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közül megrendítő szónoki páthoszú 
Mihályfi Péter-apostola és jó 
alakítások a Petheséi. Csak az 
egyiptomi rabszolga „Milljók egy 
miatt!” felkiáltását nem kellene a 
fáraó trónjára való felrohanással 
aláhúzni. Akármilyen fontos mondás 
ez, nincs szükség rá, hogy a színész 
ilyen erőszakolt fogással verje a 
közönség fejébe. A patriarchát, Lo-
veit és a falanszter tudósát Gál 
Gyula játszotta. Színészeink között 
talán ő az, aki művészetének mester-
ségi részeivel a legjobban tisztában 
van, de mindig inkább csak virtuóz 
marad, akiből az igazi művészi 
elmélyedés hiányzik. A falanszter-
jelenetben jó és rossz tulajdonságai 
különös élességgel látszanak. Felejt-
hetetlenül komikus, amikor a gyer-
mekek koponyaalkatát fontosko-
dóan magra elé pislogva tapogatja, 
de nyomban reá agyonüti az egész 
jelenetet, amikor „e gyermeket orvos-
nak kell tanítani” után e szavakat: 
..ebből pásztor lesz”, valami leki-
csinylő, elhárító gesztussal kíséri, 
mintha a kommunista világ tudósá-
nak szabad lenne a foglalkozások kö-
zött rangsort létesítenie. 

Végigtekintve az egész előadás eré-
nyein és hibáin, az a benyomásunk, 
hogy Hevesi Sándor vezetése alatt bi-
zonyosan meg fogjuk kapni a lehető 
legjobb Madách-előadást, de a mos-
tani — ragyogó ötletei és kitünő meg-
oldásai mellett is — még nem telje-
sen kiforrott színpadi munka. 

Még csak egyet! Most, amikor a 
Madách-évforduló alkalmával olvan 
sok szó esik Paulay Edének tagadha-
tatlan nagy érdeméről, hopy Az em-
ber tragédiáját színre hozta, ne le-
gyünk feledékenyek régi neves színé-
szünk, Molnár György iránt, aki már 
1864-ben (Ld. Hölgyfutár 1864. TI. 31. 
sz. hírét) törekedett erre és a színpad 
számára el is készítette a rendezői 
feldolgozást . 

Galamb Sándor. 

Irodalmi élet a Felvidéken. 
Önálló felvidéki irodalomról mai 
napság még alig beszélhetünk. A bér-
ces Felföld, a Kárpátok vármegyéi, 
ez az áldott országrész Dévénytől 
Mármarosszigetig, nemzeti történel-
münk folyamán összeforrott egészet 
alkotott az anyaországgal. Különálló 
életet, mint Erdély, sohasem élt és 
ennélfogva külön, sajátságos irodal-

mi öntudat a Felvidéken ki sem fej-
lődhetett. 

Az 1918—19. év eseményei, a tria-
noni béke, elszakították a Felvidéket 
ezredéves törzsétől. A megszálló hata-
lom féltő elővigyázatossággal való-
ságos kínai falakat emelt a határo-
kon. Az új államalakulatba kénysze-
rített, közel más félmilliónyi magyar-
ság hiába kereste az érintkezést túl-
oldali testvéreivel, azonnal, csirájá-
ban fojtották el azt. 

Más okok is közreműködtek abban, 
hogy a felvidéki magyarság megpró-
bálkozzék úgyszólván a lehetetlen-
séggel, hogy elszakítva bár, új, ma-
gyar irodalmi életet teremtsen. Az 
1919. esztendő tavaszán kétségbeesés-
sel látta a Felvidék népe, hogy az 
anyaországtól semmit sem várhat, 
hiszen a vörös rémuralom a megma-
radt erkölcsi javakat is megsemmisí-
tette. A komműn bukása után a lé-
lekmérgezők százai árasztották el a 
Felvidéket, befurakodtak a sajtóba: 
a bécsi emigráns központ központi és 
vidéki orgánumai a megszállókkal 
karöltve, sőt azokat felülmúlva, meg-
kezdték a hadjáratot minden ellen, 
ami magyar. 

Az első ilyen vállalkozás a szép-
irodalom terén Kassán történt, azon-
ban az „Új Élet" c. folyóirat nem ta-
lált rokonszenvre. 

1919 tavaszán indult meg Pozsony-
ban, a Felvidék fővárosában, a „Ta-
vasz” c. hetilap, Kumlik Emil, majd 
Szeredai-Gruber Károly szerkeszté-
sében. E lap valóban nemes feladatot 
végzett. Két éven át a legelőkelőbb 
szépirodalmi közlönye volt a Felvi-
déknek; hasábjain sok új, erős tehet-
ség bontott szárnyat. A kezdet nehéz-
ségeit a „Tavasz” győzte le, övé az 
érdem, hogy megtörte a tespedést, 
tudott csinálni irodalmat, mely igaz, 
makulátlan volt és magyar. Sajnos, 
a nyomasztó gazdasági helyzet, a 
nyomdamizériák és a közönség rész-
vétlensége miatt 1921-ben kénytelen 
volt megjelenését beszüntetni. 

Ez lett a sorsa a Komáromban 
megjelenő „Vagyunk”-nak és a ga-
lántai „Mátyusföldi Lapok”-nak is. 
Mindkét folyóirat igaz nemzeti érzés-
től áthatott irodalmat nyujtott kö-
zönségének. 

A megszálló hatalom fojtotta meg 
a kedves pozsonyi diáklapot, a „Tu-
rul”-t, melynek pedig nagy hivatása 
lett volna. Itt említjük meg, hogy 
ifjúsági lap jelenleg kettő jelenik 
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meg a Felvidéken: a kassai keresz-
tényszociális szellemben szerkesztett 
„Jövőnk” és a losonci „Mi Lapunk”, 
mely a „Zászlónk” hiányát igyekszik 
pótolni. 

Pozsonyban jelenik meg Gömöri 
Jenő szerkesztésében a „Tűz”. Tagad-
hatatlan, hogy a lap nagy arányok-
ban indult, de szelleménél és irányá-
nál fogva nem alkalmas arra, hogy 
kitűzze a felvidéki magyar kultúra 
irányelveit. A felvidéki magyarság 
hidegen és ellenszenvvel fogadta ezt 
a magyarnyelvű orgánumot, mely a 
szépirodalomban ugyanolyan célokat 
szolgál, mint a „Bécsi Magyar Uj-
ság”, vagy Lovászy-Garami „Jövő”-
je a zsurnalisztikában. 

1921 nyarán a „MIPSz” (Magyar 
Ifjak Pozsonyi Szövetsége) vetette 
fel azt az eszmét, hogy Kisfaludy 
„Aurórá”-jának mintájára, minden 
évben jelentessenek meg egy iro-
dalmi almanachot, mely egyesítené a 
felvidéki magyarság összes erőit, biz-
tatásul szolgálna a csüggedoknek, ki-
tartást öntene a fáradt szívekbe. 

1922 elején, éppen száz esztendővel 
Kisfaludy Károly „Aurórá”-jának 
megjelenése után, egy csinos kis kö-
tet került a könyvpiacra: az „Új 
Auróra”. Az előszóban a szerkesztő, 
Dohai János, a következőket írja: 
„Hálás emlékezéssel szenteljük e kis 
könyvet irodalmunk újjáébresztő, lel-
kes szellemének, Kisfaludy Károly-
nak, ki száz évvel ezelőtt küzdelmes 
viszonyok között kezdte hirdetni 
Aurórá-jában a törhetetlen önbiza-
lomnak és a jövőbe vetett rendületlen 
hitnek, megváltó nemzeti gondolatát. 
Ajánljuk e néhány szívből fakadt 
írásunkat a magyar nőknek, kik a 
múlt megpróbáltatásai között példá-
jukkal mindig megmutatták, hogyan 
kell az elárvult magyarság szent esz-
méiért, önzetlenül munkálkodni. Éb-
ressze öntudatra könyvünk a ma-
gyarság szunnyadó kulturális erőit 
és jelentse egy boldogabb kor hajnal-
hasadását.” 

A magyarság örömmel és büszke-
séggel fogadta a könyvet és türel-
metlenül várta a második — 1923. — 
évfolyam megjelenését, mely 1922 
karácsonyára látott napvilágot. Pe-
tőfi Sándor nevével kezdődik az al-
manach és úgyszólván az egész kötet 
a dicső szabadságdalnokkal foglalko-
zik. Szebb ajándékot nem nyújthatott 
volna a Felvidék Petőfi szellemének! 

Az „Új Auróra” körül csoportosul-

nak majdnem kivétel nélkül a Felvi-
dék magyar írói. Azok, akik nemcsak 
nyelvükben, de szívükben, érzésük-
ben és cselekedeteikben is magyarok. 
Sajnos, a nyomdaviszonyok úgyszól-
ván lehetetlenné teszik, hogy egy-egy 
költő vagy novellista önálló kötettel 
lépjen az olvasóközönség elé. Leg-
többször a napi- és hetilapok hasáb-
jain (Prágai Magyar Hirlap, Híradó 
[Pozsony], Népakarat, Komáromi La-
pok, Szepesi Hírlap, stb.) jelennek 
meg munkáik. 

Legújabb időben, éppen az „Új 
Auróra” nagy sikere következtében 
vetették fel azt az eszmét, hogy in-
dítson a magyarság egy nagysza-
bású, az összes erőket egybefoglaló, 
képes szépirodalmi hetilapot. Remél-
jük, hogy ez a felvetett eszme rövi-
desen megvalósul. 

Ha a Felvidék költőit nézzük, 
azonnal megakad a szemünk Szere-
dai-Gruber Károlyon, a „Tavasz” 
volt szerkesztőjén. Igazi lírikus, aki 
előtt dallam az élet; lelkivilága gaz-
dag, színpompás szivárvány. Életfel-
fogása derült, szerelmi költészete 
megkapóan bensőséges. 

Egészen más egyéniség Borka 
Géza, aki a „Vagyunk” hasábjain 
tűnt fel először; azóta önálló verses-
kötete (Bánatmalom) is megjelent. 
Az elszakított végek énekese ő, kinek 
dalaiban ott borong a gyönyörű 
Csallóköz, Vágvölgy és Garam-mente 
minden fájdalma, könnye, -szenve-
dése. A komáromi vár büszke „Nec 
arte, nec Marté” jeligés kőszüzéről 
így dalol: „. . . Kavargó fellegekből 
ha néha Klapka lelke Viharzó éji 
órán leszáll a vén kövekre S a kő-
szűz jeligéjét bötűzvén eltünődik: 
Olyankor sajgó búval a várnak ősi 
szobra Fügés kemény kezével dacos 
szemét befogja, S haragvó lángos ar-
cán egy könnycsepp gördül végig.” 
Hangjában, kifejezésmódjában erő-
sen modern: költészetének főjellem-
vonása: tiszta nemzeti érzés és a tör-
hetetlen kitartás gondolata. 

Talán egyik legnagyobb tehetség 
a Felvidéken a költő-pap: Mécs 
László, akit az „Élet” lapjairól ismer 
már a magyar közönség. Hazafiúi fáj-
dalom és mély vallásos érzés: ezek 
Mécs László költészetének fő motívu-
mai. Egyik legszebb verse a „Kará-
csony a Kárpátok alján" (Élet, 1922. 
dec. 24.): „Naptámadattól naplenyug-
tig csendőrszurony feszül az égnek: 
Úgy tartják az álcsillagokkal kicif-
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rált rongyos horizontot . . . Hol most 
az angyal? Az, ki régen ez éjen béke-
szárnyat bontott? Szuronyban szár-
nya fennakadt és megfagyott ajkán 
az ének.” 

A nemzeti fájdalom megszólalta-
tója Wallentinyi Dezső is. Kétségbe-
esve látja a magyarság romlását: „A 
vén Vezúv csatára támadt, Halálos 
volt a lárma, És aztán csönd . . . S 
halálnál rosszabb lomhán — Jött, öm-
lött a láva . . . Csákányt neki! . . . 
Pompeji alszik — A megmeredett rög 
alatt. Vagy felrázzuk s napfényre 
hozzuk kincsét, Vagy szívünk meg-
szakad” (Magyar Pompéji). Költé-
szete nem egyoldalú, felölel sok-sok 
kedves témát is (Vers a hímzések 
poéziséről stb.). 

A régi írónemzedék tagja a lévai 
Kersék János, akinek szép és igaz 
melegséggel, szívvel megírt költemé-
nyeit az egész Felvidék olvassa. 
Munkái (Csitri dalok stb.) mélyek, 
igaz, érző, magyar lélekre vallanak. 
Vannak nála tehetségesebb, izmo-
sabb erők, de gyöngéd, finom érzés-
ben Kersék Jánost senki sem múlja 
felül. 

Tamás Lajos a legfiatalabb poéták 
közé tartozik, de versei kétségtelenül 
nagy erőről tanúskodnak. László An-
géla, ki a „Tavasz”-ban mutatkozott 
be, szintén megnyerő költő, versei 
kedvesek. 

Az „Új Auróra” írógárdájához 
tartoznak még: Simon Mihály, 
Knapp Vince, Páll Miklós, Telek A. 
Sándor. Mindnyájan most indultak 
el a költészet útján és szorgalommal, 
igyekezettel dolgoznak a magyarság 
szellemi javaiért. 

Ezeknek a poétáknak legnagyobb 
része fiatal, életerős tehetség. Hibáik, 
fogyatkozásaik mindenesetre van-
nak, talán az összehasonlítást sem 
állanák ki az anyaország, vagy Er-
dély költőivel munkájuk, mindamel-
lett dicséretet és elismerést érdemel: 
az elnyomott és fenyegetett magyar 
öntudatnak ők az ébrentartói a 
Felvidéken. 

A prózairodalom még fejletlenebb, 
mint a költészet. Van néhány elis-
mert tehetség, egy-két kiváló novel-
lista, de a fejlődés csak lassan indul 
meg; itt is az „Új Auróra” a vezető. 

Jankovics Marcellt mondhatjuk 
talán a legjobb, legismertebb novel-
listának a Felvidéken. A „Tavasz” és 
egyéb lapok hasábjain igen sok érté-

kes dolga jelent meg. (Álmatlan éjt-

szakák.) Stílusa friss, élvezetes és 
magyaros. Elismert jó író Vajda Er-
nő, kinek novelláit, elbeszéléseit szél-
tében-hosszában olvassák. Szerkesz-
tette Pozsonyban a „Revü”-t is. Holly 
Jenő szintén ismert író, elbeszéléseit 
szívesen olvassa a magyar közönség. 
Élénk feltűnést keltettek Jaczkó Olga 
elbeszélései, melyek írójuk izmos te-
hetségéről tanúskodnak. A pozsonyi 
Toldy-Kör 1922. évi novellapályáza-
tán a díjat — Esterházy gróf díját — 
Kopcsányi Gyula nyerte el „Zobor 
alján” c. novellájával. Kedvelt elbe-
szélők még: Rajcsányi Gyula, Bauer 
Ferenc, Aixinger László, Sziklay Fe-
renc. 

A dráma terén nincsen termelés. 
Két népszínmű-pályázat sikerrel járt 
ugyan (Tichy Lajos: Zsuzsika ró-
zsája, — Katóka őrmesterné), de 
igazi, értékes drámaírói nincsenek 
jelenleg a Felvidéknek. Megemlíthet-
jük Kersék János két kedves kis já-
tékát : a „Bűvös kút”-at és a „Lázadó 
babák-at.” 

Az irodalmi körök közül (Kazin-
czy-Társaság, Kassa; Jókai-Kör, Ko-
márom; Toldy-Kör, Pozsony) a po-
zsonyi Toldy-kör fejt ki legnagyobb 
tevékenységet. Pályázatok hirdetésé-
vel igyekszik új erőket belevonni a 
felvidéki magyar írói életbe, iro-
dalmi előadások ós ünnepségek tartá-
sával ünnepli meg költészetünk 
nagyjainak évfordulóját. 

Á Pozsonyban rendezett hatalmas 
arányú Petőfi-ünnepségek egyesítet-
ték az egész Felvidék magyarságát. 
Január havában büszke örömmel 
ünnpelték Madách Imre évforduló-
ját, hiszen az alsó-sztregovai költő a 
Felvidék szülötte volt! 

Ölvedi László. 

A német regény a világháború 
után. A háború utáni regénytermelés 
nagy kaoszából nem bontakozott ki 
még egyetlen egy nagyvonalú egyé-
niség sem, aki új irányt szabott 
volna a német regényirodalom fej-
lődésének. A nagy háború messze 
földrészekre való kiterjedtségével és 
az azt követő összeomlás ezerszínű 
problémáival rengeteg, soha nem 
sejtett élménygazdagodást jelent 
ugyan, de az élmények még sokkal 
frissebbek, a problémák sokkal bo-
nyolultabbak, mintsem hogy hatásuk 
már most jelentékenyen érezhetővé 
válnék. Mégis tagadhatatlan, hogy 
bizonyos elhajlások mutatkoznak a 




