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bítása nélkül, el tudjuk mondani, mu-
tatja, hogy a regényt magát nem ebben 
a történetben kell keresnünk. A törté-
net nem is árul el semmi különösebb 
leleményt, szerkezetének nem egy fon-
tos pontja (pl. a hős kikényszerítése a 
nagyvilágba) a naiv hirtelenségű vé-
letlen sínein kénytelen elindulni s 
innen kezdve egészen a földhöz való 
visszatérés akaratáig nincs is emelke-
dés. A regény eseménybeli középrészé-
nek nagy darabjában nincsenek vál-
tozó hangok, az író az először elért leg-
magasabb hangot tartja ki, sokszor 
észrevehető erőfeszítéssel, hogy az idő-
keretet szélesre nyitva teret adjon fő-
hőse lélekteljesedésének. Bibó Lajos 
magyar fejlődés-regényt írt. Varga 
Jánosa époszi lehetőségű lelki adott-
ságai teljesednek ki a kisváltozatú 
cselekvény folyamán. Az artistaélet 
az ő majdnem Toldi Miklós-i lelkének 
«theatralische Sendung»-ja. Előiskola, 
hogy primitív ösztönök, játékos erők 
először tudatos életformává alakulja-
nak, majd pedig arra szolgál, hogy e 
képességek organizálódása után a tel-
jessé vált lélek irányt találjon a föld-
höz — melyből kiindult — való vissza-
téréshez. 

Bibó Lajos regénye magán viseli a 
szintézisre törekvés jegyeit. A keret, 
melyben az írói látás és mondanivaló 
mozog, multbeli irodalmi formák ma 
is ható képességét jelzi. Ugyanigy már 
megoldott irodalmi feladatokra utal 
a hős époszi felmagasítása, az a jóleső 
elmerülés a szimbolikussá növelt fő-
alak szeretettel összerakott lelki beren-
dezésében. Mindezekkel szemben áll 
az erősen mai szemmel való megfigye-
lés, a nem egyszer racionalista tudatos-
ság helyzetek és dolgok romaneszk 
egymásravonatkoztatásában, az erős 
valóság-stílus minden alkalommal, mi-
dőn hőse köré kell az eseményekből, 
jelenségekből, emberarcokból álló ku-
lisszákat megfesteni. Ha mi akarnánk 
e különböző elemekből a regényt össze-
rakni, minden mozdulatnál a diszhar-

mónia jelentkeznék. Hogy magában a 
regényben ezt csak igen ritkán érezzük, 
Bibó Lajos legszembetűnőbb írói vo-
násának köszönthetjük. Egyike azon 
íróinknak, kik e mostani idők átmeneti 
jellegét a legtudatosabban leszámítol-
ták magukban. Nem lévén analitikus 
természet, a kollektív és ösztönös erők 
irodalmi kifejezésével óhajtott és szí-
vesen hallott szavakat tud mondani 
széleskörű közönségnek, beidegzett 
tradiciókat formál újra s emellett óva-
tos merészséggel ki-kinyit néhány 
olyan ablakot is, melyen át, főként a 
jelenítő stílus szempontjából, egy-egy 
lélekzetvételnyi friss levegő is besurran 
a ritkán mozduló és cserélődő ízlés-
atmoszférába. Egyensúlyérzéke szinte 
már irodalompolitikai; műveiben pe-
dig ez az egyensúlyérzék s vele a lehe-
tőségek biztos látása hozza létre még 
a heterogén elemek keverésénél is azt 
az összhangot, mely megnyugtat és 
bizalmat kelt. 

E regénye, éppen mert írói alapter-
mészete nagyon szerencsés formát 
talált magának, írói útján a legjelentő-
sebb állomások közé tartozik. r—e. 

R. Vozári Aladár : Elszállt a Turul. 
Nem regény, hanem dokumentum ez 
a könyv, melyben R. Vozári Aladár 
tanár, a munkácsi «Az őslakó» című 
lap szerkesztője gyüjtötte össze cik-
keit. Vozári könyvében az elszakított 
magyarság helyzetének javításáért, a 
kisebbségi kérdés igazságos megoldá-
sáért küzd, de nem feledkezik meg egy 
másik népről sem, mely annyi éveken 
keresztül a legnagyobb békességben 
élt a magyar uralom alatt s most szin-
tén elnyomott. Cikkeiben ilyeneket ír 
a rutén nép vezetőihez : «Mi testvére-
ket láttunk a velünk hosszú évszáza-
dokig békés egyetértésben és szeretet-
ben együtt élt nemzetiségekben, nem 
akarunk elnyomók lenni». 

Könyve nagyszerű bepillantást ád 
a mai cseh kormány politikájába, de 
nem resteli megírni az olyan szégyen-
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letes és keserű igazságokat is, hogy a 
cseh politika eszközei gyakran magyar 
ujságírók, akik (Pozsonyi «Reggel», 
László Ernő) egyenesen azt hangoz-
tatják, hogy Szlovenszkó határait 
Magyarország kárára ki kell terjesz-
teni! Százötvenoldalas könyve csupa 
fájó seb, csupa probléma, szívből, 
hazaszeretetből szakadó panasz, — de 
mindezeken túl bizonyság arra vonat-
kozóan, hogy a ruszinszkói magyarság, 
mely szlovák, cseh, russzin, német, 
héber, jidis, ukrán, kisorosz, nagy-
orosz, román s Isten tudja még mi-
csoda nyelvek bábeli keveredésében, 
hatalmi elnyomás alatt nyögve, sza-
badságától, iskolájától, nemzeti kul-
túrájától megfosztva, idegen politikai 
áramlatoktól fertőzve is, küzd, harcol, 
viaskodik. És — mint Vozári mondja 
— még égnek a gyertyák, még pislog-
nak a tüzek a végeken. 

Szomorú, keserű könyv ez és aki 
tanulni akar belőle — tanulhat. A 
könyv modern címlappal, szép kiállí-
tásban, sok felvidéki, munkácsi kép-
pel és Fáy Dezső fotomontázsaival a 
Studium kiadásában jelent meg. 

Zaka Sándor. 

Dénes Gizella: Fehér torony. (Re-
gény. Bpest, Szent István-Társulat.) 
A szentjánosi plébános mély lelkiség-
gel telt egyszerű életéről szólnak ezek 
a lapok. Finom, szonórus hang, amely-
ben a beletörődés bölcsessége könnyű 
aranyként remeg : ez a Bánky Szil-
veszter hangja s az első szótól az utol-
sóig oly elhitető erő sugárzik belőle, 
hogy csakugyan férfiírásnak, a negy-
ven évvel, szürkülő hajjal az Isten 
háta mögötti kis faluba került lelki-
pásztor vallomásának tetszik ez az 
első személyben írt kis regény. Mind 
a falu, mind a környék — a filiák, a 
szintői bánya, — mind pedig Bánky 
Szilveszter alakja, kiolthatatlanul erős 
emléke lehet Dénes Gizellának, hogy 
ennyire hű valósággá tudta életüket 
teremteni. Sehol egyetlen szó, vagy 

hang, amely kisiklana a jól összefogott 
egészből. Mindvégig Bánky Szilvesz-
tert látjuk és halljuk, a nemes alázatú 
falusi papot, akiből már csak egy-egy 
pillanat váratlan fájdalma ugratja ki 
a kemény, dacos, magyar kurtaneme-
sek ivadékát, de aki minden erejével 
azon van, hogy hivatását betöltő, hű 
pásztor, a szegények, a borostás arcú, 
korán vénülő parasztok papja legyen. 
És Dénes Gizella művészete az ő sza-
vával eleveníti elénk a fehér torony 
aljában küszködő kis falut, az elsze-
gényedett magyarokat, akik a közeli 
szintői bányába járnak robotra és az 
élelmes, szorgalmas németeket, akik-
nek hatalomratörését a pángermán 
agitáció zsoldjában álló Oblath jegyző 
fűti mind szenvedélyesebbé, míg a 
vörös Mayer, ötödmagával — mind 
nyakas, gőgös paraszt — odáig viszi 
a harcot, hogy a plébános elé áll és a 
misézés eddigi sorrendjének megvál-
toztatását kéri. Mink eddig csak kér-
tünk, de most akarunk is . . . Ahogy 
eddig kétszer volt magyar és egyszer 
német, most fordítva legyen . . . Mert 
mink fizetünk. És amikor a plébános 
megtagadja a kérés teljesítését, elébe 
teszik az olvasójukat és az imaköny-
vüket. Mink most kitérünk a katho-
likus hitből! . . . 

A helyzetet a kántorválasztás izgal-
mai csak még jobban kiélezik. A vörös 
Mayer pártja a rokon Vaszek Tónit 
jelöli, a magyarok Pethő Pistát. És 
ugyanekkor itt van a faluban Tardy 
Mária is, a huszonnégy éves tanítónő, 
aki az ifjúság álmait élesztgeti Bánky 
Szilveszter lelkében. Mindannak, ami 
e küzdelmek közepette a plébános 
lelkében végbemegy, csodálatos ihlet-
tel adott hangot Dénes Gizella. A kis 
regény legszebb lapjai ezek, mert 
minden sebével megmutatják a papi 
köntös alatt vergődő eleven embert, 
aki már csak Istennek és másoknak 
él. A maga öröme kitelik a tavasszal 
kivirágzó gyümölcsfák csodájából, egy 
kis hegedülésből este, a sötét szobában 
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