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tam s mialatt a kritikus figyelmével forgattam a kötetet, észrevétlenül 
megtanultam kívülről. Ezért nem, tudom, lezárni bírálatomat anélkül a 
megjegyzés nélkül, hogy Kiss Jenő komoly tehetség, lehetett volna a 
Mezőség poétája. Válogatott kifejezései közt megtalálom néha a frisset 
és hamisítatlant, a nádast, a' tavat, a mocsári gólyahírt, a réteken gyűlő 
tócsát, a ködöt, amit az éj ki-kilöttyint. A fákról gyakran olvasom a ha
sonlatot: féllábon álló gólyák. Valahogy innen kellett volna kitörni. De 
ő ugylátezik többrebeesüli a miniatűr pávatöllakat a mezőségi holló 
szénfekete tollánál... 

A parókás pásztorok Galateajában állított be Kiss Jenq a transzil-
ván vidék igazi. pásztora. Eldobta furulyályát, kottát tanult, természetes 
haját levágta és rizsporozott parókát tett a fejére, aztán utánozni kezd
te elődeit, de ebben az utánzásban megsáppadt és megtört. A „transzil-
ván irodalom" első, igazán megsiratni való áldozata ő. Árkádiában él. 

(Kováts József) 

MORVAY G Y Ü L A REGÉNYE.* A z embert (s igy az irót is), világszem
léletében, érdeklődési körében, élményeiben döntően határozzák meg 

osztálygyökerei, életkörülményei és környezete. Nagyszerűen példázza 
ezt a tételt Morvay Gyula, a fiatal peredi iró, aki szegénysorsú paraszt-
szülők gyermekeként tette első lépéseit a tardoskeddi poros falusi udva
rokon és vékony zsellérföldek között. Első fontos és meghatározó élmé
nyeit és benyomásait a falutól kapta. Ez az élményanyag buggyan ki be
lőle valami ősi erővel és frisességgel verseiben és ugyancsak ez az él
ményanyag nyer költői lecsapódást prózájában is. Nem véletlen tehát, 
ha valamennyi írásában a rurális életsors sokrétű vonatkozásait és ko
mor összefüggéseit tárja fel. Törvényszerű okai vannak ennek. 

Hangja és stílusa újszerű, szokatlan. Van valami súlyos görgése, ne
héz sodrása Morvay mondatainak. Egyéni zenéje, ize, színe van minden 
szavának. Még Móricz után is tud ujat adni. Nyilván innen van, hogy 
túl szerkezeten és mondanivalón <—. például épp' az Emberek a major
ban cimű regényében — megkap a stílus egyszerű s amellett felettébb 
kifejező volta, teljes összhangban a témával, teljés illúzió keltéssel, kü
lönösen a párbeszédekben. I t t emiitjük meg, hogy Morvay gyakran kever 
a szövegbe regionális kifejezéseket vagy szóalakokat. A kömyezetrajz és 
talán kellő hangulatkeltés szempontjából bizonyára szükség van eféle 
kifejezésekre: ustorosgyerek, szerha, kánva, csobolló, szuszák, mégsem 
értjük egészen, miért nem lehet e szóalakok helyett a rendes magyar ki
fejezéseket használni. (Nem beszélve az ilyen fajta kifejezésekről, mint 
teszem: váska (6. o. ) , vozárkocsi (16. o. ) , rubaska (21. o . ) , hirgatrii 
(39. o. ) , sopa (55. o.) stb., melyek nyilvánvalóan szláv eredetűek.) 
Ezek a szóalakok, illetve kifejezések bizonyos mértékig modorossá teszik 
Morvay stílusát. 

A regény, melyet talán inkább minősithetnénk hosszabb elbeszélés
nek, az új társadalmi realizmus módszerével készült. A szerző nagyobbá-
ra a valóság talaján épiti fel a cselekményt, alakjai élnek, hus-vér em
berek. A felvetett téma érdekes és újszerű. A sanyarú és embertelen sors
ban élő majorbeli béresség a háború után rádöbben kietlen helyzetére és 
a hadifogságból visszatért Igor ösztönzésére elhatározza, hogy javitani 
fog sorsán. Napról-napra több világosság és tudás költözik a parlagi ko
ponyákba, egyre több és több jogot szereznek maguknak. Akcióik siker
rel járnak, egyre elviselhetőbbé válik életük. A civilizáció és technika 
vívmányait egymásután veszik birtokukba s egyre mélyül a testvéri ösz-
szetartás a béresek között... Valami határtalan bizakodás és hivő opti
mizmus cseng ki e könyvből. Ha hatásában vizsgálnék a regényt meg 

* Emberek a majorban, Masaryk-Akadémia, Pozsony, 1936. 
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kellene állapitanunk, hogy elsőrangú az ébresztő ereje. Sajnos, épp emiatt 
vannak a regénynek olyan részletei, melyek kevésbé ellhilhetőek. A tár
sadalmi realizmus módszere ezeken a helyeken túllépi a társadalmi reali
tás kereteit s olyan későbbi korszakba állit ja a cselekményt, amikor az 
emberi jogokért vezetett harcok kellő eredményt hoznak az érdekeltek 
.számára. 

Néhol elnagyolt a regény, mintha a szerzőnek nem lett volna fontos, 
hogy alaposabban kidolgozza (pl. a kocsmai jelenet az intéző barátaival) . 
N e m egészen elhitető és nem kelti a komolyan megtörtént esemény be
nyomását az a beszélgetés sem, mely az intéző, főintéző és részben Igor 
között folyik le. Ez nem jelenti azt, hogy a beállítás helytelen, ^ hanem 
csak arra utal, hogy nem lép fel ez a részlet a reális életadottságók fi
gyelembevételének és visszatükrözésének igényével. 

Morvay alakjai hasonlítanak a nagy szláv regényírók alakjaira: tár
saik fölé magasodnak és mintegy szimbolikus szerepet és értelmet kap
nak a regényben. Rokonszenves a tanitó figurája. I t t megint csak saiát él
ményanyagát gyúrta bele a regénybe a szerző. Saját tanítói életsorsának 
egy szelete vetitődik elénk e regény oldalairól. Sikerült részlete a regény
nek a szép Boris esete. A tanyai erkölcsök és egészségügyi állapotok 
ügyes rajza ez a megrázó epizód, melynek kellő társadalmi hátteret fes
tett a szerző. 

Összegezésül: Morvay Gyula első resénve ügyes és Ígéretes W.ctet. 
Ugy érezzük, hogy, bár első hosszabb lélekzetű prózai irása nem éri el 
azt a szinvonalat, melyet joggal várhattunk Morvavtól, mégis m e g v a n 

nak nála az ilyen természetű és teljes értékű további munkának az elő
feltételei. Bízvást leírhatjuk azt is, hogy a próza, mint m ű f a i inkább 
megfelel Morvay képességeinek és lelki alkatának. Ezek után várjuk 
Morvavtól a nagy szlovenszkói parasztregényt. 

Morvay regénye közös kötetben jelent meg ITku Pál: Lendület című 
regényével. Nem tartjuk a legszerencsésebb megoldásnak a kiadó részé
ről, hogv a két regényt egy kötetben hozta ki. A könyv fedőlapjának 
-rajza Lőrincz Gyula pozsonyi festőművész sikerült munkája. 

(Sándor László) 

METAMOiKJPHOSIS TBANSTLVANIAE címmel a nagy átalakulás kró
nikáját: közel két évtized kisebbségi magyar változásait irta. meg 

tizennyolc transziívániai mtegyar író és publicista. A Metmnorphosis 
Transylvaniae kétszáz esztendővel Apor Péter hasonló című munkájának 
megjelenése után tárgyilagos képet kivan adni a XV IH . századbeli átala
kulásnál sokkalta nagyobb fordulatról: az 1918,-i hatalomváltozásról s az 
azóta történt eseményekről. A z előszó arra kéri az olvasót, hogy „eléged
jék meg a tények és események tárgyilagos ismertetésével, hiszen a meg
ismerés úgyis a legrövidebb út az igazsághoz." Ez a realizmus értbetővé 
teszi, miért kellett ennek az érdekes publicisztikai gyűjteménynek a 
transziívániai magyar szellemi élet felkent köreitől, privilégiumos intéz
ményeitől és élszervezeteitől távol megjelennie. A magyar szellemi élet 
hivatalos fórumain annyi a kollegiális lekötöttség, annyi a kölcsönös el
ismerés még az egymással szembenálló csoportosulások között is a közös 
provincializmus alapján, hogy a történelmi változások tárgyilagos doku
mentálása teljes függetlenséget követelt. Ez a tizennyolc iró és publicis
ta esetében a szabad alkalmi társulás alapján vált lehetségessé. 

A függetlenség tetszetős, de hamar a végére érünk. Az az együttes, 
mely a nagy politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális átalakulás meg
örökítésére vállalkozott, kétségtelenül független a magyar polgárság és 
középosztály egyes csoportjaitól, közéleti klikkjeitol, irodalmi és gene
rációs szervezeteitol. Innen a polgárság és középosztály változásainak 
tárgyilagos megítélése, reális rajza. A tárgykör azonban nem terjed túl a 


