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gárdájának ügybuzgalmáról tájékoz-
ta t . Kisebb terjedelmű mint a fön-
tebbi kiadvány, de nem kevésbbé ro-
konszenves tar talmú. Vucskits Jenő 
ti tkári jelentése jó képet nyu j t a Tár-
saság mozgalmas életéről, szép tervei-
ről, melyek közül kiemelésre méltó a 
vidéki irodalmi csoportosulások meg-
szervezésére irányuló törekvés. A füzet-
közleményei a hivatalos jellegűeken és 
Harsányi Zsolt kis cikkén («Miért nem 
kerültem színre Amerikában?») kívül 
mind Gárdonyira vonatkoznak. Vucs-
kits «Az egri remeteség intései» címen 
Gárdonyi stílusának abszolut művészi 
voltát hangoztatja, Saad Henrik a bol-
dogult írónak zeneszerzői és festői ki-
sérleteiről közöl érdekes adatokat («Gár-
donyi szórakozása»), Bárány László 
Gárdonyi «természetlátásá»-t vizsgálja, 
Pap Irén pedig «Az én falum» apró 
tragédiái címen a költő művészetének 
altruisztikus vonásait hangsúlyozza. 

Örvendetes volna, ha Nagykőrös 
és Eger példájára többi vidéki irodalmi 
társaságaink is közzétennék a mun-
kásságukról tájékoztató, régebben szo-
kásos időszaki kiadványaikat. A. B. 

Szép Ernő : Valentine. (Regény. Sin-
ger és Wolfner.) Szép Ernő regénye 
magvául az a gondolat jelölhető meg, 
hogy a tegnap és ma nem értik meg 
egymást. Idegenül állnak egymással 
szemben még akkor is, ha erős szenve-
dély, mondjuk a szerelem kapcsolja 
egybe a mul ta t a jelennel. Az író ezt 
így fejezi k i : «Arról van szó, hogy két 
világ került i t t össze : a mai leány meg 
a tegnapi fiú világa. Ebből a két világ-
ból nem tud egy világ lenni, mint ahogy 
például hiába szorítod egymáshoz akár-
milyen préssel a fá t meg az üveget, 
soha nem fog azok közt az adhaesio 
beállani». Látni fogjuk, hogy ez a 
«tapadás» a regény végén mégis csak 
beáll s így a regény meséje az író alap-
gondolatának ellentmond. Melyik az 
igaz : a mese vagy a gondolat? Úgy 
látszik, egyik sem. Az elmélet lélektani 
szempontból hamis, mert a szerelem — 
mint az író meséje is kénytelen meg-
vallani — áthidal ja a «tegnap és ma» 
nehézségeit ; a mese meg — legalább 
ebben a formában — esztétikai szem-
pontból nem helytálló, mert meg-
oldása mesterkélt. 

Valentine és György nászúton van-
nak, mikor megismerkedünk velök 
egy velencei előkelő étterem «rózsa-
színű» sarkában. Boldogok, ami joggal 
elvárható kéthetes házasoktól. Cseveg-
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nek, iddogálnak, bohóskodnak, mint 
két «legeslegnagyobb» bolond e «leges-
legeslegvilágon». Valentinenek, a «ró-
zsaság»-nak egyszerre az az ötlete tá-
mad, hogy menjenek le a barba. György 
«belecsodálkozott a szóba, mintha hir-
telen nem tudná , mi az a bár». Valen-
tine azonban «megcirógatta sürgősen 
a férfi térdét : Csak egy kicsit, Gyurka...» 
Gyurka kemény, edzett , vi lágotjárt 
mérnökember, de hiába ! e térdciróga-
tásnak nem t u d ellenállni s lemennek 
a hotel «iszodájába». I t t folytatódik 
a szerelem ezer bohó já téka és évődése, 
amin néha «egy méter t kell kacagni». 

De egyszerre im «egy charleston-
zenébe» kap a banda s a te remben 
most mindenki megbolondul. E t tő l a 
zenétől a csillár melegebben ragyog, 
az emberek «könyökükkel» és «kör-
meikkel» kapkodnak a bokázó taktusok 
u tán . Valentinet is megejti a tánc-
őrület : «Az én muzsikám, Gyurka ! 
Hall ja , a Valentine ! J a j , de boldog-
ság, mi?» Györgynek azonban nincs 
érzéke a charleston iránt , mert csak 
az imént j ö t t haza a messze Szumatra 
szigetéről, ahol a holland kormány 
megbízásából dolgozott. Életéből ki-
marad t a Jazz-band, furcsának ta lá l ja 
a táncot s még furcsább, mikor újdon-
sült felesége, kinek közben egy vélet-
lenül odatévedt régi pesti táncosa je-
lentkezett , szintén táncba áll. Eleinte 
kellemetlen érzéssel, ma jd mind nö-
vekvő féltékenységgel, végül vad izga-
lommal nézi felesége szökellését, rez-
gését és ringását. A t ánc mind őrültebb 
orgiává fa ju l . Hiába kéri, nógatja , 
sürgeti feleségét, hogy elég lesz már, 
menjenek haza : nem használ. Feledve 
nászút , szerelem, boldogság ; egy bol-
dogság van : a charleston ! A zene 
már visszaél a hangjegyekkel : ugat , 
kukorékol, gágog, hápog s a táncosnép 
is huhogással és nyerítéssel gazdagítja 
a hangversenyt. Az őrült forgatagban 
a férfi Valentine «arcába n y u j t j a rezgő 
fe jé t»; meg akar ja csókolni. György 
most u t a t tör hozzájuk, parancsoló 
hangon t ámad Valentinere s gavallér-
jára. S mikor ez se használ s a néger is 
leguggol, hogy a saxofonnal gúnyosan 
belevoníthasson György fülébe, hősünk 
felugrik a pódiumra, k ikapja a dudát 
a fekete kézből s olyant húz vele a néger 
ta rkójára , hogy ez a pódium elé pot tyan. 
A megdühödt ember szétüt a banda 
közt s a parázs bot ránynak az a vége, 
hogy felesége elájul, őt meg rendőrök 
viszik el. A rendőrségről azonban az 
okozott kár megtérítése u tán kiszaba-
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dul, a hotelbe siet, ahol feleségét kisírt 
szemmel ta lá l ja a nagy utazóláda előtt. 
Az asszony csomagol, hogy haza utaz-
zék. Szép szó, kérlelés csak elmérgesíti 
a dolgot : a vége az, hogy a kéthetes 
nászútról külön jönnek haza azzal az 
elhatározással, hogy elválnak. 

Eddig t a r t az első «felvonás». Azért 
előlegezem e résznek e szót, mer t 
ú j abban minden regény előbb-utóbb 
színpadra kerül s o t t bizonyára e he-
lyen gördül le a függöny. Kétségtelen, 
hogy ez a rész érdekes. Az ötlet, hogy 
a mai tánctéboly még a nászutazók 
szerelménél is féktelenebb valami s rést 
ü t egy f ia ta l pár boldogságába, ügyes. 
Az író erőteljes szatirával hozza ki 
mondaniva ló já t ; az egymásután futó 
képek szemléletesek, festőiek s jellem-
zetesek. Hőse félszeg helyzetében sem 
lesz nevetséges ; az író vigyáz, hogy 
állandóan ébren t a r t sa számára rokon-
szenvünket. Sok apró, éles szemre valló 
megfigyelés gazdagítja a szereplők jel-
lemábrázolását, akiknek tör ténete mé-
gis annyira drámai menetű, hogy szinte 
stílusosan (Jazz-band) rohan és örvény-
lik az olvasó előtt. Á l t a l ában : az 
«expozició» erős technikán, leleményen 
és intuición épül. 

A regény további folyamán a meg-
lepően izléstelen megoldásig alig tör-
ténik valami az if jú házaspárral, hiszen 
ú t juk szétvált, «haragban vannak». 
Az író kénytelen felváltva, külön-külön 
szólni róluk s így a mese — már tárgyi 
okoknál fogva is széteső, szakado-
zot t , laza. György úr fa lu jába megy 
artézi k u t a t fúrni , ma jd ismét feljön 
Pestre, hogy céltalanul j á r j a az utcákat , 
neki-neki búsuljon, pezsgőzzék s — 
hogy pontosak legyünk életrajzi adatai-
ban — megmanikürözze körmeit . De 
Valentine is megváltozik hebehurgya 
viselkedése u tán . A nagyzoló, léha 
családikörben, ahol egyetlen szórako-
zás a poker-parthie és friss ple tyka, 
késő bána t t a l eszmél rá a mézeshetek 
boldogságára. Nincs kedve se já tékra , 
se fürdőzésre ; kezd érdeklődni a ker-
tészet i ránt , szóval komoly nő lesz. Az 
ember azt várná, hogy egy levélváltás 
vagy véletlen utcai találkozás, vagy — 
mint az író pedzi is egy ízben — a jeles 
miniszteri tanácsos apa, aki egy keres-
kedelmi utazó gyakorlati érzékével 
intézi leánya sorsát, t án összehozza a 
f iatalokat . A szerzőre nézve azonban 
ez igen természetes megoldás lenne. 
Valami raff inált injekciót ad képzele-
tének s György u ra t egy «ponny» szí-
nésznő társaságában beültet i egy 

«Butik»-ba, ahol duruzsol a jazz s an-
dalogják a tangót . Egyszerre csak — 
«micsoda szenzáció t ámad a teremben !» 
Egy nő jelen meg, fekete selyem ál-
arccal, csipkés fekete selyemruhával, 
végig le a fekete selyem félcipellő 
sarkáig (a nem mindennapi ha tás t 
az okozta, hogy hosszú ruha van 
ra j ta ) hosszú ha j ja l (három hónap 
alat t növesztette). Leül, pezsgőt ren-
del, ma jd fölkel, «emelt fővel megy 
egyenesen hát ra , hol nyi tva van egy 
világos kicsi fülkének a függönye». 
Már-már aggódunk, vaj jon hova t a r t 
az exotikus nő, mikor kiderül, hogy a 
telefonfülkébe megy, ahova Györgyöt 
a pincérrel «igen fontos ügyben» oda-
kéreti. A hölgy természetesen Valen-
tine. György megy, az álarc lehull, 
a viszontlátás öröme nagy, a béke 
teljes s az olvasó csalódása is az. 

Mert megbékül-e az olvasó? Higy-
jen-e a megkomolyodott Valentinenek, 
aki oly gyöngéd, hogy ura izléséhez 
mérten öltözködik, másrészt oly izlés-
telen, hogy egy «Butik» sarkát t a r t j a 
illő helynek a békülési jelenetre? Azt 
hiszem, amint a könyv első jeleneté-
ben, úgy i t t is némi art ista allüröket 
vesz fel a miniszteri tanácsos úr mél-
tóságos leánya. Á l t a l ában : a szerző 
alakjainak csak a címe méltóságos: 
viselkedésük, gondolkodásuk, beszé-
dük nem az. Poóy tanácsos úr igen 
sikerült snob, felesége nagyzoló hisz-
terika, a mellékalakok : Dundi, Lali, 
Pipi modoros cretinek. A szerző kitü-
nően gúnyolja ki e ránk nézve idegen 
világnak gondolkodásmódját és zsar-
gonját , csak az a kár, hogy a család 
fejének pat inás nevet (Poóy) és úri 
mul ta t (nyug. miniszteri tanácsos) ad, 
hiszen minduntalan kiérzik, hogy a 
jeles tőzsdés előbb volt gazdag s csak 
azután let t méltóságos. Rokonszenves 
és jól rajzolt alak azonban a hős : 
Békász György, a falusi jegyző fia, ki 
nem akar több lenni, mint munkás 
mérnök s mégis az egyetlen magyar 
úr a társaságban. Az író szerint a «teg-
nap» fia a többiekkel szemben. Nem 
azt példázza-e ez, hogy csupán teg-
nap voltunk urak és magyarok? 

Szép Ernő prózája gyakran ötletes, 
sőt néha poetikus is. Nyelvéről és stí-
lusáról azonban legjobb nem beszélni. 
Ezen néha— «egy méter t kell kacagni». 
A modorosságban és szenvelgésben 
Szomory ú t ján halad, s ha siet, még 
utól is éri őt. E nyelv valóságos Jazz-
band, a stílus charlestont jár s az író-
nak bizonyára szerencséje, hogy «pó-
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diuma» az olvasónak nem esik kezeügyé-
ben, különben úgy j á rha tna vele, mint 
Békász Györggyel a néger. 

Hartmann János 

Orczy Emma bárónő : Pimpernel 
Erdélyben. (Regény. Angolból fordí-
t o t t a Pogány Kázmér.) 

A legendás Vörös Pimpernelnek, Sir 
Blakeney Percynek egyik leszárma-
zot t ja az írónőnek ebben a regényé-
ben a leigázott Erdélybe kerül, hova 
anyai ágon rokoni kötelékek fűzik, s 
ez az ú t j a meghiusít egy aljas politikai 
cselszövényt és alkalmat ad az írónő-
nek arra, hogy felhívja a művelt világ 
figyelmét az oláh uralomnak vérlázító 
gazságaira. Az ős már jóismerőse a 
magyar olvasóközönségnek, mely ro-
konszenvesen fogadta a magyar szü-
letésű írónőnek, báró Orczy Bódog, a 
Nemzeti Színház egykori intendánsa 
leányának róla í r t érdekes regényét, 
mely magyar fordí tásban (A vörös 
Pimpernel) 1908-ban jelent meg. Amit 
t e t t az ós a napoleoni háborúkban, 
ugyanazt cselekszi az u tód is : okos-
sággal, önfeláldozással, nyugodtan vi-
selve a gazság gyanúját , megmenti vég-
veszedelem szélén álló emberek életét. 

A regényben egy gyöngéd szerelmi 
történet s egy lelketlenül kieszelt poli-
tikai intrika szövődik egymásba. A 
Vörös Pimpernel leszármazott ját , Bla-
keney Péter t mély vonzalom fűzi az 
előkelő, test i és lelki kincsekben egy-
aránt gazdag Fowkes Rosemaryhez, 
de nem akar ja addig lekötni, míg hozzá 
méltóvá nem küzdi ki magát . A leány 
nem t u d j a mire vélni tar tózkodását s 
egy dacos pi l lanatában egy másik 
udvarlójával , a hűvös modorú, kissé 
t i tokzatos Tarkington Gáspár lorddal 
jegyzi el magát. Ennek révén megis-
merkedik egy Londonban tartózkodó 
Naniescu nevű oláh tábornokkal. Rose-
mary feltünést keltő cikkeket írt az 
International Reviewban a közel Kelet 
bürokráciájának hibái címmel. Na-
niescu most arról akar ja meggyőzni, 
hogy félrevezették az ő agyonrágalma-
zott szegény nemzetére vonatkozólag 
s ezért azt a jánl ja neki, hogy utazzék 
le Erdélybe s tanulmányozza ott a 
maga szemével a román megszállás 
alatt levő területeket. Rosemary nehéz 
lelki válságában elfogadja az ajánla-
to t , annál is inkább, mert Péter anyjá-
val már já r t Erdélyben s csupa ked-
ves emlékei vannak az ott élő magyar-
ságról. Gáspár kívánságára megesküsz-
nek s együtt u taznak el. 

Vigasztalan csalódások megdöb-
bentő sorozatává lesz Rosemaryre 
nézve erdélyi ú t ja . Undorral l á t j a a 
Balkán szennyének eláradását az addig 
t iszta Erdélyen, pusztulás és bánat sír 
felé az addig vidám arcokról. Különö-
sen Péter unokahúgának, a kis Heves 
Annának kopott ruhá ja s szomorú 
arca indí t ja meg mélyen. Rokonszenve 
i ránta még inkább nő, mikor meg-
tud ja , hogy hazafias önfeláldozásból 
megalázó és kockázatos szolgálatot vál-
lal abból a célból, hogy kicsempész-
hesse rokonának, az if jú Imrey Fülöp 
grófnak az oláhok gazságait feltáró 
angolnyelvű cikkeit. A két rajongót 
elfogják s Rosemary előtt borzasztó 
bizonyossággal világosodik ki, hogy 
Naniescu, aki Erdély katonai kor-
mányzója, tervszerűen csalta le őt s a 
két gyermek élete árán akar ja kény-
szeríteni Romániát magasztaló cikkek 
publikálására. Egyre több fölháborító 
művét l á t j a a korrupt kormányzat 
cselvetéseinek és hideg kegyetlenségé-
nek, egyre több t i tok bonyolódik 
körülte ebben a kémekkel, beugratók-
kal és besugókkal megrakott szeren-
csétlen országrészben. 

A regény cselekvényének legnagyobb 
része az elfogott két gyermek megmen-
tése körül forog. Rosemary mindent 
megtesz erre, de minden lépését el-
gáncsolja valaki, aki csak közvetlen 
közelében nyerhet rejtélyes módon ér-
tesülést szándékairól. Az események 
igen érdekkeltő módon, ügyes kézzel 
úgy vannak egymásba fonva, hogy 
egyre határozot tabban a szintén Er-
délybe érkezett Péter t vesszük az 
oláhokkal való cimborálás gyanújába, 
míg aztán a regény végén kiderül, hogy 
minden gazságot Gáspár, az oláhok-
nak fizetett politikai ügynöke követet t 
el. Péter már rég gyanakodott rá s csak 
azért ment utánuk Erdélybe, hogy ki-
játssza az alávaló kém cselszövényeit s 
csakugyan sikerült is neki bátorság-
gal és leleménnyel visszaszerezni a sza-
badságot azok számára, kiket Gáspár 
gyalázatossága végveszedelembe dön-
tö t t . A szörnyű embertől Rosemaryt 
annak a családnak feje szabadít ja meg, 
amelynek a legtöbb ba j t okozta, s az 
özvegy a hozzá méltó, derék Péternek 
n y u j t j a kezét. 

A regénynek kétségtelenül különös 
értéket ad számunkra a benne irán-
tunk megnyilatkozó őszinte, meleg ro-
konszenv. De ezt figyelmen kívül 
hagyva is, érdekes és vonzó olvasmány. 
Érdekes a cselekvénye, mely filmszerű 
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