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Jászai Mari emlékiratai. (Sajtó alá 
rendezte Lehel István. Kiadta az Egye-
temi nyomda.) 

A magyar színészetnek eleddig két 
kiváló emlékirata vo l t : az egyik Déryné 
a másik Molnár György tollából. Amaz 
a vándorkorát élő magyar színjátszás-
nak kedves és megható emléke, emez 
pedig a mult század ötvenes-hatvanas 
éveinek színészi és színház alapító tö-
rekvéseibe nyu j t nagyon becses bete-
kintést. 

A legutóbbi hetekben ú j színészi em-
lékirat, a legnagyobb magyar tragiká-
nak, Jászai Marinak naplója hagyta el 
a sajtót . Minő más ez, mint az előbbi 
kettő ! Amazok elsősorban színészet-
történeti forrásmunkák, ebből azon-
ban — első pillantásra milyen furcsa 
ezt megállapítani! — elég kevés oku-
lást fog meríteni a magyar színészet 
hisztorikusa. Mert, amit Jászai a maga 
színészi pályafutásáról, amit korának 
játék-stílusáról ír, annak legnagyobb 
részét eddig is tud tuk , amit pedig pá-
lyatársairól mond, azokban — egy-két 
tárgyilagos megjegyzést leszámítva — 
több az elfogult harag, hogysem meg-
bízhatónak lehetne tekinteni. 

E munkának jelentősége egészen 
máshol van. Nem színészettörténeti, 
hanem lélektani dokumentum. Egy 
tépelődő, gondolkozó lélek merész és 
mélységes vallomása, egy rendkívüli 
asszonynak gyónása, egy, a szegénység-
ből, sőt a szennyből nagy emberi ma-
gasságokig felvergődő embernek meg-
rázó é le t ra jza! 

Ez az önmagát tragikus világosság-
gal ismerő tragika milyen megkapóan 
t u d j a leírni lelkének legfőbb keserű-
ségét ! Vallomásain mint valami wag-
neri vezérmotivum vonul végig ön-
ismeretének legkínosabb felfedezése — 
egy zokogó kérdés : miért nem tud az 
ember saját lelkének magaslatára fel-
emelkedni? Miért, hogy a fegyelmet 
szétdobó temperamentum, a született 
gyarlóság megakadályozza az embert 
abban, hogy a lá tván-látot t és a vágyai-
ban annyira lehetséges tökéletességet 
el t u d j a érni? «Nincs erőm oda fel-
emelkedni, ahol szeretném látni maga-

mat.» Ez a megrendítő jajszó számta-
lanszor csap ki az olvasó felé a könyv-
ből. 

Keserűen állapít ja meg, hogy egyik 
nagy h ibá ja a hi telen és szüntelen 
harag. Ezzel teszi tönkre legszebb per-
ceit és az igazságnak sem használ vele 
semmit. S e hibájára embertársai nem 
figyelmeztetik, csak magára hagyják 
miat ta . 

A magányosság, az egyedülvalóság 
érzése hogy kínozza ezt az érzékeny 
lelket! Érzi, tud ja , hogy ennek jórészt 
maga az oka. Nincs számára ember, 
akit ne tudna nélkülözni. «Mindenkinek 
kész vagyok mondani, hogy szeretem, 
de valójában szeretni senkit sem tudok. 
Ragaszkodni valakihez, úgyhogy fá j -
jon nélkülöznöm, ilyen egy sincs . . . 
Nem ismertem megsiratnivaló embert.» 
Az olvasónak e sorokra valósággal a hi-
deg fu t át a gerincén s eszébe ju t a hazá-
jától búcsúzó Childe Haroldnak éneke, 
amelyen keresztül Byron zokogja el 
fá jdalmát , hogy senkiért sem tud sírni. 

Ez a magát mélyen vizsgáló asszonyi 
lélek azt is tud ja , hogy a szereteten 
kívül a humor is hiányzik belőle. Te-
hetség, lelkesedés, elmélyedés, meg a 
magasbatörés vágya mind-mind meg-
vannak benne, de a humort, a megbo-
csátó és megérző mosolygást nem ad-
ták neki útravalóul az égiek. 

Néha megdöbbentő világossággal lob-
ban fel benne hiúságának t u d a t a is, 
amely bizonyosan már eleve mélyen 
gyökerezett lelkében, de megerősödé-
sét pályája is elősegítette. «Tetszeni, 
dicsértetni, ez volt te t tem rúgója már 
gyermekkoromban. Sőt még most is 
ra j takapom magam, hogy valamit csak 
az emberek dicséretéért teszek. Ezért 
aztán lenézem magam s átesem a másik 
túlzásba : kihívom a gáncsukat.» A hiú-
ságnak azonban még magasabb fokát 
is felfedezi magában. «Egy szemöldök-
rándulást is észreveszek, ami rám vo-
natkozik.» E mindent magára vonat-
koztató, e még kifelé is egocentrikusan 
figyelő sajátságnak bizony már csak 
egyetlen lépés kellene, hogy valami 
torquato tassoi üldözési mániává fa-
juljon. 
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Ennek az önmagát örökös kételyek-
kel tépő, ennek a maga lelke rácsain 
elvérző fogolynak nem hiába volt egyik 
ideálja Széchenyi István, aki «eszéből 
vont ciliciumot szíve köré» s ennek a 
forró, haragos s az igazságot dacosan 
az emberek szeme közé vágó, lelkes 
temperamentumnak milyen jellemzően 
volt a másik ideálja Petőfi ! 

Jászai Mari könyvét e gyónásszerű 
vallomások teszik olyan mélyen emberi 
érdekességűvé. Aki ilyen őszinteséggel 
vallja meg gyarlóságait s aki ilyen 
hevesen szenved, miat tuk, annak nem-
csak gyarlósága, de bűnbánata is nagy. 
Meg kell bocsátanunk neki a kortársai 
iránt való gyakran súlyos igazságtalan-
ságait, mert igazságos volt önmgaa 
iránt. 

Nem lehet azonban említés nélkül 
hagyni, hogy egy-két kínos jelenet el-
mondása s egy-két kirohanás elmarad-
hatot t volna a kiadásból. Nyolc-tíz év 
mulva ta lán már könnyebben viselnők 
el ezeket is, de közvetlenül a nagy mű-
vésznő halála után, bizony kellemetle-
nül hatnak. 

A nagy önismeret s a saját tökéletes-
sége fölött való fá jdalma mellett leg-
szebb részei a könyvnek azok a helyek, 
ahol fa j t á jának , a magyarságnak forró 
szeretete szólal meg. A világháború 
borzalmai, az októberi forradalom s 
az utána következő hónapok tragé-
diája elől hát térbe vonulni látszik 
egyéni tépelődése. Sorra já r ja a kór-
házakat, hogy a sebesült katonák-
nak szavaljon, utolsó filléreit szeretet-
adományokra költi, az összeomláskor 
pedig a kétségbeesés szélén hánykódik. 
1919 december 12-iki kelettel ezeket 
í r j a : «Ma vesztettük el E rdé ly t ! Mi-
után előbb bevetet tük arannyal és vé-
rünkkel. És a magyar ficánkol tovább 
a bűneiben. Nincs egy fekete lobogó 
a házakon, nincs gyászfátyol a kala-
pokon, nincs egy tisztességes érzés a 
szívekben, egy becsületes fogadalom 
az agyakban.» 1919 április 9-iki fel-
jegyzése így hangzik : «Tehát azon mú-
lik, hogy nincs altatóm. Egy nem-
mel elmehettél volna most tisztesség-
gel. Nem éltél volna hiába és nem hal-
nál meg hiába. De használnál-e az el-
aludt magyarnak vele? Felébredne-e 
a t e pisztolyod durranására? Mindez 
az okoskodásod gyávaság, Jászai Mari. 
És én megvetlek». 

Nem utolsó kvalitása még e kiváló 
asszonynak, hogy amikor a harag szen-
vedélye nem ragadja el, kitünően tud 
embert jellemezni. Nemcsak színpa-

don, a papiron is elsőrangú ember-
ábrázoló. Az öregedő Görgeyről, vagy 
a Paczka festőpárról megragadó por-
t rékat fest és színésztársai közül ki-
tünően jellemzi Szigeti Józsefet. 

De lélekkutató ereje s emberábrázoló 
képessége mögött stílusának kiváló-
sága sem marad hátra . í rásmódját nem 
érdektelen nagy naplóíró elődje, Déryné 
stílusával összevetni. Emennek laza-
ságában is kedves, fakadó könnyed-
ségű, kissé elnagyolt modora mellett 
Jászai erőteljes és fegyelmezett. Mon-
datainak formája, kifejezéseinek hangja 
artisztikusan simul a közölt gondolat-
nak vagy érzésnek hangulatához. Báj 
és könnyedség vagy líraiság távol áll 
tőle, de jellemzetesség, a mondatok 
szoros kötése és valami puritán erő 
teljesen hata lmában vannak. Idéze-
tekre nincs terünk, de utolsó szavai 
hadd álljanak i t t . 

1925 augusztusában, halála előtt egy 
esztendővel, egy kis faluból, ezeket 
í r ja : «Forgácsszedéssel kezdtem a győri 
ácstelepen, csibeetetéssel végzem Rába-
tamásin. Ami közbe esik : rövid fel-
repülés volt a fénybe, ahonnan nem-
sokára vissza kell szállnom az örök 
homályba !» 

Ez a fényberepülés azonban csak 
neki magának tűnhete t t fel rövidnek. 
Bennünket, akik játszani lá t tuk, ez 
a fény sírunkig kisér, a magyar színé-
szet történetében pedig kiolthatatlan 
lobogással világít. Galamb Sándor. 

Gyallay Domokos : Vaskenyéren. Az 
érdemes erdélyi írónak regénye, me-
lyet tavaly a Napkeletben olvastunk, 
most önállóan is megjelent a Pásztor-
tűz Könyvtár értékes regény- és no-
vellasorozatának kilencedik kötete-
ként. Gyallay Domokost nem kell olva-
sóinknak bemutatnunk, sem regényé-
nek ta r ta lmát ismertetnünk. Emlék-
szünk rá, hogy írónk a torockói bányá-
szok pőrének változatos történetét 
szövi össze a székely kuruc liga moz-
galmaival, kiváló komponáló készség-
gel, úgyhogy regényének meséje mind-
végig érdekes s a vége felé erős drámai 
emelkedésénél fogva szinte érdekfeszítő. 
Sok alakot mozgat benne, melyek közül 
kiemelkednek a gerinces, derék magyar 
Thoroczkay István, Aranyosszék fő-
kapitánya, a császári kegyet hajhászó, 
rosszlelkű, kapzsi, intrikus Thoroczkay 
Mihály, Rabut in , a francia gavallérba 
oj tot t osztrák katonai deszpota, Van 
Norden hadnagy, a derék hollandus, 
aki t i tkon a fölkelők ügyét támogat ja 
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