
Vaszary-vigjáték címe és tartalma. .A
pénz nem boldogít, fontos a szív, fon
tos a szerelem, fontos a kedély. Ha
ebből a háromból bőven van valakinek,
még az se baj, ha a pénzből is kijut.
Ezt az egyszerű, - ól eléggé öreg 
igazságot nem túlságosan színvonala
san, de kedvesen, mértéktartó komédiá
zással bizonyítja be a vígjáték. Va·
szary János nem nagyon finnyás, ha
a témák közt kell válogatnia. De van
egy erénye, ami magasra emeli a sző

rakoztató vigjátékírók fölé: kerek es
jól ábrázolt figurákat teremt, ügyesen
keveri a nem túlságosan vadonatúj bo
nyodalmakat, pergő és elmés adialó·
gus-szővése Új darabja tele van remi
níszeenciákkal, van benne egy kis

Scampolo, egy kill Pygmalion, egy kis
l!.:jjeli menedékhely, - de a koktél,
amit belőlük összeráz, - ha nem is
túlzottan szesztartalmú - eléggé élve
zetes. Az Andrássy Színháe saínőssei

talán mást se tudnának már játszani,
mint Vaszaryt, annyira értik ennek a
pesti életkép-fajtának stílusát. Muráti
Lili, ezúttal mint tizenhatéves, tiszta
lelkü, de nem éppen illedelmes szájú
lápvirág ríkatja és nevetteti meg a
közönséget. Többre nincs alkalma. De
ugyanez a feladata Vaszary Piroské
nak, Csortos GyuZának is. A többiek
elegánsak, frissek. kedvesek. Az egyet·
len Dénes GYÖT,qynek jutott több: inas
figuráját egyéni szmekkel és ötletek
kel módja volt jellemezni.

E LV E K É S M o V E K
SCHűTZ .ANT.AL: Életem; Emlé

kezések. Budapest, Szent István 'I'ár
sulat, é. n. go 294 1. Isten embere, ki
egyben a Szent Ige tudósa, pontosan
a férfikor kritikus esztendejében intő

jelet kap, hogy egyidőre abba kell
hagynia az igazságot kereső elmélyült
munkáját. De az addig lázasan dolgozó
elme, az isteni szépség fáradhatatlan
csodálója még a pihenés idejét sem
tudja tétlen semmittevésben eltölteni.
.AligépüI fel a súlyos betegségből,
melyben a halál szele is megérinti, az
agya. máris dolgozni kezd. .A nagy
igazságokra való eszmélkedésre még
fáradt, de már emlékezni tud. Hogyan
jutottam el idáig' - kérdi míntegy
magától és a kérdés nyomán feltárul
egy nagyvonalú élet s kibontakozik
egy megragadó pályamenet.
Meglepően érdekes emberi dokumen

tum .Schütz Antal életének története.
Regény - a bámulatbaejtés és az el
bűvölés kétes eszközei nélkül. Hőse a
temesmegyei sváb fiú, aki derekas küz
delmek árán annyira megtanul magya
rul, hogy ennek a különös szépségű,

titkos zengésü nyelvnek müvészévé vá
lik. S a nyelvnek magasabb bírtoká
ban a lelke, a szellem is tökéletesen
idomul a földhöz, a környeeethes, a
;magyar néphez II mint szerzetestanár
a gimnáziumban, a piarista teológián,
a budapesti egyetemen a megszerzett
és egészen magáévá tett nemzeti lel
kület buzgalmával tanítja az ifjú nem-
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zedékek hosszú sorát a legfőbb igaz
ságra. Jókai csapongó képzelete sze
rint való regényhős az emlékező Schütz
Antal, az asszimiláció klasszikus' pél
dája. akit azonban nem annyira a ma
gyar föld varázsa ejtett meg, mint in
kább a magyar hang zenéje, a ma
gyar szö büvölete alakított át. Erről

az átalakulásáról vall emlékezése so
rán az 'iró. /1. szerzeteshez, az európai
hírű tudóshoz illően érett alázatosság
csendül ki vallomásának minden sorá
bó'!. Oszinte ez az alázatoseáa és nyoma
sincs benne az önámításnak, a nagy
képűségnek. Ezért is becses ez a-könyv;
vallomásnak és emberi bizonyságtétel
nek egyaránt figyelemremélt6.

Mert Schütz Antal úgy vall, amint
a halál lehelletétől imént megborzon
gott s újra eszméletre ébredt lélek em
lékezni tud, Ilzép'itgetésés magyaráz
gatlts nélkül. Sorra feltünnek előtte

ll. régi élmények. Emlék már vala
mennyi, az emlékező elme mégis olyan
közel érzi magát hozzájuk, hogy íté
lete, véleménye van mindegyikröl,
Mintha csak az iméntélte volna át a
tíz-húsz-harminc évvel ezelőtt lefolyt
eseményeket, a légbenszétfoszlottnak
hitt párbeszédeket. S mínthogy ily
közvetlen közelről látja és éli emlé
keit,a velük való föIdi vonatkozásai is
közeliek és csodálatosan emberiek. Az
író tárgyilagos és hűvös, áradozó és
elragadtatott, elfŰ>l!'ult és mf'g'értll. hig"
gádtan latolgató és felgyúlt képzel et-



tel ítélkező - egysz6val ember, földi
kapcsolatokkal, emberi párhuzamokkal.
De tegyük mindjárt hozzá, az emlé
kező Sehütz Antal nagy ember és nagy
lélek. Mert csak az tud ilyen leplezet
len őszmW8ég.gel vallani önmagár61,
az emberekről 68 a dolgokról, akinek az
Istennel szemben nincs már elszámölni
va16ja 8 aki kezdettől fogva magában
hordja a nagyság erejét.

Minél erősebb a lélek, annál őszin

tébb a vallomása. Az is erősödik ál
ta1a.,akit megérint az Ilszinteiség
áramlása. Szép könyv Sehütz Antal
öletregénye, alázatra 8 Ilszinteségre
serkentő olvasmány. Mindkettllre szűk

sége van ma az élményeivel él! emlé
keivel hasztalanul. bibellldll, tétova vi
lágnak.

Dénes Tibor.

BIRKÁS ENDRE: LEVELEK OROSZ·
SZÁGBOL. (Szent lstlJán Társulat.)
A kötet Birkásnak azokat a leveleit
gyüjti egybe kikerekítve, amelyek an
nak idején. folyóiratok haeábjaín az
élmény frisseségével adtak izelítőt a
magyar hadsereg oroszországi életéről,

A gyüjtemény míndenekelött dokumen
tum értékű r a háborús helyzetek haj
száJ.pontos lelki rajza a behívás indi
víduális lélektanától ~ kollektív front
élet drámáján és a szabadság élmé
nyem keresztül egészen a visszatérés
feloldásáig. .Az. irodalmi kritikusnak
azonban megwan az a rossz szokása,
hogy minden könyvben az írót keresi.
S ez benne lappang Bírkasban is. Asz
ketíkus ~ró: egyszerüen, pontosan kozlí
a tényeket. <I realista, szinte fanyar jó
zansáiggal mond le mínden hatásvada
8Z&tr61, lírizálásr61, filozófálásról, pszi- .
chologtzáláeról, - sót a stílus díszér/H
is, nem egyszer egészen a szintelenség
fokáig. Viszont éppen ezekben a kato
násan tárgyilagos (noha nyelvtani
szempontból nem mindig hibátlan)
mondatokban rejlik írásainak sajátosan
egyéni ize, vagy ha tetszik: írói modo
rossága. A modorosság e változatánal,
stilromantikában tobzódó mai irodal
munkban megvan a maga értéke. Az
átélt történelmi napokból nem az uj
aágix6san patetikus szenzáci6kat, ha
nem a ti!lzta emberséget és az alkalom
seerüen kollektív 6let egyéni víllaná
sait sziiri ki. ,,!r6i" szemléletét éppen
lI.ZZ& árulja el, hogy nincs kűlönbség

előtte kis dolog és nagy esemény kö-

zött: amit észrevesz és átél, szűksza

wan is érdemes a feldolgozásra. Köz
ben míntha az arcizma B(\IIl rándulua
meg. Rejtett félmondatok, a helyen
ként felfénylll nyugodt deru és az
utolsó fejezetek mégis arra vallanak,
hogy a rendületlen, hősi nyugalom mély
és rokonszenves emberséget takar. S
mit mondjunk a naplöseerkesetöben
lappangó ÍróróU Az írói látás és fel
dolgozóképesség már megvan benne:
most már csak a etílust kell hozzá
csíszolnia. Néhány fejezet - például a
"Téli előjáték" círnű - már í.gy is a
kész ír6t mutatja.

Makay Gusztáv

RABA GYÖRGY: AZ ÚR VADÁ
SZATA. (Hungária.) Angyalok és csíl
lagok költőjeként jelentkezik elsö ver
seskönyvével a legjújabb nemzedék
poétája. Az ifjúkor nagy fölfedező·

útjának elején nyílik rá szeme a kőrií

lötte hullámz6 jelenségekre - de tűl

néz rajtuk. A felhőkbe pillant, sze
lekkel társalog, csillagot küld "vén
p6khálós palackban' , a kedvesnek 
s harcrakel valamivel, az csak mese
beli szörnyeteg lehet Artus király ud
varában. A való világ tárgyait saját
mitosz-teremtö, vagy alakító fantáziá
já.ba burkolja s csak a kor nagy álom
menedékében, a természetben old6dik
föl.

,,'Böpülök zúgó patakokkal,
szá.rnyas szelekkel ballagok,
lJívóoom haoa« angyalokkal
s ha fáklyát lobbant már a hajnal,
szelid szemedről álmodok."

De ezek a szelid szemek sem tár
gyiasulnak sohasem: valami lebegő,

halvány ködben elmerült világ a köl
tiló. S mégis, így, ahogy van, vonzo és
nemes líra ez. Eredetisége, saját han
gulata és atmoszférája van. Konturo
kat ad, éles határokat alig. Intonációi
a biztos verskezelésen túl az élmény,
a hangulati értékek mcgvalösításáről,

közölni-tudásáröl tanúskodnak.
Piatal költővel állunk szemben, még

ninesenek határai s inkább pillanatnyi,
mint meghatározott világképet villant
fneg elllttiink Ami kész és érett benne,
mondanívalöjának egyéni módja, szem
lélete, invenciózus, szépf'crdulású
nyelve s képzelete. Gyönge vers alig
akad a kötetben - s az LS jó mester
röl, József Attiláról vall, korántsem
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szolgailag l De nyolc-tíz olyan darabot
találunk Rába György harminc verse
közt, ami befejezett költőnek is becsü
letére válnék. Ezeknek a verseknek
biztos, áradió lendülete a tiszta irodal
mi eszményt hirdeti. (Egy vén ko
vácshoz, Angyalok honfoglalása, Pász
torének stb.)

Tizenkilenc éves korban új at adni,
önmagában a legszebb dícséret. S bő

ven menti az itt-ott elhalványuló soro
kat, a néha pontatlan, keretükön túl
futó képeket. S hibái is azt a spontán
költili kifejezéseket példázzák, mely
az iga, ihletett művész sajátja.

"Az Úr vadászata" új költőt avat,
becsületes, tisztaszándékú poétát - új
reménységet s előre nem is sejthető ki
bontakozást ígér.

Viibor Miklós

KEReK MIHÁLY: A FÖLDREFORM
ÚTJA. (Magyar Blet kiadasa.) A ma
gyar földkérdés elodázhatatlan politi
kai problémává vált, különösen olyan
időben éleződik ki érvénye, amikor a
nemzeti lét alapjairól esik sző. A mult
évtized szellemi mozgalmaíböl Kerék
Mihály nem kért szerepet magának: a
különböző frontállásoktól függetlenítvo
magát, kizárólag a kérdés szakszerű

tárgyalásánál maradt. Az eltelt idő

teljesen őt igazolta; az egykori [öld
osztók ma kizárólag a szélsőséges poli
tika hullámain siklanak jól irányított
vitorlákkal: Kerék Mihály megnyilat
kozásának érvénye fokozódik az idő

múlásával, javaslatai a megvalósulás
felé haladnak. Legújabb könyvében fel
sorakeztatja azokat a közvetítő meg
oldásokat, melyek a földreform útját
politikamentesen elökészithetik. Hogy
a szakszerűségnek mily döntő szerepe
van e kérdés tárgyalásánál. az különö
sen ebből a tanulmányb61 világosodik ki
leg-inkább. Nemcsak a birtokmegoszlás
ból .származ6 terméseredmények és
termésminőségek a döntő tényezők n
földreform értelmezésénél. hanem a
juttatás aránya és feltétele is olyan
nélkülözhetetlen szempontok, mínt ami
lyen lényeges a talaj ismerete a tm',
mésirányítás szempontjából.

Kerék Mihály részletes tervekkel. át:
gondolt javaslatokkal, termeléemenetek
kel szolgál olvasóinak. gazdasági üzem
tervei érdemelnek különösebb figyel
met, az.ok nagy része megval6sítás alatt
van és már komoly eredmények is mu-
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tatkeznak. Sz6val nemcsak az elmélet
vonalán vezeti olvasóit, hanem a ki
vitelezést is ellenörizteti. A népfőisko

Ják korában szerétnénk Kerék oktatási
terveit különösen az illetékesek figyel
mébe ajánlani: a kiváló szerzö, noha
vázlatosan érinti a kérdést, mégis azok
ft, fejezetei a legtanulságosabbak, me
lyekben a földhözjutás feltételeként al
előzetes kiképzést szabja meg, Való
ban elavult termelésünk m6dja, azokása.
A földművelő parasztság makacs mara
diságát az újfajta gazdálkodás ked
vező eredményeivel lehet megtörni, ked
vet kelteni az újítások iránt, bizalmat
kelteni az elméleti oktatás fontossága
iránt. Csak így remélhető, hogy az év
tizedes mulasztások pótolhatók lesz
nek. A parasztság szellemi szintjének
emelése könyvtárak, mintagaedaságok
útján biztosra vehető.

A földreform első kettös útja Kerék
Mihály szerint: kishaszonbérlctck ula
kitása és szövetkezetí gazdaságok szer
vezése, Ezek mcgvalósításán múlik,
hogyaföldkérdést a szenvedélyek ki
kapcsolása nélkül tárgyalhassák és
megoldhassák.

Polc» Imre

ZOLNAI GYULA: BSZAKI LANT.
(FI'anklin-Társulat kiadása.) Testvér'
népünk, a finnek költőiből állított ösz
sze értékes, gazdag, hű és változatos
antológiát Zolnai Gyula, a kiváló tu
dós, ki tudományos működése mellett,
mint műfordító a szépirodalomban is
ismertté tette nevét.

E kötetnyi fordításával j6 verselő

nek, gazdag, árnyalatos nyelvű költő

nek bizonyul, ki tényleg hívatott arra,
hogya finnek jelentős Iíráját megis
mertesse a magyar olvasőküzönséggel.

Nam értünk azonban egyet a fonti
tóval és nem látjuk azt az indokot,
ami őt arra indította, hogya versek
átültetésénél igen sok helyütt régies,
mondhatni avult kifejezéseket és ríme
ket használ. Örömmel látjuk mégis ezt
a kötetet, mert jelentős állomása u
finn-magyar szellemi együttműködés

nek s igy bízvást számíthat a legna
gyobb fokú népszerűségre.

N-agyban hozzájárult volna az amúgy
is értékes kötet értékének a növelésé
hez és a finn-magyar szellemi kapcso
lat még szorosabbá tételéhez, ha csak
pár sorban is bemutatta volna a kötet
ben lévő költőket. Cs. Sz. L.
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A VIGILIA újabb könyvei

Thomton Wilder:

Sorsom az ég
uA mi kis városunk" nagysikerű szerző

jének új szatirikus regénye P 13.60

Az IFJÚSAG KLASSZIKUSAI sorozatból

Cervantes:

P 15.80

P 15.80

királyfi
Mándy Iván átdolgozásában,
Korcsmáros Pál rajzaival

Don Quijote
Mándy Iván átdolgozásában,
Gyóry Miklós rajzaival

Mark Twain:

Koldus és

Húsvétra előkészületben:

H. E. Beecher Stowe:

Tamás bácsi kunyhója
Mándy Iván átdolgozása kb P 16.-

Georges James:

Robin Hood
Mándy Iván átdolgozása kb P 16.-

C. P. Rodocanachi:

A trójai faló
Karrier. regény. Sir Basil Zaharoff útja
Pyreus lebujaiból a világhatalomig. 
A háborúk előkészítésének félelmetes
műhelytitkai. kb P 18.-


