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A Z E R K Ö L C S I S Z É P S É G K Ö N Y V E . 
Charles M o r g a n : A forrás. (Franklin-Társulat.) Irta: Molnár Kata. 

Az író, aki a szeleknek és a tenger hullámainak parancsol: ez Charles 
Morgan. Világa csaknem rezzenéstelen nyugalmú víztükör, amelyen egy fel-
izzott szerelem tündökletes naptányérja lángol, bevilágítja a víz mélyét, 
amely a fényben feltárja minden titkát és mi mindent látunk, nyitott, el 
nem vakuló tiszta szemmel, anélkül, hogy a nyugalmas felszín fodrozása 
pillanatra is homályossá zavarna valamit a csodálatos világban, amelynek 
szépsége a tündéri valótlanságoké s valósága a legegyszerűbb, szemünk 
előtt lévő — és megközelíthetetlen valóság . . . 

Emiatt a könyv miatt nem fogom egyhamar megbocsátani magamnak, 
hogy nem tudok angolul, — hogy nem olvashatom eredetiben. A dolog 
annál reménytelenebb számomra, mert el kell hinnem, hogy Morgant angolul 
sem könnyű olvasni. 

Az angol közönség magatartása is ezt bizonyítja. «A forrás»-sal — 
1919 óta csak negyedik könyvével, amint ezt Schöpflin Aladár egyebekben 
is tökéletes érvényű bevezető tanulmányából megtudjuk — Morgan a leg-
kiválóbb angol írók sorába került, anélkül, hogy talán valaha is igazán 
népszerű lehetne. Ez a könyve például joggal lehetne közönség-olvasmány : 
elejétől végéig egy szerelemről szól. De az író, aki tíz oldal híján ötszáz 
oldalt ír erről a szerelemről, elsősorban filozófus, aki a tárgyába elmélyedt 
tudós komoly türelmét követeli az olvasótól is. Hogy ennek ellenére «A for-
rás» mégis, elsősorban és mindenekfelett regény s a ma ismert irodalom 
legszebben megírt regényeinek egyike, — a költőnek a bölcselő feletti e 
tiszta diadala éppen a legsajátosabban alkati ereje ennek az írónak, művé-
szete a legmélyebb, leggazdagabb, legmeglepőbb szépségeit éppen innen meríti. 

Morgannak, a gondolkodónak a filozófiája nem a bölcselőké, hanem 
egy egészen magasrendű író gondolatvilágának etikai problematikája ; és 
Morgan, ez a végtelenül komoly, úgyszólván etikában gondolkodó író : költő, 
a gyökeréig. 

Költő ; — és angol. Amit e két szó előkelő értelmének tradíciói nemessé 
márkázhatnak, Morgannál a legtisztább kielemzéséig megtaláljuk. A költő 
az érzések végtelenjének tájain elvezet bennünket a felsőbbrendű élmények 
legtitkosabb forrásáig, ahonnan az élet és a halál emberileg elérhető, leg-
távolabbi érzéseinek áradásával együtt buzog a szenvedély, a testi embert 
a lélek tiszta végtelenségébe átsodró, mindenen felülemelő és mindenről 
egyedül határozó egyetlen érzés. Testnek és léleknek mennyi erotikája lán-
gol ezen az úton, mennyi leplezetlen forrósága és gyengédsége, mennyi 
remegő gyönyörűsége ; és mennyi nyugodt nemessége ! Az író minden toll-
vonásában ott az angol férfi, a lefordíthatatlanul tökéletes minősítő szónak 
legférfiasabb, legúribb, legteljesebb értelmében. 

Pedig a szerelem, amelyre Morgan regényét építi: egy házasságtörés 
története, egy Hollandiában internált angol katonatiszt és egy német báró 
Hollandiában élő, angol származású fiatal feleségének csodálatosan szép 
szerelme. Szerelmük úgy adja egymásnak őket, olyan ellenkezést nem tűrő 
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teljességgel és tisztasággal, mintha valami náluknál erősebb természeti jelen-
ség igézete tartaná őket hatalmában, ami ellen nem is küzdhetnek. Mind 
a kettő kivételes lélek ; szerelmük teljességében a felelősség teljességével 
vállalják tettüket egymás előtt éppen úgy, mint önmaguk előtt. S amikor 
Julie férje — akihez becsülésből, de nem szerelemmel ment feleségül — 
ronccsá tépett, sebesült életével megérkezik közéjük és a rendkívüli lelkű 
ember nagysága külön-külön maga felé fordítja őket: az emelkedettségében 
rokon három lélek mindegyike szennyezetlenül, tisztán, sérthetetlen szerel-
mével emberi ítélkezésen és megbocsátáson túlemelkedve kerül ki a tragikus 
találkozás minden erőt megpróbáltató küzdelmének mélységéből. 

Nem kell túlmesszire tartani a könyvben, hogy az olvasó észrevegye : 
a jellemek — és nem is csak a főalakoké — úgyszólván abszolútumokként 
állnak előttünk, abszolútumként mindegyik a maga helyén. Mind a három 
főalak, Julie csakúgy, mint Lewis, a szerelmese, legelsősorban pedig Rupert, 
a férje, magasabbrendű lélek ; egy türelmetlen olvasótól hallottam időköz-
ben azt a megjegyzést, hogy feltúlozottak. Ez semmiképpen sem igaz ; de 
az igaz, hogy Morgan semmiképpen sem építhette volna fel ezt a regényét 
három másmilyen alkatú lélek viselőjére. Amit Morgannak ez a könyve 
mondanivalóban kifejez, azt az élet tulajdonképpeni síkján ábrázolva az író 
nem valósíthatta volna meg. Nem azért, mert ilyen érzelmek, ilyen szere-
lem, ilyen lelkek nincsenek, hanem azért, mert amit Morgan kifejez, az érté-
kelő gondolat határának szélein jár, majdnem közölhetetlen. Ezért jellemei 
is abszolútumok, ezért kellett három főalakjának ilyennek — úgyszólván 
csak abszolútumokban kifejezhetőnek lennie. A magasan jelölt vonalat tar-
tani : Morgantól önnön magasrendűsége követeli; ami az ő mondanivalója, 
azt nem bízhatta olyan képességű főszereplőkre, akik nem mondhatták volna 
el tökéletesen. 

Mert Julie, Lewis és Rupert hibátlan teljességgel adják át írójuk etikai 
idealizmusának mindazt a mondanivalóját, aminek ők a kifejezői. De a 
léleknek azon a színvonalán, ahol írójuk akarata szerint ők élnek : kevesebb 
hozzáadott szóval, mint Morgan, kevés író tudta volna alakjai életszerű-
ségét ennyire sértetlenül megtartani. Mint Schöpflin mondja Morganról: 
megvan benne az életszerűség adománya, «alakjai, ha életük lényege az 
érzületben és a gondolatban folyik is le, valóságos emberi életet élnek, meg 
vannak mutatva összes kapcsolataikban a valósággal és az emberi élettel, 
valódi vér folyik ereikben, soha egy pillanatra sem válnak elvont gondola-
tok halvány hordozóivá. Inkább : ennek az erősen gondolkozó írónak a 
szellemében a gondolat is életté sűrűsödik». 

Morgan legbelsőbb emberi és írói lényének szokatlanul teljes művében-
oldódottsága — a forma és a kifejezés kihangzásában a tiszta harmónia 
érzékelhetőségével hat az olvasóra. Morgan hősei filozófus-lelkek — mind 
a két férfi-főalak az —, de nem azért ilyenek, mert írójuk ilyenül írta meg 
őket, hanem mert az írójuk filozófus. Morgan mélyreható gondolkozásmód-
jából szervesen következik írásmódja, belülrőlhatón és befeléhatón az ábrá-
zolásban csak úgy, mint a szerkesztés módjában. Művének kompozíciója 
nemcsak hogy belsőleges, de úgyszólván re j te t t ; az építmény hallatlan 
gondossággal megmunkált belső illesztékeit ennél kevésbbé láttató írásmű-
vel ritkán találkozunk. Az író bölcseleti, rendszeres gondolkodásmódjának 
egész sereg sajátossága fedi fel magát az alkotás munkájának külső-belső 
tisztaságától egyre lenyügözöttebben figyelő előtt — anélkül, hogy a költő 
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mély nyugalmú elragadtatása egy pillanatra is a rendszerezés, a tervszerű-
ség távolító és hideg tárgyilagosságává hűlne. Eredendően belsőleges látás-
módja különös olvasói élménynek tesz részeseivé mindjárt a könyv elején, 
amikor a főalakok közül még csak az angol katonatisztet, Lewist ismerjük. 
Jól benne az olvasásban már, az az érzésünk, hogy nem tudunk eleget Lewis-
ról; hogy az író — rendkívüli nyugalmában — keveselhető vonással állítja 
elénk. Érdekes meglepetés, amikor rájövünk, hogy ez az érzéki csalódásunk 
az írónak éppen egy tökéletes biztonságú mesterfogásából ered : Lewist 
abban a pillanatban, amikor a könyv első oldalán látókörünkbe kerül, az 
események felfelé vezető vonalának nem egy kezdeti nyugvópontján, hanem 
a fejlődő sebességnek már egy olyan pontján pillantjuk meg, amelynek 
kezdeti nyugvópontján — Lewishoz hasonlóan — a regény többi alakja 
közül sem látunk egyet sem ; aminthogy az életben s az élet kapcsolatai-
ban — még az életelőttiség állapotában sem nyugvópontról indulnak el az 
események, minden valami másnak a folytatása. 

A bölcseleti látásmódtól áthatott ugyanilyen «egyszerű» magátólértető-
déssel, végig egyenes úton vezet bennünket Morgan az etika és az érzelmek, 
a gondolkodás, a lélekkel érzékelhető abszolútumok legtávolabbi titkaihoz. 
Az út egyenes, de nem könnyű ; a sietőt fárasztó dialógusok kedvetlenítik 
el. Bármi paradox módon hangozzék is : ha ezek a hosszú dialógusok fárasz-
tóak, azért fárasztóak, mert ez az író — szűkszavú. Egy szót nem lehet 
kihagyni abból, amit mond, nincs egy felesleges mondata : mindegyik alap-
vetően jelent valamit, elhatároz, továbbvisz, s főképpen dialogusaiban van 
ez így ; mintha valóban a bölcselő felülkerekedése lenne ez, akinek a szá-
mára a dialógus : dialektika. 

Teljességgel elhiszem, hogy a fordítónak nem lehetett könnyű dolga. 
A fordításnál tartunk ; hadd vegyek elő külön egy szót, amellyel talál-
kozva — a szöveg tele van vele — az olvasó néha felidegesedik. 

«Kontemplativ»: ez az a szó, amelyet meglehetősen megelégelünk 
a regény első 30—40 oldalán már, a továbbiakról nem is szólva. Kontem-
plativ élet, kontempláció, kontemplativ békesség, aztán megint csak kon-
templativ élet, — no igen, hiszen ez az, amiről az író mindvégig beszél. 
De a szó maga, amikor már a könyv elején tizedszer-tizenötödször találko-
zunk vele, kopogni kezd, zörögni, valami baj van vele. A kontemplativ élet: 
szemlélődő élet, bölcselkedő élet, befeléforduló élet, elvonult vagy magába-
vonult élet, — ilyesvalami. Lehet, hogy az angol író ez egyetlen, «magyarul» 
kontemplativ szót találta s használta erre, — de a fordításban az olvasót 
bántja. Lefordíthatatlan szó ez? Azt hiszem, nem ; s olyan szónak érzem, 
amelynek a jelentése sokban függ attól, hogy ki mondja ki. A könyvben 
majdnem minden szereplő használja ; s az olvasó — a gondolkodó olvasó — 
éppen a szereplők révén tudja, hogy árnyalati eltérések vannak abban, amit 
az egyiknek jelent s amit a másiknak. A szóban magában rejlő ez értelmi 
skála eggyel több ok a fordítónak arra, hogy lefordítsa. A fordító nemcsak 
azért fordít, mert tud angolul, hanem azért is, mert magyarul tud. Ez a 
formulázás nem mulatságos, ez így van. Aki magyarra fordít, annak élnie 
kell azzal, amit a magyar nyelv tud ; a jó fordítás bizonyos mértékig átköltés 
is. Mindegyik nyelv a maga erejével fejezi ki jól, amit jól fejez ki. 

Ezt a kis elégedetlenkedést zárójelbe kellett volna tennem. Mert min-
dent összevetve, a közelmult egyik legszebb könyvéhez jutottunk hozzá 
Morgan Forrásával. 
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Rónay György: Keresztút. (Révai 
kiadása, 1937.) Bűn és bűnhödés: 
Rónay György regényének belső és 
szerkezeti váza. A bűn elpártolás 
Istentől és elpártolás kicsit az élettől 
magától, hiszen az élet küzdelem, a 
bűn pedig megadás, az élet teljesség, 
a bűn a test sóvár elpártolása az 
ember életét teljessé tevő lélektől 
A bűnhödés a megoldás és a rév, — 
maga egy kegyetlen, sötét élet a túl-
világig. A bűnhödés már megtisztulás, 
a bűnhődés Isten kegyelmi beleavat-
kozása a bűnös életébe. Rónay 
György nagy és tiszta ősökhöz tér 
vissza, amikor a szokványos katoli-
kus megtérésregényt visszavezeti az 
alapvető problémához : a bűnhöz és a 
bűnhödéshez. 

Rónay György regényében más a 
bűnös és más az, aki a bűnhődést 
vállalja. A vétkes pap bűnében el-
veszti önmagát és megteremti maga 
körül az Istentől eltávolodott élet 
szűk, fojtó, kénes atmoszféráját. 
Belső oszlása hullafoltokat kelt az 
atmoszférán : a környezet átveszi 
bűneit. És nemcsak az emberek, a 
hittől torz szektákba szakadó embe-
rek kapják meg ezt az oszlás-meleget, 
hanem a lelketlen környezet is : a 
poros kiskunsági vidék, a szikkadt 
földek, a végtelen és könyörtelen ég, 
a kehes állatok, a csenevész fák, az 
irgalomtalan homokbuckák. Hős és 
atmoszféra eggyé válik, egymást ma-
gyarázzák és egymásból fakadnak : a 
vétkes körül úgy áll meg az élet, 
mint egy sötét, forró nyári alkonyat, 
kisülő, céltalanul kóválygó villámai-
val, a kiszakadni képtelen tisztító 
vihar fülledtségével. A villámok csak 
száraz kisülések, nem gyujtanak, 
ebből az atmoszférából a vétkes pap 
nem szabadulhat és nem szabadulhat 
a pap vétkének atmoszférájából a 
rábízott sereg. A céltalan, elítélt 
élet kerek és önmagából megváltha-
tatlan. Bűn és következménye, a ha-
lálos, mauriaci atmoszféra szétvá-

laszthatatlanul egy, mint egy ré-
szeire nem bontható fém. 

A bűnnek azonban el kell nyernie 
bönhődését és feloldozását. A bűn-
hödésre vállalkoznia kell valakinek. 
Rónay György megosztja a bűnhö-
dőt, az egyik a pap fia, aki apja 
emberi bűneinek levezeklését vállalja 
akaratán kívül, a másik pedig az ifjú 
plébános, aki az atmoszférát akarja 
feloldani, — a vétkes pap papi bű-
neiért lakolva, — végzetességéből. 
A nehézség most már az, ketten 
megoldhatják-e azt, amit egynek 
kellene, a bűn logikájából következve 
megoldania? A pap fia örökölte 
apja tunyaságát a jóban és meghó-
dolását a rossz előtt. A bevégzett 
példa azonban hatni kezd öntudata 
rostjaiban : nyugalma izgatott, lelki-
furdalásos és másként az, mint a pap 
rettentő, sötét éjszakája, Istentől 
elhagyatottsága. A pap fia életének 
tisztaság-vágyával, ingatagságával a 
rosszban és lassú megerősödésével a 
jóban, megtisztíthatja a vétkes pap 
emberi életének emlékét, megmu-
tatja, hogy ugyanaz a vér ismerheti a 
felemelkedést is, megmutathatja, 
hogy halmozott szenvedéseivel, nyo-
morgásával vezekelni tud az apja 
helyett is.Az ifjú plébános a vétkes 
pap életének másik áldozatát, a vi-
gasztalan, sötét atmoszférát akarja 
megtisztítani. Az ifjú plébános sze-
repe az, hogy példájával, sokszoro-
sodó áldozatosságával és önfeláldo-
zásával ismét megteremtse az Isten-
ben élő közösség belső, megtisztult 
harmóniáját. Ez a kettős vezeklés a 
más bűnéért ismét megmutathatja a 
hívők előtt Istent és Isten országát. 

A regény törése ott következik be, 
amikor Rónay György a vezeklést, a 
bűnhődést magára vállalót két sze-
replőre bontja. Mert a pap vétkeit 
egy szigorúbb, mindent vállaló logika 
szerint csak egyetlen ember oldoz-
hatná föl megnyugtatón és monumen-
tálisan : a pap, aki a vétkes pap 
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véréből fakadt. A fölvetett hatalmas 
probléma megoldása így bontakoz-
hatott volna csak ki a maga teljes-
ségében. Rónay György mélyen, hő-
sin realista, a realizmusnak minden 
ballasztját vállalta, talán mértéken 
túli makacssággal is, a valóságot tisz-
teli és egyedüli mértéknek vallja, 
de ez a megoldás, a pap véréből fa-
kadt tiszta pap alkaja, sem lett 
volna erőszak a valóság törvényein, 
nem lett volna a regényíró fikciója a 
valóság alakjai között. Ez a pap-fia 
aztán, aki maga is felkenetett apja 
hivatására, a bűnhődés ezer gyötrel-
mében vezethette volna ki egy tisz-
tultabb atmoszférába a közösséget. 
A törés, amely a vétkes pap életé-
nek fejezete után következik, csak a 
probléma mélyére tekintve világos. 
Rónay György logikusan, szilárd 
konstrukcióban viszi végig a maga 
megoldását, a hibátlan eredményig. 

A megoldás esetlegességének hiá-
nyai azonban megmutatkoznak. A 
vétkes pap halála után a mese szük-
ségszerűen ketté szakad, megosztva a 
problémával együtt az érdeklődést is, 
és a két bűnhődő egyike sem, ketten 
pedig mégkevésbé érnek föl a vétkes 
pap grandiózus arányaiig. A pap fia 
vázlat marad a maga emberi gyen-
geségében, szinte önkénytelenül vég-
bevitt feladatában, bölcselkedő töp-
rengésekben, minden idegeihez ta-
padó külső esemény nélkül, jutva 
előbbre nyomról-nyomra, kicsit a 
körben nyomtató ló módján. Az 
ifjú plébános fehér gyertyaszál ma-
rad, lobogva a hitben, tisztaságban, 
nemességben, de mindig körvonala-
zottam Ez a két ködalak nem tudja 
elfelejtetni a vétkes papot és a vele 
foglalkozó fejezetet. A szerkesztés 
ott töretlen, átlátszó mint az üveg és 
finoman, észrevehetetlenül rétegzett. 
A vétkes pap és a példáját követve 
elmerült, bűnös atmoszféra remekül 
egészíti ki egymást: egyszerre léleg-
zik szinte a bűn irtózatos, apokalipti-

kus két-fejű szörnyetege. A pap 
monstruozitása és az atmoszféra in-
fernális sötétsége szinte maga a bűn 
és következménye. Zárt és megdöb-
bentő kezdet, olyan írói telitalálat, 
mint a szerencsés pillanatok preg-
náns, megtoldhatatlan, kimélyíthe-
tetlen verssorai. A logikai zártság, 
ennek az első résznek csodálatos eré-
nye, szükségszerűen oldódik fel ott, 
ahol a vétkes pap helyébe a pap fia 
és az ifjú plébános lép. A biztos me-
net szétzilálódik, s mivel az író 
nemcsak a figurákból alkotja a re-
gény fordulatait, hanem külsőbb 
beavatkozásokból is, a véletlenek, az 
esetlegességek sora fenyeget, lezu-
hanással ijesztve, a mese logikus ki-
bontása fölött. Az elbeszélés va-
rázsa, a lélekrajz felkavaró részletes-
sége, az atmoszféra lassú ritkulásának 
mutatványa tart ja csak együtt to-
vábbra is az egészet. Lassan az at-
moszféra lép a főhősök helyébe, át-
véve szerepüket, és az alakok he-
lyett, a cselekvő hősök helyett, az 
atmoszféra érdekel. 

A figurák elkallódnak, a fölvetett 
roppant igényességű téma megoldása 
központi sors-vállaló híján szem elől 
tűnik, és a szereplők lelkében meg-
oldódó problémát fölváltja maradék-
talan sikerrel: az atmoszféra. Rónay 
Mauriac-tanítvány. Mauriacnál a 
megtisztulás sohasem az egyes em-
berben, a bűnös atmoszféra okozójá-
ban történik, Mauriacnál mindig az 
atmoszféra érik meg a megváltásra 
és érkezik el a megváltás lehetőségé-
nek kapujába. Rónay a fiatal kato-
likus írók közül egyedül ismerte fel 
a francia katolikus irodalom, a töb-
biektől gonddal másolt francia ka-
tolikus irodalom lényegét: az at-
moszféra érzékeltetésének művésze-
tét. Elve ugyanaz mint Mauriacé. 
Az Istentől eltávolodott kiskunsági, 
szektás világ képtelen keservessége 
és sötétsége, a falusi élet elsüllyedt 
morális reménytelensége, a tá j ide-
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gesítő egyhangúsága érzékletesen, 
nyomasztóan jelenik meg regényé-
ben, mint valami testi inzultus, ami t 
nem lehet kivédni, a pórusokba fura-
kodik. És ez az atmoszféra érik meg 
a pap f iának és az i f jú plébánosnak 
hatására a megváltás lehetőségéig. 
A t á j , a t á rgyak feszültsége feloldó-
dik, az elsüllyedt reménytelen ma-
gyar pusztai élet, szektásaival, nyo-
morúságával, bűneivel a szétsugárzó 
hit hatására t isztábban jelenik meg. 
Mintha az író észrevette volna té-
vedését és át lendült volna a vér-
szegény hősök akadályán, és nem 
vállalt volna mást , mint a valóság 
hata lmát , emberkonstrukciók he-
lyet t a szabad valóságot. A regény 
negyedik része ezzel értékben, írói 
ta r tásban és merészségben méltó lesz 
az elsőhöz, tehetséges, — vakmerő 
és hősies bátorságában is legtöbbször 
mér téktar tó regényírót muta tva be 
azoknak, akik hisznek még abban, 
hogy a modern regény anyaga is 
elsősorban az élet valóságos ka-
landja , minden muta tós fikción és 
kultúr-élményen túl . Thurzó Gábor. 

Nem üti meg a mértéket: 
Szádvári Zoltán Ölelkezés c. re-

génye (Viktória 1937. Korszerű ma-
gyar írások 8. kötet.) irodalmi csemege, 
tipikus kamaszregény. Ritkán kerül 
ilyesmi a közönség elé : rendes kö-
rülmények között kiadótól kiadóig 
vándorol sikertelenül, míg végre a 
hagyományos íróasztalfiókban talál 
megérdemelt nyugalmat. Nem iroda-
lom ez még : csak az élet első rúgá-
sának reflexe. A kamasz sohasem az 
életet akar ja adni, hanem epésen szí-
nezett vágyálmot. A kamasz önma-
gából épít s nem is akarja az életet 
ábrázolni, nem akar igaz lenni, csak 
vigasztaló, keserű, lelkes vagy öre-
gesen kiábrándult. A kamasz vágy-
álma kifúrja a valóság kemény bolto-
za t já t : irreális környezetben, irreális 
időben, irreális társadalomban já t -
szik. Nem érdekli más, csak a saját 
problémája, a Probléma, mely leg-
többnyire a szerelem, a nő ; mindazt, 
ami egy regényhez még kell, idegen-

ből szerzi. A kamaszkor az író cse-
csemőkora, élményei egészen rend-
kívüliek : felfedezi a kezét, a lábát , 
felfedezi, hogy testrészeit mozgatni 
tud ja , felfedezi a gondolkodást, a mo-
nologue interieurt, sőt a dialogue in-
terieurt is. Felfedezi, hogy mindezt le 
lehet írni. Ezen minden írónak ke-
resztül kell esnie, ez kétségtelen. 
A kamaszregények azonban azért 
íródnak, mert az író valami gondola-
tot szeretne kifejezni, ő legalább meg 
van arról győződve, hogy eszméje 
meg fogja váltani a világot. Igy biz-
t a t Szádvári is egy egész regényen 
keresztül az új erkölcsiséggel s miegy-
mással. Végre a 140. lapon felfedezi 
a szerelmet! 

Nos, tekintve azt, hogy irodalmi 
kiskorúval állunk szemben, nagyon 
elnézőnek kell lennünk. Hála Isten-
nek a borítékon fel van sorolva, hogy 
miből készül az író. Csak ezekből fog-
juk vizsgáztatni. «Stílusában is egé-
szen újszerű írás» — olvassuk. Há t 
igen, akar újszerű lenni, erről azon-
ban olykor-olykor megfeledkezik. Ha 
hirtelen, négy-öt laponkint, eszébe 
jut , hogy ő újszerű akar lenni, gyor-
san pótolja, amit elmulasztott. A be-
szélgetés, vagy elmélkedés hirtelen 
megszakad s összefüggéstelen monda-
tok, halhatatlan közhelyek és furcsa 
himnuszok jönnek. Ezek a zavaros 
részek pótolnák az életszerűséget. 
Szádvári kollektív regényt akart csi-
nálni s ezt így véli elérni. Forradalmi 
akar lenni : legyilkolja a nagybetű-
ket, a pontokat és vesszőket, a közö-
ket két szó között . . . Hiába, ez lehet 
talán újszerű, de stílus ebből nem lesz. 
A mondatok között hiányzik a mal-
ter, amit ő stílusnak ta r t csak kamasz-
kori idegbaj. Elmúlik minden utó-
következmény nélkül. Legyünk azon-
ban igazságosak s adjunk még egy 
mentőkérdést, foglalkozzunk a lényeg-
gel. «A regény a holnap erkölcsét hir-
deti» — halljuk a protektort , a ki-
adót. Milyen lesz hát a holnap er-
kölcse? Elolvastuk a regényt, de nem 
tudjuk. Szádvárit megdöbbentette sze-
relmi életünk néhány visszássága s 
ezért a holnap erkölcsének ürügye 
alatt indí t tatva érezte magát bemu-
tatni a ma erkölcstelenségét. Vesze-
delmes játék a pornografiával. Az 
Orgia rt . hatása? A könyv címe és az 
első lapok után erre is gondoltunk. 
Tévedtünk, az Ölelkezés nem porno-
gráfiának készült. Az írója számára 
kétségkívül jelent valamit ez a re-
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gény. Jó, hogy túl van ra j ta . Mi nem 
is Szádvárit h ibáz ta t juk , hogy meg-
írta, hanem a kiadót, hogy porno-
gráfiát szimatolva, kiadta. Hogy Szád-
váriból lesz-e valaha író, ezt ennek a 
kamaszos stílusgyakorlatnak az alap-
ján még nem lehet eldönteni. Majd, 
ha négy-öt év múlva ú j ra jelentkezik, 
bizonyára maga is bánni fogja, hogy 
ezt a kizárólag asztalfióknak szánt mű-
vecskét kiengedte a kezéből. 

Tiboldi József: Petőfi és Julia. 

A kamaszos félszegséget meg lehet 
bocsátani, a tehetségtelenséget nem. 
Tiboldi József sok kitűnő tanulmány, 
Ferenczi Petőfi életrajza, Horvá th és 
Illyés Petőfije, Harsányi Zsolt regénye 
után ismeretlen okból Petőfi és Jul ia 
címen tárgyilagos történelmi regényt 
írt, négy kötetben s ezt Kókai Lajos 
Budapesten ki is adta , ismeretlen cél-
ból és okból. A regény tiszteletreméltó 
hűséggel beszámol Petőfi és Jul ia 
minden feljegyzett köhintéséről, «éle-
tük és szerelmük legboldogabb ciklu-
sában», ugyanilyen tiszteletreméltó hű-
séggel közli Petőfinek ebben a korban 
keletkezett költeményeit a maga velős, 
tömör, pármondatos magyarázó össze-
foglalásaival. Ugyancsak tiszteletre-
méltó hűséggel, aprólékossággal és 
honfibúval értesülünk Szatmár megye 
történelmi eseményeiről. Most kez-
dem megérteni a nagy Omár kalifa 
bölcsességét, aki a monda szerint el-
puszt í tot ta az alexandriai könyvtára t . 
Petőfiről már megvan a Koránunk : 
elsősorban a sa já t versei, Ferenczi, 
Horváth , Illyés könyvei. Tiboldi t ehá t 
vagy azt í r ta meg, amit ők már meg-
ír tak s így felesleges, vagy olyat írt 
meg, amit még nem írtak meg, tehá t 
a szerző ta lálmánya. A különben tisz-
teletreméltó szerző azonban nem az 
az egyéniség, akinek a véleménye Pe-
tőfiről különösképpen fontos lenne. De 
ilyesmiről nincs is szó, csak életrajz-
szerű összeállításról. Az írás bűn — 
gondolta bizonyára Omár kalifa. Van-
nak enyhítő körülmények : stílus, 
mondanivaló s esetleg ellenállhatatlan 
lelki kényszer. De aki jóakaratból nyúl 
a tollhoz, annak nem bocsáthatunk 
meg soha. 

Földes J o l á n : Fej vagy írás. 1937 . 
Pantheon kiadás. Fej vagy írás, jobb-
vagy baloldal, fasizmus vagy demo-
krácia, benszülöttek vagy emigrán-
sok, Nyugat- vagy Középeurópa — 
íme dióhéjban Földes Jolán filozófiai 

és politikai szótára. A regényben kü-
lönben egy válófélben lévő asszony-
káról van szó, aki pont Egyiptomban 
kap ideiglenesen állást. Szerelem, f ran-
cia egyetemi tanárral , házasságra is 
lenne kilátás, de a férj ír és Éva, a 
hősnő boldogan utazik haza. Közben 
sok minden történik, ami bőséges 
alkalmat ad t ipikusan baloldali poli-
tikai felfogásának kifejtésére. Föl-
des Jolán folyamatos, síma elbeszélő 
— ami egy regényírónak még nem 
dícséret — s néha érdekelni is tud . 
A há t té r Egyiptom, helyesebben Ale-
xandria európai társasága. Épp így 
lehetne : Szudán vagy Shanghai vagy 
Bombay, hisz ez a társaság mindenüt t 
egyforma. De úgy látszik Földes Jolán 
ebben a körben érzi jól magát . A 
nemzetköziséget kétféleképpen lehet 
megközelíteni, felülről és alulról, gyö-
kértelen műveltségen és a műveletlen 
gyökértelenségen keresztül. Földes Jo-
lán az utóbbi módon kozmopolita, 
írásai egész véletlenül jelennek meg 
magyarul is — bennünket nem is 
érdekelne, ha ennek a kofeinmentes 
irodalomnak nem lenne meg a maga 
közönsége, reklámja, uszályhordozói. 
Olvasni akarsz? Tessék ! Veszélytele-
nebb, mint a körúti sajtó, nincs benne 
izgalom, nincs benne pszichoanalizis, 
nincsenek benne problémák — a mű-
vészetet ne is kérdezzük. 

Sárkány Oszkár 

Marconnay Tibor : Az idők kertje. 
(Kivonulás kiadása. 1938.) 

Marconnay Tibornak első kö t e t é -
től megvan különleges egyéni jegye. 
Mindig egy kicsit vá ra t lan és a kor -
divat tól elkülönülő módon szól hozzá 
a kérdésekhez. Mindig van valami 
olyan problémája , ami csak őt iz-
ga t j a . Nem a közvélemény költője 
és nem «tart ja kezét az élet ütőerén». 
Az i lyenfa j ta költő aligha lesz vala-
mikor is a nagy tömegek bá lványa , 
aligha szaval ják verseit népgyűlése-
ken vagy iskolai ünnepélyeken. Nála 
minden azon dől el, hogy megtalál ja-e 
a sa já t , külön problémájá t , amely tel-
jesen kifejezi egyéniségét s így embe-
rileg érdekes lesz akkor is, ha a köz-
érdeklődés i rányától távolesik. 

Ez a kötete is érdekes kísérlet. 
Hérédiá-n keresztül beleszeretett a 
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szonettbe. A régi formát megújította : 
a sorok és rímek elhelyezése maradt a 
régi, de az eredeti emelkedő lejtés 
helyett alexandrinba írja az üteme-
ket. Van valami tiszteletreméltó ab-
ban, hogy a mai bonyolult és nehéz, 
szinte megoldhatatlan problémákkal 
terhes világban akad költő, aki min-
dennél fontosabbnak tartja azt, hogy 
megújítja a szonettet. Marconnaynál 
ez nem póz : őszintén, fanatikusan 
hisz a versben. Irt egy előszót is a 
verskötet elé. Amit ott elmond, 
olyanforma, mint amikor a festők 
megbírálják egymás képeit és hosz-
szas fontolgatás után kibökik : «oda 
valami piros kívánkozott volna», 
vagy : «ez a kék túlságosan piszkos». 
Ezekben az ítéletekben a hivatásért 
való lelkesülés kedves naivitása buj-
kál, amely a romlott és kiábrándult 
nyárspolgárokat mosolyra ingerli, de 
valami édes, fájdalmas vágyat is 
ébreszt szívükben. Ez a mesterkélet-
len elfogultság egyik legbiztosabb 
jele Marconnay Tibor tehetségének. 

Kötetében megjelent versei közül 
a természetleírások vannak leginkább 
készen. Az ősz, a hegyek, a tenger 
leírásában olyanféle hangokat talál, 
amelyek megborzongatják az olvasót. 
Van bennük erő, kevés szóval sokat 
mondó tömörség, takarékos és találó 
jelzőkészlet. Nem is csoda, itt jár a 
legjártabb úton. Rosszindulatú len-
nék, ha úttörői közül csak Hérédiára 
hívnám fel a figyelmet, mert Marcon-
nay maga járta legtöbbet a költészet-
nek ezt a vidékét. Pantheisztikus ter-
mészetérzés ihlette már szabadverseit 
is, most, hogy fegyelmezi magát és 
fékeket rak magára, kénytelen tömö-
rebben s épp ezért megragadóbban 
kifejezni gondolatait. 

Furcsán illeszkednek ezekhez a 
magas, szinte filozofikus röptű ver-
sekhez, amelyekben Budapest, a vá-
ros kis kellemetlen foltként szerepel, 
a mai kérdésekhez hozzászóló versek. 
Új vonást nem vesz észre, de a szo-

ciális kérdések jól ismert fordulatait 
valami indulatos epésséggel teszi 
egyénivé. Emberileg nem túlságosan 
rokonszenves ez a magatartás, mert 
hiányzik belőle a forradalmár lendü-
lete, inkább valami sértődöttség ja-
jongását érzi az ember. Az aktuális 
kérdések ebben a formában sehogyan 
sem illenek Marconnay nagyobb táv-
latokat és erőt kibíró egyéniségéhez. 

Még ezekben a verseiben — mint 
minden alkotásában — feltűnő erős 
érzék mutatkozik a belső forma ép-
sége, a költemény kerek és lezárt fel-
építése iránt. Ez az érzék — amely-
ben kevés költőnk tudja Marconnayt 
követni — talált magának megjele-
nési alakot a kötött szonettben. Ez 
az ép belső forma egyúttal a költő 
tehetségének másik legbiztosabb jele 
fanatikus mesterséghite mellett. Saj-
nos, a mondanivaló és hajlam még 
nem találtak egymásra ebben a kötet-
ben sem. Természetszeretetét már 
maga is kevésnek érzi, de amivel 
bővítette témakörét, nem illik egyéni-
ségéhez. Mintha hiányzanék még be-
lőle a bátorság, hogy teljesen a maga 
lábára álljon, többet néz maga köré, 
mint saját lelkébe. A klasszikus fen-
ség és kimértség, összeszedettség és 
fegyelmezett értelmi erő még bukdá-
csol a korszerű és divatos gondolatok 
közt, meg a természetérzés kissé talán 
már kiírt kereteiben. 

Marconnay még nem mondta ki 
a legjobbat, amit majd ki tud mon-
dani, de az olvasó most biztosabban 
érzi, mint eddig bármikor, hogy majd 
még kimondja. Fábián István. 

Makkai Sándor : Holttenger. Bu-
dapest, 1936. Révai. 

A történelmi mult ködéből most 
úgyszólván a jelen folyamatos életébe 
lép érdeklődésével a regényíró Makkai 
Sándor. Tudós királygyűrűs reformá-
tus pap elindulását rajzolja addig a 
pontig, míg el nem csitulnak a korai 
küzdelmek, az első nagy viharok. 
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Minden papi életnek vannak ilyen 
kezdeti zökkenői, ilyen már-már meg-
torpanásra késztető küzdelmei; ezt 
az életet azonban az idő és a rend-
kívüli körülmények avatják hősivé 
és így a regény tárgyává. 

1914. S akkor hiába hagyta el az 
ember királygyűrűvel az ujján a 
kolozsvári egyetemet és hiába hordja 
zsebében külföldi ösztöndíj adomá-
nyozásáról szóló okiratát. Az még 
tavaszról kelt és most már lezárultak 
a Nyugatra vivő sorompók. Háború 
van. A fegyverek között hallgatnak 
a múzsák, senkit sem érdekel a tudo-
mányos gondolat, a filozófia. Vajjon 
volt-e értelme, célja tehát annyi tanu-
lásnak, megszámlálhatatlan álmatlan 
éjtszakának? ! S az ember arra gon-
dol, hogy a legérdemesebb, tehát a 
legszebb mégis csak meghalni, — hős 
módjára, nagyszerűen. Csakhogy néha 
különös játékot űz a sors. Hányan 
maradtak volna itthon nagy gond-
ban, álmokkal és vágyakkal, s a 
nagyszerű halálra kész, tudós if jút 
meg visszakergetik a sorozóasztal 
mögül, vissza a «békébe». De hová 
igazán és mi végre? ! Rossz, rövid 
ideig tartó állás egy iskolában és 
aztán — aztán mintha becsukódnék 
minden kapu előtte a városban. Igen, 
háború van. Csak a falu marad. S az 
ember gúnyból, dacból, haragos aka-
rásból magára vállalja a falut. Jól 
kezdődhetik-e és szerencsésen vég-
ződhetik-e a hivatás munkája ilyen 
beállítottsággal, ilyen befelé forduló 
lelki adottságokkal? ! 

Mezőség. Olyan ez, mint valami 
holttenger. Csúf dombok és kegyet-
len homok mindenütt. S a tenger 
közepén ez a kis életsziget a falu. 
Száraz időben por, amikor meg esik 
sár, ami ragad és húz. Húz magához, 
hogy különös színűre fesse a lelket 
és átitassa a por, a sár és e furcsa 
levegő miazmáival, — a babonákkal. 
A falu népe gyógyíthatatlanul miaz-
más lélek. Nem rosszabb, mint a 

többi ember, néha még szeretet is 
van benne és jókora gyermekes rá-
csodálkozás az élet örökké szent tit-
kaira, de babonáiban helyrehozhatat-
lanul beteg és ha valaki hozzájuk 
nyúl, még ölni is tudna miatta. 

Ezen a zsúfolt, terjeszkedni nem 
tudó és már-már fulladozó holtten-
geri életszigeten áll az ifjú pap dacból 
emelt parókiája. Mikor odaér, leg-
szívesebben le sem szállna a szekér-
ről és mikor elmegy, nehéz sóhajtás 
szakad ki belőle, hogy utoljára vissza-
tekint. S ami meg e két fekete nap 
között van, az az emlékezés erejével 
megtisztul, megnagyobbodik, hiszen 
voltak derűs szakaszai is, — biztató, 
kecsegtető napok, látszatsikerek és 
látszateredmények és igazság szerint 
ott találta meg az ember jövendőjét, 
egyéni életének sarkkövét — a hitves-
társat — is, de mindez így együtt 
mégis csak jobb emlékezésnek és 
multnak, nem pedig jelennek a tudo-
mány embere számára. Falura nem 
lehet dacból menni, mert ha kis időre 
el is oszlatja a dac felhőjét a hiva-
tás napjának sugara és a hirtelen 
támadt lelkesedés szele, a legkisebb 
vihar egész az aljáig beborítja az eget. 
Aztán meg az őszi esők! Minden 
lélekvirágot gyökerestől kipusztító, 
öldöklő vad esők ! Meneküljön elő-
lük, aki akkor nem tud mosolyogni ! 

Józan és nemeshangulatú Makkai 
Sándornak ez a könyve. Nem akarja 
a sebeket szépségtapasszal elrejteni 
előlünk. Nyugodt hangon, majdnem 
tárgyilagosan beszél hibákról, sőt 
bűnökről, melyek kísértenek. Az írás 
művésze, tehát van ereje ahhoz, hogy 
a helyzeteket olyan drámai izzásúvá 
fokozza, melyben az olvasó már alig 
tud különbséget tenni az egyéni él-
mény és az írói képzelet között. Igy 
nem is látszik védőiratnak ez a re-
gény, mint mai irodalmunk néhány 
hasonló munkája. Másrészt az írót 
tiszta és emberséges felfogása meg-
menti a nem időszerű ítéletek leírá-

Napkelet 9 
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sától, a felületes vélemények meg-
fogalmazásától. S ami a legfontosabb, 
megmenti a pesszimizmustól! A két-
ségbeesésre még a legszörnyűbb hely-
zetekben sincs hangja ; a tépelődés 
és a kétely gyilkos lélekállapotából 
is kivezeti a pozitivumokba vetett 
hite. S ez a hit az éppen, ami a leg-
szebb ebben a könyvben. 

Viszont a bírálat egyoldalú volna, 
ha elhallgatná az esetleg felmerülő 
fogyatékosságokat. Ebben a munká-
ban alig van fogyatékosság, de egyik-
másik némileg mégis latba esik. Ilyen 
az írónak kissé túlzott előtérbelépése 
retorika formájában. Magyarul: néha 
sok a beszéd, a fejtegetés, ami külön-
ben tudományos írásban roppant 
érdekes és értékes, a regény menetét 
azonban mindúntalan kizökkenti. 
Mert ez a tudós magyarázat csak 
ritkán a hősöké, annál többször érez-
zük ki belőle a kitűnő szónok hírében 
álló szerzőt. S ha kissé túlzott e mű-
ben a retorika, nem kevésbbé sok 
a dialógus. A párbeszédnek nagy 
helye van a regényben, még a mai 
lázasan lüktető és mindinkább im-
presszionista stílusú írásokban is, de 
bármily kötetlen műfaj a regény, 
ebből is, mint mindenből, kívánja a 
mértéket. Amíg ugyanis a cselek-
ményt viszi előre és az alakok jellem-
rajzához ad új meg új színeket a 
párbeszéd, addig van érvénye, a 
«hogy van — mi ujság» beszélgetések 
azonban még hézagkitöltésre sem 
alkalmasak. E kis henyeségeket az 
írás művésze, Makkai Sándor nem 
engedheti meg magának. 

E szükségszerűen megemlített, 
apró hibák mellett azonban kétség-
telen, hogy a Holttenger mostani 
regénytermésünk egyik legerősebb 
darabja. Dénes Tibor. 

Naplemente fáklyalángja. (Petri 
Mór legújabb versei.) 

Mintha homályos, levendula-illa-
tos régi úriszalon a j ta já t nyitnók 

meg: nehéz diófa bútorok, bárso-
nyos karosszékek, a zsalugáter mögül 
becsillanó napfény, amely megtörik 
a komoly olajfestményeken, köny-
vespolcok cifrakötésű aranycirádás 
kötetekkel. . . Ime, ez a világ, 
apáink zavartalan, csendes napjai, 
békés örömei, amelyek a magányos-
ság perceiben vissza-visszatérnek és 
fájón zsongítják meg a szivünket. 
Ezek az érzések rohamoznak meg 
minket, amikor Petri Mór legújabb 
verseinek impozáns kötetét lapoz-
gatjuk. A «Partiumból», a «hepehupás 
vén Szilágybó»l, a mult század utolsó 
harmadában elindult Petri Mór, Ady 
Endre egykori irodalom tanára, kor-
társa volt annakidején Reviczkynek, 
Komjáthynak, de majdnem fél szá-
zaddal ezelőtt a nyilvánosság szá-
mára letette a lantot. Csupán a leg-
utóbbi években lépett fel megint 
összegyüjtött verseinek több köteté-
vel, amelyek nemcsak a magyar 
kritika elismerését, hanem egy ka-
nadai neves angol kritikus, Kickkon-
nell méltatását is meghozták szá-
mára. A mostani kötet címét is, 
amelyben páratlan frissességgel szó-
lal meg a lélekben ifjúnak maradt 
ősz poéta, az ismeretes Kirkconnell-
cikkből kapta. Az igazi jószándékú 
magyar konzervativizmus, a tapasz-
talatokon csalhatatlanná nevelődött 
józan életbölcselet, tiszta hazafiság, 
s helyenkint valami kedves utánoz-
hatatlan és sokak által visszasírt 
kedves bidermeier-hangulat tükrö-
zik tökéletes formájú verseiben. 
Petri Mór, mint egyik szép költemé-
nyében is megvallja, hű maradt a 
mult század magyar klasszikusainak, 
Berzsenyinek, Kölcseynek, Csokonai-
nak és a többieknek hagyományai-
hoz. Mint «stafétafutó» vette át a 
költészetben a hazafiasság fáklyáját 
és bízó hittel lobogtatja ma is a 
szomorú magyar éjszakában. Petri 
Mór dús költői rózsafája még a 
mult században gyökerezik, de most 
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is illatos és gyönyörködtető virágo-
kat hoz. Hazafias költő, de emberi 
és művészi értékekben toronymaga-
san állanak az ő ódon patinájú köl-
teményei a ma némely síppal-dobbal 
puffogtató frázisos «hazafias» köl-
tője fölött. «Én maradok eszményem 
hite mellett, vezető cikk a versben 
sose kellett» — írja és igazsággal. 
Az ő szordinós, halk hangú költé-
szete nemesen hazafias poézis ma-
radt mindig s nem sülyedt le soha 
lármás vezércikk-szólamokká. Sze-
mérmesen, tiszta tógában nyúl min-
dig a lanthoz, s hű igazi őrtállója 
neki a múzsa. «Az élet ólma vállam 
bár nyomja, földre húzza, de szár-
nyat rak reá egy hű őrangyal: a 
múzsa» — hangzik egy nemrégiben 
kelt finom versében. Petri Mór bár 
nyelvében, szókészletében és hang-
szerelésében a régi kipróbált formák 
híve maradt, mégis sokszor meg-
lepően szólaltatja meg a mostani 
idők hangjait és simul zaklatott 
napjaink problémáihoz. Költemé-
nyeit ritka műgonddal csiszolja. Való-
ban «bronzurnák» ezek telve »tas-
nádi hegyen termett bakatorral«. 
Kedveli a legnehezebb versalakokat: 
szonett, rondo-szonett, triolett, ritor-
nel, madrigál, gázel mind művészi-
leg szólal meg nála. Nem egy fiatal 
magyar poéta elírigyelhetné tőle ezt 
a lelkesedést, ezt a hitet és tanul-
hatna tőle hivatás-megbecsülést. A 
«Naplemente» ünnepi fényeit ezért 
örömmel üdvözöljük a magyar Par-
nassuson. Az imponáns kötetet Fáy 
Dezső pompás fametszetei diszítik 
teljes illuziókeltően és stílusos egybe-
hangzásban a versszövegekkel. 

Mihály László. 

Reményi József : Amerikai írók. 
(Franklin Társulat.) 

Tizenhét amerikai író arcképét 
rajzolja meg könyvében Reményi 
József, a clevelandi egyetem kiváló 

tanára. Ez a tizenhét portré teljes 
és hiteles képét adja a tizenkilence-
dik és huszadik század amerikai iro-
dalmának. Nemcsak a műveket teszi 
vizsgálat tárgyává, hanem a szokás-
nak és hagyománynak azokat az erőit 
is, amelyeknek jelentős szerepük volt 
az íróegyéniségek kialakításában. Igy 
sikerült Reményi Józsefnek — a 
Kultúra és Tudomány-sorozat céljá-
hoz híven — megírnia Amerika sűrí-
tet t szellemtörténetét oly szerencsés 
érzékkel, hogy az egyéniségek hatá-
rozott vonásait soha el nem mossa. 

Tagadhatatlan : az európai klasz-
szikus példákon és modern műveken 
kiművelt és finomult ízlés bizonyos 
idegenkedéssel tekint a túlságosan 
drasztikusan életerős és demagóg 
hangosságú, de általában formátlan 
amerikai irodalomra, annak ellenére, 
hogy a Nobel-díj elismerésével dicse-
kedhetik. Mert valószínűleg hajlan-
dóbbak vagyunk tévedésnek, mint 
a művészi igazság helyes megítélésé-
nek minősíteni azt a tényt, hogy 
Sinclair Lewis Nobel-díjat kapott 
akkor, mikor kaphatott volna egy 
Claudel, egy Valéry, egy Maugham 
is. Nem, az amerikai irodalom önhitt 
kiskorúságának benyomásán a világ-
díj sem segít, különösen nem akkor, 
mikor egy olyan megbízható ízlésű, 
alapos kultúrájú kritikus, mint Re-
ményi, csak ennyi és csak ilyen érté-
keket tud fölmutatni benne. 

Reményi előítéletektől mentes, 
független szellem, aki minden írón 
a művészi igazság szolgálatát kéri 
számon, oly tiszteletével ennek a 
művészi igazságnak, amely lehet ide-
jétmult Amerika demokrata propa-
ganda-irodalmában, de amely egyet-
len méltó magatartása az igazi kri-
tikusnak. Érthető, hogy rokonszenve, 
anélkül, hogy tárgyilagosságát veszé-
lyeztetné, azok felé az írók felé for-
dul, akik tiszteletben tar t ják az iro-
dalom magasabb hivatását, metafizi-
kai elkötelezettségeit, s akik nem 
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tagadják meg a művészetet a pro-
pagandáért. (Pl. Poe, Wilder.) 

Ez a metafizikus jellegű, magas-
igényű szemlélet jellemzi a kritikus 
Reményit, aki némely esszéjében a 
modern magyar tanulmányírás leg-
kitűnőbb példáit nyuj t ja . Paradoxo-
nokban gazdag — néha túlgazdag — 
stílusával sokszor meglepően közel 
sikerül kerülnie a művészet, a mű-
alkotás és az ihletett egyéniség sza-
vakkal alig kifejezhető titkaihoz, si-
kerül megragadnia műben s íróban 
a vágy, nosztalgia és ihlet azt a 
lényegét, amelynek kifejezése a ta-
nulmányíró legigazabb hivatása és 
legnehezebb föladata. 

Rónay György. 

Karafiáth Jenő: Az én dalaim. 
(Singer és Wolfner kiadása.) Köz-
életi szereplők irodalmi tevékenysé-
gével szemben a kritikus rendszerint 
gyanakvó. És méltán. Tudott dolog 
ugyanis, hogy tekintélyük emelése 
végett közülük akárhányan idegen 
tollakkal páváskodnak, s ha így 
ideig-óráig meg is téveszthetik a köz-
vélemény jóhiszemű és tájékozatlan 
részét, a csalafintaság előbb-utóbb 
mégis a visszájára szokott elsülni, 
mert, ha egy ilyen irodalmi páva 
egyszer magára hagyatva nyitja ki 
a száját, abból csak rikácsoló han-
gok szoktak előtörni. Karafiáth Jenő 
nem ezek sorából való, mert dalai 
saját fiatalabbkori érzéseinek és be-
csületes tollának termései, s talán 
csak bokros elfoglaltságának tulaj-
donítható, hogy ezek így össze-
gyüjtve most főpolgármester korá-
ban láttak ismét napvilágot. S mintha 
éppen ez a kissé megkésett jelentke-
zésük választaná el ezeket a leven-
dulaillatú dalokat a mai robusztu-
sabb életformák kirobbanó lírai ter-
mésétől. Karafiáth verseiből ugyanis 
még a századeleji irodalom gondta-
lanabb levegője árad s annak a kor-
nak költői hangja cseng, melynek 

egén Farkas Imre költői rakétája 
kápráztatta el az érzelmes romanti-
kára szomjas lelkeket, főként az 
ilyesmiért könnyebben hevülő pol-
gári nőtársadalmat. Karafiáth is friss 
volt a maga idejében, tisztaságának 
és hangulatos érzéseinek emléke, a 
kor irodalmi konvenciójával egye-
temben, még megérint e verseken át, 
de a mai lelki viharzásokban már 
nem tud lenyűgöző hatással meg-
kötni. Irodalmi szempontból így in-
kább csak kortörténeti jelentőségük 
van ezeknek a különben meleg szív-
ből fakadt kedves daloknak, az idő-
sebb nemzedék azonban éppen ezért 
bizonyára átforrósodott és meghatott 
emlékezéssel lapozgatja majd ezt a 
mindenkép érdemes vaskos köte-
tet, mert lapjain a saját fiatalságá-
val találkozhatik. 

Z. F. GY. 

Szétesett ország. (Gróf Hunyady 
Ferenc regénye. — A fametszeteket ké-
szttette: gróf Zichy-Bolza Mariette. — 
Gergely-kiadás. 1937.) 

Hunyady Ferenc gróf történelmi 
regénye a magyar história legszomo-
rúbb fejezetét hasítja k i : a mohácsi 
vész utáni kort. Magyarország két 
világhatalom ütköző állama. Délről 
az oszmán, nyugatról a Habsburg-
impérium mohósága fenyegeti. Az ú. 
n. «öncélú» magyar királyság és nem-
zeti függetlenség eszméje e két fene-
ketlen torkú sárkány acsarkodása kö-
zött vergődik s végtelen szorongatta-
tásában nem akad vitézebb Szent 
Györgye a szegény Szapolyai János-
nál. János, ez a magyar Borisz Godu-
nov, aki annak idején néhány száz 
évre sikeresen elintézte a magyar pa-
rasztság szociális problémáit, végre is 
célba f u t : megkaparintja a koronát. 
De ebben a győzelemben sem neki, 
sem párthíveinek nem telhetik túl-
ságosan nagy öröme. A hatalomban 
osztozkodnia kell Ferdinánddal, aki 
szintén választott és törvényes ural-
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kodó s viszont János egész országlása 
abban merül ki, hogy szívósan ra-
gaszkodik a megszerzett fejedelmi 
pálcához. E makacs küzdelemben tö-
rök segítséghez, politikai kalandorok 
intrikáihoz folyamodik, hogy végül is 
egy olyan államférfiú köntösébe ka-
paszkodjék, aki évszázadokra meg-
mutatta az egyedül lehetséges, ú. n. 
erdélyi «hintapolitika» irányelveit. Ez 
a férfiú talán az egyetlen politikus, 
aki e korban teljesen tisztán lát. Oly 
tisztán, mint a későbbi költő és had-
vezér, aki a nyugati veszedelmet «né-
met maszlagnak», a keleti délibábot 
pedig «török áfiumnak» nevezte. 

A magyar történelem tragikus or-
szágpusztulásait három helységnév-
hez fűzzük : a mohi pusztához, Mo-
hácshoz és Trianonhoz. Hasonlók 
egymáshoz abban a tekintetben, hogy 
a csapás első döbbenetében mind a 
három a magyarság sírjának látszott. 
De a történelmi adottságok alapján 
jelentőségükben és következmé-
nyeikben korántsem azonosak. A ta-
tár betörés egy még hűbéri intézmé-
nyeiben érintetlen királyságot sujtott 
s éppen e rendszer természetén mult, 
hogy a királyi hatalom elsöprésével 
a nemzet egész épülete is összeom-
lott. Mohácsnál a királyi sereg csata-
vesztése még nem jelentette egyben 
az ország összes erőinek kimerülését 
is. Mohács idején a hűbériség már 
halott és kihült keret s a királyság 
intézményét megbontották és el-
gyengítették az oligarchiával vívott 
évszázados küzdelmek. Mialatt a mo-
hácsi mezőn a királyi haderő szét-
szóródott, Frangepán serege délen 
s Szapolyai hada keleten érintetlenül 
varakozott. Az oligarchia bomlasztó 
törekvése itt már nemzeti erőket 
konzerváló tényezővé érlelődött s 
hogy szerepét mégsem tölthette be 
tökéletesen, annak az volt az oka 
hogy őt magát is új társadalmi ren-
gések döngették: a köznemesség 
lassú és szívós forradalma. A katasz-

trófát tehát nem a mohácsi csata-
vesztés, hanem ez a belső erjedés, ez 
a társadalmi revolució idézi elő; kül-
sőleg pedig a csillapíthatatlan oszmán 
imperializmus. Még egyszer nem hull 
ölünkbe az a nem várt szerencse, 
hogy a hódító a győzelem után ön-
ként és örökre eltakarodjék, mint 
ahogyan a mongolok tették három 
évszázaddal azelőtt. 

Érthető, hogy a trianoni «szétesett 
ország» írói a mohi (Tormay, Kodo-
lányi) és a mohácsi (Gulácsy) nehéz 
idők felé tekintenek, mintegy értel-
mét és magyarázatát keresve a jelen-
nek. Ez a célja Hunyady Ferenc gróf-
nak is. Míg azonban amazok a kor 
szellemi-lelki televényébe mélyednek, 
a par excellence politikus a politika 
útvesztőiben kutatja a megoldást. 
Hunyady gróf regénye «száz száza-
lékos» politikai regény. Annyira «csak» 
politikai, hogy szereplőinek nincs is 
magánéletük. Az írót nem érdekli a 
kor közrendű emberének, a szétesett 
ország névtelen katonájának sorsa, 
vergődése, fájdalma vagy közönye. 
Hunyady hősei eszmék felnagyított 
megszemélyesítői, valamiféle epikus 
héroszok, majdnem allegóriák. Ezek 
az «emberek» nem táplálkoznak, nem 
isznak, nem alszanak: politika az 
életük és politika az italuk. Minden 
percük a közügyé. Magányuk tépelő-
dés, cselszövés vagy politikai ábránd; 
társaséletük, beszélgetésük pedig még 
véletlenül sem lehet más, mint va-
lami oroszosan megrögzött és vége-
érhetetlen politikai vitatkozás. Ez a 
regény — korszerű képpel megvilá-
gítva — dezignált miniszterelnökök, 
miniszterjelöltek, pártvezetők, hadve-
zérek, államfők és rendkívüli követek 
permanens tanácskozásai: egy örök 
és l'art pour l'art kormányalakítás. 

Talán az egyetlen János királyt 
kivéve, akinek az alakja leginkább 
emberi, a regény valamennyi hőse 
szinte a politikának. 

Hunyady gróf regénye számára 
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egészen külön nyelvet és stílust alko-
tott. De talán ezzel is azt akarta je-
lezni, hogy műve inkább epikai kor-
költemény, mint mai értelemben vett 
regény. Ez a próza voltakép rímtelen 
alekszandrinusok végevárhatatlan zu-
hogása. «Zúgnak a mágnások, | a ne-
mesek zúgnak; | öklök ereszkednek | 
az asztal lapjára, | hanem úgy, hogy 
ágyú | sem csattan különben.» «Ha-
nem másodnapra, | vízkereszt utánra 
| jön a pécsi prépost, | Bessenyei Ist-
ván; | egy levelet hoznak | és másikat 
szinte.» «A kedvek lohadnak, | borul-
nak az arcok, | és a magyarok közt | 
felüti a fejét | régi ismerősük, | a bo-
rongó kétség.» 

Nincs máskép, csakugyan művé-
nek époszi súlyát akarta ezzel még 
erősebben hangsúlyozni a szerző. El 
akarta különíteni még ezzel is a ma 
divatos vie romancéektől. Mégsem 
egészen szerencsés ez a választás, ha 
tiszteletreméltó is az a fegyelem, 
amelyet ezzel magára vállalt. Viszont 
megmutatja, hogy erős nyelvi és stí-
luskészségek vannak a szerzőben, aki-
nek regénye egyébként sincs híján 
komoly írói kvalitásoknak és ígére-
teknek. 

Gróf Zichy-Bolza Mariette famet-
zetei, néhány «neo-primitív« túlzását 
leszámítva, szép, tehetséges s nem egy 
helyt erőt sejtető és meggyőződéses 
kompoziciók. Szakáts László. 

Szentiványi Jenő : A fekete bocs-
kor. (Ifjúsági regény. Budapest, 1937. 
Franklin.) Az ifjúsági irodalom ná-
lunk meglehetősen elhanyagolt te-
rület, úgyhogy örömmel kell üdvözöl-
nünk ebben a műfajban minden 
épkézláb alkotást. Az irodalom foly-
ton fejlődő organizmus, de mintha 
ifjúsági íróink ezt nem akarnák 
észrevenni! Igaz, ifjúsági írónak 
lenni kétszeresen nehéz feladat: a 
legtisztább erkölcsi alapon kell állnia, 
hozzá kell férkőznie a serdülő lélek 
különös világához és amellett iro-

dalmat is kell adnia. Szentiványi 
mind a három feladatnak jól meg-
felel. Az első szempont körül ifjúsági 
íróink legnagyobb részénél nem is 
szokott lenni semmi hiba; a gyermek-
lélek ismerete és az irodalmi követel-
mények körül szoktak jelentkezni a 
bajok. A ma gyermekét mérföldek 
választják el a tegnap gyermekétől, 
de ifjúsági íróink erről sokszor meg-
feledkeznek. A kalandokat a ma 
gyermeke sem veti meg ugyan, de 
technikai érdeklődése folytán meg-
változtak a hősei és az ideáljai. 

Szentiványi ismeri a mai gyerme-
ket. A regényében cserkészeket sze-
repeltet, úgyhogy majdnem minden 
fiatal érdeklődését le tudja kötni. 
De az író Szentiványi sem marad el 
a gyermekismerő Szentiványi mö-
gött. Ezt elsősorban mesélő tehet-
ségének köszönheti. A «Fekete bocs-
kor» meséje színes és sodró erejű s 
bár néhol a detektívregényírók fan-
táziáját is megszégyeníti, mégis reá-
lis elemekből van összeszőve. Soma-
házi Jóska, a pesti diák-cserkész kö-
rül forog a történet. Iskolájában 
tanár-ellenes röpiratokat osztogat-
nak s a gyanú Jóska ellen terelődik, 
mert valaki terhelő bizonyítékot 
csempészett a kabátjába. Hiába ta-
gad, eltávolítják az iskolából. Cser-
készparancsnoka azonban hisz az 
ártatlanságában és maga mel.é veszi 
egy vegyészeti gyárba, ahol egy új-
fajta találmányon dolgoznak. Jóska 
itt különös dolgoknak jön a nyitjára, 
de mielőtt felfedhetné a felettesei-
nek, a «Fekete bocskor» bandája lo-
pás gyanujába keveri. Jóska, bár ár-
tatlan, nem várja be a detektíveket, 
hanem megszökik hazulról, hogy le-
leplezze a bűnszövetkezetet. S itt 
kezdődik a hősi cserkészéposz: a 
fiatal fiú hallatlan energiával és lele-
ményességgel követi nyomról-nyomra 
a bandát, először egyedül, majd őrsé-
nek a tagjaival és sikerül ellene min-
den bizonyítékot megszereznie. Köz-
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ben kaland kalandra halmozódik, 
Jóska meg is sebesül, de ekkor már 
akcióba lép a rendőrség is, az orszá-
gos riadó pedig negyvenezer cser-
készt mozgósít s az egész országot 
behálózó nemzetközi ipari kémszer-
vezet minden tagját sikerül ideje-
korán lefülelni. 

Eddig a mese; A hős a ma gye-
reke, a talpraesett cserkészfiú, aki 
nem ismer lehetetlent és meg is va-
lósítja azt, amit kitűzött maga elé. 
De hús-vér figurák a regény többi 
szereplői is : felnőttek és gyermekek 
egyaránt; Szentiványi jól ismeri azt 
a talajt, amin mozog. Sőt, ami első 
könyvben és fiatal írónál szinte szo-
katlan — szerkeszteni is tud. Igaz, 
a könyv a vége felé nagyon is zsúfolt 
s a kelleténél egy kicsit talán több 
benne a detektívromantika is, de 
ezek aránylag csak kis hibák, amik 
reméljük, hogy a következő könyv-
ben el fognak maradni. 

Mert igen, várjuk a következő 
Szentiványi ifjúsági regényt. 

Galambos Gruber Ferenc. 

Verseskönyvek. 

Boross Sándor: Örök tükör. (Ma-
gyar Irók kiadása, szerk.: Vajthó 
László.) Boross Sándor kötetét át-
olvasva az az első impressziónk, hogy 
egy termékeny költővel állunk szem-
ben. Valami állandó ihletettség teszi 
könyvét egységessé és a széles lendü-
let, örökös cselekvés, megingathatat-
lan hit. Ezekben rokona Erdélyi Jó-
zsefnek, csakhogy ő Erdélyi varázsla-
tos alkotó-készségével nem verse-
nyezhet. Nem is akar, mert minde-
nekelőtt egyéniség. Pompás és súlyos 
versekre akadunk itt, amelyek nagy 
költőt sejtetnek, azonban ebbe a 
súlyba mindig vegyül valami kevés 
idegen elem, valami «nem-vers-anyag», 
ami néha zavarja az élvezetet. 

Boross hitvallása a meggyőződés, 
ihlete az erő és a küzdés. S van még 

egy nagy támasza: a metafizika, 
mellyel hányatott sorsát pillérezi. Ké-
pei többnyire nagyszerű groteszkek és 
mindig megragadóan frissek. Ennél 
eredetibb négy sort csak a nagy klasz-
szikusoktól várhat az ember : «A ke-
mencében is lobog a láng, Mintha a 
hajnalból egy darabot Lehasítottak 
volna s rab gyanánt az őrjöngne, láza-
dozna ott». Sorsában, költészetében 
van valami tragikus, de meghasonlás 
soha. Nem népköltő, de százszázalékig 
népéért harcoló magyar. 

Peterdi Andor: Őszi szélben vad 
madár. Megdöbbentő az az egyedül-
lét, amely ezt a kötetet átszövi. Ez a 
költő valami nyers barbár emberi 
kiáltással követeli, könyörgi a szere-
tetet, mert ő szereti az embert, — kü-
lönösen azt, akit senkisem szeret. 
«Proletár-költő»-nek nevezhetni, bár 
témaköre szélesebb, minthogy ebbe 
az idejét-mult fogalomba beleférne. 
És mindenekfelett egyén, meggyőző-
dése szerint elhivatott; az utca pró-
fétájának érzi magát, elragadott fan-
táziája erre is mutat, — de csak költő 
marad. Szemlélete sötét, de nem kö-
vetelőző. Bemutat, de következtetést 
nem szeret levonni. Verseinek nagy 
százalékában előfordulnak ezek a ki-
fejezések : «vad», «zord», «zúgó», «der-
medt», «fagyos», melyek élet- és világ-
érzéséhez kapcsolódnak. Ezek elől 
menekül egy tisztább, melegebb ott-
honba, a családba (Kívül a vad világ) 
a szeretetbe, a versekbe . . . 

Vasadyné Nagy Szeréna: Hárfa 
lettem. (Singer és Wolfner kiadása.) 
Megszoktuk már, hogy női írásokban 
a nőt keressük s szeretjük értékelni. 
A «titkot» előbb s aztán az irodalmat. 
Ha «nőiség»-ben, témakörben, ihlet-
ben jellemezni akarjuk e kötet bősé-
ségesen áradó asszonyi líráját, vissza 
kell mennünk Dukai Takács Juditig. 
Valóban : ezekben a versekben nem 
a modern független nő szól, hanem az, 
akinek sorsa oly természetesen hozzá-
simul a férfi életéhez. Tehát hamisí-
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tatlan asszony-versek ezek, alázato-
sak, «korszerűtlenek», biedermeyere-
sek. Kiemelni belőlük szükségtelen, 
talán nehéz is lenne. A húr sok, — és 
minden versben az egész hárfa szól. 
A forma még nem eléggé kötött és vá-
lasztékos —, de ne is akarjunk ilyet 
—, melegségéből veszítene a vers és ez 
már csak irodalom. 

Vas István: Levél a szabadságról. 
(Nyugat kiadás.) Valóban az episzto-
lák könyve ez, horátiusi attitüddel. 
Költője pedig egy lehiggadt férfi. Po-
litikai meggyőződése szerint marxista; 
ezt nem érdektelen megjegyezni, mert 
költeményeinek nagy részét erős, «té-
teles» szociális érzések sugallják. Még-
sem osztályköltő, aki teleszájjal har-
sog ; öntudatos, meggyőződéséhez hű, 
mindenekfelett pedig megragadóan 
egyszerű. A szabadság mégsem élet 
nála, csak szemlélet, a forradalmiság 
is voltaképpen csak teória. Fiatal, — 
ez minden sorából kitűnik és mégis 
annyira «befejezett» kompoziciója 
annyira tiszta. Az a «szegény költő», 
aki nem mutogatja padlásszobáját. 
Szereti a békét, az egyszerű örömöket, 
de a szabadság forrongó örömét és 
hangját hiába keressük nála, a «forra-
dalmi középszer» költője ő. 

Rónai Mihály András: Két háború 
közt. (Az Athenaeum kiadása.) Egy 
olyan költő áll elibénk ebben a kötet-
ben, aki született versélvező, költővé 
pedig inkább csak «lett». Van benne 
Tóth Árpádból egy kevés, egy húr 
csak csodálatos hangszeréből, ame-
lyen sanszonokat és kabarédalszerű 
kedves strófákat játszott. Az után-
költésre van különösen nagy érzéke 
Rónai Mihály Andrásnak, kötetének 
legszebb darabja is reminiszcencia : 
«Villon Rómában». 

Szép könyv ez, szépek a formák 
benne, ügyesek és könnyedek, csak az 
a kár — s ezt a költő maga is belátja, 
— hogy a verseknek semmi, de semmi 
célja sincs. 

Devecseri Gábor: A mulatságos 
tenger. (Nyugat kiadás.) Devecseri 
Gábor nagyon sokféle összetételű 
költő, versgyökerei sejtelmes rétege-
ket fúrnak át. Verskultúrája nagy, 
de — vagy talán éppen ezért — 
hangja nem eredeti. Impasszibilitása 
Weöres Sándorra utal, de ez Weöres-
nél sokkal nagyszerűbben jelenik 
meg. Metafizikai mélységeket keres, 
de az érzelmi mélység még hiányzik 
nála. Mintha Szabó Lőrinc írta volna 
ezt : 

Nincs igazság, de mindenkinek 
igaza van. 
Igy osztok békét s ezenkívül 
védem magam. 

Fantáziáján keresztül alkot, a való-
ság mindig széjjelfoszlik a kezében, 
csak a formát látja és tudja megtar-
tani, amelynek tagadhatatlan nagy 
mestere. 

Erdők sűrűje, vizek mélye, csavar-
gós indák, gyökerek képzetei gyako-
riak nála s apró mozzanatok érdeklik 
leginkább. Ő is ilyen csavargós uta-
kon szagolja ki «érzékeny orrlikakkal» 
a vers lényegét. 

Perkátai László: Tékozló fiú. (Sze-
ged, 1937.) A «kusza asszociációk» jel-
lemzik legjobban Perkátai verseit és 
ami ezeket közvetlenül nyomon kö-
veti : a groteszkség. Vásott akasztófa-
humorában, derűs cinizmusában van 
valami József Attilából. A versek 
összetétele mégis, minden kuszaságuk 
mellett is kerek ; legnagyobb ereje a 
formában van. A ritmus és a rím sok-
szor feledteti az értelmileg oda nem 
illő szót, nagy gyöngeségeit, úgy eti-
kai, mint esztétikai könnyelműségeit 
pedig gyakorta könnyedséggé igyek-
szik varázsolni. Kiss Tamás. 

Révay M. Jánosné naplója: 1918 
november 1—1919 augusztus 7. Ma-
gyar Nemzeti Szövetség kiadása 1937. 
Hazánk történetének legszerencsét-
lenebb korszaka az a közel tíz hó-
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napnyi idő, amit Révay Mór Jánosné, 
a közismert Révai Testvérek könyv-
kiadó megteremtőjének és felvirágoz-
tatójának felesége írt meg. Munkáját 
báró Perényi Zsigmond előszava ve-
zeti be, kivel együtt mondjuk mi is : 
Ez a könyv nem történelmi munka. 
Lelkes honleánynak élményei, érzései 
és szenvedései vannak itt leírva a 
proletárdiktatúra idején. Egyéni in-
tim napló, mely eredetileg nem is 
volt a nyilvánosságnak szánva. Érde-
mes elolvasni, mert érdekesen, köz-
vetlenül, őszintén van megírva. 

Megtoldja a naplót a kiadó utó-
szava, melynek minden sora hű ké-
pet fest a naplóíró művelt, tapasz-
talt, világlátott, sokat olvasott és 
tanult, kifinomodott egyéniségéről. 
Élete amíg el nem érkezett 1918 
október 31-e kiegyensúlyozott, biz-
tos, egyenes volt. Megszerezte lelke 
minden választékos kívánságát, a 
szükségben élőnek mindazt nyujtva, 
ami tőle tellett. Élt magának és élt 
másnak. Tisztult felfogásával és vi-
lágnézetével biztosnak érezte magát 
abban az életfolyamatban, amelybe 
sorsa sodorta . . . s most egyszerre 
minden, minden megváltozik, de ő 
nem. Egyformán érez, lát, gondol-
kodik és ítél, de körülötte az egész 
világ az ellenkezőre fordul s ami jó 
volt, rossz lesz, ami igaznak tisztelt 
volt — átkozottá, üldözötté válik, 
a nemest gyűlöltként kergetik, a 
szabadelvűségre az átkok átkát szór-
ják és jaj annak, aki igaz . . . 

És ezekben az időkben «nincs aki-
vel az ember beszéljen, akivel gon-
dolatait kicserélje, aki előtt szíve 
fájdalmát kiöntse, mert nagy álta-
lánosságban gyávák az emberek . . .» 
sóhajt fel a naplóíró. Valóban ilyen-
formán volt ez azokban az idők-
ben. Nyelvünk — nem említve a szűk 
családi kört — csak a legjobb bará-
tok előtt nyilatkozhatott meg ; ezek-
nek száma pedig rendesen a nehéz 
időkben kevesbedik meg. Révay Já-

nosnénak is volt néhány jó barátja, 
imádott szülei és megbecsült, szere-
tetreméltó férje. De ez a szűk kör 
nem elégíti ki. Szeretné gondolatait 
már a forradalmi idők elején minden-
kinek elmondani, mert úgy véli, 
«ha most hallgatunk, ezzel azt a lát-
szatot keltjük, mintha beleegyeznénk 
mindabba, ami az országban, az 
intéző körök révén történik». De 
kinek mondja el fájdalmát, kétségbe-
esését a nagyvilágban? . . . Még a 
Károlyi-éra alatt is nehéz volt a 
megnyilatkozás, szervezkedés. Telje-
sen lehetetlenné vált ez a bolseviz-
mus alatt, mely kevés embernek ho-
zott annyi gyötrelmet, mint a nemes-
lelkű naplóírónak. Nem arra gondo-
lunk, hogy férjével együtt még a 
dunaparti szálloda kicsi szobájából 
is kénytelen volt kivonulni — a saját 
házukba ugyan —, de csak egy bútor-
raktárrá lett szobába és ott is körül-
telepítve kárörvendő, haszonleső, 
fizikailag is tisztátalan proletár csa-
ládokkal. Hanem arra gondolunk, 
hogy a proletáruralom intézkedése 
még azt is lehetetlenné tették, hogy 
beteg és elgyengült édesatyját kellő-
képpen táplálhassa. Valósággal az 
élelemhiány ölte meg a jó szülőt. 
És amikor eljött a temetés ideje, 
semmi szín alatt sem engedték meg, 
hogy a halottat a Kerepesi-temetőbe, 
az általa már régesrégen megvett 
sírba temessék . . . 

Révayné csak a naplójának sír-
hatja el megdöbbenését, kétségbe-
esését a sok szomorú eseményen, me-
lyeket vele együtt él át e szomorú 
korszakban a főváros népe. Elkese-
redve szemléli a tunyaságot, tespedt-
séget, mely annyi gaztettét eltűrte 
e dicstelen időknek. Felsóhajt, hogy 
amikor annyian eldobják az életü-
ket e szomorú időkben, legalább a 
hóhérok közül is küldenének egyet-
egyet maguk előtt a halálramenők . . . 
Fájdalom, a magyar rémuralomnak 
nem akadt egy Corday Saroltája . . . 
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Az idő, az éhség, a proletárok által 
hazánkra zúdított oláhok és minden-
esetre néhány ellenforradalmi meg-
mozdulás voltak azok a tényezők, 
amelyek végre lezárták 1919 augusz-
tus 7-ével ezt a dicstelen időt, melyet 
olyan szívbe markolóan örökített 
meg nekünk Révayné. Hogy milyen 
hűséggel, azt mi tudjuk, kik vele 
együtt szintén átéltük a rémségek 
nagy részét. 

Egy munkával lehet csak össze-
vetni Révayné művé t : Tormay Ce-
cile utolérhetetlen Bujdosó könyvé-
vel, amely már 1920-ban jelent meg 
és feledhetetlen azoknak, kik olvas-
ták tartalmával, bánatával, gyö-
nyörű nyelvével. 17 évet kellett 
várni, míg egy hozzá hasonló könyv, 
a Révay M. Jánosnéé is elhagyhatta 
a sajtót. Csodálatosan kevés termése 
ez a két napló annak a rémséges kor-
szaknak. Akármilyen beteg és el-
ernyedt is volt ennek az időszaknak 
a magyar társadalma, lehetetlenség, 
hogy ne írták volna meg többen az 
átéléseiket, úgy miként tet te azt 
boldogult Tormay Cecile vagy Révay 
Jánosné. És ha megírták, ne rejtsék el 
azokat. Adják közre mielőbb ; igenis 
lássák minél többen megfigyeléseiket, 
szomorú élményeiket. Mert igaza van 
báró Perényinek : Emlékezzünk ezen 
munkákon keresztül is azokra a szo-
morú időkre, mert az akkor fenyegető 
veszélyek ma sem multak el. Európa 
egén megint felbukkantak a bolseviz-
mus sötét, vészes felhői. És ezek ellen 
csak úgy tudunk védekezni, ha nem 
feledjük e l : mit kellett átélnünk 
1918 november 1-től 1919 augusztus 
7-ig. Mesterházy Jenő. 

A hat leány villája: (Pálosy Éva 
könyve, Franklin kiadás, 1937.) 

Ez a villa, melyről a címben s 

a kedves hangú útleírásban szó van, 
ott áll Rhodos, vagy helyesebben 
Rhodi szigetén, melynek Itália a 
birtokosa. Egy kéthónapos Rhodi-i 
nyári egyetem története. Az új Itália 
szeretettel hívja a világ fiatalságát, 
hogy megismertesse velük a régi 
Róma ma is eleven s mindenüvé 
kiáradó kultúráját . Az öt idegen 
leány közé, akik a villa lakosai, 
került egy magyar is s az ő törté-
netüket, az ott eltöltött idő feled-
hetetlen szép napjait kapjuk. Derűs 
és hangulatos ez a könyv, rózsák 
illatát, az örök tavasz mosolygását 
és a mindig kacagó déli ég derűjét 
érezzük ki belőle. Nem szokványos 
útirajz, sokkal több annál. Az írónő 
átélését, a tapasztalt dolgokat szí-
nesen megelevenítve érezzük minden 
mondatában. Amikor leírja a Föld-
közi tenger, a görög szigetek világát 
a változatos sorsú sziget történetét, 
lakosait, szokásait, imitt-amott ki-
csillan az írónőből a pedagógusnő, 
de ez az oktató célzat — hiszen 
ifjúságnak íródott ez a könyv — 
sehol sem válik a művészi összhang 
és hatás kárára. Sőt. Tanulni belőle 
és gyönyörködni benne egyaránt lehet 
s e könyv egyúttal ízlelítőt is ad 
az új Itália hatalmas lendületéből 
és kultúrmunkájából. Amikor mind-
ezt örömmel állapítjuk meg az ismert 
írónő könyvéről, amely az olasz-
magyar barátságot is szolgálja finom 
művészi eszközökkel, szabad kérdést 
feltennünk a könyvkiadók felé, hogy 
az írónő kitűnő műve miért csak 
első fecske e téren a magyar könyv-
piacon? Mert a mai Olaszország 
életéről, irodalmáról, művészetéről 
csak szórványosan kap valamit az 
olvasó. 

Mihály László. 


