
Iékezzünk csak az apa jelenetére, Mar
git Iiardoklására, - mindazok akik
Dumas fils nyomán haladtak, ezeket a
jeleneteket a végtelenségig kinyujtot
ták, kifacsartak belőle nunden hatást.
Dumas csak annyit ad az érzelmessé
géböl, amennyi éppen szükséges ; ezért
nem lesz elszántan érzelgős egyetlen
jelenete sem, nundig csökkentem tudja
a hatást, késteltetin a váruató regé
nyes fordulatot. :\!;s milyen egyszeruen
beszéltéti üguráit I A szérsöseges érzel
meket síma, cicomátlan, emberi mon
datokban kozvetiti. bzándékosság ez 'I
Ha szándékosság lenne a mértéktartás,
a hatásvadászat okkal-méddal való al
kalmazása, az egyszeruseg, ",A kamé
Iiás noígy" eltúnt voma az ötvenes
hatvanas évek könnyfakasztó dn'ámái
között. Igy azonban él, és egy-egy sai
nésznö, - vagy nem is kell Igazán
nagy szinészno hozzá! - száz éve
életre tudj a varázsolni, meg tud indi
tani vele,' el tudja rogadtaruí mindazt,
amitől rossz tapasztalatok után irtóz
nánk. A nagy színésznö ez alkalommal
Bajor Gizi volt. 'I'örékeny, finom, pasz.
tell-szinű Gautier Margitnak fogta fel
szerepét, - nem a megdicsőült kurti
zánnak, hanem efféle kis Pillangókis
asszonynak. Az érzés melege, a lelki
gesztusok bősége jellemzi alakítását,
valami egészen magasrendű finomság
és érzékenység. Gondoljunk csak arra,
amikor Arraanddal először találkozik:
egy szemvillanása elárulja, hogy meg
érezte: a végzetével találkozott, 
vagy arra, amikor az apával beszél,
- vagy ana, amikor széttépett lélek
kel, halálsápadtan belép az estélyre s
amikor Armand feléje vágja a pénzt.
Vagy gondoljunk a haldoklási jelenet
légies realizmusára. Nines ebben az
alakításban egy pillanatnyi giccsesség
sem: élet, egy törékeny, szélben inga
dozö nádszál segélytelensége érződik

Bajor Gizi minden gesztusában. Körü-

lötte az ellíadásnagyon jó színvonalú,
Abonyi Géza öreg Duvalját, Eueess
Anna Nanine-jét, Lánczy Marg,it ba
rátnő-figuráját kell elsősorban kiemel
nünk, - Javor Pál a szerennea Ar
mandot darabosan formálta meg.

*
Ha író egy ötletre épít fel egész szín
darabot" vigyáznia kell arra, llogy el
mésségéböl, okosságából, "slágfertig
ségéboí" fussa három feívonásra, ilet
tuir Béla, aki a "Homokpad"-ot írta,
nem szeliemes ember" nem elegáns szel
lem. A komédiának nem a lényegét
értette meg, hanem a külsöségeit, 
komédiázott, bonózatoskodott, de nem
hagyott bennünk egyetlen emlékezetes
moudatot sem. Az első felvonást jól
indítutta: mozgalmasan hozta össze a
hajótörés után zátonyra verődött há
rom férfi-figurát és az egyetlen nő

alakot, - a második és harmadik fel
vonásban is voltak ügyes ötieteí, de
nem tudott mit kezdeni velük. Az, hogy
egy magányos szigeten három férfi
még a saurtos kis cselédben is felfedez i
a nőt, - ha akarjuk, csupa nagybetű

vel, - jó ötlet, de hogy indokoini tudja
az író, ahhoz ötletesség, gondolati lélek
jelenlét, elmésség, könnyedség sziiksé
ges, Molnár Ferenc kis ékkövet csiszolt
volna ebből az ötletből, - Betnár Béla
képességeiből csak a bohózatra futotta.
Ha az író nem mondanivalót ad szí
nészelnek, hanem csak helyzeteket, a
sztnész se tehet egyebet, minthogy min
den sxinpadi pillanatot kihasznál, és
felszínes komédiázással tölt ki. A Ma
dách Színház színészei se tehettek egye
bet: T01'onyi Imre államférfi-paródiát
rögtönzött, Seakáts Zoltán az ostoba
ságot emelte ki, Várkonyi Z.oltán Iata
bároskodott, - Kiss Manyi az első

felvonás emberi pillanata után a to
vábbiakban nagyon jóízű kabarénak
fogta fel a ezerepét. Thurzó Gábo!'.

E LV E K É s M ű V E K
VERES PÉTER: Szűk esztendő. Ma
gyar Élet kiadása.
Két tárgyilagos, szépírói igényekkel
írt és folyóiratból ismert beszámolót
bocsátott kdzre legutóbbi kötetében
Veres Péter, akinek józan mértéktar
tása és mondanivalóinak hitele ebben
a könyveben győz meg leginkább ben
nünket, akik az ő világán kívül élünk.
Az első írásműben a földmunkás meg
ható, küzdelmekkel teli napjait beszél;
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el a méltán népszerű író, aki egykori
élete egyik korszakát élte újra és men
tette meg ezáltal a könnyű feledéstől.

Nemcsak a primitív életmód nehézségei
és küzdelmei váltanak ki mélységes
részvétet, hanem csodálatra ragad az
ilyen mcstoha sors kitártó elviselése és
a velejáró naív örömök eredeti kedves
sége és hamisíthatatlan egyszerűsége.

Amilyen nagy erőfeszítések várnak a
testre, ugyanolyan nagyok a lélek



próbái, amilyen igénytelenség jellemzi
a testi kívánságok kielégítését, ugyan
olyan természetes módon talál a lélek
feloldódást megkönnyebbülést az egy
szerű szőrakozások által.
A kötet második fejezete a törpebir
tokos Veres Péter nagyszerű honfog
lalását beszéli el, mellyel néhány hold
nyi földön úgy megvetette a lábát,
hogy ezúttal már őmaga is termelövé
vált. A termelő munkája szinte napon
kint meginduló hódítás, nemcsak ma
gát a rideg földet kell meghódítani és
pontosan megismerni, hanem alkalmaz
kodni kell az időjárás kiszámíthatatlan
változásaival is. Akármelyiknek félre
ismerése hehozhatatlan károkat jelent a
termelő számára. Veres Péter seűk esz
tendeje, közelebbről, a viszontagságos
időjárás hatását és kárait veszi számba.
Szánalomindító az a küzdelem, amelyet
egy-egy szűktermésű esztendő jelent a
földművelő lakosság számára. valóság
gal mindenéből kifosztja ezt a létezé
sében földhöz kötött társadalmat. Ve
res Péter mindkét írása amellett hogy
egy-egy társadalmi osztály életének ki
tűnő és megbízható életrajza, mint Írás
mű minden igénytelensége és akarat
lan egyszerűsége ellenére az igazi szép
irodalmi alkotások hatását kelti. Egyik
másik részlete úgy hat, mintha Arany
Ján03 Családi körének prózai változatát
írta volna meg. Tiszta és fegyelmezett
minden árnyalatában, igaz és hű vala
mennyi vonatkozásában, megbízható és
komoly összességiíket tekintve. Veres
Péter ez újabb kötete a népi irodalom
egyik mintája lehetne; nemcsak ko
moly bölcsességét tekintve, hanem írás
módjának páratlan közvetlensége és
magúval ragadó erejénél fogva a népi
irány mestermüvo,

PaTr/u Imre

BIBO LAJOS: ANYÁM. Révai-ki
adás.
Az érdemes Író e művónek újabb ki
adása nem szelgálhat arra ürügyül.
hogy életművének esúesteljesitményét
üdvözöljük benne; ugyanakkor nem
méltő arra sem, hogy botránykő legyen
belőle, melyen magát az írót és élet
művét elbuktassuk,
Az Anyám sajátosan megmarad a maga
határain belül, vagyis, hogy e társa
dalmi élet kereteiből kikívánkozó fiatal
lelkek hangulatvilágát különböző vál
tozatokban ábrázolja, és regényesítse
az ifjú kor érthetetlen lázadását. Bibó
rnűvészi hatása ebben a következetesen
keresztülvitt hangulatteremtésben je-

lentkezik. Természetesen gyakran meg-

próbálja a naturalista ábrázolásmódot
alkalmazni, ez jó eredményeket hoz
számára, kivált akkor, amikor az em
ber sorsváltozását jeleníti meg, vagy
amikor az atmoszféra fűtöttségét tudja
fokozni. Legemberibbek a hangjai azo
kon a helyeken, melyekben az élet tra
gikus oldalát mutatja meg. A tragikus
elbukás azonbau lelki tisztulással nem
mindig jár nála. - A teljesség ked
véért megemlítjük, hogy ez a kiadás
hirtelen [obbitoti ; az első kiadás fül
ledt erotikájának következetes elha
gyása nem mentette meg a regény
zilált szerkesztésmódját, Bppen kom
pozíciós készségben maradt alatta Bíbó
e regénye más alkotásainak. A fiatal
művészek életsorsa inkább mozaikok
ban bukkan az olvasó elé. önállóan meg
van azoknak hatásuk de sor-iában ol
vasva, az író bizonytalan kapkodá sáről

gyö,i mp.~ a jószánilékú olvasót is. A
főalak körül trirténnek dolgok. ez a kij
rülm~ny azon han korántscm jelenti azt,
rnintha a reg'ény hősének sorsa a k'irE.
Hitte történő eseménypkke~ mélyebb
összefü,g-gést mutatna -=- A regény
kétségtelen erénye a részletekben jelent
kezik, müvészi hatást pedig a hangulat
teremtés közvetlenségével tud elérni.
Az Anyám sajátos példája az olyan
alkotásmódnak, mely gondot fordít a
részletekre, de az egész művet érthe
tetlenül hanyagolja. Ez még távolról
sem a nevellistára mutat, noha Bibó
vitathatatlanul novelláiban alkotott ma
radandót: az Anyám önmaga nehezé
keivel tud lendületbe jönni. Bibó Lajos
e műve azoknak lesz kedvelt olvas
mánya, akik a valóságot szeretik a
költészettel összemérni. Pele» Imre

BÁNFFY MIKLOS ; Fortéjo8 Deák
Boldizsár memoriáléja (Révai).
Bánffy Miklós új kiadású novellagyüj
teménye a XVII. századot eleveníti
meg - az olasz föld XVII. századát,
egy magyar deák följe,gyzései alapján.
Fortéjos jár-kel a világban s útjában
nem egy tanulságos, megszívlelendő

esettel találkozik - följegyzi hát öccse
s egynémely tanulnivágyó ernbor szá
mára. Az elbeszéléssorozat legfőbb ér
deme kitűnő korérzékeltetése - stílu
sában, problcmatikájában, a történe
tek gyökereként mindig ezt a .tőlünk
már oly távol levő világot találjuk.
Nem csak stílusromantika ez, az író
eszközei átfogóbbak és távolabbra
hatók. Az események magvát tartja
kezében s ezért sikerül néha valóban
kacag-tató esetleéivel az olvasót játszva
beleavatnia fortéjes világába.

·39



Az elbeszélések kőzőtt - egészen ter
mészetesen - találunk értékbeli kü
lönbséget, de jellegbelit aligha. Bánffy
Mikl6s tudatos archaizálö, lelkében
fogja. a kort s mindig XVII. századi
marad. Néha azonban óhatatlanul ke
resetté válik, ép a korhűséghez való
ragaszkodása miatt, Egyik-másik tör
ténetke túlságosan is együgyű s hajá
nál fogva előráncigált. Van azonban
a kötetben nem egy kitűnöen sikerült
s az árnyoldalakat feledtető darab.
Talán még jobban tetszett a Fortéjós
hist6riáknál a könyv másik része. a
mindössze három novellából áll6 ..Ko
lozsvár ostroma" - itt. hazai viszo
nyok közt egészen bele tud illeszkedni
a multba s magévalragadó epikája nem
csak sz6rakoztató, de tiszta irodalom
alkot6 elemmé is nemesedik.
Ami fönntartás nélkül dicsérhető, az
Bánffy Mik16s tökéletes stílusa. Az
elbeszélések nemcsak kiilső stílusalkot6
elemükben korhűek. de a XVII. századi
ember kényelmes, körültekintő, mínden
részletet alaposan kidolgoz6 elbeszélő

modora is megvarl. bennük. A kor ba
bonái, a titokzatos mendemondák szál
longása. a ,..rágton-rágás" mind pom
pásan idézi a háromszáz éves levegőt.

S ez voltakép a legföbb az ilyenfajta
iTásnál. Tudjuk, mint ahogy bizonyára
a kitűnő erdélyi ír6 is érzi, hogy nem
a legjelentősebb Bánffy-művel állunk
szemben. Már tárgyánál fogva sem
számíthat nagy olvas6közönségre ez a
ma már csodabogárként ható téma. De
célját elérte: az író játékos kedve,
fantáziája egy rég letűnt világot va
rázso: elő. A jelen elől menekülő em
ber örömmel fogja olvasni Fortéjos
Boldizsár mulatságos, multbavezető

hist6riáit.
Vidor Mikl6s

G. D. DOBAY OLGA: Jákob kútjánál.
Versei finom. kareszerü vetületei a ka
tolicizmus nagy misztériumátől átha
tott léleknek. Költészetét a lemondás
halk, Istenben megnyugvó. az örök em
beri "Miértek" magasabb értelmét sej
tető gondolatok irányítják.

Bánatköntösbe öltöztettelek;
De szívedet, a termő földet
Felszántottam és bevetettem ...

Igénye nem nagy. Formában nem ver
senyezhet a kor költőivel. de egyszerű

sorai igaz, mély - szinte megdöb
bentő - igazságokat tárnak fel kere
setlen. de mé/1;is a kinyilatkoztatá s ere
jével ható szavakkal az olvaső előtt.

C&~rei SzlMz Lá..~zló
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SZIKLAY FERENC: Mikor az óra üt.
Új Magyar Múzeum könyvei, r. Kassa,
1943.
Sziklay Ferenc, aki felvidéki írodal
munlmak és kultúránknak a megszál
lás idején is odaadó munkása volt, ez
úttal történeti regénnyel gazdagította
finommívű írásainak sorát. Feltűnnek

benne a XVI. század utolsó évtizedei
nek nagy történelmi alakjai is, de a
cselekmény középpontjában tulajdon
képpen 'I'helekessy Mihály áll, Lednic
várának fiatal ura, aki hányatott fiatal
ság után hóhérbárd alatt fejezi be éle
tét. Az hót elsősorban az ő magán
ügye érdekli, s azt igyekszik illusztrálni,
hog-y a jobb sorsra érdemes, tehetséges
várúr alapjában véve mások gonosz
sága következtében sodródott a balkéz
kalmárság bűnébe, s ő maga legfel
jebb könnyelműségével járult hozzá
végzetének kialakulásához. A jellem
rajz nem mindenben meggyőző. Thele
kessy viselt dolgaiban nem mutatkozik
oly buta embernek, hogy gazdasági
ügyeinek intézője az ujja köré teker
hesse, ha még annyira meg van is
kenve rókahájjal.
Sziklay Ferenc regénye nagyon érdekes
olvasmány. Nem a történet vagy a
szenvedélyek rajza ragad el benne, ha
nem a gondos, hiteles korrajz és a
régies ízű, gyönyörű magyar nyelv. A
főhős köré kerített kor- és művelődés

rajz úgyszólván az összes föllelhető

adatokat számbaveszi, s szuggesztív mó
don érezteti meg az ábrázolt szomorú
korszak levegőjét, amelynek nyomása
alatt a magyarság két malomkő között
őrlődik. A német papiron barát és se
gítőtárs, a valóságban azonban min
dent-elrontö, gyáva kolonc a törők

kiverésére áhítoz6 magyarság nyakán,
úgyhogy "ho~atovább kedvesebb lett
szívének a pogány török, mint a keresz
tény-testvér német". A regény olyan,
mint egy gondosan jelenetezett törté
nelmi tanulmány. amely az eleven élet
ízeit lopja a száraz adatok közé Má
sik értéke' a pompás nyelvi zamat. Gaz
dag szólásgyüjteményt lehetne össze
állítani talpraesett, élvezetes fordula
taiböl, finom humort csorgatö észjárá
sából, anélkül, hogy ez cseppet is mo
dorossá tenné vagy túlzással terhelné
aszöveget. Megkapó értéke a regény
nek a minden sorából kibuggyanó mély
hazafias érzés is, amely a magyarság
törhetetlen életereiét példázza történol
münk egyik legkiizdelmesebb és leg
válságosabb korszakában.

Makay Gu.~ztá-v
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