván a
legvidámabb. Humora olyan Iajtá
[ú, hozy még magát a szerzőt is
IJlegnevetteli. Mesúi is szeszélyesen
kanyarognak : egyik nevetés-ötlet
robbantja k i a másikat, s nlinden
nagy nevetés egy-egy vicces, bolon
dos jelenet is egyben. Viccekre.
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