
első" nem váltotta be ezeket a re
ményeket. Az íróban van tehetség,
3 színpadi hatás külsőségeihes is
ért, de témáját nem tudja Ö6Sze
fogni, túl sok szálat markol és
minduntalan elenged egyet-egyet,
Igy darabja eléggé összefüggéste
len, de mutatós epizód-jelenetek
sorozata, minden egyéniség híján.
Kerecsendi Kiss témájának szo
ciális színeit meglehetősen nyer
sen veti fel, darab-szerkesztése a
fiatal Hauptmann naturalista drá
máinak epizódot epizódra építő

konstrukciójára emlékeztet, azzal a
különbséggel, hogy Hauptmannál a
drámai feszültség epizódról epizód
ra nő, nála pedig tsökken. Figurái
ban nincs semmi új, semmi érde
kes, - ismerjük az indulatos asz
talosmestert, a meddő feleseget. a
megejtett falusi leányt, az arany
szívű meglett férfit, a kárálö anyóst.
Hogya figurák ismerősek, talán
nem zavarna, ha Kerecsendi Kiss
egy-két egyéni színt adna nekik.
De egyéniségnek, sajátos hangnak
nem sok nyomát találjuk a darab
han. Az epizódok tetszetösek. 
ezt érdemének kell elismernünk, -

de biányoljuk azt, hogy az írónak
nem volt áttekintése a drámai
egészre, problémáját nem oldotta
meg, csak egyszerűen elvágta. Min
dent egybevéve: rokonszenves kí
sérlet ez a bemutatkozás, - sem
mi több. Csak ezután vár] uk azt a
művet, melyben Kerescendi Kiss
igazí drámaírói képességeiről meg
győződhetünk. Az Uj Magyar Szín
ház pompás szereposztásban sietett
a szerző segítségére. Páqer Antal,
aki rendezte is a darabot, erővel

formálta meg az asztalos passzív
figuráját, DaJlka Margit a meddő
feleség szerepében méltö volt
"Henschel fuvarosv-beli Hannéjá
hoz, Bulla Elma tiszta színészí esz
közökkeloldott meg egy nem neki
való feladatot, Juhász József gaz
dag részletmunkával. de kelleténél
több érzelgősséggel, állította elénk
egy öregedő, szerelmes fronthar
cost. Körülöttük a rengete!! epizo
dista szép és színvonalas munkát
végzett, - a színház legbecsülete
sebb produkciója ez az előadás eb
ben az évadban.

Thurzó Gábor

E L V E K
,

E S M ü V E K
NÉPISÉGTÖRTÉNET ÉS TUDOMÁ
NYOS Df VAT. - A történettudo
many a szemünk előtt meaíiatalo
dott. Nemrég - amikor az iskola
padjaiban még tantárgyként tanul
tuk - nem érdekelte egyéb, mint
a hatalmi erők szüntelen játéka, az
uralkodók trónralépte és halála, a
háborúk és békék végtelen sora, a
külpolitíka eseményei és a diplo
mácia játékai. A történettudomány,
az átlagember képzletében, szét
esett a hadjáratok kusza szővevé

nyévé és Napuleon koalicióira vagy
a harminc éves hadjárat csatáíra
gondolt a rossz diák, mínt valami
lyen hátborzongató kérdésre. IfO'
volt ez hosszú időn át, míg a törté
nelem a saját erőiből meg nem fi
atalodott. Észrevette, hogy az ural
kodók tetteit, a csatákat és dinlo
mácíákat mindig kevesen irányítot
ták és ezek mögött a hideg évszá
mok mögött minden korban milliók
éltek névtelenül; milliók éltek,
mint jobbágyok. polgárok vagy ne-

niesek anélkül, hogy csatát nyertek
vagy követségben jártak volna.
Életük talán kevésbbé érdekes,
rnint az uralmon lévő keveseké,
nagy tetteket, kalandokat és izgal
makat hiába keresnőnk benne. De
életük sorsát még ezren meg ez
ren osztották: övék a többség.

Igy született meg a tudomány új
irányzata, a társadalomtörténeti és
hatása mintegy huszonöt éve fi
gyelhető meg a magyar szellem
világban. Legnagyobb szabású alko
tása kétségtelenül Szekfű Gyula
magyar története volt, ami teljes
mélységében lemérte az évszáza
dok szerint változó magvar életet.
Egyformán foglalkozott ~ jobbágyok
és nemesurak életformájával és
nem tartotta méltatlannak, holn' a
cifra szűr, az alföldi tanyarendszer
vagy a budapesti bankvilág kiala
kulásával foglalkozzék. Minden 01
vasója úgy érezte: helyesen tette,
hiszen mindez egy-egy színfolt a
magyar élet spektrumában.
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Szekfű Gyula egyénisége rá-
nyomta bélyegét az új módszer
tanra és hatása, kisebb vagy na
gyobb mértékben, meglátszik min
denkin, aki ma magyar történettel
foglalkozik. Meglátszij, Mályusz
Elemérerr is, tudományunk ezvik
legkiemelkedőbb munkásán, akit
pedig gyakran azoktak úgy emle
getni, mint Szekfű Gyula vitatkozó
társát. A életteljes történetszemlé
let, a művészi előadásmódra való
törekvés, a történeti események
szellemi és társadalmi eredőinek

bonyolítása egyaránt Szekfű Gyulá
ra mutat, mint mesterre és tőle

Mályusz inkább csak elvekben 
tegyük mindjárt hozzá: legtöbbször
politikai elvekben - tér el. Pro
testáns és katolikus szemlélet, a
Habsburg kérdés, napjaink szellem
áramlatainak a megitélése: ezek
ben különböznek és vitáznak; de a
történelmi módszer kétségtelenül
közös, a szekfűi.

Legjobban bizonvitla ezt az előt

tünk fekvő két kötet, az új ma
gyar történettudomány jelentős al
kotásai. Az egyiknek a szerző!e,

Szabó István (Szabó István: A ma
gyarSág életrajza, Történelmi Tár
sulat kiadása) Mályusz iskolájának
idősebb és nagymunkásságú tao!a.
A kissé romantikus hangzású cím
alatt a magyarság biológiai törté
netét igyekszik felvázolni csekély
előmunkálatok után nehéz, de so
kat igérő vállalkozásba fog. Előadá

sát a honfoglaló magyarság Iaj i és
nyelvi összetételének vizsgálatával
kezdi, hogy azután rendre figye
lemmel kísérj e, miként növekedett
vagy fogyott kárpáti hazájában a
magyar nép; milyen népeket és
törzseket talált itt már megtelene
désekor. milyeneket hívott be bé
kés lakótársként vagy milvenek
törtek be erőszakos hódítóként;
hogyan éltek egymás mellett a
nemzetiségek és hatásukra meny
nyiben változott a magyarság faji
összetétele, élete.

A munka hőse tehát egy rnerő

ben elvont fogalom, azt vizsgálja a
szerzö, Eseménytörténetet nem kap
az olvasó, a magyar história ese
ményeit már ismernie kell annak.
aki a könyv tanulmányozásába fogj
itt vándorlásről. telepítési terület
ről, nemzetiségi kíváltsázról, néni
határvonalról esik csak szö. Törté
netünk nagy és lelkesítő hőseinek
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még csak a neve sem szerepel, de
helyette tarkán kavarog a magyar,
vallon, morvaszláv, rutén, tót, ro
mán, horvát stb. nemzetiség neve,
amelyeknek útját és elhelyezkedé
sét a tudós szerző pontosan kiraj
zolja.

A másik kötet (Erdély és neoei;
szertc.: Mályusz Elemér, Franldin
kiadás) nem ilyen egységes munka.
Tizenegy tanulmányt tartalmaz és
íróik sorában a magyar tudósnem
zedék idősebb tagjai (mint Alföldi
András, Kniezsa István, Pukánszkv
Béla, Bíró Sándor) és Mályusz
Elemér fiatal tanítványai egyaránt
szerepelnek. Könyvüle hőse Erdély,
a magyar Skócia, a regényes és
titokzatos sorsú tartomány. De a
szerzőket nem a várak és feiedel
mek sorsa, nem a jósika-miklósi
hangulat érdekli j hanem a helvne
veket vizsgálják, a nemzetiségek
elhelyezkedését Erdély hegyei és
völgyei között. A székelyek erede
tének izgató kérdését, a gőgös szá
szok betelepülését vagy a román
álmok és valóság-ok közti különb
séget írják le, nyomozzák, kutat iák
és munkásságuk nyomán élettel te
lik meg a változatos Ielszínű tarto
mány. Látjuk, amint a honfog-laló
magyárok előtörnek a folyóvölgyek
ben és megszállják a Mezösónet,
amint a székely határőrnépek ir
tásba és településbe kezdenek,
amint a szászok kalmárkodnak és
a románok szüntelen vonulatban
futnak át a kárpáti határokon II

jobb sorsot jelentő magyar uraloul
felé. Ezt a naev tablót írják le II

ezerzök a tudomány hüvös és szá
raz szavaival.

A két kötet ilyen formában is
elárulja hogy az új irányzat korunk
két alapproblémáját igyekszik meo
ragadni a nemzetiségi és a társa
dalmi kérdést. Mindkettőnek az
eredő i a multba nyúlnak vissza,
ezek felderítésére a történettudo
mány hivatott és helyes, ha tár
gyilagos, elfogulatlan módon hoz
zájuk nyúl. A tudománynak Il~

élethez közel kell járnia, mert
holt és száraz díszcinlinákat ideges
világunk meg nem tűr.

Ámde sajnálnunk kell, hOllY Má
lyusz Elemér .mépíségtörténeti'<nek
nevezte iskoláját. Sajnálatos, mert
egy divatos, politikai - "őt párt
politikai - fogalmat k.rocsolt össze
a történelemmeL Már dig a tör-



ténelmet, ami évszázadok óta nem
zeti tudomány mazyar földön és
ami kultúránk egyik legértékesebb
kincse, sem módszereiben, sem ne
vében nem szabad divathoz, pár.
tokhoz és politikához kötni. Diva'
és párt elmúlik, a tudomány meg
marad. A tudósok munkáját hosszú
idő múlván is előveszik és használ
ják, ha politikai elhelyezkedésük
már régen lejárt és elavult.

• Kósa JánoS

HONORÉ DE BALZAC: A VöLGY
LILIOMA. (Rénai.) - Akik Balzac
hires regényeit, a Szamárb6rt, a
8eraphitát, va.,gy a Goriot apót is
lllerik, nem lepődnek meg, ha a
Völgy liliomában ismét azzal a
másik Balzac-kal találkoznak, aki
realizmusba tudta ömleszteni misz
tikumát, romantikáját, Mert tagad
hatatlan a romantikus elemek dön
tő szerepe ebben a műben: jelle
mei, cselekménye, egyetlen szenve
dély aprólékos megrajzolása - EI
milyen szenvedély l - mind a való-

. ság gondos kutatójának égbelendü
Iéséröl, fi realitások imaginárius
átlényegitéséről tanúskodnak. Ami
megfogta az irót s az olvasóban is
kitörülhetetIenül nyomot hagyott,
kétségtelenül elvont, szinte szenti
mentális ízű rajongás. Hogy még
sem lett a regénv kényes témáiá
ból valami Fanni hagyom(}nyai.
szerű szirupos szépeigés ez
Balzac tömör, kemény realizmusá
nak igazi fémjelzése. A kénves, ve
Izélyes örvények felé rántó szen
vedélyt irányítani tudja, s bár
minden sora lelkéből lelkedzett,
egy percnyi kétely után nyilván
valóvá lesz.i ez az író ura anyagá
nak, kedve szerint formálja - s
ösztönösen mindig a lezmüvészibb
kifejlődés felé. Pedig mindenkép a
legnehezebb oldaláról fogja meg
dolgát: egy lélek egész átalakulá
lát vállalja, egy idill traoédiává
formálását mesteri érzékkel való
lIítja meg. Három műíaj is ölelke
dk ebben az egy regényben: han
gulata, alapszíne, a legtisztább
líra, cselekményének nyugodt fen
sége, bőséges áradása a született
epikust dicséri s iellernábrázolása,
ft lelki fejlődés céltudatos, kemény
vezetése, a legnagyobb drámaíró
.ak is dicsőségére válnék. Még ar
ra is van ereje, hogy utolsó lap
jai valami fanyar spleent öltve

forduljon el a kész remekmiitól.
Mégis, nyugodt szivvel állíthat

juk: mínden erény ép ott nyilátko
zik meg, ahol legnagyobb szükség
van rá. Az egész regény lehellet
szerűen fínom tud maradni a ve
szedelmesebb kanyargók között is.
Aránylag egysíkú, koncentrált cse
lekménye a mesterkedés minden
kísérletét könnyedén lökheti Iélre
- vé~elenü1 egYszerű eszközeivel
jobban tud hatni, mint korunk
legbizarabb légkörű best-sellerjeí.
S ami leg-csodálatosabb [ele Balzac
lángelméjének: érintetlenül· suhant
át egy viharos századot. Nem aka
rom ezzel azt mondani, hogy prob
lémája mai - ennél jóval több:
örök.

Egyszerűség-e, két-három főalak
variálásában. végtelen sok oldalról
történő megrajzolásában áll. Jel
lemzetes tud lenni néhány sorban
is, ha kell - de regényérzéke
meglátja, itt nem elég ez a rövid
ség: az egyrétű cselekményt sok
rétű jellemábrázolással, a lírai
lágyságot a realista rajz aprólékos
pontosságával kell kompenzálnia
Igy lesz a regényből - szépségein
túl - olyan míntaszerű arányos
építmény, melynek minden kis
alkotórésze önmagában is szinte
szirnmetrikus egység. Akár Mor·t
sauf grófnő csipkeszerűen finom
lélekrajzára g-ondolunk, akár Félix
de VandenesSe vergődésére - ön
magukban, önmagukért is meste
riek volnának - így, egy csúcs
pontba vezetve a leg-magasabb, ön
tudatos regényszerkesztö művésze

tet jelentik.
Hogy mennvíre nem a mai kö

zönség számára íródott A vÖ/r - .

lilioma, ékesen példázza stagnáló,
nehezen mozduló cselekménvének
szála, Igen, ebbe a könyvbe bele
kell olvasnia magát az olva sónak.
hogy meglássa igazi szépségeít. A
remekmű nem tárul ki mindío 
szemérmes mélységekbe rejti drá
gaköveit. Ennek a tartózkodó indí
tásnak azonban ép a tétovázó, bi
zonytalankodó jellemekben találj uk
magyarázatát.

Igy, amint van, egyik Ilegszebb
példája az aránylag mindennapi,
közönséges témák remekmüvé ala
kításának - csak a jellemek kü
lönleges, logikus fölépítése által.
Egyszerűbb eszközökkel aligha dol,
gezhatott volna Balzac - (I, ép eb-

471



ben az egyszerűségben átmentett
hihetetlen í1eszültség teszi az író

·egyik legméltóbb emlékévé ezt az
igazi, emberien meg-ragadó regényt.

Benedek Marcell szép bevezetője

és finom, stílusos fordítása méltó
tolmácsolása volt a francia regény
irodalom egyik legsúlyosabb rnűvé

nek. Vidor Miklós

LAKATOS VINCE: ARVA NÉPEM.
(Budapest, Stádium, 224 I. 8°.) 
Szerzőnk legrokonszenvesebb népi
íróink egyike. A Kiskúnsáz sivár
homokos vidékének szülötte, nevelt
je és mint író, földjének. népének
védőügyvédje. Mert mindenkénnen
rászorul ez a föld és ez. a magyar
nép a védelemre, a gyengéd istá
polásra. Nyomorai és gondjai majd
nem akkorák, mint a pusztáké és a
pusztalaké. A jövő nagy kérdései
előtt ugyanolyan riadtan. szinte te
hetetlenül állnak, mint azok, hiszen
a múltjuk egy, a gyökerük közös,
tragikus magyar mult, ősi népi
ID'ökér.

Lakatos Vince könyve novellák,
'életképek, hangulatcikkek és védő
iratok gyüjteménve. A műfajuk kü,
lönbözö, a tárgyuk, a hőseik, a
'hangjuk és a szándékuk azonban
valamennyinek azonos. Az irások
minden sora a kískúnsáai tanyák
sajátos. rejtett életébe világit bele.
A művészet éppen abban van ezek
ben az írásokban, bogya szerzönek
annyi színe van ez alapjában véve
álló, nagyjából kötött s kevés moz
gású világ megfestésére. Más szí
nekkel vetíti elénk az áthatolhatat
lannak látszó, vastag hótakaróba
burkolódzó téli csendet és egészen
másokkal a nyár szaharai forrósá
'·gát. Különös ízű szavainak segitsé
gével új meg új színekkel festi a
tanyai nép apraj át-nagyját, élet
megnyilvánulásaikat, örömeiket és
bánataíkat. Hiszen annak vannak
csak izazán bőviben. Igya könyv
minden írása él és mozog előttünk,

Mint olvasmány, bár természeté
nél fozva az ismételgetés veszélve
fenyegeti, mégis egyike a legérde
késebbeknek. A szerzö [őszándékú,

nemestörekvésű ember és nem
erős írói egyéniség. Dénes Tibor

BISZTRAY GYULA: SZINHAZI
ESTÉK. (Egyetemi Nyomda ki
adáSa 1942.) - A kitűnő kritikus
1>zính~zi beszámolóinak ez a gyüj-
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teménye aránytalanul többet nyuJt,
mint amennyit szerény eíme igér
a' be nem avatottaknak. Mert ners
csak egyes darabokhoz és előadá

sokhoz tapadó bírálatokat talál a~

olvasó ebben a világosan és l'á}..
tozatosan tagolt kis kötetben, nem
csak azokot a krítikákat kapja
benne, amelyeket a legutóbbi él'
tized során évről-évre vezetett
színházi naplóiban a "Magyar
Szemle" hasábjain jelentetett meg
a szerző, hanem gazdag dramatur
giai tapasztalatai és nagyszabásá
színházpolitikai, sőt kultúrpolitikai
meggyőződései is utat találnak
benne a színház nagyközönségéhez.

"Két évtized (1910-1930) szín
házi mérlege" vezeti be a könyvet
és gondoskodik annak a helyzet
képnek a .fölvázolásáról, amelynek
az erőtényezői és' színeí tovább
működtek és tovább hatottak a
szóbanforgó tíz esztendő színháai
világában is. A történeti előzmé

nyeknek e tömör és találó Osz
szegezese után következnek külön
fejezetekként az összefoglaló be
számolások a tíz színházi évadról
(1930-tól 1940-ig), amelyeknek már
a fejezetcímei is kiemelik az egyes
színí évek legjellemzőbb tüneteit.
A közbeékelt rendkívül tájékozott,
bátor és elvhű tanulmányok a
színháznak és a kritikusnak, vala
mint a színháznak és a közönség
nek a viszonyáról, továbbá Ma
dách színpadi érvényesüléséről kel
lemes változatosságot visznek bele
a könyv fölépítésébe. Két esztendő
(1933-35) magyar hangosfilmjei
nek a bírálata, úgyszintén a szín
házról írt pár könyv ismertetése
zárja le a kötet anyagát.

Már most a kritíkus, aki ezek
ben az évvégi beszámolókban bang
ját hallatja, azonkívül, bogy sokol
dalúan művelt és a színház világá
ban tökéletesen járatos, mindenek
előtt meg nem alkuvóan igényes
is: a színvonal, a valódi időálló

érték embere. Sok megértéssel és
hajlékonysággal fordul a kevés. jó
val biztató évek inkább selejtes,
mint vegyes terméss felé. Bár tud
kegvetlen, diszkréten kegyetlen is
lenni nemcsak a klikkek. ízlésirá
nyok vagy a divat dédelgetettjei
vel, hanem bivatalos nagyságokkal
szemben is, alapbeállítottsága még
is csak a jóindulat, amely már a



Féldráfl:uliöveket is megbecsüli, s
amely általában "minden jót 1'1
mond és sok rosszat elhallgat".
Azzal, hogyaszerzőkön a legoko
sabb és legtárgyilagosabb krítíka
se igen szekott fogni, Azzal tisztá
ban van, a közönségnek, ennek a
végtelenűl igénytelen és elvtelen
publikumnak a nevelésében, ne
velhetöségében ellenben mintha
hinne. Igy külöu magas erkölcsi
rangot is biztosít művének éppen
ez a tény; az, hogy az Iró sohasem
téveszrí szem elől ezt a hősies és
utópisztikus célját.

A könyv írói értékei is egészen
magasak. Tömör könnyedsége mel
lett is gondolati SÚlYOBság, tisztult
I'ogalmitiág, méctéktartás a díszít
ményekben, ötletesség, fordulatos
és tapintatos szellemesség jellem
zi kiváltképpen Bisztray stílusát.
Míndenestül négy-öt legjobb színi
kr itlkusunk közl foglal rnárís he
lyeI.

J.) ,JAS ANTAL: EMBEREK A
KöDBEN. (Vörö8l'ári /riadás.)
liias Antalnak, a többszörös díj
nyertes írónak újabb könyvét
teljes ,joggal - várakozásteljesen
veszí kezébe úg'y a kritíkus, minI
az olvasó. S ebben a várakoltásá
ban egyik sem csalódik: jó és
érdekee könyvel kapott a kezébe,
il szó valódi értelmében, akár' a
kritikus lép föl vele szemben a
magasabb színvona] mértékével,
akár az olvasó nyúl utána tartal
mas szép utáni vágyakozással. Ij
ias ezúttal - szokásától eltérően

- kis regényének témáját a mo
dern korból veszi és azt mondhat
nánk, első pillanatra szinte megté
veszti az olvasót a könnyebb fil
mekre emlékeztető atmoszféra be
állttáséval. Egy öeeánjárő mozgal
mas élete lüktet előttünk, jazz ze
nekaraival, bárpultjaival, lukszus
kabínjaíval, egéElz mondén világá
val. Köztük felvonulnak ft hajó el
sö osztályának utasai, egy interna
cionális társaság', akiket az óceán
járó a két háború közötti feszült,
vészterhes csendben szállít át Eu
rópáböl az Ujvilágba. A különíéle
nemzetiségű utasok közt - mínd-
egyik fajtájának [ellegzetességét
hordozva magával ott van a
német jezsuita, az ünnepelt ame
rikai filmsztár, egy magyar fílm-

rendező, egy fiatal bécsi heged~

művésznó, egy francia újságíró,
egy amerikai dúsgazdag házaspár,
leányával s a milliomosnő hírében
álló szépség, gyanus exisztenciájú
udvarlö] ával.

Látszólag megtévesztbet a lánc
és zene közt sodródó szerepJöknek
felszínes, a társadalmi .érintkezés
formájának megfelelöjellemzése;
túl könnyűnek tűnik első pillanat
han a könyv. Akik azonban isme
rik ILiast s tudják, hogy úgy régi
korok eseményei s szokásai mö
zött, mint a modern világ rajzában
arra törekszik, hogy a dolgok lé·
nyegét sejtesse velünk, azok nem
csalódnak, MerI míkor a lukszus
hajó ködbe kerül s egy tengeralatt
járóval összeütközik s kritikus órák
nehéz csendje borul II hajó fölé,
akkor valamennyi utasról, vala
mennyi emberi sorsról leválik a
külsö máz, a valóság nmtalkozik
meg, a valódi én leplezetlenül, II

szenvedés várakozásteljes éEl ma
gába6zállásra kényszerítő óráiban.

Itt kapja meg' Ijjas regénye azt
a súlyt és értelmet, mely csupán
az igazi író sajátja. A ködben
veszteglő, megsérült hajó belsejé
ben összezsufolt emberi sorsok
mesIeri ábrázolásával megláttatja
velünka a lényeget: az óceán ezer
veszélyével körülzárt lehetetlen
emberek lelkében milyen hatást
vált ki az isteni kegyelem,

Molnál' Míhál:l/

SZABÖ PAL: BöLCSő. (Tul'ul
kiadáS, 1943.) - A népszerű pa
rasztírö regénytrilógiájának két el
8Ő kötete szokatlan érdeklodést
keltett és a kényesebb igényeket
is ki tudta elégíteni. E két mű

kétségtelen előnye, hogy abban az
Iró következetesen törekedett ar
ra: megmaradjon a mondanivaló
epikai köntösébe öltöztetésénéL A
Bölcső várakozásunkat teljesen
kielégíti, ha pusztán abból a szem
pontból tekintjük, mennyire tud
megmaradni abban a környezetben,
ahol egyszerű hőseinek életküzdel
me folyik. A falusi parasztság
mindennapi vállalkozásának nagy
szerű hősiessége, a maga hamisi
tatlan színében, megejtő varázsá
ban jelentkezik az érdekes eee
ménvsoroaat mellett. Szabö Pál tri
lógiája egyike azoknak a bizony
ságtevő magyar müveknek. melyek
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II magyar paraszt életét ágy ábrá·
zolják. hOfO' abban minden a re
gényírás igazi értékévé válik.
Akármilyen vonatkozásban emel
bető vele szemben kifOlitás, de ab
ból a azempontból méltányolható,
hogy ebben a tril6giában a pa
raszts6gunk önmagáról bessél. Ugy
él és bat minden és míndenkí,
abogy a fejlődés él a köznapok
egyhangúsága megteremtette a
magyar parasztság életrendjét. A
Bölcső, a tril~la nem méltatlan
zAradéka, 8 mint önálló alkotá8
mindeneetilI jellemző trJlra.

Paku Imre

SZöR!l:Dl ILONA: OLASZ MD
SOLY. (SttJdíum·kiad61.) - A ha
zai ltália-jár6k rendszerint az el
ragadtatás és csodálkozás h!lngján
szólnak benyomásainkr61 ; élmé
nyeik elöadáaa olykor dagályos
Ielkendeséssé válik. Az újabbak
közül Szörédi Ilona. ez a gyöngéd
és finomlelkii müvéss és biztos
ítéletű művészetí krítíkus, a sziv
és lélek, értelem és érzelem igen
mélyről jött szavaival számol be
míndarröl, ami műalkotáséban a
kékegü Itáliában szeme elé tárult.
Az alkotó müvéez ösztönével látott
és most a bírálé választékos és
higgadt szavaival beszéli el az
egyes olasz városok képzöművésze

ti [elentöségét. Ugy hat valameny
nyi mondata, hoi}' közülük akár
melyiket a m1L~éSz gondolta el, de
a mílkritikus írta le. Igy párosul
benne az élmény elevensége az el
mélet és a történelem kétségbe
vonhatatlan tényeivel. Szörédi Ilo
na méltán írta beszámolója élére
Lionardo egyik fejezeteímét, való
ban az olaSz mosoly megejtő vará
zsa hatja ,át az olvasó lelkét,ami
kor pompás beszámolójának ;feje
zeteit olvassa. Nemcsak az észre
vételek helyessége és az adatok
ügyes felhasználása. hanem a
asemléletíméd művészre valló ere
detisége és hamisítatlan tisztasága
teszi sokrétűvé ezt a könyvet. A
beavatott és az érdeklődő egyfor
ma haszonnal és élvezettel olvas
hatja, híssen felvilágosít és vezet.
tudatosít és meggyőz Itália mín
denkori müvészetének színes és
gazdag kincseiről. Szörédí Ilona
müvében egyesül az útleírás és
mütörténelem,· élmény és műélve-
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zés, méWieIn tetSWt vegyes md.
fajnak. Ha szabad vele kapcsolato
san azt mondanunk: itáliai őrjára·

la olyan ml1fajnak tekinthető, a·
mely éppen azáltal jár külön-úton.
bogy mindaz hatá'ai közé vonh.~

. aminek köze van az olase müvé
szethez .és ami az 018111 mosoly de
rüjében férkőzik az utas lzivébe,
lelkébe. A kötet sajátos [ellege te
hát abban áll, holO' mindenki za·
vartalanul maJ;l'áévá tudja tenni
azt, ami a miívéazet értéséhez 68
szeretéaéhes feltétlen követelmény,
ezértstlluselemzései mellett nagy·
szereűn hat a táj müvésset! érté
keinek hangsúlyozása, vagy az ada.
tok mellé iktatott benyomás és el
ragadtatás közvetlen, meleg szava.
Az Olasz mosoly második réseét
pedig érdeklődéssej várjuk, abban
ugyanis tovább vezet bennünket
Dél-Itália napsugaras tájaira és
művészetének gazdagülö világába.

Pak" Imre

SOMERSET MAUGHAM: SöR as
PEREC. - A regény tárgya Tho
mas Hardy és korának irodalmi
élete. Maugham azonban sokkal
szenvedélyesebb fecsegő, mintbogy
életrajzot vagy kortörténetet írjon.
Nem tudja és nem akarja hozzá..
kötni magát egy tárgyhoz, hanem
ezertelen böbeszédűséggel boi Har
dyröl, hol önmagáról, hol pedig a
késői viktoriánus kor szürke és
tekintélyimádó írodalmáralréí cse
veg. Természetesen Maugham e
kor felé a modern ember tekin
télyrombol6 iröníáiával fordul és
hangja csak ott les! lágyabb és
bensőségesebb, ahol Roseról, Hardy
első feleségéről beszél. Mig a töb
bi szereplőnél megelégszik II felü
letes szernlélő szerepéveI (és ezt
maga is tudja) addig Roset a lé
lekábrázoló irók tárgyszeretetével
figyeli. Mintha Hardy is csak ad
dig érdekelne, rníg ezzel a kéksze
mű és mosolyg6s plneérlánnya! él
együtt.

Maughamnak kevés köze van a
modern regény nagy forradalmá
hoz, helyesebben ahhoz a szellemi
szabadségharchoz. melyből a mo
dern regény született, Ö már nem
viaskodik el1:Y halott kor óriásaival.
mert számára iB kiharcolták a re
gény nagy lázadói, Proust, Huxley,
Th. Mann . és a többiek. a tt'I.letl



formAÍ és tartalmi szabad9ágot. Ez
tellzi lehetövé, hogy náluk könnye
débb, játékosabb, de e~ben felU
Jetesebb legyen.

A fordító, akit nem jelöl meg az
tij kiadás, minden szempontból tö
kéletes munkát vég-zett.

1?rd{Js Péter

NEVESINCS. Irta Végi,. György,
raj zolta JQ1wrifx István. ( Vigilia
könyvKiadó.) - A valóban .ió me
sekönyvet tán csak az tudja igazá
ban megbecsülni, aki, mínt apa,
már tapasztalta, milyen szegényes
gyermekirodalmunk iR'azán Jó me
sékben, valrr nevelői mínöségben
elment a kedve a borzalmakkal,
nyaknyisszantásokkal és hasfelmet
ezésekkel tüzdelt közismert me
séktIlI, valrr az olyan történetektől.

amelyekben következetesen az ál
nokság és a nyers erő diadalmas
kodik a lelki jóság és nemesség"
főJött. De nemcsak a gyermek
képeeletvilágának jó vagy rossz
irányú kialakítása függ a mese
könyvtől. hanem a felnőttek egész
irodalmi nevelésének alapvetése
js ezzel a kedves műfajjal kezdő

dik. Kényes és felelősséges fel
adatra vállalkozik az, aki igazán
ió mesekönyvvel kívánja zazdazí
taní a Irrermekirodalmat és ha
ezen a téren remeket alkot: nincs
miért szégyenke1Jlie komoly író
voltában sem.

Mi kell a .ió mesekönyvhöz? 
Egészséges képzelet-szülte, épkéz
láb meseanyag, kifogástalan meg
fogalmazás, képzeletmozdító képek
és becsületes nyomdai kiállítás. A
Nevesincs láthatóan mindennek tu
datában készült.

Végb Györgyöt, ft fiatal költöt
..rsinte kijelölte a mese müfajára
irói alkata, hiszen verseiben és.
elbeszélö műveiben is a szinte
gyermekien színes képzelet játéka,
; valóság és a fantasztikum .iáté
kos keveredése ejti meg az olva
söt, Helyenként valóban fölrllfn'o!!:
a NeveSincS-ben is ez a színes
képzelet: például Alfa boszorkány
tündérvárának leírásában és a
megfOf'talmazáB apró fordulataiban.
A mese alapjában véve mégis a

'régi mesenyomokon halad és rész
leteiben ő is a csodás tettet köve-
teli meg, amelytől a gyönyörúséfires
kirélylány jóléte fti$tg; s mikor 87.

a csoda bekövetkezik. NevesinC$ ill
megkapja a királylálÍyt és vele a
király birodalmát. A kedves eíeá
ban .bizony méf.:' különösebb okos
ságo! vagy bátorságot sem talá
lunk, ami indokolná hallatlan sse
rencséjét, de legalább ostoba vagy
hajmeresztő cselekedeteket sem
1á:tunk tIIle. Végh György láthatón
nem erkölcsi tanulságra töreke
dett, hanem a fordulatok önmagá
ért való játékában és a szép meg
fogalmazásban látja a mese értel
mét. Müvének értéke nem is az
újatmondásban, hanem a részletek
eredetiségében. stílusának újszerű

hájában és Ize8 mabal'8ágában
rejlik. Nyelve szinte ontja a szép
magyar kifejezéseket és szemléle
tes szavakat, amelyek megérdem
lik, hOlrr8 magyar gyermek meg
ismerkedjék velük. Nevesincs "ha
muba sült pogácsát" visz magával
tarsolyában, "útnak ered", "meg
veszi az Isten hidege", megssep
pen a marcona kalózoktól, "inába
száll a bátorsága", őgyeleg-, tova
somfordál, és iII:Y tovább. De épen
mert a többnyire színtelen, lapos
mesekönyvstílus helyett ily ritka
nyelvi értékek csillannak meséjé
ben, még gondosabban kell ügyeI
nie a Irrermek nyelérzékétl rontó
nyelvi botlások elkerülésére, ami
lyenek pld. a "khrillrlJl tud", "el.
kezelni a jegyet", "ki legyen eb
ben a kocsiban?"-féle kifejezések.
valamint a' mult és jelen ig-eidők

nek az iskolában üldözött keverj!e
tése.

A· képes mesekönyvben il kép
legalább olyan fontos, mint a szö
veg. Ebben Nevesincs biztoskezii
mestert mutat Janovits Istvánban.
Apró kép~i és ssínes lapjai egy
aránt művéssíek és ötletesek, ap
rólékoskodáS nélkül is kife.iez6ek.
Ahogy például megoldja Cicaország
ábrázolását va~ Mirza királylány
hétlovas hintójának és kíséretének
elrrik lapról a másikba átnyúlp
rajzát: meetert munka. Néhány vo
nással, néhány ssínnel újszerii, de
minden ultramoderneskedéstlSl men
tes rajzokkal kiséri a sz6velret, és
még a mesemotlvumok ismétlödé
sét is éreztetni tudja apró fogá
sokkal.

A hitvány bókolás lO'anuía nél
kül dicsérhetjük meg a kiadót, a
mely igazi íróval irat ~zöveo:et.
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i ',-uzi művésszel rajzoltat ja a képe.
het, és munkájukat mintaszerű ki
állltásban jelenteti meg. Ezzel II

cél és a gyermek igazi megbecsű

léséről tesz tanuságot.
M/lk(J!! Gusztál)

MARCUS AURELIUS VALLOM.'\.
SAI. Officina köni/l)/ár.) - A ma
embere leülönös izgalolllmai olvas
sa a régi művelt pogányok írásait
az élet és erkölcs ősi kérdéseiről.

Nem a túlhaladott világkép érdek
li s nem a sok féligazság, ami
még csak ködlött a kereszténysé
gen kívlilálló legjobbak előtt is,
hanem [ólesik nemkeresztény száj
ból hallani az evangéliumtól mg
getlenül kitermelt, mégis evangé
liumi feleletet kérdéseinkre. Mint
ha saját mestereinkben nundaddig
nem bíznánk, mig másokat is meg
nem hallgatunk ugyanarról. Ezért
találta meg az Officín(f. merész és
magas érdeklődésű közönségnek
szánt ilyenirányú fordításaival
szinte reményen Jelül számítását.
Az "anima naturaliter Christiana"
vívódását és sok megragadó ered
ményét élvezhetjük Marcus Aure
lius vallomásaiban is, ahog)' a
sztoikus világfelfogásllak akkor
már megingott keretein belül,
6rezve és meg is vallva e keretek
bizonytalanságát, kiviaskodja az ál
dozatos, türelmes, hősies keresz
tény élettartalmat. úi külső kere
lE'k' elfogadására és 1Ú korokra ne
veli magát és kortársait. Válaszai
megnyugtatók és erősek, de soha
sem engedi, hozv megelégediünk
magunkkal. hisz a nevelés lehető

ségeiben. s vergődő vajúdása csak
azért szélesedik ki és mélyül ej,
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hogy alapot találj on sarkai megve
tésére. támpontot az indulásra és
a harcra. Küzdelmes világnézet a
Stoáé, megfeszíti az erőket. elve
:l.E'1 a hősiességig. - ez ad neki
Iétjogosultságot a szenvedés föld·
[én - de küzdelme nem remény
lesen, II megvigaszt.1.lja azokat is,
akik nem tudják végig,iárni útjait.
A császár saját lelkével vitázva.
azt erősítve, gazdagltva szűri le el
mélyedésének tanulságait, szenve
déssel gyöngyözi a minden kor
szernlélődő és cselekvő emberét ér
deklő elveit. Szerenesés gondolat
voll vallomásoknaj; nevezni ezeket
az írásokat: szinte a nagy líra
felemelő és lesujtó hatásával ve
lekszenek mélyröltépett képei; bár
nem célja a kép és a költészet 
"Képzelet, mil alkalmatlankodsz?
Nem haragszom rád, csak távozz l,'
- költő mödiára áll a világban.
mint a nagy és tökéletes mü mín
dent átélő része. Értelmétől várja
a meunvugvásl. "Minden, ami csak
történik: olv természetes és érthe
tő, miní tavasszal a rózsa és nvár
han a gyümölcs. Ilyen a betegség.
a halál, a vigalom, a cselvetés, s
mindaz, ami csak abalgáknak
okoz örömet vagy szomorúsagot" :.
s a sok rész szerinti gond, baj.
öröm csak "fügemag és a fúró egy

fordulása" a világ' anyagához és
idejéhez képest. A fordiló, Vajd!!
László. a terjedelem megadott. ke
retei között válogató és csoporto
sító is, Munkáját nall:Y odaadással
végezte, a klasszikus próza ritmusát.
tömör képefl és súlyos gondolati
terhét, belső vitái hordozó monda
lait lelkiismeretesen adta vissza.

Vetne/IT László
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REGÉNYNK

~~:~~
A magyar próza nagy művészének hatalmas regény
trilógiája a moháesi-véss koráról. Kötve P' 30.-

SőtéJ:, 74b.Jó;;z,: A. tUKtJ.~
Csupa romantika IS kaland ez a regény, íröia vele ma í
elbeszélő irodalmunk élére került.

~oeJJuj: ,4. 'f~-'ago,
A Nobel-díjas nagy író hatalmas regéuvciklnsa. a6
regény két kötetben.. biblíapapíron 2400 oldal.

Kötve p 62.--

~~:ttz~
Uj Morgan-regény., Egy színésznő pályafutása II mult
századvégi Franciaurazágban. Világsiker.

Kötve P. 36.50, fűzve 30.·

~~:~~~
Huxley egyik legBzellemesebb regénye, mulateágos
karikatúra a mű vészet sznobjairöl.

Kötve P 16.--. filzve \8.20

KAIlÁC'SONYI AJA.VDÉKKŐNYVEK:

~ 7.avntÚ:~ k6vetúéeól
Kétnyelvű kiadás Pázmány Péter klassziku« fordításá
ban, bibliapapíron. Kötve P. 16.··

~..;J,4*.1.."'_1I. .. ; •;i:ék,ai
~~ 041eu vlf'~-

Arany JánOB páratlan fordításában. hiblíapapíron, 800
oldal. Kötve P 24.··

R.OdiM,: B~ek ~ ",/W~
Az új kor legnagyobb szobrászának vallomásai, Patzay
Pál elöszavával. Díszes kiadás. 60k képpel.

Kötve p 30.···

~ J: Séták~~_
A római élet . legjobb magyar ismerője, II magyar
országi latin telepesek életéről. Díszes kiadás sok
képpel. Kötve P 26.·-



Révai karócsonyi 6jdonsóga
l

Charles Baudelaire: A romlás virágai
Babits Mihály, Tóth Arpád és Szabó Lőrinc klasszikus
ínrdítáaa, Szabó Lőrinc Baudelaire-életrajzával és jegy
zeteivel és Theophile Gautier hires Baudelaire tanul
mányával. Irodalmi esemény

Jean Giono: Sarju
A világhlrü francia írónak ebből a regényéből készült
Marcel Pagnol filmremeke, az "Ujra sarjad az élet".
nőse egy asszony, aki új életet varázsol az elhagyott
vidékre. Illyés Gyula ,fordítása.

Wyés Gyula: Válogatott versek
Illyés Gyula klasszikus tisztas~vá érett költészete az
utolsó Vörösmarty-versek megrendítő forrósáRára emlé
keztet. Válogatott verseinek gyüjteménye felejthetetlen
élmény, új líránk kimagasló értéke.

Kosziolanyi Dezső novallái II-IV.
Kosztolanyí Dezső összes novelláínak befejező két kö
tete, a "Tengerszem" és az "Esti Kornél" halhatatlan
remekművei. ft magyar novellairodalom klasszikus
alkotásai.

Márai Sándor: Sirály
Márai új regénye il most folyó háború fülledt atmoszfé
ráját jelenteti meg egy izgalmas történet keretében.
Az irodalom és a könyvpiac nagy eseménye.

Leonid Szolovjov: A csendháboritó
Az izgalmas és mulatságos regény höse Naszreddin
Hodzsa, a szegények barátja, a pökhendiek megtréfa
löja, furfangos kalandok kíeszelö]e, a keleti anekdóták
halhatatlan alakja. Fordította Jekaterina Gutkina és
Illyés Gyula.

Wass Albert: Tavak könyve
A kitűnö erdélyi iró ein' tó és egy nádas állatvilágát
eleveniti meg tündéri bájú, Ielejthetetlenülvszlnea, ÖBZ
8zefiiggő meséiben. Gyerekek s felnőttek gyönyörí1ség
gel olvashat ják Wass Albert ,.Tavak könyvét".



Az Athenaeum Uj Magyar Reg'nye;

Kádór Lajol: Halószok
Aliszamenti balászélet érdekes és változ,atOí! regénye;
a magyar népélet hiteles dokumentuma. Kötve 16.80 P

Kodolányi lánol: Istenek
Az ősmagyarság elsö világnézeti baf~nllk nagyszerű

ábráz-olá&a. Máaodik kiadás. Kötve 20.- P

Kolumbán Géza: Assunta
KülönŐ6 alakok különös szereltllét új Íl'ó uiondja el
újszer/íen. Kötve 15.- P

M6ricI Zsigmond: Erdély 1.111.
A magyar írás nagymesterének ruonumentalts történetí
regénye Báthory Gábor és Bethlen Gábor Erdélyébe
visz, Teljes 8zOveg-il ú.i kiadás. Kötve 45.- P

Semjén Gyula: Láladá.
Orvosregény: megbittó színvaUás a magilsrendtí emberi
szempontok lnellett. Kötve 15.- p

Slitnyoi Zoltán: Alllonyka
Höse a Budapeet világvárosi káoszából a faluei ina
gányba menekülő fiatalasszony. Egy új női tipus meg
ragadé regénye. Kötve 16.80 P

Slitnyoi Zoltán: KOlt'lyok koldusa
Egy elilzegényedett ml\l{l1ás küzdelmes sorsa II társa
dalmi osztályok ellentétére vet éles fényt. Kötve 22 p

Kaphatdk minden kÖfiJ/ve'boltban éS az Athenaejjm
kön1l'e8boUjl1ban (BNd4p6st, VII., ErzstJbet körút 7.)



A KARÁCSONYI KÖHYVIDÉNY ESEMÉNYE

HORVÁTH BÉLA
,

NYUGATI SZEL
Az erős tehetségű fia~al lirikus, eredeti versei
rnellelt, rnint műfordító is méltón mag6ro vonta
a figyelmet. Átültetéseivel a nyugati irodalmak
nak főleg nagy katolikus költőit tolm6csolja
mesteri módon a magyar olvosóközönséq sz6
m6ra , a korai középkortól egészen napjainkig.
A nyugati szél lapjain v61ogatott gyöngyeit
tal61juk ennek az emelkedett szellemű, mély és
zengő szépségű költészetneki egész sorozato
kat a legszebb himnuszokból. tov6bb6 olyan
költők múvelból, mint Petrarca, Angelius Silesius,

DlAnnunzio, Paul Claudel, Chesterton stb.

Ara Itb. 7 P, kötve kb. 10·50 P

Megtekinthet6 minden könyvesboltban

Uj Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner) kiadása,
Budapest



A Szent István Társulat
karácsonyi újdonságai

BELLoe HILAIRE: A Rackham-kastély. (Regény)
BIRKÁS ENDRE: Levelek Oroszol'!lzágbóI. (Emlékezések)
DÉNES GIZELLA: A puszta asszonya, (Regény)
GATTI ANGELO: IUa és Alberto. (Regény)
HARSÁNYI GRÉTE: Dr Hamupipőke. (Re~ény)

IJJAS ANTAL: Külvárosi éjtszaka. (Elbeszélések)
KILIÁN ZOLTÁN: A carrarai leány. (Regény)
NAGY MIKLÓS: Különös háztilznéz6. (Elbeszélések)
SAAD BÉLA: Egy asszony háborúja (Regény)
SZILI LEONTIN: Asszony az országuton. (Regény. Új kiadás)
THURZÓ GÁBOR: Apátlan évek, (Elbeszélések)
ZAYMUS GYULA: Hegynek visz az út. (Regény)

POSSONYI LÁSZLO

Slll,t.\GYI
III_ K I A D Á S

IRtv',t.\

A nagysikerű színmű regényváltozata

ÁRA 4-60 PENGŐ


