
mennyire igyekeztek apostoli munkájuk eredményét állandóvá tenni,
Nagyvárad is, hová a XVIII. században ismét visszatelepedhettek, igen
megkedvelte a pálosokat. Csáky Miklós és Forgách Pál váradi püspökök
óhajára a szemináriumban is tanítottak teológiát j de leginkább P. Péchy
Demeter (t 1755) tűnt ki közöttük. "szuggesztív papi lélek, ki igen nagy
hatással prédikált a híveknek. Az 1742. évi járvány idején hősi lélekkel
járta a betegeket és hallatta köztük Isten vigaszaló szavát. Legendás hírű
ember volt. Hívei boldogok voltak, ha Iáthatták, Isten különös kegyeltjét
látták benne ... Nagy tisztelője, Fábry Jakab, nagyváradi kanonok igaz
megilletődéssel mondta róla, amikor haláláról értesült: ..Valóban a szent
rend és mi is nagy munkást vesztettünk az Úr szölöjében: az ő életszént
ségét és buzgalmát a pestis idején tapasztalatból ismertem megj imád
kozom és misézem érte míndennap, nem azért, hogy használjak neki,
hanem, hogy ő segítsen rajtam közbenjárásával Istennél." (Dr. Kisbán
Emil: A magyar PáloSrend története, II. k.• 57. I.)

Ilyen munkásokra volna szűkség újból Erdélyben, hol ismét mérhe
tetlenül megszaporodott a munka, Bár kűldene az ő aratásába új munká
sokat az aratás Ura. Talán nem lesz meddő ez a vágyunk és fohászunk:
remélni akarjuk l

P. Gyéressy Agoston O. S. P.

E L V E K É S M Ü V E K
DÉNES TIBOR: ÉJSZAKA. (Bar
kóczy-kiadás.) Dénes Tibor tanul
mányain és kritikáín kívül eddig
csak novellákkal árulta el szépíróí
hajlamát. Regénye most igazi meg
lepetés! Egyceapásra sikerült meg
valósítania azt a regényműfaj t, ame
lyet elméletben már régóta sóvár
gunk, s amelynek kialakítására
évek óta kísérletek történtek: a
katolikus Ielkíségű magyar spiritu
ális regényt. Műve olvasása köz
ben valóban egy lélekben élő, spi
rituális emberélet atmoszférájában
lélekzünk. az elsőtől az utolsó la
piz, a nélkül. hogy a regény az in
tellektualizmus és a lélekelemzés
bőségétől elvesztené fordulatos re
gényszerű érdekességat. Dénes az
első, akinek többé-kevésbbé sike
rült nálunk megvalósítania a spiri
tuális téma, a különleges forma és
a műfaj összhangját.

A téma: a főszerenlö prelátus
egyenletesen fölfelé ívelő papi éle
tének és lelkének lassú leszerelé
se, fokozatos - lebontása egy sors
döntő esemény - édeanyjának ha
lála után és a magárahagyott férfi
csöndes fájdalomba torkoló kísér
letei arra, hogy magányát más em
beréletekkel oldja föl. A formában
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a francia lélekelemző regényered·
ménveit hozza át Dénes, - meg
szekott túlzásaival. hajszálhasogató
lelki luxusával, de pompás spiritu
alízmusával, eredeti regénymódsze
reivel is .. Kétségtelen, hogy Proust
csodás lelki orgiáí, a francia új
katolikus regény - főleg Bernanos
- eredményei, a modern lélektan
felfedezései, a magyar katolikus
regény - Balla Borisz. Possonyi
László és Just Béla - termékeny
erőfeszítései és Szerb Antal meg
Márai merészsécének felszabadító
hatása nélkül aligha született volna
meg ez a regény. Ezen a műfaji

családfán nincs mit rejtegetni 
Proust nyomában még ma sem
szégyen jární ; a témaötlet. a prob
léma, a kidolgozás egyéni változa
ta, meg a téma, forma és műfaj

összhangja így is a szerző érdeme.
Dénes, mint regényíró, különben is
nyílt kártyákkal játszik, s maga
tereseti ki művében pszichológiai
alaptételeit és formai fogásait: a
tárgvi és lelki emlékek prousti
apoteózisát (a belvárosi plébános
például szándékosan visszaidézi a
negyven év előtt hallott Mignon
előadást, az opera nartitűtájával

maga előtt), a modern regénytech-



-níka idő-feloldását, a freudi tudat
alatti és lélekanalizist. az adleri
rekompenzácíós törekvést, a jellem
öröklés tanát, a máraías párbeszéd
nélküliséget, s következetesen al
kalmazott rezényköslö formáját, a
francia reaénvekböl jólismert "bel
ső magánbeszédet",

Ez a monologue intérieur ögazi
művészetet követel az írótól, mert
utólagos elemzés formájában kell
valószerű, haladó történést adnia,
- az eleven élet rekonstrukcióját.
A legkisebb melléfozás. bizonyta
lanság' vagy gyöngeség kisiklásztja
a regényt és nevetségessé vagy
groteszkké silányítja. Dénes regé
nyében különben sem riportról van
szó, az élet másolásáról. esemény
sorok logikus egymásutánjának,
-életalakította "regényének" egyszerű
lej egyzéséről, némi stíluskészség
segítségével. Az "Éjszaka"-fajta
regénvhez elengedhetetlen az át
élés és az írói léleknek egész ki
fínomult, gazdagrétű élménykincsé
vel és kiműveltségével a mű mö
gött kell állnia aranyfedezetül, hogy
a regény csakugyan mély, értékes
és érdekes legyen.

Dénes szinte "elvi alanon" ková
esol ehhez a spirituális regénytor
mához. "Mert mik voltaképpen a
történések? - kérdi a regény
egyik helyén. - Gondolatokkal kt
sért és szavakban megrögzített
mozdulatok ... Nem a mozdulatok,
a szorosan vett cselekvések tehát a
valódi történések. A gondolatok és
a nyomukban járó szavak által tör
ténik minden", A lélek által és
a lélekben vannak az igazi törté
nések." A történet epikus elbeszé
lése helyett így hatol be az író hő

se lelkébe, hog'y azon keresztül
tükrözze az eseményeket és a re
g'ény lelki problémáit, Ha az író
művészet ereiével meg tudja való
sítani az olvasó beleélését el!y öt
ven--hatvan éves pap lelkébe:
nyert ügye van. És Dénes meg
nyerte a játszmát. A papi lélek
biztonságának nagy nyuzalma, a
mely elárad a regényen, hatalmába
keríti az olvasot, és ellenállhatat
lanul körülfolyja az öregedés átha
tó mélabúja, hog'y a regény vég'e
felé annál biztosabban kövesse a
lemeztelenült lelket a megtisztító.
megnyugtató Istenhez-emelkedés út
ján. Pap sem írhatta volna meg
ezt meggyőzőbben.

A regény persze azért még ko
rántsem "tökéletes", Legnagyobb
hibája, - amely egyúttal elárulja
első-rezény-voltát is - az, hogy az
író mindent bele akart sűríteni, a
mi benne forr és fölg'yülemlett,
még nem válogat és nem takaré
kos. Ez a tömörséget és a téma
egyenesvonalűságát veszélyezteti,
Nem a kezdő írók vesszöparípájá
ra, az önéletrajzi elemek, a saját
élmények beszövésére I/;ondolok iU
- ezeket Dénes ügyesen elkeveri
a regény nyersanyagában. - ha
nem inkább a regény lelki és szel
lemi megterhelésére a művelt, vi
láoot látott szerző intellektusának
és a regény pszichológiai kelléktá
rának túlságával. Főkép két helyen
mutatkozik ez meg a regény so
rán: ott, ahol az író alakiainak ér
velésén keresztül érezhetően a sa
ját mondanivalóit szövi bele a re
gény objektívanyagába, meg a ne
gvedik részben, ahol szinte már
túlsok is a fínom elemzés. a "re
gény" túlságosan "áll"; ,

Olykor kissé zavar az idő-egy

másután bizarr félretolása is, mert
a lelki valóság zavartalan átélése
helyett állandóan érezteti a fikci6t,
a "regényt". Mikor kezdi monolög
ját a prelátus? Először azt hisszük,
hogy anyja temetése napján; majd
egy nappal később; végül a jövő

is a multba hátrál. Merész kísérlet
volt az elsöszemélyű közlés is, a
pap nevében, hiszen itt a fikció
nyilvánvaló: az író szándékosan
nem naplót vagy emlékiratot irat
hősével, s nem is valami láthatat
lan hallgatóhoz beszéltetí, hanem
csupán a szuzgesztív forma kedvé
ért választja ezt a közlésmódot.

Nem egészen tiszták a körvona
lai a regény lelki tételének sem.
János. pap emberi kapcsolatai
Kristóf, a viharos ifjúsá!!' után ko
lostorba vonuló öccse, Albert, a ha
'lJálba repülő pilóta és Magda, a
vőlegényét követő áldozatos falusi
tanítónő - míndmegannví kísérlet
arra, hogy az anya eltűnte után
belekapcsolódjék valakibe a vissza
vonhatatlan magány ellen. Köteles
séget vél teljesíteni velük szemben,
noha tulajdonképpen neki van
szüksége rájuk. De - a regény
szerint - egyikük sem kötődík

hozzá annyira, hogy ellentétben áll
na az apostoli szerétet mindenre
kiterjedő parancsával, s hOlO' ezért
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a regény utolsó felezetében elhí
házottnak kellene éreznie életét a
halál előtt. Itt vagy a tételben,
vagy az illusztrálásban van valami
fínom repedés. De a feloldás 
Istenben - Így is szén és föleme
lő.Az öregség szép, mélabús dal
lama lengi át a regény második
felét, IS ez époly szuggesztív, mint
első felében a papi lélek halk szo
nállája.

Szokatlan, hogy a kritikus bírá
lata végén tanácsot adjon az író
nak. Dénes regénye azonban olyan
kísérlet, hogy megérdemli. Az
egyik tanács az, hogy ne érje vá
ratlanul, ha regényét a mai lelk.i
etlen korban közöny vagy támadás
éri műfaji természete miatt. El le
het képzelni, mílyen fényűzésnek

tűnik majd az egyedül üdvözítő

tárgyi realizmus hívei előtt az ilyen
lelki fínomságokba bonyolódó re
gény. Ez a regénylajta természeté
nél fogva keveseknek szól; de
azoknak élmény lehet. A másik ta
nács: a regény sikere e kevesek
előt;tl ne ö!sztönözze az írót gyor
ütemű termelésre. mínt nem egyet
írótársai közül. Az ilvenfajta re
gény annyira kimeríti az író lelki
tartalmát, hOln' az új alkotás las
sú, alapos újratöltödést kíván tőle,

hacsak meg nem kísérti a fölhígu
lás veszélyét. Az, hogy Dénes érett
férfikorban, becsületes érlelés után
lépett regényével a nyilvánosság
elé, biztosíték arra, hogy a siker
nem túlságos érzékenységre fűti,

hanem a téma még tisztább körvo
nalainak keresésével és az Írói esz
közök még fegyelmezettebb föl
használásával tökéletesíti majd'
megtalált regényformáját. amely
nek oly meglepűen érett példányát
adta már első regényében is.

Makau Gusztáv

BöKAY JANOS: LAZ. (Singer éS
Wolfner-kiadáS.) Mindabból, ami
bűbájosat vagy különöset. elgon
dolkodtatót vagy megrendítőt va
laha átélt az Író. akár kultúrált és
érzékeny szegény kis gyermekként,
akár mint szeretetreméltó felnőtt

és közkedvelt szerző sokféle nagy
világi és emberi kapcsolatán ke
resztül, aztán a "Lázak" tisztítótü
zében vagy tengermelléki szemlélő

dései jóvoltából, mindebből, tehát
térben és lélekben mozzékony éle
te bőséges emlékkészletéből tucat-
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számra tudott kikerekíteni és egyé
ni kísérlettel hangszereini tárca
terjedelmű és sodróan érdekes kis
írásokat. Irásokat, amelyek a no
vella múltszázadbelí műfaii kötött
ségéhez és mostani lírai oldottsá
gához viszonyítva valahol a fejlő

dés közepe táján helyezkedhettek
el és kellemes egyensúlyállapotot
mutatnak.

Hogy ez a forrnaszemlélet Bókay
számára sem idegen, sőt hogy mű

vészi önismerete is bizonyos fokig
éppen rajta sarkallik. kitetszik ma
gának az írónak az osztályozásából
is, amellyel kötetének mintegy
negyven darabját éppen ennek az
áradó líraiságnak a mértéke sze
rint és a formabomlás arányában
különített e el tulajdonképpení no
velláitól és sorozta be - "Mesék
magamról" és "Játék a tollal" cím
mel - csapongöbb és rögtönzés
szerű kis opuszai két külön cso
portjába. De amennyire lényegbe
vágó ez az elméleti me!lkülönböz
tetés, éppoly kevéssé következetes
is gyakorlati keresztülvitele, a
mennyiben éppen ezen improvizá
ciók, ezen vallomásszerű csevegé
sek és múltbarévedő hangulatké
pek között akad többek között egy
olyan élesrajzú és magávalragadó
an cselekményes városriport is 
Varsóról, - amely még Kosztolá
nyi pontos és elegáns útiképeinek
is díszére válnék. De még jobb pél
diára is hivatkozhatunk: uzyancsak
e szublektívebb, sőt már-már lel
kendező változatok között találko
zunk kirivó kivételként a krokí
szerűen eltúlzott és csak csattanóra
menö Talál6s kérdéssel is, amely
mesterségbeli vonásokon Idvül alig
árul el valamit az író ból.

Talán mondanunk sem kellene,
hogy nem mearováskén említettük
meg ezt a kis elrendezésbeli követ
kezetlenséget, hanem inkább an
nak a bizonyítására, hogy maga
Bókay is még a legszámítóbban ki
tervelt és poentírozott! aprósásraí
ban is benne tudhatja embervolta
lényeges többletét is. Csakugyan
benne is van ezekben nemcsak
írói alkatával. hanem világfias és
áhítatos, kontemplatív és élmény
éhes, gyöngéd és nyers, emberba
rát és távolságtartó, áradozó és irg
nikus, életböles és bohémesen
könnyelmű jelentkezéseivel is, szó
val egész gazdagon rétegezett és



rokonszenvesen ellenmondásos tm
beri egyéniségével és minden sze
mélyi érdekességével. És mivel je
lentékenyaz író és kivételesen von
zó az ember, örülünk is mínden
szubjektív jelentkezésének méz
miniatür meséi fordulópontjai kö
rül is. Sőt annál szívesebben lát
juk színonimái és parafrázisai öm
Iését, Iírája és életszeretete újabb
és újabb hulsámaít, minél hajlé
konyabbá tudják ezek lágyítani az
itt-ott eltökéltnek, vagy csak ruti
nosnak érződő és így előrelátható

cselekményvezetést. és minél in
kább el tudiák terelni a figyelmet
kedvelt csattanótípusai robbanó si
keréről.

Ért tehát ehhez is, éppen azért
legújabb kötetét bizonvára azok is
érdeklődve és megbecsüléssel ol
vassák, akiket az elmosódott körvo
nalak, a lebegő hangulatok, a sú
lyosabb, szabálytalanabb s hitele
sebb rneselakok, valamint a transz
cendensebb életérzés szeretete már
kissé el is térített a novellának
Maupassant-Maugham-i, tehát va
lószínűleg örökkévaló, csak éppen
nem egészen időszerű válfajától.

Antal LáSzló

KEYES PARKINSON FRANCISKA:
ÉGBEN IRT KöNYV. (Karmeliták
kiadása, KeSzthely.) Martin Teréz
életszentségének hatalmas hatóere
[ét mi sem bizonyítja jobban, mint
bogy egy amerikai szenátor felesé
ge, Keyes Parkinson Franciska,
protestáns létére átiön a tengeren
túlról s a helyszínen könyvet ír.
"A Lisieuxi Kis Virázuak földi
életéről." Saját bevallása szerint
nem ért a katolikus aszkézishez.
sem a teológiához, csupán egy át
lagos nő, aki átlagos eszközökkel
próbálja követni és leírni azokat a
Iépéseket, melvek a Kisded Jézus
ról nevezett Teréz nővér szentté
avatásához vezettek. ..Szabadon
idéztem soraimban nazv és bölcs
tekintélyektől - írja -, mert nem
reméltem, hogy az én szavaírn ki
tudnák fejezni azokat a zondolato
kat, amelyeket ezek a nálamnál
annyira hozzáértőbbek adnak elő,"

Megkapó ennek a protestáns író
nőnek az alázata, amint Franciaor
szág -fíatal szeritiének életútjait kö
veti azzal a céllal, hogy könyvében
míntaképet állítson fel a legfelsé
gesebb és legmagasabbfokú egysze-

rűségnek, írásában köznapi nyel
vet használ, hiszen köznapi embe
rek és nem ezvbáedoktorok számá
ra ír; sorai általános használatra
vannak szánva. Kis Teréz alapelvei
minden életpályán. a föld bármely
pontián és minden körülmények
között alkalmazhatók. ..A kis ös
vény, melvet ő számunkra kinyilat
koztatott - írja - egyáltalán nem
tekervényes, nem haladia meg
erőnket és tehetségünket és nyitva
áll mindenütt, bármily egyszerű

ember számára."
Az írónő, aki tengertúlról jött,

női szemmel látia és láttatja meg
nagyrészt velünk a dolgokat és épp
azért sok olyasmit is észrevétet,
ami eddig a férfi-életrajzírók fi
gyeImét elkerülte. Számtalan, ed
dig fel nem fedezett szépséggel
gazdagítja az életrajzi adatokat és
rendkívül érdekesen mélyed bele
a Szeut Terézke lelki fejlődésé

vel, illetve lelki válságaival kap
csolatos részletekbe.

Az amerikai, nagyobbára a kato
lícízmuson kívűlálló és csupán a
közönség kíváncsiságát kielégíteni
vágyó olvasó számára készült ez a
könyv. Magasabb kegyelem folytán
azonban olyan munkává nemese
dett, mely részt vesz az Utmutatás
művében: ezrek szemét teszi látó
vá, ezrek fülét nyitja meg a lélek
magasabbrendű szépsézeível szem
ben s ezrek szívébe suhan be sora
in keresztül mint a szerétet tüzé
ben égő mintakép a kis Jézusról
nevezett Teréz nővér törékeny
alakia.

A fordítás - angol eredetiből 
Páter Ernő karmelita atya kiváló
munkája s nagy hozzáértéssel és
szeretetteljes gonddal készült.

Molnm- Mihály

NÉGY KISREGÉNY. T h u r z ó G á
b o r: A b r a z il i a i k é r ő. -
L~vaBs G~ula: Ronf~
t á r s n ő m, M'j c h ell i n e.
Takáts Gyula: Vágják a
berket. - Birkás Endre:
K e l e p c e. - Diárium Könyvtár.)
A "kisregény" nem új műfaj sem
a külföldí, sem a magyar iroda
lomban. Új talán csak a név, mely
ben a regény elé tett "kis" szé ön
kéntelenül mentezetödzésként hat,
vagy még inkább állástozlalásként,
mellyel az író a mai mennyíség
szemléletű próza korában a minlJ-
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~éget akarja hangsúlyozni: a sok
kal szemben a művészit, az érde
kessel szemben a jól mezírtat, az
anyaggal szemben a formát. a mín,
den áron hatni akarással szemben
az alkotás tudatossázát s alakítás
intellektuális örömét. Valóban a
mínöséz-munka [ellez miatt több a
kisreg-ény, mint a novella és más
mint a rezénv. A novella leg-lénye
gesebb eleme a röztönzöttséz és a
zárt kompozíció: a kisrezény eb
ből a kompozíció zártsázát és a

"cselekménv ezv rebbenésű átlátszó
ságát őrzi meg, - de fölé emelke
dik, amikor a novella snontaneitá
sából folyó pongyolassov- 1 szem
ben parnasszista kidolzozottságot,
:az elbeszélés nagyobb igényüségét,
a jellemfejlődés több mozzanatú
szempontjait tartja szem előtt. Kü
lön terület ez: a 'kis regénynek
nem szabad a csupán egy novellá
nyi lélegzetű anyag lényegtelen
-elemekkel való feltöltésévé válnia.

De különbözik e müíai a regény
től is. A regény áramlás, folyam,
mely sorsokat, korokat. társadal
makat hömpölyget ráérő sodrással
tova. A kisregény sodra gyorsabb
és szabályozottabb, hordaléka ke
vésbbé megrendíté, folyása ritmu
sosabb, vize átlátszóbb. Nem sza
bad benne lenni rikító színnek, ki
abáló eseményességnek. lélektani
s7Jándékoltságnak, érzelmi túldi-
menzionálltságnak. Nem szabad
ponyvává vagy forgatókönvvvé vál
nia. Pedig ez irányban nagy a kí
sértés: az egész könnyen részekre
hull, a részek könnyen kaphatnak
mértéken felüli megvtlágítást, az
alakok elhirtelenkedett tipízálást s
az események sablonná váló terje
deImet. Holott a kisregényben van
valami a szimfónía szigorú zártsá
·gáb6l, arányosságából, tiszta hanz
szereléséből az opera nagyigényű,

széles kábulatú vílázával szem
ben .. , A szimfónia mondanavalö
ját nem mondhatja el sem az ope
ra, sem az étude. Ugyanigy vannak
életérzések. sorsok, melyek a ma
guk több mozzanatú zártságnkban,
gazdagabb szinezetű egységükben
épen a kisregénY formáját igény
lik.

Thurzó munkája (egy özvegy in
gadozása az új lrérö és gyermekei
között) szépen illeszkedik be ebbe
a keretbe. Sajátosan 'I'hurzó-í kör
nyezet: 'a pestbudai századforduló
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kispolgárság-a. A látszólag érdekte
len világban persze az alakokat
erősebben meg kell világítani; mint
a mikroszk6p alatt. A mikroszkóp
aztán egy egész miniatür-életet de
rit fel, itt-ott szinte kegyetlen vi
lágoslátással (sőt a befeiezést a
groteszkhez közelítve rikítóvá is
teszi). Szándékosan lefokozott stíl
igénytelenség, ténvállító realitás,
nagyszerű lélektani elemzés emeli
ki még -ezt a világot. Tudjuk: ez a
legnehezebb stílus, mert odadobott
hangulati szavak helyett itt csak
egyet: a legkifejezőbbet lehet hasz
nálni.

LovaSs rnunkájának tárgya: a
Páris-élménybe elhelvezett szere
lern az idegenné vált leány iránt.
Vannak elődei, de Lovass épen azt
mondja Párizsról és a franciákról.
amit eddíz .nern mondtak: ami a
mindennapi francia élet és lélek.
Micheline is a francia lány: érte
kezik és játszik, mert a franciák
nál a logika és a játék maga az
élet. Ennek a valóban átélt életnek
meleg hangulata árad a rezényböl.
Mert a kis regény csupa hangulat,
csupa szubjektív líra, melvnek
pompás öltönyt talál a sokak által
irigyelt és utánzott, kissé fölényes,
kissé racionális, játékosságában is
igen mélyízű - francia elbeszélő

stílusban. Elemző készségében u
gyan itt-ott túl sokat is mond a
belsőről, franciásan kézzelfoghatóvá
elemzi a lelki mag-atartást. - hogy
aztán az ellentétek harmóniájában
teremtsen egysélret.

Takáts ereje inkább a részletek
ben van, mint az egészben. A tör
ténet .Jdtaláltnak" hat: nincs ben
ne belső szükség és arány: az er~
sen két részre hulló mese középén
ezért nagyot esik az érdeklődés. A
népszínműtöl (vagy talán a "ma
gyar" filmtől) kölcsönzött idealizált
érzelgősség és humánum és bizo
nyos M6ricz-féle vérmérsékleti túl
dimenzíonáltsáa sem hat életszerű

en (különösen nem a végső indoko
latlan színpadias tragédiában).
Üdén hat viszont a mese szövésé
ben jelentkező balladai izgalom, az
elbeszélés mértéktartó purítánsága
és a Takáts-ízű kedves líra. Kár,
hogy a "berekvágásnak", a láp le
csapolásénak. kiseposzi sors fordu
latának tablóját nem festette szé
lesebb igényüre.

Birká8 munkájának mesé]e vi-



szont sokkal több mozzanafú, sem
hogy beleférne a müí'a] keretébe.
Innen a történelnek nagy áthídalá
sokkal szétszag'g'atolt k<"pekbe való
szedése, Érthető, bogy a nagyobb
teret igény\ö lelki Icjlódús igy hiú
nyossá, "I'ílmszerűvé" válik, mikor
is a sejteni valót szükségszerüen a
rikító, II Ioglkust az önkónves vált
ja iel, mert nincs idő a müvészí
kiél',ielésre. l'edJg Hirkasnak van
nak írói kvalitásai : reális humora,
elbeszélé'sünak könnyonsóze és ízes
sége, valamint meglepő kurikatí
I'OW k észsége,

Marl,inkt) And,'ás

HANS CAROSSA: EGY ELV ARA
ZSOLT VILAG (Frauktin}. Széles
skálájú, nagykoncepcíó] ú regény
helyett az emlékezés lassan áramló
hullámain vezet át Carossá önélet
írása. A gyermekkor s az ifjúság
újraéledése az "Eine Kindheít" s
a "Verwaldungen einer Jugend",
Arról a korról szól, amikor a gyer
meknek még homlokpánttal kell
megkülönböztetni a jókat és rosz
szakat s a világcsodálkozás első

nagy misztériumát éli. Az ifjúság
rajzában inkább tudatosodik mind
ez, mint élm-nvezerü lenne. Finom
csipkék a könyv egyes részletei,
apró, nüansznyi pontosságú meglá
tások - ezekro épül a nagy egész
is. Szerkezetet, egységet hiába ke
resnénk benne, de nem is igen hiá.
nyoljuk: az egyetlen Iöszernélv
érzéseiről. gy('l'meki reakcióiról ér
tesülünk, m int ahogyan a nagyon
komoly nuplókban találjuk az
egyén belső rajzát vallornásszerü,
őszinte ponlossággal. Ez a könyv
igazi ereje: az őszinteség s a sok,
sok részletszépség.

A német kisvárosok idillszerű,

csöndesen kedves élett'[ vetíti le
Carossa könyve. A serdülő gyer
mekkel együtt éli át az olvasó az
iskola, a templom, a szűlői ház, az
ünnepek meglepetését, örömét, bá
natát. A kisfiú játókairól, a kert
ról, aharátokról közvetlen képet
kapunk, akár a saját multbasüly
lyedt r-mlékeink lennének. Főkép a
környezetrajz megkapó - pontosan
érzékeljük a gyermek szűkebb s
tá~abb hazáját, a polgári családot B
a helységek légkörét.

Eszközeiben a legegyszp.l'űbb Ca
rossa, Regényes elemeket szinte

tudatosan kerül. Nagyon nyugodt,
ringató hangulatú olvasmányt nyujt
ig'y, izgalmak, ravasz fogások nél
kiil, csak stílusával és emberi hang
jával akar és tud is hatni. Az egy
szerű emberek, nviltarcú, titkoktól
ment alakok így is megragadják az
olvasó figyelf(~t s csakhamar szere
tetét, érdeklődését is meghőditják.

Sok gyermeki finomság, naivitás
dereng a soruk között s így, cse
lekménytelenül is csak nagyon rit
kán válik vonatottá, ismétlövé.

Thurzó Gábor szép, stílusos for
dítása hűen az eredeti hanzulathoz,
megteremti azt a légkört, mely Ca
rossa könyvének élvezéséhez szük
Séges. Talán nem' is annyira re
gényt olvastunk, mint inkább elő

kelően finom, természetes eszkö
zökkel megírt emléksort. melynek
legszebb dícsérete, hogy alighanem
az olvasóban is mearezzentí gyer
mekkorának húrjait. Nem a nagy
művek Iorrósáaával, de az emberi,
szép és kedves írások üdeségével
éri el a könyv megérxrlemelt sike
rét.

Vidor Mikl6s

DR. RUSZNYAK GYULA: A Nö
A MODERN TARSADALOMBAN.
t Seesü [stván 'Társulllt kiadása.)
A szerző ezúttal eltér szekott mű
ködésí területéről, a íalukutatástöl
és a nöproblémának szenteli köny
vét. Indítóokul e mü megírására az
készteti, hogy Magyarországon
aránylag kevés az e kérdéssel fog
lalkozó komoly tanulmánv, bolott
szerinte a nőkérdes mezoldása je
lentős összetevéje lenne II társa
dalmi kibontakozásnak.

Tekintettel arra, hogy könyve
komoly íelkészültségael. ~-éleskörű

tájékozottsággal B minden idevágó
kérdést felölelő áttekintéssel ké
szült, számíthat nundbazek érdek
lődésére, akik a nőkérdés megol
dására gyakorlatilag hivatottak és
akik az általános krizisböl való ki
utat e szemszöghől is keresik.

Rusznyák Gyula könyvének első

rézében a történeti feminizmus ke
resztmetszetét adja, a nő politikai,
gazdasági és nemi emancipációlát.
majd a mai nő problémáit tárgyal
ja, a hivatáskiválasztást~l a ~saládi
[ogálláson út az anyaságíg. Mínt te
hetséges szociográfusnak, nem ke
rüli el figyeimét a legapróbb gya-
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korlati részlet sein, mely az egyén
nél talán csupán divat, a tömeg-nél
azonban már gyógyításra szorulé
kórtünet.

Hivatkozik, többek közt, Gertrud
Le Fort-ra, illetve "Die Ewige
Frau" című munkájára, melynek
gondolatgazdagságából és meggyőző

erejéből új értelmezést kap a nő

személye. "Nem az éhségtől és IO'Ü
lölettől eltorzult bolsevikiproletár
arc zz, amely végveszélyét jelent
heti kultúránknak és emberi vilá
gunknak - írja - hanem sokkal
inkább a modern nő banális és ki
sértles arca, vagy helyesebben: az
arcnélkü.li maSz"ja a model'n nDi·
eS8égnek". •

Mint lényegre azonban Russnyák
mindig az Egyház örökké aktuális
és az Evangélium szellemét sugár
zó folfogására épít. Különös nyo
matékkal hangoztatja azt a jelentő

séget, melyet az Egyház a női qua
litásoknak mindig is tulajdonított
és hogy a hivatása magaslatán álló
nők szellemi és erkölcsi missziójá
tól várja végeredményben ma is a
katasztrófák elhérftását.

Molnár Mihály

ZOLNAI BÉLA: II. RAKöCZI FE
RENC (Frankiin), A Szekfű Gyula
szerkesztette "Magyar életrajzok"
sorozat újabb értékes kötettel bő

vült: Zolnai professzor az újabb és
régíbb Ráköczí-elméletek nagyvo
nalú összefogásából írta meg kitű

nő monográfiáját.
A fejedelem alakját körülvevő

miBztikumot megtisztítja, emberi
közelségbe helyezi s egész életének
rövid, táblázatszerű történetével
egy csapásra elmellözí az iskolás
történetírás mödszereít. Nem any
nyira az eseményekben ,mint kö
vetkezményük mérlegelésében, a
fejedelem lelkére tett hatásukban
látja megalkotnivaló föladatát Zol
nai. S magát a fejedelmet is asze
rint ismerjük meg könyvéből, a
ho~ a naf'l"Y próbákat, a történe
lem igazi vizsgáit kiállja. Ezeken
az epizódszerű jeleneteken igyek
szik meglátni az író az igazán jel
lemzetest.

Széleskörü figyelme mindenre
kiterjed. Rákóczi, a hadvezér épp
ú~ új megvilágításban áll előt

tünk e könyv elolvasása után, akár
a diplomata, az emlékíró, az 01'
szá~M. Igyekszik ip;azságot seolgal-
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tatní neki II a széls6séges szempon
tokat józan tudatossággal mérle
geli: eneek eredménye mértéklát6
tárgyilagcssága s tapintatos, de be
csületes állásfoglalása a Ráköczí
vitában.

Zolnai Béla könyve minden bi
zonnyal jelentős érveket ezélaltat
meg II. Rák6czi Ferenc mellett s
gondos vizsgálattal ad elégtételt a
szabadság-harc sokak által kétség
bevont szakszerű vezetésének. Rá
mutat, mennyire a szarencsétlen
körűlmények csoportosulása, sok
szor jelentéktelennek tűnő esemé
nyek alakulása pecsételte meg a
füg~etlen Magyarország eszméj éért
tán utolsónak fegyverre kelt Rá
kóczit céljának elérésében.

Nemzeti szempontjainknak is
mindenütt eleget tesz Zolnai Béla
kitűnő Rák6czi-monografiája. Tel
jes egészében méltó a kitűnően

szerkesztett sorozathoz, annak is
legsikerültebb darabjai közé tarto
zik.

Jlid{)r Mik/ós

A. J. VOJNOVA: UHAL TRöSZT.
A modern orosz regénynek két
nagy ága van: egyik a történelmet
igyekszik ú] szempontok szerint
ábrázolni és él tékslní, másik az
októberi forradalom által teremtett
helyzet problémáival küzd, Voinova
rnűve az utóbbi csoportba tartozik.
Az Ural Trösztnek. egy nagyará
nyú gazdasági vállalatnak szakmai
tanácsadója beszéli el benne az
üzemnek és saját életének válsá
gát. A proletariátusnak, míg az új
munkásnemzedék felnő és elnyeri
a megfelelő kiképzést, szakembe
rekre van szüksége az üzemek ve
zetéséhez s igy nem nélkülözheti a
régi rendszer mérnökeit, tudósait
és gazdasági szervezöit, akik [élpa
lástolt mimikrivel vagv kétségbe
esett erőfeszítéssel szeretnének be
illeszkedni az új rendbe, mint a
szerző nevezi: a marxista valóság
ba. A tröszt, melynek utolsó izgal
mas hónapjai zsúfolódnak bele a
könyvbe, az Ural természeti kin
cseiből készít dísztársvakat s ezek
ben a féldrágakövekben az elbe
szélő flihős saját osztályának, a se
hova nem tartozó szellemi réteg
nek szimb6lumát ismeri fel. De ft

változások nemcsak a gazdasá~ vi
lágot érintik, hanem, az egyéni éiet
minden formájába is ln'ökereseD



belenydlnak. lappanR6 ölztlSnOket
szítanak fel, bonyodalmakat tá
masztanak, trazédiakat pattanta
nak ki.

A szerző a szemtanü elevenségé
vel és hítelessézével vázolja fel a
nagyarányú tablöt, maly azonban
[zig-vérig reR'ény, A nagyorosz el
beszéll.lk örökségét folytatja: min
den oldalról megvílágított, egyéni
ségükben gyakran ellentéteket
egyeBítl.l alakokat teremt, vesékbe
lát6 lélektani élesséR'llel kutatja fel

ft cselekedetek le~tkoBabb rugdit,
a rohanó és sok párhuzamos szál
b61 összefont cselekményt nagy
drámai jelenetekre épiti fel. Nagy
arányú bezámolö a könyv az egy
mással ütközl.l világnézetek hábo
rújáröl, mely mégjobban aláhúzza
a materialista filozófus tételét;
szerelern és éhséll kormányozza a
világot.

A művel, melyet tárgya napjaink
egyik legidőszerűbb könyvévé tesz,
az Antiqua R. T. adta ki.

, ,
KIALLITASOK

A SZÉPMOV~SZETI MÚZEUM Ú] SZERZEMÉNYEINEK KIÁLL~TÁSA

Csánky Dénes a Szépművészeti

Múzeum Uligazglltó.ia írja a múze
um új szerzeményeibl.ll rendezett
kiállítás katalógusának elöszavá
ban: "Az állam művészetí életünk
minden terén igyekezik lehetl.lvé
tenni a:l érdemes művészek mun
kájáJ!:. Állandó és rendezeres vállár·
lások útján nemcsak mecénásí te
vékenységet fejt ki, hanem arra is
törekszik, hogy me~zerezze és
megőrizze a jelenkori alkotások
közül azokat, amelyek egykor köz
gyfijteményeinkben mint korunk
mfi.vészetének méltó képviselői hí
vatottak lesznek az utókornak be
számolni a mai magyar művészet

rln,"
A kiállított háromszáztizenegy

kép és szobor lenne tehát hivatott
arra, hog-y korunk miivészetét mél
töan képviselje az ut6kor előtt. A
klSvetkezl> nemzedékek múzeumlá
togatói tehát Csánky Dénes flHgaz.
gató úr klSrültekintő gondoss;ága
következtében eme műtárgyak alan
ján fognak Itélní korunk művésza

téról. SzeretnIlk azonban az utókor
múzeumlátogatóinak figyelmébe a
jánlani az illusztris fillgazgató úr
ama megjegyzését, hogy az állam
csak az érdeme« művészek mun
káit vbárolta meg az utóbbi három
viharos esztendőben. Hogy kit te
kintettek érdemes művésznek és kit
nem, azt nyilván olyan szempontok
döntötték el, melyek ell.ltt az utó
kor rnúzeumlátozatöja minden bl
sennyal értetleniil fOIl AlIni.

A rnűvészet fejlődése. - mint
minden fejlődés - kérlelhetetlen
igazságú törvényeknek van alávet
ve. A művész ecsetjével. ecruzájá
val, v~öjével önmagát, korát feje
zi ki éli tehetsége. valamint maga
tartása dönti el azt. ho/lY azon az
oldalon Allt-e, mely elöbbrevitte
egy lépéssel az emberi haladás
ügyét, vagy ped4{ réveteg tekintet
tel az elmúltakon ábrándozott-e és
olyan elefántcsonttoronyba vonult
vissza, melyet többnyire Baját gyá
vaságával és tehetetlenségével bás
tyázott körül. Hogy kinek mi a
gusztusa, mi lelkesíti, az megint
magatartás kérdése. A vásárlás té
nye egyben ítélet is és megálla
pítja, kik a "múzeumtiszta" művé

szek, akiknek művészi célkitűzései

az államhatalom ,,nihil obstat"-ját
bírják, A hivatalos és nem hivata
los művészet, eltekintve az emberi
történelem néhány nag'Yon fényes
lapját, mindenkor éles harcban ál
lott egymással. Emlékezzünk csak
a hivatalos Franciaország mílvészei
re, akik mínden támogatást meg
kaptak a francia államtól, ugyan
akkor, amikor az ímpresszíonísték
nélkülözve az állami támogatást, ki
alakították azt az új fest6i irányt,
amely a festészet történetében ta
lán a legnagyobb és legterméke
nyebb forradalmat idézte: elö. A
Szépművészetí Múzeum második és
harmadik emeletének termeit be
töltl.l műalkotások tehát nyilván a
hívataloe Magyarország művészeí-
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