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Az a munka tökéletes, mely min-
dent elmond, amit, vállalt. De nem töb-
bet. Ebből a szempontból Körmendi 
«regénye» nem tökéletes. Izmai egész-
séges vonalát felesleges zsíradékpár-
nák tompítják. Innen nehézkessége 
s nem egy helyt fárasztó volta. Ez 
a hiba azonban — mint említet-
tük — születési. Az Ind. 7, 15 via 
Bodenbach novellának született s a 
szerző jóakaratú segítségével — re-
génnyé lett. 

Kaposvár. Szakáts László. 

Magyar Irodalmi Ritkaságok. Pé-
terfy és Bessenyey füzetei. — Péterfy 
Jenő dramaturgiai dolgozataiból a 
második sorozatot Juhász Géza ve-
zetésével a debreceni kereskedelmi 
iskola, a harmadikat dr. Lányi Ernő 
vezetésével a Bólyay-reál, a negyedi-
ket dr. Halász László vezetésével a 
Berzsenyi reálgimnázium nyolcadi-
kosai adták ki. Bessenyei György 
Anyai oktatását Sebestyén Erzsébet 
vezetésével a budapesti II. ker. ta-
nítónőképző, a Magyarság és Magyar 
néző-t több tanár vezetésével a buda-
pesti Mátyás király reálgimnázium 
nyomatta újra. 

Vajthó László gyüjteményének két 
legsűrűbben szereplő szerzője — ért-
hető okokból — Bessenyey és Péterfy. 
Péterfy színházi kritikáinak immár 
teljes gyüjteményét tartalmazza a 
sorozat. Az «Egyetértés» 1878—82-es 
évfolyamában megjelent bírálatok-
több szempontból más Péterfyt isme-
rünk meg, mint klasszikussá vált 
tanulmányaiból. Ennek több oka van. 
Napilapba írja őket, ahol gyorsan 
kell dolgozni (panaszkodik is eleget), 
fiatal is, kezdő is, azonkívül legna-
gyobbrészt rossz darabokkal volt 
dolga, amelyeket könnyedén vehetett. 
Csiky «Proletárok»-ját kivéve, nem 
igen talál elismernivalót a megbírált 
színművekben. 

A bírálatok nem mélyek és nem 
adnak alkalmat Péterfy fejlett mű-

élvező képességének megismerésére, 
de a könnyenvevésből, a fölényből 
jó is származik: a szellemes gúny. 
Vagy az író alapötletét viszi ad ab-
surdum, vagy komolyan veszi a da-
rab valamelyik fonák gondolatát és 
nem győz csodálkozni azon, hogy a 
szerző nem marad hozzá következetes, 
vagy (mint Jókai egyik darabjánál) 
dícséri a szép kiállítást, a nagyszerű 
kísérőzenét, de a szövegről hallgat. 

Stílusa is könnyedebb, szelleme-
sebb, de néha már lompos is. Nem 
nagyon töri a fejét síma átmeneteken, 
német és francia szállóigéket kever 
mondataiba : leírja, ami eszébe jut, 
nem csiszolja, tömöríti mondanivaló-
ját. 

Péterfy azok közé a kritikusok közé 
tartozik, akik egy ideális darab ké-
pével a fejükben mennek színházba. 
Nem adják át magukat az egyszerű 
műélvezésnek, hanem az első szótól 
a függöny legördültéig a bennük élő 
ideállal hasonlítgatják össze a látot-
takat. Ez a fejében élő ideál a realista 
színmű. Akár a kompozíció, akár a 
jellemfestés ellen van kifogása, az ok 
mindig ugyanaz : nem valószerű. Ezért 
unalmasak szellemességük ellenére is 
néha ezek a kritikák. Más szempont-
ból is boncolhatná ezeket a darabo-
kat, nemcsak ebből az egyből. Pél-
dául Sardou. «Az ósdiak» c. darabját 
bírálva megállapítja, hogy «az egész-
ben semmi mag, csupa héj». A kö-
zönségnek mégis tetszett, mert «a 
francia a héjat is ügyesebben tálalja 
fel, mint más a magot». Péterfy kri-
tikája azt valóban bebizonyítja, hogy 
a darabban nincs mag, de az olvasó 
arra is kíváncsi lenne, hogy miben 
állt a héj ügyes feltálalása. 

Bessenyey György számára maga 
a tudás is élmény: az adatok, tények 
felsorolása már műalkotás. Az Al-
föld közepéről Bécsbe szakadt magyar 
nemes lelkében olyan felindulást okoz 
a különböző történelmi és földrajzi 
tények megismerése, mint a filozófus-
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nak egy logikus gondolatrendszer meg-
alkotása, vagy a költőnek valamilyen 
egyénien átszínezett világ megterem-
tése. 

A Bessenyeyben élő ép értelem nem 
elégszik meg az adatok rendszertelen 
felsorolásával, valamilyen gondolatot 
bizonyít mindig velük, de arra már 
nem elég erős ez az iskolázatlan érte-
lem, hogy meg tudja fékezni a puszta 
adatokban gyönyörködő naiv em-
bert. A Magyar néző-ben (mint leg-
több prózai munkájában) annyi tör-
ténelmi apróságot sorol fel bizonyíték-
nak, hogy elveszik a gondolat, amit 
tulajdonképpen igazolni kíván. A Ma-
gyarság legjobb, leglogikusabban vé-
giggondolt művei közé tartozik. Ebben 
legkevesebb a kitérés ; érveit itt meg is 
válogatja, nemcsak felsorolja, ezért 
a legtalálóbbak is. 

Az Anyai oktatás fordítás à la 
Bessenyey. Nem nagyon ragaszkodik 
az eredetihez, ahol valamilyen gon-
dolatot ébreszt benne, közbeírja, ha 
valami odaillő részlet jut eszébe, az 
sem marad kalamárisában. Ezzel a 
fordítómódszerrel, amely különben a 
régebben kiadott «Embernek próbája» 
című művéből is ismeretes, termé-
szetesen inkább bővül, mint rövidül az 
eredeti. Szinte kétségbeesetten akarta 
tömni az ismereteket elmaradott hon-
fitársai fejébe. Fábián István. 

Csathó Kálmán : Első osztályon. 
Regény. (Singer és Wolfner kiadása.) 
«Mariska, maga aranyat ér! Mit fáj 
az én fejem, mikor maga itt van és 
mindenhez ért» — mondja Timár ügy-
véd úr a szegény, de becsületes neve-
lőnőnek, mire az epés sógorasszony 
siet is megjegyezni: «Olyan vagy, 
mint egy Jókai-hős !» 

Ez a két mondat egyszerre éles 
fényt vet Csathó Kálmán tudatos írói 
szándékára. Látjuk, Csathó elfordul 
korunk nyomasztó problémáitól. «Kö-
zelgő világforradalom rémével», a «gaz-
dasági krízis rémségeivel» nála csak 

fanyar özvegyek próbálják sötétre fes-
teni a fiatalok hangulatát. Hősnője 
maga vallja : «A szegénységről nem 
szeretek olvasni és a nyomorról. Se 
gyilkosokról és tolvajokról. Arról en-
gem nem kell meggyőzni, hogy ezek 
szörnyű dolgok . . . » Még világosabbá 
teszi Csathó a maga írói világnézetét 
ebben a regényben, amikor valami 
egészen kedves és gyerekes filozófiá-
val mondja: «Az igazság meztelen 
arcába nem lehet benézni, mert annak 
megpillantásától halálba borzad az em-
ber . . .» De ez a szembehúnyás egé-
szen tudatos és valóban emlékeztet 
a gyermekre, aki félelmében húnyt 
szemmel és fütyörészve próbál át-
vágni az úttalan, sötét erdőn. Mert 
íme, maga vallja : «Édes önámítások 
hazug világában élünk s minden ideg-
szálunkkal tiltakozunk ellene, hogy 
onnan kiragadjanak bennünket. . .» 
Csathó nem akar borzalmakat látni, 
Csathó «minden idegszálával tiltako-
zik» ez ellen a látás ellen. És prog-
rammot ad magának : «A földön any-
nyian álmodtak vérről, hogy jó, ha 
valaki a boldogságról is mer álmodni». 

Igy, ezen az úton jutunk el Csathó 
írói egyéniségéhez. Az «Első osztá-
lyon» is ilyen időn kívülálló mese. 
Nem kísért mögötte nyomor, legfel-
jebb olyan nyugdíjas özvegyi vagy 
két diplomával 120 pengős kereseti 
lehetőség, de az író hamar megszánja 
őket is és máról-holnapra jólét és bol-
dogság váltja fel a szűkös viszonyo-
kat. Mariska, a regény hősnője, első-
osztályú jegyet vált a gyorsvonatra, 
amely őt a kisvárosból az élet, a neve-
lőnői állás felé röpíti s ez az indulás 
mintegy kedvező kilátás, döntő 
lesz az életére, amelynek vonata való-
ban befut az elsőosztályú sorsok állo-
mására. Pedig szörnyű akadályok tor-
nyosulnak az útba ! A családban, ahol 
nevelőnőként alkalmazzák, három só-
gorasszony is kiveti horgát az ügyvéd 
beteg feleségének üresen maradt házi-
asszonyi poziciójá után. Azonkívül 
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