
E L V E K É S M Ű V E K 

« É L Ő K E T N É Z E K » 
Jegyzetek Mécs László új kötetéről 

A szellem nagyjai kezet nyujtanak egymásnak az évszá-
zadok fölött, mint azt Babits Mihály taní t ja . Igy nyuj tot ta át 
kar já t fellépésének első percétől fogva a határon Magyarország 
felé Mécs László. Most, hogy hazajött, hogy i t t van közöttünk, 
mint állampolgár is, csak azt lehet mondani : visszaérkezett, 
messzi ú t ró l ; visszaérkezett az, aki a távolból is i t t volt mindig 
a magyar szellemi életben, akár az elutazottak, akik sohasem 
hagyhatják el örökre a tá ja t , ahová életük szövődött. Mécs 
Lászlónak eddig két jelzője vo l t : felvidéki magyar költő. 1938 
novembere óta csak egy van : magyar költő. Egy jelzővel kevesebb, 
de ez a fogytkozás : győzelem az időn, a költő szívének győzelme 
a rideg valóságon. 

Mécs Lászlónak, az embernek éppúgy, mint a költőnek, 
személyi helytállásának éppúgy, mint verseinek, fontos jelentősége 
volt a magyar irodalom elől elbarrikádozott Felvidéken. Benne 
ismét Ady nemzedékének és magának Adynak izgalma vetett 
hul lámot: magyarságát sokszorosan érezte, s minden sorából 
ennek az intenziv magyarságnak forrósága csapott elő. Milyen sze-
rencse volt ez a kapcsolat Adyval és Ady problémáival! Egy szinte-
lenebben magyar karakter elszintelenítette volna maga körül az 
egész felvidéki magyar irodalmat. Mécs László azonban kezdettől 
fogva minden csak nem szintelen. Ifjúságának vére hevíti maga-
tartását, ha költői alázatában csak egyszerű mécs is, nagyszabású 
magatartása lobogó fáklya, mely messzire világit. Irodalom 
csak ilyen egyéniség körül alakulhat ki igazán jelentőssé, igazán 
komollyá. Ahogy Végvári egekbe kiáltó fájdalma egyszerre 
visszhangot keltett Erdély magyar íróiban, Mécs László ifjú 
lobogása lángra lobbantotta a felvidéki szíveket. Komoly irodalom-
történeti jelentősége ez, — személye egyben tükre egy egész 
szellemi megmozdulásnak, szellemi életnek is. Ha azt kérdezné 
valaki : van-e Ady eszméinek továbbvivője a kortárs magyar 
irodalomban, nyugodtan mutathatunk Mécs Lászlóra. Mindazt, 
amit Ady magyar poézise jelentett, ő vitte tovább a jelen útján. 
Epigon? Senki sem mondhatná r á : benne egy nagy költő ered-
ményei folytatódnak tovább önnön vérmérsékletének izzásában. 
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Mi Mécs László magyar lelkiismeretének mély-rétege? 
Az, hogy a nemzeti és faji problémákat szociális gyökerükben 
nézi. Mécs Lászlóban nincs semmi gőg a másik magyarral szem-
ben, szemlélete sohasem magyar osztályszemlélet. A vér magyar-
sága mellett ismeri a feladat magyarságát, ezért lesz általánosabb 
érvényű benne minden magyar fájdalom, kiáltás, reform-igény, 
ösztönzés. Komoly szocializmus az övé : krisztusi szocializmus. 
Gyönyörű kettősség ez, egyetlen ágon kettős-származású hajtás : 
a magyaré és az örök emberben létező szociális szamaritánusé. 
Ehhez a kettősséghez aztán kellett valami a kisebbségi sor egy-
másrautaltságából. Magyar a magyar mellett élt itt, osztályokon 
felül végzetesen és gyönyörűen egybekapaszkodva, az egyes 
lélek kérdései fölolvadtak a közösség érzéseiben, mindenki önmagá-
ért felelt és társaiért. Ez a helyzeti szerencse tette egyre érettebbé, 
nemesebbé Mécs László szociális verseit. 

Soroljuk el sorra Mécs László költői egyéniségének megismert 
jegyeit: magyarság, szociális felelősség-tudat, kisebbségi helyt-
állás. Rokon-szavak ezek, egyik a másikért felel, Mécs László 
kitűnően olvasztotta egyetlen konglomerátummá őket, mint 
aranynál aranyabb ötvözetté nemes fémeket a tűz. Ha valaki 
egyetlen vers tükrében akarja látni ezt a Mécs-portrét, olvassa 
el új kötetének legszebb versét. A címe : «Nem megyek Rodostóba». 

Én menjek el innen? Én ide nem jöttemi 
Én mindig itt voltam világ kezdetétől, 
emberformán várva a sárosi rögben. 
Tiportak jelettem római légiók, 
hun lovak, gót, tatár, osztrák paták. Jöttek 
s eltűntek. Nem hoztak s nem hagytak semmi jót. 

E föld része voltam. Egyszer intett Isten 
s emberré virultam. Az anyám álmain 
keresztül e földből így kaptam a testem: 
sárosi dombokon piroslott a málna, 
fényt evett a búza, krumpli kotlott fészkén 
s ezekből lett testté bennem anyám álma. 

Nem vagyok Rákóczi. Nem rokonom nékem 
sem a muszka cár, sem a francia király. 
Mint testem e földben, lelkem élt e Népben, 
mezitláb harcoló rongyos kurucokban: 
magyarban, szlovákban, ruszinban. Szívemben 
porladt kuruc ősök vágya újra dobban. 

5* 
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A vers egyre ünnepélyesebb lesz, nemcsak külső pátosza növek-
szik meg, hanem a belső is, gyönyörű fokozással, formai előkelő-
séggel. A száműzetésbe küldött költő maga mellé állítja népét, 
a hármas arcú felvidéki népet, az atyátlant és kimondja szóval 
is hivatását: 

Atya kell népemnek! Húzhatnak karóba, 
szívem van: maradok népem egy Atyjának. 
Nem megyek sehová semmi Rodostóba, 
mert Rodostó-éltem volna nékem Pesten. 
Ha meghalok, ezt a földet trágyázza meg 
új, szebb kuruc álmok tavaszához testem. 

Amit Ady jövendölt verseinek csodájával, kétségeinek viharzá-
sával, Mécs László megvalósította önmagában, szerepében a 
Felvidéken, szerepében a magyarság életébe ötvözötten. 

Mi kíséri ezt a nagy stílusú költői fellépést Ady költői hang-
jából? A stílus képiessége, a hasonlat-kincs hasonlósága egy 
hangsúlyozottan «mécslászlói» hangon belül. Igy verset írni csak 
annak szabad, aki örököse Ady elveinek, aki tud olyan vakmerő 
lenni, hogy a próféciákból a realizálás felé is mutasson. Ez sikerült 
Mécs Lászlónak a királyhelmeci parókián, ezért éri a tettekkel-
betetőző sokáig várt, de megérkezett öröme. A költő, aki a jobb 
jövő felé mutatott, az igéret földjének küszöbén ál lhat: kell 
ennél nagyobb elégtétel annak, aki mindig az ígéret földjéről 
dalolt? Mécs László felolvasztotta önmagában Ady sajátos nyelvét, 
sajátos szimbólikáját és kézzelfoghatóbbá tette a jelentést. Ady 
minden modernsége mellett is konzervatív volt egy költői pátosz-
ban, mindig hű volt a költészet bentről kötelező tárgyilagosságá-
hoz. Mécs Lászlóból fék nélkül rohan elő minden indulat, minden 
izgalom, ez a költő egyszerre nyalábolja fel az új élet szavait és 
bőségesen, az első pillanat indulatának ötletszerűségével kapcsolja 
érzékletes jelentőségűvé a szavakat. Igy alakult ki a «mécslászlói» 
nyelv, a dús sodrású pátosz. Szavalható költő, aktív költő. Semmi 
sem mond többet róla, minthogy a magyar líra nagy harminc-
esztendejében Ady után az első, akit szavalni lehet, aki felgyujtja 
a pódiumok körül a magyar hallgatóságot. 

Egy fehér reverendás pap lángoló verseket szaval az el-
ragadtatott közönségnek, — hányan ismerik ezt a képet! hányan 
hallgatták ezt a poézist így ! Mindenki láthatta : itt többről van 
szó, mint versíró papról, költő-papról. Mécs Lászlóban a pap 
is lényeges elem, ez a költő kettősen pap. Bontsuk szálakra 
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verseinek jelentésében mindazt, ami a papé, a katolikus papé. 
Magyarországon a katolikus költészet gyökerei a barokkban van-
nak épúgy, mint a szentbeszédé. Pázmány Péteré a kezdemé-
nyezés, ő döntötte el a magyar prédikáció sorsát a szépirodalom 
felé. Az evangélium epigrammatikus szépsége ihlet meg egy 
Bossuet-t, egy Pascalt, — Pázmány Péter földíszíti az epigram-
matikus magot a barokk-kor színeivel, gazdagságával. Azóta a 
katolikus költészet Magyarországon gazdag költészet, s ez a 
gazdagság talán illik is hozzá, mint Szűz Mária köntöséhez az 
arany és kobalt. Mécs László a katolikus pap barokk lelkiségével, 
barokk nyelvével nyul a modern élet témáihoz. Adyt már megis-
mertük mesterének, most megismertük második tanítójának a 
barokk Egyházat. Ady és a barokk-gazdagság, a magyarság 
sorskérdései és az Egyház barokká stilizált érzelemvilága : íme 
Mécs László ihletőinek külső és belső nevei. Ez a gazdagság 
teszi aztán annyira pompássá, elevenné verseit, ezért mutat 
egész költészete, — első versei épúgy, mint a legfrisebbek, — 
indás, dús, árnyalatos képet, akár az egzotikus növények, melyek 
illatukban, izűkben karakterükben muta t ják az anyaföld puritán 
gazdagságát, leveleikben, színeikben, csodálatos formáikban 
pedig a varázslatos déli nap szeszélyét. 

Mécs László hazaérkezett Magyarországra. Fogadja azzal a 
szeretettel mindenki, amelyet megérdemel és őrizze szívében 
változatlanul annak, akinek megismerte és annak, akinek versei 
ezekben a jegyzetekben megmutatták. Thurzó Gábor 

Felvidék. (A visszaszerzett és 
a még visszavárt Felvidék. — 
Dante-kiadás.) 

A legaktuálisabb könyv. Tel-
jes képet ad Felső-Magyaror-
szágról. Elsősorban azokkal a 
részekkel foglalkozik, amelyek 
húsz évi nehéz várakozás és 
szenvedés után visszatértek az 
anyaország testébe. De nem 
feledkezik meg azokról a ré-
szekről se, amelyek a Kárpátok 
ölelő övezetében elszakíthatat-
lan részei Magyarországnak s a 
földrajz, a történelem, a közös 
kultúra és a gazdasági törvé-
nyek kényszere alatt előbb-
utóbb szintén visszatérnek. Meg-

ismerteti velünk ez a kitűnően 
összeállított könyv ennek a gyö-
nyörű darab változatos tago-
zású, természeti kincsekben gaz-
dag földnek tá j rajzát, síkjait, 
hegyeit, vizeit, erdőségeit, meg-
ismerteti népeit, azoknak életét, 
kultúráját. Beleilleszti történe-
tét Nagy-Magyarország küzdel-
mes és dicsőséges történetébe. 
Átfogó tanulmányban ismerteti 
a Felvidéknek, városainak és 
várkastélyainak szerepét a ma-
gyar művészet történetében, s 
behatóan foglalkozik ennek az 
országrésznek gazdag műtörté-
neti emlékeivel. Majd sorra veszi 
azoknak a városoknak történe-
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tét, amelyeket a bécsi döntés 
visszacsatolt Magyarországhoz. 
A kötetet Jaross Andor felvidéki 
miniszter üzenete vezeti be. 
Röviden, de annál tömörebb és 
megrázóbb szavakban mondja 
el a Felvidék magyarságának 
húszéves küzdelmét, amelynek 
eredménye, hogy az ott lakó 
magyarság egy része felszaba-
dult. Az üzenet befejező részé-
ben köszönti Horthy Miklóst, 
Magyarország kormányzóját. Ő 
teremtette meg azt a Magyar-
országot, amely a kis trianoni 
területen vállalta az új honfog-
lalás erőinek egybefogását és 
új utak nyitását a nemzet jöven-
dőjének. Köszönti Imrédy Béla 
miniszterelnököt, aki telve a 
magyar történelmi mult ha-
gyományával, meg akarja te-
remteni az új magyar társadal-
mat, amely a szociális igazság 
és felelősségérzet bázisán minden 
magyarnak becsületes kenyeret 
akar biztosítani. Köszönti osz-
tatlan testvéri érzéssel az egész 
magyar népet. Üzen a Felvidék 
magyarságának s végül a Him-
nusz imádkozó szavaival fejezi 
be sorait. Mécs Lászlónak, a 
Felvidék ihletett szavú költőjé-
nek szárnyaló ódája következik 
ezután. A könyv gondos, nagy 
felkészültségű, irodalmi veretű 
tanulmányait Cholnoky Jenő, 
Benda Jenő, Rády Elemér és 
Juhász Vilmos írták. Az egyes 
tanulmányokat rengeteg idő-
rendi, egybeállítás, táblázat és 
statisztika támasztja alá, meg-
felelő szemléltető ábráktól kí-
sérve. Ilyen összeállítások a Fel-
vidék történetének évszámai, 
nagy magyarok felvidéki szár-

mazásának összeállítása, Ma-
gyarország világhelyzetének is-
mertető adatai a Felvidék visz-
szacsatolása után, a visszacsa-
tolt helységek jegyzéke és így 
tovább. Egyik legmegrázóbb és 
legjelentősebb része a kötetnek 
annak a húszéves harcnak tör-
ténete, amelyet a Felvidék ma-
gyarsága a revízióért vívott. 

A könyv kiállítása a leggaz-
dagabb. Az albumalakú kötetet 
szemléltető ábráknak, térképek-
nek és a Felvidék városait, vár-
kastélyait, műemlékeit bemu-
tató mélynyomású képek bősé-
ges sora diszíti. Nagyon sokan 
lapozgatják majd elmélyedő sze-
retettel. (-y.) 

Gróf Klebelsberg Kunó em-
lékezete. A Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomdalikiadása. 

A nagy kultuszminiszter 
most elkészült szobrának talpa-
zatára méltó koszorút helyez 
az Egyetemi nyomda e szép 
és gazdag könyv képében. 

E koszorúnak minden egyes 
babérlevelét 1egkiválóbbjaink 
írták tele, s írásaikban meglepő 
élességgel rajzolódik elénk a hat 
évvel ezelőtt elhúnyt Klebels-
berg Kunó gróf alakja és sze-
repe. A kép élessége azért meg-
lepő, mert voltaképen csak az 
1932 és 1938 közt elhangzott 
«emlékbeszédek és megemléke-
zések» lehetőleg időrendi cso-
portosításából jöt t létre a könyv 
s nem egyetlen író egységesen 
megkomponált művét tartal-
mazza. Több mint száz kiváló 
szónok és előadó rövidebb-hosz-
szabb megemlékezésével állunk 
szemben s már ez is jellemez. 

Nagy ember az, akiről az 
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ország minden részében, min-
den városában, a legkülönbö-
zőbb intézmények és társaságok 
nevében oly mélységes gyász-
szal és oly határtalan nagyra-
becsüléssel szólnak. S «minél 
messzebb távozik Klebelsberg 
Kunó gróf alakja az idő távo-
lába, annál nagyobbra nő» — 
írja Kornis Gyula. 

Az első oldalak rövid gyász-
beszédeiben még csak a köny-
nyes megilletődést, a nagy vesz-
teség lesujtó döbbenetét érez-
zük meg, de aztán fölszáradnak 
a könnyek, egyre tárgyilago-
sabban tekinthetünk a minisz-
ter munkásságára. S a későbbi, 
mélyenszántó tanulmányok 
tárgyilagossága nem von le sem-
mit az értékekből, sőt világítób-
bá, kristályosabbá teszi azokat. 

«Elvész a nép, mely tudo-
mány nélkül való» — idézi 
Hóman Bálint Klebelsberg jel-
mondatát , s ez a mondat nap-
jainkban többet jelent, mint 
akkor, mikor elhangzott. 

Klebelsberg e mondat értel-
mében cselekedett. «Nem volt a 
magyar szellemi életnek egyet-
len területe sem, melyre ter-
mékeny kezdeményezésének 
magvetését ne hullatta volna» 
— írja Hekler Antal. S bár — 
gróf Apponyi Albert szerint — 
«életének tragikuma az volt, 
hogy döntő jelentőségű és egyé-
niségével teljesen kongeniális 
önálló hatáskört, mint minisz-
ter a pénzügyi és közgazdasági 
erők zsibbadásának korszaká-
ban nyert», ez sem tudta meg-
akadályozni abban, hogy meg-
tegye, amit tud. Sokan pazar-
lással vádolták meg, de ma 
már tudjuk, hogy Klebelsberg 

látnok volt, aki megérezte az 
elkövetkező évtized kulturátlan 
áramlatainak veszélyét, s mint 
Schuschnigg Kur t mondta : «Er 
hat gezeigt, dass auch ein Volk, 
dem momentan durch Zufäll g-
keiten seines Schicksals der 
politische Machtradius genom-
men war, durch die Pflege des 
Geistes, seiner Kultur sich Welt-
achtung erwerben kann.» 

Szent-Györgyi Albert pro-
fesszor szerint «a lényeg intuitiv 
megérzésének és megértésének 
a képessége néha egész ember-
felettinek tűn t fel Klebelsberg 
grófban». Klebelsberg megérezte 
a lényeget, s megtette, amit 
érzései szerint tennie kellett. 
Minisztersége első pillanatától 
fogva a múló nehézségek, s 
az aggodalmaskodók gáncsai 
fölé emelkedett, és a jövő szá-
mára munkálkodott. 

Iktassuk ide még Finta Sándor 
1932-ben elhangzott szavait : 
«Jöjjetek harmincas évek s hoz-
zátok meg Klebelsberg Kunó 
gróf szellemének és alkotásai-
nak dicsőségét, szegény hon-
védeinek megbecsülését és a 
magyar iskolák boldogabb jö-
vőjét szegény Hazánk feltáma-
dásával együtt!» 

Mi, akik — Isten segítségé-
vel — megérhettük az ő «fény-
űző», de nemzetmentő jelentő-
ségű kultúrpolitikájának diada-
lát, s élvezhetjük majd annak 
gyümölcseit, a legmélyebb há-
lával hajlunk meg emléke előtt. 

(E hálának szép megnyilván-
nulása az Egyetemi nyomda ér-
tékes tartalmú és gondos ki-
állítású könyve.) 

i f j . Ambrózy Ágoston 
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Kodály Zoltán: A magyar 
kiejtés romlásáról. (Különleny. 
a Budapesti br. Eötvös József 
Kollégium Szövetségi Évköny-
vének Gombocz Zoltán emléké-
nek szentelt kötetéből, 1936—7.) 

Kodály kis tanulmányában 
nagy fontosságú nyelvszocioló-
giai problémát vet fel : a ma-
gyar beszédbeli nyelvhelyesség 
problémáját. Még annakidején, 
kollégiumi társa, a zseniális ma-
gyar nyelvész, Gombocz Zoltán 
hívja fel figyelmét erre a problé-
mára, a hanglejtés sajátságainak 
fonetikai alapon való vizsgá-
latára. Szerző rendkívül világos, 
klasszikus magyar nyelvén fej-
tegeti a magyar kiejtés romlásá-
nak okait, hogy rámutasson or-
vosságára, e közérdekű nemzeti 
kulturális ügyért állandóan foly-
tatandó harc fontosságára. A 
romlás okait a következőkben 
keresi : 

A magyarságba beolvadt ren-
geteg idegen, akik magukkal 
hozták idegen nyelvszemléletük-
nek, atavisztikus fonetikájuknak 
saj átságait, szükségszerűen válto-
zást okoztak a magyar nyelvben. 

Normális fejlődésű nemzetek 
nyelvszokására döntő hatása 
van a legműveltebb rétegnek. A 
szellemi kultúrának ez szerez 
becsületet az alsóbb rétegek 
előtt s a többi között irányítón 
hat a nyelvszokásra, kiejtésre is. 
Nálunk, sajnos, legelőkelőbb kö-
reink a nemzeti kultúra ápolásá-
ban rájuk váró feladat elől már 
jó ideje kitérnek. Magyar ki-
ejtésüket, nyelvszokásaikat ép-
pen nem fogadhatjuk el mérv-
adónak. 

Fő ok az oktatás teljes hi-
ánya. Az iskolákban senki sem 
figyelmeztet a hibás kiejtésre, 
így az érzék eziránt elhalványul : 
nincs kötelező irodalmi kiejtés. 

Az idegen nyelvek tanulásá-
nak térhódítása, a rengeteg ide-

genből fordított szöveg ugyan-
csak kikezdik a magyar nyelv-
érzéket, így nem csoda, ha a 
semleges, íztelen, színtelen ma-
gyar kiejtés jellemzi a művelt 
magyar középosztályt. 

Tehát van okunk romlásról 
beszélni s ennek a nyelvhelyes-
ség jelekkel meg nem rögzít-
hető, csak hallható része még 
inkább ki van téve. Ezek ugyanis 
zenei elemek s nem mindenki-
ben van elég hallásbeli fejlett-
ség, hogy észrevegye a nyelvben 
rejlő törvényszerűségeket. Pedig 
a magyar nyelv zenei követel-
ményei elég nagyok. A ritmus-
érzékre vonatkozó követelmé-
nyei a hosszú és a rövid hangzók 
között éles megkülönböztetést 
kívánnak. Mivel a germán nyel-
vek artikulációja sokkal lazább, 
petyhüdtebb, mint a magyaré, 
a német-angol nyelv hatása a 
legveszedelmesebb, mert az in-
nen át vett elnagyoltabb, futó-
lagosabb hangképzés nagyon 
megrontja kiejtésünket. 

S végül talán a legfontosabb 
okra mutat rá Kodály a lélek-
tani okra : a nemzeti öntudat 
hiányára, amelyből kifolyólag 
sokak előtt fontosabb az idegen 
nyelv tudása, mint a nemzeti 
nyelvé. Hogyan lehetne ezeken 
a bajokon segíteni? Ez a pro-
bléma is harmonikusan olvad 
bele Kodály nagy eszményébe, 
az egységes, magyarul érző, ma-
gyarul zenélő, magyarul gondol-
kodó és magyarul beszélő társa-
dalom eszményébe. A javulás a 
köznevelés feladata, de sokat 
lehet tenni szakszerű alapon is. 
Ha meg lehetett egyezni az 
irodalmi nyelvben, meg lehet a 
kiejtésben is. 

Fel kell tehát hívni a tudo-
mányos körök, a legfőbb neve-
lési és oktatási intézmények 
vezetőit arra, hogy a jó magyar 
kiejtés követelményeit minden 
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rendű és rangú oktatásban ér-
vényre juttassák. 

Bár volna Kodály Zoltán 
szavának e téren is annyi ered-
ménye, mint amennyit zenéjé-
vel és vezetésre, irányításra ter-
mett nagy szellemi egyéniségé-
vel a magyar zenei nevelésben, 
az egész magyar kultúrában 
rövid két évtized alatt majdnem 
a semmiből megteremtett. 

Prahács Margit 

Hunyady Sándor : A tigris-
csíkos kutya. (Athenaeum-kia-
dás.) 

Sokfélekép lehetne erről a 
kötetről írni, felette különböző 
benyomások alapján. Amit első-
sorban a kötet összeállításának 
meglehetősen vegyes, változatos 
jellege indokol. De kár volna az 
adott helyzetben inkább termé-
ketlen igényt túlfeszíteni s min-
denek előtt azt hiányolni, hogy 
a kötet egyes darabjai a közös 
származás keretein belől olykor 
nagyon is távoli rokonságban 
vannak csupán egymással. An-
nál is inkább, mert ennek okai, 
egyrészt az írótól nyilván egé-
szen független külső szempon-
tok, másrészt meg éppen el-
választhatatlanul összefüggenek 
vele olyannyira, hogy hibának 
és erénynek egyszerre minősít-
hetjük . . . Ez a változatosság 
nem csupán felületi, de ennél jó-
val mélyebb értelemben is : fel-
tétlenül az író belső természeté-
ben gyökerező jellegzetesség Hu-
nyadynál. Amit egyébként ép-
pen a kötet összeállításának jó-
voltából néhány nagyon szem-
léletes példával is megvilágítha-
tunk. Leginkább talán avval a 
szomszédsággal, mely a könyv-
ben egymás mellé sorozza az 
író «A nadrág és szerelem» és a 
«Selyem és bársony» című írá-
sait. Egy csaknem legszabályo-
sabban Mikszáth-izű anekdótát 

— amivel egyébként legke-
vésbbé sem óhajt juk ezt az el-
bűvölően kedves, finom, költői 
írást félreítélni — s egy olyan 
másikat, amellyel kapcsolatban 
több nevet is említhetnénk, 
mindenesetre csupa olyat, me-
lyek legfeljebb ha népszerű köl-
csönkönyvtárak katalógusaiban, 
az ábécé-rendszer nem éppen 
irodalomszerű szelekciójából adó-
dóan kerülhetnének a Mikszáthé 
mellé. 

A Selyem és bársonyt feltétle-
nül a kötet legjobb darabjának 
érezzük. Kezdjük tehát itt, az 
író kétségtelenül megérdemel 
ennyit. A kötet igazi újdonsága, 
meglepetése, szerintünk ez a 
néhány oldalnyi, még szemmel-
láthatólag nem is valamely kü-
lönleges igénnyel készült, for-
májában inkább laza, inter-
mezzó-ízű novella. Mely az író 
eddigi műveinek alapos isme-
retében is, csaknem egyedül-
álló hatású ; bár persze koránt-
sem nélkülözi az elődjeit. Ha 
régebbi novelláira emlékszünk, 
leginkább a Vöröslámpás ház, 
Alvilági kérője jut eszünkbe, — 
de más úton még közelebb ju-
tunk hozzá : a Nemesfém című, 
legutóbb már ugyancsak meg-
jelent regényében, Hunyady he-
lyenként már egészen közel volt 
ehhez a hanghoz. Csak éppen, 
ami a regényt illeti, talán ilyen 
hosszútávra úgy van ő még 
evvel a hanggal, mint a mell-
úszó az új pillangó-stílussal : 
csak részletekben bírja, olykor-
olykor ismét visszazökken a ké-
nyelmesebb és megbízhatóbb 
régi tempózásba. 

De maradjunk csak a Selyem 
és bársonynál. Elragadó írás, 
mely kissé bizonyára annak a 
szerencsés szimatnak köszönheti 
létrejövetelét, mellyel az új Hu-
nyady némely rokontermészetű 
nyugati író felé tájékozódik. 
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Igen, pesti írás, de inkább fran-
ciás és leginkább úgy franciás, 
ahogyan a modern angolok né-
melyike, elsősorban Hunyady 
közismert kedveltje, Maugham 
ír. De akár Maugham, akár 
valamely más divatos nyugati 
nagyság emlegetése, mindez leg-
feljebb tisztázás itt, mely mit-
sem von le az író és írás érdemé-
ből. A hang, melyet Hunyady a 
Selyem és bársonyban megüt, — 
úgy érezzük — ez a hang illik 
legjobban őhozzá. Léha, bájos, 
élvező, hatványozottan elegáns 
írás ez, de fanyar, csipős, szó-
kimondó, könyörtelen, — igen, 
a maga módján teljesen erköl-
csös is. Afféle iskolapéldának 
tökéletesebb írást jócskán talál-
hatunk a kötetben, de a tökéle-
tesség gyakran vajmi veszélyes 
állapot . . . Mint ahogy derűs, 
örökös szelíd életbölcs-mosoly 
is elsekélyesedhetik idővel és 
bármilyen felejthetetlenül an-
dalító líra is volt a pályakezdő 
«Családi album», az író talán 
kissé túlságosan is nagy előzetes 
tréninget vett benne az általá-
nos emberszeretet tantárgyából. 
Nagyon kevés igazi írónak sike-
rült élethossziglan megélni be-
lőle . . . 

Érdemes volna még részletes 
elemzésre is, hogy Hunyady, 
aki színpadon is elsősorban a 
kényes, a merész helyzetek mes-
tere, művészileg mily magasra 
szökik fel, még saját szintjénél 
is mennyivel magasabbra, abban 
a pillanatban, ha prózában is a 
merész, a kényes tárgyhoz nyúl. 
Még mint stílusművész is való-
sággal megújhodik, pedig hát 
ami a stílust illeti, ebben bizo-
nyára a legnehezebb őt, a talán 
legélvezetesebb mai prózaírónkat 
önmaga fölé dicsérni. Mégis, 
tán soha nem volt eddig oly 
felvillanyozott, oly tapsrainger-
lően bravuros, mint a Selyem és 

bársonyban. Ennek a novellá-
nak mondataiban valamely 
olyan raffinált-naív íz keverül, 
amely már egészen magasrendű 
írói remeklés, — a Selyem és 
bársonyt szinte mintha egyszerre 
írta volna egy felháborodott 
kamasz és egy vén lukszushotel-
világfi. 

Többé-kevésbbé hasonló ér-
zésekkel olvashatjuk a kötetnek 
azt a másik darabját, mely né-
mileg témájában is rokon a 
Selyem és bársonnyal, az «Arany-
ifjú»-t. A novella az író ismeretes 
színdarabjának prózai változata 
és az olvasó önkéntelenül is 
ugyanarra a remeklésre készül 
fel, mint az emlékezetes, először 
ugyancsak színdarab formájá-
ban feldolgozott Júliusi éjszaká-
nál. Az Aranyifjú első oldalai 
után ez a várakozás még csak 
fokozódik, alakok, helyzetek, at-
moszféra s főként ismét a stílus, 
a stílusnak valamely oly kö-
nyörtelen, tömör, drámai vil-
logása, mely itt-ott a maga 
kulturáltabb, simább formájá-
ban, mintha az új amerikai 
expresszionistáknak, Faulkner-
ner és társainak írásmódjára 
emlékeztetne . . . — mindez, a 
bevezetés : az írót mesterség-
beli tudásának csúcspontján mu-
ta t ja . Sajnos, e bravuros beve-
zetést követőleg a novella kissé 
mintha elfáradna. Az író túl-
ságosan tömörré válik, már-
már riportszerűen szárazzá. 

Ami a kötet többi darabjait 
illeti, nem hallgathatjuk el vi-
szonylagos mélypontjait sem. 
Hunyady a legritkábban véti el 
a tárgy és forma arányát, a 
kötet három novellájában mégis 
az az érzésünk, hogy némileg 
szétírta, túlírta az erre nem egé-
szen érdemes témát. (G. grófnő, 
az Unokatestvérek és a Jim.) 
Igaz, épp ebben a kötetében is, 
annál többször meggyőződhe-
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tünk ennek ellenkezőjéről, a 
könyv néhány kisebb darabjá-
ban az író tökéletes arányérzé-
kéről. ízes, finom, szellemes, 
bravuros karcolatokat, köztük 
egy oly nemes, meleg, költői, 
mondjuk jellemképet, mint a 
Kaljuszin s egy olyan, kissé 
tündérmesébe á thangszere l t 
anekdótát, mint a már említett 
A nadrág és szerelem. Szép írás 
a hosszabb Ellenségek is, jóízű, 
bár a befejezésében kicsit olyan 
na és hangulatot árasztó a cím-
novella, A tigriscsíkos kutya. 
(A látszólagos kerekség nem 
mindig valódi, de hisz erről 
éppen Hunyadyval kapcsolat-
ban nagyon sokat lehetne be-
szélni . . .) 

Egészben, az új Hunyady-
novelláskötet, amellett, hogy 
tartalmának átlagával is mél-
tóan sorozódik az eddigiekhez, 
azokban a részleteiben, melye-
ket kiadósabban ismertettünk, 
még néhány meglepetést is hoz. 
Ismét csak azt bizonyítva, hogy 
ennél az írónál a színvonal 
többé-kevésbbé elhatározás kér-
dése. És remélhetjük, hogy a 
mesterségbeli tökéletesedés, még 
ha talán az író akarata ellenére 
is, előbb-utóbb mégis kikény-
szeríti belőle a keményebb elha-
tározásokat, vagy legalábbis a 
nekifeszülésnek egy eddiginél 
állandósítottabb formáját. 

Örley István 

Molnár Kata : A lélek ké-
szülődik. (Franklin Társulat. 
1938.) 

Asszony-írás. A megállapítás 
nem jelenti megmérését és nem 
jelent kitérő értékjelzést sem. 
Egy írásnak jelentését maga az 
író adja meg azzal, hogy meny-
nyire mélyen vállalja, amit ír. 
Észreveszi-e csupán az esemé-
nyeket, megfigyeli és felsorakoz-
ta t ja élményeit, vagy pedig a 

mélységben közös gyökérig egy 
tud lenni velük. Vannak szép 
számmal nőírók és férfiírók, de 
férfiírás — férfit mutató ! és 
asszonyírás — asszonyt bevalló ! 
alig van. Az asszonyírás elfo-
gadó : helytállás az ittlétért, az 
életet önmaga szentségéért vál-
laló. Molnár Katának harmadik 
könyve mélységesen asszony-
írás. 

Egy lélek útja, az első érzéke-
lések formátlan tömegéből éb-
redő életé, az eleven virágszínek-
kel kibontakozó Nella-sugaras 
lányságáig. Visszagondolva : kü-
lönösebb nem történik a könyv-
ben, semmi, amit a közízlés 
nagy élménynek, izgató nagy 
kalandnak szentesíthet. Nella 
a nagy háborúból is csak annyit 
vesz tudomásul, amennyi erő-
szakosan beletolakszik életébe, 
nem történik semmi más vele, 
mint az a csoda, hogy felnő. 
Szemünk előtt pereg a csoda, 
annyira tisztán és annyira írói 
kézzel megfogottan, hogy a je-
lentéktelenebb is megnyitja lé-
nyegét, jelentőssé válik, egy-
szerű minden és megfoghatat-
lan, mint a fa lombosodása, a 
gyümölcs érése. Hogy honnan 
vétetett a lélek, milyen időtlen-
ből, léttelenségében milyen lé-
tezőből vettetett ki a véges itt-
létbe? : ezek a kínzó férfipro-
blémák nem érintik Molnár Ka-
tát. A lélek itt van, megállja 
helyét, örömeiben és küzdelmei-
ben egész. Kétségek nem bont-
ják meg : egység. Nőt formáló 
és asszonyt kibontó erők viszik 
előre az idő áramában : «Part-
jait nem ő választotta, nem me-
het másfelé, mint amerre indult, 
de folyása olyan, mintha is-
merné az irányt, amely felé tar-
tani kell». Első eszmélése : nem 
tartozik nagyapjához, nem tar-
tozik senkihez, gyermeki őszin-
teségében kegyetlen. Személyi-



76 

sége felébredt : már ő. De ami 
reálisra rajzolta személyiségét; 
a magántulajdon. A cukorkás-
zacskó, amit féltveőrzött zsák-
mányként rejteget, az övé : bir-
tokol és tulajdona — valószínű, 
hogy mindannyiunkra érvénye-
sen — nem anyagi, hanem mint 
a vágy tárgyiasítása, irreális 
értékű. Tudatába jut , hogy 
egyik fülére nem hall. Szinte 
észrevétlenül kialakítja benne a 
lélek akarata a szájról leolvasás 
tudományát. Nem tudja, miért 
állanak föl egymásután az is-
kolában a gyerekek. Kétségbe-
esve, megfeszítetten gondolko-
zik. Amikor rákerül a sor, fel-
áll, megmondja nevét. Szédül-
ten a diadaltól ül le. Tudja, bol-
dogulni fog, ha éber és gondolko-
dik. Őraj ta áll. A csoda benne 
van. A csodát és a hitet fogta 
meg az író, az élményért vissza-
nyúló hűségnek ebben a jelene-
tében. Vágya menekülni, egye-
dül maradni! 

«Csak valami spontán és 
mindig váratlan őszinteséggel 
tud megnyilatkozni», gátlásnak 
nyoma sincs benne. Nem gon-
dolkozik, hogy meglátogassa-e 
Agárdy Eleket. A meggondolá-
sok kétsége helyett önmaga egy-
ségére hallgat. Az első csaló-
dás gyötrelmesen kibuggyanó 
könnycseppje után még nem 
tudja, hogy nem a férfit keresi, 
hanem a szerelmet önmagáért... 
Vállal mindent. Kitenni magun-
kat minden belülről induló jel-
nek : kitárni magunkat a vá-
gyaknak, hogy azok megtermé-
kenyítsenek : ezt jelenti a vál-
lalás. Kiszolgáltatja magát, de 
nem szennyeződik be. Elhagyja 
és lehullatja a mégis férfiak 
után ezt hegedűtanár gnómot, 
Sisitka Armandot. Démoni és 
tökéletesen megírt, ahogy bele-
kényszeríti öntudatlanul ezt a 
vidéki zenetanárt a féktelen 

játékba és növekvő a feszültség 
a kötőtű-balesetig, ahol egy li-
dérc gonoszsága, egy szűz ártat-
lansága, a vér és a jég sisteregnek 
össze. Öntudatlan sejtéseit jól 
követhetjük egészen addig a 
pillanatig, amikor tudatába kat-
tannak, hogy rádöbbentsék — 
s rádöbbenünk mi is vele — a 
valóságra. Igy döbbenünk meg, 
vele együtt, amikor megtudjuk, 
hogy az ablak mögött ülő nő, 
felesége a zenetanárnak, vá-
randós. 

Gyermekélményeihez, öntu-
datlan benyomásaihoz hű a jel-
lemzése. Kifejezései vizuálisak, 
tömörek, egy szava nincs, ami 
más helyre igazítható lenne, 
nyelve erőteljes, hajlékony, él-
ményszerűen és átéltetőn lát-
ható : Szikrázó bogarak röptét 
kíséri a távoli vetésen . . . éhe-
sen szívja a meleg füvek szagát. 
Udvarán glédába csörrennek a 
kút körül a frissenmosott be-
főttes üvegek, a tűzhelyen bugy-
borog a cukortalan kínban fővő 
lekvár. A pillanat elevenbe ható 
ízlelése. Szabó Hedvig végig-
simítja, álombanjáró mozdulat-
tal : «bőrét süti a puha kéz, 
olyan forró és száraz, mint a 
napégett homok». Életről, em-
beri kapcsolatokról ilyen sorai 
vannak : «Egymás bilincsei ket-
ten, magukhoz és egymáshoz 
egyaránt kegyetlenek : egymás 
vádjai és egymás sorsa». Belé 
remeghet, aki életet ismer, em-
beri kapcsolatokról tud és azo-
kat mélységükig nem vállalja. 

Szokatlan, ahogy az idővel 
bánik. Molnár Kata regényének 
látszólag nincs idője. Az esemé-
nyek nem egyik napról a má-
sikra történnek, nem heti, vagy 
évi időközökben, még órák sem 
jelölődnek, semmi nincs, ami a 
történést kívülről keretbe fogná, 
semmi külső idő. A fejlődés előt-
tünk megy végbe, az élet irá-
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nyában vonul, bergsoni szóval : 
az élet egységével egy : te-
remtő idő. Ez adja meg a tör-
ténésnek mélyen áramló sod-
rát. A lélek készülődik, felépí-
tésében, művészi élményeihez 
való hűségében, legapróbb rész-
leteinek pontosságában, oly írói 
lelkiismeret munkája, amelyről 
csak a tisztelet hangján szólha-
tunk. Soós László 

Meszlényi Antal: Az egri 
érsekség felállításának s a kassai 
és szatmári püspökségek kihasí-
tásának története. (Budapest, 
1938, Stephaneum ny. 378 l.) 

A magyar egyháztörténet ku-
tatóit örömmel töltheti el az 
egri érsekségnek tudománysze-
retete és követésreméltó áldo-
zatkészsége, amellyel lehetővé 
te t te ennek a kötetnek a meg-
jelenését. Jeléül annak, hogy 
az oly soká elhanyagolt egyház-
történeti kutatás új lendületbe 
jutott . A mű szerzőjét nem kell 
külön bemutatnunk, hiszen új-
kori egyháztörténeti kutatásai, 
főként az ellenreformáció és a 
jozefinizmus korából eléggé is-
mertek. 

Meszlényi a könyvében az 
egri püspökség három részre osz-
tásának és érseki rangra eme-
lésének történetét muta t j a be. 
A Szent István alapította egy-
házmegye a 18. században már 
megnövekedett lakosságával és 
a protestantizmustól s görög-
keleti szakadárságtól erősen fe-
nyegetett diaszpóráival nehe-
zen volt kormányozható, fel-
darabolását nem lehetett el-
kerülni. Mégis csak hosszú, meg-
megújuló küzdelem eredménye-
ként következett be a 19. 
század elején. A könyvből en-

nek a kornak képe tárul elénk. 
A szerző új kutatásokkal egészíti 
ki a korábbi történetírók mun-
kásságát. Természetesen leg-
részletesebben a 19. század ele-
jén csakugyan bekövetkező föl-
osztás körülményeit tárgyalja 
vatikáni és bécsi levéltári ku-
tatásai alapján. Ez a kötet 
legfigyelemreméltóbb része. A 
szerző a jozefinizmus korának 
kitűnő ismerője. (V. ö. korábbi 
munkája : A jozefinizmus kora.) 

A jozefinizmus — II. József-
tól kezdve mélyen be a 19. 
századba — az állami minden-
hatóság érvényesülését jelen-
tet te a névleg még államvallás-
nak tekintet t katolikus egyház 
életébe. Az ürügy az egyház 
érdekeinek védelme volt, a va-
lóság az állami beavatkozás nö-
velése, minden egyházi kérdés-
nek lehető függetlenítése Rómá-
tól, az apostoli király hatáskö-
rének jogosulatlan kiterjesztése. 
Ez a szellem érvényesült az 
egri püspökség esetében is. A 
fölosztás elrendelése és végre-
hajtása, a püspökök kinevezése 
Róma teljes kikapcsolásával tör-
tént, jeléül annak, hogy Bécs 
II. József kora óta tovább 
haladt a megkezdett úton. 
Meszlényi könyve élénk fényt 
vet ezekre az áldatlan viszo-
nyokra. Dr. Csapodi Csaba 

Révay József : Raevius ezre-
des utazása. (Franklin-kiadás.) 

Az bizonyos, hogy a nyelv-
tanulásra fogékonyság maga kor-
mányozhatatlan ; és a diáknak, 
aki verejtékesen küszködik a 
szöveg rejtelmeivel, a maga 
«kedvéből» esze ágában sincs 
ráérni arra, hogy bárminő, csak 
valamennyire is egységes képet 
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alkosson magának az átkozott 
szöveg mondanivalójáról vagy 
pláne a mondanivaló szerzőjé-
nek emberi vagy szerzői milyen-
ségéről. Révay József azonban 
üdvösségesen ráér, éppen erre ; 
és nincs az a diák, aki rá ne 
érne elolvasni saját édes anya-
nyelvén egy pompás könyvet, 
amely utolsó soráig friss, érde-
kes, eleven, valami ellenállha-
tatlanul gavalléros humorral jó-
ízű, sőt csupa-jóízű és a mulat-
ságossága amennyi tudást és 
összefoglaló hasznosságot rejt, 
mosollyal veszi be és kész öröm-
mel, aki kapja, mint valami 
mézes orvosságot, — mert Révay 
József könyve ilyen. 

Az író Raevius pannoniai 
ezredes alakjában egyszerűen 
ott terem a kétezer év előtti 
Rómában és — mint a maga 
városában «az arab mesék kali-
fája», — jár-kel otthonosan az 
elmúlt világ valóságában. Meg 
kell mondanunk : bámulatra-
méltó a biztonsága és a köny-
nyedsége. Ott van és mi ott 
vagyunk vele és ennek a mesébe-
valóan furcsa dolognak az 
egyszerűségénél csak az élve-
zetessége magától értetődőbb. 
Eszünkbe se jut észrevenni, hogy 
a régiségtan adataiból rekons-
struálódott a világ, amely kö-
rénk kerül t ; még észbe se kap-
tunk, már ismerőseink az utcák, 
a házak, a szokások, az embe-
rek, az egész élet, amely pezseg, 
mozog, jön-megy, él körülöt-
tünk és sorra kiadja kétezer év 
tudományos pora alá takaró-
zott titkait. A 8. oldalon tar-
tunk s vidám, hangos beszélge-
tés néhány mondatában már tö-
kéletes jellemzéssel ismerősünk 
egyszersmindenkorra Catullus, a 
halhatatlanul szerelmes költő, a 
tipikus aranyifjú. Két-három 
mondatnyi beszélgetés a 9. ol-
dalon ; és aki soha életében 

rá nem eszüdött volna, soha 
életében el nem felejti többé a 
nagy Cicero beteges hiúságán 
felnyíló mosoly rejthetetlen jó-
ízét. Tibullus vált néhány szót 
Agrippa tábornaggyal : arasz-
nyira kurtí tott — és egyszerű-
sített — eszmecseréje a paci-
fizmusnak a militarizmussal. 
Csónakkorzózunk Propertiussal, 
ezzel a hevülékeny lírikussal s 
látva, hogy «menthetetlenül vers 
lesz a dologból», jóleső mosoly-
lyal adjuk oda szivünkben az őt 
megillető helyet ennek az ókori 
Petőfinek. Martialissal sétálunk a 
városban, meglátogatjuk ottho-
nában s a csupa-epe humorista 
it tmarad velünk, amikor majd 
becsukjuk a könyvet. Érdekes 
a szimpátia, amivel Raevius 
ezredes alakjában az író Lukia-
nos iránt viseltetik, de a kép, 
amit erről a furcsa, cinikus 
materialistáról ad, oly pompás, 
hogy muszáj egyetértenünk vele. 
A Septimius Severusról, a ka-
tonacsászárok dicstelen, szét-
bomló Rómájának egyedüli s 
igazán nagy császáráról magán-
levélbe foglalt életrajz a tanul-
ságost játszva átadó könnyed-
ségével egyike a könyv leghasz-
nosítottabb fejezeteinek. 

Igen jól találta meg az 
író az összefoglaló gondolat-
gesztust Raevius ezredesnek a 
XX. századba való visszatérésé-
vel : Raevius ezredes kocsira ül 
és egyszerűen hazautazik Con-
stantinus császár idejéből, az 
első római császáréból, aki a 
kereszt jelében győzött. 

Ha fel kellene sorolni mind-
azt, ami ebben a könyvben jó 
és legjobb, tán egyszerűbb lenne 
újra megírni ; Révay József 
kitűnően cselekedett azzal, hogy 
ő írta meg : más kezén semmi-
képpen sem vált volna azzá ez 
az anyag, amivé az ő tolla alatt. 
Az akár klasszikusan művelt, 
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akár klasszikusan műveletlen 
felnőtt végigélvezi és végigmu-
latja, a jó diák végiglelkesedi és 
végigmulatja, a rossz diák végig-
mulatja és helyrehozhatatlanul 
megtanulja, — teljes felelős-
ségű megállapítás ez, eleven 
példám van mind a négy va-
riációra. Molnár Kata 

Flórián Tibor: Felhők fölött, 
felhők alatt. Versek. Hitel 
kiadása. 

Különös költő jelentkezik e 
kötetben, komoly, szinte ünne-
pélyes mondanivalóival. Az er-
délyi «második nemzedék» Szlo-
venszkóról Erdélybe származott 
ismert tagja még távol van 
attól, hogy kifejezze mindazt, 
ami vívódás és harc, születés és 
halál a lélekben. A rövidke so-
rok, amelyeknek csak valami, 
alig hallható zengésük van, 
nem alkalmasak arra, hogy egy 
fiatal, szertelen léleknek minden 
dimenzióban megfelelő kifejezési 
formája legyen. E bátortalan 
beszéd, mi ezekben a versekben 
megszólal, a magányossággal 
tar t rokonságot. Szlovenszkó 
és Erdély körülzárta hegyeivel 
a lelkét s nem ereszti hozzá 
közel a napfényt. Ez árnyékos 
világ hűvös levegője csap meg, 
s ha itt-ott egy-egy művészi 
hasonlat, egy-egy szép gondolat 
melege nem lobbanna fel, mint 
tűz az éjszakában, bizony fázna 
kötetének olvasásakor a lélek. 

Az a néhány prózai mű, 
amit a versei között elszélesztett, 
több lírát muta t szinte, mint a 
versek. Ez bizonyítja a válságot, 

amely a költő lelkében még egyre 
tart . A próza és a líra kettőssé-
gének harcát még nem döntötte 
el az idő. Egy bizonyos : érző 
meleg és intelligens lélek szólal 
hozzánk a kötetben s végered-
ményben olyan mindegy, hogy 
milyen formában nyilatkozik 
meg. A lényeg a fontos, amit ad. 

Vajjon a fejlődés út ja merre 
vezet? Bátorsága egyelőre nincs, 
hogy hosszabblélegzetű művel 
is megpróbálkozzék. Egyelőre 
meghatottan topog egy-egy han-
gulatnál, egy-egy tájnál, csillag-
nál vagy bodzafánál s ezen túl 
nem is akar mást. Illetve csak 
úgy látszik, hogy nem akar töb-
bet. A látó szeme mintha mesz-
szebb nézne a látható tárgyakon 
túl s csak idő kérdése, hogy erről 
is tudat bennünket. 

Erdély a történelmi műben 
s a mesében adott újat , de Remé-
nyikben a hazafias lírát is 
egy egészen magas színvonalra 
emelte. Most Flórián Tibor 
az elmélyedő, a tompai költé-
szetet próbálja adni, megható 
igyekezettel s mesterségbeli tu-
dással. 

A fiatalság hangja néma a 
kötetben, a szerző fiatalsága 
ellenére. Ha néma, nyilvánva-
lóan oka van rá. Valami ti tkot 
őriz s erről nem akar hírt adni. 
Át-meg átszőtte fiatalságát egy 
ismeretlen élmény s ezentúl nem 
akar s nem is tud túladni. Kissé 
álruhában jár egyelőre a költő, 
de ez az álruha alig feltűnő. 

Tiszta szándékkal lépett az 
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irodalom templomába s ez máris 
eltölt bennünket reménységgel 
a költő jövője s alkotásai iránt. 

Marék Antal 

Találkozásaim az olasz-ma-
gyar barátsággal. ( I r ta : Mándi-
Nagy Endre. A szerző kiadása.) 

Ezek a «találkozások» az 
átlagos ujságcikkek színvonalán 
vannak és érződik is raj tuk, 
hogy szerzőjük mindenképpen 
szolgálni kívánta az olasz-
magyar barátságot. Ezért a 
szerző minden lehető jóval van 
az új Itália népe iránt, viszont 
— s ez nemcsak az ő, hanem 
az útirajzírók átlagának közös 

hibája — túlságosan is a felüle-
ten mozog és alig vesz észre va-
lamit a fascizmus által újjá-
született Olaszország lendüle-
téből. Nem elég utazni, nem 
elég még bizonyos íráskészség-
gel sem rendelkezni, hanem 
elsősorban látni kell. És lelki 
adottságok nélkül betett könyv 
marad minden a számukra. 
Nem akarom ezzel azt mondani, 
hogy a szerzőnek nincsenek 
imitt-amott jó megfigyelései 
s tapasztalatait nem veti ügye-
sen papírra, de munkája még-
sem fog meg éppen az említett 
okok miatt . 

M. L. 


