
A N A P V I S S Z H A N G J A . 

KÉTFÉLE SZOCIOGRÁFIA. 
Irta Marék Antal. 

AKÖNYVNAP óta esténként az első székely szociográfiát olvasom. Szer-
zője : Bözödi György, erdélyi fiatal író, kiadója: tizenhét erdélyi 
fiatal író. Olvasom a kötetet, amely a «Székely bánja» címet viseli 

s ugyanaz az ünnepies, szorongó és lelkes hangulat szállja meg a lelkemet, 
mint amikor Illyés Gyula : Puszták népe és Szabó Zoltán : A tardi helyzet c. 
műveit olvastam. Bözödi szociográfiája komoly, elmélyedt tudományos mű, 
amely amellett, hogy a való életet művészi eszközökkel ábrázolja, történelmi 
visszapillantást is vet s mondanivalóit az élet valamennyi távlatába beállítja. 
A gördülékeny stílust s a nyugodt és szenvedélytől mentes hangot már csak 
mellékes érdemként említhetjük. Két mondatot szakítunk ki az író rövid 
bevezetőjéből: 

«Ha nagy tévedéseket és mulasztásokat kellett megállapítanom a mult-
ban, ezt nem kevés fájdalommal tettem, mert érzem, kisebbségi helyzetünk 
fokozott felelősséget és fokozott körültekintést követel meg az írótól a letűnt 
idők bírálatánál.» 

« . . . a biztató jelenségek irányították figyelmemet». 
Ime, előttünk áll az igazi szociográfus nemesen eszményi arca. A téve-

déseket és mulasztásokat fájdalommal állapítja meg s figyelmét a biztató 
jelenségekre irányítja ! 

Nem kétséges, hogy a székelység helyzete rózsásabb-e, vagy a Magyar-
országon élő bármelyik törzsű s fajú lakosságé. A székelység gazdasági, nyelvi 
és kulturális harcot folytat az életért. Aki ismeri és átélte a Dunamedencében 
a kisebbségi életet, az tudja, mit jelent ez az egyenlőtlen harc. Bizonyos, hogy 
az a sok jaj, kétségbeesés és kilátástalanság, amely életük felett felhősödik, 
olyan hálás irodalmi anyagot szolgáltatott, amelyet vérbeli író (s Bözödi az) 
eredményesen és hatásosan felhasználhatott volna. De Bözödi nem lépett 
erre a veszedelmes útra. Nem lépett erre az útra, mert számbavette az életet, 
megmérte gondosan mondanivalóit, számolt a politikával s az önön lelki-
ismeretével. Bözödi szántszándékkal eltüntette művéből az egyéniségét, 
annak érzelmi megnyilatkozásait s mégis, mire a mű végére érkezünk, meg-
ismertük az írót. 

A szociográfia feladata a kutatás, tehát bizonyos értelemben tudo-
mányos munka. A tudós idétlen volna, ha kutató munkája eredményének 
közlésénél áradozna, izgatna, vagy elvi ellenségei kezébe érveket sorakoz-
tatna. A tudományos hangot nemzetközi szokás és tisztesség szabályozza. 
A mi szociográfiáink, néhány jóleső kivételtől eltekintve, íróik egyéniségét, 
vérmérsékletét és érzésbeli labilitását is tartalmazzák. Pedig ezek nagyon is 
alkalmasak arra, hogy józan és független ítéletünket befolyásolják. Az a két 
szociográfia, amelyre az ügyészség és ellenségeink kíváncsian felfigyeltek, 
ilyen eredendő hibában szenvedett. Az író regénytémát látott az anyagban 
s mondanivalóiba belekeverte egyénisége keserű és vigasztalan hangulatait. 
Nem volt joga hozzá. Ahogyan nem volt joga ahhoz sem, hogy egyes elszórt 
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jelenségekből messzemenő következtetést levonjon s ezzel ellenségeink kezébe 
magakovácsolta fegyvert szolgáltasson. 

Az írót elragadta vérmérséklete. A fokozott felelősség és körültekintés 
helyett átadta magát impresszióinak, hagyta, hogy azok felülkerekedjenek 
s ítéletében megzavarják. Ez még nem is volna olyan nagy baj, ha sebeinkkel 
elrejtőzhetnénk, mint megsebzett vadállatok az erdő sűrűjébe. Ha nem 
kellene ezerszeres felelősséget érezni minden leírt szó s minden testet öltött 
gondolat után. Az írók, akik a hibát elkövették, tévedésükhöz makacsul 
ragaszkodtak s még akkor sem voltak hajlandók tetteik következményeit 
levonni, amikor erre a független bíróság ítélete s az utódállamok magyar-
ságából feléjük vágódó visszhangja utasította. 

«A szlovenszkói ifjúság hozsannája nem a személyeknek, hanem a ma-
gyar föld árva nincstelenjeinek szólt» — írja az Új szellem új számában 
a Féja-ügy egyévi mérlegével kapcsolatosan a haladó szellemű, fiatal Bro-
gyányi Kálmán. S ez lényeges különbség. Egyben ez az a pont, ahol talál-
kozunk a falukutatókkal. Magyarországot fel kell fedezni s az államnak 
minden rendelkezésre álló erővel a nincstelenek segítségére kell sietnie. De 
ennek a felfedezésnek nem szabad az üzlet üzlet elv kegyetlen s rideg számí-
tásában elsikkadnia, sem az egyéni temperamentumok menél teljesebb 
kiélésével téves vágányokra terelődnie. Innen volt az, hogy kifogást t á -
masztottunk a hang s bizonyos szánalmas, de elszigetelt jelenségek oktalan 
kihangsúlyozása ellen. 

Aggodalmunk fényes igazolást nyert. A szlovenszkói írók és a haladó 
szellemű fiatalság, amely láthatatlanul odaült Féja mellé a vádlottak pad-
jára, beszámol arról, hogy a kisebbségi sors árulói az aktivisták s a kom-
munisták kéjelegtek a felfedezés középkori borzalmaiban. A könyvet végig-
hordozták a magyar lakosságú városokon és falvakon s meglengették, mint 
a rémület fekete zászlaját. Igy jutottunk el oda, hogy ez a haladó szellemű 
szlovenszkói magyar ifjúság a sorsvállalás könnyes örömei után a kiábrán-
dultság keserű megaláztatását érezte. Most ott tartunk, hogy kérve kérik 
a magyar írókat, hogy a magyar állam belső ügyeiből ne engedjenek a ma-
gyarság egyeteme ellen intézett propagandát csinálni. Kérve kérik őket, hogy 
mondanivalóik és tetteik politikai súlyát kellőképpen mérlegeljék. 

Két üzenetet kaptak a falukutatók. Az egyik Erdélyből érkezett s nemes 
hangjával, tárgyilagosságával s helyesen értelmezett aggodalmával s reményt 
keltő optimizmusával példát ád a magyarság falukutatói számára. A másik 
üzenetet a haladó szlovenszkói fiatalok küldték s üzenetük megdöbbentő 
módon bebizonyítja, hogy milyen romboló munkát végeztek egyes falu-
kutatók művei az utódállamokban. Hála Istennek nem mindegyiké. 

Nem vagyunk büszkék arra, hogy az egyes falukutatókkal szemben 
hangoztatott kifogásaink helytállóak voltak. Sötét reakció látszatába estünk, 
holott fajtánk iránt érzett könnyes szeretet beszélt belőlünk. Az igézetnek 
és a lidércnyomásnak vége. Már nem szorongunk, ha bátor szót kell leírnunk 
s helyt kell állnunk érte. íróink némelyike valahol elvesztette hitelét s ez 
korunk egyéni, szánalmas tragédiája. A «Magyarország felfedezése» vihart 
vetett s idegen ellenpropagandát aratott. A tényen nem változtat az sem, 
hogy Erdei Ferencnek a könyve a Parasztok, amely a napokban látott a soro-
zatban napvilágot túlságosan általánosító, de tárgyilagos és becsületes munka. 
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A KÖLTŐ ÉS A R E K L Á M . 
Mondhatnánk úgyis a kissé elcsé-

pelt Petőfi-idézettel: «Költő és a sors-
harag», mert amiről itt szó van, arra 
egyformán érvényes mind a kettő. 
A boldogtalan és a tragikus módon 
elköltözött József Attiláról beszélek, 
akinél igazabban és szomorúbban kevés 
magyar költő volt ikertestvére ama bizo-
nyos sorsharagnak. Mert József Aitilát 
ugyancsak üldözte a fátum életében és 
holtában. Erről megemlékezett már a 
Napkelet és most vele foglalkozva ismét 
előre kell bocsátanom, hogy bár az ő 
világnézete, költészetének iránya, az ő 
szelleme s azé az oldalé, amelyet szol-
gált, homlokegyenest ellentétben állot-
tak és állanak a Napkelet és a mögötte 
álló művelt, keresztény magyarság világ-
szemléletével és eszményeivel, mégis jel-
lemes valakinek és mindenekelőtt igazi 
költőnek tartottuk, akinek néhány köl-
teménye az új magyar líra mindenkori 
értéke marad. Nem volt a mienk, de 
kötelez minket a tárgyilagosság, hogy 
ezt vele kapcsolatban megállapítsuk, 
amikor mindenen felül elismerjük azt, 
ami benne érték volt. Kényszerítő körül-
mények sodorták öt a másik oldalra, s 
kétségtelen jóhiszeműsége és becsületes-
sége mellett misem bizonyít jobban, 
mint az a körülmény, hogy egész életé-
ben úgyszólván csak tengődött. Keveset 
törődtek vele. Ám öngyilkossága után — 
amint nálunk ez már szokásos — vezér-
cikktéma lett belőle s egy hét alatt na-
gyobb karriért futott be a nyilvánosság 
előtt, mint végighajszolt nyomorúságos 
életében. A költők, akiknek már nem 
kellett tartaniuk a kollégájuk maga-
sabbra növésétől, megizmosodásától, 
búcsúversekkel parentálták el. Szegény 
József Attila, ha most körülnézhetne, 
igen elcsodálkozna, hogy úgyszólván 
minden bokorban barátja termett: kri-
tikusok, kollégák, kiadók és még a kö-
zönség köréből is. 

József Attilát azonban halála után 
nemcsak a méltató írások özöne, a költő-

társak dalnokversenye és egyebek jutal-
mazták, hanem végre azt is elérte, hogy 
el is keltek a versei. A József Attila-
verskötetek eddig senkinek sem kellet-
tek. Néhány példánynál többet alig 
tudott eladni, nem is szólva a könyv-
napról, amikor verskötete ott hevert a 
könyvessátrakban, anélkül, hogy valaki 
szíve feléje hajolt volna. Most azonban 
minden megfordult és a holt költőt a 
szerencse védelmébe vette. Ha életében 
nem kapott reklámot, most szinte rogyá-
sig kijut belőle. A főváros tele plakáttal, 
amelyek harsogón bejelentik, hogy a 
kiadó a magyar irodalom iránti köte-
lességből, díszes és méltó külsővel hozta 
ki a nagyközönségnek József Attila 
verseit. Jobb későn, mint soha és meg 
is nyugodnánk abban, hogy a költőt 
a magyar poéták hagyományos sorsa 
érte csak utól és örvendenénk csillagá-
nak fölragyogásában, ha mindez a 
reklám — amelyből életében morzsányit 
sem kapott — megmaradna az ízlés 
határain belül. A költőt természetesen 
népszerűsíteni kell, József Attilát is, 
s azt is aláírom, hogy mindezt nem 
lehet a kortól elmaradt módszerekkel 
elérni. Ezek a reklámplakátok — nem 
öles hirdetményeket, hanem szerényen 
cédulaformájúakat értve — ott virí-
tottak mindenütt, ahol illő és szük-
séges, mint például a könyvesboltok 
k irakata iban, hirdetőoszlopokon, de 
nem értjük, mit kerestek bizonyos «zöld 
házikók» belső termeiben, ahol úgyneve-
zett egészségügyi szereket, jobb eset-
ben tyúkszemvágási s lépcsőházi bejá-
rattal rendelkező masszirozást «szoktak» 
népszerűsíteni. . . Nem vádolhat meg 
senki álszeméremmel és prüdériával, 
de azt hiszem, mindennek van határa, 
még a reklámnak is. Kivált ha az iro-
dalomnak és a költőnek akar hírt verni 
az az áldozatos reklámozó, aki a mú-
zsák hajlékát összetévesztette a vén pár-
kák nyugdíjintézetével. A költőnek és 
az irodalmi reklámnak haladnia kell 
ugyan a korral, de még sem annyira 
síppal, dobbal, nádi hegedűvel, hogy 
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ilyen méltatlan helyeken ijedjen meg 
a szem tőle. A költő halála után, ha 
érdemes reá, jel a Parnasszusra való, 
nem pedig arra, hogy bármilyen cél-
zattal is a föld alá süllyesszék. Aki ezt 
nem tudja, akinek nincs ízlése annak 
belátására, az ne vállalkozzék arra, 
hogy költőket népszerűsítsen, mert a 
jelzett helyeken díszelgő cédulácskák 
«népszerűsítéséből» egyetlen élő, sem 
holt költő nem kér! A zöldházikókat 
hagyják meg a szükséges rendeltetésük-
kel egyetemben a tyúkszemvágó reklá-
moknak és társaiknak, s ne hozzák 
szomszédságba a költőkkel. József At-
tila az első, akinek ez a kétes dicsőség 
jut osztályrészül, de éppen az emlékére 
hivatkozva kell tiltakoznunk az ilyen 
jó ízlést sértő hírverés ellen. József 
Attilát életében eleget verte a bal-
szerencse, legalább halálában kíméljék 
meg az ilyes reklámozási «újszerűségek-
től», amelyekben öröme telhetik ugyan 
a kezdeményezőnek, azonban esetleges 
«divattá» válása ellen szót emelnek a 
költők és az irodalom barátai is. Ves-
pasiánus római császárt idézve: «Pe-
cunia non olet» — vagyis a pénznek 
nincs szaga ugyan —, de az ilyen 
reklámcéduláknak annál inkább! 

Mme Sans-géne. 

UTÓHANG A KÖNYVNAPHOZ. 
Lehet, hogy a kiadók és könyv-

kereskedők még kapkodva szedik a 
lélegzetet, hogy meddig, nem tudom, 
de mi írók bátran megállapíthatjuk, 
hogy a könyvnap megbukott. Nem 
csúfosan, kudarccal, csak úgy lassú 
halódással, a közönyösség szürke 
fátylával letakarva. Mert ugyan ki 
kíváncsi A könyvre? Első alkalom-
mal még tolongás volt, mindenki 
igyekezett megnézni az író külsejét, 
azaz fizikai fölépítettségét s miután 
kellőképpen kiábrándult, nem vette 
meg A könyvet. Következő alkalom-
mal jó reklámnak bizonyult a szí-
nésznők által áruba bocsátott iroda-

lom. Igy született meg az a hallatlan 
ízléstelenség, hogy a magyar, még 
élő író könyvébe, szálkás és divatos 
betűivel egy-egy színésznő biggyesz-
tette oda hallhatatlan csengésű nevét. 

Az idén szokatlanul csöndesek 
voltak a könyvsátrak. Még az any-
nyira becézett erdélyi irodalom is 
pangott. Sehol egy vásárló. De még 
aláírásért könyörgő diákot se látok. 
Különben azt hiszem, ez ma már csak 
őskori díszpéldány volna és mindenki 
részéről kellőképpen megcsodálandó. 
Hiszen nem sport eszményképről van 
szó. Nem a test diadaláról. Csak 
megalázott szelleméről. Föl szeret-
nék néha emelni. De hogyan? És 
milyen áron? . . . 

Megyek sátorról sátorra kiábrán-
dultan. Végre az egyiknél feltűnő 
tolongás. Kíváncsian odaléptetek. 
Persze, hogy színésznő az árusító. 
Édesdeden kínál: — Vegyék ezt 
meg ! Olyan cuki formájú könyv ! 
És a címe, hallgassák csak! (Óvódásan 
éneklő hangon elpetyegi.) Az írója is 
itt ül — mutat a fiatal titánra —, 
rögtön alá is írja. Önnek miért nem 
tetszik, Uram? És Önnek? Mondha-
tom, nekem hallatlanul tetszik ! 

A vér az arcomba szökik. Ezt 
akartuk mi írók? Igy? ! Aki még 
tud pirulni, az ne menjen oda, ahol 
a könyvét árusítják. Ha másként 
nem tudják megrendezni a szellem 
kincseinek néptáplálékká való elő-
léptetését, így ne ! Ez szégyen ! In-
kább az elefántcsonttorony. Ezerszer 
inkább ! Tüske. 

„Frakkban jajgatot t .” 
Ez a címe annak az úgynevezett 

vezércikknek, melyben az íróira és 
ujságíróira oly büszke hármaslapvál-
lalat déli lapja Fleta haláláról megem-
lékezett. Régóta nem olvastunk magyar 
szavakkal telerótt papíron ennyire időt-
len elmeművet, ezért állunk meg egy 
pillanatra vele olvasóink előtt. 
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Ajajaj, a jajgatás torz rapszódiája 
zúdult a lap szegény olvasóira, akik fej-
csóválva fogadták egy valóban világhírű 
tenorista rövid életének ily méltatlan 
méltatását. Tetszik tudni ki volt Fleta 
a Móricz Zsigmond által egyedül tehet-
ségesnek hirdetett ujságírói lélek meg-
világításában ? 

«Egy megkínzott és megbabonázott 
korszak előjajgatója.» 

«Ő volt a mestersóhajtó abban a világ-
ban, amely megtelt panasszal egészen 
föl a sztratoszféráig.» 

«Jól jajgatott és sokak helyett jaj-
gatott, ezért szerette mindenki. Értette 
a csíziót és édes hangján pótolt egy világ-
kórust, amikor egyszerre jajgatott fiatal 
és öreg, gazda, iparos, kereskedő, finánc, 
pincér, villamoskalauz, egyetemi tanár 
és fagylaltárus helyett, öt világrész ne-
vében jajgatott és sóhajtott per procura.» 

«Eljajgatta a tegnapot, a mát és elő-
legbe jajgatott a holnapért, mert tudta, 
hogy holnap is lesz mit jajgatni. Most 
nem jajgat többé. Eltemetik az Ajajajt, 
de ittmaradt százmillió jajgató kórusa, 
öt világrészben egy végtelen karének.» 

Bocsánatot kérünk az olvasótól az 
idézetek okozta megbotránkoztatásokért, 
de némi kivonatot kellett adnunk ebből 
az írásból, mely egy keresztény, nemzeti 
érzésű nagy spanyol művész halálára 
készült. Amint látni tetszett, szó sem 
került arra, hogy a forrón szép spanyol 
daloktól kezdve az olasz operákon át 
Wagnerig mindent tudott, mindent gyö-
nyörűen adott ez a negyvenegyedik évé-
ben elhúnyt érdemes énekes. Az ájváj-
ájváj világa, melynek művészi érzéké-
ről és műveltségfenntartó erejéről oly 
kiadós leckét kap minden öntudadato-
sodó keresztény társadalom, csak az 
Ajajajt hallja a művész elköltözése 
pillanatában, a spanyol dal indulat-
szavát, melyet egy férfias helytállású és 
kemény kor jeligéjének tesz meg azt 
állítva, hogy ebben az időben mindenki 
mindig csak jajgatott. . . 

Hát nem egészen úgy van az, mint 
ahogy az előjajgató cikkíró judeocen-

trikus lelkével papírra vetette. A világ 
nem jajgat és megúnta az előjajgató 
írómesterek nyavalygását is. Az ilyen 
bárgyú jajgatást kell minden önmagát 
valamire becsülő országban végre-vala-
hára eltemetni. Az ilyen örökké szen-
vedőpárti, bajban kéjelgő vezércikkeket 
kell abbahagyni. Férfiak kezébe kell a 
tollat adni rogyadozó inú jajgatás-
vadászok helyett még a magyarországi 
sajtó örökkön előjajgató világ szerv ében 
is. A hisztéria tehetségeit vesztegzár alá 
kell venni, hogy ne fertőzhessenek. 

Az erőt és öntudatot óvatosan kerül-
gető finomkodók olvassák el ezt a kávé-
háziba oltott, zsinagógiai élményeken 
felépült szerkesztőségi nyögdécselést és 
mondják meg igaz lélekkel, hogy mi-
csoda emberi és nemzeti tevékenységi 
érdekeket szolgál az ilyen ujságírás?! 

Sajtőjárőőr. 

IRÓ ÉS VILÁGNÉZET. 
Hirdessen világnézetet az író ? — 

gyermeteg és fölösleges kérdés ; ma 
már csak azokat izgatja, akik nem ér-
tenek az irodalomhoz. A probléma 
ma már régen nem ez ; a «mi»-ről a 
hangsúly a «hogyan»-ra csúszott: ho-
gyan hirdesse az író azt, amit hirdet ? 
Álljon hordóra, írjon tömegek szá-
mára szavalókórusokat, amelyek ilyen 
vagy olyan eszméket dicsőítenek ? 
Álljon a kor mellé, vagy kiáltson a 
kor ellen ? Egyetlen parancsa van, 
a szellem és irodalom nemes parancsa: 
legyen hü föltétlenül, minden körül-
mények között és minden áron ön-
magához. Önmagához és hivatásához, 
mely kötelezi arra, amit ma annyian 
tagadnak: a szellem nemességére. 
Ne álljon ma itt és holnap ott, kon-
junktúrák változó széljárását követve: 
legyen önmaga mindig, legyen író, 
legyen a szellem embere. Ha megfo-
gyatkozott a józan szó : mondja ki, 
kiáltsa világgá ő ; ha mások eladják 
magukat, ő legyen megvásárolhatat-
lan. Az ember sokszor hűtlen, az író 



44 

nem lehet az soha. Nem tagadhatja 
meg soha nemes emberségét, emberi, 
belső függetlenségét, a «kiművelt em-
berfő» szabadságát, a helytállás szi-
gorú parancsát. Kiben higyjen a nem-
zet a hitnek változása idején, ha már 
íróiban sem hihet ? A magyar író 
mindig legalább annyira vezére volt 
nemzetének, mint a magyar politikus; 
s a magyar szellem legremekebb tel-
jesítménye, nemzeti klasszicizmu-
sunk, magyar írók műve. Előttünk 
Arany János példája áll, Vörösmarty 
fénye világít: az «itt élned, halnod 
kell» sikoltása ezt is jelenti: nemesen 
élj és ha halnod kell, tudj halni mél-
tón ! A fölvilágosodás szép szavát 
idézzük : «emberméltóság» — az írói 
méltóság első föltétele ez, amelyhez 
csökönyösen ragaszkodnia kell min-
denkinek, aki hisz az irodalomban, 
hisz abban, hogy az irodalom nem 
eszköz és nem propaganda, hanem ön-
magáért való egy, a «művészet a mű-
vészetért» elven túli legszebb és leg-
magasabb értelemben: önmagáért 
van, mint minden igazságkutatás, 
mint minden emberi erőfeszítés, amely 
a lét, nemzeti vagy egyéni sors végső 
értelmét akarja megragadni, az örök-
kévalót akarja remek formába zárni. 
Vörösmarty, Arany és Ady életműve 
metafizikája a magyarságnak s mint 
ilyen, ebben a nemesebb értelemben 
öncélú : az irodalmi öncélúságnak ezt 
az eszméjét kell védenünk minden, 
bármilyen jószándékú, irodalomelle-
nes támadás ellen. S ezt védeni az 
író legfőbb kötelessége : aki ezt az 
elvet föladja, bármiért is, az nem csak 
az irodalmat árulja el, hanem vét 
nemzete ellen is. Erre kötelez az írói 
hűség, s aki tollal kezében ezt a hű-
séget tagadja, önmagát közösíti ki a 
magyar irodalomból. Viator. 

VÉGLETEK. 

Csak úgy kapásból idézzek két mos-
tanában megjelent könyvből: — «S e 

pillanat bűvölete alatt Beáta felállt és 
lassú lépteivel a fekete estélyi ruhában, 
mint egy sötét hattyú az izgalomtól re-
megő térdekkel odaimbolygott hozzá és 
fojtott hangon mondta: — Mester!. . . 
Más oldalon: Gróf Falconfieri: Hogy 
aludt asszonyom? — Eccellenza: Re-
mekül. — G. F.: Altató nélkül? — E.: 
Altatóval. — Ime egy közönség-siker! 
Rhodos szigete, jácintok fajansz vázá-
ban szarvas dísszel, melyet lovagi hódo-
lattal küldenek a kegyelmes asszonynak 
hajnali ébredéséhez, persze az ősz, 
borotváltképű komornyik és selyem-
ruhás szobaleány közvetítésével. Gyö-
nyörű tájak, izzó légkör a virágok illa-
tától és fölszított vágyaktól, villák, pa-
loták, káprázatos ruhák és luxus ellá-
tás. Ötszáz oldallal súlyosbítva. 

Nézzük a másik könyvet. A faluku-
tatás problémája előtérben. — «Az ólak 
előtt a disznóordítás már megszűnt, 
enyhén panaszos hörgéssé alakult át. — 
Megkarikáztunk egy disznót. A disznót 
tehát nem ölték meg. Csak megkari-
kázták a disznót. Fogalmam sincs róla, 
hogy ez mi. Takács megmagyarázza. 
Hát úgy megy a karikázás . . .» 

Ez nem gazdasági szakoktatás. Vi-
lágért sem. Regény álarcban. 

Más: — Derék János: — Úgy al-
szok én, mint a duda. — Falukutató 
úr: — Szokott álmodni? — D. J.: 
Hászen már megtörtént, hogy álmod-
tam. — F.: — Mit? — Most követ-
kezik a végtelen hosszú értelmetlen álom 
leírása. 

Ha mi gyerekkorunkban el akartuk 
mesélni az álmunkat, szigorú és józan 
nagyanyánk azzal intett le: — «Bolond, 
aki az álmát elmondja, de még bolon-
dabb, aki meghallgatja». Erre gondolva 
gyorsan becsuktam a könyvet, nem, 
igazán nem akarom fölülmúlni a szer-
zőt ehhez a közmondáshoz alkalmaz-
kodva. 

Mindakét könyv gyönyörű kötésű, 
tisztelt és jeles kiadókkal cégjelezve. 
Csak éppen azt nem értem, hogy miért 
íródott? Irodalom? Izlés? Érdekesség? 
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Nagyítóval sem fedezhető fel. Az egyik 
azt hiszi, ha leírja az imbolygó térdű 
Beáta kegyelmes assonyt, hát a leg-
magasabb régiókba viszi az olvasóit, — 
a másik, ha a józan és trágyás földhöz 
hajol és elmeséli, hogy húznak karikát 
a disznó orrába, aztán elmondja Va-
hunkáné álmait és ebből megmagya-
rázza nemi életét, akkor újat és külö-
nöset ad. Szegény papír pedig szégyen-
kezik, a betűk szeretnének elsüllyedni, 
mert nem szolgálják többé az irodalmat 
és költészetet, — ők pedig (Ha senki 

más), emlékeznek arra, hogy belőlük 
formálta Ady «A szivárvány halálát» 
és mikor Illyés Gyula lehajolt a trágyás 
földhöz, tiszta lírát teremtett barna 
rögeiből: 
«Egy nyír, egynyár, egy sornyi krumpli-

ágy, 
A krumpli közt egy törpe délibáb, 
egy napraforgó . . . félszegen ezek 
várják tőlem, hogy versbe lépjenek, 
és, mint az emberek 
a pusztáról tán elkerüljenek». 

Tüske. 

R Ö V I D B I R Á L A T O K . 
Varasdy Imre : Megérkezés . A k a -

posvári Berzsenyi Társaság meglehe-
tősen gyors tempóban mutatja be azo-
kat a dunántúli írókat, kiknek jórésze 
még nem kapott komoly helyeken 
nyilvánosságot. Varasdy Imre versei 
így tömegben megnyugodott, egyen-
letes hangulatú költőt reprezentálnak. 
Régi nyomokon halad, régi költői isko-
lák agyonfaragott padjaiban ül s bár 
néha egészen épkézláb verseket ad, 
valójában sohasem meri önmagát hi-
báival, bűneivel, kétségeivel meg-
mutatni. A természet azonban a maga 
valójában jelentkezik költészetében, 
ugyanazokat a színeket, hangulatokat 
adja, amiket a dunántúli költők ver-
seiben olyannyira megszoktunk. Itt 
őszinte csodálat fűti át sorait, a friss 
színek orgiáznak, tavaszi hangok bon-
ganak s nevet felette a kék dunántúli 
ég. Ezt a költészetet sohasem zavarja 
meg semmi, olyan a felszíne, mint a 
nyugalmi állapotban merengő tóé. 
A költő egy nyugodt élet hangulatait 
festi s ezzel úgy érzi, hogy feladatának 
megfelelt. Lelkében vajjon lesznek-e 
még olyan gyűrődések, amik új versek 
megírására késztetik? Marék Antal. 

Kenyeres Imre : Auróra. ( O f f i c i n a 
kiadóvállalat.) 

Az Officina kiadóvállalat kis köte-
tei ízléses kiállításuk, gazdag és jól 
megválogatott képanyagok miatt kez-
denek közismertté válni. Egyik leg-
szerencsésebb kiadvány Kisfaludy Ká-
roly Aurórajának feltámasztása, hiszen 
annak idején az Auróra is képeskönyv-
nek készült. Kenyeres Imre rendezte 
sajtó alá az anyagot. Az adott szűk 
keretben is elérte azt, ami talán min-
den szemelvényes kiadás legnagyobb 
eredménye : sikerült feltámasztania 
az 1820 és 1830 közé eső tíz esztendő 
hangulatát. Belelátunk az Auróra fej-
lődésébe, a kor forrongásába, az írók 
ízlésének átalakulásába (Kisfaludy 
Károly és a népdal), új műfajok kelet-
kezésébe. Ok nélkül egyetlen részletet 
sem közölt Kenyeres Imre, vagy stílus-
vagy művelődéstörténeti szempontból 
minden szemelvény fontos. Kár, hogy 
néhány megjegyzését a rokokó, szen-
timentális és különösen biedermeier 
stílusról nem fejti ki részletesebben. 
Különben két-háromsoros kísérő jegy-
zetei tömörek és jól bevilágítanak a 
korszak irodalmi életébe. F. G. 


