
pénzhez való viszonya. Egészen nagyvonalú az ajándékozásban és
másnak-juttatásban, viszont meg is kívánja, hogy vele pontosan szá
moljanak el. Sohasem dobál, de mindig ad és az elszámolása makulát
lan-becsületes: ez alapvető nála. Már csak azért sem haj, hogy Kozocsa
semmit sem hagyott ki a levelekből, semmit, a két-forint-tizenöt-kraj
cárokat és a három garasokat sem, amiből sok van bennök, mert ezek
ből a szegény-saínéssnői ssámláeskákbólcsupa, de csupa gyertya telik,
amely örökéé ég majd Jászai képe alatt. Jászai képe alatt, aki teknő

mellett állt, amikor Gertrudisz országos sikere után jött a fényké
pész, hogy megörökítse s aki levelét olykor nem tudta befejezni, úgy
elnehezedett a keze a háztartási munkában.

Kis ország két nagy színésznője: Déryné, Jászaí'Mari - milyen :
más volt a sorsuk, mint gazdag országbeli kor- és pályatársaiknak,
Rachel-nek vagy Sarah Bernhardtnak. Bár Rachel is szegénysorsból
kerűlt a 'I'heátre-Franeais élére s ott ő is tragika volt, a klasszicizmus
legnagyobb francia színésznöje - de már tizenkilencéves korában fe
jedelmi ékszereket dobott le asztalára, csak úgy, hanyagul, vacsora
vendége, Musset előtt, aki ezt és sok más intimitást megírt róla levél
ben (a legszebb levélben, mely valaha színésznő zsenije előtt hódolt.)
Sarah anyja pedig a Faubourg St. Honoré fényüző hölgyei közé tar
tozott, gazdag zsidó orvos és francia márkiz leánya, akit előkelő bará
tai hozzájuttattak mindenhez, Sarah leánya első érvényesü1éseihez is.

Más volt, más feladat utat törni magának Ászár faluból és szol
gálói szegénységből a magyar Pantheon kupolája alá. A levelek, ame
lyeket Jászai írt, megzenésítik ezt a magyar utat.

Dénes Zsófia,.

E L V E K É S M o V E K
BÁRDOS ARTHUR: A sz1NHÁZ
MORELYTITKAI. (Stílus kriadás.)
Bárdos Arthur a "Játék a függöny
mögött" eímű müve után egy még
nagyobb szabású színházi könyvvel
ajándékozta meg a színházi elmélet
ben meglehetilsen szegény magyar iro
dalmat. Viszont müvében megcáfolja
a "szürke minilen teória, de zöld az
élet aranyfája' , Goethe-i sorokat is,
mert valóaágosan drámai eseménysoro
zatban tárja elénk a készülö szinhází
előadás minden egyes mühelytitkát,
Helyenként már-már drámatörténeti
vázlattá válik igy a túlbö anyag és
tudás gazdag ömlésében ez a könyv s
remélni engedi, hogy Bárdos Arthur
hamarosan egy drámatörténeti művel

is meglepi a magyar olvas6közönséget.

Vonzóan tiszta müvészetlátása, lehig
gadt stílusa és gyakorlatban, kisér
letben edzett szaktudása valósággal
elhívja erre öt, Egy akorunk drámá
jáig és drámai válságáig érö modern
szakkönyv pedig nagyon is elférne
már könyvpiacunkon. Az özön!il vaskos
best sellerek helyett sokkal szívesebben
forgatnánk ésa háború sodorta új
publikum ízlésfejlődésre hajlamos ré
szének megbecsülhetetlen szelgálatc
kat tenne. A jövendő dekonjunkturá
lis idők számára nevélhetne olyan pub
likumot, amely az élelmiszerbőség

esetén is talán szájától vonná meg a
falatokat, hogy egy-egy igazi színházi
élményben része lehessen. Erre pedig
nevelni kell a közönséget, át kell oltani
beléje. azt a lázat, amelyet "ünnep,
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a.melyhez nincsen fogható' , néven
aposztrofált Bárdos Arthur. Benne
meg van ez a láz és tovább is tudja
sugározni nemcsak a rendesöi magis
terság elvonuló homályából, hanem
könyvének lapjairól is.

Bárdos ArthUl"t olvasva erllt vesz
rajtunk az Ú. n. lázas f&próbák han
gulata. Valami cikázást, rejtett szel
lemi villamosságot érzünk IL levegőben

és 6gYllZeriben odaadjuk magunkat
ennek a mínden erkölcsisége mellett is
nemesen l'art pour l'art iinnepségnek:
a színház élvezetének.

A mügerin.ee a rendezll és színész
körül forog és azámunkra azok a leg
értékesebb részei, amelyet a "láthatat·
lan karmesterrlll" ir. Valóságos kis
rendezői iskola a műeme része, ame
lyet mint az amerikai önszuggeráló
karrier könyveket, egyeseknek újra és
újra el kellene olvasniok.

Possonyi László

MOHÁCSI JENŰ: LIDfJRÓKE. Ma
dách Imréné regényes, életét írta meg
lI(ohácsi J enö ebben a könyvében,
amelyet most a Pharos könyvkiadó·
vállalat új kiadásban bocsájtott közre.
Fráter Erzsébet alakja a magyar iro
dalom egyik legkényesebb problémája,
épen azért, túl szemérmesen, sokszor
elkendllzték és a szerenceétlen sorsú
ass-ony nagyváradi sírja jeltelenül
taposödott az olaszi-I temetőben. A tria
noni béke után az erdélyi magyarság
ébredt rá elöször, hogy ezt az iroda
lomtörténeti sirt meg kellene menteni
a vágsllenyészettlll. Keresni kezdték
tehát, de bizony abba is idll tellett,
amíg' megtalálták és a Szigligeti Tár
saság egy egyszerű fejfával ler6hatta
késlli kegyeletét, amely egyúttal meg
bocsájtás is volt, Fráter Erzsébet sír
ján, Harsányi Zsolt és Kiss Ida is ir·
tak Madáchnér6l, azonban azt hisszük,
pszihológiai mélységben és az ízléses
tart6zkodásban Moháesi J enll találta a]
leginkább azt a hangot, amely ennek
a zaklatott, beteglelkií asszonynak be·
mutatáaához szükséges volt. Amig élt,
Fráter Erzsébet á. szenvedéseknek és
megaláztatásoknak ~ora útját járta
be. hogy valóban mondhatjuk róla, bű

neiért megszenvedett, A család és a
közvélemény még sem akart neki meg
boesájtaní, a pletyka pedig halála után
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is közel félszázadig mardosta alakját.
Mohácsi Jenll nem akarja tisztára
mosni, vagy kedvezöbb ssínekben be
mutatni hősnlljét, hanem egyszerűen

az emberi hátteret keresi ,meg számára
és a modern kor psziliopatol6giai tu
dásával közeíedík hozzája. Akárki is
volt ez az asszony, Madách Imre élet
tárlla, lelki és szellemi világának leg
főbb mozgatója volt, és alakja mín
den szélsöségében, szeanyben és tisz
taságban, bűnben és erényben ott áll
előttünk a tragédia :F;vájának szemé
lyében. Moháesi JenIlnek épen. ezt a
pssíholögíaí arányvonalat sikerült meg
találnia, amikor nem tagad el semmit
e tragikus élet m61ységeiblll és szépitljni
sem akar rajta, hanem élő, elhitetö
emberalakot rajzol. Még pedig meste
rien. Vallószínüleg ellért kelt most re
génye új életre, mert a fölöttünk át·
viharzó emberi és világtragédiák meg
értövé nevelnek lassan. mindnyájunkat
tragikumának megértésére.

Possonyi Lászl6

KOSZTOLÁNYI DEZSŰ: NOVEL
LÁI. Eé'Vai·kiadá.s.
A nyugatos nemzedék különös becs
vággyal törekedett a novellaírás kötött
lehetőségeit kihasználni, s az előkelő

müfajnak témavilágát kiseélesiteni és
új elemekkel felfrissíteni. Nemcsak a
nyelv és stílus elegánciájára helyeztek
tehát nagy súlyt, hanem következetesen
törekedtek a műfaji hatásokat is kí
szélesíteni. Ady, Babits, Möricz, Amb
rus, Csáth Géza, Cholnoky Viktor, Szo
mory, Laczkő, Karinthy mellett Kosz
tolányi DezID novellaírása eredménye
zett nagyobb fellendülést és műfaji

fejlődést.

A mult század végére formákba me
revedett a magyar novella; hallgató
lagosan. elfogadott vázlat alapján

, konstruált novellák láttak napvilágot,
allt bizonyos kedvelt témacsoportok is
kialakultak. Kosztolányi Dezsö ím
presszionista élet- és világlátása; vala
mint belső nyugtalansága és nemes
egysrerűségre törekvő stílusideálja a
kezdet kezdetén új irányt szabott a
nyugatos nemzedék novellaírásának.
Elsllsorban érzelmi mondanivalöi ha
tottak, majd azokatlan témavilága kel
tett figyelmet, mig végül bizarr ötle
tei és humora biztositott novelláínak



külön helyet nemzedéke irodalmában.
Kosztolányi Dezső novellai versei

nek hangulatát oldják epikai formá
júvá, azonkívül az emlékesés ringatta
novelláinak hangulatát, teremtett oly
kor kellemes helyzeteket, melyek Kosz
tolányi novelláit kedves olvasmányokká
avatták. :Most megjelent gyüjtemé
nye az igazi Kosztolányi-novella előz

ményének tekinthető és ez a megáll
pítáll távolről sem jelenti azt, mintha
e kötet darabjai nem lellllének a ma
guk nevében kivá16ak, ellenkesöleg,
egyik-másik novellája a modem ma
gyar novellaírás vízsgamüve. Gondol
junk olyan alkotásoJua, mínt amilyen
A léggömb elrepül, Appendicitis,
Szü~"ke gI6r'a, A j6 bír6, Ezüstbot
nagyszerű alakjainak és témáinak ér·
dekessége, valamint stílusának nemes
egyszeriisége révénolyamaIkotásainak
bizonyultak, melyekhez hasonlót ír6i
pályája második felében sem írt. Amí
kor stílusára is utalunk, lehetetlen egy
megjegyzésünket elhallgatni: e kötet
a novellák elsöszövegv'áltozatát közlí,
holott Kosztolányi kevés kivételével át
írta azokat. Címeket m6dosított és a
stílus szereplöit igen ösztönösen - stí
lusa belsö fejlödésének megfelelden
- eltávolította. Sajnos, a kötet név
telen gOilldoz6ja e lényeges szempont
r6l teljesen megfeledkezett, ezzel ár
tott Kosztolányi stílusideáljának.

Paku Imre

BISZTRAY GYULA: íRO :mS
NEMZET. (Béeas.) Bis'Zway Gyula
mUDlká;sságának súlypolll.tja nem a llZ'ép
i!l'oda.1om teriiletére, hanem a tanulmány
és kritika mesgyéjére esik. Bi.sztray 
összegyiijtött to.n.ulmányai, vaskos kö
tetlmiek bizOillYBága szerint - össze
tudja egyeztetni a kutatói komolyaá
glot és a filológiai megbízhatóságot az
esszéir6és az iroldalompolitikus igényes
ltQ.nnyedségéveI.

Nem szenzáci6k:ra éhes felfedező,

nem újraértékelő temperamentum, vita
hajlam sincs benne. Eszménye a tárgyi
lagos megáIiapításés az alaposság.
Kitűnöen ért ahhoz, hogy egy-égy
alkalomszerű téma, h6" táj köré az
adatok és' források széleskörű felhasz
nálásával - nem egyszer kutat6mun
kával - meglepöen gazdag panorá
mát kerítsen, Ilyen kedvvel veszi kézbe
s mutátja be Apácai Csere müveit, Az

ember tragédiáját, Kölcseyt, Kazin·
ezyt, Gyulai Pált.

Az iroda.lomszemIélet új elvei és
szempontjai közül főleg 8AZ irodalom
nemzeti és társadalmi kapcsolata, meg
a táj és az irodalom víseonya foglal·
koztatja. Az egyik Horváth János-i,
a másik Farkas GyuIa-i elv. A tájak
közül elslísoll"ban8Zülőföldj~, Erdély,
meg a Balaton érdekli. Fogaras iro
dalmi multjának kibontása, J6kai er
délyi utaeása, az Unió gondolata az
irodalomban, Apácai Csere János és a
Balaton, költészetének áttekintése jel
zik. a kötetben ennek a hálás odaadás
nak állomásait. Az irodalom szociáris
kapcsolatainak '! szempontja viszont
arra ösz:tönzi, hogy az irodalmat szo
ros összefüggésben szenilélje az egye
tCiIl18S magyar műveltséggel. Ez az elv
vezeti tanulmányainak abban a cso
portjában is, amely időszerű irodalom
politikai kérdéseket vetett föl az utolsó
évtized sorálll. : a könyvkiadás, a kri
tika és az ír6 társadalmi szerep ének
kérdéseit.

Bisztrayt stílusában is a jőzanul vi
lágos, tiszta közlés jellemzi. Osak vezető

tanulmányában, a Magyar SzemIéböl
már ismert "Az ír6 helye társadalmunk
ban" címűben kénytelen állandó kötél
táncot jámi az érintett kérdések ké
nyessége és a f61reérthetöség veszélyei
miatt. . Az ilyen mondat: ". .• ll; ma
gyllJr irodalom, amely míndig azoros
!1),gg1Jé'nye volt a politikai életnek .. ."
azt a látszatot keltheti az olvasóban,
hogy ő is osztja azt a ma dívatos iro
dalomssemléletet, amely az - iÍ-odalmat
a politika vazallusának tartja. ",Vég
eredményben tehát a nemzet szolgá
lata s az a.zért hozott áldozat mértéke
jelöli ki az ir6 valódi rangsorát" 
irja. Osak az a kérdés, mwel szolgálja
legjobban az író a nemzetétf Politikai
szereppel, avagy örökértékű művekkelI
Bisztray féh;eérthetetlenül megfelel erre
a kérdésre is, mídön az iró hivatását~ ,
örök "szellemi értékek tiszteletében"
és timteltetésében, "emberség és mti,·
gyarság' Mpviseletében" látja, szem
ben a divatos "korszellemnek' , val6
behódolással. Tanulmányai szépen bi
zonyítják, hogy a magyar ír6 elsösor
ban a nemzeti művelödés eszményeiért
küzdött és ezzel szolgálta nemzetét.

Maka,y Gu8zt41l.

79



F:mJA G:mZA: NAGY VÁLLALKO
ZASOK KURA. (Magyar Elet kiadása,
1943.) Mint minden Féja-megnyilat
kozást, úgy ezt a kötetet is hangos
vita, az ellentmondások özöne követte.
Az egészben míndössze az a vígasz
talan, hogy Féja híveihez nem jutnak
el a cáfolatok, így tekintélyének ha
tása továbbra megmarad. Ha különös
kép abból a szempontból nézzük Féja
könyvét, hogy belőle eeren és' ezren
fogják irodalmi műveltségiíket meg"
szerezni, úgy a legélesebb ellenkezés
is enyhe simogatásnak fog bizonyulni;
nagyon nehéz azt a mértéket meg
találni, melyhez mérni lehetne. Egy
olyan alkotásról van szé, melyet a
szakmabeli kezdő - 'Féja szakmabeli
haladó' l - azonnal túlszárnyal, bár-o
melyik kezdő irodalomtörténész, aki a
korszak teljes irodalmát átnézte.. Féja
akármelyik megállapítását elsőkézből

megcáfolhatja. Szeretném hinni, azóta
ö is rádöbbet vakmerőségére: a szel
lemi életben kimondott ítélet olyan,
minta primitív népek egyik haszná
lati tárgya, a bumeráng, míndíg visz
szatér oda, ahonnan kiindult.

Féja esetében ezúttal megismétlő

dött a bibliai intelem szigorúsága:
ne ítélj, hogy ne ítéltessél !

Vállalkozása pedig, hogy megírja azt
az irodalomtörténetet, melyben a sajá
tosan magyar - ez esetben népi 
gondolat sorsát kutatja, tiszteletre
méltó; a szándékot minduntalan meg
ölik az odamondások, vagy nyelvöltö
getések, sőt az alacsonyabb termetű

íróink fejére maga Féja Géza nyomja
oda a megszégyenítö barackot: köny
nyű neki, ő hordó magaslatán áll.
Ha van békaperspektíva akkor van
hordóperspektíva is. Látóköre ponto
san .annyival bővült, mint amennyivel
akkor nagyobbodik a látóhatár" ami
kor egyetlen pillanatra meg tud állani
a jobb és baloldal között a guruló
hordó oldalán. Amikor visszaesik a
földre, azt sem látja tisztán, amit elő

zőleg félig-meddig felismert. Ha kö
zelebbről megvizsgáljuk ötleteit, me
lyeket fejedelmi gazdagsággal szört
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széjjel, meglepődve tapasztalhatjuk,
hogy valami hasonlét Szabó Dezsönél,
v~ Németh Lászlönál már olvastunk,
aránylag elfogadhatóan. Féja gondo
latvilága úgy hat, mintha Szabó De
zső gerincveleje alkotta volna és Né
meth László balkeze írta volna azt le.
Az új magyar irodalom nagy és ma
gasztos eszméi másodkézen forognak.

Módszerét lehetetlen kikövetkeztetni:
önkény" zűrzavar, önellentmondás sora
leozik egymás után, az olvasó - most
a gondolkodó olvasóről essék említés
- belefárad és képtelen tájékozódlni.
A tárgyi tájékoz.tatás emellett felszíres
és ráadásul hiányos.

A magyarsá.g eszményképeinek Féja
süveget tesz a fejére és' bunkósbatot
ad a kezükbe, holott mindnyájan tud
juk, hogy a költészet ékkőves koronái
csillognak azokon a fejeken és kezük
ben iránymutató, nemes anyagból ké
szült marsallbotot szorongatnak,

Az utóbbi időben igen sokan pa
naszkodaak, hogy túlsok könyv jelenik
meg magyarul. Féja maga külön fü
zetben adott kiadói programmot; igen
helyesen, számos klasszikusunk új kia
dását sürgette, Mindössze azon. cso
dálkozunk, hogy nem mondott le vala
melyik javá.ra, úgy legalább a sérthe
tétlen, :nagy és magyar irodalom ügyét
szolgálná, Úgy látszik, egyelőre,.csak
íg yszolgálná irodalmunk szent ügyét,
saját könyvévellegkevésbbé.

A kimaradt írókat, költőket nem kér
jük rajta számon, amikor kötete egé
szével nem tudunk egyetérteni; őszin

tén szólva bizodalmunkat is elvesztet
tük, hogy Féja vajjon eljut-e vele oda,'
hogy megírja a magyar népi gondolat
irodalomtörténeti előzményeit és sor
sát. A puszta és nemes szándék elsík
kadt kezén, a jövőben - bizonyára
- ugyanaz a sors vár kezében a ma
gyar irodalom bármilyen vonatkozású
tárgyalására.

A magyar irodalom szentélyébe alá
zattal és oldott sarukkal szabad be
lépni, a hangoskodás és zűrzavarkeltés

maradjon a magyar Pautheon falain
kí'VÜ1. Ptikn; Imre.
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