
S Z E M L E 

Színházi szemle. Az a meglepő 
érdeklödéstelenség vagy talán in-
kább pénzhiány, amely miatt az 
idei évadban színhazaink üres né-
zőtér mellett játszanak, arra kész-
teti a színházak vezetőségét, hogy 
egyre újabb darabokat hozzanak 
a közönség elé, hogy így a fris-
sebbnél frissebb szenzációk talán 
mégis odacsalogatják a publiku-
mot. Egy havi folyóirat színházi 
ismertetőjére azonban ez az állapot 
nehéz feladatot ró: temérdek új-
donságról kellene beszámolnia. Mi-
vel ezt mégsem teheti, kénytelen 
erősen válogatni, és csak az irodal-
mibb jelentőségű darabokról szól-
hat, vagy pedig olyanokról, amelyek 
színházi vagy színészi szempontból 
érdemesek a megbeszélésre. 

A Nemzeti Színház első ezidei új-
donsága a Dovsztojevszkíj regényé-
ből színpadra átültetett Karama-
zov testvérek volt. Az átdolgozó. So-
mogyi Gyula, előtt két nehézség ál-
lott. Ha a regény cselekményét min-
denestül meg akarja tartani, műve 
könnyen epikus lazaságúvá hull 
szét. Ha pedig a regényből csak azt 
emeli ki, ami benne szenzáció (gyil-
kosság stb.), akkor könnyen üressé 
és külsőségessé válik. Somogyi 
Gyula szerencsésen elkerülte mind a 
két nehézséget. Nem lett epikussá,és 
nem csinált pusztán szenzációs szín-
padi hatásvadászó drámát. Mikor 
azonban a második nehézséget elhá-
rította, váratlanul beleesett egy har-
madikba. Mindenáron és dícséretre-
méltóan kerülvén azt, hogy műve 
puszta külsőség legyen, Dosztojev-
szkij regényének mélységes lélekáb-
rázolásából és súlyos gondolati tar-
talmából többet őrizett meg, mint 
amennyit a drámai forma elbír. Így 
azután műve túlságos nehézzé vált, 
úgyhogy gondolati súlya alatt néha 
valósággal recsegnek-ropognak a 
színpad gyönge deszkái. 

E túlságos nehézkesség mellett 
azonban érdeme a darabnak, hogy 
kitünő színészi feladatokra ad alkal-

mat. A legidősebb Karamazov-test-
vér szerepében Abonyi Géza kapta 
meg a közönséget. Eleddig inkább 
mint lírai színészt ismertük, s csak 
tavalyi Segismondójából (Az élet 
álom) láttuk, hogy erőteljesebb meg-
nyilatkozásokra is képes. E szerepé-
ben még inkább az erő irányában 
láttuk fejlődni. Teljesen hatalmá-
'ban volt szerepének egész brutali-
tása, nyersesége, duhajsága, de egy-
úttal tépett, zaklatott, mélyebb lel-
kisége is. Ódry Árpád játszotta 
Ivánt, a középső fiút. Legkitünőbben 
a legnehezebb jelenetet játszotta 
meg. Van a darabban egy körülbelül 
15—20 perces kép, ahol Iván egészen 
egyedül van a színpadon. Megjele-
nik előtte az ördög, s ő azzal vitatko-
zik. A rendezés — nagyon ízlésesen! 
— nem hozta színre az ördögöt, ha-
nem Iván csak az egyik karosszék-
kel pörlekedik, amelyben exotikus 
látogatója helyet foglalt. E hosszú 
magánjelenet valamivel is kisebb 
színész kezében könnyen vált volna 
elviselhetetlenül unalmassá. Ódry 
alakítása elejétől végéig lélek-
zetvisszafojtóan. érdekes volt. — 
Grusenka szerepe Tasnády Ilonának 
adott alkalmat, hogy új oldalról mu-
tassa be tehetségét. Eddig inkább a 
finomabb hangot tartottuk egyéni-
ségéhez illőnek, e szerepében meg-
mutatta, hogy á közönségességet 
és kacérságot is jól tudja ábrá-
zolni. — Gál Gyula az öreg Karama-
zov alakját érdekesen játszotta, de 
az ő pepecselő modora nem teljesen 
illett ehhez a súlyos drámához. Su-
gár Károly a gyilkos és nyavalyatö-
rős szolga szerepében jól indult, de 
később színtelenné és unalmassá 
vált. Ügy látszik, hogy az ő talen-
tuma inkább epizódszerepekre alkal-
mas. Ezekben kitünő, s kár őt hosz-
szabb lélekzetű feladatokra alkal-
mazni. A legifjabb Karamazov 
fiúnak, az angyali lelkű Aljosának 
szerepében a színház fiatal tagját, 
Gyergyait láttuk; intelligensnek lát-
szik, de baj volt, hogy amikor a fél-
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szegséget kellett játszania, csupán 
félszegül játszott. 

* 

A Nemzeti Színház igazgatóságá-
nak több esztendős törekvése telje-
sült a Kamaraszínház megnyitásá-
val. Kíváncsiak vagyunk, hogy vaj-
jon a színház beváltja-e azokat a kí-
vánságokat, amelyek egy kamara-
színházhoz fűződnek. Mert úgy kép-
zeljük, hogy egy eféle intimebb szín-
ház nemcsak arra való, hogy olyan 
darabok megjelenítésére szolgáljon, 
amelyek egy tágasabb belsőtérben 
hatásuk egy részét elveszítik, hanem 
olyan művek színrehozatalára, is, 
amelyeknek magas irodalmi becsük 
van, de csekélyebb szín szerűsé-
gük miatt egy nagyobb közönség 
előtt hatástalanok maradnának, el-
lenben egy kisebb, iskolázottabb 
publikum szívesen látná őket színen. 

Eddig csak az egyik feladatot lát-
szik a Kamaraszínház ambicio-
nálni. Mert a bemutatón előadott há-
rom egyfelvonásos (Zilahy Gyula 
Grassalkovich-a, Szigeti József Be-
csületszó és Herczeg Ferenc Kornélia 
c. darabjai), s az azóta játszott Mo-
liére-ek bírnak akkora színszerűség-
gel, hogy, ha talán csekélyebb ha-
tással is, de bármilyen tágas né-
zőtér előtt is sikerrel játszhatók el. 
Igen jó, hogy a Kamaraszínház hozza 
őket színre, de mellettük az ő fel-
adata volna, hogy a bágyadtabb 
drámaiságú, de egyéb mélységeik és 
finomságaik miatt értékesebb mű-
veket is ő jelenítse meg. Mi a Goethe 
Torquato Tassojához hasonló vagy a 
Maeterlinck-féle darabokra gondo-
lunk. Lehetetlen, hogy Budapesten 
ne akadjon — még a mai viszonyok 
között is — az eféléknek is közön-
sége. 

A Renaissance-színház, úgy lát-
szik, az üres és irodalommentes Vera 
Mirceva színrehozatalát akarta az-
zal jóvátenni, hogy előadta Strind-
berg Haláltáncát. Kínos, gyötrő ha-
tású e dráma, s a házasság és szere-
lem rajzában túlzóan és igazságtala-
nul pesszimista, de mindenesetre 
tiszta irodalom. Amellett alkalmat 
adott Somlay Artúrnak, hogy tehet-
ségét egész erejében bemutassa. 
Megvalljuk, hogy e jeles színész az 
utóbbi években gyakran volt száraz 
és fáradt, gyakran éreztük, hogy sze-
repeit félvállról veszi, de amit e da-
rab főalakjának, a férjnek bemuta-
tásában produkált, megint régi ere-

jében mutatta. Már megjelenése és 
maszkja is kitünő volt. Nehéz lépései, 
súlyos és vontatott, de egyuttal kö-
nyörtelenül erőszakos beszéde teljes 
illuziót keltett. Vad tánca, beteges 
vergődése szinte megdöbbentő volt. 
Amellett teljesen sikerült neki az, 
ami színészeink közül kevésnek van 
hatalmában: az aprólékosságig rész-
letező tudott lenni, anélkül, hogy az 
ábrázolt karakter együttes benyo-
másának éreztetéséből egy pilla-
natra is kiesett volna. Legtöbb elő-
adó művészünknek nem szokott sike-
rülni e kettő együtt: vagy apró 
színfoltokra tördelik az egységes 
hatást, vagy pedig — s ez minden-
esetre a jobbik eset — kelleténél in-
kább megegyszerűsítik ábrázolásu-
kat, hogy szerepük benyomása szét 
ne hulljon. Somlaynak ez alakításá-
ban egyformán sikerült mind a két 
feladat. Bárcsak minél többször lát-
hatnók őt tehetségének ilyen teljes-
ségében. 

* 

Érdekes véletlen, hogy Bernard 
Shaw modern felfogású Johannáját 
az a Magyar Színház mutatta be a 
közönségnek, amely másfél évvel ez-
előtt Schiller eszményítő Orleansi 
szűzét hozta színre. Shaw darabja 
nagyon vegyes érzéseket keltett a 
sajtóban is, a közönségben is. Ennek 
főként maga a szerző az oka, de rész-
ben a napi kritika is segített a da-
rab félreértetésében. 

Alkalmasint nem tévedünk, ha e 
mű alapgondolatának, főmondani-
valójának a következőt tartjuk: Adva 
van egy szentéletű, egy magasztos, 
tisztalelkű ember, aki pusztán az-
által ütközik bele a társadalmi 
rendbe, mert célját e szociális szer-
vezet nélkül, egyedül a maga hatá-
sának erejére támaszkodva akarja 
keresztülvinni. Vele, a hatalmas moz-
gató erővel, mint ellenjátékos, egy 
éppen olyan jogos, szent és szüksé-
ges erő áll szemben: ez esetben 
az Egyház által képviselt és megsze-
mélyesített társadalmi szervezet. E 
kettő robban egymásnak s termé-
szetes, hogy a szociális organizáció 
győz, mert az emberi élet nélküle el 
nem képzelhető. A tiszta ideálnak is 
igaza van, amikor nem hajlik, de a 
szervezetten megnyilatkozó eszmé-
nek is, amikor amaz ellen támad. 
Sőt ezenkívül még egy harmadiknak 
is: annak az Egyháznak is, amely 
később, évszázadok mulva ezt a 
magasrendű emberi lelket szentjei 
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sorába iktatja, hiszen a tiszta ideál 
előtt meg kell hajolnia a társadalom-
nak, mert ez eszménynek irányában 
fekszik az a cél, amely felé az embe-
riség átmeneti fejlődési fázisait fe-
gyelme alatt tartó szervezet törek-
szik. 

Ennek a kétségtelenül mélységes 
és megrendítően igaz gondolatnak 
megjelenítési formája azonban a 
darabban teljesen szerencsétlen. E 
főgondolat nagyon későn fejlődik 
ki, amikor már sok minden egyéb 
mondanivaló más irányokba terelte 
a figyelmünket. Az alapul szolgáló 
eszmének egyéb feldobott eszmék 
nőnek a nyakára. De még egyéb ba-
jok is vannak! A főmondanivaló 
magasztosságának színvonalán se-
hogysem akar állandóan megma-
radni az író: operettszerű figurák-
kal, bohócos bukfencekkel rontja le 
a saját magától megütött hangnak 
hatását. Amellett a darab kortörté-
neti keretéből is meglepő anachro-
nizmusokkal szól ki a mai néző ér-
deklődése felé: a 15. századi szerep-
lők vígan beszélgetnek a protestan-
tizmusról, az angol nacionalizmus-
ról és a Monroe-elvről. Igaz, hogy ez 
tipikusan ós tudatosan shaw-i vo-
nás, de ez még nem ok arra, hogy 
meghajoljunk előtte és esztétikailag 
jogosnak érezzük. 

De egyes apróbb hibák is akadnak. 
Nem értjük a szerző felfogását a 
csodák mivoltát illetőleg. Darabjá-
ban több helyütt egészen racionalisz-
tikusan magyarázza a csodát, és 
mégis az egyik jelenetben a szűz 
megjelenése egészen kétségtelen és 
határozott csodaszerűséggel fordítja 
meg a franciákra kedvezőtlen szél 
irányát. Az írónak mindenesetbe el-
vitázhatatlan joga bármely felfogás 
mellett színt vallani, de ugyanazon 
egy művében ugyanazon egy dolog-
ról talán mégsem lehet kétféle véle-
ménye. 

E hibák mellett erősen rontják a 
darab hatását a néhol végtelenbe 
nyúló vitatkozó részletek, amelyek a 
nagyon iskolázott hallgatót érdekel-
hetik, de a nagyközönséget alig. 

A főszerepben a Nemzeti Színház-
ból való távozása óta most lépett 
a közönség elé először Bajor Gizi. A 
bírálatok legnagyobb része hiányos-
nak érezte alakítását, nem találván 
meg benne a szűznek mindent 
magával ragadó természetfölötti 
páthoszát. E vád talán a leg-
első jelenetre igaz, de erre is csak 

részben. Itt valamivel biztosabb és 
könyörtelenebb magabizakodás való-
ban nem ártott volna, de később 
volt benne annyi a mindennapisá-
gon felülemelkedő lendület, ameny-
nyit Shaw felfogása és stílusa el-
bír. Akik többet követeltek tőle, azok 
Schiller darabjára gondoltak és 
felejtették, hogy Shaw nem Schiller, 
és hogy e modern feldolgozás éppen 
azért hangsúlyozza annyiszor, hogy 
Johanna nem közönséges paraszt-
lány, hanem bizonyos műveltséggel 
bíró apa mellett nőtt fel, hogy az em-
berekre tett rendkívüli hatásának 
csodálatos voltát némikép racionáli-
san magva rázza. (Érdekes, hogy a da-
rab ez eláhúzott felfogása ellenére is 
a legtöbb bírálat Shaw Johannájából 
mint egyszerű parasztlányról emlé-
kezett meg.) Bajor Gizi a maga ala-
kításában jó okkal játszotta meg 
Johannában az embert: csak így 
volt hű a szerző intencióihoz. Rajta 
kívül most kitünőnek találtuk a 
gyakran hanyagul és műgond nél-
kül játszó Csortos Gyulát. Mint 
beauvais-i püspök fölényesen biztos 
játékával és egyszerű eszközeivel 
hatott. Stella Gyula férfias volt 
mint gróf Warwick, s Körmendy 
találó vonásokkal jellemezte a vér-
mes Stogumber káplán alakját, aki-
ben a szerző a nacionalista és a pro-
testáns eszmét személyesítette meg. A 
főinkvizitor szerepe alkalmat adott 
Toronyinak, hogy plasztikus beszéd-
jének, kristálytiszta szóejtésének 
egész szépségével gyönyörködtessen. 
E darabban való szereplése élő pél-
dája annak, hogy minden különö-
sebb, vagy változatosabb játékalka-
lom nélkül is hogyan lehet pusztán 
a beszéd szépségével hatást elérni. 
Ez öt szereplőn kívül azonban a 
többi — mint Hamlet mondja — 
néma csend. Törzs Jenő (dauphin) 
játékában ismét fájdalmasan láttuk, 
hogy hova tud romlani egy kétség-
telen tehetség, ha azt hiszi, hogy 
neki minden szabad és minden jól 
áll. Affektáltságig modoros moz-
gása, erőltetett arcjátéka igen kel-
lemetlen színpadi jelenség. Beszédje 
meg éppen tűrhetetlen; a hosszú á-t 
állandóan é-nek ejti, akárcsak a 
vérosligeti hintésok, amikor intelli-
gencseknek akarnak látszani. A 
többi színész nevét nem is említjük. 

A díszletek érdekesek voltak: nem 
törekedtek aprólékos valószínűségre, 
hanem takarékos egyszerűségükkel 
keltettek hatást, még pedig néha im-
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pozáns hatást. Különösen szép volt 
a reimsi dóm belseje, amelyet csak 
három csúcsíves oszlop, egy szent-
kép és örökmécses jelzett, s amelyet 
a háttér feketesége nyujtott a 
mélybe. 

A rendezés gondos volt, de a darab 
végtelen hosszúságával szemben nem 
kellett volna a törléssel takarékos-
kodnia. 

* 

„A szerelem voltaképen két em-
ber küzdelme az egymás felett való 
hatalomért." Ennek a strindbergi 
mondásnak illusztrációja Móricz 
Zsigmondnak a Vígszínházban elő-
adott Vadkanja, is. Kétségtelenül 
drámailag kiaknázható gondolat ez 
— példa rá, minden túlzásai mellett 
is. maga Strindberg —, de ahogyan 
Móricz Zsigmond megfogja a témát, 
hibás és formátlan. 

Első — igaz, nem a legnagyobb 
baj —, hogy történeti miljőt keres-
vén mondanivalójához, az esemé-
nyeket a históriától merőben ellen-
tétesen mondja el. A valóságban a 
férj, Révay Ferenc volt az idősebb, 
s Bakits Péter az i f jú és szemrevaló 
legény. A férj iszákos, hitvány és 
gyáva volt, Bakits pedig igazi lo-
vag és daliás levente. A darabban 
kor tekintetében a férj van előny-
ben, s bár Bakits tiszteletreméltó 
jellem, de az író szerint nyilván a 
férj az imponálóbb. A valóságban 
Bakits megszöktette az asszonyt, 
várába rejtette, s mikor a férj 
vissza akarta perelni a hűtlen fele-
séget, a törvény hosszú huzavona 
után az elválást törvényesítette, s a 
nő Bakitsné lett. Itt megfordítva: 
az asszony keserves szerelmi harc 
után visszautasítja Bakitsot, s az 
uránál marad. 

Ezt az egész — valaha országra-
szóló — botrányt regényben feldol-
gozta már Petelei István (Egy 
asszonyért), s ő híven követte is a 
históriai feljegyzéseket. Hogy Mó-
ricz Zsigmond ilyen határozottság-
gal eltér a történeti tényektől, az 
még nem volna túlságos hiba, hi-
szen nem olyan eseményekkel he-
lyezkedik szembe, melyek a maguk 
népszerűsége vagy fontossága ré-
vén a köztudatba átmentek és gyö-
keret vertek. 

Sokkal nagyobb baj, hogy a da-
rab formailag elhibázott. A két első 
és hosszú felvonáson keresztül merő 
egyhangúság uralkodik a színpa-
don. Embernek és asszonynak egy-

mást tépő és emésztő küzdelme, egy-
mást szerelmes bírni akarása és egy-
mást megalázni vágyása: ez a téma, 
s ennek a témának változatlan visz-
szatérését, haladástalan körbenfor-
gását vagyunk kénytelenek két óra 
hosszán keresztül látni, hallani és — 
únni. Ebbe a merő egyformaságba 
a harmadik felvonás hangja hoz 
némi újságot, de már bizony nem 
kárpótol a két első felvonás egy-
hangúságáért. A darab kitünő példa 
arra, hogy hangosság, mozgalom, 
forszirozott tempó és ideges küzde-
lem is mennyire fárasztó lehet ha 
örökösen csak ezt látjuk és ezt hall-
juk. A fortisszimó is hatástalan ma-
rad, ha csendesebb részek nem vál-
takoznak vele. 

Ez egyformaságból a közönséget 
csak a hihetetlenül brutális kifeje-
zések rázzák fel, s olyan szavak 
hökkentik meg, amelyekhez fogha-
tók eleddig magyar színpadról nem 
hangzottak el. Azt hisszük, hogy a 
darab nyers és vad levegője ezek 
nélkül is érvényre juthatott volna. 

Kétségtelen azonban, hogy e hi-
bák ellenére is a darab néhol impo-
náló erőről, nagy művészi készség-
ről tesz tanuságot. Hellyel-közzel 
mélységes igazságokat is markol az 
író keze: a főtéma megjelenítésében 
éppen úgy. mint az epizódjelenetek-
ben. A férj önmagával való vívó-
dása néhol döbbenetesen igaz, az az 
apró kis jelenet pedig, amely az első 
felvonásban a feleség és a várvir-
rasztó paraszt között folyik le, Mó-
ricz legjobb alkotásaival versenyez. 

A Vígszínház nagy gonddal állí-
totta ki és játszotta el a darabot. 
Révay szerepében Lukács Pált saj-
náltuk. E talentumos színész hallat-
lan erőfeszítéssel birkózott a szer-
zővel, hogy egyhangú szerepébe vál-
tozatosságot vigyen. Nagy érdeme, 
hogy legyőzte az írót! Bakits Pé-
tert egyszerű, szívig ható melegség-
gel játszotta Hegedűs Gyula. For-
gách Zsuzsanna szerepe Gombaszögi 
Frida kezében volt. Színjátszó ké-
pessége — különösen ami mozgásá-
nak biztosságát és plasztikáját il-
leti — most is érvényesült, de be-
szédhibája ismét kínosan bántó 
volt. Mihelyt kissé szaporább tem-
póban beszél, vagy amint hevesebb 
kitörésekre kerül a sor. érthetet-
lenné válik. Az epizódszereplők kö-
zül Kabos Gyula (udvarbíró) és 
Gyöngyössy Erzsi (Első asszony) 
voltak igen jók. Galamb Sándor. 
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Erdélyi irodalmunk. Makkay Sán-

dor: Élet fejedelme. (Elbeszélések. 
Kolozsvár, 1924.) Az Élet fejedelme: 
Jézus. Az ő isteni valójának kisu-
gárzása: a szeretet s ez érzés meg-
váltó ereje körül forog Makkay leg-
főbb témája. A téma magával hozza, 
hogy az egykorú szereplők: Pilátus, 
Heródes, Heródiás is életre támad-
nak s gondolkodásukban, szándé-
kaikban, tetteikben lepereg Jézus 
korának erkölcsi képe. Makkay e 
korrajzba, eltekintve egy-két sal-
langtól, igen sok tudást s nem kis 
művészi erőt visz s bár itt-ott Ana-
tol France hasonló szellemű írásaira 
emlékeztet: egészében felfogása és 
tárgybeállítása önálló. A francia író 
művészibb, a magyar keresztyénibb. 
Ott több a szellem, mely néha egye-
temes értékűnek látszó igazságokat 
egy-egy ragyogó ötlettel is ki tud 
fejezni, itt több a lelkesség, mely 
apró epizódokat is szívesen felhasz-
nál, hogy eszméjét minél teljesebb 
képben hozza az olvasó elé. Mak-
kavnál esztétikai elemek vegyülnek 
a bölcsiekkel, akkép, hogy az utób-
biak maradnak túlsúlyban. Az író 
pap s így elbeszéléseiben is erkölcsi 
eszmék szószólója. Kiváló írásművé-
szetre vall azonban, hogy e hivatá-
sát csaknem észrevétlen gyakorolja 
e könyvében: a moralista nem szen-
tenciákkal tolakodik az író elé lát-
szólag teljesen visszavonul s csak 
midőn elbeszélései összhatásában 
érezzük a belénk oltott nemes han-
gulatot, vesszük észre, hogy titok-
ban jelenvolt s az énekhez ő írta a 
hangjegyeket. 

A bibliai történeteken kívül po-
gánykorból vett rajzokat tartalmaz 
a kötet. Az író tehetsége ezekben 
még inkább elemében van: képzelete 
itt szabadon alakíthatja tárgyát. 
Különösen szép a kötet két első da-
rabja. 

Makkay eleven elbeszélő s disz-
dingvált modorú író. Stílusa is gon-
dos, bár kisebb művészietlenségek 
itt-ott szemet szúrnak nála. (Kiáltó 
szó c. novellája elején pl. tizenegy 
mondat kezdődik határozott névelő-
vel.) Ilyenkor Goethének egy Sul-
zerre tett bíráló észrevétele vonat-
kozhatik reá is: sokat utazott a mű-
vészet országában, de néha elárulja, 
hogy nem ott született. Hiszem, 
hogy Makkay elbeszélő tehetségének 
további megnyilatkozásaiban — me-
lyeket e kötete után nagy érdeklő-

Napkelet. 

déssel várunk — a „bennszülött" ösz-
szes jegyeit elsajátítja. 

* 

Nyirő József: Jézus-faragó ember. 
Az író a székelység rege- és monda-
világát támasztja életre s szeretettel 
rajzolja ki e bűbájos kép minden 
apró részletét: mithost, hagyományt, 
népszokást, babonát, mesét. Egy ra-
jongó áhitatával szemléli népe ősi 
vonásait, eredeti életmódját, ész-
járását és kedélyvilágát. Ézért no-
velláinak egy része nem is elbeszé-
lés, hanem lelkes etnográfiai rajz, 
mely az író izzó faj szeretetétől és 
megindulásától remeg. A népjellem 
és népnyelv búvára kétségtelenül 
sok érdekes adatot talál Nyirő köny-
vének e részében, bár azt hiszem, 
kritikával kell olvasnia, hogy valót 
és költészetet szétválasszon benne. 
Nyirő t. i. gazdag költői képzeleté-
nek sok hajtását beleoltja a székely 
regefába, hogy ez minél igézőbb 
s így a székely önérzetet és kevély-
séget annál fokozóbb legyen. De a 
nemszékely olvasó is bizonyára él-
vezni fogja a sok színt és jellem-
zetességet, bár attól félek, hogy feje 
kissé elkábul az író különösségek-
ben szokatlan gazdagságától. 

Vannak azonban a kötetnek ese-
ményes elbeszélései is. Ezeket az 
előbbiek lírai áradozásától épp bal-
ladás menetök rapszodikus volta 
különbözteti meg. Egy-két kitünő 
darabban a párbeszédek villámló 
ereje igazi drámai levegőt teremti 
hol az író nagy jellemző erejének és 
fejlesztő képességének meglepő bi-
zonyítékait adja. (Aranykehely, 
Bosszú.) Más novellák lírai hangu-
latukkal, melegségükkel hatnak 
(Sebe László hazabeszél). vagy őszin-
tén szubjektiv vonatkozásaikkal kel-
tik fel az olvasó rokonszenvét. (Igen 
szép e nemben Az alvó gyermek feje 
fölött.) Érzelmesség és humor mély 
emberi részvéttel váltakozik a kötet-
ben, mely az író kissé sötéten látó, 
de gazdag lelkét némi komor ünne-
pélyességgel szólaltatja meg. De 
„sajnos, nincs semmi finomság a 
székelyekben, — mondja a szerző 
egyik novellájában — darabosak, 
féktelenek s az Úristen is tájékozat-
lanul keresi a helyüket a másvilá-
gon, hogy hova tegye őket." Nyirő 
is székely. Nemcsak szertelen, de 
gyakran homályos is. Ugrások, ne-
hezen érthető átmenetek vannak írá-
saiban, melyek az olvasó elméjét 
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