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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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s ezért életével fizet, Koncz Miklós, a 
fiatal bánya- és kohótulajdonos. Tán 
jobb volna, ha kevesebbet szerepel-
te tne (hiszen sok alakja közül csak 
néhányat említettünk) s jellemüket 
lélekrajzilag jobban elmélyítené. Sze-
retnők, ha Koncz Miklós, aki tu la j don-
képen a regény hőse, energikusabb és 
akt ívabb volna. Igaz, hogy sokat cse-
lekszik, becsülettel helyt áll, de in-
kább az események mozgatják, s nem 
ő azokat. Tóbis Juditról , kit nagyon 
szeret, könnyen mondle; Csegezy Anikó 
iránti szerelmét sem lá t juk határozot-
tan . Az előbbinek nemes s az utóbbi-
nak bájos alakjával különben szeret-
nénk többször találkozni a mese folya-
mán. Az ország dolga bizony hát térbe 
szorítja a gyöngédebb érzelmeket. 
Koncznak igen könnyű megmenekü-
lése a végén, mikor ba rá t j a meghal a 
szabadság ügyéért, némi homályt is 
vet alakjára. 

Legerősebb oldala a regénynek a 
korrajz. Erdély történetének ezt a za-
varos korszakát nagy tanulmányon 
alapuló művészi munkával eleveníti 
meg előttünk különböző rendű és rangú 
alakjaival (köztük a sok történeti sze-
mély), politikai és magánéletének jel-
lemző mozzanataival. Milyen pompás 
részlet például Rabut in fényes fogad-
ta tása Torockó-Szentgyörgyön vagy a 
megye hivatalos vizsgálata Judi t ügyé-
ben ! Korrajz, kormegelevenítés dol-
gában egyike legsikerültebb történeti 
regényeinknek az ú jabb időben. Szín-
tiszta és ódon zamatú magyar nyelvét 
is örömmel olvassuk. Sz. F. 

Ifjúsági és gyermekirodalom. Ma, 
mikor megrongált idegzetű társadalmi 
életünk ezer helytelen kerülő úton ke-
resi boldogulását s lázas, sokszor cél-
talan harcában a fejlődő gyermeklelket 
sem kíméli, érezzük, hogy ifjúsági iro-
dalmunk fejlesztésének és irányításá-
nak kérdése fontosabb ma, mint va-
laha. A szomjas és fogékony gyermek-
elme számára a jó könyv sohasem 
jelent csupán szórakozást; lá thatat lan 
tanítómester lakik abban, aki csen-
desen, de annál biztosabban irányít ja 
kis olvasója lelkivilágát, tágí t ja látó-
körét, gazdagítja érzésvilágát. Mint-
hogy a könyv a legközvetlenebb neve-
lője a gyermeknek, a jó írónak mindig 
arra kell törekednie, hogy élvezetes 
történetében valami maradandót, va-
lami felejthetetlent nyujtson : legyen 
az egy következetesen megrajzolt na-
gyon rokonszenves személy, mint De 

Amicis halhatat lan ifjúsági regényé-
ben Derossi vagy Garrone alakja ; vagy 
egy megindítóan szép cselekedet, mint 
ugyanezen regény kis másolójának 
könnyekig megható nemes te t te ; le-
gyen az a művet á tható tiszta költé-
szet vagy morál, de legyen valami, 
ami a lélek ta r ta lmát növeli s a gyer-
mek érzésvilágát helyesen befolyásolja. 
A fejlettebb gyermek ösztönös tudás-
vágya már korán különbséget tud 
tenni az értékes és tuca t gyermek-
regény között, mely utóbbiak sablonos 
romantikája csak lagymataggá és érzé-
kivé teszi a könyveket valósággal hab-
zsoló ifjúságot. 

A számos mulatságos, de színtelen 
bakfistörténet s a sok érdekfeszítő ka-
landos út irajz után valósággal üdítőleg 
hatnak ránk az alább említendő leg-
újabban megjelent ifjúsági könyvek, 
melyeket Márton Lajos sikerült rajzai 
diszítenek és melyek mind tartalom, 
mind külső kiállítás tekintetében jóval 
kimagaslanak gyermekirodalmunk át-
lagművei közül. Különösen kiemelendő 
a könyvek határozott , t iszta erkölcsi 
légköre s a lélek nemesítésére irányuló 
tendenciája, mely azonban soha sincs 
a történet érdekességének rovására 
hangsúlyozva. 

Blaskó Mária Pityu c. elbeszélésének 
hőse egy apátlan-anyátlan, rongyos kis 
fiú, ki az utcai élet durva játékai s a 
pincelakások érzéketlen emberroncsai 
között sem vesztette el lelkének vele-
született nemesebb érzéseit. Pajkos 
gyermek, örökösen csínyeken jár az 
esze s mint ilyen, Victor Hugó szere-
tet tel megrajzolt párizsi kis gamínjeire 
emlékeztet. Talán ezek szomorú, re-
ménytelen jövője vár t volna reá is, 
ha egy jólelkű apáca szép történetei-
ből meg nem ismerkedik a kis Jézus-
kával. Az árva kis Pi tyu még árvább 
szívébe beköltözik ekkor a Jézuska 
képe ; többé már nem érzi magát 
egyedül, minden téves lépése előtt a 
Jézuska intő szavát hallja, de hallja 
biztató, szerető szavát is, valahány-
szor jót cselekedett. A sok kísértésen 
és megpróbáltatáson végül is győze-
delmeskedve, jólelkű papok oltalma 
alá kerül, akik nemesgondolkozású, 
széplelkű férfivá nevelik. A könyv leg-
nagyobb értéke a nemes, morális lég-
kör, mely írója mély, vallásos kedélyét 
mu ta t j a s az az őszinte, meleg szeretet, 
melyet írójuk a gyermekek iránt érez. 

Hasonló motívumokat találunk 
Lindtnerné-Fittler Vi lma: Jézuska 
pajtásai c. legendás könyvében, mely 
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