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alakjait Majthényi nemcsak a szemé-
vel, hanem a szívével, érző és együtt-
érző írói lélekbehatolással is ismeri, 
nemcsak mutogatja őket : a róluk oda-
vetett vázlatos rajzzal, futólagos meg-
szólaltatásukkal egész lényüknek rend-
szerint nyomban elevenére tapint. 

A regény stílusa az író szándékait 
keresetlen könnyűséggel szolgálja, 
szárnyra és sodróbb lendületre olyan-
kor kap, amikor a történet líraibb 
mozzanatokba torkollik. Ilyenkor 
Majthényi beszéde érezhetően meg-
gazdagodik, a szubtilis iránt költe-
ményeiből is kitetsző fogékonysága 
ezeken a fordulókon a regényírónak 
is természetes áradással adja tollára 
a művészileg hű vonásokat és a min-
den affektáció nélkül való finom ár-
nyalatokat. 

A lírikus Majthényi Györgyről 
egyik régi kritikusa már megírta, hogy 
az élményeket szinte legott emlékek-
ként fogadja magába s legtermésze-
tesebb közlési formája is : ily emlék-
képek festegetése. Ez a jellemzés lé-
nyegében regényére is helytálló. Rá 
nézve ebből két elismerő megállapítás 
is levonható : hogy van saját egyéni-
sége s hogy ahhoz a hűséget művészi 
becsület dolgának tekinti. 

Rédey Tivadar. 

Kunszery Gyula : Vegyétek és igyá-
tok. Versek. Singer és Wolfner, 1932. 

Fárasztó rezignáltsággal és fanyar 
élettagadással a kor fia énekel e ver-
sekben. A koré, amely riadt és bizony-
talan és nincs benne az új alapokra 
helyezkedés akarása. Mikor nem volt 
bizonytalanság a világon? Mikor nem 
volt nyomor és elhagyatottság? Petőfi 
lukas bakancsban talpalta végig a 
hóval befútt utakat — és mégis 
énekelt. Petőfi nem lett fanyar és nem 
volt rezignált. Hogy higyjünk a költő-
nek, mikor maga is így énekel : 

«Mire való a sok zengő sirám? 
mért dalolok? — nem hallgat senkirám». 

«Mikor az Ember új Krisztust eped, 
nem köllenek a fáradt énekek». 

(Mire való?) 

Nem, a fáradt énekek valóban nem 
kellenek. Tiszta és zengő ének kellene, 
amire mindenki felfigyel, ami a ma-
gábahullott világot reménységre taní-
taná. És kellene, hogy a poéta ne fél-
jen az utak porától s ne énekelje sötét 
kávéházsarokban : 

«A tiszta légre tüdőm már gyönge, 
feltöri lábam az út göröngye . . .» 

(A város szomorúja.) 

Valahol bennünk a hiba. Az életünk-
ben, fanyarrá szürkült napjainkban 
s a hidegen fényes éjtszakában. «Meg-
marta lelkem valami méreg» — pana-
szolja a költő. 

Valaha a fájdalom szent forrás volt, 
amiből szépségek fakadtak, ma már 
legfeljebb egy keserű gesztus, bágyadt 
kézlegyintés. Ez nem elég. Igy nem 
hihetünk az érzés őszinteségében s az 
a benyomásunk, hogy a költő maga 
sem gondolja komolyan. Bánata és 
fájdalma csak a versírás perceire fel-
vett póz. 

Egyébként a versek körülbelül négy 
csoportra oszthatók. Az első csoportba 
sorolhatjuk azokat a verseket, ame-
lyeket a költő szavaival így jellemez-
hetünk : 

« . . . van benne édes arany jóság 
és sötétvörös fanyar átok . . .» 

( Felajánlás.) 

Sajnos, az utóbbi túlsúlyban s a színe 
inkább szürke. Attitüdje sokszor az 
ellentétek kihasználása, ami többször 
a mesterkéltség ízétől fanyar. Nagy 
csoportot alkotnak azok a versek, 
amelyekben szembeszökő reminiszcen-
ciákat ismerünk fel. Csak pár idézet is 
meggyőzhet az eredetről : «nótázó, 
csókos, boros ősök», «rossz szívem s 
fáradt gerincem», «ha rossz, mámoros 
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kedvem támad, elátkozom az ükapá-
mat», «föllobbantották lomha vérem 
bűnös, mámoros gerjedések». Ez a két-
ségkívüli Ady-hatás számos versét 
inspirálja : «Únt fiatalság», «Már ránk 
nevet», «Bánat-jussom», «Megbékülés», 
«Simogass meg», «Beteg és csunya dal», 
«Az Isten-tónál», «Mámor», «Hűséges 
szemek» — mind-mind, ha tudat alatt 
is, ebből a forrásból táplálkoznak. 

A versek harmadik csoportja halk 
és enyhe szentimentálizmusával ki-
égett és elfakult sanzonokra emlékez-
tet. Hatásuk egybeolvad s alig külön-
böztethetők meg egymástól. Elszín-
telenedett érzések erőtlen utórezgései : 
«Rég volt», «Egyszer», «Találkoznánk», 
«Hol a tavasz». 

Az utolsó csoportba szemelgethető 
össze az a néhány költemény, amely 
Kunszery Gyula igazi arcát megmu-
tatja. Az ő ihletforrásai az apró han-
gulatok, amelyeket ha a maguk pil-
lanatnyi voltában megragad, megtart-
ják üde szépségüket és a hamvasság 
báját. Örömetadó korallszigetek ezek 
a kötetben, amelyekért mégiscsak 
érdemes átlapozni. Ilyen jó és poéta-
munka : «A kutyás leány», «Mosolygott 
az ősz», «Nagyapám bora», «Ilyennek 
látom őt», és főkép : «A jóember 
szobra». Ha az érzés igaz, a költő nem 
fog hamis hangot s a sorok átmeleg-
szenek. Hogy a költő szavaival fejez-
zük be mondanivalónkat, ezt üzen-
hetjük : 

«Csak az, ki önmagát keresvén, 
mélyen saját lelkébe szántott, 
s fölmarcangolta barna földjét, 
csak az leli meg a gyémántot.» 

(Az Isten-gyémánt.) 
Juhász Margit. 

I f j . Grandpierre Emil : A rosta. 
(Regény két kötetben. Kolozsvár, 
1931. Erdélyi Szépmíves Céh kiadása.) 
Az elkülönítettebb szervezeti életre 
kényszerített erdélyi magyar iroda-
lomban is lassanként megtörténik az 

írói nemzedékek őrváltása. Bár még 
korántsem beszélhetünk annak az írói 
nemzedéknek az elfáradásáról vagy 
szerepvesztéséről, melyre a politikai 
elszakítás után a magyar irodalmi 
élet újrafelvevésének majdnem terem-
tői gondjai hárultak, mégis mostani 
jelek azt mutatják, hogy e régebbi 
mellé egyre növekedő hangsúllyal 
odanő egy arcban és gesztusban mó-
dosított formákat mutató fiatalabb 
írósereg. E változás tüneteit figyel-
hetjük már egy-két év óta Dsida Jenő 
lírájában s ugyanezt kereshetjük 
Grandpierre Emil prózájában is. 

Az irodalmi szimbolumoknak egyre 
erősebben a jelen felé való közelítése 
szinte állandó jegye az erdélyi regény-
próza fejlődésének. A történeti re-
génynek a jelen számára is tanuságot 
tevő anyaga volt e fejlődés kezdete. 
A multból ittmaradt társadalomnak 
a politikai változások következtében 
kirajzolódott tragikus arca volt a foly-
tatás. A harmadik lépést talán Grand-
pierre regénye szemléltetheti. 

Grandpierre az eljövendő idő kér-
déseit teszi fel s ha művének szigo-
rúan csak Erdélyt illető horizontját 
tekintjük, a kisebbségi sorsban élő 
magyar ifjúság életlehetőségei állnak 
elénk a regény tartalmaként. Oly ifjú-
ság itt a hős (ha ugyan használhatjuk 
e szót Grandpierre egészen antiheroi-
kus látásával kapcsolatban), kinek 
hóna alá nem nyúl a saját jövőjét 
az ifjúságban féltő gonddal őrző állam-
hatalom, sőt ez nem egyszer éppen 
rideg közönnyel vagy kárörvendő 
szemlélődéssel nézi a számára «idegen» 
fajú fiatalság botladozó lépteit. Az if-
júság ma sokat és okkal emlegetett 
válsága Grandpierre regényében e ki-
sebbségi alapszínnel úgy jelenik meg, 
mint valami rendkívül mérgező bacil-
lustelep, mely a neki legkedvezőbben 
elkészített talajban végezheti a ter-
jedés és életpusztítás munkáját. 

Valóban van valami Grandpierre 
regényében a mikrobákkal kísérletező 




