
Z. Gács György

Iítani, akik egyrészt a telep önálló munkáját, másrészt az összes
többi teleppel való kapcsolatot irányítani tudják.

Ha az országot ilyen kultúrhálózaUal látjuk el, lehetövé van
téve vándor kiállítások rendezése. Ezáltal elérhető, hogy a vidéki
városok népe is öntudatra ébredjen kultúrális tespedtségéből.

Szorosan kapcsolódik a kérdéshez a műkritika válsága is.
Csekély kivételtől eltekintve az újságok képzőművészeti rovatát
képzetlen, hozzá nem értő emberek látják el.

Mi történne, ha két futbalista nevét összecserélné egy sport
rovat vezető, vagy ha egy újság helytelenül számolna be egy mér-
kőzés lefolyásáról ? -

Ezzel szemben a művészethez szabad avatatlan kézzel nyúlni?
Ostoba közhelyeket, mindenre ráhúzható sablonokat írni? Szabad
a nemzet legmélyebb életét tükröző tevékenységgel szemben tu
datlan nemtörődömséggel megállani? Kötelezzék valamennyi új
ságot, hogy képzett műkritikussal irassa képzőművészeti beszá
molóit. A sport és szinházi rovat mellett vezessek be az állandó
képzőművészeti rovatot.

Az alkotások hatóerejének biztosítása az értékesítés útján ál
landósítható.

Kötelezzék a közösségeket, egyesületeket, szórakozóhelyeket,
röviden mindazon helyiségek fenntartóit, ahol sok ember fordul
meg, hogyadózásukhoz mért, meghatározott százalékban műalko

tásokat vásároljanak.
Ezáltal a képzőművészetek nevelő ereje felfokozódik és cható

erejének működése biztositva lesz.
(Ezek az utópiának tűnő elgondolások Német- és Olaszország-

ban már megvalósultak.) ,
Sok mindenről nem szóltam e helyt, ami mind lényeges eleme

a nemzeti kultúrának. Tudatosan, mert valamennyi kultúrtényező

hallat magáról, csak a képzőművészet néma.

KÖNYVEK
JUST BÉLA: SZAGOSMISE. Kiváncsian vártuk a Hajnali kettő

szerzőjén ek új regényét, mert legtöbbször a második műnél lehet
megállapítani: melyek az író valóságos értékei, mi jellemzi első

sorban magatartását és merre vezet útja. Az első regény lehet ki
tűnő alkotás, de szerzőjéről csak akkor lehet hozzávetőleges itéle
tet mondani, ha könyvét összemérhetjük az utána következővel.

Gyakori jelenség, s főleg a lírai regényíróknál fordul elő, hogy fi
gyelemreméltó első regény után, nem tudnak kiszabadulni az én
regény veszélyes csapdájából, és szánalmasan addíg ismétlik ön
magukat, amig kifulladva el nem hallgatnak. A Hajnali kettő erő

sen telítve van szubjektív elemmel (talán éppen ezért vonzotta az
embert annyira a kolostori élet varázsa), érthető tehát az a kissé
szkeptikus kiváncsiság, amellyel a kritikus olvasni kezdi a
II Szagosmisét.

Szent-Királlyi Jenő, a Katolikus Orvos egylet vezető tagja, dön
tő elhatározás előtt áll. Nagyobbik leánya, Andrea, néhány hónapi
házasság után, váratlanul és látszólag megokolatlanul, elhagyja fér
jét és visszaköltözik régi otthonába, ahol már csak hárman éltek:
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a főorvos, második felesége és Edith leánya, aki szintén az első

házasságból született. A visszatérés után kezdetben minden rend
ben folyik - az otthoniak mindnyájan azt remélik, hogy Andrea
meggondolja magát és visszatér férjéhez, - de egy idő mulva bi
zonyos! nyugtalanító jelenségek felborulással fenyegetik a Szent
Királlyi család békéjét; Edith huszonegyéves. bálozó leány, ud
varlói vannak, akik közül kiválaszthatja magának jövendő élet
társát, de az elvált asszony Ieltűnése mindent összezavar. Bár
milyen komoly és tartozkodó is Andrea, Edith lovagjai a "szabad
préda" reményében vele kezdenek foglalkozni. A főorvos tudja,
hogy a fiatal asszony ártatlan, de mert mindenáron biztosítani
akarja a családi békét és Edith jövőjét is félti, elhatározza, felál
dozza Andreát. Először tanácsot kér lelkiatyjától, arra számítva,
hogy az is helyeselni fogja tervét, de amikor a pap nem hajlandó
a felelősségben osztozni, szinte kikényszeríti Andreából, hogy el
hagyja az apai házat.

A Szagosmise ezen a ponton két, illetőleg három irányban
folytatódik. Andrea távozása után Szent-Királlyi Edith gondtalan
élete zavartalanul folyik tovább. Megismerkedik egy félig olasz mi
lánói mérnökkel, aki gyára megbízásából Pestre kerül, s elhatároz
za, hogy mindenáron a felesége lesz. Apró ravaszkodásokkal,
ügyes taktikázással igyekszik megnyerni magának Bardon Pétert,
de végül is ő szeret bele a mérnökbe.

Andrea egy kis vidéki városba megy nagynénjéhez. néhány
hónapot tölt ott, majd hirtelen elhatározással Svájcba utazik, Lau
sanne-ba, ahol tíz évvel ezelőtt a Sacré-Coeur zárda növendéke
volt. De a fiatal asszonyt áthidalhatatlan szakadék válaztja el az
apácáktól: hitetlensége, mely azokban az években kezdődik, ami
kor megérzi, hogy apja vallásossága és cselekedetei között nincs
összhang. Csak két napig marad a gyermekkori emlékekkel telt
zárdában, azután a francia Alpok egyik eldugott kis szállodáiába
menekül, hogy az emberektől távol nyugodtan éljen önmagának.
Szeptember van, a nyári szezonnak vége, Andreán kívül eak egy
öreg pap tartózkodik a Semnoz-Alpes-ban. A fiatal asszony hetekig
egyedül bolyong a hegyekben, vagy a szálloda szalénjában ; azután
a fojtogató magányérzés elől Chiron abbéhoz, a lyoni szeminátium
egykori tanárához menekü!. Az öreg pap lassan, szinte észrevétle
nül megmagyarázza Andrea már-már elhibázott életének titkát:
egyesek felszínes, mások szeretet nélküli racionalista katolicizmusa
megakadályozta a fiatal asszonyt abban, hogy megismerje a kato
licizmus lényegét; kiegyensúlyozatlansága, a félmegoldásoktól való
irtózása pedig metafizikai nyugtalanságának a jele. A pap kará
csony előtt visszatér Lyonba, hosszú leveleket váltanak, melyek
ben napvilágra kel ül Andrea minden kétsége és problémája, míg
végül egy utolsó levél töredékeiből arról értesülünk, hogy a sokat
szenvedett asszony megtalálta élete célját: feláldozni magát övéi
ért és saját bűneiért. Férjéhez nem térhet vissza, mert helyét már
elfoglalta egy másik asszony, apáca sem lehet, de menhelyeken,
gyermekkórházakban mindig szükség van munkás kezekre ...

Andrea elhatározásában egy tragikus eseménynek is része volt.
Szent-Királlyi Edit annyira belegabalyodik abba a hálóba, melyet
a mérnöknek vetett, hogy minden különösebb ellenkezés nélkül
odaadja magát. Amikor a viszonynak következménye mutatkozik,
kíerőszakolja apjától, hogy - korábbi megállapodásuk ellenére 
rendezzenek házibált, mert ott akarja közölni a dolgot Bardon Pé
terre!. A férfi hallani sem akar házasságról s csak arra hajlandó,

528 VICdllA



hogy orvoshoz vigye Edithet, aki a kényszerítő helyzetben bele
egyezik a tervbe. De az orvosi beavatkozást követő éjszakán a
lány rosszul lesz, és mostohaanyja - aki egy akaratlanul kihall
gatott beszélgetésből már előzőleg megtudta a titkot - kénytelen
a főorvos apát fölkelteni. Edit a hajnali lázas önkívületben elha
tározza, hogy végez önmagával, de előbb lelövi azt a férfit, aki
mínden bajának az oka, és aki néhány nap múlva végle~ vissza
akar utazni Milánóba. Reggel sikerül megszereznie apja revolve
rét, elszökik otthonról, meglesi a mérnőköt és végrehajtja tervét.
De csak késő este hal meg a Rókus-kórházban, anélkül, hogy csak
egy pillanatra is visszanyerné öntudatát. Ez a tragédia, - mely
egyúttal a főorvos tragédiája is, mert egész életműve összedől és a
kettős gyilkosság botránya megfosztja őt a régóta áhított s már
már elért egyetemi katedrától - csak megerősíti Andreát abban,
hogy élete hátralevő része Istennek szánt áldozat legyen.

Szándékosan mondtam el ilyen részletesen a Szagosmise me
séjét, mert így nem szükséges külön bizonygatni,. mennyire igazi
regény Just Béla műve. Ma, amikor tucatjával jelennek meg ki
forratlan, művészileg éretlen pszeudo-regények és sok író még
azon sem fárad, (vagy nem rendelkezik a megfelelő művészi ízlés
sel és intencióval), hogy legalább a háttérből mozgassa saját gon
dolatainak, érzéseinek, emlékeinek élettelen bábjait, a kritikus
kétszeresen örülhet a Szagosmiséhez hasonló, sajnos, mindinkább
ritka, regénynek. Az igazi regényíró sohasem töri át azt a korlátot,
mely énjét alkotásának elképzelt alakjaitól elválasztja, de proteusi
egyénisége minden alakjában jelen van, a gyilkosban éppúgy, mint
a szentben. Ebben az értelemben mondja Mauriac, hogy a regény
író Isten majmol6ja: élő alakokat teremt a semmiből, s ezek az
alakok egyéni természetük szerint kezdenek el mozogní.

Amikor a Hajnali kettlJ "Le due di notte" címmel olasz fordí
tásban megjelent, egyik bírál6ja, az újszerű téma mellett a rész
letek "pszichológiai festőiségét" hangsúlyozta. A Szagosmise is
bővelkedik ilyenekben, s meg kell jegyeznem, hogy ezek a rész
letek sohasem önmagukért vannak: Andrea rejtelmes sétáiára gon
dolok az elhagyott malom körül (a vízió itt nagyszerűen érzékelteti
az elzüllött fiatal asszony lelki elhagyatottságát), vagy arra a rész
re, amikor a kétségek között vergődő Edith meglátogatja a púpos
"röntgenszemű asszonyt" és a nyomorúságos konyhalakásban pá
nikszerű érzés keríti hatalmába. De érzésem szerint az író pszi
chológiai ösztöne és érzékeltető tehetsége a drámai részekben mu
tatkozik meg a legjobban: kevés olyan morceau de bravoure-t is
merek, mint annak az éjszakának a leírását, amikor a láztól gyö
tört Edith lelkében a félelem, élniakarás, kétségbeesés, bosszú
járja szörnyű vitustáncát és esztelen terve megszületik.

Raics István

EMLÉKEZö ERDÉLYIEK. (Pálffy János: Magyarországi és er
délyi urak. - Séta bölcsőhelyem körül.) Erdély nemcsak földrajzi
táj, évszázadokon önálló életű "kisebb haza", hanem fogalom is:
egy szóban foglalata mindannak, amit lényeges magyarságának ér
zünk. Akik Erdélyben születtek és tanultak élni, sohasem a pilla
natot mérik, hanem az élet születésen és halálon túláradó sodrá
ban szemlelnek mindent. Olyan a világképük, mint a szeles őszi

táj: kristálytiszta és üde, mert a hegyek nevelték őket a nagy táv
latokra és a történelem. Ezért lett az emlékírók hazája Erdély.
Legnagyobbjai kicsit nundig az utókor számára is éltek, s ez a tu-

'1IG'L1A 529



datos, jövőre néző élet adta sokuk kezébe a tollat, hogy megírják
mindazt, amit tettek és tapasztaltak. "A múltból írok a jövőnek",

vallja magáról Pállfy János is, az 1848-as magyar parlament al
elnöke, a székely nemes, a halálra ítélt politikus, ki kegyetlen ke
gyelem folytán Zemplénbe száműzve, rótta papirra Emlékezéseit,
ameddig bírta, halálos betegen a tüdőbajtól és a honvágytól. Cson
kán maradt műve, mely Sza,bó T. Attila gondozásában most meg
jelent, a 48-as idők arcképcsarnoka, csak nem az ábrázoltak meg
rendelésére készült s ezért annyira izgatón érdekes. Közéleti lexi
kon azokról, akikhez személyes köze volt és csak azokról s így
félig-meddig önéletírás ís, mely mozaikszerűen kibontakozik az
apró vagy nagyobbszabású portrék kockáiból. Az igazat írja:
amennyire egy közéletí, az eseményeken alig túlkerült ember tár
gyilagos lehet, igyekszik az lenni, elsősorban önmagával szemben
s ez záloga annak, hogy másokkal szemben is az. A ma távlatából
nézve van egy-két elrajzolt alakja, de a nagy többséget már ő is
a történelem szemével látta meg. Az Emlékezések eredeti, őszinte

írás, e mellett irodalmi szempontból is értékes. Nyugodt. tiszta, lo
gikus és nemesen méltóságos előadása a magyar próza egykorú
mestereinek méltó társává avatja.

És méltó ősévé azoknak, akik ma írnak és emlékeznek Erdély
ről, - bár nem a tények tárgyias nyelvén, hanem a líra meleg
hevületében. Mert Erdély nemcsak a történelmi emlékezés földje,
nemcsak a meztelen, szinte prózai igazság hazája, hanem a liráé is,
a ködös völgyeké, a szálegyenes fenyőké, a havasi legelőké és a
virágos, kopjafás temetőké. Ennek az Erdélynek is megvannak a
krónikásai. "Séta bölcslJhelyem körül" írói, az erdélyi irodalom leg
nevesebb képviselői szavak színeiből, mondatok köveiből, egy-egy
fejezet apró festményéből varázsolják elő a határon innen és túl
egységes örök Erdélyt, a mesék birodalmát: Tündérországot. S ezt
a szellemi képet a szebbnél-szebb fényképek gazdag sorozata hi
telesíti s teszi vonzó valóságga, igazi, művészi, lenyűgöző erdélyi
képeskönyvvé.

Fényi András.

VÁRKONYI NANDOR: MAGYAR KATONAKöLTöK. (Janus Pan
nonius társaság, Pécs.) "Tanulságos lesz magunk elé idézni azok
nak a férfiaknak alakját, akik a szép szó hatalmát a fegyver ere
jével egyesítették" - írja az író előszavában s ez az idézés ma
nemcsak tanulságos, de időszerű is. A könyv az írás és a tett szín
tézisét magasztalja s semmire sincs ma nagyobb szükség, mint ezt
a szintézist: a mílveltség és erő, a szellem és test harmóniáját,
szerves egységét hirdetni. Korunk szélsőségekké szétoldott világ
képet mutat. Az erőszak fölött, melyet csak tompa kék fénnyel vi
lágít át valamelyes derengő értelem" a szellem felhőkakukkvár

ban csücsül. Várkonyi könyvében az élet teljessége: a harcos szel
lem, az erők forgatagában álló hősi lélek jelentkezik s keres ma
gának a magya'!' irodalomban, a poézisben helyet. A helyet kereső

lélek magyar s mert a magyarság küldetéstudat is, nemzeti érté
keiben világtávlatokat feszeget.

Egy, új, legnagyobb igényű magyarr szemlélet friss hullámai
csapnak meg bennünket Várkonyi könyvének már az első lapjain.
"A magyarság - írja például egy helyen - oly folyamatot indí
tott el, mely végül a hűbéri államrend kialakulásához vezetett;
mintául szolgált a lovagság létrehozásához s döntően szólt bele a
lovagi Európa megszületésébe. Európa közel félezredévi történe
tének nemzője a magyarság. Hogy a lovagság nálunk nem a nyu-
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gati alakjában fejlődött ki, hogy feudális szervezetünk, lovagi osz
tályunk, sőt lovagköltészetünk nem volt, annak oka nem valami
elmaradottság, hanem éppen az, hogy ezek az intézmények egy
eredetibb, sajátosabb s általánosabb, mondhatni népi formában
eleve megvoltak nálunk." Mi Nyugatnak a turáni népek kardját:
Attila kardját adtuk: fegyvert, - írja, s a nagy magyar katona
költők mai napig folytonos láncolata míntha valóban Várkonyit
ígazolná. Gyönyörű, ahogyan ennek a tételnek igazolását egy
könyvön végig keresztül viszi, de épp a könyve vége az, mely
gondolkozásra késztet s alkalmat nyujt a kritikára. Mert amilyen
nagyszerű a preludium, annyira regényes a postludium. A ma
gyar katonaköltészet Tinódi Sebestyén, Balassa Bálint s Zrinyi
nagyszerű triászával indul, a folytatás is dicséretre méltó, de mi
lesz a vég, a ma, amiből a holnap reménysugarai csillognának
elő? Marad Gyóni Géza és Bárd Miklós. Kellő tisztelet ezeknek a
derék katonáknak, de túlzás őket nagy költőknek tartani s egy
Balassa mellé állítani. Irónk ezt nem is mondja de hogy mégis
őket kénytelen emlegetni, könyvének korlátaira mutat rá. Érde
kes, hogy ezekre a korlátokra épp könyvének nagystílű beveze
tése s mély tárgyalása sodor. Az igényeket tehát maga az író
állította fel. A modern magyarság nagy költői azonban mégis csak
egy Mécs László, egy József Attila vagy egy Illyés Gyula. S min
den esetre a XX. századi magyarság európai viszonylatban is
óriásr jelentőségű lángelméje: Ady.

De Ady nem volt katonaköltő, - mondhatná valaki. - Igen.
lJe Balassa sem volt az. Balassa akkor is azt a harcos attitüdöt hasz
nálta volna verseiben, ha nem harcolt volna; túl kevésre mérik
azok a költő fantáziáját, akik az ő verseit csak a katonaéletből ma
gyarázzák. Balassa idejében, az akkori körülrnények között, min
den valamire való ember szurkált, döfködött és lövöldözött. Akkor
mindenki fegyverforgató katona volt. Ma már nem így van. A mo
dern háború sokkal nagyobb szervezésű, sokkal szédületesebb ará
nyú, de nem csak a közvetlen harcban, hanem az egész élet jelen
tőségében. Például propagandában, például eugenetikában, például
kereskedelemben, fajban, szülö anyákban és versekben.

Hajdanában, mindenki katona volt. ma mindenképpen 'kato
náknak kell lennünk, az élet minden vonatkozásában, akkor is, ha
nem vagyunk a lövészárokban. S ilyen alapon az is katona, aki
népe szellemében a lelket tartja, a szépet ápolva közösségét éb
reszti. Mécs László, József Attila, Illyés Gyulai is katonák, s Ady is
az, akinél harcosabb attitüddel költő e földön alig írt. "Isten, Ti
tok, elő a kardod" - még Istentől is kardrántást követelt különös
lélek-katharzisaiban ez a kuruc magyar. Ö nem lenne katonaköltő?

Balassa idejében az ő lábát is biztos eivitte volna az ágyúgolyó, de
ma már kivételesen így is lehetett katona.

Ha egy zárófejezetben ezeket a gondolatokat Várkonyi a köny
véből nem hagyta volna el, értékes könyve még sokkal értékesebb
lenne, mert egy új magatartás példáját állítaná elénk.

Demény János.

DE PROFUNDIS. (Koftán Károly harminckét metszete.) Zsoltáros
hangulatú lapokat tartalmaz ez a kötet, borongó hit a művészetben,

ll. formakeresés elemi ösztöne, valami nyomasztó áhítat forrong
bennük, mint a tömeg imáiban. Érett feszültségnek, pattanásig zsu
folt lelki telitettségnek kellett föloldódni ezeknek a metszeteknek a
létrejöttével, a felszabadulás és kibontakozás gondját érezni rajtuk,
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mint mikor fölgyült érzések, emésztő gondolatok kimondásával me
nekül terheitől az ember és művész. Riadt szertartás ez a műfaj és
kifejezés előtt, egyfajta kísérlet a szellemi megkönnyebbülésre, a fej
lett belső élet sűrvetése a nyilatkozatra, amikor már nem lehet
megtartani a mag~nyban, önmagunknak, vágyat, vél.eményt é~
készséget beszélni kell, fölbuzduini vagy megalázkodni, harsogm
vagy pepecselni, de el kell kezdeni valamit, ami a beletartozást
jelzi, kifelé is, végső kötést a művészettel, szektával vagy az embe
riséggeL Ezért kísért Koffán metszeteiben a zsoltárok hangulata,.a

szemérmes vallási ralongás megvallásának e kezdeti állapota,
melyben a közösségi élmény alkalmat ad komor sorokkal megszó
laltatni a túlcsorduló egyéni lelkesedést. A fény és árnyék kemény
ellentéte a közvetlen, őszinte szándék záloga, a fehér és fekete
foltok, így egymás mellett, kíméletlenül tagadva és élesen hangsú
lyozva egymást keresetlenül, kicsit nyersen ugyan, de híven közve
títik egy áthevült alkotó erŐ formai és eszmei magáratalálását. Bonyo
lult mesterkedés, túlzott alaki fortély nem közömbösíti hidegragyogású
mesterművé, díszes bemutatóvá az eredeti elgondolást és megérzést.
tetszetős alakoskodás nélkül jelentkezik segítségükkel az, amit el
hallgatni már nem lehet. A fa- és-linómetszet műfajnak a legegy
szerűbb, egyben a legösszefogóbb, szűkszavú, de jelentős, mert sze
rény eszközökkel a lényeget adja, modora tartózkodó, sőt az igénye
sek számára szegényes, mert a világból árnyképet csinál, végtelen
változataiból csak kettőt ismer, a feketét és fehéret, viszont éppen
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e miatt szigorú fegyelemre neveli a művészt, nem engedi mellébe
szélni, fogékonnyá teszi a jellemző és lényeges iránt, áttekintőszem
léletet eredményez. Ennek a nagyvonalú, sűrített stílusnak a balla
dai erényeit sokszor feláldozzák a grafikusok hatásos küllemekért,
ügyes és céltalan diszítményekkel cifrázzák. illusztrálnak ahelyett,
hogy kifejeznének. Koffán metszetei talán azért zengenek oly boru
san és azért vergődik bennük valami fojtott mozgalmasság, mert az
igazi műfajszerűséget képviselik, kendőzés nélkül és alázarlosan, a
fény és árnyék küzdelmének a verítékével, azzal a természetes és
kényszerű komorsággal, ami ezt a jelképes szaggatottságot kiséri.
A részletek elhallgatása, az ábrázolás fukarsága - és szerénysége
mellett is teljes fontossága -- az anyag és téma, a kellékek és
művek közvetlen egységét jelenti, művesség, ügyesség és manír
nem kényszerítik engedményekre a rnűvészt: technikai próbálkozá
sai is általános megoldást hoznak, mert a műfaj valamiféle vizuá
lis sarkigazsággá vonja össze a mesterséget és az eszmét. Koffán
nak volt bátorsága a művészet szellemében dolgozni, nem szolgált
és nem bűvészkedett, nem szolgált ki tanokat és tendenciákat, nem
fitogtatta oktalanul gyakorlatát a metszésben, csupán közölt valamit
műhelytitkaiból; művészi kutatószenvedélye fölmérte a lehetősége

ket, hogy mire juthat egy metszőkés a sima lapon, ha kellő ko
molysággal és elegendő tehetséggel bánnak vele. A megoldás a fel
tételekből törvényszerűen következik, De profundis, üzenet a mély
ből, egy szellemi tisztulási folyamat, amelyben ötlet és tanulmány
testet ölt, kibontakozik az alaki és fogalmi tehetetlenség zavarából.
formát és jelentést kap. Határozatlan lázból. vegyes izgalomból,
bizonytalan törekvésből szűrődik le igy a munka és cél, együtt jár
a tudatosodással, ahogy létrejön egy verssor vagy motivum, ahogy
hivatására talál az egyén s összefog végzete ellen a tömeg. De pro
fundis lesz minden olyan lelki helyzet, ami az öneszmélést követi, a
felfedezés öröme, az értelem ünnepe. míkor a megismerés távlatot
nyit a gondolkodásnak és megszabadít a tudatlanság nyügeitől, a
művészet diadala, mídőn szólani segít s megfogalmazza az illanó el
révüléseket és a megnyilatkozás nosztalgiájának szüntelen gyöt
relmeit. Valami kezdődik az emberben és az életben, megmozdul il
homály, egy villanás a kés nyomán s valahonnan tűzcsóva esik a
rejtett szándékokra és titkos szenvedélyekre, a művész útra ké
szülődik, kibontja magából az érzékek és képzelet kevert anyagát,
élmény, látomás és kézügyesség művé olvad össze, amint az öntu
dat sugarai kiemelik az alaktalanságból a lélek és eszmélet szuny
nyadó képességeit. A föltörekvés elemi erővel mutat meg minden
igazi értéket és szent meggyőződést, fölkavarja és cselekvésre in
dítja a mélyben fölgyűlt elszántságot. és készültséget, rányit a
néma tétlenségre ítélt, de folyton erjedő belső energíákra s föl
fedi az egyén és tömeg szellemi megmozdulásának a rejtekét. A
belső forrongásban valahol találkozik a művész és a világ, kiútat
keresnek a lelki és szociális szorongatottságból s ha egy adott
pillanatban fölszakad a művészí tervezgetés és társadalmi elesett
ség sötétje, vallomás lesz belőle, a szín, hang, szö, fény tanuság
tevésével reményről, szépségről és valóságról. Kolfán Károly je
len művei ezt a különös állapotot rögzítik, kötete a fölvetődött

mesterségbeli problémák kidolgozása, annak tisztázása, hogy ere
deti eljárásával a metszés kifejezőereje mit és hogyan nyer, ön
maga számára döntés és tanulság volt ez a munka, az eszközök
megválasztása és a tárgykör vállalása'; a műfaj természete szerint
kísérletezö-öntudatosodó tevékenysége a háttérben készülődő, az
élet árnyékos oldalán igazságosabb rendért csoportosuló emberek-
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hez vezette őt. Fölzeng a zsoltár, kissé darabosan és rekedten,
mert céltkereső és küzdelmes ez a készülődés, szögletes mozgasu,
érdes hangú alakok, "a jobb jövendő bányászai" lelkesülten for
dulnak a biztató világosság, a méltatóbb emberség felé, arcuk át
tüzesedik, taglejtéseik egy elkövetkezendő szép új világról magya
ráznak. A művész kiállotta a próbát, amit a művészi és emberi
felelősség szabott ki rá, példás szakszerűséggel és sorsszerű lelki
imerettel dolgozott, a közösségi sors zavaró mélyeit közvetítette.
miközben erőteljes műfaji újításokat véglegesített. "Hogy átver
gödjön az örök borun", - ahogy Juhász Gyula írta - a művészí

igazság szépséges sejtelméig, hol "vár rá a magas, a diadalmas, a
tüzsugaras". Pogr1ny Ö. Gábor.

R. C. HUTCHINSON: TESTAMENTUM. (Singer és Wolfner.)
Hutchinson az angol világbirodalom fia: Indiában született, kato
nának nevelték orvosnak készült, újságíró lett Londonban és
Oroszországról írta egyik legnagyobb regényét, a Testamentumot.
Mindig kalandos vállalkozás és gyakran fullad kudarcba, ha az
író kilép megszokott, világnézetileg és politikailag meghatározott
világából, mégha olyan tág, szabadelvű és sokszínű is ez, mínt az
angol. A Testamentum szerzője azonban az első két lap személyes
hangja után elhallgat és egy ügyes fogással érdektelen személyte
lenségbe távolítja magát: a Testamentum nem más, jelenti, mint
Otraveszkov orosz kapitány naplójának és egyéb feljegyzéseinek
kiadásra alkalmas formába öntött változata. A bravur szinte töké
letesen sikerült. Az eseményeket szenvtelen hangon elrnesélö
angol író helyett a világháború osztrák és orosz fogoly táborait vé
gigszenvedő, az intézményeket és embereket elsöprő forradalmak
viharait átvészelö orosz kapitány személyes, emberien közvetlen
hangját halljuk s az idegen íróval szemben eleve éber bizalmatlan
ságunk egy csapásra megszünik. Otraveszkov kapitány pedig ne
mes, meleg, művészí szinességében is egyszerű módon számol be
a magárahagyott ember folyton reménykedő harcáról a sötét, re
ménytelen élettel: elveszett felesége és gyermeke után kutat vá
rosokban, utcákon és kórházakon keresztül, s mikor megtalálja
őket, az elveszett szerétet és az elveszett öntudat visszahívásának
még fájóbb, kétségbeesés és remény közt hányódó küzdelmét ve
rítékezi végig. Körötte pedig ott hullámzik az egész megbolygatott,
fenekestül felfordított orosz világ: eszményi hősök, mint Scheffler
gróf, a regény különösen nagyszerű, remekbekészült alakja és fá
radt, tehetetlenül sőprődő 'emberek, könnyed életművészek és fana
tikus forradalmárok. urak. parasztok és munkások; fölöttük a bá
gyadt orosz ég feszül és köröttük a lomha orosz táj hallgat. Törté
nelmi időkről szól ez, a nagyterjedelmű regényekhez szokott mai
olvasót is lenyűgöző hatalmas alkotás, de nem a történelmi való
ság formáiban és teljességében, hanem úgy, ahogy az események
ben részes szemlélö átélte. Különleges elbeszélő tehetségre és mű

vészí tudatosságra vall az a mód, ahogyan csak annyit jelenit meg
mindig az élet egészéből, amennyi egy ember látókörébe. élmény
területére esik. Az itt-ott eláradó bőbeszédűség és olykor a nyu
godt élvezetet zavaró nehézkesség is e föltétlen valószerűségre

való törekvésből magyarázható. Az író elhítető művészete az élet
szürka, majd fullasztóan izgalmas napjainak változatos pergetésé
vel annyira valószerűvé formálja hőseit, hogy szinte a személyes
találkozás közvétlenségével szemléljük őket. éljük sorsukat. Az
egész regényen valami fájdalmas, tehetetlen szomorúság ömlik vé
ig, de ez a szomorúság nem a reménytelenség gyermeke. hanem az
életet szívvel élő emberé. Az a bizakodó. emelkedett szemlélet,
amellyel a regény két főhőse a világot nézi, példamutatóan emberi
és egyúttal kifinomullan keresztény. Fényi András.
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Magyar Irodalmi Almanach az 1941-es évre

Az új magyar irodalom fiatal íróinak és költőinek egy cso
portja elhatározta, hogy egy évenkint megjelenó irodalmi
Almanach kiadásával szolgálja a magyar irodalmat s szép
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A Magyar KultúrszemIe kiadása.
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KÖNYV John 8teinbeck: Érik a gyümölcs
A kiváló amerikai író nagy regénye, megjelenése óta elsö he
lyen áll a legtöbbet olvasolt könyvek sorában. Százezer gazda
családrel szól, akiket a gép öntudatlan kegyetlensége földön
futóvá tesz és kimondhatatlan szenvedések árán ismerik meg
az egymáson való segítés és szeretet megbékítő érzését.

ÁRA 6 PENGO, VÁSZONKOTÉSBEN 8 PENGO.

C. Hutchinson: Testamen tum
Oroszország forrongó eszmevilágának hatalmas 'rajza ez a
regény. Höse elpusztul, mert nem találja meg a helyét sem
az összeomló cári Oroszországban, sem a bolaevislák forra
dalmaban. Boldogan hal meg, mert r e n d í t h e t e t l e n il l
hísz az emberi j ó s á g és i g a z s á g végsö gyözelmében.

ÁRA 8 P, VÁSZONKOTÉSBEN 10.50 PENGO.

D. Cornel Delong : A nagy gát mögött
Ez a csodálatosan mélyenszántó regény egy hol
land kisváros életét vetíti elénk. Aranyfökötös asszonyokat,
korcsolyázó tömegeket, akiket eddig csak holland mesterek
képein láttunk, most az iró elbeszélő miivészetén keresz
tül életük l e g a p r ó b b r é sz l e t e i b e n ismerünk meg.

ÁRA 6 PENGO, VÁSZONKOTÉSBEN 8 PENGO.

SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET KIADÁSA
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O8ol'ges Duhammel: A napló. - A nagysikeru Salavin
ciklus legújabb kötete. - Fűzve 4'30 pengő, kötve 5'60 pengő.
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első modem Kölcsey-életrajz. Kötve 4'80 P.
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