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náltan kezdődik nála: „Immár min-
den bércet - Csend ul. (Szász Ká-

rolynál: „Völgyön-hegyen - Mi 
csend.."). 

Azt hiszem, talán ez az egyszerű-
ségében tökéletes vers áll legtávo-

labb Tóth Árpád pompázó művé-
szetétől. 

Végezetül még szeretnem sok szép 
fordítását idézni, de sajnos, nincs 
hely Az „Örök virágok" jelentős 
stáció Tóth Árpád költői pályáján. 
Lesznek, akik hűvösen teszik le 
könyvét, mert hiszen a kiváltságo-
saknak szól s azok kevesen vannak, 
de aki ismeri Tóth Árpád megihle-
tőit s magát Tóth Árpádot a költőt, 
nemcsak tanulni fog, nemcsak mű-
vészi élvezetben lesz része, hanem 
közelebb jut Tóth Árpád megérté-
séhez is. Vajthó László. 

Gyallay Domokos: Ősi rögön. — 
A tőlünk elszakított és így önálló 
életre kényszerített erdélyi iroda-
lomnak jellegzetes terméke Gyallay 
Domokos könyve. Ennek az iroda-
lomnak pásztortűznek kell lennie, 
hogy a lángjánál megmelegedhes-
senek a hideg éjtszakában didergő 
lelkek; kapocsnak, hatalmas, erős 
kapocsnak kell lennie, mely össze-
fogja a szétszórtakat, összeköti őket 
a multtal és velünk. 

Ilyen melegítő pásztortűz, össze-
kötő kapocs akar lenni Gyallay Do-
mokos könyve, mely az ősi rögről 
beszél. Az ősi székely rögről, mely-
nek virágairól a Hargita mögül fel-
tündöklő nap csókolja le a harma-
tot. A könyv minden sora az ősi 
rögért íródott s mit sem tesz, hogy 
ez a törekvés némi egyoldalúságot 
ad neki. 

Az a tizenhét elbeszélés, melyet a 
Hargita alján gyüjtöttek csokorba, 
megható és vigasztaló olvasmány. 
A székely falunak, a két-eszű szé-
kelynek kiváló ismerője és biztos-
kezű megmintázója Gyallay Domo-
kos. Mintha Tömörkény Istvánt 
hallanók beszélni, csak még több 
melegséggel és szeretettel. Emlék-
szem rá, milyen csodálattal bámulta 
a nagy összeomlás előtt Odesszában 
az először látott tengert; magam 
előtt látom és érezem, milyen vég-
telen szeretettel nézi a kis székely 
házak füstölgő kéményét. Igaz 
örömmel várjuk, mikor kapunk 
nagyobb gyűjteményt ezekről a 

füstölgő kéményekről, s az alattuk élő góbékról. 
A kötet terjedelmesebb felét tör-

téneti rajzok teszik ki. Gyallay 
szíve egyformán melegen dobog, 
akár a Hargita alatti falucskák rét-
jén, akár a multak avarján suhan a 
lelke végig. A multak avarjából is 
azokat a leveleket szedegeti össze 
és simogatja meg, amelyek az er-
délyi história fájáról hullottak le. 
Legközelebb áll szívéhez Bethlen és 
a Rákócziak ideje. Poros krónikák 
lapjairól elmúlt emberek támadnak 
fel újra s élik előttünk a maguk 
egyszerű életét. Széleskörű és pon-
tos történetismeret, a kor hangula-
tába való teljes beleélés lehetővé 
teszik a szerzőnek, hogy egyszer 
nagyobb szabású feladaton pró-
bálja meg sikerrel erejét. 

Gyallay Domokos nem kezdő 
munkás az irodalom mezején. Kül-
sőleg szerény és zajtalan, de belső-
leg annál eredményesebb munkál-
kodás előzte meg ezt a kötetét. 
Eredményes, mert az író megszer-
zett magának egy különös zamatú 
nyelvet, mely egyesíti magában az 
erdélyi hegyek levegőjét és az el-
múlt századok lelkét. 

Ha megmarad a maga biztos ta-
laján, s itt is megcsillanó pompás 
humorának aranyszálait gazdagab-
ban szövi, nagy dolgokat és sok 
igazi örömet várhatunk tőle.. 

mp. 

Paul Busson: A szegény Dronte 
élete, halála és újjászületése. (For-
dította Telekes Béla. Genius-ki-
adás.) — Új név, melynek viselőjé-
ről ma is csak annyit tudunk, 
amennyit a fordító jegyzet alatt 
közöl róla: bécsi író, ki húsz évvel 
ezelőtt drámaírással kezdte, aztán 
novellásköteteket adott ki, most 
pedig egy regénye révén ismerke-
dünk meg vele. Mintha azonban 
még ez utóbbi munkája is a nagy 
sikerrel induló drámaíró tehetségét 
éreztetné meg velünk elsősorban, 
mert Paul Busson A szegény Dron-
téban a XV—XVI. század Lázár-
drámáit, moralitásait támasztotta 
fel regényes történetének csodála-
tos árnyékvilágával s titokzatos ha-
talmak akaratlan eszközévé ernyedt 
hősével. 

A XVII. század közepéről van egy 
elkésett Lázár-drámánk, az ismeret-
len szerzőjű Comico-tragédia, hol 




