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régi életbe visszavezetni, minden vára-
kozása ellenére megmarad az ú j életé-
ben. Ja f feuxnek egy, a táncosból ki-
ábrándul t f iatal lány mondja meg elő-
ször a megértető, megnyugtató igaz-
ságot. Ez a f iatalember harcolt, de a 
háború csak izgató élmény volt szá-
m á r a és most továbbra is élményeket 
keres a világban. Az igazi férfiak sze-
r int «harcolni annyi t tesz, min t szol-
gálni» és ők a háború u tán is valamit 
szolgálni akarnak. Ja f feux és az író 
diadalmaskodó elemzéssel és végkövet-
keztetéssel kerül a háború utáni zava-
ros helyzet meglepetései, a harcból 
hazakerültek nyugtalan keresése fölé. 
Az odaadó szolgálat, a kötelességérzet 
és erkölcsi erő fel támadása, a kiváló 
apáktól örökölt fegyelem gyógyí tha t ják 
meg a mai beteg fiatalságot. Az élet 
szétáradt hul lámainak előbb-utóbb 
vissza kell térniök a rendes, az örök 
mederbe. Halász Gábor. 

Móricz Zsigmond: Aranyszoknyák. At-
henaeum. A mi nemzedékünk irodalmi 
életének egyik legérdekesebb a lakja 
Móricz Zsigmond. Az a t anu lmány , 
amelyet a tárgyilagosság hangján, a 
barátságos kiadók kommünikéinek tü-
zes l írájától és az ellenségek rágal-
mainak szomorú prózájától egyaránt 
távol írna meg róla valaki, levinne 
irodalmi problémáink legmélyebb gyö-
kereihez és több oldalról rávilágítana 
sok válságos kérdésre. Ennek a tanul-
mánynak megírása azonban nem a mi 
feladatunk. Az u tánunk következő 
generáció kri t ikusának szinte magától 
adja m a j d az idő a teljes elfogulatlan-
ság szempontjai t . Minket még sok 
aktuális szempont zavar, mi azt lát-
juk, hogy az irodalom templomát ku-
fárok és pénzváltók prédára éhes hada 
rohanta meg és sehol sem jelentkezik 
a Megváltó, aki szöges korbácsával 
kikergetné őket. Nekünk túlságosan 
sok gondot ad az, hogy elkülönítsük 
a valóban művészi törekvéseket a silány 
utánzatoktól , amelyeket a jövendő 
kri t ikusa számára egy-két évtized már 
nyomtalanul fog félretakarítani az ú t -
ból. Ilyen körülmények között két-
szeres tisztelet és elismerés illeti meg 
azt a művészi tisztaságot és magas-
rendű ambiciót, amit Móricz Zsigmond 
jelent. Becsületes érdeklődés csak fá j -
dalommal l á tha t j a tehát , hogy az író 
évről-évre határozot tan veszít régi 
súlyából, nemcsak ú j abb munkáinak, 
hanem egész oeuvrejének megítélé-
sében is bizonyos visszaesés mu ta t -
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kozik, amely nem mesterséges eredetű, 
hanem a dolgok rendjéből e lhár í thatat-
lanul következik. 

Ennek a jelenségnek legfőbb oka 
Móricz túlságos egyhangúsága. Pagani-
niről mondják , hogy egyszer egy tá r -
saságban cérnaszálat feszített ki a tá -
nyér já ra és ezen a cérnahúron olyan 
szépen muzsikált , hogy mindenkinek 
t á t v a marad t a szája a csodálkozástól. 
Mi let t volna azonban Paganiniből, 
ha egész életében mindig csak ezen a 
kifeszített cérnaszálon muzsikált volna? 
A művészből aligha marad t volna va-
lami. Nos, Móricz is az a művész, aki 
mindig csak egy húron játszik. Igaz, 
az ő hú r j a nem cérnaszál, hanem erő-
teljesen megsodort és teljes hanggal 
zengő hegedűhúr, de mégis csak egy és 
mindig ugyanaz. A népszínmű hazug 
romant iká ja u tán Móricz Zsigmond 
reális erejű parasztleírása mély hatás-
sal volt, ez a ha tás azonban nem mé-
lyül ki a sokszoros ismétléssel, hanem 
mindinkább veszít az erejéből. Világa 
nem elég tágas ahhoz, hogy egy való-
ban jelentékeny író egész produkció-
jának terhét hordozza. A magyar pa-
rasztot igazi mivoltában meglátni és 
közel hozni a könyvolvasó intelligencia 
megértéséhez : nagy feladat és nagy 
érdem, de nem lehet kizárólagos munka. 
Művészi szempontból a paraszt élete 
nem elég sokrétű, nem elég komplikált 
ahhoz, hogy egy nagy írót egész életére 
elláthasson anyaggal, legfeljebb mesék 
és tör ténetek variálására ad alkalmat, 
de nem jelentékeny művészi mondani-
valók feltárására. Móricz Zsigmond 
irodalmának zöme mégsem ter jed tú l 
ezeken a szűkreszabott határokon, 
reprezentáns elbeszélő munkái mind 
ezen az egy húron játszanak, mikor 
pedig más műfa j felé vonják törek-
vései, egészen rossz u takra kerül. Mó-
ricz t ípusa az epikusnak, a részletesen, 
szélesen leíró elbeszélőnek és mégis, 
ahelyett , hogy szellemének alapvető 
i rányai t követve, témakörét szélesí-
tené ki és tenné olyan egyetemessé, 
hogy azon át nagy íróhoz méltóan 
visszatükrözhetné számunkra az egész 
életet, újból és újból olyan műfa j ja l 
próbálkozik, amelyben már eleve med-
dőségre és eredménytelenségre kárhoz-
t a t j a tehetsége. A dráma, különösen a 
történelmi dráma számára sohasem 
lesz hozzáférhető és mennél többet 
kísérletezik vele, annál homályosabb 
útvesztőbe tér el. 

Legújabb kötetének, Az arany szok-
nyák-nak főműve, a For tuna tus Imré-
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ről szóló háromfelvonásos történelmi 
színmű, ezeknek a megállapításoknak 
legújabb igazolása. Az elbeszélő író-
ban, aki természete szerint leír, boncol 
és részletez, nem lehet meg a dráma 
tömörsége és robbanó ereje. Hatás-
köre ki ter jedhet olyan bájos színpadi 
novellára, amilyen a Sári bíró, de nem 
ter jedhet ki az igazi színpadi munkára 
és ha mégis ezzel kísérletezik, csak 
olyan széteső, meddő alkotás lehet az 
eredmény, amilyen a Fortunatus-ban 
is e lőt tünk áll. 

Snéor Sálmán, a budai zsidó fiú, 
min t For tuna tus Imre, magyar zász-
lósúr és kincstartó, thesaurus regis 
jelenik meg a színpadon, aki lovon 
jár, kardot visel, örök tűzben ég a 
nőkért és maga is bálványa minden-
féle nőnek, kereszténynek és zsidónak 
egyaránt . Minden hódolatot szívesen 
fogad és tüzes szavakkal honorál, egy-
szerre szeret há rma t is és ez ad j a meg 
a darab kereteit . For tuna tus Imréből 
azonban három felvonás sok deklamá-
cióján át sem alakul ki valami megfog-
ha tó egyéniségű férfi, akinek céljai 
vannak, aki küzd vagy elcsügged, győz 
vagy elbukik, egyszóval hős vagy áldo-
zat , akire d rámát lehet felépíteni. Csak 
zavaros fejű, bőbeszédű ember egykori 
kosztümben, aki asszonyaitól és a mág-
lyától egyaránt kicsinyes alkudozások-
kal szabadul. Nem Don Juan , nem hős, 
nem intrikus, csak ügyes félkézkalmár. 
A mellette álló alakok még nála is 
jelentéktelenebbek. Drághffyné meg-
jelenik For tuna tus szobájában, egy 
t i tkos folyosó nyílásában, elmondja 
magáról, hogy gőgös, büszke, fenn-
héjázó asszony, azután egy párszor 
különböző belátásokra ju t és megvál-
tozik, de mindez olyan kevéssé igaz, 
csak szó, alakító erő és akció nélkül. 
Móricz a maga igazi területén sohasem 
szokta egy-egy alakjáról elmondani, 
hogy gőgös, büszke, erőszakos lélek, 
vagy hogy : odaadó, gyöngéd, önfel-
áldozó teremtés, mint ahogy jelenté-
keny írónál sehol sem fogjuk meg-
találni ezt a külsőleges jellemzést, 
amely a színpadon még kevésbbé he-
lyénvaló, min t az epikában. Ez az 
a lapjában elhibázott beállítás az oka, 
hogy a drámai konfliktus jelenték-
telenné válik, az olvasó szinte hitet-
lenül figyeli az alakokat és eszébe sem 
jut , hogy a sok beszédet, halálos fenye-
getést komolyan vegye. A drámai kon-
fliktus t e tőpon t ján már mintha előre 
vetné árnyékát a megoldás, amelynek 
során Drághffy, a megcsalt fér j , a ke-

mény oláh parasztivadék egy jó stal-
lumért k iad ja kezéből becsületének 
elrablóját. Ez az akció igazán nem 
arra való, hogy az olvasó érdeklődését 
felcsigázza. Figyelemreméltót csak a 
korfestésben, egy-egy mellékalak raj-
zában, a dialógus szép mondataiban 
ad a színmű. 

A For tunatus t megelőző öt egyfel-
felvonásos színdarabban, amelyeket 
együttesen történelmi melódiáknak 
mond a szerző, zavartalanabbul élvez-
he t j ük Móricz írói értékeit. Ezekben 
is sokszor érezni a drámaíró hiányát , 
az alakok, a képek sehol sem lesznek 
igazán plasztikusak, egy-egy szép szó, 
szín és leírás azonban ezekben sokkal 
többe t jelent, mint a nagyobb arányú 
színpadi munkában. A legerőteljesebb 
ta lán A szűzesség tüköré című színpadi 
jelenet, amely tüzes ékesszólásával 
megkapóan áll í t ja elénk Báthory Zsig-
mond udvará t és benne Mária Chris-
t iernát , az osztrák főhercegnőt, aki ön-
feláldozó szerelemmel szereti fékezhe-
tet len urát . 

A színművek u tán következő novel-
lákban az elbeszélő Móricz szól hoz-
zánk, régi erejének teljében. Mintha 
nem is ugyanaz az ember lenne, aki 
a Fo r tuna tus t í r ta ; két-három oldalon 
is t u d alkotni, egy-egy f rappáns kép-
ben egész korszakokat és csoportokat 
állít elénk. Az apró, történeti tárgyú 
írások olvasása zavartalan élvezetet 
szerez. Thury Lajos. 

Keleti Arthur: Angyali üdvözlet. 
(Amicus-kiadás). Ez a könyv máso-
dik, bőví te t t kiadása a szerző 1916-ban 
megjelent hasonló című litániás köny-
vének. Kállítása, amelyért a szerző 
nem mindennapi harcokat vívot t mind-
azokkal a tényezőkkel, amelyek a 
könyv előállításában résztvettek, gyö-
nyörű. Papí r ja , betűi (csak a kacska-
ringósan metszet t g és y nyugta laní t ja 
a harmonikus oldalakat), szedésbeosz-
tása , valamint fametszetes illusztrá-
ciói nemcsak a könyvipari művészet-
ben való jár tasságot árul ják el, hanem 
olyan hozzáértő gondosságát is, akinek 
szíve-ügye volt ez a könyv. Ma, amikor 
a tömegtermelés agyonsilányítja a 
könyvnek nevezett nyomtatványok 
t ípusai t , különösen jól esik e harmoni-
kusan megoldott lapokat forgatni, ame-
lyeken a fametszet maga is t ipográfia, 
része a szedésnek mint forma és kom-
pozíció egyaránt . 

A könyvet díszítő fametszetek rajzai 
Molnár C. Páltól, a ki tűnő fiatal mű-
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