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ÍRÓ A SZÍNPADON ÉS A KÍNPADON. 
Irta: Majthényi György. 

Kosztolányi Dezső dicsőséges élete és tragikus halála olyan szuggesztív 
és fájó elevenséggel tárul elénk e könyv lapjairól, hogy a legmélyebb meg-
indultság fog el, amikor a könyvet becsukjuk. Hiszen Kosztolányi élete egy 
kissé a mi életünk is volt, kortársaké és barátoké, akik hosszú éveken át, 
a világháború kitöréséig, együtt ültünk vele a Baross-kávéház híres «Bal-
szélfogó»-jánál. Ifjúsága a mi ifjúságunk is volt, és amikor koporsóját a Kere-
pesi-temető sírgödrébe eresztették, egy kissé mi is vele temetkeztünk. 

A kínosan élethű fényképek sorozata, a költő ifjúkori naplója, majd 
későbbi levelezésének, alkotó munkásságának, házaséletének, utolsó szerel-
mének és végül hosszú, kálváriás betegségének ezernyi adata oly megdöbbentő 
őszinteségű térképét muta t ja a hisztérikus lelkialkatnak, a költő és az ember 
ezer ellentmondásból álló kúsza szövevényének, amelyet fölvázolni és meg-
vallani is heroikus vállalkozás volt. Az életet pedig végigélni mellette csak 
kivételes képességekkel lehetett, és a női alkalmazkodóképesség, a színészi 
alakítóképesség mellett talán az együvétartozásból eredő hősi önfeláldozásra 
volt leginkább szüksége annak, aki Kosztolányi mellett a feleség szerepére 
nemcsak vállalkozott, hanem abban ki is tar tot t . 

A hisztériás félelmek már gyerekkorában jelentkeznek. Fél a sötéttől, 
a haláltól, a betegségektől. «Játék közben beleesett az esővizes hordóba. 
Semmi baja se lett, az asztalra ültették, lehúzták róla a csuromvizes cipőt, 
ruhát s ő sápadtan kérdezgette édesanyjától: Nem haltam meg? Úgy-e, 
nem haltam meg?» 

«Ekkor már mindenki beszélte, hogy a kis Dide ideges, kímélni kell, 
titkolódzni kell előtte, mindent rá kell hagyni.» 

Tíz éves koráig örökösen betegeskedett. Naponta többször elfogta a 
köhögés, a fuldoklási roham. Nadrágocskája zsebében állandóan egy ezüst-
kanalat rejteget, hogyha valahol az utcán, vagy idegenben érné a roham, 
legyen mivel lenyomni a nyelvét. 

Pesten, az ezredéves kiállítás alkalmával a Lánchídon sikoltozni kezd 
és ki akar ugrani a csukott kocsiból, mert attól fél, hogy a zárt kocsival 
együtt belezuhannak a Dunába. 

«Hatodikos korában egy ebéd után benyit az ebédlőbe s az ebédlő-
díványon ott lát ja feküdni édesapját mozdulatlanul, fehéren, lecsüngő kezé-
ben forgópisztolyt szorongatva. A pisztoly piros bőrtokja kibontott inge 
között csupasz mellén hevert. Dide sikoltozni kezd, a többiek berohannak, 
apuska felriad álmából. Pisztolynak, bőrtoknak sehol semmi nyoma.» 

«Később valahányszor elmesélte ezt, valami ravaszkodás, bizonytalan 
mosoly ült az arcára, mint aki azt mondja : «Eltagadták, pedig hát két 
szememmel láttam. Ámbár lehetséges, hogy . . .» 

«Vajjon mi lehetett ez — kérdezi Kosztolányiné. — Lázlátomás? Vágy-
látomás?» 

Ha az ezután következőket előbbre helyezi a sorrendben, talán köny-
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nyebben megkapja rá a feleletet. T. i. azt írja : «Apuska sokszor és szívesen 
iszik. Gyakran kapatosan megy az iskolába. A diákok megjegyzéseket tesz-
nek az egyébként tisztelt igazgatóra. Az apa erejét nehéz elviselni a fiúnak, 
de gyöngeségét még nehezebb. Dide titokzatosan félrehívja apját a gimná-
zium udvarán és remegő ajakkal arra kéri, ne igyék többet . . .» 

A «vágylátomás» így sokkal megmagyarázhatóbb ennél a lelkialkatnál. 
Természetes, hogy ezt a hisztériás lelkialkatot levetkőzni nem tudja 

élete folyamán, de nem is akarja. Szeretne ugyan konfliktusain túljutni, de 
impulzivitása nem teszi alkalmassá erre. Szellemét már korán kezdi művelni. 
Igen tanulékony, tudásszomjas, szellemes. Munkaszorgalma és munkabírása 
óriási. Szelleme ragyogó felvillanásai mögött azonban mindig megérezni 
lelkének harmóniátlanságát, és gyakran úgy vettem észre, mintha valami 
kielégülést, sőt sarkaló erőt is talált volna ebben a harmóniátlanságban. Pedig 
sokszor gondolt arra, hogy szellemének erejével gátat vet gyöngeségeinek, 
félelmének. De aztán olyan jó volt a gyengét, a beteget játszani, hiszen az, 
ami a költőben az «örök gyerek», rendesen a felelősség elől való menekülés. 
Viszont ezzel szemben kötelességérzete, különösen a munkakötelességé, 
nagyon fejlett volt. De az ellentétek egész zűrzavara kavargott így benne. 
Kételkedés, túlzott önbizalom, félénkség és vakmerőség — sokszor csak 
a pillanatnyi pózért — váltogatta egymást. 

Sem az alárendeltséget, sem a mellérendeltséget nem tudta elviselni. 
Az élre tört és ambiciójában szeszélyes, féltékeny és tekintetnélküli volt. 
Amivel együttjárt időnkint és más viszonylatokban az is, hogy önzetlen 
jóbarát is tudott lenni. De Adyt kezdettől fogva nem bírja, és a közreadott 
levelek, amelyek Ady igazi sikerei előtt íródtak, olyan féltékenységről és 
irigységről számolnak be, amely még Ady halála után sem szűnt meg. 

«A modern irodalom trónusába egy kiálhatatlan és üres poseurt ültet-
tek : Ady Endrét» — írja egy helyütt Babitsnak. Az ellenszenv kifejezései 
később még erősebbek. 

A pozőrség vádja mindenesetre jellemző, ha Kosztolányiné alábbi val-
lomását olvassuk férjéről: «Volt benne valami a bohócból. Egy titokzatos 
magatartású csepűrágóból. Néha kísértetiesen emlékeztetett Watteau képére : 
«Gilles, a bohóc»-ra. Ezt az arckifejezést a tükör előtt is próbálta néha, hogy 
még pontosabb legyen. Világnézetet jelentett már ez a fintor, Esti Kornél 
rejtett, ki nem mondott véleményét az életről és a dolgokról». 

De csinálta ezt Kosztolányi másképpen is. Mielőtt a felolvasó asztalhoz 
ült volna, az öltözőben szétzilálta a haját és félrerángatta a nyakkendőjét. 
Magyarázatul hozzátette, hogy a közönség «bohém»-et akar látni a költőben. 

Hogy ez világnézet lett volna? A lélek magatartása volt, amely a világ 
dolgait a maga számára a legkönnyebben elviselhetővé akarta tenni és mene-
kült minden komoly felelősségvállalástól, helytállástól. Az «irodalom» külön 
elem volt a számára, ahol nem kellett kockázatot vállalnia az imádott testtel» 
az én-szeretet egyedül féltett templomával. Az irodalom a szellem játék-
területe volt, a testnek csak közvetítő szerep jutott benne, a léleknek ellenőrző. 
It t akkor és úgy dolgozhatott, ahogy kedve tartotta, csak önmagának tar-
tozott felelősséggel. Ezt szívesen és könnyen vállalta. Már amikor elsőízben 
katonai szolgálatra kell jelentkeznie, baj van. Mert az annyira féltett testről 
van szó és nem játékról. Idegei fel is mondják a szolgálatot és — szeren-
cséjére — könnyen meg is szabadul. Képzelhető, hogy a háború mennyire 
megviselte ! 



48 

«1915 februárjában megint sorozásra kell jelentkeznie. Idegrendszere 
már teljesen fel van dúlva, az utcára sem mer lépni egyedül. A szíve úgy 
kalimpál, mint a vészharang. Ütőere 160-at, 180-at ver.» 

Kiszuperálják. Hivatalt keres a fővárosnál, megkapja, de nem tudja 
elfoglalni. «Negyedórát se bírt volna ki az akták között» — írja Kosztolányiné. 
De vajjon az aktákról volt szó? És nem arról, hogy a hivatallal felelősség is 
jár együtt? Mert a feleséggel, a gyerekkel, barátokkal lehet felelőtlenkedni, 
sőt önmagunkkal is, de a katonasággal, a háborúval, a hivatallal, ahol mások 
életéről, ügyeiről van szó, nem lehet. Számtalan részletét idézhetnők még 
a könyvnek, és emlékeinknek is, ha e cikk feladatát nem haladná túl. Ragyogó 
ökonómiával, a saját szenvedéseinek háttérbe állításával mondja el Koszto-
lányiné a férje utolsó szerelmét. Még itt is, mint korábban a feketével és a sok 
szivarral kapcsolatban, elhárítja a felelősséget magáról. Miért adtok annyit? — 
kérdi a feketével kapcsolatban, most meg : Ha igazán szeretnél, nem hara-
gudnál érte. — És : Te vagy mindennek az oka, miért küldtél vissza a kas-
télyba. — És válni akar, s mindehhez a felesége támogatását, segítségét kéri. 
A kórkép mind tökéletesebb lesz. 

A Végzet végre is megelégeli a játékot a sok figyelmeztetés után. 
Betegsége komoly lesz. Csak könnyezve lehet végigolvasni, hogy a szen-
vedések milyen özönével kellett lelki gyöngeségéért megfizetnie. De ez volt 
a helytállás ideje. Valóságos kálvária. Neki talán tízszeresen az, mert ezeket 
a szenvedéseket nem háríthatta másra. 

Fájdalmas megdöbbenéssel tesszük le a könyvet. És ha a legnagyobb 
elismeréssel emlékszünk is meg Kosztolányiné pompás írói munkájáról, mégis 
fölmerül bennünk a kérdés : Mi akad majd fenn az Idők rostáján? A gyarló 
emberről szóló emlékek, vagy a költő munkái? 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM NÉPI HÁTTERÉNEK FÖLDERÍTÉSE. 
Szabó István: Ugocsa megye. Budapest, 1937. Akadémia. 
A magyar történettudomány tanulságokban és eredményekben való 

félszázados gazdagodásának első nagy tanubizonysága a szellemtörténeti 
forradalom volt, mely néhány évtized alatt teljesen átalakította a magyar 
tudományos gondolkozást és termőtalajává lett sok olyan új kezdeménynek, 
melyek talán itt-ott elhajlanak az eredeti szempontoktól, de amelyek átvet-
ték a módszer és a sokirányú érdeklődés egész sor eredményét. A magyar 
néppel szemben mind erőteljesebben megnyilvánuló felelősségtudat, a szel-
lemtörténeti iskola által felszabadított új szempontok és a pozitivista fegyel-
mezettség álltak a legújabb magyar történeti tudományágnak, a népiség-
történetnek bölcsőjénél. Nálunk Mályusz Elemér kezdeményezte ezeket, 
a németeknél már régen folyó kutatásokat, melyek hivatva volnának pótolni 
azt a hiányt, amely történetírásunknak szinte kizárólagos politikai és magas-
művelődési érdeklődése miatt keletkezett, t. i. megismertetni a felsőbb tár-
sadalmi osztályok története mellett a tulajdonképpeni nép öntudatlan életét 
és kulturális tevékenységét. Az utódállamok tudományossága előszeretettel 
hangoztatja, hogy az ezeréves Magyarország magyar jellege csak külső máz 
volt, a mélyben idegen eredetű és gondolkozású népek élték elnyomott éle-
tüket és a trianoni béke csak a való helyzetet leplezte le és emelte politikai 
érvényre. A népiségtörténet vállalja azt az óriási feladatot, hogy a magyar 
történelem magyar népi hátterét felderítse s egyúttal rávilágítson arra is, 
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hogy milyen építőjellegű közös munkát végeztek Magyarország magyar és 
nem magyar népei addig, amíg a legújabbkori politika egymással szembe nem 
fordította őket. Mindaddig, amíg csak a politikai és magasabbrendű kul-
turális életet szemléljük, képtelenek vagyunk megérteni azt, ami velünk 
a háború után történt, hiszen kétségtelen, hogy a mélyben dolgozó, öntudat-
lan és még ma sem eléggé ismert népi erőnek részök volt katasztrófánk előfel-
tételenek kialakításában. Amellett napról-napra inkább be kell látnunk, hogy 
egy nemzet jövője népi erőtartalékaitól függ és ma, mikor a fajok öncélúan 
akarják életüket berendezni, mind a legősibb és egyedül állandó népi alaphoz 
térnek vissza. A kor zavaros eszmeáramlatai közepette biztos vezérfonalat 
adhat az a tudomány, amelyik e népi alapréteg összetételét, sorsának ala-
kulását, történeti szerepét világítja meg. 

Hóman Bálint elévülhetetlen érdeme, hogy felismerte ennek az új tör-
téneti tudományágnak korszakos fontosságát és a kutatók támogatására 
sietett. Neki köszönhető elsősorban, hogy a Magyarság és Nemzetiség c. 
könyvsorozat első kötete az Akadémia kiadásában napvilágot láthatott. 
Domanovszky Sándorral együtt közreműködik a Mályusz Elemér irányítása 
alatt álló kiadványsorozat szerkesztésében s ha ez teljes lesz, a magyar tör-
ténelemnek talán legfontosabb problémája tisztázódik általa. Szabó István 
munkája, Ugocsa megye népiségtörténete, módszerében és eredményeiben 
sejteti, hogy Magyarország megirandó népiségtörténete milyen meglepő képet 
fog elénk tárni ezeréves történetünk igazi alapjairól és alakító erőiről. Csak 
ennek ismeretében lehet majd helyesen értékelni azt a sok munkát és vért, 
amit őseink az országért áldoztak. Új világot fedez fel a népiségtörténet s ez 
az új világ jelentőségében és gazdagságában nem marad mögötte történetünk 
eddig felkutatott területeinek. Amit eddig csak felületes, odavetett, homályos 
ötletekkel, részmeglátásokkal próbáltak megmagyarázni: az osztályokat 
egybefoglaló egész magyarság történetét, a nagy organizmus csodálatos élet-
titkait, betegségeit, fel-fellendülő erőkifejtéseit, azt a népiségtörténet vilá-
gosan, megdönthetetlen adattömegekkel alátámasztva fogja megértetni. 

Ugocsa megye élete kicsinyben az egész magyarság sorsát példázza, 
kiolvashatjuk belőle népünknek és vezetőinek országépítő kultúrmunkáját, 
társadalmi életét, küzdelmeit természettel, ellenséggel, saját hibáival, viszo-
nyát Magyarország nemzetiségeivel s azt a végzetet, mely sorainkat meg-
ritkította és természetes életkereteink kitöltésére képtelenné tett. 

Ugocsa megye hegyes, mocsaras terület, az emberi élet csak a leg-
nagyobb küzdelmek árán bírta meghódítani. Történelmünk első századaiban 
a Kende-törzs gyepüterülete volt s csak a XII. század végén kezdte az addig 
gyér szláv népességű földet a magyarság megszállni. A XIII . század közepéig 
a királyi erdőispánság népei voltak úgyszólván egyedüli lakosai. A század 
nagy társadalmi változásai csak a tatárjárás után kezdték Ugocsát is átalakí-
tani, a királyi várbirtok a nagyszőllősi hegyvidékre szorult, a nyugati sík-
ságon a királyi birtok körül északról délre a Gutkeled, a Hontpázmán és 
a Káta nemzetségek birtoktestei alakultak ki, köztük a Tisza és a Batár 
mentén kisnemesi faluk keletkeztek. A nyugati síkvidéket így színmagyar 
kisnemesi és jobbágylakosság szállta meg s csak a XIV. század közepén 
jelentek meg a hegyekben északon rutének és délen románok. Igy is 
a XVII. századig a megye lakosságának több mint 80%-a magyar volt. 

A XVI. századvégi mintegy 1800 ugocsai jobbágycsaládnak 86%-a 
a magyar lakosságú síkterületen élt s a rutén és román hegyvidék alig volt 
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betelepítve. A Perényi-családra szállott királyi birtokon, a Gutkeledek, 
Hontpázmánok, Káták és a kisnemesek birtokain éltek ezek a jobbágyok 
s bár az egykorú összeírások kétharmad részüket szegénynek állítják, élet-
n í v ó j u k m é g i s e m b e r i n e k m o n d h a t ó , a s z e g é n y e b b j e 1 0 — 3 0 , a g a z d a g a b b j a 
40—50 kalangya után fizetett dézsmát. A kisnemesség helyzete a gyakori 
birtokosztódás miatt fokozatosan romlott, soknak már egyáltalán nem volt 
jobbágya s maguk művelték földecskéiket. 

A XVII . és XVII I . században döntő változások történtek. A síkvidék 
magyar lakossága évről-évre csökkent, lengyel, ta tár dúlások, a kuruc-labanc 
háborúk 1715-ig egynegyedére fogyasztották le a megye lakosságát. Míg 
azonban a csapások a magyarlakta síkföldet pusztították, addig a hegyvidék 
szaporodott. A rutének száma 300%-al, a románoké 600%-al szökött fel két 
évszázad alatt, tehát a XVIII . század végén észlelhető szaporodás az idegenek 
túlsúlyát biztosította. Csak az Éger-mocsár által védett Káta-faluk őrizték 
meg eredeti magyarságukat, a többiekben a lakosság nagymértékben kicseré-
lődött. Igy olvadt le 46%-ra az ugocsai magyarság. A XIX. században 
a zsidóság hódított nagy területet a megyében : míg 1743-ban csak 19 zsidó 
család élt Ugocsában, 1910-ben már az összlakosság egytizedét tették. 

A XVIII . század folyamán a megye jobbágylakossága a XVI. századi-
hoz mérten megkétszereződött, de mivel a jobbágytelkek száma nem szapo-
rodott párhuzamosan, a szociális nívó nagyot süllyedt. Míg a XVII. századig 
aránylag gyakori (30%) az egész- vagy féltelkes jobbágy, a XVIII . század 
átlaga már az egynyolcad jobbágytelek. A hegyvidéken néhol egyáltalán 
nem is volt szántóföld, erdöllés, fuvarozás, állattenyésztés járta, de ezek a 
foglalkozási ágak sem biztosítottak jólétet. A kisnemesség különösen meg-
szenvedte a szaporulatot, mert a felaprózott törpebirtokok néha még a job-
bágyi életszínvonal elérésére sem adtak lehetőséget. A XVIII . századi szigorú 
nemességfelülvizsgálások egész sorát utalták a jobbágyok közé az armalist 
felmutatni nem bíró, szegény kisnemeseknek. 

A XVIII . század folyamán társadalmilag és nemzetiségileg gyökeres 
változáson ment át Ugocsa megye társadalma s ez elsősorban a törzsökös 
magyarságot sujtot ta . A trianoni békeszerződés aztán ezt az egész magyar 
kultúrterületet, nem tekintve a még most is felényi magyarságot, egy 0.1 
négyzetkilométernyi lakatlan terület kivételével, elszakította Magyaror-
szágtól. 

Az ugocsai magyarság sorsának ez a képe a könyv második felében 
felhalmozott és rendszerezett adatokból vitathatatlan valóságként bon-
takozik ki. A könyv módszerében az aprólékosságig lelkiismeretes és tár-
gyilagos tudományos munka iskolapéldáját mutat ja . A történész Szabó 
István az adatgyüjtés, a társadalmi, gazdasági, demográfiai előadás terén 
és munkatársa, a nyelvész Kniezsa István az adatok nyelvészeti megrostálása 
és rendszerezése által, a mai tudomány magaslatán álló művet alkottak. 
Talán a települési formák, az életmód, a topografiai adatok tanulsága bővebb 
feldolgozást igényeltek volna, de az ezekre és még néhány részletkérdésre 
vonatkozó kritika szaklapba kívánkozik és a könyv mondanivalóját lénye-
gében nem módosítaná. Makkai László. 
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Villani Lajos: A renaissance úttö-
rői. (Franklin-Társulat.) A Frank-
lin-Társulat «Kultúra és Tudomány» 
című sorozatában, melyet annyi ki-
váló fiatal magyar tudós, író és kri-
tikus neve te t t ismertté a szélesebb 
körű művelt közönség előtt, most 
megjelent Villani Lajos báró könyve 
i s : A renaissance úttörői. Villani 
Lajos báró nevét és szerepét, külö-
nösen az olasz-magyar kapcsolatok 
jelenkori kimélyítői között s főleg a 
Napkelet olvasói előtt nem is kell is-
mertetnünk, hisz lépten-nyomon ta-
lálkozunk vele, ahol egyrészt olasz 
kultúresemények, másrészt külföldi, 
különösen az olasz közönség megisme-
résére érdemes magyar irodalmi vagy 
művészi jelenség beszámolójáról van 
szó. 

Nem is lehetett volna méltóbb 
névre gondolni, mikor az a gondolat 
felmerült, hogy az olasz rinascimento 
úttörőit a mai, különösen olasz kri-
tikai álláspont alapján ismertessék a 
magyar olvasóközönséggel. Szent Fe-
renc, Dante, Petrarca, Savonarola 
neve bizonyára ismeretesek előttünk, 
de ezzel a tárgykörrel valahogy úgy 
van mindenki, hogy mivel nagyon is 
ismeri, könnyen megelégszik az ál-
talánossal és a részletkérdésekben 
meglehetős bizonytalan. Éppen ezért 
szükség volt rá, hogy összefoglaljuk 
és egységesen lássuk e két század 
szellemi óriásait. Tévedés volna azt 
hinni, hogy i t t már nincs semmi új 
mondanivaló. Ellenkezőleg; az ú j 
olasz kritika igen jelentős felfedezé-
seket és átértékelő munkát végzett e 
téren. Gondoljunk csak legalább Pa-
pini nevére, aki különösen Dantéval, 
de a többi nagy olasz költővel, író-
val kapcsolatban is számos új szem-
pontot vetett fel. Ami pedig «régi» 
tudásunkat illeti, ezt sem árt fel-
frissíteni s a nagy szellemek kultu-
szát újra meg újra átlelkesíteni. Na-
gyon helyesen járt el tehát Villani 
Lajos báró, amikor nem tartózko-

dott ez átértékelő mozzanatoktól s 
száraz adatközlő, elvont, tudomá-
nyos módszer mellőzésével az egyéni 
átélés melegét ju t ta t ta érvényre. 

Különösen érdeklődésre ta r tha t -
nak számot azok a vitázó s a jelenlegi 
olasz állapotokra vonatkoztatott so-
rok, melyeket Dante politikai írásai-
val kapcsolatban ír nagy meggyőző-
déssel. Egyáltalán : a rinascimento 
nagy előfutárainak jellemzése, értel-
mezése, egységes szemlélete nagy át-
élő erőről tesznek tanuságot, s azért, 
amit esetleg a szorosan vett tudósi s 
merev szempont hiányolhatna, bőven 
kárpótol a mély emberi átélés tüze és 
gyöngédsége. S nem szabad megfeled-
keznünk arról sem, hogy Villani mon-
danivalóját színes, mindamellett sal-
langtalan nyelvbe öltözteti, előadása 
könnyed, ugyanakkor pontos és hig-
gadt, előkelő. 

Mindent összefoglalva, ez a könyv» 
ahogy van, nagy nyeresége az olasz 
kultúrtörténet iránt érdeklődő ol-
vasóközönségnek, de joggal kiérdemli 
a tudósaink figyelmét is. 

A szép kiállítású kötet elé Gere-
vich Tibor írt, avatot t kézzel, nemes-
hangű előszót. Igen találóan jegyzi meg 
ebben a szerzőről, hogy «nemes olasz 
vérét mélyen érző magyar szív hajtja», 

Füsi József. 

Massimo Bontempelli: Halálos élet. 
(Fordította : Rónai Mihály András. 
Budapest, é. m. Athenaeum.) Különös 
benyomást kelt a könyv az olvasóban, 
aki megszokta, hogy a mai regény az 
élet egy többé-kevésbbé terjedelmes 
szakaszát adja, bánataival és örö-
meivel, drámáival és szürkeségeivel 
és ez életszakasz játékosainak szün-
telen fejlődésben lévő jellemrajzával. 
Az olvasó tehát megszokta a XX. 
század regényeiben azt, hogy az író 
a fejlődésmenet érzékeltetésére az 
életnek minél több mozaikdarabját 
igyekszik egyberakni, amint mondani 
szokták, a modern idők eposzát adja 

4* 
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s ezzel a mai életteljesség műfajává 
válik a regény. Nos, Bontempelli 
megakasztja a regényírás e módszeré-
nek sorát. A többiek az események 
és életjelenségek felhatványozott 
rendjét muta t ják be, Bontempelli 
viszont valósággal gyököt von a hősei 
körül és által bonyolódó cselekmé-
nyekből. A többiek a mai életfolya-
mat felfokozottságának megfelelően 
szintézist próbálnak bemutatni, ő 
meg leegyszerűsít és a végzetszerű 
közös nevezőjére hoz mindent. 

Elméletileg nincs is baj Bontem-
pelli regényével. Ezt a művet ugyanis 
némi jóindulattal úgy is felfoghatjuk, 
mint a Végzet egyik újabb megnyil-
vánulását a földön és eszerint már 
nem a Médici-család viaszbábszerű 
tagjai a hősök, hanem maga a Vég-
zet. Igaz ugyan, hogy éppen ezen a 
ponton nagy csorba esik elméleten 
és Bontempelli regényén egyaránt, 
mert akármiképen alakul is valamely 
regény menete, a műfaj alapkövetel-
ményétől, a fejlődés ábrázolásától 
sohasem térhet el. Bontempelli vég-
zete, mint általában a végzet, viszont 
soha sincs fejlődésben és szerepe 
mindössze abban áll, hogy időről-
időre megjelenjék halál képében az 
emberek között és figyelmeztesse őket 
a kikerülhetetlenre. Bontempelli csú-
fondáros természetére vall azután, 
hogy a regény lapjain éppen egy 
apát ra bízza a végzet felderítőjének 
kétes szerepét. 

Pedig nyilvánvaló, hogy Bontem-
pellit az elmélet haj to t ta e műve 
megírására. Az az elmélet, amely az 
antik tragédiákról és Anankéról is-
meretes. Amolyan modern sorstragé-
diát szándékozott tehát létrehozni, 
sorstragédiát, melyben egy család 
tagjai hiába küzdenek a végzet ellené-
ben, ötéves időközökben egyiküknek 
mindig meg kell halnia. Ez így látszó-
lag a félelmetes görög hősi családok 
tragikuma. De csak látszólag, mert 
azok a nagyszerű antik családok uj-

ja t húztak az istenekkel, vakmerőek 
voltak, elfogta őket a hybris láza, 
amiért még a legkésőibb ivadékoknak 
is lakolniok kellett. De a Nagy Öreg-
asszony családja távolról sem lázadó, 
jámbor papírosemberkék valameny-
nyien. Miért kellene tehát ilyen félel-
metes következetességgel a sors és az 
elmulás időpontjának pontos isme-
retével elveszniök? ! E kérdésre már 
az író sem tud megfelelni. Másrész-
ről meg az élet viszonylatában ez a 
regény nem állja meg helyét. Lehet 
szépen kigondolt elmemű, elméletnek 
regényszerű példázata, de az élethez 
e munkának nem lehet köze. Az ol-
vasó lelkében ma szükségszerűen ki-
bontakozó pozitív hit önkénytelenül 
is visszaveti a végzetről i t t kapott 
áltörvényszerűséget, amit még a vé-
letlenek badar játékossága is nehezen 
magyaráz. 

Mindez nem jelenti azt, hogy ezt 
a könyvet néhányan nem olvassák 
szívesen, különösen olaszul, mert 
Bontempelli eredeti mondatainak 
annyi a zenei és festői szépsége és a 
stílusnak olyan átütő erejű művésze. 
Kár, hogy a fordítás nem tudja meg-
közelíteni az eredetit, a magyar mon-
datok mögött Bontempellinek, éppen 
legnagyobb értéke, az a különös köl-
tői hangulat sikkad el. 

Dénes Tibor. 

Erdős Renée: A Timóthy ház. 
(Révai-kiadás.) 

Vigyázat! Csak bárba járóknak 
ajánlható. A legügyesebb mixer re-
ceptje szerint készült az alábbi mó-
don : 

Végy egy adag grófot, persze 
római istenekre emlékeztető emberpél-
dányt, adj hozzá egy önmaga fényé-
től eltelt asszonyt, aki sajátságos mó-
don csak nagyvenéves korában jön 
rá, hogy a kis élvezetekről nem sza-
bad lemondani egy nagy eszmény 
kedvéért. (Ez eléggé csodálatos, mert 
Erdős Renée hősnői hamarébb szok-
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tak erre ráébredni.) Helyezd őket egy 
bódítóan szép sziget buja virágai és 
őskori emlékei közé, cseppents belé 
egy kis divatos buddhizmust, néhány 
hitetlen szólammal füszerezve az élet 
realitásában való hit javára, végül 
az egészet finoman permetezd be az 
erotikum átlátszó cselfogásaival: íme, 
kész az i t a l ! Jöhetnek a szomjasok 
jó nagy poharakkal, telik bőven, min-
den rendű és rangú olvasó számára, 
hiszen ötszáz, írd és mond : ötszáz 
oldal! Gyönyörű kiállítás ! Súlyos 
pénzt kell fizetni érte ! (Egy család 
négy nap ebédelhetne belőle.) Sür-
gősen jelentkezzen, akinek szomját 
oltotta ! Mert az én szám megkesere-
dett tőle. 

Drága Asszonyom ! A név és a 
mult mégis csak kötelez. Én nagyon 
szerettem az «Új sarj» íróját és későbbi 
könyveiben is emlékszem ragyogó 
oldalakra és tiszta célkitűzésekre. 
Miért ad hát az selejtes árut, akinek 
bőven telne másra is ? Erdős Renée 
nem úgy indult el az irodalom ívelő 
útján, hogy időnként bujkálva, mel-
lék ösvényeken osonjon és kiszol-
gálja a hisztériás dámák fantáziáját . 
Én valaha büszke voltam, hogy egy 
asszonyíró így tudott és mert írni, 
mint ahogy ön, Asszonyom és ezért 
fáj , hogy egyre jobban és jobban ki 
kell ábrándulnom abból az Erdős 
Renéeből, akiről mindig azt hittem, 
hogy csak pénzszűke miatt folyamo-
dott olyan furcsa témájú regények-
hez, melyeket sok ezer példányban 
csak éppen ezért adnak el. Mindig vár-
tam, hogy az évek múlása felszínre 
hozza újra azt az ékkövet, amelyik a 
homlokán tagyogott, mikor írói út-
ján elindult. De ön, Asszonyom, in-
kább újabb és újabb iszapot halmoz 
föléje, hogy akik valaha hittek Ön-
ben, azok se fedezhessék fel többé. — 
Bevallom, fá j t ezt a kritikát megír-
nom, de tartoztam vele igazságnak 
és az ön írói művének Asszonyom. 

N. M. 

Biró Vencel: Képek Erdély multjá-
ból. (Kolozsvár, a Minerva kiadása.) 

A kiváló piarista tudós «Erdély 
követei a Portán» és a «Keserű ser-
bet» szerzője a könyvpiacon újabb 
kötettel jelentkezett, amelyben ki-
sebb érdekes képeket elevenít meg 
a történeti Erdély multjából az er-
délyi magyarság számára. Aki a mos-
tani erdélyi viszonyokat csak vala-
mennyire is ismeri, az tisztában lehet 
az ilyen munkák nagy jelentőségé-
vel és értékével. A kétségkívül ma-
gas tudományos és esztétikai valőrön 
kívül is fontosabb az a szolgálat, 
amelyet az ilyen művek szerzője tel-
jesít a magyarság iránt. Erdélyben, 
még a hitvallásos magyar iskolákban 
sem tanítanak ma magyar törté-
nelmet, legfeljebb a világtörténe-
lem keretében kap valami igen keve-
set a sokféle anyaggal agyonnyomo-
rított magyar diák és így az e téren 
hiányzó ismereteket a szülői háznak 
és az áldozatot igénylő önművelés-
nek kell pótolnia. Biró Vencel egyik 
ilyen régebbi munkája előszavában 
meg is mondja, hogy jórészt ez volt 
a célja, amikor a szépírói tollat kézbe-
vette. A szerző elsősorban tudós, 
historikus, Erdély történelmének ala-
pos kutatója és ismerője, de mégsem 
resteli, hogy látszólagosan alábbszáll-
jon egy fokkal és nem kizárólagosan 
szakkönyvet írjon, hanem tanulsá-
gos, mindamellett élvezetes és gyö-
nyörködtető munkát adjon a művelt 
erdélyi nagyközönségnek. Örömmel 
és fokozott érdeklődéssel olvastuk 
végig ezeket a kis történeti karcola-
tokat, amelyek az elsüllyedt régi 
Erdély egy-egy színfoltját hozzák 
elénk. Egyik-másik, mint aminő pl. 
«Huszti András bujdosása» vagy a 
«Vass Pál katonaélete» különösen ízes 
és hangulatos történet. De a többiek 
a török korabeli Erdély jelenetei is 
megfognak, épülünk, tanulunk be-
lőlük, köszönjük, hogy mindeme szel-
lemi kincseket Biró Vencel megmen-
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te t te velünk is. Kristálytiszta, ne-
mesen magyar stílusa különértéke a 
könyvnek. Mihály László. 

Wiliam Walsh: «A bűn sodrában». 
(Fordí tot ta : Bányai K. Mária, Élet-
regények.) 

A némileg megtévesztő cím de-
tektív-regényt sejtet, azonban né-
hány oldal elolvasása után kiderül, 
hogy mégsem a szokványos amerikai 
detektív-történet. Ugyan a mese egy 
gyilkos leány és annak ártatlanul 
elítélt vőlegénye körül bonyolódik és 
ju t el a megnyugtató kifejletig, de 
már a tendenciája folytán sem lehet 
ezt a művet azokéval egybevetni. 
Egy gonosz hajlamaitól elkapott és 
a végzetes züllés felé fokozódó gyor-
sulással sodródó fiatalember meg-
javulása, bensőjében való megigazu-
lása és talpig emberré való válása 
a börtönben, ahova menyasszonya 
és egy hamis eskü folytán került. 
Nyilvánvalóan irányzatos ez a munka, 
erkölcsnemesítő célzata azonban 
nem válik az érdekesség vagy a mű-
vészet kárára. A meséjét ugyan, fő-
ként a leány, Nina Mateskas jelenetét 
a haldokló Casimirral sem lélektani, 
sem más szempontból nem tar t juk 
a művészi realitás alapján lévőnek. 
Ez erőszakolt s mesterségesen fel-
fokozott izgalma valószínűtlen és 
olyan, mintha amerikai gengszter-
film vásznáról került volna a könyvbe. 
Annál érdekesebbek és jobbak a re-
gény felépítésének vázánál az apróbb 
részletek, az epizódok és általában 
a háttér. A szerző, aki nyilván len-
gyel származású amerikai, színesen s 

megragadó hűséggel és illúziókeltés-
sel vázolja az újvilágba kivándorolt 
lengyelek és litvánok életét és a 
regény oldalairól hasonlóképpen stí-
lusosan bontakoznak ki a háború 
előtti és utáni amerikai kisváros 
körvonalai, Burke atya markánsan 
megrajzolt profilja pedig ízelítőt ad 
az amerikai katolikus papok prak-
tikus és a helyzethez mért eszközök-
kel való küzdelméből a hitért. 

Mihály László. 

Férfihűség. (Várkonyiné Haracsi 
Erzsébet, Kaposvár, Berzsényi Tár-
saság.) 

A kis kötet címét adó novellában 
az írónő azt írja a férfihűségről, hogy 
úgy válik semmivé, mint a könnyű 
szélfuvásra a mezei pitypang fehér 
könnyű bóbitája. Egy gyermekkori 
emlék végére került példázatul ez a 
nagyonis nőies hasonlat csattanónak 
és nem is gondolja az írónő, hogy ez-
zel tulajdonképpen önmaga mon-
dotta ki könyvéről a kritikát. Mert 
tulajdonképpen nem rosszak ezek a 
terjedelemben és színvonalban a vi-
déki lapok tárcáinak mértékéhez 
vett írások, az érzelmesebb és ke-
vésbbé igényesebb olvasóban kelte-
nek is bizonyos hangulatot, azonban 
középszerűek és súlytalanok és ami-
kor a kritikus elé jutnak, éppen úgy 
szerteröppennek nyomtalanul, mint 
a pitypang. Az írónő jószándékát 
nem vonjuk kétségbe, bizonyos kész-
séget sem tagadhatunk meg tőle, 
azonban novellái mégsem jutnak el 
a komoly kritika vonaláig. 

M. J. M. 


