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Előszó

A magyar irodalommal való foglalkozás közben észre
vettem, hogy a pedagógiai szakirodaimon kívül rengeteg olyan
feltárásra és méltatásra váró anyag rejtőzik regény-, novella-,
,memoir-irodalmunkban és versesköltéezetünkben, mely értékes
adatokkal szolgál a magyar serdülő fiú (röviden: kamasz)
lelki képének hiánytalan ábrázolásához.

Hozzá is fogtam ennek a hatalmas anyagnak összegyüj
téséhez és feldolgozásához. A nem kis feladatra három okból
mertem vállalkozni. Az egyik, hogy a magyar irodalomtörté
net is szaktárgpum; a másik, hogy mint ifjúsági vezetö már
tizenkét éven át nagy odaadással figyelem és tanulmányozom
a magyar kamasz lelkét.' A harmadik, mert felnőttekkel be
beszélgetve szioesen hallgattam meg kamaszkori élménpeikre
való oisszaemléhezésűhet, Tanulmányomban nem vettem fi
gyelembe az u. n. ifjúsági regényeket. Ezek ugyanis pedagó
giai okokból nem ábrázolhatják a karnaszt az ő leplezetlen
mivoltában. Nem foglalkoztam olyan regényekkel sem, me
lyek hősüknek csak gyermekkoráról, illetve csak legénykorá
ról szólanak, Mellőztem végre azokat a regényeket is, melyek
csak futólag, vagy igen kezdetlegesen mutatják be a regény
hős kamaszkorát, mivel kitűzött céljuk az, hogy annak férfi
korát,e korban tanúsított hősiességét, családi, társadalmi és
politikai szereplését vagy szerelmét varázsolják az olvasó
elé. (A legtöbb magyar regény ilyen természetű.)

Elsősorban a legnagyobb részletezéasel azokat a regénye
ket mutatom be, melyek kamaszábrázolásai élethűségükkel
elárulják, hogy íróik saját, vagy meghitt barátaik kamasz
korából vették a rnűvészi feldolgozáshoz szükséges adatokat.
Csak másodsorban s rövidebben foglalkozom azokkal a tör
téneti regényekkel, melyek a magyar múltból vett hősük
kamaszkorát is megeleveníteni törekszenek. Harmadsorban
mindössze címük és jellegük feltüntetésével mutatok reá vég
re azokra a regényekre, melyek a legújabb hagiografia vagy
a pszichopathologia tárgyköréből vett adatokkal mintázzák
az ifjú szentet, illetve a rendkívüli idegállapotú karnaszt.
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Legfőbb célom az, hogy elsősorban a magyar regények
elemzésével foglalkozó irodalomtörténészeknek, továbbá az if
jú.sági vezetIJknek tegyek szelgálatot.

A regénpek ismertetésében és bírálatában ezért a lélek
tani szempontot, vagyis a kamasz lelki fejlődésének feltünte
tését tartottam célszerűnek és fontosnak. Szelgáljon ez ment
ségemre, ha emiatt nem bocsátkozhattam behatóbban eszté
tikai, etikai és világnézeti fejtegetésekbe.

A kamaszok kényesebb természetű problémáit, ameny
nyiben a regények ismertetése és bírálata megköveteli, nem
hagytam el. Ezt a teljesség kedvéért tettem s azért is, mivel
tanulmányomat csakis felnőtteknek és nem pedig a serdülő
ifjúságnak szántam.

Bár minden egyes jelentősebb regényt külön ismertetek
és bírálok, mégis a következő csoportosítást, beosztást, sor
rendet és módszert véltem célszerűnek:

I. Diákok. Ezt a csoportot felölelt anyaguk szerint három
részre osztottam : » Végig a középiskolán « , » Negyedikesek,
ötödikesek, hatodikosok«, »Hetedikesek és nyolcadikosok« ,

II. Tanoncok és földmíDesifjak. Itt azt a néhány regényt
ismertetem és bírálom, amelyek a tanone- és a falusi életet élő
kamasz lelkébe nyujtanak betekintést.

III. Csaoorgók ifjúsága.
IV. Történeti regényeleben szereplő kamaszok.
Ami a sorrendet illeti: a regények megjelenési idejét

vettem alapul.
A mádszert illetőleg: röviden méltatom a szerző regény

irodalmi jelentőségét.; aztán, hogy kamaszhősének lelkifejlő
dését feltárjam, a regény csakis ilyen célzatú tartalmát adom:
majd a regény s egyes részleteinek bírálatába bocsátkozom
az egyen kiváló részek kiemelésével kapcsolatban.

Befejezésül Összefoglalás címen közlöm mindazt, amit e
tanulmánnyal kapcsolatban hasonló. regények alkotására vál
lalkozó ír6k, ilyen tárgyú regényeket bíráló irodalmi hritihu
sok, továbbá pedag6gusok és ifjúsági vezetők céljaira hasz
nosnak vélek. Ugyancsak az ő szolgálatukra állítottam össze
a »Tárgy- és névrnutatót«.

Tanulmányomat korántsem tartom kimerítőnek. De mi
vel teljesen új területen járok s tudtommal első ilyen irányú.
kisérletet kockáztatok meg, nem csoda, ha a hatalmas mé
retű magyar regényirodalomban egyik-másik regény elkerülte
a figyelmemet. Ha pótlásokra szükség is lesz, mégis azt. hi
szem, hogy lelkiismeretesen közölt eredményeim a tovabb-
kutatók munkáját lényegesen megkönnyítik. ..

A »Monatsehrift für höhere Schulen« c. folYóIrat 1931.
évfolyamának első számában Gűrtler J ohannes hasonl? mó
don dolgozta föl az újabb német regénpirodalmat. Mivel a
szerző kiválósága s a folyóirat színvonala a feldolgozás tel-
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jességéről kezeskedik, örömmel már itt az előszóban meg
állapíthatom, hogy az újabb nwgpar regénpirodalotn nem
hogp elmaradna a német testvérvállalhozása mellett, hanem
ezt számban, változatosságban és mélpségben határozottan
fölülmúlja.

Végül őszinte és hálás köszönetet mondok dr. Dézsi
Lajos, dr. Sík Sándor és dr. Várkonyi Hildebrand egyetemi

ny. r. tanár uraknak, akik munkám tökéletesítését szakavatott
tanácsaikkal nagyban előmozdították.

Szeged, 1932 ápr. 23.-án.
A szerző



A serdülő fiú alakja elsőízben egy regénptöredékben
(Szentj6bi Szab6 László: Első Mária királpnak élete 1792)
tűnik fel a magyar regényirodalomban.* A kamasz, kit Szabó
ábrázolni kiván: a daliás Zsigmond királyfi. Ez az ábrázoláe
kezdetleges és kisméretű is. Ugyanez mondható az összes
többi regényekről is J6sika »Az utolsá Báthorp«-jának meg
jelenésig (1837). Ez csak a kamaszábrázolás terjedelmes
volta miatt méltó figyelemre. Eötvös »A./Ulrthausi«-jában
(1839-41) találjuk az első lélektanilag megokolt kamaszáb
rázolást. Kemény (Izabella királyné és a remete 1837-1839.,
Zordidők (1862) igen futólag rajzolja a kamaszt....

J6kainál is feltünően keveset találunk Ugyan már 1852
iben megjelent Kárpáthy Zoltán"jának a regény elején még
kamasz a hőse, de mint Zsigmond Ferenc kimutatta,** teljesen
valószinütlen alak, ezért mellőztük. Többi regényében is van
néhány oldal, mely a kamaszt ábrázolja, igy még a legtöbb
A debreceni lunátikus-ban (1876) és az Eppur si muové-ban
(1872), de serdülő fiúról készített igazi és mély lélekrajzra
sem ezekben, sem P. Szathmáry Károlp-nál (Bethlen Gábor
ifjúsága 1866., Balassa Bálint 1887) nem akadunk. 1892-ben
jelenik meg Csiky Gergelp: Sisyphus munkája, melynek ka
masz alakja lélektani alapokon nyugszik. Ezután már egymást
követik a regénykötetek, melyek különösen méltók a figye
lemre. Csikptől a Szilárd Jánosnak 1932 husvétjára készült
J6 pípák-jáig több, mint harminc ilyen regényt sikerült föl
kutatnunk, mint a legutolsó 40 év kiváló termését.

* Császár Elemér, A magyar regény lörlénele. Budapest 1922. Pen-
theon 53. l. .

*. lrodalomlörléneli közlernénvek 1921. 48-49. I.
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Diákok





A) Végig a középiskolán

Eötvös József báró: A karthausí. Budapest, 1839-41.
~ldézelek'8 ll-ik. Ráth-Iéle kiadás J. és II. kölete alapján. 1894.• 251+294 1.)

Jósika érdeme, hogy megteremtette a regényolvasó ma
.gyar közönséget. Eötvös tovább fejleszti a magyar regényt.
Nemcsak szórakoztat, hanem olyan eszméket is hirdet, ame
lyek lélekformáló erejükkel jótékonyari hatnak az olvasóra.

Négy regénye kösül a legismertebb és a legelső: A kar
thausi.

Hőse Gusztáv francia gróf. Szép és .kedves gyermek
korát kevéssé mozgalmas kamaszkora követi. Azonban le
génykorától a karthauziak kolostorába való megtéréséig sú
lyos csalódások, szenvedések, megpróbáltatások sorozata az
élete. A kolostorban megírja önéletrajzát s önön lelkének be
ható elemzése közben bukkan rá tragédiájának igazi okára:
önzésére. Élete végén mindent jóságosanelsímít a Gondvi
selés. Gusztáv halála előtt már a mély vallásosság, a szerétet
s a vigaszthozó önzetlenség apostola.

Az első kötet 48 lapja tükrözi vissza Gusztáv gyermek
és kamaszkorát.

Gazdag főnemesi család sarja. Nyolc éves korában meg
hal édesanyja, aki imádságos és erkölcsös életre nevelte. Ap
jának ilyesmihez nem lett volna érzéke. Éveken át rendkívül
elevenen él benne anyja emléke. Még akkor is, midőn özvegy
édesatyja a jezsuiták freiburgi nevelőintézetébe küldi. Ne
héz az elválás a régi kastélytól, melyben minden jóságos
anyjára emlékezteti. .

Az intézetben ritkán boldog s ritkán megelégedett. Az
»egyke« sorsa (eddigi magános neveltetése) kisérti s túlko
moly kedélye elszigeteli társaitól. Ritkán osztozik játékaik
ban, soha örömükben. Különös modora miatt társai sem sze
retik. Mi egyébben keresheti tehát boldogságát, mint abban,
hogy fantáziájútól alkotott külön világba temetkezik és ábrán
dozik. (37. L). Ilyenkor boldog s ilyen hangulatban az imádság
is felemeli. Lelke most is, mint egész életén át, szomjazik a
vallásos hangulat után s az, ami a jezsuita intézetben leg-
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inkább megragadja, éppen a pazar bőségű lehetőség a vallá
sos hangulat fölkeltésére (38. l.).

Ha a fiúkhoz általában mi sem köti, van mégis egy jó
barátja az intézetben: Armand. Egészen Gusztávéhoz hasonló
a természete, különben szeretetre áhítozó, mert teljesen árva.
Oly szenvedélyes ez a barátság, hogy Gusztáv anyjának em
lékét is háttérbe szorítja. (39-41. l.)

Hősünk hat esztendőt töltött a kollégiumban. Mikor ez
az idő letelt, nehezen búcsúzott (41-42. 1.). Amint azonban
kilépett az intézet falai közül, igen boldog, mert szabadnak
érzi már magát. Nem is gyanítja, hogy az élet, melybe lép,
csak egy másik, nagyobb fogház ... (42. 1.).

Hazafelé Gusztáv csaknem elpusztul a Montblanc glecs
cserei közt, azonban Armand, a hű barát megmenti. Örül,
hogy élhet még, hogy nem kellett oly korán meghalnia.

Otthon Gusztávot újabb öröm éri. Atyja, mint saját kíván
ságára kinevezett gyám, Armandot magához vette s azt akar
ja, hogy ősszel együtt menjenek a toulousiegyetemre (46. 1.).

Azonban atyjának a francia forradalmi eszmék hatásaként
mutatkozó vallástalansága rendkívül bántja. »Jezsuitáknál ne
velve, ifjúi szivern egész hevével ragadta meg azt a hitet, mely
ben évekig boldogságom találtam s nem lehetett nem csodál
koznom azon a rideg közömbösségen, melyet most magam
körül láték. A vasárnap jött és senki templomba nem ment; a
nép processiót járt, mi nyugodtan nézénk ki ablakainkon ; az
egyház bőjtöt rendelt s mi húst evénk: én enni nem akartam
s atyámat a bőjtre figyelmessé tettem: ö mosolpgott «, (46.l.)

Ha templomba' megy, ha szebájában a Mária-kép előtt
térdel, mindig ujra feltámad lelkében a kérdés: Vajjon miért
mosolygott atyja? Talán nevetséges s tévedés volna mindaz,
amit tesz? Elijed-e a gondolattól, újra imába kezd, de, jaj, az
ima is elvesztette varázserejét (47. l.).

A vallási krízis teljes erejével beköszönt nála s még mi
előtt Armanddal az egyetemre menne, javithatatlan kételke
dönek s ezért szerencsétlennek érzi magát (47. 1.).

Talán, gondolja, nem vált volna kételkedővé, ha vallásos
ságáért üldözték volna. Ez kamaszdacot s a védekezéshez
szükséges erőt adott volna neki. De, mikor nincs, ki ellent
mondana, ha mindenünnen csak szánakozás tekint reá, ha min
denki tűri az ábrándozót, de mint ártatlan bolondot felelet
nélkül hagyja, akkor »kevés van, ki ellenáll« ... »Szerencsét
lenségemre nem valék ezeknek egyike« (48. L). A hároméves
egyetemi élet után, tizenkilencesztendős korában, az egykor
boldog gyermek » örömtelen ifjúként« tér vissza az ősi kas.
télyba, hogy tovább szenvedje legénykori s későbbi tragédiáit
(48. 1.).

Eötvös »Karthausi«-jában két kis részlet elevenedik meg
az igen komoly, nagyon is zárkózott természetű Gusztáv gróf
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kamaszkorából. Az első Armanddal kötött barátsága, II má
sik negativ eredménnyel járó vallási hrizise. Az utóbbi raj
zolása rendkívül mély, eredeti s ha talán ritkaság is, de le
hetséges.

Tormay Cecíle : A régi ház. Budapest 1915.
(Idézetek a Singer és Wolfner-féle 9-ik kiadás alapján. 1923. 192 \.)

A legtehetségesebb magyar írónő legkiválóbb és leghire.
sebb, sok idegen nyelvre lefordított regénye. Elsősorban ar
ra a kérdésre felel: hogyan válik három nemzedéken át ma
gyarrá a Németországból hozzánk szakadt Ulwing-család ? A
másik, hogyan mennek csaknem teljesen tönkre az Ulwingok
az utolsó Ulwing-fiú, Kristóf léhasága következtében?

Ennek az utolsó Ulwing-fiúnak gyermek- és hamaszhorát
mutatja be a regény folyamán Tormay Cécile. Realizmusra
törekvő művészi ábrázoló ereje itt is tündököl s stílusa itt is
zenei hatású.

A kis Kristóf fokozottabban, mint minden gyermek,
Sajátságos fantáziavilágot épít ki lelkében. Korán elhunyt
édesanyjának zongorájában, akárcsak a vidáman pattogó kály
hában »tűndéreh« laknak (16. l.), a rácsos kertajtó, mely a
valóságban a hatalmas fatelepre nyílik, a »világ végé«-re ve
zet (18. l.). De egyszercsak nagyatyja kijelentésével megsem
misítette ezt a fantázia-világot. Ez a kiábrándulás nagyon
fájt neki (32-33. L).

Korán ébred benne a másik nem iránti érdeklődés. Tiszta
ez, de nyugtalanítja. Almait is benépesíti (33-34. l.). Az isko
lát könnyedén veszi, tanítói is elnézők, mert az egykor egy
szerű ácslegény, de most dúsgazdag Ulwing unokája (34.l.).
Meglepően .szépen rajzol. Nagyatyja megdicséri (34. l.). Át
éli a szabadságharcot megelőző nagy napokat. Éppen ekkor
kezd tánciskolába járni s fülig szerelmes lesz a nála jóval
idősebb Hosszú Zsófiba (43. L). Szerelme kamaszszerelem s
mindenképpen mutatkoznak rajta a kamaszkori jelenségek.
(43-47. L). Nemsokára bekövetkezik nála is a hamaszszere
lem deliriuma (51. l.). A szabadságharc miatt azonban be
zárják a tánciskolát. Félve figyeli az ágyúdörgést, mely meg
reszketteti az ő budai régi házuk ablakait. A Szenthárornság
gyógyszertár százéves fennállása alkalmából rendezett bálon
ismét találkozik Hosszú Zsófival. A találkozás igen meghitt.
Zsófi szájon is csókolja. De mikor a fiú szenvedélyesen át
akarja ölelni, eltaszítja magától. »Kristófnak az az érzése tá
madt, hogy magával vitte az életét « (82. l.). Még ezen a bálon
megtudja, hogy Zsófi másé lesz, Hold Ignáeé. A leány Kristóf
szemeláttára engedi, hogy Hold Ignác megcsókolja (83. 1.).

Ez végképp megzavarja az utolsó Ulwingot. Elhagyja a
báltermet s az első fölkinálkozó utcaleány karjaiba veti ma-
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~át (84-85. 1.). Hazafelé haladva, visszagondolt a történtek
re és »megvetést« érzett. Hát csak ennyi az egész? Hát csak
ennyi az egész? Hát csak ebből áll a felnőtt emberek titka?
Egyszerre a szemére húzta a kalapját. Nem szerette volna, ha
valaki »belenéz« (86. L). Ezután zuhan a lejtőn lefelé. Bár
megdöbbenti nagyatyja halála, kártyázni kezd. Rengeteg pénzt
veszít. Váltókat ír alá ... Hiába hoznak mindent rendbe övéi,
hiába küldik külföldre. Hiába igyekszik hazatérte után a
tőzsdén pénzt szerezni. A Dunába veti magát. Elúszik vele
..az Ulwing-vagy on, melynek csak roncsait tudja megmenteni
nővére, Anna, aki különben főszereplője s diadalmas hőse
.a regénynek.

A regényben rejlő értékekre a vázlattal eléggé rámutat
tunk. Nő rajzolta meg az utolsó Ulwing kamaszkorát, ez azon
.ban, úgy véljük, nem szolgált a kamaszábrázolás hátrányára.

Forró Pál: Egy diákkor története. Budapest, 1917.
(Dick Manó l.iadésa. 304 I.)

Forró Pál, a kereskedelmi" iskolai tanár, író és hirlap
.iro ezzel a művével lépett be a magyar regényirodalomba,
mint századunk másik évtizedében divatossá vált »őszinte
ségi műfaj« egyik képviselője. Az akkor még kellő kritikával
nem kisért szélsőséges freudista irodalom beható tanulmányo
.zása, kiváló megfigyelőképessége s gördülékeny stílusa arra
késztetik, hogy regényformában rámutasson arra, hogya gyer
mek- és serdülőkornak is megvannak a maga tragédiái.

Hidass Pista, aki az író társaságában bejárta a világot,
utazása közben elmeséli gyermek- és kamaszkorát. Ez a re
.gény kerete.

Az első része (» Egy elemista memoirjai« ) tudósít mind
arról, ami a cselédekre bízott, szüleiktölelhanpago!t pesti
úri gyerek emlékezetében kitörülhetetlenül megmaradt.

A Mikulás megrémíti, a Karácsony boldoggá teszi. A cse
.Iédekkel igen barátságos, mert ez így érdemes. Hiszen tőlük
kérdik a szülők, hogyan viselkedett gyakori távollétükben.
Látja a cselédek szerelmi életét s titokban utánozza a szerel
meskedést a házmester vele egyidős leányával, Mariskával,
majd az úrileány Erzsikével.

Az elemi iskolában sok baja van, főleg a tintával való
írással, azonban Lujza, az egyik cseléd, külön órákat ad ne
ki: szerelmes leveleinek fogalmazványait diktálja Pistának.
A régi és újabb cselédek erősen érzéki babusgatással s az
előtte szeretkező cselédek és felnőtt rokonok rossz példájuk
kal túlkorán fölébresztik benne a nemi ösztönt. Almatag és
szórakozott. Szennyes gondolatokban gyönyörködik, melyek
ben modellje Erzsike, akivel csak nyaralás közben találkozik.
Súlyos erkölcsi krizisbe dönti a legközelebbi nagyszünidő,
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melyet nagybátyjának gyermekeivel tölt. Mindnyájan a kétes
erkölcsű nevelőkisasszony, a 16 éves Margit felügyelete alatt
üdülnek, aki Pistát egy sikertelen éjjeli kalandja után az élet
titkaiba csaknem teljesen beavatja. A kisfiú meggyalázottnak
és vétkesnek érzi magát.

Ezekután a második részben ( » Végig a középiskolán« )
nem sok jót várhatunk Pista további gyermek- és hamar be
köszöntő kamaszkorától.

Egyelőre tovább barátkozik Erzsikével, de mikor az nem.
hajlandó további intimitásokra. ő is más problémák felé for
dítja érdeklődését. Fáj neki, hogy szűlei rossznak tartják,
mivel hallgatag. Elmondja, mivel tették a szülők s a tanárok
zárkózottá. Van egy kedvenc tanára, de evvel sem képes ma
gát kibeszélni. A túlkorán beköszöntött kamaszkor egyik fel
sős barátja, Ottó révén összehozza az ötödikesekkel, akik
már hencegnek előtte: meg nem történt piszkos halaruliaikhal;
különben a verselésben találja gyönyörüségét, továbbá az is
holai druhholásohban. Kalandokra egyelőre nem merészke
dik, még ok nélkül mulasztani sem mer, mert gyáva. Vallá
sossága az esti imaelmondásában merül ki, érzi, hogy gya
korlatilag atheista, mert bár a vallás nagyszerű hangulatait
élvezi, de a parancsok betartásáról nem akar hallani. Érde
kesen jellemzi zsidó és katholikus társait s az akkori hittasi
órákat. Bevallja, hogy társai példájára ő is megdöbbenve
gondol a túlvilági élet lehetőségére. Az úrileányokról az a
véleménye, hogy ők hajtják a serdülő fiút a prostitució kar
jaiba izgató, a beteljesülést azonban kereken megtagadó vi
selkedésükkel.

Egészen eldurvul, goromba lesz, mint minden gyenge
ember, aki a fizikai erő hiányát a szavakkal pótolja. Szive
sen jár a külvárosokba s figyeli a külvárosi emberek leple
zetlen, obszcén életét.

Diáklapot indít (ekkor már hetedikes). A szerkesztő:
Gotein, újabb barátja. Megjelenik első verse nyomtatásban.
Nagy öröm ez számára, nemkülönben igazi hamasxszerelme
Gotein húgával, akivel csókolódzik s akit cukrászdába visz.
Ez a kamaszszerelem azonban lefelé dobja a lejtőn. Mivel a
leány sem ellenkezik, csaknem magáévá teszi, de Ottó, aki
már az egyetemre jár, lebeszéli, főérv gyanánt Ottó saját
gyerektartási pörének bonyodalmait meséli el.

A diáklap összeomlott. Az egyik belmunkatárs, Lajthay
elsikkasztotta az előfizetési díjakat.

Szakít Gotein Gizivel s újabb tapasztalatai még inkább
elidegenítik a hozzá illő úri Ieányoktól, Kávéházba jár.

Tanáraival is ismételten baja támad, érettségije mind
amellett sikerül.

Fölébred régi szerelme Erzsike iránt. Fölkeresi, de nem
találja otthon s megtudja öreg cselédjüktől, hogy épp a na-
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pokban ment nőül. Szabadnak érzi magát. Összeáll egF utca
leánnyal, de még mielőtt történnék valami, régi gpávasága
erőt vesz rajta, pénzt dob a leánp elé s menehűl ki az utcára.

Bolyong. Végre bevetődikegy kávéházba. hol Ottó egye
temihallgató barátai körében éppen beszámol arról, hogy ta
lán sikerül olyan szérumot fölfedeznie, mely minden bacillust
megöl.

A regényből nem vehető ki pontosan, hogy mikor törté
nik. Bár tele van kis essay-kkel, melyekben a tanáríró peda
gógiai véleményét is fejtegeti: úgy látszik, saját és diáktár
sainak kamaszkorából, tehát a századforduló éveiből meríti
adatait, melyeket azonban a kilencszáztizes évek freudista
irodalmának szemüvegén át szemlél.

A századforduló nagyon felületesen gondozott fővárosi
kamaszának jellemrajza egyenesen megdöbbentő. Fokozzák
ezt a sötét képet a háttér (szélsőséges freudista világszemlé
let) s a regény hősének karakterisztikuma: a gyávaság.

Figyelemre méltó részek a regényben: a házi cseléd és a
gpertnek (80. l.), a diákköltő (74. l.), az önértékre eszmélés
(62. l.), a harc a fantáziával (55. l.), a tanár a diák szemében
(43. l.), a pénzes diák (187-188. l.), Hidass Pista vallásos
sága (220-221. 1.).

Mindaz viszont, amit Pista korán ébredő erotikumáról
és sexualitásáról nyújt ez a regény, erős rostálásra szorul.
Az alkalmazandó rosta a szélsőséges freudizmus tudományos
bírálatával foglalkozó Iegújabb szakirodalom.

Babits Mihály: Timár Virgil fia, Budapest. 1922.
(Atheneeum. 112 I. Legujabb kiadás 1932.)

Rövidlélegzetű, de tömör kis regény, mely túlzó freudista
világszemléletet lehelő néhány oldala s a századforduló szer
zetes tanárságának durva ábrázolása miatt sokak előtt min
dent, csak éppen rokonszenvet nem aratott.

Pedig az egyetlen magyar regény, mely nagy lélektani
készséggel illusztrálja azt a tényt, hogy a kamasz egészen
sajátos módon viszonozza tanárának tartásan feléje sugárz6
szeretetét,

Timár Virgil már-már 40 éves tudós és szentéletű cisz
tercita tanár Sóton (Baján?) elsőízben kezd egyénileg foglal
kozni Vágner Pista nevű kiváló tanítványával. Különösen
elmélyíti ezt az igazi nevelői foglalkozást az a körülmény,
hogya törvénytelen fiúnak senkije sincsen. Anyja akkortájt
halt meg, apja ismeretlen.

Pista, aki a kamaszkor küszöbén áll, csak vasárnapon
ként találkozik a róla atyailag gondoskodó tanárral, különben
(szintén a tanár jóvoltából) Bögözi ügyvédéknél kap lakást
és teljes ellátást a kis Bögözi-fiú instruálása fejében.
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A fiú kedves modorával eleinte szívből viszonozza Timár
jóságát, később azonban mindinkább terhére válnak számára
a (kamaszhoz való leereszkedésre képtelen) tanárral együtt
töltött s iskolai különórákra emlékeztető vasárnap délutánok.
Ha csak teheti, ki is búvik a Timárnál való kötelességszerű
megjelenés alól. Ez az első krizis. De csakhamar elmúlik.
(50-54. 1.).

Vágner Pistát visszahódítja Timár betegeskedése. Dél
utánokat tölt beteg jóakarójánál. Kedves, gyöngéd vele szem
ben. A helyreállt jóviszony rögzítődik, de .különös alakot
ölt. Pista úgy bánik Tímárral, mint ahogy élénk Iiúk jó ap
jukkal bánni szoktak. Az apa csak »kedves öreg bútor« már
a fiú számára s nem több (54-55. q.

Az újabb krízis azonban szintén nem tartós. Ennek az
az oka, hogy a már felsős Pista, mint ,első tanulá, mindinhább
megkedveli a tudományt s hamar észreveszi, hogy a tudo
mányt legalább is Sóton (Baján?) Timár Virgil képviseli.
Ismét a régi tisztelettel közeledik hozzá s örömest beszél
vele mindarról, amit tanult. Sőt kevésbé 'kényes kamasz
problémáit is föltárja előtte. A tudós Timár azonban gyámol
talan a serdülő ifjúság vezetésében s ezért csak tudományt
sugároz feléje. Ezzel fölkelti Pistában a reakci6t: minden
esetben a tanáréval ellenkező vélemény válik a fiúban úrrá
(56-59. L). Nem titkolja ezt, sőt nem egyszer szinte ugratja
is jóságos tanárát. (Harmadik lcrials.)

Ekkor történt, hogy Timár észrevette a fiú míndinkább
kibontakozó vallási indifferentizmusát. Nemsokára a hittan
órán az egyházellenes Vitányi könyvét kobozta el Pistától a
vallástanár. melyből a pad alatt olvasott. Pista megtagadja
a kiszabott büntetést: a nyilvános megkövetést. Timár hiába
kérlelte észokok felsorolásával s a már akkor tervezett itáliai
tanulmányúttal, Pista, mint valami kis Tertullián, inkább
bevallotta, hogy miért tetszik neki Vitányi könyve. De mikor
meglátja Timár előtörő könnyeit, ellágyul és kész mindent
meglenni öreg barátjáért (61-66.1.).

Kevéssel ezután egész Sót készülni kezdett Timár 20 éves
tanárságának megünneplésére. Pista is nagyban buzgólko
dott, nemcsak az ünnepi beszédet készítgette, mint az ifjúság
szőnoka, hanem ő vetette fel azt az eszmét is, hogy Timár
kedves pihenöhelyén, a Demir kapunál.") a rozoga lócát rnű
vészlesen faragott kőpaddal kell kicserélni. Föliratot is kere-
sett hozzá Vergiliusból (71-72. L). .

Timárt mindez a legnagyobb boldogsággal sugározta be_

• Ez Pécs környékén van. Ugyani,; Babits ill diákoskodott. Baján már
mint tanár fordult csak meg. Ez az egy vonás ..pécsi", a többi pl. a haíöél
lomás stb. Bajára emlékezte l.
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s nagyban készült a nyári itáliai útra, melyben utitársa Iesz;
Vagner Pista. A fiú is örült a tervnek.

Azonban egészen váratlan dolog történt. Megérkezett
Pista állít6lagos atyja: a hirhedt Vitányi Vilmos s »fiát«
azonnal magával akarta vinni a fővárosba ...

. Pista is a távozás mellett döntött. Tetszett neki a művelt
zsidó ujságíró. Sóton csak Timár Virgil volt hozzá hasonló,
de ez nem volt elég férfias és már terhére volt a fiúnak túl
áradá szeretetéoel, (Az utolsó krizis, mely szakítást okoz.)

Igaz, igaz, Timár második apja volt, ő hálás. is érte na
gpon - sohasem fogja elfelejteni - de hát csak nem marad
hat hozzákötve örökké a cingulusához? Mi haszna volna eb
ből Timárnak? Hiszen ha használhatna neki, kész volna min
dent feláldozni érte és reméli, jön idő, hogp ezt alkalma is
lesz megmutatni - de abból, ha most nyakán marad, semmi
haszna, legföljebb gondja lehet ...

Mindezt nem mondta meg hangosan Timárnak, mert
szemérme és büszkesége tiltotta, hogy érzelmeit így kitárja
»De ezt Timárnak tudnia hellene.« (99. 1.).

Timár azonban nem tudta mindezt, mert nem ismerte a
kamaszlélek rejtelmeit. De az imábamerülés megnyugtatja.
Érzi, hogy nála ezután csak egy következik: Isten szerelme.

Abúcsúzkodásnál már kiegyensúlyozott lélekkel áll Piso
tával szemben. Megadással viseli el azt is, hogy a fiú őt a
hajóállomáson szinte észre se vette, pedig ez nem hálátlanság
b61, vagp érzelemhiánpboi t~rtént, hanern inert a perc izgal
ma egészen lekötötte Pista szioét ... (112. 1.).

Főleg a »Halálfiaí« olvasása után mindenki előtt kétség
telen, hogy ebben a regényben az író saját kamaszkori élmé
nyeinek egy részét adja. Innen valóságot lehelő ereje s a ka
masz sajátságos érzelmi életének eseményekben gazdag be
mutatása.

Tersánszky J. Jenő; A két zőld ász. Bw.ikán Mátyás hamis
kártyás élete. Budapest, 1922.

(Franklin, 280 L)

Tersánszky, akárcsak a »Jó szomszédoke-ban, a bánya
városok életét ábrázolja igazi és finom művészettel. Bánya
város az, melyben a regény hősének gyermek- és kamasz
kora lejátszódik. Hűségesen kitart naturalizmusa mellett e
kamasz-mintázásban bővelkedő kötetében, fanyar líraiságát
sem leplezi, melyet nem egyszer szinte fatalista világszemlé
lete sötét és nehéz felhőkbe burkol. Hőse már kamaszkorá
ban nem bír uralkodni szenvedélyein, sokat szenved hiába
való fogadkozásai miatt s előre érzi, hogy fé~fikorll elején
testileg-lelkileg végérvényesen összeroppan, mmt a kártya-
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vár. Stilusa, mely különben tömör és helyes, e kötete folya
mán nem egyszer hányaveti. Mintha ezt a munkáját símítás,
átnézés nélkül adta volna át a kiadónak.

Buzikán Mátyás hamar árvaságra jutott. Anyja (állami
huta tiszt özvegye) egyedül családjának élő, de puhaszívű
asszony. Nagyanyja képviseli a fegyelmet odahaza. Első két
barátja: a Bankuj-testvérek. Ök vezetik be a huszonegyes
kártyajátékba. A játék egyelőre gombra megy. T'iz enkét éves
korában a Bankuj-festvérek viszik el az özvegy Sármányné
kéteshírű vendéglőjébe. Itt ismerkedik meg a vendéglűsné
nagyobbik fiával, Manóval, aki hamiskártyás.

Buzikán Mátyás jó tanuló, de viselete vásott. Minden
tilos, ártalmas nagy hatással van rá, így a vendéglő, a kár
tya stb.

Kártyázáshoz pénz kell. Eleinte apró panamázással (nem
számol el a bevásárlásra kapott zsebpénzzel stb.), majd el
csent családi ékszerek eladásával szer-ez pénzt. Ezeket a pén
zeket mind elveszti a Manóval folytatott kártyajáték közben.
A vendéglő »kisasszonya «, mivel figyelemre méltatja, föl
kelti benne a másik nem iránti alacsony érdehlűdést: Mocskos
fantáziamunkája modelljeként ez a leány kezd szerepelni (27.,
35. 1.). Alig tizenhárom éves, már is kibontakozik lelkében a
vallási hrizis: az ékszerlopás bűnét nem meri megvallani a
gyóntatószékben s emiatt meginog eddig oly nyugodt vallás
erkölcsi és hitvilága (35-37. l.).

Kamaszszerelménele két faja van: az egyik magasztos,
a másik csupa undokság. Magasztos főszereime 13 éves, ne
gpedikes korában olyan lány, akit csak látásból ismer (37
39. L). Legmeghittebb barátja, Ödön bemutatja az Engel
Jányoknak. Főleg Berta kezd vele hamarosan bizalmaskodni,
Mátyás azonban főszereiménekhatása alatt semmiképpen sem
hajlandó a fölajánlott csókolódzásra (54-59. L).

Ötödikes korában még mindig a kártya rabja. A kártyá
zás most Odönék kosztosdiák szobájában folyik tovább. Az
egyik kosztos, Dömötör, mindinkább fölfokozza kártyaszen
vedélyét.

Az iskolával először Ödön barátjának gyűlik meg a baja,
aki szemtelen vallásvitába száll egyetlen jóakarójával, a hit
tanárával, aki erre a fiút elejti (60-62. L). Ödön, Dömötör
és Mátyás még a templomban, a kóruson, mise alatt is kár
tyáztal«, azonban a hittanár rajtacsípi őket s míndhármóju
kat kicsapatja az új, erélyes igazgatóval. Pedig,' ha idejében
nem mulasztják el a hittanár megengesztelését, ha vallató kér
déseire őszintén és bűnbánóan felelnek, ez mindenesetre gya
korolta volna velük szemben a keresztény irgalmat (63-66
L). »Hallgatásunk dölyfös megátalkodottságnak vette, holott
egyszerűen a bűntudat fogta le szavunk- (63-66. 1.).

Ebben az időben helyezték át a hutába Buzikán Mátyás
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nagybácsiját, aki ettől kezdve nagyban játszotta a családfőt
s a kicsapott Matyi az ő jóvoltából mint magántanulá foly
tatta »tanulmányait «, A kártyapartik tovább folynak B az
egyik kártyás diák a lejtőn tovább csúsztatja Mátyást: magá.
val viszi a hirhedt Filep Laji korcsmájába, aki most a kár
tyázáshoz szükséges pénzt azzal szerzi meg, hogy lopkodni
kezd nagyanyja féltve őrzött nyugdíjpénzéből.S ezentúl diák
barátai szemében ő képviselte a varázsos züllést. Ebben a
korcsmában vezeti be Mazurek ahamiskártyázás mesterfo
gásaiba (88-89. 1). Elmeséli közben kalandjait, melyeket
Mátyás aztán mint saját kalandjait meséli tovább a fiúknak.
De nagybátyja egyik este hazahozza s megtiltja neki a hir
hedt korcsma látogatását ... Mindamellett a farsangi jelme
zes látogatás alkalmával Numával elmennek egy éjjeli mulató
ba. Az egyik felkinálkozó leány oly hatást gyakorol reá, hogy
végleg szétfoszlik első hamaszszerelme (95. L) s mindenáron
pénzt akar szerezni. Ismét nagyanyja nyugdíjpénzéhez nyúl,
de rajtakapják s beadják inasnak. Szerencséje, hogy jó le
gény mellé kerül s az egyik inastársával, Turuczkó Andrással
megbarátkozik. Különmunkával pénzt is szerez, de elveri a
nagyvásáron.

A vakáció végén, mikor már egészen beleszokott a tanonc
életbe, nagybátyja visszaviszi az iskolába s megismételteti
vele az ötödik osztályt. (A család ekkor vásárolja meg a
nagybácsi tanácsára a szomszéd falú fűrészmalmát.)

Tekintélyes osztályfőnöke fölkarolja, instruktori állást
szerez Mátyásnak. Azonban félévkor tanítványa négyből, jó
maga szintén kettöböl bukik. Ennek újabb hamaszszerelme
az oka, melynek tárgya az osztályfőnök leánya, Kuzmik Irén
(123-125. 1). Nagybátyja elviszi az egyletbe. Itt tudja meg,
hogy a fűrészgyár a bukás szélén áll s emiatt a tönk szélén
áll az egész Buzikán-család. Egy műkedvelö előadás után két
nyolcadikost kalauzol az éjjeli mulatóba s mivel pénze is
volt, tervét meg is valósítja, de kiábrándul. Többet várt,
mint amennyit kapott (142-143. 1).

Súlyos beteg lesz. Sokat olvas. De nem akarja elismerni,
hogy a könyvek életre nyitják a kamasz szemét (147. 1.). Er
kölcsösebb ezentúl az élete, jól tanul ismét, de mint hetedi
kest elfogja ujra a kártyaszenvedély s anyja száz pengőjét,
melyet postára kellett volna feladnia, elsikkasztja. Anyja fi
noman kezeli az ügyet s Matyi komolyan megfogadja, hogy
soha kártyát nem vesz a kezébe (152-157. 1.). Azonban is
mét szoknyavadász lesz s bekerül egy züllött diákbandába
(162-170. L), Tönkrejutásuk s nagybátyja öngyilkossága igen
megrendítik, Ez a regény első rásze.

A második részben értesülünk arról, hogy érettségije
jól sikerült. Jogászéletének első hónapjaiban ismét kártyáz
ni kezd és pedig hamisan. Egykori kártyacirnborája, Dömötör
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azonban rajtacsípi : egyszerre két zöld ász került az asztalra,
melyen vígan játszottak (187. l.). Szökik, menekül haza, mi
kor kikapja a neki járó vagyonrészt, a fővárosba. Teljesen
lerongyolódva tér vissza élete utolsó hónapjaiban a szülői
házhoz. De már anyja, (ki időközben férjhez ment), nem fo
gadja be, csak időnként támogatja pénzzel, élelemmel. A
korcsma nyujt neki utolsó menedéket. Hamiskártyás ismét és
pedig teljes sikerrel. A megroppant idegzet azonban hama
rosan fölmondja a szolgálatot.

Az önéletrajzhoz csatolt szerzői utóirat jelzi, hogy »if
jan s nyomorultul halt meg szülővárosa kórházában« (230.l.).

A regény megdöbbentő ülusztráeió arra vonatkozólag,
hogy hová juthat az a fiú, aki kamaszkorának legfontosabb
pillanataiban elmulasztja a mélprehaté önnevelést. Különben
az eseményekben túltömött. Másik hátránya: túlságosan, kel
lő indok nélkül halmozza, szinezi a regény főalakjának sexu
ális életepizódjait. Vannak kiváló részei is: azok, melyek
a kamasz Buzikán kártpaszenvedélpéröl s nagyrészt emiatt
elkövetett lopásairól szólnak. Értékesek még vallási hrizi
séneli (35-37. L), első kamaszszerelmeinek (37-39. 1.), ki
csapatásának (63-66. 1.) és átmeneti jellegű inaséletének
(100-112. L) ábrázolásai. Tersánszky jól ismeri a kamaszt.

Babits Mihály, HaIáHiai. Budapest. 1927.
(Athenseum 69,) l.)

A szerző másik két regénye (Gólyakalifa, Timár Virgil
fia) egyes részletei ismétlődnek, tágulnak s tisztulnak ebben
a hatalmas kötetben. Uj regény, stílusa is új, nagy tudást,
sok átélést hömpölyögtet lapjain át. A kamaszábrázolásra a
szerzf csak másfél fejezetet fordít, különben minden gondja a
tragikus sorsú Rácz, Sátordy és Hintáss családoké. Ezeknek
a családoknak egyedüli igazi hőse Cenci, a nagymama, aki
szembeszállva minden nehézséggel küzd az anyagiaka t bizto
sító SzöUőért, míg körülötte mindenki elhull. Egyeseket (Jó
zsef, Imre, Akos, Miska, Nelly) , letarol a nagy Kaszás, máso
kat pedig életkedvükben sorvaszt, vagy legalább is értékte
lenné tesz az a sötét sors, mely ezekből az alapjában jó embe
rekből (Imrus, Jolán stb.) kifaragja a Halálfiait.

Cenei (özv. Rácz Józsefné) Nelly nevű leányát Sótra
(Pécsre?) Sátordy Miska törvényszéki bíróhoz adja feleségül.
A gyermekáldás nem várat magára. Fia, a kis Irnrus (ca. 1883
ban született). Minden szépen indul, azonban -Miska egykori
.szobatársa : Hintáss Gyula Nellyt megszökteti. Miskát letöri
az eset. Fia, Imrus barátságát keresi, aki pedig folyton vá
gyakozik hűtlen anyja után. Az anya (Nelly) egyszer mégis
.csak hazakerül. Kiábrándult Hintáss Gyulából. A nagyma-
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mához, Cencihez megy Gádorosra. Ö is várva-várja a pilla
natot, hogy Imrust láthassa. A viszontlátás azonban sem
érzelmes, sem megható nem volt. Imrus többet várt anyjától
s ezentúl soha többé nem tud Iölmelegédni iránta. Imrus ezért
sem kivánkozik többé Gádorosra. Inkább marad Sóton, nagy
bácsija, Döme bácsi (Cencí fivére) és apja mellett. Sajátos
»egykee-nevelést kap tőlük. Nincsenek barátai. Labda helyett
~ elemista létére - a latin szavak érdeklik. A milleniumi év
ben már mint kis diák, Budapesten tölt néhány napot. A ma
gyar nemzet nagyságát nem veszi észre a látványosságok, ün
nepségek alkalmával, de annál kitörülhetetlenebb nyomot hagy
lelkében az, mit egy ősbudai kétes mulatóban látott. Obszcén
árnyképekben mutatták itt be a házastársak első nászéjszuká
ját. Meggondolatlan cselekedet volt apjától, hogy kis 11-12
éves fiát magával vitte ebbe a mulatóba. Imrus tnocshos [an
tázia-munháia ekkor indul. Még kis diák, de már is vallási
krizisen megy át: a gyónások alkalmával súlyos aggályok kí
nozzák. A könyveket bújja. Apja mithologiai ábrákban bővel
kedő könyvet is vett neki s ezzel Imrus erkölcsét méginkább
meglazitja. Titkon gyakran ezt nézegeti. A képek pózait utá
nozza később a csörgetői fürdőkabinban. A vele egyidős Hin
táss Noémi kezd szerepet játszani az életében. Érzi, hogy
»szerelmes «, de azt hiszi, hogy ez valami törvénytelenség. Im
rusnál tehát beköszöntött a kamaszkor.

Öh, vidám. kamaszkor! címen (305-355. L) Babits ritka
készséggel rántja le a leplet Imre sajátos kamaszkoráról. Ezt
a részletet csaknem egészen bemutatjuk és pedig lehetőleg
Babits eredeti mondataiból rakjuk össze a következő vázlatot:

Miska önállóságra nevelte fiát s a Dömével a fiú jelen
létében lefolyt szenvedélyes viták után maga biztatta őt, hogy
a Döme érveit is fontolja meg, mert hátha annak van igaza ...
Rászoktatta arra is, hogy mindegy az, keresztény vagy zsidó,
pogány vagy eretnek, csak becsületes ember, jó hazafi legyen.
Ebben egyébiránt tanárai, pap létükre, is megerősitették Im
rust; egyetlen zsidó fiú lévén az osztályban, azt úgy pártolta.
ott mindenki, elnézéssel és különös jóakarattal, mint valami
szegény beteget, aki szenved.

Különben a távolság nőtt Imre és apja között, A lecke és
a latin szavak már nem hozták közelebb őket, mert Miska
tudása kifogyott (ehhez járult az apa beálló elfásultsága is).

De csak átmeneti az apa és a fiú elhidegülése, rnert egy
szer csak olyan pontra akadtak, hol (szellemileg értve) erő
sebb volt az ár, mint a gát.

Miska erkölcsi és jogi világnézetet fejtett ki fiának s Im-
rus fölnyílt, föloldódott, mint soha talán annakelőtte.

- Api mi volt a Dreyfuss-ügy?
- De ha kivégezték volna Dreyfusst, mint árulót?
- Igaz, hogy Dreyfuss zsidó? - kérdezgette Imrus.
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Miska mindig makulátlan demokrata volt, annyira, hogy
nemesi előnevét is eltitkolta fia előtt s eldugta a címeres
pecsétnyomót. Citálta Vörösmartyt:

Mintha nem ősöktő[ származnál, légy tetteid által
Öse családodnak, s a haza áldani fog... .
Sőt ilyen gondolatokban is találkoztak: a szurtos zsidó

fia mily szent és nagy ember lehet, szentebb a római pápánál j

sőt maga Krisztus is zsidó volt (rnint Miska nem átalIta meg
jegyezni) ...

Imrus szivét borzongás futotta át, most nem szent nevet
profanált-e apja? S· a cisztercita papok kis diákja úgy élvezte
ezt a borzongást, ahogy a bűnös szerelmcs élvezi bűnét,

- De Zola nem volt zsidó? - kérdezte s jót akart hallani
arról, akinek könyveit olvasni halálos, meggyónni való bűn
volt. Szádi Márk hittanárt is idézte.

Miska elismerte, hogy Zola .nern való serdülő fiúk kezébe,
de tiszteletre méltó őszinteségét védte... mert annakidején
nem szabad behunyni szemünket a világ gonoszságai és pisz
kosságai előtt, hanem férfiasan szembe kell nézni velük! Eb
ben a világban fogunk élni s a mi hivatásunk tisztábba, ISzebbé
tenni majd!... És beszélt Zola műveiről: kötelességének tar
totta a nagy fiú előtt erről is szólani, bár úgy érezte, hogy
nem is nevelő, hanem csábító ...

Imrus, bár állta igéretét, hogy nem nyúl a hirhedt köny
vekhez, de titkon kéjes iszonnyal gondolt egy képzeletbeli
Zola-regényre, mely valóban meztelenre vetkőztetné a világot,
végső hősiességgel rántva az utolsó lepleket e szomorú mo
dern idő illedelmes és rab emberéről. . . És rémes álmai vol
tak, tűt vitt ágyába, hogy el ne aludjon ...

Apja lehetett liberális, de vajjon liberális lehet-e az Isten?
Kinek törvényei nem hajolnak s a legkiválóbb pogányt vagy
hitetlent is érdeme szerint a pokolnak jegyzik.

Imrus apját a kárhozottak között látta, aki indexes köny
veket olvas, sohasem gyón meg, sőt templomba is csak Szent
Istvánkor, vagy a király neve napján megy, hivatalból .. ,

Imrus összekulcsolta kezét a paplan alatt, hogy hitetlen
apja lelkéért imádkozzék: önmagát ezuttal hivőnek tekintve,
ami mégis a legbiztosabb óvatosság, mely számol minden
lehetőséggel! (A Pascal pari-elmélete volt ez, a kamasz lelké
ben rekonstruálva ...)

De mit használ a hit egy javíthatatlan bűnösnek? És Im.
rus bűnös volt, titkos ocsmány bűnnel. Az éj vádolta őt, a kis
Jézus képe vádolta a falon, ki gyakran látta őt a derengő sö
tétben magános bűnében gyönyörködni s oly gondolatokkal,
melyeket bevallani is halálos szégyen volna ...

Az iskola gyónni kötelezte, de gyónása hazugság volt
és bűnös hallgatás ...

Ű evvel a titokkal fog meghalni egy ingváltáskor, óvat-
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lan lerántva a skapulárét, mely megvéd a bűnös haláltól: mert
az Istent nem csalhatja meg senki a végső percre tartott bűn
bánattal ...

Már nem imádkozott; közelebb volt valami átokhoz, u ke
gyetlen és süket Isten ellen ...

Elaludt. Éjfélkor fölébredt izzadtan, vergődve, mocsaras
álmok utóizével s oly képzeletekkel, melyeknek már nem tu
dott ellenállni: mindegy, mindegy! (316. L)

Imrusra is állt: aki egyszer tiszta jelest szerzett, annak
nehéz volt elveszteni ezt a méltóságot: ám visszaszerezni, ha
egyszer elvesztette, szinte lehetetlen.

Mert baj történt: szórakozott lett. A tiszta jeles Imre nem
tudott már figyelni az iskolában: az esze máshol kalandozott.

V árkonyi Béla lett az első ...
Időnként fogadalmat tett magában, hogy összeszedi ma

gát, hogy új életet kezd, hogy ezentúl csak a leckéire gondol
hogy gyötrő szennyeit meggyónja, s avval örökre eltemeti. De
a gyónás mindig nehezebb lett, a grammatika és algebra
mindig zavarosabb ; s Ritter, a szigorú számtantanár ki is je
lentette egyszer:

- Maga Sátordy, csak a régi dicsőség morzsáiból teng
még! - Ez már a Hosszúnadrág korában volt, s akiméletlen
szavak nagy diákokat megillető magázással hangzottak el.
Imrus megriadt, rnint az alkoholista, kit züllöttségének tuda
ttára ébresztenek - örvény nyilt előtte.

A sóti gimnázium légköre a túlfeszített ambició volt. Itt
még régi jezsuita tanodák szelleme élt.· A jeles diákot taní
tották, a többit csak nevelték, azaz: fegyelmezték. Holt tömeg
vo~ t s szivesen engedték át az állami reálnak ...

- Menjen a reáiba !- ezt majdnem olyan megvetéssel
mondták, mint azt, hogy: Menjen inasnak!

Mindenben győzhetett az Állam, az iskolában az Egyház
tartotta a pálmát. Ö oktatta a nemzet elitjét: s akié az iskola,
azé, mondják, a jövő. Ám ebben az iskolában az oktatás is
fegyelmezéshez hasonlított ...••

Imrus egymásután »bagózott« be.
Az iskolában minden napja izgalmas volt; az óraközti

szünetek szívszorult »drukkokban« teltek el; órákon remegve
figyelte a rettenetes »noteszt« ... a reggeli diákmisénegyetlen
imádságba feszült lelke a bosszúálló és szeszélyes Istenhez:

Add Uram, hogy még csak ma az egyszer ne felel-

• Babits nem ismeri a jezsuilák nevelési médszerét s erről szölö to
vábbi megjegyzéseiben lévulakon jár.

.. Ez a rész is igazolja elfogullságál a szerzeles középiskolékkal szem
ben. BeáIlításai egyenesen rosszindulatúek.
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Apja is értesült iskolai hanyatlásáról. Mig Imr-us otthon
görbedt a latin lecke fölött, el-elkószáló figyelemmel s ne
gyedórákra bűnösen rajtameredt a mithologia egy-egy pőre
képén, nem sejtette, hogy a kaszinóban róla folyik a tanács
kozás.

Miska azt gondolta, hogy nyitjára jön a dolognak.
- De hát mi vojt az oka, hogy ígyelhanyagoltad ma

gadat?
- Nem tudom, - felelt a fiú. - A serdülő lélek dacosan

bezárult, s Miska különös sivárságot érzett, mint egy ablakta
lan ház előtt.

Mit értek a csörgetói séták? Mit ért beszélgetni Zoláról
és Dreyfussról?

- Mit ér minden külső és művelt nevelés?
- Egyedül kell hagyni! - gondolta s nem erőltette Imrus

bizalmát.
Imrus nem aludt: elképzelte az apját, a nag!', erős férfit,

kezében a lánggal ...
Beállitotta az ébresztőórát. Ezentúl a kakasokkal akart

kelni, 'egészséges, friss, hajnali munkára. Apja szavai felráz
ták őt, jobban, mint mutatta; talán épp azért restelte mutatni,
mert oly fájón érték.

Apja ugyanakkor könnyek ostroma alatt állott. Belülről
ostromolták szemeit, de férfi volt és nem sírt ...

Imrus fogadalmat tett; elhatározta, hogy ezentúl egészen
más ember lesz. Egészségtelen gondolataira, rossz kivánsá
gaira, titkos bűneire (hirtelen kivirágzott optimizmusában)
szinte már úgy gondolt, mint valami régmúlt dologra: soha,
soha többet !Talán, ha így él, az lsten megadja az erőt az
igazi gyónásra és megsegíti. Jószándékait az apjáért ajánita
fel. hogy az t.g világosítsa meg, s ne hagyja hitetlenül halni.

A lelki diéta használt" mindazáltal nem kell hinni.. hogy
fogadását mindenben beváltotta. Emberek vagyunk s a ser
dülő még duplán is ember: lelkesebb és szennyesebb egy
szerre ...

Az ördög ravasz ellenség, s cselből hagy előnyöket...
Imrusnak a fogadalom egyszerre bolondságnak tetszett ...

Imrus bűnös volt ujra, mint minden emberi hús: de vi
dám és munkás s már közel adiadalhoz.

Váratlan dolog történt. Apja egy temetésen meghült s
tüdőgyulladás elvitte ...

Csak másnap reggel volt az első gondolata az, hogy árva
lett s ez rnintha méltóságos volna, komoly és ünnepélyes eim:
szinte büszke volt reá. Csak egyszer zokogott.

A püspök is részvétét nyilvánitotta levélben. Cenei a
püspök részvétét Imrussal személyesen kivánta megköszönni.

Az aulában Imrus a püspöki ebédekre gondolt, melyekre
apja is gyakran hivatalos volt s ahonnan mindig cukorká-
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kat hozott haza ... Soron kivül engedték be őket, ami megint
nem tetszett Imrusnak, mert igazságtalan kivételezés volt.

A püspök kedvesen érdeklődöttj sőt azt is kérdezte:
nem akar-e pap lenni Imrus?

- Nem ! - kiáltotta ez élesen és határozottan, ugyhogy
a püspök önkéntelenül elmosolyodott.

- No mindegy, - mondta aztán, - akármikor meg·
gondolná magát, szivesen és szeretettel várom ...

Azzal megáldotta s elbocsátotta őket.
(A következőkben már röviden adjuk a »Halálfiai« váz

latát).
Imrusnak tetszett a gondolat »papnak lenni, örökre védve

az ellenséges Női Principium félelmes légkörétől! - de pap
lenni kárhozott szívvel, bűnösen. soha I«

Imrusekkor kapott különszobát,
A nyarat Gádoroson töltötte. A nyári hónapok alatt ha

tározta el magát arra, hogy író lesz. Hintáss Noémi is ott
vakációzott, verseket írt hozzá. A leány azonban kissé elide
genítette magától a fiút, mivel, mikor csak tehette, zavarba
hozta.

A következő isko1aévben senki sem törődött már Imrus
sal. »öt nem szereti senki, de ő se szeret senkit- - állapí
totta meg magáról.

Apjára gondolt néha, főleg Halottak napján. Vajjon üd
vözült-e? S az apa emléke a .kénköves lángokból lengett
feléje.

A következő fejezet (Élet és irodalom) néhány adatot
közöl Imrus utolsó diákéveiből. Egy házukban lakó hervadó
szinésznő végleg letipor-ta 'különben is megtépázott »tiszta
Iérfiúságe-át, »Jól érett-e-nek nyilvánitották az érettségi alkal
mával. A jeles érettség elmaradása összefügg Imrének az
irodalomba való túlságos elmerülésével (Baudelaire, Ver
laine, Heine). Ez is, de a szinésznővel való egyszeri próbál
kozása is távoltartják attól, hogy az érettségi bankett után
társaival együtt betérjen az egyik éjjeli mulatóba.

Gádoroson vakációzott. Unta a konyakozó és borozó
férfitársaságot. Noémi kacér viselkedése sorvasztja testileg
és lelkileg is.

Összel Pestre megy tanárjelöltnek. Sokat kell nélkülöznie,
mivel havi 30 pengőből akar megélni. Angolul is tanul. Barát
kozik a zsidó Rosenberggel, aki minden tekintetben segítsé
gére van tanulmányai közben. Istenbe, túlvilágba vetett hite
hajótörést szenved s egyszerre csak a »szabadgondolat« zász
laja alatt találja magát, pedig akkor, (századunk első évtize
dében) már »megkezdik a régi jezsuita módszer szerint a
katholikus ujúság megszervezését«.

Barátaival elhatározzák, hogy lapot indítanak. Imrus any
jának csábitója, Hintáss Gyula látszólag támogatja őket, de
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ígéreteit nem váltja be, a vállalkozás nem sikerül. Imrus
pénzt sikkaszt s Noémival (aki egy zsidó bankár szeretője)
váltót hamisít s csúszik tovább a lejtőn. Ugy érzi, hogy nem
éj a hibás, hanem azok, akik önállótlannak nevelték.

Váltóhamisítása kiderül, Hintáss Gyula pedig figyelmez
teti Noémi leányával szemben már-már aktuális kötelességére,
Cenci nagymama azonban mindent elintéz s a már kész tanár
Imrust magával viszi Gádorosra.

Remete életet él, míg a családi befolyás megszerzi tanári
kinevezését az erdőháti (fogarasi?) gimnáziumhoz. Szinte re
metének megy oda is. Visszasírja elrontott ifjúságát. Csak
anyja halálos ágyához megy vissza Gádorosra. De Nelly lelke
a fiú érkezése előtt kiszállt porhüvelyéből.

Eddig a regény. Azt hiszem fölösleges kieme1nem, hogy
Babits kamaszábrázolása eredeti. Nagy realitással rajzolja
Imrus vallási hrizisét, szerelmét, lassú zűllését s azt, hogy
milyen hatást oáltott ki benne a liberális gondolkozású édes
atyta, a férjéhez. hűtlen édesanvia s a közébiskola. Határo
zottan rontják lélekrajzát a katholikus egyház elleni kirohaná
sai, melyek a regény másik karnaszalakjában, Hintáss Dodó
ban (Imrus féltestvérében) még inkább kirívóak (692-693. L).
Babits Dodó-ja ugyanis határozottan torzraiz a hongreganista
diákról!

Imrust a szerző önmagából alakította s ezt a regény utó
szavában be is vallja: »sehol sem festettem föl annyit a ma
gam életének színeíböl, mint itt« (695. L).

A kötet bőven ismertetett része (305-355. L) ezért oly
értékes.

Földi Mihály, A Hálasi-Hírsch fiú. Budapest. 1927.

(Franklin 460 1.)

A zsidó Halasi (Hirsch) Géza az elemiből és a középia
kolából magával hozott különös emlékek, majd komoly tanul
mánpok és a Matolcsp Mária iránt táplált szerelméneh hatása
alatt a katholikus hitre tér s megírja Az emberek útja círnű
könyvét. Élete ezáltal nem lesz csöndes és nyugodt, sőt való
ságos tragédiasorozattá alakul át.

Ez a kötet rövid tartalma. Az egész kötetből mindössze
néhány lap (24-27. L) érdekel bennünket. Ebben »A zsidó«
című részben Földi Mihály markáns vonásokkal törekszik
jellemezni a zsidó fiú gyermek- és kamaszkorát, pusztán egy
szempontból: a mellőztetés szempontjából.

Már az elemiben s a középiskola alsóbb osztályaiban
történnek »jelentéktelen megjegyzések«, »kis ösztönös intéz
kedések«, melyeket esztendőkön át nem is illik tudomásul
venni a zsidó fiúnak.
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»Az iskolában azt rnondják rá: véletlen, otthon legyinte
nek: szára sem érdemes, a gyerekek lelke átsuhan rajta, de
mindegyikböl magába szív valamit, hogy végül a mcllőzések
nek egész sorozata kemény kéregben rakodjék rá ...« »S mire
ifjú lesz a tehetséges zsidó gyermekből, nincs sehol igazi he
lye, nincs senkiben igazi bizalma; különálló lény, ki inagába
zárkózik, pedig mindenliinél őszintébben heres i az egpenlősé
get, az egpenrangúságot, a közös életben való [eloloadást «,
Még a középszerű zsidó fiúkat is bántja és megzavarja ez
a helyzet (bár ők maguk nem igen panaszkodhatnak elnyo
más míatt), de észreveszik, hogyakamasztársaik közül egye
seket csak olyan tulajdonságaik tniait szorítanak ki az első
sorból másod-harmadik sorba, »melpehet ök nem érezneh, me
lpehet nem vallanak, nem fitogtatnak, melpek létezéséről ök
voltakép mások vádjaiból és suttogásaiból értesűlneh«,

Földi ezekután konkrét eseteket sorol fel Halasi (Hirsch)
Géza diákéletéből. Igy pl. mikor minden osztályban kijelölték
azt a legjobb tanulót, aki üdvözli látogatása alkalmával a
fői.gazgatót, a (hetedik?) osztály legjobb tanulóját, a Halasi
Hirsch-fiút mellőzték.

De a nyolcadikban megfordul a kocka. Az önképzőköri
elnökválasztáskor, bár Halasi-Hirsoh önként visszalép, mégis
őt választják meg. »A támadókban van igazságérzet s ha so
káig irányítják őket egynéhány társuk elnyomására, egyszer
másszor irányítóik ellen fordulnak s büszke Ielbuzdúlással
elégtételt szolgáltatnak.«

A Halasi-Hirsoh fiú kapja az önképzőköri irodalmi díja
\<at s őneki kell az érettségi banketten a miniszteri biztest
felköszöntenie. .

Meg is teszi. A har-csabajúszú érettségi-biztos válaszol.
Ez a válasz mellbevágja, mert bár a biztos ur az » emberisé
get emlegeti, de megérteti, hogy nincs emberiség, mert ö
maga heleszámít, de Halasi-Hirsch Géza már nem«,

»Miért ?«
» Mert zsidó?«
»Hát mi az?«
fut a prohlémát vitte magával a gimnáziumból. Először

saját magán akarta megoldani, hogy aztán elkeseredett düh
vel megoldását keresse, kényszerítse ki az életben is.

Földi ebben a regényében tehát arra a kérdésre is kiván
felelni, hogy milpcn érzelmeket termel a heresztény többségű
kÖZépiskola főleg a tehetséges zsidó fiúban? Annyi kétségte
len, hogy a felekezeti középiskolákba járt és ma is járó zsidó
fiúk a Halasi-Hir-soh fiúéhoz hasonló panaszt nem emelhet
nek. . . Sőt a keresztény többségű állami középiskolák zsidó
növendékei sem panaszkodhatnak. Szórványos esetben azon
ban előfordulhat ugyanaz a lelkiállapot, melynek a regényhős
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Halasi-Hirsch fiú az alanya, azonban azt, hogy az eset »szór
ványos« jellegű, Földinek jeleznie kellett volna.

Megállapításai egyebekben helytállók s a szerző kamasz
lélek-ismeretéről tanúskodnak. Különösen értékes a kamasz
»csak azért is«-hangulatának jellemzésére a Halasi-Hirsch
fiú önképzőköri élnökké történt megválasztásának jellern
zése,



BJ Negyedikesek, ötödikesek, hatodikosok

Molnár Ferenc, Pál-utcai fiúk. Budapest 1907.

(Franklin 1911. 26~ 1.)

Molnár Ferenc nagyok és kicsinyek előtt igazi sikert
aratott, újabban ii.gyesen filmesített regénye negyedikes pesti
gimnázistákat (Pál-utcai fiúk) és reálistákat (Vörösingesek)
varázsol elénk a századforduló éveiből.

A regény szereplői nagyrészt még a boldog gyermekévek
utolsóját: a bájos »Robinzon«-kort élik ebben a regényben.
A Gitt Egylet, a grund s a füvészkert képezik azt a keretet,
amelyben élethűen mozognak. A regényhősök közt négp fiú
már határozottan kamasz. Két mellékszereplő: a Pásztor fiúk
8 két főszereplő: Boka János. és Ats Feri. Az előbbiekről csak
pár sor szól, az utóbbiakról oldalak. Azonban sem Boka
János, sem Ats Feri nem jelennek meg teljes kamasz miool
tuhban, mindössze azt árulják el, hogp társaik közt vezetésre
hioatoti hamaszoh,

A regényben e vezetőtipusok ügyes rajzán kívül van egy
pompás kép, mely a negpedikesek egpik utolsó negpedóráját
rajzolja elénk. Ez a kép a regény elején található s sikeres
és sokat igérő címlap az egész kis kötethez. Értékes azért,
mivel élethű és azt amit ígér, a regény folyamán tökéletesen
be is váltja.

Gárdonyi Géza, Szunyoghy Miatyánkja. Budapest 1916.

(idézetek II 4·ik Dante-kiadás alapján. 284 l.)

Szunyoghy Dániel Fiume és Nápoly közőrt. a hajón el
mondja egész élettörténetét egy budapr stí rendőrtisztviselő
nek, aki (miután elvesztette szemelől Klein Árpád sikkasz
tót), a gyanúsan viselkedő Szunyoghy esetleges letartóztatásá
val akarja magát kárpótolni.



Szunyoghy két remek részletet mesél el a kamasz korá
ból, mikor még Budapesten a gimnázium ötödik, illetve hato
dik osztályába járt. Az egyik: hogpan szeneedett ártatlanul
a lopás gpanúja miatt? A másik: tnihént robbant ki instruk
torkorában hamasxszerelme az instruált fiú húga, Hedvig
grófkisasszonp iránt.

Egész életén át mint valami »gonosz« " kiséri Szunyoghyt
erős és féktelen fantáziája. A fokozott fantáziamunka termé
szetesen éppen a kamasz túlérzékeny lelkében okoz legtöbb
zavart. A túlérzéhenp kamaszlélek, mint valami szeizmográf,
csodálatosan reagál a lopás gpanújának idején igazgatója,
tanárai s az osztálytársak stb. megváltozott viselkedésére.
Már-már öngpilkos lesz, de az életszeretet győz, mentő gon
dolatot termel: beszegődik szakácsinasnak. Csak ruhájáért
megy az öreg őrmesterékhez,kiknél koszton volt. De ime azok
szivesen fogadják, mert a lelki gyötrelmekkel teli 32 óra alatt
kitűnt ártatlansága. Előkerült az igazi tettes s most már el
hitték Daninak, hogy csak kisértetet ment fogni a fűszeres
raktárába, hogy a görbe szögeket [álkulosokat) valóban nem
ő készítette s hogy a zsebében talált két datolyamag ajándék
és nem lopott jószág (50-56. L).

Ez a 32 órás szenvedés örömöket is termett Dani szá
mára. Becsületének helyreállításakor láthatta, hogy mennyire
szeretik a tanárok, a fiúk. Továbbá a háziúr, a gróf figyelme
is felé irányul: föHogadja az első gimnáziumba járó fia, Raffi
mellé instruktornak. Nem kis feladat várt itt reá. RaHi ugyan
is nem szerette a tankönyveket, de nem is csoda, hiszen ak
koriban igen rossz tankönyvek voltak forgalomban (59-60. L).

Nyáron falura ment a grófi család s magukkal vitték a
már hatodikba készülő fiút, Danit is. Itt a kastélyban születik
meg lelkében a hamaszszerelem, melyet szótlanul viszonzott
Hedvig, a grófkisasszony. »Nem lehetek a tied!« - mondta
a leány fájdalmas hallgatása (76. 1.) és Dani szenvedett a
leánnyal együtt.

A kamaszszerelem erős és féktelen fantáziáját ól fokozott
deliriuma azonban akkor kezdődött, mikor egyizben Hedvig
bennfelejtette kezét a Dani kezében. Ennek a deliriumnak
megrajzolása s jellemzése rövid, de Gárdonyihoz méltóan
mesteri (76-77. L). A delirium tartós s későbbi hatásaiban
is észlelhető: Dani éjjelei álmatlanok, tanulásban is hanyat
lik. Elégségeseken vergődik az egykori jó tanuló. Az érettsé
gin csaknem elbukott (77. 1.).

Mi történt ezután? Hedvig minden akadályt leküzdött,
szakított családjával s Dani felesége lett. Ez a boldogság
azonban nem tartott sokáig, mert első kis gyermekével együtt

* Szunyoghy ..Mielvénk'l-lét így fejezi be: "és szabadíts meg a fanlá
ziámlól". Amen.
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elköltözött egy szebb hazába. Az új nő, akinél újabb boldog
ságot keresett, megcsalta. Ennek a nőnek közelségétől rnene
kül most tengerentúlra.

Mire Szunyoghy bevégzi élettörténetét, egy harmadik,
talán igazi nőt sodor a sors elébe a vele egy hajón utazó öz
vegyasszony személyében. A rendőrtiszt közben letartóztatja
Klein Árpádot, aki mégis csak a hajón rejtőzködött s hiva
talos sürgönyváltásole alapján meggyőződve Szunyoghy ártat
lanságáról, barátságosan köszön el tőle.

Komáromi János, Régi ház az országútnál. Budapest 1928.

(G~"ius 344 L)

Komáromi legsikerültebb s legnagyobb odaadással kidol
gozott regénye ez., Mint a többi regénye, erősen emberi, igaz,
megható és szép, Ebben a kötetében átélt liraisága hol ke
ményen dübörgő, hol finoman ujjongó epikává válik. Szerke
zetileg jobb, mint előző regényei, bár itt is nehezen tudja
magát megtagadniegy-egy fölösleges epizódrajz elhagyásától.

Mudrony József fuvarosnak Verhó falu végén volt »a régi
háza az országútnál .. , « A falún kívül elhagyottan álló házba
éjszakánként kisértetek jártak. A túlvilágról. Talán Mudrony
Józsefné, a ritka jó anya is vissza-vissza jár, mint hitte és
gondolta Mudrony Sanyi, kinek csak kamaszkorát örökíti meg
Komárominak ez a kötete. .

Soha nem tudja feledni anyja emlékét, ki megjósolta,
hogy »igen okos ember lesz valamikor« (43. o.}, aki nagy
kitartással verekedte ki, a család legnagyobb nélkülözése
idején, hogy Sanyi Sárospatakra kerüljön diáknak (43-44.
oldal).

Sanyi látta az országútat (70-71. L). Figyelte a keresz
tény összetartást} mely együttpálinkázásban tombolta ki ma
gát; [igpelte a zsidó összetartást is. Hiszen »szinte minden
nap lehetett látni egy-egy porosszakállú, fáradt zsidót, mint
piszkos batyujával a vállán, nehezen baktatott délnek. Galícia
irányából. És ha betért olyankor Vájnstokk-hoz, vagy Pondró
hoz, hitsorsosai sohasem engedték tovább menni adomány
vagy egyéb segély nélkül. Pedig sohasem látták azelőtt egy
mást, csak épp hogy beszélni tudtak nérnetül« (71. 1.).

Mikor a regény keretében Mudrony Sanyival megismer
kedünk, ötödik gimnázista, Februárban, ebben a szokatlan
időben csak valami ragályos betegség miatt tartózkodott
odahaza. A szabadságnak azonban éppen vége szakadt és
már készülődik vissza Patakra. Előbb azonban meglátogatja
barátját, a postamester fiát, Pintér Bélát, aki osztálytársa.
Ez csak ürügy, mert valóságban más húzta oda. Lány is volt
a háznál: a 13 éves Mária. Mikor a hamaszszerelem kirívó
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áldozataként megjelenik Mária előtt, oly félszeg, hogy az ki
kacagja. Sanyi kelleténél több értelmet ad ennek a szivét haso
gató kacagásnak és pedig azt, hogy a postamester leánya nem
tekinti magával egyenrangúnak (35. 1.). »Erezte, hogy a leány
aki legszebb volt előtte a világ összes leányai sorában, soha
sem lesz a felesége. Ha csak valami túlvilági csoda nem
adódik« (35. 1.).

De egykettőre kibékültek s Sanyi nem tudott eltelni a 13
éves szépség bámulatával. Megborzongott. Az örömtől is,
meg a zavartól is (37. 1.).

Béla instruálása sem sikerült ezen a délután, mert Sa
nyinak folyton Márián járt az esze (38. 1.).

A postamesteréktől azt is rnegtudta, hogy apja másodszor
készül megnősülni. Nagyon bántotta ez, főleg, hogy idegenek
től s nem apjától kellett ezt megtudnia. Hazasietett e hír
vétele után és csornagolni kezdetti közben a feledhetetlen anya
képe jelent meg előtte (43-45. .). Majd kezdett csillapulni.
Belátta, hogy apja helyesen cselekszik. De azt is érezte, hogy
apja és közte ezzel az új helpzettel csak mélpűl a szakadék.
Az új asszony talán nem is fogja majd sziolelni a háznál (45.
L). Patakra érve, szorgalmasan tanult. Nem akarta hagyni el
sőségét, Ez azért .is fontos volt, hogy tandíjmentességét
;é;s a konviktusban élvezett ingyenességét továbbra is biztosít
hassa. De újabban abból a gondolatból szintén merített erőt
a szívós kitartáshoz, hogy, ha fokról-fokra kapaszkodik fel
jebb a saját erejéből, közelebb jut Máriához (72-73. 1.).
Hatottak rá a nagydiákok és a jogászok is, de nem hátrányo
san, továbbá a tanárok, kik magyar büszkeséget és a magyar
múlt keserveinek élénk emlékezetét nevelték az önállósághoz
szoktatott diákjaikba. A történelemtanár leülönösen gondos
kodott arról, hogy a Habsburgok »bűneit« megismerjék s
ilyenkor kulccsal lezárt ajt6 mellett suttogva magyarázott.
»Hogy mi minden derült ki aztán néhány (ilyen meghitt) per
cen belül, legtanácsosabb elhal1gatni« (76. 1.).

Osztálytársai azt vélték Sanyiról, hogy papnak készül. Ö
azonban elhatározta, hogy ezt, majd a matura után, Pintér
Máriától teszi függövé (77. 1.).

Az újhelyi polgárista lányok Patakra történt tanulmányi
kirándulása alkalmával ismét találkozott Máriával s ez oly
kedvesen hívta hozzájuk a husvéti ünnepekre, hogy Sanyi ez
után komolyan hitte, hogy Mária lesz a felesége. A leánynak
megígérte, hogy otthon lesz a locsoláson, de a vakációt külön
ben Csótán tiszteletesnél Taktabüdön kivánja eltöiteni.

Sanyi Pálmavasárnapra meg is érkezett Taktabüdre, hol
nagy feladat várt reá. A tiszteletes Berti fiát, aki szülei nagy
fájdalmára szinésznek készült, kellett -tanulmányi tekintetben
rendbeh oznia. Olyan jól végezte a dolgát, hogy jutalmul 10
forintot kapott s meghívást a következő nagy szünidöre.
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Leányismerőseinek a száma is megszaporodott a taktabüdí
jegyző szép kis lányával, Radványi Márthával, akinek kiván
ságára, megfeledkezve Pintér Máriának tett igéretéről, csak
a locsolás napját követő napon indult hazafelé.

Otthon egyideig emiatt nem mert Pintér Mária elé kerülni.
Mikor ez megtörtént, Mária olyan jelenetet rögtönzött, hogy
csaknem végeszakadt a jóharátságnak. Pintér Béla azonban
kibékítette őket. Sanyi csakúgy ujjongott az örömtől. Az
örömbe hamarosan üröm is vegyült. Apja elszegődött a hely
beli báróhoz s a lovászok, kocsisok főnöke lett az uraságnál.
Ez nagyon fájt Sanyinak. Ezért is, meg az első szorgalorndíj
elnyeréséért is nem otthon, hanem Patakon töltötte a pün
kösdi szünidőt, Kettőzött szorgalommal tanult. Csak a kiváló
an sikerült iskolaév végén tudta meg, hogy apja idegileg
megroppant s már hetek óta az újhelyi szegénykórházban
ápolják. Amíg csak fel nem gyógyult, gyakran látogatta Ver
hóról és ezért egyelőre nem ment el Taktabüdre szünidőzni,
Máriával mind jobban és jobban megbarátkozott. Kamasz
szerelmébe veszedelmes gondolatok is kezdtek belopódzni,
de Sanyi elutasította az ilyen csunpa fantáziaképeket, »mert
méltatlannalt vélte, hogp ilyen gondolatokkal ölelje körül Má
ria alahját« (158. 1.). Kivánságára verset is írt hozzá, amit
Mária könnyek közt olvasott (158., 174. és 181. 1.). Bélával
résztvett a katholikusok híres vinkóci búcsúján, elbeszélgetett
rokonaival. főleg nagynénjével, özv. Mátyás Mihálynéval. Ap
ja ebben a vakációban házasságát már csaknem teljesen elő
készítette s az öreg tisztaletes ellenérvei mellett is belenyu
godott, hogy esetleges gyermekei mind új felesége vallását
kövessek, tehát görögkatolikusok legyenek. Leendő mcstoha
anyja látni kivánta. Ez meg is történt. Oly kedves volt Sanyi
hoz, hogy ez a találkozás végén könnyezve így búcsuzott
tőle: » Tartson meg szeretetében, anyám!-

Összel (ekkor már hatodikos) csak apja mennpegzőjére
ment haza. Befelé sírt, mert aggódott: mi lesz többi testvér
kéivel, akik eddig nagyanyjánál nagy nyomorban éldegéltek.
A szüreti vakációt Patakon töltötte. Mindinkább aggasztotta
a gondolat, hogy Pintér Mária mégse lesz az ő felesége (191
192. 1.). Atélvezte a kollégiumi szűretei, a melynek utolsó
napján lapot kapott Máriától, melyen csak egy sor szöveg
foglalt helyet: »Egész héten vártam ... Mária « (193. L).

Az ősznek különben még másik nagy eseménye is volt.
Akkor hozták haza Rákóczit és társait. A kollégiumban éj
szakai előadásokat tartottak: »hadd tudják meg végül kicsi
nyek és nagyok, mi történt itt voltaképen két évszázaddal
ezelött« , »A hatodik osztályban ott szorongott (az ilyen éj
szakai történelmi különórán) Mudrony Sanyi is, a legelső.
padban s egész életére szivébe zárta a tanár úr szavait. Ugy
járt-kelt azon az éjszakán, mint alvajáró, de nem is lehetett
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ezen csodálkozni. Mert soha egy másik ilyen éjszakát nem
ért meg azontúl!« (195. l.).

És látta a kuruc fejedelem koporsóját előbb a pataki ál
Iomáson, majd Kassán is. Itt Máriával is találkozott s ekkor
ezt mondta neki: »Azelőtt szegénp anyámat hittem a leg
szebbnek, de maga nála is szebb!« (197. l.).

Egyik novemberi napon Sanyi rövid időre hazament. Ap
jával keményen összeszólalkozott árva kis testvérkél nehéz

. sorsa miatt s kijelentette, hogy idei taktabüdi legációs útjá
nak jövedelmét testvérkéi felruházására fogja fordítani. Be
tért a postamesterékhez is. Örvendett, hogy a postamesterné
nem veszi zokon tőle azt, hogp az Ilihelpen tanuló Máriával
levelezik. Nemsokára a Hozzá című, Máriának szánt költemé
npével dicséretet aratott az Önképzőkörben s ezt az újabb
költeménpt elküldte Máriának. Különben elkészült a taktabüdi
legációra s végig élvezte az »elekciót«. Csotán Bertire is igye
kezett hatni, de ezt ugyan nem tudta eltántorítani mielőbbi
művészpályáralépésétől.

A taktabüdi karácsonyi legációja fényesen sikerült. Sok
szeretetet, elismerést és pénzt aratott (230-243. 1.). Azonban
nem maradt ott a vakáció végéig, mert Béla leveléből értesült,
hogy új, fiatal tanítócska került Verhóra, aki sokat jár hoz
zájuk. Mintha mellbevágták volna Mudrony Sanyít, Máriára
gondolt, akit hónapokig nem látott. »Pakolt esze nélkül; hiába
volt minden könyörgés, hazafelé indult. Még aznap délután«
(244. 1.).

Hazaérve megtudta mostohaanyjától, hogy apja ismét
koresmázík s hogy csak apja az oka annak, hogy árva test
vérkéi még mindig a nagyanyánál tengődnek. Nadzon Pali,
régi barátja meghívta Pünkösdre, a lakodalmára vőfélynek
azzal a kikötéssel, hogy Mária legyen Sanyi nyoszolyólánya
(255 .L). Mária (a ki féltékenykedett a taktabüdi Radványi
Mártha miatt) nem ellenkezett, de mégis úgy mutatta, mintha
haragos lett volna ...

Sanyi, miután ismét annyira összeszólalkozott testvérkéi
miatt apjával, hogy az kidobta, levelet kapott a pataki kollé
gium igazgatójától. A levélben arról értesítette, hogy az or
szágos gporsírási pálpázaton őt tüntették ki az első díjjal:
három darab császári arannyal. Sietett ezt a postamesterék
nél elujságolni. Mária úgp nézett rá, mint valami felsőbb
rendű lénpre. Kérte, hogp tanítsa meg őt is a gporsiriisra.
Sanyi késznek nyilatkozott, de mivel a karácsonyi szünidő
lejárt, csak a husvéti vakációban igérte az oktatást.

Husvétig sok minden történt. Igy Sanyi »Levél Máriá
hoz« c. verse megjelent az Ifjúsági Közlönpben. Mária meg
köszönte a megküldött példányt, csak azt kifogásolta, hogp
Sanpi túlságosan elkeseredik a versben. »Fölösleges«! - írta
Mária. A másik esemény a szinészek érkezése volt, akikkel
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Csótán Berti megszökött ismételt sikeres szereplés után.
Pünkösdkor Sanyi ismét otthon volt Nadzon Pali esküvőjén.
Nagy szeretettel vette körül mostohaanyját is, Máriát is.
Érezte, hogy apja hitvány életével mind jobban és jobban
távolodik tőle. A gyorsírási órák - ölelkezéssel s csókokkal
végzödtek. Sanyi és Mária ilyenkor »zavaros szemmel néz
tek össze. :És noha nem beszéltek róla, tudták mindketten,
hogy várni fognak egymásra« (317. 1.).

Mudrony Sanyi ismét az első jutalmat kapta az év végén.
Megválasztották az Onképzőkör jegyzőjévé stb. Reményekkel
telve érkezett haza. Mégjobban összemelegedett Máriával
(332. 1.). Mégis állandóan rossz sejtelmek gpötörték, hogya
leánp mégsem lesz a: felesége (331. 1.). Ismét verset írt Máriá
hoz, amelyet leközölt egy újhelyi lap. Adp hatása muiatho
zott rajta. Zavaros volt. Mária bevallotta, hogp nem érti, de
hálás volt az újabb figyelemért (330-331. 1.). Sanyinak Tak
tabüdről levele érkezett, melyből megtudta, hogy a ezinészet
ből kiábrándult Csótán Bertit elő kell készítenie a magán
vizsgálatra.

Azonban ez alatt az öt nap alatt a ezépen és érdekesen
szövődő hamaszszerelemnele hirtelen, váratlanul végeszahadi.
Sanyi és Mária már az utóbbi időben játszani kezdtek a tűz
zel (331. 1.) és Sanyi egp ilpen deliriumban olpasmit kezdett
Máriától követelni, mit ez kereken visszautasított s végleg
faképnél hagpta (338-341).

Az író »utószavában« röviden elmondja, mi lett Mudrony
Sanyiból s a regény sók-sok szereplőjéből húsz esztendő
alatt. Ha valaki azonban a Mudrony-fiú további, érettségijét
következő lelki fejlődése után érdeklődik, kérdéseire Sanyi
legénykorát illetőleg Komáromi egy másik vaskos regényé
ben, az »Ösdiáke-ban kap kimerítő feleleteket.

A regény legnagyobb értéke, hogy sehol másutt nem ta
lálható részletességgel és biztonsággal rajzolja a hős kamasz
szerelmét; Emiatt is adtuk a kimerítő tartalmat, emiatt idéz
tük az idevágó Iapszámokat. A kamaszszerelem, melyet leír,
elég gyakori, de nem egyedül lehetséges formája a kamasz
érzelmi életének. Hogy sokszor átélt epizódokat rajzol, az
olvasás közben lenyűgöző valóságérzés mellett egy kis szá
mítás útján elérhető tény is igazolja: a történet pontosan egy
beesik az író kamaszkorávaL De a regény végesvégig remek
ülusztrációja annak is, hogy mennpi bú, mennp igond lakik
egp (nwgát talán. külsőleg vidámnak mutató) kamasz szivé
ben. Figyelemre méltó másik két kamasz alakja: Pintér Béla,
akinek megvan a maga véleménye a leányokról, a nőkről i to
vábbá Csótán Berti, a ki színésznek készül (90-112 .1.),
meg is szökik egy színtársulattal (273., 275., 278. L), de
kiábrándulva visszatér szüleihez (315-316. 1.). De annak is
kitűnő jellemzését találjuk a kötetben, hogy milp hatást gpa.



35

horol a hamaezra az elhunyt anpa emléke, a mostohaanpa, la
titokzatos természet, az országút a szélén állá régi házxal,
a felekezeti tűrelmetlenségűlzmiatt előtte cseppet sem rokon
szenves néhánp kálvinista rokon és ismerős (178., 179., 232.,
242. L).

Különösen kiemelkedik a protestáns ifjúság körében szo
kásos legáci6 méltatása (221-227. és 230. 1.), továbbá Bá
k6czi s társai hamvainak hazahozatala (195-197. 1.), mint
lélekformáló erő.

Tamási ÁrOD, Szüz Máriás királyfi I. és U. kötet.
Kolozsvár 1928. Szépmíves Céh.

(Idézetek a második. az Athenaeum r. t. kiadasa ezerint. Budapest. 1928.
136 i. és 149 1.)

Tamási Áron a székely »fajvédő« regény megteremtője.
Kiváló fiatal érték, de még kiforratlan. Minden írása, novel
lája, regénye a legújabb Címeresek címűt sem véve ki, erő
teljes .~ yelvezet, a pusztulásba sodródó, de Istenben bízó ka
tolíkus székelyek s a természet remek ábrázolása, saját élmé
nyein áttörő epikus hangulata stb. mellett is ezertelen. Szer
telensege hol a székely tájnyelv állandó, az olvasóra fárasztó
használatában, hol igazságtalanúl antiklerikális beálUtásában,
hol a stílus folyamatosságának szinte ritmikus strófákkal va
ló fölcserélésében, hol (Szűz Máriás királyfi II. kötet) bán
tóan felszínes »miszticízmueában« mutatkozik.

A kétkötetes »Szűz Máriás királyfi« Csorja Boldizsár
művészlelkű fiú élettragédiáját mutatja be. Nem érti meg a
város, az iskola, a falú,a családi és a baráti kör. Ez a meg
nemértés (»székelysors« Tamási szerint) bujdokoltatja a szép
szöra vágyó fiút. Mindamellett, ha virágzó legénykorában
gyilkos penge nem vetne véget életének, a megnemértések
lankasztó sora mégsem emésztené el. Bujdokolva bár, de to
vább küzdene annak a tudatnak a hatása alatt, hogy a Széke
lyek Nagyasszonya, Szűz Mária őrködik fölötte.

A regény 'első, sikerültebb kötete foglalkozik Csorja Bó
di gyermek- és kamaszkorával. A keret, mely között ez az
életrészlet megelevenedik, a székelyudvarhelyi róm. kath. fő
gimnázium.

Ide a főgimnáziummal kapcsolatos katolikus Fiúnevelőbe
hozza édesapja, a jómódú székely gazda. A fiú azonban se
hogysem akar megbékülni a várossal, a városi fiúkkal, ha
marosan elbolyong a közeli hegyek közé. Mikor visszahozzák,
.a Csórja-család kedves lova, a Holló, szeme előtt múlik ki.
A ló emlékére fából kifaragja Hollót (művésztehetség!) s ezt
a kis faszobrot Halottak Napján képletesen eltemeti, sírjára
.égő gyertyákat helyez. Mivel erre a különös kegyeletnyilvání-
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tásra az esti imáról szökött ki, emiatt is van ügye az igazga
tóval, tanárokkal. Ezt is, akárcsak első elbolyongását, eliga
zítja kedvenc tanára, Fazekas Adám, a tőrőlmetszett székely.
Még első bolyongása közben barátkozott össze egy szintén
világgáment székely inasgyerekkel, Berze Ferkével, Ezzel
»hajlékot« építettek a hegy tövében. Mikor Bódít onnan visz
szahozta édesapja a városba, Ferke továbbra is ott maradt.
Bódi gyakran látogatta. Mikor pedig egyszer betegen talál
ta, behozta a városba, itt megmentette egy cigányleány csá
bításától, majd eljuttatta szülőfalujába, Fényédre.

Kamaszéveiben Botár Júlia iránt kigyulladt szerelme ide
jén is gondol Ferkére. Igy egyik karácsonyi kántálás alkal
mával a többi falusi fiúval együtt pénzt gyüjt a szegény Ferke
részére. Mikor pedig hallja, hogy Ferke kiszenvedett, enge
dély nélkül távozik az intézetből a szegény fiú búesuztatásá
ra, temetésére. Itt, a fenyédi plébános jelentése szerint, a bú
csuztató közben nagyhangon tivornyázott, sőt ilyen kijelen
tésre is ragadtatta magát, hogy: »a székelyt balkézzel áldotta
meg az Isten« , Emiatt kicsapják. Fazakas tanár mikor látja,
hogy a fiú érdekében nem tehet semmit, leveti a reverendát,
kilép a nagyrészt nem székelyekből álló tantestületből: tilta
kozáskép a székely tehetség elnyomása ellen.

Ez az első kötet. A regényhős Bódit szinte elejétől végig
hamasznak rajzolja. Bódiban megtaláljuk a kamasz összes
jellemző vonásait. Ezért ez a kötet teljes egészében figyelemre
méltó. Különösen szép rész B6di és Ferke barátkozása (23
33, 47-51, 70-7.7, 87-107, 135-146. 1.), Bódi ébredező ka
maszsxerelme (131-132. l.) s jellegzetes kamaszkori szerte
lensége, mely utóbbi fel-felbukkan a kötet minden egyes fe
jezetében.

P. Pál Ödön, A felhők kapitánya. Budapest. 1929.
(Szent lslvén Társulat 210 I.)

P. Pál Ödön (családi nevén Pitroff Pál) eddigi kevésbé
sikerült kisérleteivelellentétben elérte azt a szintet, hogy a
főcím alá .méltán odaírhatja ezt a szót: »regény«,

Bajóthy Péter, erdélyi nemes család sarja, a regény hőse,
Már özvegy anyja papnak szánja. Követi is 17 éves korában
anyja kivánságát. De még nyolcadikos kispap korában leveti
a kék reverendát, műegyetemre megy Pestre, majd Züríchbe,
Mikor hazajön, mérnöki felkészültségével vagyont akar elő
varázsolni az értéktelen ősi föld mélyéből. Minden akadályt
legyőzve, serényerr dolgozik. Ameddig hordja a levetett reve
rendájából készített mellényt, helyén van a szive, amikor
azonban leveti, sőt el is égeti, tervei nem sikerülnek. EI
sodródik igazi szerelmétől, Szöllőssy Ilustól. Résztvesz la
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világháborúban. Megsebesül. Végre mégis tüneményesen úgy
alakul a helyzet, hogy 1919-ben Ilus vőlegénye, de boldog
menyasszonya váratlanul elköltözik egy szebb hazába. Péter
Isten ujját látja az egészben. Ismét fölveszi a reverendát s
most a győri karmelita rendházban, úgy látszik, megtalálja
lelke nyugalmát. Ez a regény rövid tartalma.

A kötet elején 64 oldalon át az író két kamaszt varázsol
az olvasó elé. Bajóthy Pétert (aki tizenhat-tizenhét éves)
és legjobb barátját, a nálánál két évvel fiatalabb dunántúli
gentry-fiút, Szöllőssy Pistát." Mindketten a kolozsvári pia
rista főgimnázium diákjai s a Báthory-Apor katholikus fiú
nevelő intézet bennlakó növendékei. A kedvesen és élénken
rajzolt intézeti élet keretében bontakozik ki eszményi barát
ságuk. Pietának már a leányokon jár az esze, Péter azonban
komolyan papnak készül. Pista mégis kételkedik Péter papi
hivatásában. Apró okok késztetik erre. De megnyugszik, mi
kor egy ízben a hálóteremből kiosonó Péter után les. Azt
gondolja, hogy kiszökni készül. Mikor utána megy, kelleme
sen csalódik: Pétert a kápolnában térdreereszkedve ájtatos
imába merülve találja. Éjféltájban együtt jönnek ki a kápol
nából. Pista bevallja gyanúját és ez az esemény csak arra
jó, hogy tartós barátsággá mélyítse együttlétüket.

Az iskolaév végén, Péter anyjának meghívására Pista
két hetet Alvincen tölt. Itt szerzi élte legszebb emléket, a
mely tele van szőve titokzatossággal, mélységgel, Erdély lel
kével.

Péter azonban már nem adhatja vissza a látogatást, nem
mehet Pistáék dunántúli hazájába, mivel szentgyakorlatokat
végez a ferencrendi atyáknál, készül a gyulafehérvári kisebb
papnevelőbe s a jövő iskolaévben itt fogja befejezni a közép
iskolát.

Pista a nyár hátralévő részét otthon tölti. Itt tudja meg
az egykor gazdag gentry-család anyagi leromlásának igazi
okát. Az özvegy anya elmond mindent s ezzel kamasz fiát
megnyeri legmeghittebb barátjának.

A fiú lelkében komoly az elhatározás: nem akar könnyel
mű s kártyás apjának lelki másává lenni, akinek éppen emi
att nem sikerült az ősi birtok visszaszerzése.

A tartalmas nyári vakáció után Pista 'visszatért Kolozs
várra. A prefektus 30 ötödikes-hatodikos diákot bíz reá. Duk
tor lett tehát. Segítségükre van mindenben s a többség úgy
szereti, hogy ha netalán egyszer-egyszer az egyik szembe
száll vele, a fiúk maguk sietnek a gazfickót helyben hagyni.
Legtöbb baja Ferenczy Karcsival van, de rajta is győzedel
meskedik nemes nagylelkűségével.

• Mivel a regényben legtöbbször ez ötödikes és hatedikos Pista ka
maszkoréröl esik szö, ezért soroztuk ide A Fe/hók kapilányá-1.
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Május végén azonban levelet kap Pétertől. Jelzi, hogy
nem érez hivatást a papi pályára. Leveti a reverendát. Mér
nök akar lenni. »Mi, lecsúszott földesurak, csak úgy ülünk
vissza a nyeregbe - írja levelében - ha meghódítjuk a föld
belsejét .. , A felületét már visszahozhatatlanul elveszitet
tük« (35. 1.). Arra kéri Pistát, hogy az iskolaév végén jöjjön
tüstént Alvinere és a levetett reverenda láttára megtört édes
anyját szép lelkével, eszével, szivével állítsa talpra.

Pista enged a kivánságnak. Sikerrel oldja meg feladatát
s miután helyszini szemlék keretében meghallgatja Péter nagy
terveit, Pétert magával viszi Szilba, aDunántúlra.

Péter elemében van s olyan korát s képesítését megha
ladó utasításokat ad özvegy Szöllőssynénekaz elvesztett va
gyon visszaszerzésére, melyek (mint a regény során látjuk),
valóra válnak. Allandóan rajta van a reverendából készített
mellény s ezért mikor barátja tizenkétéves huga, Szöl1őssy
Ilus iránt szerelemre gyullad, helyén marad a szive. Elha
tározza, hogy amíg nem végez, nem jön vissza Pistáékhoz s
hajthatatlan marad ebben a döntésében.

Ennyi a regényből bennünket különösebben érdeklő s ez
ért bővebben bemutatott rész.

Remek stílusa, a regényhez szükséges technikai kellékek
pontossága, de főleg valóságot tükröző lélekábrázolása bár
nem ütközik ki annyira ezen a 64 oldalon, mint a regény to
vábbi részeiben, mégis értékes. Ha e rész kissé feleslegesen
szentimentális (itt is, ott is felbukkanó) csomópontjaitól el
tekintünk, lehetetlen, hogy' észre ne vegyük a következőket:
ez a legsikerültebb regényünk, melyben a századeleji hatho
likus konviktus élete hűen rajzolódik elénk, százhúsz, na
gyobbrészt kamasz diákjával. prefektusával, duktorrendsze
rével, sajátos csínytevéseivel és vallásos hangulatával. Érté
kes részei a 64 oldalnak még azok is, amelyek Pista és Pé
ter, majd Pista és édesanyiánah mély barátságáról szólnak.
Különösen ez az utóbbi eredeti, kedves és figyelemreméltó
(17-25 .L), akárcsak a »primus inter pares« vezetőszerep
be állított Pista, a duktor (25-37. l.).

Szitnyai Zoltán, Aranykarika. Budapest. 1931.
(Alhenaeum. 288 1.)

I

A stílus gördülékenysége, a lírai átélésre való hajlamos-
ság és a szerkezetre fordított műgond jellemzik az » Arany
kariká«-t, mely Szitnyai Zoltán első regénye.

A regény tárgya nem más, mint az éppen harmincéves
író gyöngéd, finom visszaemlékezései gyermek- és kamasz
korára. A nagyobbik részt a gyermekkorra való visszaemlé
kezések töltik ki. Kamaszkorának csak első egy-két évéről
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van szó a kötetben, azokról az évekről, mikor a negyedikbe
járt. Az előbbit 176, az utóbbit 103 oldalon mondja el. Vá
zolt kamaszkorában még inkább gyermek, de már vannak ha
tározottan »kamasz-e-bélyeggel ellátott problémái.

Érdemes volna összerakni azt a sok kedves epizódot,
melyből gyennekkora összetevődik Hegedős Lulu (ezen a né
ven szerepelteti az írő hősét) életregény-részlete azt kivánja
érzékeltetni, hogy milyen benyomásokat idéz elő a nagyobb
részt felnőttekből álló környezet egy olyan okos gyermek
ben, aki órák hosszat elhallgatott a nagyok között, mintha
semmit sem értene, mégis a végén mindent híven megőriz
ma~bm. .

A gyermek előtt játszódik le apjának, Hegedős Kálmán
egykori főispánnak tökéletes tönkrejutása. A pénzzel nem
tud bánni, vállalataiban rosszul választja meg üzlettársait,
nem hallgat reálisan gondolkodó feleségére, váltói vannak,
összevész azokkal, akik kisegíthetnék szorult helyzetéből.
Mindezekhez még egy felújuló régi szerelemmel való küzkö
dése is járul, melyet titkol, de amelyet övéi, még a kis Lulu
is, észrevesznek.

Nem csoda, hogy összeroppan s a végzetes agyvérzés
kiemeli az élők sorából, rengeteg gondot s adósságot hagyva
azoknak, akik szerették, tisztelték.

Lulu, apja halála előtti napon, ennek íróasztalában tur
kál. Fölfedezi naplóját, melybe felújult régi, igazi (diákkori)
szerelmével való küzködéseit rögzítette s melyre ráírta: »Ha
lálom után meg kell semmisíteni«. Egy-két mondatot olvas
csak belőle, ebből látja, hogy atyja csak azért nem lett hű
telen anyjához, mivel egykori ideálja nem akarta.

Ez valahogy felforgatja eddig egészen gyermeki lelkét.
Eddig is sokat nem értett s ha a rejtélyek után kérdezve nem
hallgatták meg, vagy nem adták meg a neki még korai fele
leteket, eddig ez nem fájt neki. Most azonban szeretné »ki
npujtMti a kezét egp pajtási kéz után, kérne oalahii, aki meg
hallgatja és felel nehi« (177. 1.). És ezzel a jellegzetes lélek
fordulással megkezdődik a hamaszhora.

Apja halála, a már tovább nem titkolható megrendítő té.
nyek látása, kinpitják a szemét, hiszen anyjának is az a véle
ménye, hogy bűn elrejteni a kamasz előtt a Dalóságat. Ehhez
joga Dan.

A prépost, Pali bácsi (Lulu nagybátyja) halála előtt fi
gyelmezteti, hogy ő az utolsó Hegedős. Lulu fölfogja hivatását.
Férfira emlékeztető komolysággal áll a tönkrement család
élére. Akkor már instruktorkodik (277-283. L), mikor a
régi nagy lakásból a család könnyes szemmel költözik át a
kétszobás új lakásba ...

Gyennekszerelme kezd átalakulni hamasxszerelemmé,
mely azonban eszményien tiszta marad (214., 224., 241., 260.,
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266., 286., 287. l.). A regény kedves részletei meghatók s ki
érzik a reáfordított gondos egyszerűségből. hogy igazi törté
netet közöl bennük az Író.

Ez is, meg az egész regényen végig kisérő barátsága Szo
hurek Gusztó-val mentik meg ezt a gyermek- és kamaszábrá
zolást attól a nyomasztó sötétségtől, mely Babits »Halálfiaí e

ban annyira ijeszt, bánt és letipor.

Balla Borisz, Niczky Dövendé~. Budapest. 1931.
(Egyetemes kiadó fl. I. 237 1.)

A fiatal, de nagy reményekkel kecsegtető író első re
génye (A früegeni legenda, 1929) után határozott fejlődést
mutat ez az ujabb alkotása, mely a magyar kamaszról szóló
irodalomba új színeket vegyít, s mely olyan problémákat vet
föl, melyeket a magyar regényírók eddig nem láttak meg.

A regény főhőse Niczky tábornok és mélyen vallásos
nejének egyetlen gyermeke, a tíz éves korában teljesen árva
ságra jutott: Kornél.

Négy éven át nagynénje, Ena néni, neveli. De rideg mo
dorán kivül még azzal is elidegenítí magától, hogy csak ellen
szenvvel és gyülölettel tud beszélni Kornél édesanyjáról. A
fiúviBzont nagp kegpelettel őrzi a »mama « emléhét és érzi,
hogp ez az emlék az, melp őt minden veszély között csodála-
tosan megvédi. .

Tavaly óta Kornél már kikerült Ena néni keze alól, 14
éves volt akkor és a dunántúli kádétiskola első (tulajdonké·
pen az ötödik) évfolyamának növendéke. Nehezen boldogult
eleinte a katonai főreálban, nem úgy, mint társainak nagyobb
része, akik az alreálban már beleszoktak a háború előtti
kadétiskolák kemény katonás fegyelmébe.

Bár tehetsége szer-int ialkalrnazkodni próbált, a harmadik,
a legfelsőbb évfolyam növendékei közt az a vélemény alakult
ki róla, hogy nálánál önteltebb, titokban makacsabb fiú alig
fordult meg az intézetben. Tehát le kell törni.

Sokat kellett szenvednie, hiszen oly gyöngéd s finom a
lelke. Osztálytársai sem igen vigasztalták, mert nem tudtak
fölmelegedni iránta. Mégis akadt egy barátja, a legszemtele
nebb fiú az intézetben: Stail István báró.

Az intézetben. töltött első év tavaszáig mégis ugy meg
szekott mindent, hogy már nehéz lett volna számára a távo
zás. Tetszett neki, hogp itt férfiasan előkelő mindetu ünnepé
lyek, harcok az évfolyamok közt, viccek, állandó szemben
állás és nevető feszültség az altisztek és a tanárok irányában,
tréfák az órák alatt, a folyosókon, a háló- és étteremben,
mindenütt, még a mise alatt is. Ö a szent áldozat alatt nem
tréfált soha, nem énekelt vicces szöveget az áhitatkeltő dal-
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lamok helyett. Az első év elején még sokat imádkozott, hivo
gatta a mamát s vele kapcsolatban régi kis barátját, a kisded
Jézust. '

Most a második. ~hatodik) évfolyamban, mintha elhalvá
nyult volna a mama emléke s vele együtt a kisded Jézusé is.
O azonban most is szeréti hittanárát, Erdősi tisztelendő urat,
jóságos tekintete miatt. Pedig nem érdemli Ő meg ezt a te
lkintetet, mert először és utoljára elköootett magános bűnét
elhallgatta legutolsó gyónásában. Karácsonykor még ajándé
kot is kapott a jó tisztelendő urtól: Assisi szent Ferenc életét
(Ena néni már nem küldött semmit!)

Egy februári vasárnapon a kedvelt Mallay Dénes kapi
tány helyett Dagács főhadnagy vezette a kihallgatást s durva
modorával kemény dacot váltott ki a fiúban, akit ezért fog
dába küldött, Pokrócával s szent Ferenc életével fölszerelve
lépett be a fogda fülkéjébe. Olvasni akart, de nem volt han
gulata hozzá. Különösen azok jártak fejében, akik jók _(Mal
lay kapitány, Dolky harmadéves növendék, Márta cseléd) és
akik rosszak (Ena néni, Dagács főhadnagy) voltak hozzá.
Főleg Dagács bántotta, akinek - szerinte - »soha sincsen
igaza«, Aztán a mamára gondolt. Ha ő beszélhetne Dagács
csal s tőle megtudná a főhadnagy, hogy kicsoda ő, akkor bizo
nyosan még ez a durva ember is kedves lenne hozzá. Fel
mászott a fülke ablakába s mikor meglátta a hazatérő 1\1allap
kapitányt, önkénytelenül utána kiabált. De mikor beszélhetett
volna vele őszintén, nem tudott. Mallay is csodálkozott visel
kedésén. Kornél most érezte csak•. hogy milyen egyedül van
s átgondolta eddigi életét. Miért is kapta a könyvet Erdősitől?
.... kérdi újra önmagától. Hátha nem igaz a benne közölt cso
~ élettörténet, hiszen sok mindenről megtudta miota ka
masz, hogy csak mese. O szeretne jó maradni és hű a mama
mélyen vallásos és tiszta erkölcsű elveihez. De ha Dissza kell
mennie ismét a sok rossz osztálytárs közé, érezle, hogy
csúszni fog.

Már aludt, mikor ezt igy tovább gondolta s álmában
hallotta a mama szavát: Kornél, ne menj tovább! Sírni kezdett
s e pillanatban fölébredt : a sötét cellában találta magát.
. Az egyik egész délutánt betöltő kiránduláson a harmad
évesek elverték a második évfolyam csaknem minden tagját.
Kornélt is. Csak néhány » jőfiú«, továbbá Stail báró és tár
sai kerülték ki ezt a sorsot. Közben Kornél kihallgatta a felső
~ök beszélgetését. Durva kalandjaikról meséltek egymásnak
s arról, hogy Dagács egy gazdag pék leányát készül elvenni.
Hazafelé Mallay kapitány kiállitotta a sorból s kérte, hogy
a férjétől elvált asszonynak, Forater Gréte bárónőnek ibolya
csokrot vigyen a nevében. Niczky készséggel állott Mallay
rendelkezésére s mikor a bárónőnek bemutatkozott, megdöb
benve látta, hogy »olyan, mint a mama«. Forater bárónő
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egyik udvarlójának, Mansernek volt a társaságában, mind
amellett nagyon kedvesnek mutatkozott Kornélhoz, akit meg
hívott a húshagyókeddi bálba. »Mégsern hasonlít a marná
hoz, de nem láttam nála szebbet!« ... gondolta Kornél. .

A kamaszszerelem föllángol a fiú szivében s bár a má
sodévesek közül csak kiváltságos személyek mehettek a bálba,
ő minden akadályt leküzdve, kiszökött. Érezte, hogy látnia
kell Gréte bárónőt. Dagács csaknem hazazavarja, de Mallay
(aki szintén udvarol a bárónőnek) megengedi, hogy marad
jon. Itt kihallgatja a Forster Gréte körüli pletykákat. Táncra
is viszi Forster Grétét s tánc közben kél szivében a vágp,
hogp a bárónét még jobban a magáénak tud/wssa... A!aga
sem tudja, hogphogpan. A mámor közepette azonban egy
szerre csak hallja ismét a mama szavát': »Kornél, ne menj
tooább! « Elájul ...

Másnap megjelenik a hamvazószerdai misén, Utána Er
dősi tisztelendő úr szobájába megy, de itt rosszul lesz. Az
intézet kórházába viszik: tüdőgyulladás tört ki rajta. Beteg
sége alatt sokat látogatja a tisztelendő úr s olvasgat neki
Szent Ferenc életéből a léha saenai fiúról, aki hallván a Meg
váltó szavát, megtért. Egyszer Mallay és Forster Gréte is
meglátogatják s mivel azt hiszik, hogy Kornél alszik, nyiltan
beszélnek kényes ügyekről s Gréte férjéről, aki Rómában la
kik. Mindez a beköszöntő éjjelen rémes álomképekké fonódik
Kornél agyában.

Gyümölcsoltó Boldogasszonykor már misére megy, de
tervezett gyónását a gyűlölt Dagács (aki lefoglalta Erdősit)
s a legrosszabb fiúkkal való találkozása meghiúsítják. Stail
megvédi a gúnyolódó fiúkkal szemben. Mise alatt .,gondol a
hamvazószerdai eseményekre: Forster Gr~te is hamu lesz,
akárcsak a mama ... Nagyon bántja, hogy ime új életet akart
kezdeni s már is kezdődik a régi... Meghatva szemléli a
szent áldozáshoz önként járuló növendékek közt a kedves és
kiváló harmadévest: Dolkyt. Lám, ő nem szégyeli magát!

Ettől fogva nem látták Niczky Kornélt a főépületben.
Dagács csaknem tönkreteszi egyetlen boldog délutáni sétá
ját Forster Gréte bárónővel, a fiú fokozottan dühöng ellene,
azonban az Erdősi tisztelendő úrral folytatott lelki beszélge
tés hatás alatt kibékül a gyülölt főhadnaggyal.

A nagyhét nagy kisértéseket hozott Kornél számára.
Csomag, sőt levél sem jött már Ena nénitől. Bár imádkozik,
hogy Gréte bárónő legyen már a három férfi közül az egyiké,
de azért is, nehogy Gréte Rómába távozzék. Ha itt mara.d,
akkor néha-néha meglátogathatja elhagpatott kis kadétját.
Márta cseléd is előtérbe lép, a fenyők között egy padon elbe
szélgetnek. A leány csábítja, hogy az egyik éjjel látogassa
csak meg. Egyedül alszik a kertészlakban. Kornél elvörösö
dik és ügyesen otthagyja Mártát.



Nagyszerdán ismét olvas Szent Ferenc életéből. Nem
érti, miért nevetséges ez egyes fiúk előtt, a mama előtt pedig
nem volt az. Közben ablaka alatt arról beszélgetnek, Jtogy
Manser (Gréte egyik udvarlója) öngyilkos lett. Rohan Erdősi
tisztelendő úrhoz, aki szerint Kornélt az Udvözitő nagyon
és különösen szereti (187. 1.). Megállapodnak, hogy este 6-kor
hosszabb lelkibeszélgetésre jön és gyónni fog. » Annyi jő
van benned! - mondja Erdősi a fiúnak. Örizd meg hűséges
szivedet s akkor te leszel az egyetlen igazi katona ebben az
iskolában« (188-189. 1.).

De mi lesz Forster Grétével? - kérdi Kornél. Erdősi
azt felelte, hogy majd este erről is fognak beszélni.

A tervezett gyónást Forster Gréte délutáni váratlan megje
lenése ismét meghiúsította. Mallayhoz jött, de mikor látta,
hogy nincs itthon, az ő becsületéért éppen az udvaron harcoló
Kornélhoz csatlakozott s vele töltötte az estét. Megállapod
tak abban is, hogy a fiú Nagyszombat délután kimegy hozzá
s nála marad az ünnepekre. Kornél kedvesen jelzi, hogy imád
kozik Grétc családi boldogságáért, t. i. hogy az férjével kibé
küljön. Mivel látja, hogy a bárónő kevésbé imádságos lélek,
kikölcsönzi neki Szent Ferenc életét, föl is lapozza a Gréte
számára üdvös részleteket. Gréte búcsúzáskor szájon csókolta.
Egész éjjel nagy izgalmat okozott neki ez a csók. Másnak
érezte magát, mint aki eddig volt. » Én is úgy fogok élni,
mint a többi!« gondolta s majd "a sötét kertben barangolva
csaknem benyitott Mártához, aki a kertészlakban feküdt. De
egp fülemüle énekelni kezdett s .nem akart elhallgatni. Az
úton lépések is csikorogtak. Kornél levette a kilincsről a
kezét s távozott.

Másnap Stail is hazament, de előbb elbucsúzott Kornél
jától. Eközben tudja csak meg, hogy mennyire lezüllesztette
ezt a fiút rettenetes erkölcsű családi környezete.

Nagypénteken kora délután Mallay behívta az irodába,
itallal kínálta (amit Kornél nem fogadott el) sForster Gré
tének cimzett levelet nyujtott át neki e szavakkal: »Ne ejt
sen zavarba az első asszony! Mulass j~l!« Jelezte, hogy az.
ezredes engedélyt adott a kimenőre s kérte Kornélt, hogy
a levelet Nagyszombat reggel feltétlenül kézbesítse.

Néhány óra mulva a Szent Sir előtt állt és imádkozott
Kornél. Elgondolta, hogy érte is meghalt Jézus Krisztus.
Anyjára is gondolt, aki biztosan mondaná: »Imádkozz Mal
layért! A körülhordozott perselybe pénzt dobált mindenki.
Neki nem volt pénze. Mit adjon tehát Jézusnak? Letérdelt.
»Legalább ennpitl« - mondta jószívvel s elpirult. Pár pil
lanat mulva mellette terem Forater Gréte. Egy doboz cukor
kát ad neki s fülébe súgja, hogy holnap (Nagyszombat) reg
gel elutazik s hogy így nem válthatja be igéretét.

Sokáig imádkozott ezután Niczky Kornél és szorongatta
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a cukros dobozt: ennyi maradt hát Forster Grétéből? Aztán
ment győnni.

Azonban a Nagyszombatra virradó éjszakán olyan ér
-vek hatása alatt, melyeket mintha nem a vér diktált volna,
elhatározta, hogy mielőtt felvirrad, elviszi Mallay levelét Fors
ter Grétének. Akkor talán nem megy vissza férjéhez Rómába
s Kornél nem marad egyedül ....Az emeleti ablakon át ki
lép, az esőcsatornára csimpaszkodik 8 így ereszkedik lefelé.
De máris zuhan a halálba és közben sietve mondja: »En már
nem akarom átadni a levelet. Istenem, ments meg... és bo
csáss meg nekem!« s mintha hallotta volna a szózatot: »Kor
nél, nem engedlek tovább l« s úgy érezte, hogy belép a
.mennybe. Aztán anyja jelenlétében szól hozzá Jézus Krisz
tus, Aki előtt térdre ereszkedik ...

Balla Borisz szerény véleményünk szerint regénpében két
kérdésre ad megnpugtaté választ. Az egyik: mit jelent egp
árva fiú lelkében a j6 anya emléke? A másik: mit cselekszik
az isteni irgalom Kornéllal, ezzel a küzködő, emberektől
teljesen magára hagpott, de a Teremtőtől különösen szeretett
-szegény hamasszal, ha ez a maga gparl6ságában emberileg
menthetetlenűl csúszik lefelé a lejtőn?

Igen-igen érzékeny lelkű a regény hőse: Niczky Kornél,
de korántsem abnormis. Az ilyenméretű érzékenység nem ritka
a kamaszoknál, csak palástolják. Akik »beteges e-nek minő
sitik Kornél alakját, azok elfeledik azt az ifjúsági pszichológiá
tól megállapított tényt, hogy »az igazi kamaszkor betegség«,

Balla Borisz írását, nagyon helyesen, nem az ifjúságnak
szánta. Azonban ilyen kötetre szüksége van a magyar lelki
pásztornak, szülőnek és nevelőnek. Megértőbbé a kamasz
ápolást illetőleg eredményesebb munkássá alakítja olvasóját.
S ha a nevelő faktorok lélekformáló küzködése nem vezet
tüstént célhoz, sőt eredménytelenséggel kecsegtet, figyelmez
teti arra, hogy van még egp bekapcsolhat6 erő: az isteni, a
iranscendens energia, főleg pedig Isten irgalmassága.

Azonban néhány hibája el nem hallgatható ennek a re
génynek. Kár, hogy Kornélt a szerző nem haBYja meg abban
a meggyőződésében, hogy Forster Gréte az ő drágaemlékű
anyjára hasonlít (88. és 89. 1.), kár, hogy egy-egy szimbó
likus képével (ilyen például a »nagy fal« képe, mely a tiszta
gyermekkort, az erkölcseiben megingó kamaszkortól elvá
lasztja) s miszticizmusával olvasóinak egy részét elriasztja.

Az, hogy Kornél lélektanilag érthető önzésében annyira
megy, hogy nem kivánja Gréte visszatérését elhagpott férjéhez,
;nem elegendő ok a botránkozásra. Ne keressük s ne kivá9juk
a kamasznál a tökéletesen logikus gondolkodást! Kornél,
amint a regényböl kiérezhetö, nem is képzeli, hogy ezzel a
,gyors elhatározásával felcsapott házasságtörőnek!

Csak első pillanatra bántó a [álelhű, de a kamaszok irá.
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nyitására képtelen Erdősi tisztelendő úr szerepeltetése. Tud.
juk, hogy akkoriban (a világháború előtti években) is voltak
hivatásuk magaslatán álló ifjúsági lelkipásztoraink. Azon..
ban ilyen Erdősi-tipust követel a regény, mely, mint
jeleztük, azt szemlélteti, hogy miként emeli ki a jó Isten ebből
az árnyékvilágból az utolsó pillanatban a teljesen magára
hagpatt kamaszt, hogy megmentse az örök életnek. Viszont
méltán kétségbevonható epizód Kornél (Erdősi hatása alatt
történő) túlgyors kibékülése Dagács főhadnaggya1. Pompás és
jellemző jelenet, mikor Kornél megkísérli a végzetes szökést
olyan érvek hatása alatt, amelyehet mintha nem a vér dik
táltvolna (232. 1.). Figyelemre méltó Stail Pista báró jel
lemzése (20. és 81. 1.), Kornélunkkal való barátkozása (145.
1.) s utolsó beszélgetése léha apjáról (208. 1.).

Érezhető hiánya regényben még az, hogy nem világosít
fel Kornél első és második évfol1'am közötti nagpvobáciá
jának eseményeiről.

Amint a főhősre, úgy az egész regényre sem nyomható
a »beteges-e-ség szégyenbélyege. Inkább kincsesbányája az
élesen megfigyelt kamaszkori lelki jelenségeknek, amelyek
ből bírálati megjegyzésünkben csak a legfontosabbakra rnu
tattunk reá.

A már beérkezettnek tekinthető szerző stílusa nagyon
megfelel az analitikus regények stílusának. Ezt csak néhány
germanizmus zavarja, viszont fegyelmezett fantáziája siker
rel élénkíti. Akárcsak Komáromi, hajlamos az indokolatlan,
de érdeklödést fokozó kitérésekre. Jellemrajzai kitűnőek.
Realista a szó igazi értelmében.

Balla Borisz jó munkát végzett s a Niczk1' növendék ha
tározottan kiemelkedik a kamaszábrázolásba mélyülő magyar
regényirodalomból.



C) Hetedikesek és nyolcadikosok

Csiky Gergely, Sisyphus munkája. Budapest. 1892.
(Franklin T. 158 1.)

Ez a második magyar regény, mely a magyar serdülő
'fiút sikerrel ábrázolja, Érdekes mindenekelőtt azért, mivel
hŐ$ének, Páldi Bélának gpermekkoráról is megkapjuk azokat
az adatokat, melyeh hamaszéoeinek megérléséhez föltétlenül
szükségesek (5. 1.). Értékes továbbá a regény azért is, rnivel
teljes egészében kitünően jellemzi Páldi Bélában annak a
gentry hamasznali a sorsát, akinek önállósagra neveléséről
idejében nem gondoskodtak (51-53. 1.). Legszebb s valóban
műgonddal kidolgozott rész kamaszszerelmének megrajzolása
(56-70. 1.). Ennek keretében ügyes utalást találunk a görög
római mithologia 1Jegrosszahb idöben (a hamaszhor elején)
történő iskolai k6zlésének romboló hatására (62-65. 1.), bár
ezt a hatást Csiky nem festi oly élénk és találó színekkel,
mint Babits Mihály »Halálfíai« eímű regényében.

A kevéssé ismert regény tartalma a következő:
Az Alföldön, a mezősi puszta Iegszélső zugában meghalt

az öreg, mulatós Páldi. Két unokát s adósságokkal terhelt
nagybirtokot hagyott maga után. Egyik unokája, Páldi Béla,
a nagypapa halálakor csak 10 éves volt, viszont a már 24-ik:'
ben járó nővére, .Klára, elég erőt érzett magában arra, hogy
a birtokot tehermentesítse, sőt jövedelmezővé tegye; továbbá
arra is, hogy Béla öccsét, felnevelje. Az előbbi a haldokló
pusztai intelligencia intrikái ellenére is sikerűlt, az utóbbi
azonban nem. Klára ezt sajnos csak akkor .kezdte belátni,
mikoor Béla éppen ,levi:mgázo'et a hetedikből. Elhetetlennek
találta és semmi ön:állós:ágot nem fedezett föl a már 17 éves
fiúban (36-38. 1.). Saját magát hibáztatta, mivel ő és Kamilla
kisasszony (öreg taná;rnó) állandóan őrködtek felette. Béla,
mintmagáiltanuló csak vizsgázni járt a legközelebbi város
középisloolájába.

Az imént ahetediket teljes sikerrel végzett fiúval szem
ben Klára (talán még nem késő!) módszert változtatott. A
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nagyva1káció ilo1yamán megengedte, hogy" a fiú délutánon
ként egyedül kisétálhasson a közeli kiserdőbe. Az első ilyen
magános séták alka'lmával' mi sem történt. Azonban az egyiki
délután a kiserdöben Béla összetalálkozott Klára egykori
hűtlen udvarlójának 14 éves leányával, Bérczi Fannival.
Ezzel az első leánnyal való összetalálkozáskor lelkében, nem
CSoAa, kigyulladt aliamLLsz.szerclem. Ennek erőteljes tovább
lá~Qlá(~át elősegítette a leány kihívó viselkedése is. A ka
maszszerelem deliriuma egész v'alójá:n elömlött s övéi rendet
lensége, késései, szórekozottsága, álmában v:aló hangos he
széde alapján gy~~ikezdtek, Meg is akarták már leSIlÍlti
hogy ro.i't i;s csinál a fiú a: kiserdőben. Erre azonban nem ke
rült a sor; mivel az intrikáiról hirhedt Nagyvéghyné az egész
ügyről referált Kláránál tett látogatása alkalmából. Béla ki
hallgatta beszélgetésüket. Klára, mikor a szerelmi ügyben
beszélni akart öccsével, iezt sírva találta, Nem a bánat köny
JllY'eit sí$, hanem »séJ1;ett önérzete ikergette szemébe a
~n:nyeket akkor, mi1diőn 'hallbllta , mint nevetnek rajta _~
mint utánozza őt, talán csúfolja is Fanni, akit ő nem tudott
volna kigúnyolni a világ minden kincséért« (85. 1.).

Klára gyors beavatkozás szükségét érzi. Mily végzetes
is volna, ha a gyámoltalan Béla ilyen léha ember léha leá
nyába gabalyodna s talán idővel feleségül is venné. Ezért a
nyolcadik osztályra Grácba küldi Kamilla kisasszonnyal,
azonban szintén oda kerül özvegy ezredesné nagynénjéhez
Fanni is. A tánciskolában csakhamar találkoznak. Itt Fannit,
nagynénje családi nevén, rnint »Schurích« kisasszonyt isme
rik. Később másu'tt is aikerült talállcozniok, Boldogok. A
~mpl~, a kereszt tövében esküsznek örök hűséget egy
másnak,

. Közben a mit sem sejtő Klára eszményi jó feleséget
ku.d nevelni Béla számára, Béla azonban az érettségi 'után 5

a következő években sem tud felmelegedni Torday Janka
irá,nt s poste restante útján állandóan levelezik első ideáljá,
val, Fannival. Fanni ;a7J akadályok leküzdésében hűséges
társa. Béla 23 éves korában; oltárhoz is vezeti Fannit. A fia
tal pár visszahozaa-a r~, gondtalan, vidám életet a Páldi
pusz,ít:ára. Persze :Hogy a pénz is. Rohamosan fogy főleg akkor;
míkor Béla, mint országgyülésí képviselő, feleségével Pestre
ment, Igen élénk és igen költséges társasági életbe sodröd
nak. A mandátum egyszerre csak lejárt, ujabb föllépéshez
Béla [Illetve Klára) még kölcsön'kélpen sem tud pénzt előte
remteni. Fájdalmát enyhíti kis fia születése, kit nagy ünnepsé
gek közt visz keresztelőre. A keresztelés utáni mulatozások
idején levél érkezett Klára eimére, mely jelezte, hogy az ismét
eladósodott birtok hitelezői csődöt kértek a Páldi-jószág
ellen.

\K1á,ra látja, hogy mirrden összeomlott. Ez a szörnyű csa-
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pás ble1ső vérzést id'éz elő legyöngült szarvezetében s mig
a szornszéd' szebában toastoznak s táncolnak, ő Kamilla és
Janka karjai közt kiadja lelkét.

Herczeg Ferenc, Gyurkovics fiúk 1895;
GfUI'ka és Sándor 1899.

(Idézetek a Singer és Wolfner-féle gyüjteményes diszkiadás X. kötete szerint.)

Nemrégiben a fővárosi sajtó egyik reprezentánsa előtt
nyilatkozott Herczeg Ferenc a Gyurkovics leányok és fiúkról
írt regényeiről. »Fejlődésem kamaszkorából valók ezek!« 
mondotta. S valóban, E kötetekben ugyanis hiába várjuk a
kiforrt, állandó lélektani érdeklődéstől vezetett nagystílű el
~zélőt. A magyar gent,ry léha alakjait rajzolja szinte .pajzán
jókedvvel a Gyurlrovios-cse'metékben. Mindkét regény apró
novellák gyűjteménye, melyeket jórészt csak a szeroplök
azonos neve kapcsol regényformába. Előadásának gördülé
kenysége, vidám modora az, amellyel e köteteken át ma is
hódít a lélekelemlző regények koráben.

A »Gyurkovics fiúk-e-ban Gyurkiovics Géza és András
gyermekkorából ad színes pillanatképeket, akik aztán a közép
iskolát » consilium abeundi «-k készséges követése után végső
állomásként a .nyilvánosságí joggal felruházott fővárosi ma
gángimnáziumb,an fejezik be. Géza még itt is, akárcsak gyer
mekkorában, akaratos s apjával történt összezördülese miatt
p!~ hajlandó az érettségiite.tő bizottság előtt megjelenni.
De Vécsera ur, az igazgató, két tanár segitségével az ágyból
kirántja, felöltözteti s fölviszi az osztályterembe. A fiú elke
seredetten védekezik, képtelenségekkel és gorombaságokkal
válaszol a föltett kérdésekre, mégis Bandival együtt érettnek
nyilvánitják (17-18. l.).

Bandi a magyaróvári gazdasági akadémiára megy, Géza
pedig a jogászkávéházak játékasztalainál folytatja »tanulmá
nyait«.

A »Gyurka és Sándore-ban már több van az ifjabb
Gyurkovics fiúk serdülő koráról. Az író különben itt Gyurko.
vics Gyuri akkor bajai főszolgabíró fe1tünő házasságát (a
korcsmáros Jazomirovics leányával, Anikóval) kivánja elma
gyarázni. Emiatt hosszasan foglalkozik Gyurka és Sanyi
kisdiákkorával. Ebben az időben történt ugyanis, hogy Gyurka
megismerkedett a kis Anikóval s eleinte hármashan (Gyurka,
Sanyi, Anikó) a közeli erdőben fölcsaptak zsiványnak (32
52. 1.). Legszebb s legsikerültebb részlet ennek a zsivánp
életnek plasztikus megrajzolása, mely a bajnai gimnázium
alsós diákjait is annyira magával ragadta, hogy többen kö
zülök megszöktek az iskolából és Gyurkának, a vezérnek
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hűséget esküdtek. Az első kocsi kirablása azonban nem sike
rült, mert történetesen éppen özvegy Gyurkovicsnét (a Gyur
kovics-fiúk mamáját) akarták »kirabolní «. Ö elintézett min
dent, még az iskolában is. Gyurka szerencsésen befejezi az
évet Bajnán, majd Ujvidéket, Kalocsát megjárva. ismét vissza
került Bajnára, hol nagyban készül az érettségire.

Azonban ezt a komoly készülést megakadályozza a ka
masxszerelem (53-67. 1.). Csopaki Sári, a törvényszéki elnök
15 éves leánya ihleti meg a szivét, Sárinak a diákrnisén vall
szerelmet Gyurka, sőt tüstént az eljegyzést is megsürgette.
Csopaki Sári viszonozza szerelrnét, azonban egyidejűleg épp
oly szivesen veszi Zsemlye M ihálp kadét udvarlását is. Gyur
kátez szörnyen felbosszantja s első éves jogászbarátja taná
csai s asszisztálása mellett párbajkamédiát rendez, amiből
persze semmi sem lesz. De egyelőre tartós a haragja Cso
paki Sáriva1. Herczeg kamaszezerelem-ábrázolása felületes
karrikaturarajz s mintha annak készült volna a következő
rész is, mely az érettségi hirtelen beköszöntött napját jel
lemzi. De oly hűen festi Gyurka drukkját s ennek következté
ben a Sárkányölő Szent György oltára előtt mondott eredeti
kamaszimáját (69. 1.), hogy az író maga is fölkiált: »aki
még sohasem imádkozott ilyenformán, az vesse Gyurkára az
első követ« (70. 1.). A Gyurka furcsa imája úgylátszild
meghallgatásra talált, mivel a szigorú főigazgató beteg lett
s maga helyett a Gyurkovics-fiúk nagybátyját, akolumbácsi
c. prépostot küldte érettségi elnöknek, aki .természetesen
gondoskodik, hogy öccsét érettnek nyilvánítsák. Az érett
ségit követő táncmulatságon ismét föllángol Gyurka kamasz
szerelme Csopaki Sári iránt, de ez kikesarazza. E fölötti dü
hében Gyurka a gentry-társaság nem kis bosszuságára, az
ott ácsorgó egyszerű leányok egyikével kezd táncolni s csak
hamar reáismer benne Anikóra, s megtudta tőle, hogy most is
szereti. Ez a legényszerelern most már tartóssá válik s
Gyurka, mint bajnai főszolgabíró, megsemmisítve anyja nagy
terveit, oltárhoz is vezette a korcsmáros leányát.

Móricz Zsigmond. Isten háta mögött. Budapest. 1911.

(Idézetek a 4-ik Légrédy-féle kisclÍs szerint. 199 I.

(Altalános Möricz-méltatáet 1. a Forr a bor c. regény is
mertetése előtt.)

Ennek a regénynek eredeti s ezért figyelemreméltó a
célkitűzése. Arra kiván feleint hogy milp veszedelmet [elent
egp gpámoltalan s gpáva 18 éves fiú számára egI' akár rokon
s , léha, flh~1Jasszonp, aki nem szerelemből lépett férjével
hazassagra.

A föszereplök: Veress Pál kb. 40 éves tanító Ilosván.
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Száraz és durva ember. Felesége: 26 éves. Veress László gim
náziumi VIII. Q. t., aki tanító-nagybátyjánál a középiskola
elvégzése végett kosztol Ilosván.

A regényakikapós Veressné jellemzésével kezdődik.
Majd a hősre tereli a figyelmet, aki csak gyámoltalanságból
és gyávaságból nem züllött még le. Különben olvasmányai,
társainak trágár beszédei, féktelen fantáziája már az örvény
szélére .sodorták.

Megirigyli az egyik este a lutheránus káplánt, aki Ve
ressnének udvarolhat s bántja, hogy őt (az érettségi közeled
tére való tekintettel) tanulni küldík,

Azértse tanul. Éjjel 10 órakor kiszökik, hogy Gacsal
nevű osztálytársánál legalább a Fidibusz c. pornográf lap
legfrissebb számával csillapítsa szexuális éhségét.

Gacsal nincs otthon. A kis cseléd, ki kaput nyitott, szinte
felkinálkozotta fiúnak. De Veress Laci lelkében ismét urrá
lett a gyámoltalanság és gyávaság s igy misem történt.

Gacsalék házát elhagyva, bánja, hogy nem kezdett ki
a kis cseléddel. Megy egyenesen, most elsőízben a hirhedt
Vig Kamarába, hol züllött osztálytársai dorbézolnak. Mindaz,
amit lát, megsemmisiti előtte a női ideált (41-54. L). Sietve
s még idejében távozik. Ugy érzi, Isten nientette meg s kezd
ébredezni benne a felelősségérzet.

De éjszakai bolyongása közben az igazgatóval s e.ID' má
sik tanárral hozza össze a balsors. Vallatják (39-90. L) Ki
akarják csapni. Veressné megmenti s Laczi különös szolgálat
készsége miatt (87-90.' l.), megindul köztük a bizalmas
csókos együttlét. A legelső alkalommal úgy felhevül, hogy
még az éjjel határozott céllal indul egy éjjeli mulatóba. De
kiábrándulva távozik onnan. Pár nap után a gimnázium igaz
gatója maga elé idézi a Vig Kamarába járó társaival. S kije
lenti, hogy nem kiván beavatkozni tekintettel az érettségi
közelségére. Azonban reméli, hogy amig a középiskola falai
között maradnak, ezentúl szigorúan betartják az iskolai tör
vényeket (176-188. 1.)

Ez a regény előfutára a »Forr a bor-e-nak.
A regénp kamaszábrázolása ellen nem lehet kifogásunk.

Élethű, akárcsak a környezetrajz : a laza erkölcsű, karnasszal
egyáltalán nem, vagy legalább is nem a legszerencsésebben
foglalkozó kisvárosi középiskola (80-90. és 176-188. 1.)
és kosztos ház. Különösen markáns vonásokkal rajzolt han
gu1atképek: mikor Laci átgondolja szexuális élete eddigi
fázis4it (50-54. L), továbbá esete Veress Pálnéval (163
164. 1.) s mikor a »beteliesűlés« után lelkében felébred a
kiábránduWs (180-184. 1.).
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Csathó Kálmán, Most kél a nap. Budapest. 1917.
(Idézetek a Singer-Wolfnet-féle 2-ik kiadás alapján. 258 1.)

Az oltszerdahelyi (marosvásárhelyi) főispán nagyobbik
fia, Bontha András megunja a belügyminiszterségi segéd
fogalmazőí állást és visszatér szülővárosába. Együtt utazik
az oltszerdahelyi trafikos lányával Káringécz Vilmával, együtt
gyönyörködik vele az egyik legszebb természeti jelenségben:
a napkeltében. Amint hazaérkeznek, pletyka indul a kis vá
rosban, később pedig komoly szerelern a főispánfili és a
trafikosleány között.

A kisvárosi intrikák következtében bonyodalom kelet
kezik. Vilma hisz a mende-mondának, hogy András egy gróf
kisasszonyt készül oltárhoz vezetni. Nem takarja elhidegü
lését. Erre András a közeli Öshalomba megy gazdálkodni..
hogy felejtsen. Ez azonban nem sikerül neki s öcsse, a nyol
eadikos Imre közvetítésével. akit házassági tervének titkaiba
elutazása előtt beavatott, levelet küld Vilmának.

Itt a regény közepe felé kapcsolódik be a nyolcadikos
kamasz bátyja életsorsába.

Bontha Imrét az író mint züllés útjára került úri fiút
mutatja be az olvasónak. Pompás céllövő azért, mivel »sok
nővel oan slolga«, A nők körüli halandjait, melpehet merész
hazugságokkal nagpit és szinez, szájtátva hallgatják barátai
(57-61. L). Imrének különben sorozatosah Óösszetűzései a
német npelo tanárával, sok borsot tör az orra alá, ami emeli
tekintélyét a nyolcadikosok előtt (61-62. 1.). Bár még érett
ségije előtt áll, mégis a 'Város hangadó felnőttjeivel .igen jóban
van. Bővebb jellemzése céljából az író egyetlen délelőttőn
végig kiséri Imrét a város Iőutcáján. Többekkel széba áll,
de mindig az utolsó benyomás rabja (69-74. 1.). Ez a gyer
mek-Iokon elakadást (lelki infantilizmust) jelző vonás rész
ben megérteti azt a naiv, gyermeteg módot, mellyel Imre
bátyjának a trafikos lánnyal készülő házasságát megakadá
lyozni törekszik. (A levél át nem adása, súlyos rágalmak
terjesztése). Nem is sejti, hogy mennyi bonyodalom, sőt örök
nyomot hagyó párbaj (214-222. L) lesz ennek a kevés re
ménnyel kecsegtető beavatkozásnak a következménye (175
180. L). Van ebben agperekesen kamaszbeavatkozásban va·
lami visszataszító is, hiszen Imrét bátyja nagyon szerette s
teljes bizalmával kitüntette. Mentségére az emlitett inianti
tilista vonáson kivül találunk egyéb okokat is. Igy azt, hogy
belenevelték a gentrp irtózását a kereskedő osztállpal való
összeházasodástól és azt, hogy anpja is késztette a cselek
vésre. Ezeket figyelembe kell vennünk, hiszen Imre alapjában
véve jólelkű. Véres párbaja után, amint beszélni tud, így jel-
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lemzi bátyja .s .szülei előtt meggondolatlan akcióját: »En va
gyok a legutolsó gazember! A legutolsó! Mert a leveledet
nem adtam oda Vilmának! Eltéptem .. , És mert mert azt
beszéltem, hogy Vilma meg te ... Már Pesten is Én vagyok
a legutolsó gazember !« (229. 1.). Később pedig kijelenti, hogy
csak akkor lesz boldog, ha bátyja elveszi Káringécz Vilmát
(230. 1.). Ami meg is történik.
_ Csathó Kálmán ebben a rftgényében is a gentry-iroda

lom egyik legújabb képviselője. Ugyanazzal az eszközzel
vonzza s köti le olvasóit, amelyet oly kiválóan tud alkal
mazni: derüs kedélyű elbeszélő modorával. A kötet minden
lapján érezzük, hogy »rnost kél a nap«.

A regénynek alig egy hatodrésze foglalkozik a kamasz
Bontha Imrével,akinek gyermek- és a nyolcadik osztályt
megelőző kamaszkoráról alig mond valamit. Még mint nyol
cadikost is csak annyiban jellemzi, amennyiben ezt a regény
ezerkezetének épsége s a regény célja megengedi, illetve
követeli. Jól ismeri a karnaszt, ha ennek nem is annyira
lélekelemzője, mint inkább néhány vonással, helyzetképpel
igen találóan jellemző leírója. Hogy hol vannak különösen
értékes kamaszábrázolásai, az oldalszámok idézésével, dűlt
betűs szedéssel eléggé kiemeltük. Egyetlen állitását azonban
meg kell kérdőjeleznünk. Amikor ugyanis arról szól, hogy az
osztálytársak előtt Imre tekintélyét emelték a német tanárral
folytatott heccelődései, ezt állítja: »egpnek sem jutott eszébe
ugyanis, hogy a főispán fia vértezve van« (62 1.). Ez tévedés,
mert kétségtelen, hogy 'századunk első évtizedének nyolca
dikos diákjai föltétlenül érezték a főispán fiának különleges
helyzetét amegyeszékhely középiskolájában,

Kosztolányi Dezső, Aranysárkány. Budapest. 1925.
(Légrády Testvérek. 458 t)

.... Kosztolányi Dezső inkább mint költő s főleg mint no
vellaíró magaslik ki a magyar irodalom alkotó mesterei kö
Zött. Regényt csak néhányat irt. A regényirásban a leggyön
gébb, Bár az »Aranysárkány« részletei el-elbűvölnek finom
lélektani megfigyeléseikkel, azonban a beléje olvasztott há
rom történetet, úgy érezzük, sehogysem tudja az író szerves
egésszé formálni. Innen szerkezeti hiányossága, mely a figyel
mes olvasót ismételten kellemetlenül érinti s ,gyakran meg
rabolja a műélvezettöl.

A három alapjában összefonódó történet: 1. a nevelési
elveket illetőleg »aranyközéputat kereső« Novák Antal tanár
tragédiája ;2. a vezetése alatt álló nyolcadik osztály érettségi
előtti feltörő izgalmai; 3. az egyik nyolcadikos: Csajkás Tibor
és Novák leányának, Hildának szerelrne,
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1. Novák Antal századunk első éveinek esyikében a VIII.
o. főnöke Sárszegen (Szabadkán P). Özvegyember. Egyetlen
gondja, aggodalma a 16 éves Hilda. Léha teremtés. Novák
Antal az iskolában, meggyőződése szerint, hivatása magasla
tán áll. Hiszen a tanári kar legridegebb (Flóris) és a leg
leereszkedőbb (Tálas) tagjához viszonyítva »arany közép
utat kereső« mathematika-fizika tanár. Az utolsó években
azonban mégis megbuktatott két helybeli igen lusta és haszon
talan fiút. Ezekkel szövetkezik a mostani nyolcadik érettségi
vizsgálatán mathematikából és fizikából elbukott sportfiú :
Liszner Vilmos. Lesnek rá s az éjszaka leple alatt elverik.
Ez nagyon bántja, de gyötri egy másik esemény is: Hilda szö
kése Csajkás Tiborral minden előzetes bejelentés nélkül.
A vakáció folyamán csordultig megtelik számára a pohár:
egyik elbuktatott diákja, Bahó Attila az »Ostor « című revol..
verlapban Hilda szökésével kapcsolatban durván kiszerkeszti.
Ezt már nem birja elviselni. Agyonlövi magát.

2. E sötét háttér előtt játszódik le a npolcadil: osztálp
élete s Hilda szerelme 'Csajkás Tiborral.

A nyolcadik osztálynak, a regény idejében, 23 diákja volt.
A lehető legkülönbözőbb tipusok: Ebeczky Dezső, a külön
utakon járó hangyaszorgalmú fiú, Liszner Vilmos, a sport-fiú;
Glück László, az alázatos és szorgalmas zsidó fiú; Huszár
Bandi, a leányok kedvence, Csajkás Tibor, csöndes, jómódú
földbirtokos fiú (Hilda »jegyese«) stb. Mind-mind markáns
vonásokkal rajzolt, eredeti kamaszok.

Vidám osztály. Csínyt-esínyre halmoznak tanáraikkal
szemben. De Novákkal szemben általában külsőleg tisztelet
tudók. Figyelik és nem értik. Minden lépése szenzáció szá
mukra, akárcsak azok a ruhadarabok, melyeket az év folya
mán körforgásszerüen visel. Sokat beszélnek róla, nevetnek
jóakaratú, de furcsa viselkedésén, de nem tudnak felmele
gedni iránta, még a tőle rendezett »teadélutánokon« sem.
Ugy érzik, hogy ezek a teadélutánok sem egyebek pótszám
tanóráknál ...

A fűszeres Liszneréknél tartják az ozsonnás és érettségit
előkészitö összejövetelüket. Ott nagyban izgulnak, szivesen
veszik, ha Glück Laci, Liszner instruktora, egy-egy nehezebb
tételt az egész bandának elmagyaráz... Mohón falják az
ozsonnát s közben duhaj diáknótákat énekelnek.

Dühösek Ebeczkyre, az osztály legjobb, de kevély tanuló
jára, aki még az utolsó órán is a feleltetest javasolja Novák
osztályfőnöknek. Novák csak Lisznert hivta föl, aki valóban
nem tudott semmit s aki mégis a lustasága fejében kapott
díszjelzőket,ezuttal»kikérte« magának.

Boldogok az érettségi után, mert már nem kell köszönni
a tanároknak, szabad cigarettázni, korzózni stb.
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3. A léha NQvák Hildénali főgondja volt, hogy gazdag
s jólelkű papucsférjet szerezzen magának. Apja osztályából
választott egyet: Csajkás Tibort. Tibort első gimnazista ko
rában hozta fel özvegy anyja (született grófnő) Sárszegre
s az egyik tanárra bizza. Külön szebája van. Sok pénzt kap
hazulról. Keveset költ. Ad társainak is. Barátja egy sincs,
Társai kedvelik, de ő is kedveli őket. Hatodikos korában
»rogja« el Hilda s a fiú akkor tudja meg, hogy mi a csók.
Azóta sokszor találkoznak. Novákék családi házában is. Ilyen
kor Hilda megmutatja lS fiúnak apja féltve-őrzött titkát,
tanári noteszét. Mivel Csajkás Tibor nevetségesen gyámolta
lan, Hilda kitanítja, míkor és milyen ürügyek alatt állitson be
hozzá. Novák azonbanegyízben rajtakapja őket az ölelkezé
sen s erre meghagyja, hogy csak jelenlétében, vasárnapon
ként találkozzanak. 'Tibor meg is jelenik párszor a kivánt
időben, de aztán elmarad, Másutt találkoznak: FIóri néninél,
aki szivesen nyujt a fiatal szerelmes párnak biztos helyet a
randevura.

Hilda, hogy még jobban magához kösse a fiút, ezüst1áncot
forrasztat »eljegyzésük« emlékére Tibor karjára.

Tibor hűséges,de fáj neki, mikor megtudja. hogy a leány
Huszár Bandinak is irt levelet s hogy annak is megmutatta
apja tanári noteszét. Mindamellett nem gondol szakításra.
Nem is volna képes erre. Engedi, hogy az érettségi után Hilda
vele szökjék s anyja, a grófnő beleegyezése birtokában rövi
desen oltár elé áll a léha leánnyal.

Résztvesznek mindketten Novák Antal temetésén. Már
kisfiuk is van, mikor Huszár Bandi meglátogatja őket s ez
megdöbbenve látja, hogy Hilda kész volna a házasságtörésre.

A regény, ha szerkezetileg gyönge is, részleteiben kitünő
ábrázolásokat, finom lélektani megfigyeléseket rejteget. Ezek:
hogyan indul az élet reggel 8-kor egy középiskolában? (30
32. 1.), diákcsinyek (33-34. 1.), milpen visszhangot kelt a ta
nár ruházkodása, iskolai viselkedése, otthoni élete a serdülő
fiúk lelkében? (36-47. 1.), különböző diáktipusok (94-98 l.),
a legjobb tanuló és az osztály (158-210, 227-228., 433. 1.),
a sportfiú (3-8., 160-175. 1.), hangulat az érettségi alatt,
előtt és után (98-111., 192-203., 211-213., 225-229. 1.),
léha diáknóUlk (103-111. 1.).

Mindezek a kamasz problémáit tükrözik s a kamaszok
életének rejtett valóságairól vonják le a leplet csak ritkán dur
ván, inkább finoman és diszkréten.



55

Szép Ernő, Hetedikbe jártam. Budapest, 1926.
(Grill Károly könvvkiedóvéllaleta, 236 1.)

A kamasz egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy mindenre,
felnőttektől észre sem vett apróságokra is érzékenyen reagál.
Szép Ernő e kötetének éppen az a figyelemreméltó értéke,
hogy már magának a regénynek előadásmodorával élénken
szemlélteti ezt a kamasztulajdonságot. Mert bár az ötven felé
járó író ember visszaemlékezése a »Hetedikbe jártam«, mégis
a hang, amelyen megszólal, nem a felnőtteké, hanem a min
den apróságra élénken visszhangzó 16-17 éves karnasze.

A sok-sok elkalandozás, a bőbeszédüség, sőt a kamaszt:
nem jól ismerők előtt az imént említett kamaszhang (össze
tévesztve a Szép Ernőnél gyakori impresszionista érzékeny
séggel) egyenként vagy összevéve az egész regényt ellenszen
vessé tehetik.

A regény gerince az a diákcsíny, melyet a szentmártoni
főgimnázium hetedikesei követtek el s mely csaknem tragiku
san végződött. A csínyt nem az egész, 29 növendéket szám
láló hetedikosztály, hanem csak egyik része, a 15 tagból álló
»banda« írta a maga rovására. A banda tagjai megirígyeiték
a szentmártoni legényeknek azt a hetvenkedését, hogy vasár
naponként láncot képezve, az állomáshoz vezető kocsiutat
teljesen elzárva, haladtak előre, s minden járókelőt a jár
dákra, minden kocsit s szekeret pedig megállásra kényszerítet
tek. Egy szép napon ezt utánuk csinálta a 15 tagú hetedikes
banda. Szerencsétlenségükre azonban két korsóval a kezében
szemközt feléjük közelített egy korlátolt és konok cselédleány.
Nem akart kitérni, a kocsiúton maradt. Erre a fiúk megva
dultak s a segítségért orditozó leány korsóit összetörték,
sőt már ruháit is kezdték tépdesni róla, mikor a közeli házak
lakói összesereglettek s megakadályozták a további brutali
tást. A cseléd gazdája följelentést tett a főgimnázium igazga
tójánál. Az igazgató először megintette, majd pár óra múlva
alaposan, de eredmény nélkül kihallgatta a banda tagjait,
végre pedig szembesítette mindnyájukat a cselédleánnyal. Ez
a főcinkost (a hetedikes korára most visszaemlékező) Szücs
Paliban vélte föifedezni... Szűcs Pali a kicsapás esetleges
közelségének s az egyik helyi lapban történt kíszerkesztésé
nek hatása alatt, már-már komolyan foglalkozott azzal is, hogy
mi lesz vele, a szegény madarasi asztalos fiával, ha kicsapják?
A kicsapás megvalósitását és a kiszerkesztés súlyosabb követ
kezményeit azonban elhárította Altóthy tanár úr, a hetedik
osztály népszerű főnöke.

A regénynek ebben az igazi gerincében is van elég al
kaím i a szerzőnek arra, hogy élethűen jellemezze a ka
muszt. Kitünő a fiúk megintéséneh, vallatásánali és szembesí-
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tésének hangulatfestése (150-198. 1.) Pompás továbbá II ka.
maszohnál olp gyakori »betpárösszetartás« élénk bemutatása
(163-167. 1.), melyet csak egy banda-tag, Görög borít fel
pár pillanatra, a vezért azonban ő sem hajlandó kiszolgáltatni.

A szerző azonban nem elégszik meg ezzel agerincce1.
Talán ennek sikeres összeállitása, majd továbbformálása érde
kében is részletesen jellemzi azokat, akik nem álltal: a banda
tagjai közé (9-18. 1.) s azokat, akik a banda tagjai voltak.
Nagy realitásérzékkel utal arra, hogy a bandából való hiánvzás
nem mindig az erkölcsi feddhetetlenség és a jellemesség bizo
nyítéka. Soós Antal (Dugó) csak azért nincs a bandában,
mivel gyönge tehetsége mellett is jórendű akart maradni s Így
nem volt ideje mással foglalkozni, mint tanulással (9-12. L).
Kiss Kálmán, a színjeles, de önző diák viszont nem akart soha
semmit közösben csinálni (12-15. 1.). A kis Szigmeth, ez a
lelkileg-testileg gyermekfokon elakadt finom úrifiú pedig nem
illett volna be a banda nagy kamaszai közé (15-27. l.). Végh
Zolti szintén nem állhatott közéjük, hiszen Kozmának, az
algebra tanárának volt a sógora s nála lakott. Nem is hívták
volna meg a banda tagjai, mert spiclinek nézték (18-26. 1.).

Mindez apró részletezésben tárul az olvasó elé s köz
ben új epizódok kapcsolódnak a bandába tartozók és a kívül
állók jellemzésébe, így pl. Szűcs Pali (asztalosfiú) titkos
rokonszenve a kis Szigmeth (úrifiú) iránt, mely sohasem vál
hat nyilt rohonszenové és barátsággá a két fiú társadalmi osz
tálpkülönbsége miatt (17;-18. 1.).

A legények utánzásának volt előfutárja. T. i. a Friss
Soma cég keménpkalapokat ajánlott fel a banda tagjainak
megvételre, előnyös feltételek mellett, A banda jórésze elfo
gadta az ajánlatot, keménykalapot vett s ebben »feszített«.
akárcsak a nyolcadikosok. Ebből a ruházati ügyből harc indul
a nyolcadikosok és hetedikesek között, végre is, mint előre
látható volt, bizony a hetedikesek maradtak alul (104-120.1.).
Ez fl részlet erőltetett épúgy, mint a Vontesövy Abránd volt
búr szabadsághős, most pesti fegyvevárú cég utazója körüli
lelkesedést és a belőle való kiábrándulást jellemző oldalak
(59-72 l.),

Annál sikerültebb s valóban mélyenjáró az a néhány oldal
(199-205. 1.), melyben Szűcs Pali elmondja Altóthp tanár
úrral folpÚltott beszélgetését akicsapatás veszélpének idejé
ben. Altóthy az ügyes, jószívű, de könnyelmű tanárember ti
pusa. Ö is azt hiszi, amit az igazgató, hogyafiúkat, főleg
pedig Szűcs Palit nem a hecc, hanem a sexuális éhség vitte
a botrányba fulladt diákcsinyre. Ebben a föltevésben indítja
meg Altóthy Palival á beszélgetést. Nincs kifogása az ellen,
hogy !iz.ifjúság időnként kitombolhassa magát, azonban Palit
arra inti, hogy ne alacsonyodjék le szolgálóleányokhoz, to-
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vábbá, hogy vigyázzon az egészségére. Következő hasonló meg
jegyzései és kérdései közben Palinak »oalami csúf, idegen
fájdalom esett a szioére«. És a »családás « is. Hiszen még
arra is meg kellett esküdnie, hogy valóban nem volt dolga
még nőkkel s közben szembe kellett néznie Altóthyval, aki
e pillanatok alatt »elpirult, mintha ő lenne a bűnös« (203. L).

Márai Sándor, Bébi vagy az első szerelem. Budapest 1928.
(Pantheon. 250 1.)

Márai Sándor eseményekben gazdag bűnügyi regénye és
színes indiai útirajza után ebben a kötetében a pszichoanaliti
kus kutatás igazi eredményeinek regénybeöntésére vállalko
zott. Hőse 54-55 éves tanár, akit kamaszfokon való elakadása
soroz az abnormis tipusok közé. A regény nem egyéb, mint
lennek az adolescentista tanárnak élete utolsó évében írt
őszinte naplója.

Naplójából értesülünk, hogy abnormitása a hasonló és
elég gyakori tipusok közül is kiemelkedik azáltal, hogy a
tartósan mutatkozó kamaszjelenségek közül eddigi életében
hiányzik egy: a kamaszszerelem. Ez a 14-16 éves fiúknál
már rendes körülményele közt föl-föltörő jelenség tanárunknál
határozottan csak 55. életévében észlelhető elsőízben. Olyan
nyolcadik osztálynak kerül az élére, ahol már egy éve koedu
kációs kísérletképen leányok is vannak a fiúközépiskolában
(85. lap).

Tanárunk új tanítványai közt leülönöskép figyeli az osz
tály költőjét és vezérét, az Önképzőkör titkárát: Madár Pált.
Ez a fiú hatodikos korában tanulás és viselet tekintetében
romlani kezdett, de a hetedikben (mióta leányok is járnak az
iskolába) már ismét a régi, szorgalmas és jóviseletű (91-92.
L). Mivel szegény falusi fiú, most minden erejével jeles érett
ségire törekszik, hogy stipendiumot nyerjen az egyetemen.
Tanárunk bár látja, hogy Pali fülig szerelrnes az egyik in
struált osztálytársába, Cserey Bébibe, mégis jóindulatú vele
szemben, sőt anyagilag is támogatja (146-147. L).

Ez a helyzet azonban megváltozik, mikor az adoles
centista tanár lelkében is lángra lobban a kamaszszerelem s
hozzá éppen Bébi iránt. Madár Pált, vetélytársát azontúl nem
felelteti, még akkor sem, ha föltett kérdésére egyedül Pali
az, aki jelentkezik (153-157. L) .

.A fiú, akit szegénysorsa tett harciasan stréberré, előbb
daccal, majd bocsánatkéréssel hiába próbál az új és számára
oly kellemetlen helyzetből kiszabadulni (157-159. L). Egye
lőre sem a tanár (akinek még csak a lelke mélyén mutatkozik
a kamaszszerelem), sem a fiú nem látják az igazi okot.

A fiú elkeseredésében az igazgatónál tesz jelentést, aki
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viszont csak a főigazgatót értesítí i dologról. A főigazgató
váratlanul megjelenik. Madár Pált is felelteti s az osztály
előtt, meg a tanári konferencia előtt is elismeri kiváló tudását.
(160-165. l.). Tehát már-már Madár Pali a győztes. Azonban
április 28.-án dolgozatírásra fordított óra végén tanárunk el
fogja a fiú szerelmes levelét, melyet éppen Cserey Bébihez
igyekezett több fiú bevonásával eljuttatni (172-174. l.). Nem
szól semmit. De további viselkedésével már elárulja magát,
hogy tanítványába, Cserey Bébibe szerelmes (205-206. l.),
Az egész 'Osztály mulat rajta s most már Madár is megérti,
hogy miért vált ő a tanár előtt oly hirtelen ellenszenvessé.

A tanár közben értesül arról, hogy Madár feljelentette
az igazgatónál. Emiatt is, de a szerelmes levél miatt is
magához hívatja. Kijelenti előtte, hogy .tőle függ egye
temi stipendiuma. Azonban nyugodt lehet jóindulatát ille
tőleg, ha őszintén s részletesen bevallja, hogy mennyire van
Cserey Bébivel. A fiú, stipendiuma érdekében alázatos és
őszinte vallomást tesz a civil tanár szebájában (234-246. l.).
A vallató tanár azonban viselkedésével teljesen lejáratja tekin
télyét s az alázatos fiú ismét bátor támadóvá alakul át.

A fiú persze osztálytársainak referál a történtekről. Ju
nius 19.-én általános röhej fogadja az osztálybalépő tanárt.
Madár Pál fölmutatja a fényképet, mely Bébit fürdődresszben
ábrázolja, s mikor ezt tanárunk kiakarja csavarni a kezéből,
pofonüti osztályfőnökét (248. 1.).

Madárt azonnal kicsapták, a tanárt felfüggesztették. A
fiú teljeaelkeseredésében flobertpisztollyal kezében keresi a
tanárt s végre (mint az olvasó az abbamaradt naplóból követ
keztetheti) annak lakásán kettős gyilkosságot követel (250.1.).

A regény »örökös kamasz« abnormis lelkű hőse mellett
a kamasz Madár Pál normális. Ábrázolása kitünő. Megismer
tet a stréber fiú lelkiállapotával. Figyelemre méltó a leá
npohai instruálá diák gpahori sorsát feltüntető eseménp: a
Madár Pali és Bébi közt föllángoló hamaszszerelem, Plaszti
kus az a rajz is, mely a szerelmes tanárt a fiú ssallatása közben
s amely a tanár és tanítvány (Madár Pál) közti furcsa vetél
kedésnek Madár Pálra és az egész osztálpra gpakorolt hatását
szemlélteti. Apróbb epizódok is kíemelkedők, így mindenek
előtt a szerelmes levél eredeti tooábbcsempészése a dolgozat
írásra fordított órán (169-170. l.),

Márai Sándor, A zendüló'k. Budapest. 1930.
(Pentheon, 349 1.)

Márai ebben a regényében igazolta azt, amit » Bébi vagy az
első szerelem« c. kötetével sejttetett, hogy ismeri kivülről.
belülről a kamaszt s hogyha kell, a nála már megszokott
stilus- és ábrázoló képességgel jellemezni is tudja.
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Ennek a regénynek különben az a specifikuma, hogy
írója a világháború idejéből veszi hamaszalakjait, Bátran
teheti, mert saját kamaszkora pontosan egybeesett a világégés
szörnyű éveivel.

A módszer, amellyel olvasóit lebilincseli: a pszichoana
litikus módszer, me ly azonban sem nem szélső freudista, sem
nem adlerista.

A regény rövid tartalma egy mondatba fogható: nyolcadi
kos kamasz diákokból (Prockauer Tibor, Ruzsák Béla, Zakar
ka Jenő s csak a keresztnevén szereplő Abel) banda alakul,
működik s nem egészen egy évi működés után tragikusan
széjjelbomlik.

A bundát nem a rokonszenv hozta össze, hanem az az
érzés, hogy egpesűlt erővel föl kell venniök a harcot a másik
világgal, a felnőttekkel.

A serdülő ifjúság és a felnőttek (néha kimondottan a
fiúk és apák) harca az, ami a regényt megindítja, tovább
viszi s a befejezést előmozdítja.

Érdekes téma, de a szerző még érdekesebbé teszi azál
tal, hogy a fiúk a banda alakulásánál ezzel még nincsenek
tisztában s csak később (mikor már rendes tanyájuk van a
városmenti » Furcsa « vendéglőben) eszmélnek csak arra,
hogy a »rnásik« világ az, amely oly csodálatosan összeková
csolta őket.

A banda közös akciója ezért az első pillanatra érthetet
len. Lopnak Ki-ki külön. Ez az akció mindvégig tart, fokozó
dás is csak annyiban észlelhető, amennyiben elvként sürge
tik, hogy a tárgy elemelése »rnentől nehezebb legyen- (85
105. lap).

A nagyobbrészt odahaza összelopkodott, illetve az elemeit
pénzen vásárolt tárgyakat a »Furesa« egyik szobácskájában
rejtegetik.

Ugyanitt tartják összejöveteleiket, hol rumosteáznak, ciga
rettáznak, hazugságokkal teletömött történeteket mesélnek el
s kölcsönösen visszaemlékeznek gyermekkorukra. Legelső »fé
lelmeik-s-et mondják el egymásnak szinesen, elevenen, stb.
Sőt valóságos szindarabokat is rögtönöznek. Kettő a bandát
képviseli, kettő pedig a velük ellenséges »másik« világot,
mely váratlanul rajtuk üt. Mit felelnének a föltett kérdésekre:
miért varmak itt? - ez a szindarab. Egy ilyen kis színdarab
eszmélteti őket arra, hogy a »másik« világ hozta őket össze.

Prockauer Tibor a banda vezetője. S rnéltán, mert ren
delkezik a vezetőegyéniség összes sajátságaival (119-125. 1.).
Van két felnőtt barátjuk is. A háborúból visszatért rokkant
(félkezű) Lajos, Prockauer Tibor bátyja s Volpay Amádé,
a szinész, Ez lassan férkőzik a társaságukba, de végre is
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megnyeri őket, mivel úgy tudott beszélni velük, mint egy
felnőtt sem (140. l.).

A lopások egy ideig símán mennek, csak Béla 600 koro
nás lopása történt oly körülmények között, hogy az összeg
elfecsérlése után közös erővel gyorsan meg kellett térítenie
a bandának.

A fiúk vajmi kevés pénzt tudtak előteremteni. Erre
Prockauer Tibor, kinek ezredes-atyja a háborúban volt s
anyját éppen kórházba szállitották megfigyelésre, 600 ko
rona fejében a szinész bizalmasánál, Havasnál elzálogosítja
a család értékes ezüstjét.

Tibi nem is sejti,hogy amint már előzőleg a szegény
suszter-fiú: Zakarka Ernő, most ő is a színész közreműködé
sével Havas hatalmába került, »aki mögött egész (perverz)
szövetség áll« (336. l.). De nemsokára, mikor vissza akarta
szerezní az elzálogosított családi ezüstöt, megtudta. Nem Ha
vastól, hanem ennek utasitására Ernőtől, aki a tények elmon
dása után öngyilkos lett az érettségi majális éjjelén. Tibort
kétségbeesésében egy váratlan hír tériti észhez. Az, hogy
apja megérkezett.

Ebbe az eseménykeretbe illeszkedik bele a még 17-19
éves hamasz pompás jellemrajza. Mitui a négy rabja a magá
nos bűnnek (161. l.), de különben mélyebbre nem sülyedtek
Ernő kivételével, aki aszinész, .illetve Havas közvetitésével
perverz férfitársaság karmai közé került. Mindamellett egy
másnak nagyokat. hazudnpk a nökkel való (soha meg nem
történt) Jwlandjaikról. Abel az első, aki bevallja, hogy ily
irányú hencegései nem voltak eg-yebek közönséges hazugságok
nál. Aztán mindnyájan hasonló módon nyilatkoznak (148.,
161. l.). Mind a négy fiú tartós vallási hrizisben él. Valami
homályos megoldás e tekintetben egyedül Abelnél észlelhető.
Gyermekkori képzelődésének maradványaként van »egy min
denható mandarine-ja a rnessze Kínában, ha hozzá imádko
zik, az megnyom egy gombot s ezzel mindent elintéz. A man
darinhoz nemcsak ellenségeinek elpusztulásáért, hanem ked
ves barátjának Prockauer Tibornak jólétéért is szokott imád
kozni (171-274. 1.).-

Ez a Tibor iránti vonzalma bár érzéki, de cseppet sem
sexuális jellegű (282. 1.). Ennek az érdekes vonzalomnak a
története végig húzódik az egész regényen s a fiúk közti ser
dülőkori barátság egpik lehetséges, de nem gyakori formája.

Ennek a regénynek olvasásánál nem szabad felednünk
azt, hogy a viIágégés-korabeli elhagyatott, sőt rossz környe
zetbe került diákok lélekrajzát tartalmazza, akiknek atyjuk
vagy a háborúban teljesít szolgálatot (Tibor és Abel atyja),
vagy igen elfoglalt (Ruzsák Béla atyja: kereskedő), vagy fiá
.hoz mérten igen műveletlen (Zakarka Ernő atyja: suszter).
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A fiúkkal az iskola egyénileg abszolute nem foglalkozik 6 akik
nek, ha van is velük törődő édesanyjuk (például Prockauerné),
de ezek nem találják el a hangot, mely a kamasz szívéhez s
ezen keresztül az eszéhez vezet.

Az egész regény hatalmas kamaszkori problémát fejte
get, a felnőttek által megnemértett serdülő ifjúság problémá
ját. Komoly és szolid munka.

Móricz Zsigmond, Forr a bor. Budapest. 1931.
(Athenaeum. 287 \.)

A naturalista Móricz Zsigmond regénytémáit nagyobb
részt a tiszántúli parasztság és úri osztály életéből meríti.
Nyers őszinteséggel mutat rá a tiszántúli falúk és városok
szociális s egyéb bajaira. Alakjai nagyobbrészt vagy állatias
parasztok, vagy gonosz urak. Az erotikus jellegű tényeket
legtöbbször bántó módon színezi. Mindenkép érdekes akar
lenni, akár a szerkezet rovására is. Stílusán át megszólal az
őserejében pompázó magyar nyelv. Talán ez az, amely már
emlrtett nyers őszinteségén kívül legkiválóbb regényíróink
sorába emeli.

Móricz Zsigmond a »Forr a bor « címen egy nagy regény
ciklus harmadik részét adja. A regényciklus hőse: Nyilas
Mihály.

Az első rész (a megjelent Légp j6 mindhalálig! 1923) Nyi
las alakját a második gimnázium évében; a következő rész
(az 1932 őszére megjelenő Kamaszok) az ötödik osztályos
korában; az utolsó rész, melyet itt aránylag röviden ismerte
tünk, a nyolcadik osztály eseményei, főleg pedig érettségi
előtti izgalmai közt ábrázolja.

Nyilas a második osztályban 14, az ötödikben 17, a nyol
cadikban már 20 éves. Mindig más intézetben találjuk. Előbb
a debreceni, majd a sárospataki s végre egy kisebb vidéki
református kollégiumnak növendéke. Korra nézve rnindig két
évvel idősebb osztálytársainál, azonban lassúbb fejlődese mi
att másodikos korában (Légp j6 mindhalélig] még igazi gyer
mek.

A regényciklusban Móricz a múlt század végének közép
iskoláját vetíti elénk s az akkori diákság gazdasági, tanul.
mányi és lelki helyzetét vázolja. »Ha megvizsgáljuk ifjúko
runk képét - mondja többi közt - rá kell jönnünk, hogy ez
volt az alapja az utolsó huszonöt év nemzeti bajának s talán
intő lesz annak a generációnak, amely ma van hivatva az
ifjúság életéről gondoskodni« (Forr a bor 35. 1.).

Hogp miért ismertetjük az előttünk fekvő kötetet csak
röviden? Csakis azért, mivel a regényciklus középső része
még nem jelent meg s igy, szarény véleményünk szerint, lehe-



-tetlen a befejező rész igaz, behatő ismertetése és méltatása.
Az első fejezet elmeséli a regényhőssel egy osztályba

járó nyolcadikosoknak azt a szerény hazafias megnyilatko
zását, amikor az iskolai hatóság tudta nélkül október hatodi
kán Nyilas kivételével mind elhagyták a tantermet s kivonul
tak a honvédemlék elé. Az osztály szónoka beszédet mondott,
aztán elénekelték a Himnuszt. Közben az író bemutatja az
egész osztályt. Mind a húsz növendéket rajzolni kezdi a nála
megazokott markáns vonásokkal, de csak ideiglenesen, mert
ezt a munkáját a kötet végéig rendületlenül s fokozott oda
adással továbbfolytatja.

A második fejezet arról szól, hogy az igazgató (Nyilas
Mihály nagybátyja: Isaák Géza) miután értesült az esetről,
széleskörű vizsgálatot indít. Megkezdődik a vallatás, mely
ben nemcsak a vallató tanárok képe elevenedik meg az olvasó
előtt, hanem a »bűnöse-nek talált ifjúságé is. S az eredmény?
Egyetlen zsidó fiúban, Gondos Márkban. sejtik a tanárok az
értelmi szerzőt s ez »consilium abeundiv-t kap. De őneki sem
kell távoznia, mert mikor személyesen felkeresi a debreceni
református püspököt. az szivesen gyakorolja vele szemben
kegyelmezési jogát.

A harmadik fejezet az érettségi előtti izgalmakról érte
sít. A fiúk korántsem tanulással, hanem az érettségi biztos
személyét illető információk megszerzésével s főleg az írás
beli »megkönnyítésével« kés,zülnek... Minden lehetőt meg
tesznek, hogy előre megtudják az írásbeli tételeket. Közben
mindnyájan szerencsésen leteszik az osztályvizsgát.

A negyedik fejezetben arról van szó, hogy hogyan tudják
meg a fiúk előre az írásbeli tételeket. Nem ment könnyen,' de
ez is sikerült. Az utolsó, az ötödik fejezet végre az érettségi
írásbeli és szőbeli eredményeit közli. Az írásbeli Blum kivé
telével mindenkinek sikerült. A szóbeli sem volt olyan rémes.
Aztán következik az érettségi bankett, a mulatozások, a pálya
választás. Végre lassan belesodródnak mind az Életbe.

Ez a rövid tartalom keret is, rnelyben ott él, és fejlődik
Nyilas Mihály az ö külön életével. Zárkózott, akárcsak máso
dikos korában. De minden, így családjuk nehéz anyagi hely
zete is mély barázdákat von érzékeny lelkébe. Érzéki roha
mokkal teli szerelme egyik tanítványa, egy zsidó leány felé
irányul. Komolyan készül az írói pályára. Tragédiát ír »Ser
tórius« címen s beküldi a Nemzeti Színháztól hirdetett pá
lyázatra. Sokat őrlődik emiatt s még érettségi közben visz
szakéri a zsüritől, azzal, hogy »kiábrándult« művéből. Pálya
munkája megérkezik. Papírba csomagolja, lepecsételi s ezt
írja rá: »Iskolaí dolgozatok«,

Az ismertetett regényciklus-részhez a már előbb jelzett
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okból nem fűzünk eredeti méltatást. Megtesszük ezt akkor,
amidőn a középső rész (Kamaszok) megjelenik.

Hogy olvasóinkat mégis valamelyest tájékoztassuk, idéz
zük dr. Császár Elemér (Budapesti Szemle, 1932. május, 314
317. 1.) és egy igen tehetséges fiatal író: R6nap Gpörgp (Per
spektíva, 1932. jan.-febr. 63. 1.) véleményét.

Császár így vezeti be bírálatát:
»Szerencséje Móricz Zsigmondnak, hogy új regényéről, a

Forr a bor-ról, nem Plutarchos ír kritikát. A görög történetíró
ugyanis szeretett hőseiben apró, külsőnek látszó vonásokat
megragadni s belőlük mélyreható következtetéseket levonni
jellemükre. Ezúttal bizonyára kipécézte volna a regényírónak
azt a gondatlanságát, hogy hősét hol Misinek, hol Lacinak ne
vezi, a nagybátyját meg rendszerint Gézának, de néha Pálnak,
s hogy tollán a gumiarabikumos üveg másnapra átalakul radír
gumis üveggé. Csekélyeégek - mondhatná a szerző. Valóban
azok, de vajjon ezek az apró pongyolaságok nem annak az
áruló jelei-e, - így hangzanék Plutarchos válasza - hogy
az író nem vette komolyan művészetét, írt, amint tollára sik
lott a gondolat, s nem becsülte tárgyát annyira, hogy belevigye
egész szellemi energiáját. Pedig az reászolgált volna! « (314.1.).

A regényhős Nyilas Misi alakját a következőnek találja:
II Koravén ifjú, szomorú lélek; rajza egyébként is részlete

zőbb a kelleténél, s az egymásra halmozott vonások nyomán
az összkép mesterkéltté rajzolódik. Hiába van egyes lelki meg
mozdulásaiban külön-külön életvalóság, az egész alak papiros
ízű. Igy is e gyermekifjú alakja a regény egyetlen érdeme, s
az annál rokonszenvesebb, mert szeretetben fogant, elárad
rajta az író szívének rnelege.« (315. 1.).

Az egész regényt pedig így fogja fel:
»A kis diák lelki képe mögött ugyanis a regény címe alap

ján egy nagyszabású életképet várunk, a diáklélek forrongását
az utolsó iskolaéven át és megtisztulását az iskolában s az
iskolán kívül történtek során: amint a leszüretelt szőlő leve
ősztől tavaszig nemes borrá forr, úgy nemesedik ez alatt az
idő alatt érett ifjúvá a nyolcadikos diákság. E komoly művészi
munka helyett mit kapunk? Diáktréfákat! Hol könnyen csat
tanó, hol erőszakolt és elnyujtott diákos csinyek mozaikja ez
az életkép, s az apró történetekben nincs sem szellem, sem
fantázia. Sablonos diáktréfák, megteremnek effélék minden
diáktársaságban ; . élőszőval, poharazás közben előadva meg
kacagtatják azokat, akik ismerik a szereplőiket, de megfosztva
a személyi vonatkozások kedvemelő hatásától, elvesztik ér.
dekességüket. Hiszen ezeknél a csínyeknél mi magunk is sok
kal ügyesebben és ötletesebben tréfáltuk meg tanárainkat ! A
művészet levegőjét meg épen nem birják meg. Van közöttük
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sok durva, sőt kegyetlen is, s ez nem illik sem a regény céljá
hoz, sem a diáklélekhez« , (316. L).

»Az írónak azonban volt egy harmadik, nem is rejtett
célja: az életképet korképpé akarta mélyíteni. A 90-es évek
diákéletének rajzába súlyos támadást rejt a letűnt »régi Ma
gyarország« társadalma s vezetősége ellen. Ostorozza őket,
hogy rideg önzésükben nem törődtek az ifjúsággal,· nevelés
helyett céljuk a büntetés, a nemzet szellemének béklyóba ve
rése: ebben a légkörben a nemzet pompás virága nem érik
nemes gyümölccsé, sőt az utolsó negyedszázad nemzeti bajai
nak is épen ez a nevelés volt az oka. (A világháborúnak, a \l1d,r
radalmaknak, a gazdasági leromlásnak?) Van-e valami igaz
Móricz Zsigmond odavetett vádjaiban. nem érdemes kutatni,
az azonban bizonyos, hogy ha az ő diákjainak típus jellegük
volt, akkor ez az ifjúság nem szolgált rá a támogatásra. Léha,
éretlen, üresfejű és durvalelkű ifjak, utolsó iskolai évükben
egyetlen törekvésük, hogy csalással megússzák az érettségit ;
még ki sem nőttek a gyermekkorból, .máris az érzékiség
rabjai, - még a kis Misi is megkísérli megrontani leány-tanít
ványát, s a siker nem rajta múlik - egy másik gyermek
pár meg egy sírdombot használ találkahelyül! Nincs ezeken
a diákokon egyetlen kedves, rokonszenves vonás, semmi a fia
talság varázsábóL S a tanárok? Akárcsak diákjaik : ostobák és
durvák, léhák és szemérmetlenek, még ridegek is. (316-317.).

»A gyűlölet rossz tanácsadó. Szív nélkül lehet vádakat
szórni a társadalomra, torzító tükörben bemutatni a kisváros
világát, műveletleneknelcés tudatlanoknak rajzolva a tanáro
kat, dorbézolónak a vidéki úri osztályt, de az életet a maga
igazi valóságában ábrázolni nem« , (317. L).

»A regény ízléstelenségeiről és a szükség nélkül belegyö
möszölt erotíkájáról nem szölok j ezekről, úgy látszik, Móricz
Zsigmond nem akar leszokni« , (317. L).

Rónay ezt mondja a Forr a bor-ról:
»Beteg, halálraitélt társadalom haláltánca a húsz diák

élete. Ezekben a diákokban nincs erő arra, hogy változtassa
nak a sivár jelenen, nincs hitük, nincs örömük, nincs ideál
juk : betegek. Halálraitéltek. Ezt érezzük az egész regényben,
ez az íz marad bennünk akkor is, mikor a hősök már belemo
sódtak az egyes társadalmi osztályokba, melyek országhatá
roknál élesebb határokkal különülnek el egymástól.« (63. L),

A vísszhangot, amelyet a Forr a bor a lelkében keltett,
így adja vissza:

»A mai ifjúság már gyökere~en más. Tud és akar dolgoz
ni és akar jobb jövőt teremteni. Es, ha annak a társadalomnak
tagjai, amelynek diákkorát Móricz oly megkapóan rajzolja,
gátakat emelnek elénk, jövőt teremtünk e társadalom ellené
re.« (63. 1.).



II.

Tanoncok és földműves ifjak
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Mikszáth Kálmán, A vén gazember. Budapest. 1906.
(Révai. 238 l.)

Mikszáth Kálmán regényirodalmunkban a művészi rea
lizmus egyik mcstere. Jellemábrázolásai folyamán kerüli a
mélységet. A szerkezet hiánytalanságát föláldozza az érde
kesen, de nem szervesen egymásbafűződő epizódok kedvé
ért. Kegyeletet főleg a vallás és képviselői iránt egyáltalában
nem érez. üde és friss stílusa, ha néha pongyola is, igazi ereje
s magyarázata sikereinek. Stílusában is a realizmus uralko
dik, innen a Mikszáth-stíhis minduntalan észlelhető ritmikus.
sága.

Regényünk tartalma a következő:
A »vén gazember«, az öreg Borly Gáspár a regény idejé

ben már a tönk szélén álló báró Inokay család gazdatisztje.
Sokat lopott gazdájától. Különben két unokáját neveltette,
akik árvák voltak. Az okos Borly Lacit lakatosnak, abutát,
Borly Pistát papnak. Laci nagy előmenetelt tanúsított. Uj
rendszerű lakatokat is talált föl. Borly Laci és Inokay Mária
baronessz, régi játszőtársak között kamasz-, illetve bakfis
koruk elején komoly szerelem fejlődött ki.

Borly Laci, mikor Máriát egyszer az angol kisasszonyok
zárdájában meglátogatta, megtudta, hogy jövendőbelijénekaz
a kivánsága, hogy hagyjon föl a lakatossággal s menjen
katonatisztnek.

Laci teljesítette Mária kívánságát. Megszökött és pedig
sikertelen hazai próbálkozások után Béesbe, résztvett a cus
tozzai és königgrátzi csatákban s rövidesen főhadnagyi ran
got kapott.

Laci évek múltán, mint főhadnagy látja viszont Máriát,
nagyapja halála alkalmából. Nagyatyja a gazdájától lopott
pénz megtérítésekép 418 ezer forintot végrendeletileg gaz
dája családjára, tehát a már tönk szélén álló Inokay családra
hagy. Ez a végrendelkezés éppen jókor jött, mert lehetővé
tette azt, hogy Borly Laci és Mária egymáséi lehessenek.

A regényben időnként föl-fölbukkan egy másik (Borly
Lacival egyidős) fiú is: Inokay Pál báró, aki már kamasz és
aki legénykorában más akar lenni, mint az eddig élt léha s a
néphez leereszkedni nem tudó Inokayak.

A regénynek csak egyetlen különösebb értéke van, amely
rajta vörös fonálként végig húzódik: hogy és mint keletke
zik a hamaszszerelem s ritka esetként akár nagy áldozatok
.árán is hogpan vezet el az oltár lépcsőjéig.·

Az inasélet jellemzése már határozottan gyönge.
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Kárpáti Aurél, A nyolcadik pohár. Budapest, 1927.
(Athenaeum, 192 I.)

Kárpáti Aurél első sikereit a szerkezetre és a stílusra
fordított meglepő gondjának köszönte. Máskülönben szerény
elbeszélőnek ismerték, aki nagyobbigényű tárgyak földolgo
zására nem igen vállalkozott.

Spilák Fausztinnak, a budai Réth nyomda gépmcsteré
nek Anti fia ennek a regénynek kamasz-főalakja. Tragédiája
egybeesik az egész Spilák-család tragédiájával, mely azzal
kezdődik, hogy a háziuraskodni vágyó családfő két emeletet
huzat a házára s azzal végződik, hogy az egész család felőr
lődik a Házért folytatott küzdelemben,

Mégis mélyebb okai vannak Anti leromlásának. A »rnama
kedvence«, útálja a betűt, kalandos természetű, egész nap
csavarog. Mint gimnázista, egyáltalán nem üt Fülöp bátyjára,
aki középiskoláit is és az egyetemet is kitüntetéssel végzi.
Alig bír átvergődni a pótvizsgákon s hozzá örökös csínytevé
seken jár az esze s csak úgy bújja a kalandos történeteket.

Atyja hirtelen halála után, mikor már készen áll a két
emeletes Ház s mikor nagy üggyel-bajjal a negyediket el
végezte, inasnak adják. Eleinte nagyon tetszik neki az inas
kodás. Mohón élvezi mindazt a szabadságot, amelytől eddig
az iskola megfosztotta. Résztvesz minden vásott esínyben,
az utcán cigarettázik, kedvére neveletlenkedik s a félfüllel
hallott borsos történeteket hamar megérti (86. L).

Később azonban úgy érezte, mintha kinullázták volna.
-Jogász bátyjában, az »úre-ban ellenfelet látott. Fülöp azon
ban ügyesen és kedvesen szól hozzá, így a szakadék - köz
tük - legalább is nem szélesedik tovább (87-88. 1.).

Talán e krízis elmúltával le is csendesedett volna, ha az
ő tragédiáját, mint az összes családtagokét, a Ház elő nem
idézi. Uj lakó érkezik a házba: Virányi Helén 27 éves szi
nésznő személyében. Egy-kettőre magába bolondítja már-már
18 éves, de tapasztalatlan nyomdászlegényünket. Hiába pat
tant ki akkoriban, hogy Virányi Helén nem is szinésznő, ha
nem kéteshírű orfeumcsillag, hiába óvták tőle Antit hozzá
tartozói, a végzetes éjszakai együttlét megtörtént. Szerelme
sek lettek egymásba, amit Helén anyagilag is igyekezett ki
aknázni. Váltót irat alá Sanyival, sőt aláhamisíttatja vele
bátyja, Fülöp nevét is. Mikor pedig a család rendezi a váltó
ügyet s nagy áldozat árán kiadja az Antinak járó vagyonrészt,
rábírja arra, hogy Bécsbe szökjék vele. Bécs - Montecarlo 
Páris voltak azok a városok, hol elúszott Anti minden pénze.
Mikor Párisban Helén is elhagyja, beáll az idegen légióba.
Ezt egy megrázó erejű, bűnbánó levélben tudatta. Fülöp úgy
olvasta, mint valami gyászjelentést.
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A regény további része nem szól Anti későbbi sorsáról,
de nem is szólhat, mivel az legutolsó levelében azt írta többi
közt: »Nem írok többot«,

»A nyolcadik pohár«, bár ad felvilágosításokat Anti gyer.
mekkorából is, azonban a fiú igazi hamaszhorároi (14-17. év)
vajmi keveset mond. Anti inaséletét, bár markánsan rajzolja,
de túlröviden intézi el (86. 1.). Anti Helénbe gabalyodása már
alig mondhatá hamaszszerelemneh, Bár ez az egyedüli figye.
lemre méltó rész szempontunkból a regény folyamán (91-93,
102-109. 1.), de ennek értéke is csökken, mert az igazi ka
maszévek jellemzésének hiányossága miatt ilyen formában
való megtörténtét méltán kétségbevonhatjuk.

Kassák Lajos, Egy ember élete, I-ill. kötet. Budapest, 1927"
(Dante. Az ismertetendő I. kötet 192 1.)

A szociálista világszemlélet harcosa, Kassák Lajos írá
saiban két szerzőt vélnek fö1fedezni: az erőtől duzzadó rea
lista művészt és az esztétikai újítót, Életregényének első kö
tetében, mellyel ezen a helyen foglalkozunk, inkább az első
(a realista művész) domborodik ki. Ezért, bár alkalma volna
elég, nem követi szociálista írótársait az irreális freudista föl
tevések propagálásában sem, sőt alkalomadtán ellene is sze
gül az ilyen föltevéseknek (110. 1.). Irodalmunkban legkivá
lóbb alkotás ez az önéletrajz-kötet azok közt a regények
közt, amelyek a hatnaszt tanoncsorsában ábrázolják.

Erdeklődést kelt mindjárt azzal, hogy tizenkét és fél éves
korában otthagyva a gimnáziumot régi óhaja teljesítésekép
beáll tanoncnak. A lakatos inas-élet vonzza. Ö maga keres ma
gának mestert Spárni úr személyében. Kitart a tanoncélet min
den viszontagságai között, sőt új életével eldicsekszik oda
haza. Ez a dicsekedés nem kis fantázia-munkájába kerül:
»kitalál dolgokat, amik szépek és nagyszerűek« (33. 1.). Vég
telen boldog, amint érzi, hogy kezd ura lenni az anyagnak,
hogy dicsérik, hogy a mester extra-dolgokat csináltat vele
(132. 1.) stb.

A tanoncélet azonban megingatja erkölcsét. Idősebb ta
nonctársai mocskos beszédei felidézik benne egykori erősen
érzékies gyermek-szerelmét (46. 1.). Az éppen Érsekujvárra
érkezett cirkusz körül csatangol, közben kivánatossá válnak
számára a leányok. Ezek egyelőre csak álmatlan éjszakáinak
fantáziajátékaiban élnek (67. 1.). Kamaszszerelme, mely vá
ratlanul lángol fel: Verához, egy cigányleányhoz fűzi (101
184. 1.) s a mühelymunkának, meg nagy gonddal ápolt galamb
jainak elhanyagolására készteti. Még lopásra is vetemedik,
csakhogy ajándékokkal kedveskedhessék acigányleánynak.
A mester és a mesterné hiába igyekeznek a leánytól elvá-
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lasztani. A fölötte érzékies tipusú kamaszszerelem azonban
még nem itatja ki vele fenékig az erkölcstelenség poharát.
Anyja nem tud "erről semmit s azt hiszi, hogy fia csak a magá
nos bűn rabja s végtelenűl ügyetlen, midőn ennek veszélyei
ről szeretne vele elbeszélgetni.

A teljes lecsúszást a tanonctársai előtt ismételten meg
kockáztatott hazug hencegései készítik elő (137-140. L). Mi
kor az egyik tanonctársa felszabadul, őt kéri föl arra, hogy
az éjjeli mulatóba elvezesse. Kétségbeesetten, de mégis tel
jesíti a kérést. Ugyanekkor egy már öregedő leány szebájába
kerül, aki nagy igazságokat vág az alig 16 éves fiú fejéhez.
Mikor távozik, érzi, hogy a leánynak valóban igaza volt, mert
»elvesztett valamit-s (149-152. L). Tudniillik a tiszta férfiú
ságát. Érzi, hogy távozásakor méltán köpött utána az éjjeli
mulató vén kapusasszonya (153. 1.). Bár vallásilag már ekkor
megingott, most hazafelé ballagva megemeli kalapját Krisztus
keresztje előtt (153. 1.). Még felszabadulása előtt bálba viszik.
Itt megismer egy polgári leányt. A szöke Juliska szerelme
egyszerre megsemmisíti első, nem éppen tiszta kamaszszerel
mét. Ez már tisztábbnak igérkezik (184. 1.).

A tanoncélet közben apja s Mihály nagybátyja biztatá
sára inni kezd, de ritkán mértéktelen, Anyjának intő szavai
mégsem hullottak a semmiségbe (104. 1.).

Vallásilag is meginog. A krizist az idézi elő, hogy inas
társa a temetőben arra biztatja, hogy parittyázza meg az
egyik sírkeresztre "erősített üvegvédős Krisztus-képet. Fél,
mert azt. hiszi, hogp az Isten ezt szörnpen megbosszulná.
Húzódozik. Kis idő múlva társa fokozódó gúnyos megjegy
zései miatt mégis csak szétzúzza a Krisztue-képet. Mivel
látja, hog!, semmi baja sem történik, ezentúl nem fél az Isten
töl (92-93. 1.).

Végigszenvedi a segéddé-ütés »komédiáit« (191-192. 1.),
aztán megindul a legényélet útján, hol teste és lelke valami
újat, valami többet kívánt (192. 1.).

Ez az első kötet »gyermekévek« alcímet viseli. Pedig
benne alig esik szö a szerző gyermekéveiről. De benne van,
mint láttuk, egész kamaszkora, mely Kassáknál a 16. életév
betöltésével véget is ér. A további két kötet »kamaszévek«
és »csavargások« alcímmel Kassák Lajos legényéveibe nyuj
tanak betekintést. Ismertetésük tehát nem vág e tanulmány
keretébe.

A regény szerkezete, stílusa egyszerű, világos, finom, "de
nem finomkodó. A keret, a kiválasztott epizódok és kidolgo
zásuk mind-mind igazolják, hogy Kassák a kamaszt és pedig
elsősorban a tanonckamaszt igen jól ismeri. Legértékesebb
részek; a műhelpéletbe való apró bepillantások (lásd szét
szó.rva az egész regényben), a hazug kamaszhencegéseh (131-
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139. 1.), az örömlánnyal folytatott kiábrándít6 beszélgetés
(149-153. 1.), zárk~ott.ságá1Ulk megoholása (172. 1.) és a
merénylet a temetői Krisztus-kép ellen (92-93. l).

Tanúlságos élet. és regényrészlet tehát, amelyből azonban
a szerzö csak legújabb, tanulmányunkban szintén figyelembe
vett regényében vonta le a tanúlságot (lásd 74-76. l).

Kincs István, Makula nélkül I-II. Kőszeg. 1927.
(Emericenum. 151 és 132 I.)

Kincs Istvánt gyöngéd humora, kifogyhatatlan mesélő
kedve, nemes világnézete s egészséges fantáziától táplált gör
dülékeny stílusa kedveltették meg a magyar olvasó közönség
gel. Ez a parasztregénye azért is méltó a figyelemre, mivel
betekintést enged a földmüvesifjak lelki világába. Bennünket
közelről érdekel, hiszen a szerző az első kötet 38 oldalán át
foglalkozik a regény hősének, Biri Ferkónak a hamaszhoráoal,

A regény rövid tartalma a következő:
A 13 éves árva Biri Ferkó megható rnódon gondjaiba

vesz egy nálánál 5-6 évvel fiatalabb, szintén árva kis leányt:
Borcsát (11. 1.). Emiatt durvalelkű gazdája, özvegy Sulyokné
elkergeti (13. 1.) Sömjén Péter öreg sírásó azonban mind a két
gyermeket magához veszi s gondoskodik róluk (26. 1.). Ferkó
a temetőben is, otthon is sokat segít a jó öregnek. Czinnoé
Gellért akisbiró mindhármojukat pártfogolja (33. l), sőt a
bíró is: Szopori Vendel (35. 1.). Ezt már nem tudja nézni
özvegy Sulyokné. Rokonsága segítségével két év mulva, mikor
lejárt Szopori birósága, megbuktatta. Az új bírónak első dolga
volt, hogy Sömjén Pétert megfossza sírásói hivatalától (37.1).
Özvegy Sulyokné pedig két vásott unokájával: Imrével és Já
nossal csúfoltatja a már szintén iskolába járó Borcsát, úgy
annyira, hogy ez majdnem minden nap sirva kerül haza az
iskolából. Mivel a tanító sehogy sem tud rendet teremteni,
erre is Biri Ferkó vállalkozott. Attól fogva Sulyokné unokái
kerültek haza rendszerint összekalapált ábrázattal s vérző
orral nagyanyjuk védő szárnyai alá. Hanem Sulyokné sem
hagyta annyiban a dolgot. Törvényre ment s ismételten fogad
kozott, hogy Ferkót "az akasztófára juttatja. De a tanúk ren
desen a Sulyok-fiúk ellen vallottak s igy az akasztófából nem
lett semmi (38. 1.). Közben a regény elejétől számítva 10 év
mült el. Biri Ferkó 23 éves legény, Borcsa 17 éves szép nagy
leány volt már ekkor. A fiúk (a Sulyok unokák is) bomlottak
utána. Biri Ferkó azonban, úgy mint kezdettől fogva, maku
látlan szeretettel állt mellette. Borcsa próbára tette: úgy visel
kedett, mintha engedne az egyik Súlyok-fiú ostromlásának.
A próbát fájdalmas vergődéssel, de mégis csak kiállta Ferkó
s ekkor érezték igazán, hogy öket a jó Isten egymásnak
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szánta. Azonban nemsokára Biri Ferkó ártatlanul gyilkosság
gyanújába keveredett. Egy öreg özvegyasszony tanyájára me
nekült,ahol lefülelte azokat, akik kisértetek alakjában ijeszt
gették s fosztogatták az özvegyet. Közben hű maradt hozzá
Borcsa, akiről kiderült, hogy az özvegyasszony elveszettnek
hitt gyermeke. Az özvegy pedig gyermekének fogadta Ferkót
is, rájuk hagyta vagyonát s így mi sem állotta útját annak,
hogy az oltár előtt kimondják a »Holtomiglan-holtodiglan e-t.

Kincs István ebben a regényében ritka szívjóságával s
tiszta életével ragpagó 13-15 éves földműveskamaszt rajzol
s mivel hősét mindig a valóság fegyverzetében járatja, kivá
lóan értékest nyujtott. Fokozódik értéke azáltal is, hogy ez
a Biri Ferkó a legénykorában, minden kísértés közt (I. 89. 1.)
is a tiszta férfiúság bajnoka s igazán méltó a szintén tiszta
lelkű Borcsa kezére.

Pünkösti Andor, Bárczay Bella a szeretóm. Budapest, 1927
(Genius. 144 1.)

Evekkel ezelőtt egy lakatosinas rálőtt Budapest legünne
peltebb szinésznőjére; súlyosan megsebesítette és aztán ön
gyilkos lett.

Ennek a megtörtént eseménynek formálóereje alkotta meg
Pünkösti Andor tollán át a »Bárczay Bella a szeretőm« című
regényt. Ez a regény egyben arra a kérdésre is választ kiván
adni, hogy hová ragadja a' túlélénk fantázia a serdülő fiút, ha
képzelőereje minden nemest felperzselő táplálékot, továbbá
túlzó és veszedelmes munkára-indítást kap környezetétől.

Klein Józsi 14 éves púpos, bádogosinast az utca »világo
tította fel« az élet titkairól (22-23. L). Azóta a ritka ponyva
sikert ért »A hercegnő titka« az olvasmánya. Hercegnőről
szól ez, aki éppen oly fiatal inasnak ajándékozta a szerelmét,
mint ő.

Még nem is fejezte be a füzetsorozat olvasását, mikor
édesanyja utcaleány nővérének, Etusnak szemrehányást tett,
hogy miért nem hódít nagy urakat, hiszen olyan a szeme,
mint Bárczay Belláé, a híres művésznőé.

Józsi fantáziája erre a két indításra különöskép kezd
működni: elképzeli, hogy mi lenne akkor, ha Bárczay Bella
őreá pazarolná a szerelmét?

A fantáziamunka teljes sikeréért nemcsak nővérének sze
mét fürkészi, hanem gyűjti a Bárczay Belláról készitett fény
képeket, levelezőlapokat s a róla megemlékező színházi ujsá
gokat.

A képzeletmunka eredményét, mint valóságokat meséli
el szurtos kis társainak. Ezek s vak hiszékenysége további
fantáziamozgóképek termelésére serkentik.
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Most már mindent Bárczay Bellával hoz összefüggésbe.
Mikor például notórius betörő-bátyjai magukkal viszik

»gyertyás« szerepre, csak egy ideig teljesíti kötelességét.
Amint ugyanis fantáziája azt hazudja neki, hogy testvérei
éppen Bárczay Bellát rabolják ki, meghiúsítja tervük kívite
lét: vészjelt ad le, hogy így megmentse a szinésznőt.

Ezentúl minden kevés külsö valóság elegendő számára
ahhoz, hogy mind tüzetesebben és tüzetesebben fesse tovább'
életregényét, melynek ő a főhőse és Bárczay Bella a főhős
nője. Azért is kedves előtte ez a fantáziamunka, mivel kiemeli
őt szürke és nehéz inaséletéből.

Józsit bizonyos csalódás éri, mikor végre szemtől-szembe
láthatja Bárczay Bellát a szinházban a tiszteletére rendezett
díszelőadás alkalmával. De fönt a színházi karzaton hallott
pletykák s kis szurtos társainak fokozódó érdeklődése életre
génye továbbszövésére késztetik.

Már-már a beteljesedést várja, midőn állitólag Bárczay
Bella autójával rohan el mellette s sárral fröcsköli be a
púpos inas arcát ... Dühöng ... Kéjgyilkossággal kapcsolatos
öngyilkosság gondolata merül fel előtte. Tetemre hívja Istent,
.miért is adott neki ily fájdalmas sorsot?

Dönt. Bátyja revolverét magához véve megy egyenest Bár
czay Bellához, aki tisztán, polgári becsületességgel áll előtte.
Mikor csodálkozva kérdezte: mit akar tőle, válaszkép golyót
röpített a szinésznőbe s aztán saját magával végzett.

Bárczay Bella meghalt, Klein Józsi élt még pár órát, sőt
éppen akkor nyerte vissza a kórházban eszméletét, amikor
a rendőrtisztviselő a vallatás céljából megjelent. Józsi azon
han nem vallott semmit, csak azt hangoztatta, hogy megbo
csájtott Bárczay Bellának. Aztán kevés idő múlva elvesztette
eszméletét és meghalt.

Azért közöltük le oly bőven a kis regény tartalmát, mivel
egyben ezzel is választ adunk arra a kérdésre: vajjon az író
megoldotta-e feladatát. Sikerült-e neki regényalakban érzékel
tetni a féktelen fantázia veszedelmét?

Ez kétségtelenül jobban sikerült volna, ha az író nem
élezi ki és nem színezi túl a kamaszfantázia féktelensége
következtében föllépett sexuális éhséget. Igy sajnos olvasói.
nak jó része csak ezt veszi észre a regényben s nem is gya
nítja az igazi célzatot.

A regényben még figyelemreméltó az inasélet egész regé
nyen végighúzódó jellemzése és az, hogy hogyan »világosít
[el« az utca (22-23. 1.). Továbbá, hogy mihént él Isten ennek
a kis púpos inasnak a lelkében? (99., 100., 104., 115., 117. l.).
A kettős gyilkosaágra ugyanis hatalmasan feltörő vallási
krízise (115. 1.) is serkenti a fiút. Ez a krízis valószínűtlen,
mert nem semmisíti meg Istent, hanem mindössze a gondvi-
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selő (theista) Istenből az emberrel nem törödö (deista) Istent
alakít ki Klein Józsi lelkében. »Hát magára vessen az ilyen
Isten, de ő tovább nem kinlódik« (117. 1.) - gondolja s ter
vének végrehajtását az Isten-eszme sem akadályozza több~.
is serkenti a fiút. Ez a krizis valószinűtlen, mert nem semrm
siti meg Istent, hanem míndössze a gondviselő (theista) Isten
ből az emberrel nem törödö (deista) Istent alakít ki Klein
Józsi lelkében. »Hát magára vessen az ilyen Isten, de ő tovább
nem kinlódík« (111. l) - gondolja s tervének végrehajtását
az Isten-eszme sem akadályozza többé.

Kassák Lajos, Megnőttek és elindulnak. Budapest, 1932.
(Pantheon. 338 1.)

Kassák e legújabb kötetével, mely a kommunizmus utáni
évek szocialista mozgalmaiba nyújt betekintést, eszményi ma
gaslatra dobta föl magát. Hogy sikerűlt-e ez a salto mortale,
azt a bemutató és a részletek bírálata után fogjuk megálla
pítani.

Ugyanakkor, midőn a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Orvostagjainak Szervezete kiadta dr. Totis Béla: Az
ifjÚSág nemi problémái című kötetét, mely a szabadszerelmet
és az ifjúság korlátlan kitombolását ajánlja, Kassák ezzel
homlokegyenest ellenkező s a magyar szociáldemokratáknál
eddig ismeretlen irányzat apostolának vallja magát.

A stílusnak és az észokoknak erejével, főleg pedig a
való élet cáfolhatatlan tényeinek megdöbbentő rajzával a kö
vetkező tételt fogalmazza, bizonyítja s teszi a szocialista ifjú
ság előtt kivánatossá :

Az öntudatos szocialista ifjúság a mozgalom érdekében
vállalja magára a nemi önmegtartóztatást mindaddig, mig
házasságra nem lép!

Két vezetésre hivatott serdülő a 18 éves Kolacsek Mátpás
ifjúmunkás és a 16 éves Lencsés Éva gimnazista, továbbá a
már komoly vezetőszerepet játszó dr. phil. magánhivatalnok
Bolgár, a tiszta élet elveit nemcsak hangoztatják ebben a
regénpében, hanem élik is (210., 300., 310., 317. 1.).

Bár ők hárman ennek az irányregénynek az igazi hősei,
a szocialista ifjúság új eszményképei, mégis a regénp nagyob
bik része (ehhez a csillogó fényességhez illő sötét háttér)
olpan kamasz- és bakfistragédiák egpmásbaionédása, melpeket
a tiszta élethez való hűtlenség okozott.

Ok éppen a fogyatékosság miatt vagy kivül állanak az
1920-as évek katakombaszerű ifjúsági szoeiálista mozgalmán,
vagy h~ részt is vesznek benne, komoly szerepet nem játsza
nak, sot a mozgalom fejlődését határozottan akadályozzák.

Két nyolcadikos úrifiú is szerepel- ebben a regényben. Az
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egpik Feri. Gazdag család egykéje. Szülei csinos szobaleányt
tartanak »kitombolása- céljaira. Feri azonban nem elégszik
meg ezzel. A regény egyik szánalmas föszereplőjét, a mit sem
sejtő 15 éves Greiner Ponnit ismételten elcsábítja s mikor a
leány állapota válságosra fordul, faképnél hagyja, sőt hirtelen
el is utazik sorozatos merényleteinek színhelyéről.

A másik Laci. Kezdetben csak gyávaságból nem olyan,
mint barátja, Feri. Azonban, mikor megtudja. hogy Panni
más állapotba jutott: sunyi módon, áldozatok árán (segít pénzt
előteremteni a Panniéknál végrehajtott betöréssel) olyan or
voshoz viszi, aki tiltott műtéttel megszabadítja Pannit szégye
nétől. Aztán éppoly Ielelőtlenül, mint Feri, közelít a meggyö
tört leányhoz, aki persze kereken elutasítja.

Ez a Laci, két leányismerőse révén összeköttetésbe kerül
hat szocialista üjúmunkással, akik egyelőre Kolacsek Mátyás
és Lencsés Évi vezetése alatt szocialista szemináriumban kép
zik magukat a nagy harcra. Ennek a kis szemináriumnak
programja az alkohol-, dohány- s a nemi önmegtartóztatást
sürgeti. Mindezt a szocialista eszmékért való lángolás, sport
s kirándulások segélyével kivánják elsajátítani.

Lacinak nem ízlik az önmegtartóztatások hangsúlyozása,
kiválik és a hat fiú közül kettőt (a kárpitos Sanpit is) a moz
galom számára teljesen hasznavehetetlenné tesz, mert ivásra,
cigarettázásra s lopásra csábítja őket. Egy lopás alkalmával
mindhárman a rendőrség kezére kerülnek.

Kevéssel ezután a tapasztalt Bolgár veszi át a szeminá
rium vezetését. Kolacsek azonban nem elégszik meg az óvatos
előhaladással, merészebb útra tér, de ügyetlenül, mert újabb
társaival együtt elfogják s 4 évi fegyházra itélik. A fegyház
ban, mindjárt az első napokban a többi politikai fogollyal
együtt éhségsztrájkba kezd. De a kilencedik napon belepusztul
a koplalásba. .

Bolgár és a többi józanabb fiatal utolsó útjára kisérik.
A temetésről hazafelé Bolgár buzdítja az őt vakon követő
fiatalságot, hogy csak dolgozzanak tovább s haladjanak vele
együtt előre, »de mennél kevesebb áldozattal s meanél egye
nesebben a cél felé« (338. 1.).

A regénynek különös zamatot ad, hogy a benne szereplő
üjúságot otthonukban, gyári- és műhelymunkaközben is gyak
ran ábrázolja. Az Apák és az Anyák (nevüket, akárcsak Isten
nevét, Kassák tiszteletből mindig nagybetűvel írja) jóságosak,
de az átalakuló társadalom küszöbén álló gyermekeikkel
szemben tehetetlenek. Talán csak Kolacsekné az, aki fiának
valóságos nevelőjévé, sőt munkatársává alakul.

A »Megnöttek éselindulnak« jellemző ereje inkább a
keretek és a helyzetek ügyes összeválogatásában rejlik. A
munkásírő természetesen élethű jellemzést ad tanonekama-
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szairól, ide értve a renegátokat, tehát Sanyit is, azonban nem
olp biztos és nem olp mélp a két diákkamasz jellemzésében.
Ez a két teljesen ellentétes fiútípus mintha szerepet cserélne
akkor, mikor Panni súlyos állapotáról értesülnek. Érthetetlen
előttünk az, hogy a jelzett pillanatban a bátor és aktív Feri
gyávává és tehetetlenne, a gyámoltalan Laci pedig bátorrá és
aktívvá válik.

Valószínűtlen továbbá Bolgár, Kolacsek és Évi ragyo
góan tiszta élete. Tisztán nem látott u. n. szociálista eszmék s
testkultura nem elegendők ily nagy feladat megoldására. Esz
ményi alakok tehát, a melyek nem léteznek. Bizonyságul elég
arra a tényre hivatkozni, hogy a szocialista ifjúság éppen az
utolsó hónapokban kitörő lelkesedéssel fogadta Totis dr.
szabadszerelmet hirdető kötetét.

S ha még akadnának olyan szocialista fiúk és lányok, a
kik a regény egyes szép és fölemelő részeinek (232. 1.) hatása
alatt a tiszta életért való nehéz küzdelmet pillanatnyilag vál
lalnák, a regény sok-sok erkölcsromboló része szükségkép
megsemmisíti első ilyirányú szerény próbálkozásukat. A ha
tás másik két okból is gyönge. Kolacsek és Bolgár erkölcsös
életéből aránylag kevés vonást rögzít a szerző, továbbá nem
sorolja föl az erkölcsös élet mellett szóló összes érveket,
melyeket pedig Tóth Tihamér »Tiszta férfiúiság s-ában s Ne
mes Nagy Zoltán »Katasztrófák a szerelmi életben« c. két
kötetes sexuálpathológiai művében megtalálhatott volna.

Kassák salto mortalé-ja tehát nem sikerült. Sőt azt hisz
szük, nem sikerült e regenyének rejtett osztálygyűlöletreszító
tendenciája sem, mert a polgári társadalom ifjúsága a » Meg
nőttek és elindulnake-ból aligha fog arra eszrnélni, hogy neki
inkább a szocialista táborban van a helye.

Mindamellett maradandó értékei él regénynek azok a ré
szei, melpek a gpári· és műhelpmunhára járó tanonchamasz
életét ábráwlják (43-47. 1.).



III.

Csavargók ifjúsága
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Tersánszky J. Jenő, Kakuk Marci ifjúsága. Budapest, 1923.
(Amicus kiadás. Féy Dezső rajzaival. 134 1.)

Tersánszky szívesen foglalkozik az élet kivetettjeivel.
Ebben a kötetben egr csavargó ifjúságát ismerteti az olvasó
előtt. Gyermek-, hamasz-, és legénykorából sorakoznak egy
másmellé Kakuk Marci élményei. Serdülő korának sajátságos
élményei közül kiemelkedik hamasxszerelme és az ebből való
~serű kiábrándulása (36-61. 1.). Szörnyű s megdöbbentő
gyermek-, kamasz- és legénykor az, amely a kötetben meg
elevenedik, Hogy igaz-e, lehetséges-e, azt nincs módunkban
ellenőrizni, de a realitás jegye mintha rajta volna a kötet min
den lapján.

Szilárd János, JÓpipák. Budapest, 1932.
(Unio. 113 (.)

A szerzőnek 1928-han megjelent »Ha n szerelem meg
hal- c. regényét így méltatta a kritikus: »Minden eszközzel
rendelkezik, hogy tiszta és komoly irodalmat adjon s meg
van benne a jószándék is, hogy a tiszta magasságok felé tör
jön«. Ugyanezt éreztük mi is, mikor a Jópipák-at kevéssel
Tersánszky »Kakuk Marcie-ja után elolvastuk. Merő ellen
téte egymásnak ez a két regény. A Jópipák csavargó-hőse
Bumbaj Ferkó szintén az élet száműzöttjei közé tartozik, hoz
zá még egy kicsit eszelős is. Azonban hiányzik belőle Kakuk
Marci züllöttsége s van benne valami vonzó nemes szikra,
amely megigézi a helybeli gimnázium három kisdiákját. Ba
rátságukba fogadják, megajándékozzák tízóraijukkal, részvét
tel kisérik szenvedéseit, Sőt midőn csavargó barátjuk súlyo
san megbetegszik, kis kunyhójába ágyneműt, hálóinget, kály
hát lopnak be s önfeláldozóan ápolják. Mikor pedig meghal,
megdöbbenve állják körül a csavargó halálos ágyát.

Tehát nemcsak három tizenkétéves vásott gimnázista ví
dám kalandjait tartalmazza ez a regénykötet, hanem egy ka
l1WSZ csavargó érdekes életrészletét is. Az előttünk csaoargó
köntösben megjelenő kamasz lelkiredőit az író háromfélekép
igyekszik feltárni: a csavargó viselkedésével, aztán szavai
val s végre (amint a regény rövid vázlatában jeleztük), aho
gyan. a három virgonc diák lelkében tükröződik. Ez a legutób
bi módszere a legsikerültebb s ez leplezi le leginkább előt
tünk Bumbaj Ferkó lelki talányát.





IV.

Történeti regényekben szereplő
kamaszok
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Jósika Miklós, Az utolsó Báthory. 1837. I-III.
(Idézetek a Magyar Regényírók Képes Kíedilsa 13. és 14. kötete alapján.

Budapest. Franklin, 1911.. 302+268 \.)

Ennek a történeti regénynek hőse Báthory Gábor erdélyi
fejedelem, aki ferde nevelés, aljas környezet, főleg pedig
saját féktelen szenvedélyei következtében nem tud azzá fej
lődni, aki lehetne. Magáraeszmélése, családalapítása elkép
zelhetetlen, mídön orgyilkosok gondoskodnak róla, hogy ő le
gyen az utolsó Báthory.

Jósika e regényében két másik főalaknak: Celesztának
és Dimon-nak bemutatására különös gondot fordít s mind
kettő jellemzésében mélyebb, mint akár ennek, akár többi re
gényének egyéb jellemrajzaiban.

Bennünket ,e tanulmány keretében közelebbről Dimon ér
dekel, mert a regény keretében alakul át ez a törvénytelen
származású kamaszfiú legénnyé. Igaz, hogy ez az átalakulás
túlgyorsan megy végbe s ez a Dimon-jellemrajz főhibája,
azonban figyelemre méltó, hiszen első terjedelmesebb kisér
let a hamasz és a kamaszcsoport megjelenítésére regény he
retében, Ez a regény ugyanis nemcsak a kamasz Dimont dob"
ja az események forgatagába, hanem az első kötet első feje
zetében megeleveníti az 1609.-i évi kolozsvári középiskolát
tanulóival együtt. A vidám diákéletnek központja természe
tesen a 17 éves Dimon. A legjobb tanuló, de a legszemtele
nebb is. Hogy mennyire mételye az osztálynak, hogy mennyi
re a felelőtlen vezető szerepét játsza társai közt, azt Jósika a
történelemórának hűségre törekvő visszaadásával igyekszik
érzékeltetni (I. 6-19.l.). Ezalatt az óra alatt Dimon szemte
lensége a tetőfokra hág. Eddigi pártfogója, a jóságos és tü
relmes Kapornai Demeter is ellene fordul. Le akarja fogatni,
el akarja veretni. De Dimon ügyesen meghiúsítja ezeket a
terveket, sőt rögtönzött beszédével az egész osztályt (a »Fogd
meg« és a besúgó kivételével) saját pártjára vonja (I. 19.. l.).
Mivel az ablakpárkányra ugorva azzal fenyegetőzik, hogy a
mélységbe veti magát (I. 21-23. 1.), a jó Kapornai inkább
lemond a büntetésről s Dimon kívánságára kivonul a terem
ből diákjaival együtt. A mester hiába váratja a pedellussal a
kapu alatt. Dimon ugyanis az emeleti ablakon át ritka meré
azen és ügyesen távozik. Az iskola korlátait végleg át akarja
törni s ezért még aznap éjjel erőszakkal megszerzi meste
rétől születési okmányait s anyja csekély hagyatékát. Majd
kötél segítségével leereszkedik a várfalról és elmenekül (I,
26. 1.).

Megdöbbenve olvassa menekülése közben származásának
titkát. Tehát ő Bátlwry Gábor fejedelem atpjának, Istvánnak
{nem azonos ez Báthory István erdélyi fejedelem- s lengyel
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királlyal) a törvénptelen fia Dimon Théklától, a híres debre
ceni aranyműves leányától! (I. 29-30. és Il. 222. 1.). Az ira
tot keblébe rejti s mint fölserdült legény vándorol tovább.
Találkozik Ecsedivel (- Báthory Gáborral-), aki felveszi
kémei sorába. Elsőrangúan dolgozik, de rájönnek kétkulacsos
ságára " (egyidőben kémkedett a szászok részére is). Báthory
Gábor kínpadra vonatja, hogy valljon be mindent. Dimon vi
szont föltárja születése titkát. Báthory erre, Dimonban felis
mervén féltestvérét, nem kínoztatja tovább s pénzzel is meg
ajándékozza, de elbocsájtja.

1613-ban ö is merényletet akar elkövetni Báthory Gábor
ellen, dc elkésett. Mások gyorsabban dolgoztak. Mikor a feje
delem haláláról meggyőződött, önmaga vet véget életének.

Dimon jellemzése gpermehesen-hamase nagy-fiút varázsol
szemünk elé, ezért is valószínűtlen gpors átalakulása legénp
npé, sőt céljait ezután határozottan követő férfiúvá. Ezt a
gyors átalakulást, úgy hisszük, születése titkának fölfedezése
sem magyarázza meg eléggé.

Gárdonyi Géza, Az. egri csillagok (Bomemissza Gergely
élete). Regény öt részben. L kötet (1., 2., 3. rész). U. kötet

(4., 5. rész). Budapest, 1901.
(Liogrády Testvérek. 392+355 I.)

A hatalmas regény első kötete nagyobbrészt a regény fő
hősének, Bornemissza Gerg,elynek gperrnek- és kamaszkorá
val foglalkozik részletesen. A felületes olvasó azt gondolja,
hogy ezt a hosszadalmas, de csöppet sem fárasztó elidözést
a főhős gyermek- és kamaszkoránál csak a már férfiúvá ser
dült Gergely szerelméneh és hIJsiességének alapvetése köve
telte. A főhőssel azonban más is történik. Súlyos vallási krí
zisen megy át (313-317. 1.). Ezt meg kell magyarázni. A több
mint 300 oldalnyi rész, mint látni fogjuk, ezt a célt is szol
gálja.

A férfiúvá serdült Bornemissza Gergely hős, mert a Hét
torony foglyáért, Török Bálintért (mint egykori hűséges ap
ródja) lemerészkedik a török fővárosba, hogy kiszabadít
hassa, aztán pedig egyike a tündöklő »egri csíllagoke-nak,
végre Dobó utódjaként vállalja a nagy hősiességet kiváiló
egri kapitányságot.

Hogpan fejllJdik hőssé? Mintha már annak született volna.
Hiszen megér~i a veszélyt, talp~aesett a l~súlyosabb s a leg..
válságosabb pillanatokban. Pedig még alig hété'ves. Nemcsak
önmagát, hanem a kis Cecey Évát is kiszabaditja a török fog-

• Azért "kétkulacsos" ·Um. mivel ImreH ÍJigy áIIkólódásai miatt nem
tud előre haladni 8 nem tud nerileuétre szert tenni B1ithory Gábor udvaJ4ban.
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ságból (39. 1.). Értesíti Ceceyt a török falujok ellen tervezett
támadásáról. Ö is harcol a támadás idején s Ő az, aki gon
doskodik a támadó törökök magyar, foglyainak kiszabadítá
sáró!. Később csak fokozódik a hősiessége. Hősiessége ál
landó fejlődését főleg három, igen-igen megcsodált férfiú elő
nyös hatásának köszöni:

Az első Dobó István, aki elismeri, hogy Gergely méltó
a hős névre, aki karddal övezi, aki egész életére kiható jeligét
szövegez a kemény fiú számára: » Az első az, hogy ne félj en
az ember!« (56. L).

A második Török Bálint, aki gyermekei irányitását rész
ben Gergelyre bízza " s érvényesülésének útját mindenképen
egyengeti (93. 1.).

A harmadik Somogyi Gábor lutheránus pap, aki rendkivül
gyöngéd és megértő hozzá, aki Gergely nagy tervét (a török
szultán elleni merényletet) helyesli, sőt élete árán végre is
hajtja. .

Mindhárman jó példát adnak a kamasz Gergelynek, s al
kalmat nyujtanak a hősiesség ujabb és újabb gyakorlására.

Gergely hősiességének további rugói: Tinódi énekmondó
nem csekély hatása, továbbá a saját ritka leleménpessége, Wely
egyben megmagyarázza a török fogságból való ismételt s
nagyobbrészt nagystílü kiszabadulását (146-165. 1.).

Bornemissza szerelme nem hétköznapi eset, de lehetséges:
gyermekszerelemből indul, majd kamaszszerelmen át érle
lődik hitvesi szerelemmé.

Kamaszszerelme 16 éves korában kezdődik. Nagy művé
szettel jellemzi Gárdonyi ezt. Megható e vonzalom, mikor
egyszer régi falujukban keresi, de már nem találja ott Cecey
Évát s a lakatlan hajlékban gyermekmúltjukon ábrándozik el
(106. 1.). Innen levelet ír Vicuskájának s kérdőre vonja, hogy
Budára távozásukat miért nem ·közölte vele? A szultán elleni
sikertelen merénylet következtében fogságba kerül, de a szen
vedések közepette váratlan öröm éri: fogolytársa ismeri Évát,
mert Ceceyék budai cipésze és sokat masél neki Vicuskáról
(143. 1.).

Ebből a .fogságből kiszabadulva, Budára tart. Odaérve,
szomorúan veszi tudomásul, hogy Éva Izabella királynőnek
udvarhölgye lett. Azt hiszi, hogy most már sohasem lesz a
felesége. Előbb találkozik Évával, mint remélné. A leány biz
tosítja tartós szerelméről (194-196. 1.). Ettől kezdve már csó
kot is váltanak. Budán Török Bálinthoz is betér. Török Bá
lint apródjául fogadja. Ez a dicsőség azonban nem sokáig tart,

• ..Higyjélek el. hogy a gyereket a iYerekpajlésok nevelik és nem a
szülök, sem a professzorok" (931 í.) V. Ö. ezl a mondalol a cserkészeiben
oly fonlos örsvezelői rendszerrel I
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mivel a szultán értesül arról, hogy az ellene megkísérelt me
rényletet Török Bálint papja követte el s ezért elfogatja Bá
lintot s csellel Budavárát is elfoglalja. Ez a szörnyű magyar
sors megakadályozza Gergely már előkészített párbaját is
Mekcsey Zoltánnal (204., 205., 236. 1.). Sőt elválaszthatatlan
jóbarátokká kovácsolja őket. Gergely mégegyszer látta Évát,
mielőtt ez távozott volna Erdélybe a királynéval. Éva lelkére
igéri, hogy akár a szülői akarat ellenére is Gergely felesége
lesz. Gergely érezte, hogy ez a leány már több, mint testvére
(t. i. Cecey még hétéves korában fiává fogadta Gergelyt) s
búcsúzáskor szájon csókolta (214-216. 1.).

Gergely, amint értesül ura Török Bálint Sztambulba hur
coltatásáról, Debrecenen át, ura kiszabadítására utána indul
s maga mellé veszi Mekcseyt s Török Jánost. Előbb azonban
Mekcseyvel meglátogatja Évát Gyaluban. Itt éppen Fürjes és
Éva pár nap múlva a királyné kivánságára történő egybekelé
sét készítik elő. Mekcsey segítségével azonban Gergely ide
jében megszökteti Évát s útközben Hunyad vára felé egy
másnak hűséget esküsznek papi asszisztencia nélkül, mert
Gergely az egyházi szertartást »fölöslegesnek« tartja. Ez a
tudat alatt lappangó vallási krizisének következménye, amelyet
viszont megértünk, ha a regény folyamán megfigyeljük a kö
vetkezőket: Gergelyt hétéves kora óta az igen rokonszenves,
hősiessége miatt számtalanszor megcsodált Somogyi Gábor
lutheránus pap karolta föl s vezette be Török Bálint udva
rába, sőt (anélkül, hogy a lutheránus vallásnak megnyerni
törekednék) a hittételekre is ő tanította (314. 1.).

Viszont az a másik két katholikus pap, akikkel Ceceyék
nél, illetve Török Bálintéknál találkozik, nem igen hatottak
reá, sőt ellenszenves kijelentésekkel sértegették (91. 1.). A
krízist azonban a mélyen vallásos Éva megszünteti. Nemso
kára Hunyad várába érnek s ott a vár katholikus papja egy
házilag is megesketi a fiatal párt, kiállítja az okiratot házas
ságuk megkötéséről. Aztán négyen (Gergely, Mekcsey, Tö
rök János és férfiruhában Éva) útra kelnek Sztambulba, hogy
Török Bálintot kiszabadítsák.

Gárdonyi kamaszábrázolásai tökéletesek ebben a regény
ben. Nem ecsetel túlsokat a főhőse kamasz életéből, de
ahol tollát előveszi, ott maradandót alkot.

Tabéry Géza, Szarvasbika. Budapest. 1925.
(Atheneeurn, 232 I.)

Ennek a kevés történeti adatra. de annál több korlátlan
és fel~lőtlen fantáziajátékra épülő regénynek három hőse van:
Telek. Anna, Bolyai Farkas és fia: János. Bolpai János 15 éves
hamaszként jelenik meg a regénp elején s ft kétségtelenül te-
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heteéges író igen hiányosan rajzolja Iejlődését. Kár, hogy Bo
lyai Jánosnak, ennek a művész- és mathematikus kamasznak
sajátos lelkébe csak akkor enged betekintést, mikor a házas.'
ságtörésben torkoló kamaszszerelem mámora letiporja (71
90. 1.). Tabéry itt is, mint írásai legtöbbjében, rombol. Az
erotikum és sexualitás dominálnak nála.

A Bolyaiakról, főleg Bolyai Jánosról jobb, átfogöbb és
igazabb regényt várunk. Aki ennek megírására vállalkozik, 34"
mindenekelőtt olvassa el Eötvös József báró Magparország
1514.;ben c. történeti regényének előszavát. A nagy magyar
regényíró itt arra figyelmeztet, hogy a történeti alakok jelleme
a tulajdon legszentebb neme, melyet az írónakelferdítenie
megbocsáthatatlan vétek.

Szántó György, A bölcsö. Budapest. 1929.
(Dante. 384 1.)

Szánthó György Körösi Csoma Sándor emlékének szen
telte ezt a kötetet. Bár részletezően bemutatja hőseinek 13
18. életéveit is, igazi kamaszjelenségeket hiába keres e kötet
ben az olvasó. Erről azonban Szántó nem tehet, mivel Körösi
Csoma Sándor azok közé tartozik, akiknek nem volt kamasz
koruk s akik komoly gyermekből átmenet nélkül komoly
férfiúvá fejlődtek.

SzÍD.Í Gyula, Jókai. Egy élet regénye. Budapest. 1929. . .
(Genius, 235 1.)

Szini Gyula ebben a regényében születésétől haláláig
végigkiséri a nagy regényírót. Sok kedves és jellemző erejű
részletet tár fel Jókai gyermek- és legénykorából is, kamasz
korár61 azonban igen kevés a mondanioalája (21-25. l.).
Akár a 13-16 éves, akár a 16-18 éves -Iókaíról, igaz, igen
kevés adat." állott Szini Gyula rendelkezésére. Azonban leg
alább a rendelkezésére álló anyagót kellett volna a szerző
nek feldolgoznia. Igy nagyon kár, hogy nem jellemzi azt a
ritkaerejű nevelői ráhatást, mely Jók~it Vály Ferenc részéről
érte s kár, hogy nem rajzolja alaposabban (akár lélektanilag
megalapozott rekonstrukcióval] Jókai kamaszkoritantáziá;át,
hiszen ennek továbbfejlődése döntő jelentőségű a nagy re
gényíró férfi korában elért sikerei és fogyatékosságai szem
pontjából.

• Zsigmond. Jókai. Budapest 1924. 10.-13. I.



Jókainak nem volt igazi kamaszkora.· »Szótlan, szelíd és
mindenbe belenyugvó. Kék szeme mintegy irgalmat kér. Enge.
delmeskedni pedig szinte szenvedélyesen szeret« ?" Az igazi
hamaszszerelmet nem ismeri. Első szerelme legényszerelem.
Mikor ez föllángol benne: 20 éves múlt már.

Dénes Gizella, Boldogasszony hadnagya I-II. Bpest 1930.
(Szent István Társula!. (Az ismerletett I. kötel terjedelme: 304 \)

Történelmi tárgyú regények legújabb mesterei között ke
vesenvannak, akik hasonló színvonalú alkotással lepték meg
a magyar olvasó közönséget, mint Dénes Gizella. Főleg az
első kötet valóban tökéletes munka. A regényhős korának
pontos ismerete és a művészi forma, rnellyel a száraz történeti
anyagot megeleveníti, ölelkeznek ebben a történeti regényben.
Lélekábrázolását mindvégig a történeti regényekben méltán
várt objektivitás kíséri. Erős és fegyelmezett fantáziája, élénk
színekben gazdag stilusa csak támogatják és sohasem gátolják
célja elérésében. ,

A regény elején, 90 oldalon át bepillantást ad a már 40
éves Hunyadi János lelkébe. Akkori tépelődéseit. gondolatait
s ifjúságára való visszaemléhezéseit közli. Erekben az utób
biakban sikerrel rekonstruálja Hunyadi kamaszkorát. Szinte
magunk előtt látjuk, mint serdül gyönge ,gyermekből erős
férfiúvá. A »Boldogasszony hadnagya« megoldja a maga szá
mára a kamasz nagy problémáit. Minden kísértés közepette
védi teste és lelke tisztaságát; nem tesz ,szemrehányást anyiá.
nak, IQ. kétszer is elcserélte nevét, nem veri le a sok szőbe
széd, mellyel származását és rája hulló királyi kegyelmeket
firtatják körülötte; a serdülők vallási krízise is inkább meg
erősiti, mintsem gyöngítené mélyen gyökerező vallásosságát.
Mindehhez az erőt a Boldogasszony tiszteletéből meríti. Kü
lönben hő~ már ekkor is. Míg társai az iskola padjain gör
!1xednek3 a kamasz Hunyadi lesben áll vadral emberre.. .

S mikor a szerzö mindezt elmondja vagy inkább el
mondatja hősével, frissen hozzálát annak az időnek a jellemzé
séhez, mikor Hunyadi János, a nagy törökverő, a történelem
színpadára lép s egész Európa bámulatára cselekedni kezd.

Azok kpzt a regénpes életrajzok közt, amelyek. a hds
kamaszkorára is felfigpelnek, mintakép.

• Zsigmond. Jókai. 13. I.
.. l. m. 23. I.
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:Sárközi György, Mint oldott kéve I-Ill. Történelmi regény
Budapest, 1931.

(Az ismertetett kötel: L 128 I. Panthecn)

Ez Sárközi első regénye. 1931-ig az újabb ideálista költők
legkiválóbbjai közé sorozta a kritika.

Három kötetes, nagy művében a szabadságharc legújabb
kutatások alapján javított történetét egybeforrasztja az 1848
-49-es évek híres tábori főpapjának, Mednyánszky Cézár
nak életével. Nagyhazaszeretetét, hősiességét és élete végén
történt aposztaziáját (levetette a reverendát) Cézár gyermek
s kamaszkorának élénk és mély rajzával lélektanilag magya
.rázza.

A regényhős élete a báró Mednyánszky család bolondóci
várkastélyában indul. Szülei odahaza taníttatják s spártai
módra nevelik ezt a harmadik gyermeküket. Bár szenvedélyes
a vívás-, lovaglás- és vadászásban, papnak szánják. A család
kis birtokát így is ketté kell osztani bátyjai, László és Eduárd
.között. Ha pap lesz, gondolják szülei, püspöki rangig is föl
viheti s nagyobb birtoka lesz, mint idősebb testvéreinek.
Már kamaszkora elején ébredezik erős érzékisége (15. 1.), ami
nem csoda, his.zen a léha főnemesi élet szemlélése s bátyjai
rossz példája korán fölperzselik a lelkét.

Anyja ezért siet őt kiemelni a papi hivatás előkészítésé
hez cseppet sem alkalmas környezetből. Mielőtt ez megtör
ténnék, megjelenik a várkastélyban Laci -. bátyja - ideálja:
báró Mednyánszky Hedvig. Cézár lelkét eltölti a kamasz
ezerelem (27-28. l.).

Alig tizennégyéves s már fölveszi a kék reverendát. A
nagyszombati kis-szeminárium lakója. Teljesen átalakul. A
kamaszszerelem emléke mintha elmosódott volna. A fékez
hetetlen, elégedetlen, finnyás és elbizakodott sihederből, ka
maszból szelíd, magábaoonulá, tulságosan is hallgatag s alá
-zatos kispap lett (47. l.). Pedig nem kis nehézséget okoznak
neki alacsony származású! durva modorú társai és a megértő
lélekkel éppen nem dicsekedhető prefektus (46., 48., 49. .1.).
A könyveket bújja. Legkedvesebb könyve a Fioretti. Ennek
félreértése s a középkori misztika számára még túlkorai iro
dalmának hatása alatt Cézár szélsőséges és fura kis aszkétává
fejlődik (49-56. 1.). A theológia előtt lezajló vakációban
testvérei és más főnemes léha fiúkkal való együttlét azonban
kiforgatják új irányából (57 -74. l.). A felnőttek vitáik közben,
melyeket tágranyílt szemmel hallgat, megértetik vele az 1830
as években annyira feltünő nehéz magyar sorsot (68-70. 1.).

A hazafias érzés föllángol a 16-17 éves fiúban. De egy
szersmind erkölcsileg kezd zuhanni s zuhanása tovább tart
azokban az években is, mikor mint a gpöri püspök udoari
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kispapját a theológia éveiben már nem védi a szemináriumi
élet fegyelme, áhitata s egyszerűsége. Két udvari kispap
társa közül különösen a léha és erkölcstelen Schneider Ri
chárd igen rossz hatást gyakorol reá. Mikor ez farizeus, hiva
tástszínlelő papi életim megdöbbenve méregpoharat emel az
ajkához, Cézár elkapja tőle s kiüríti a tartaimát (74-89. 1.).

Felgyógyul, de egy újabb otthon töltött vakáció súlyos
erkölcsi hrizisbe dönti. Egykori első szerelmének tárgya, a
már 25 éves báró Mednyánszky Hedvig, hálójába keríti. Mikor
Cézár kijelenti, hogy kész érte levetni a reverendáját, csóko
kat ad neki ugyan, de különben elutasítja (109., 132., 149.,
159. 1.).

Mindezek után az esztergomi szemináriumba vonul, lelki.
gyakorlatot végez, s beszél a jóságos Kopácsy prímással s
hivatásától idegenkedő lélekkel mégis csak fölszentelteti ma
gát (16-175. 1.).

Nehéz volna a regény alapján meghatározni, hogy Cézár
nál mikor végződött a kamaszkor. Azonban nagyszombati kis
pap korában (14~15 éves lehetett ekkor) még kétségtelenül
kamasz. Különben is, de szempontunkból elsősorban értékes
az a részlet, amely finoman rajzolja a kamasz Cézár lelki át
alahulásat s lassú, de határozott beevezését a tévesen fel
fogott aszketizmus és miszticizmus vizeibe (46-49. L).

Harsányi Zsolt, Az üstökös.. I. és II. kötet. Budapest, 1932.

(Uj Idők kiadása. 248 és 236 l.)

Harsányi nagy sikert aratott regényének első kötetében
62 lapon át foglalkozik Petőfi gyermek- és kamaszkorával.
A 18-62. 1. a kamasz Petőfit mintázza az összes rendelkezé
sére álló életrajzanyag művészi feldolgozásával és olyan élet
hűséggel, hogy valóban ez az egyetlen magyar történeti re
gény, mely példát adó készséggel rekonstruálja az olvasó előtt
hősének eredeti serdüléset. Az aszódi gimnázium negyedikes
diákjában jelentkeznek már a kamaszkor összes tünetei, a ka
maszdac és a kamaszszerelem is.

Az ötödik osztályban Selmecbányán tovább bontakozik.
Lázadása a magyarérzelmű tanárokban oly szegény közép
iskola és a szülőí ház (édesapja) ellen, tetőpontra hág. Apja
ki is tagadja s a 16 éves ifjú világnak indul. Eszi a pesti sta
tisztaszinészek keserű kenyerét. Nyomorog. S mikor nem tud
visszajutni a középiskolába, katonának áll.

Közben írói tehetségével diadalokat arat s az a két pillér,
melyre élete épül, a szabadság és a haza szeretete, míndinkább
szembetűnik. .
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Ilyen alapvetés után•. nemcsoda. hogy Harsányi minden
olvasójával megérteti azt az utat, amelyet ez a magyar üstökös
oly tüneményesen befutott.

Az előszóban jeleztük. hogy tanulmányunk összefoglalása
előtt felsoroljuk még azokat a regényeket is, amelyek II leg
újabb hagiografia (a szentek életével foglalkozó tudomány)
vagy a pszichopathologia tárgyköréből vett adatokkal műoészi
módon mintázzák az ifjú szentet, illetve a rendkivüli ideg
állapotú kamaszt.

Az első csoportba két kiváló regényt kell soroznunk;
melyek a Szent Imre Év alkalmával kerültek forgalomba
s arattak nagy sikert:

1. Gáspár Jenő: Isten leventéje. Hegény Szeni Imre korá
ból. Budapest, 1930. Palladis-kiadás. Nagy 8° 172 1..).

2. Harsányi Lajos: Az elragadott herceg. Szent Imre
henceg éleiregénye. Budapest, 1930. Szent Imre kiadás. Nagy
8° 214 l.

A második csoportba csak egy regényt sorolhatunk. mely
a tudathasadás jelenségét egy rendkivüli idegállapotú kamasz,
Tábory Elemér lelkirajzában kisérli megeleveníteni :

Babits MiháIp: A gólpakalifa. Budapest. 1916. Athenaeum,
230 1.

Összefoglalás
Bírálatokkal kísért bemutatónknak végére értünk. Mint

már az előszóban jeleztük, nem vettük figpelembe azokat a
regénpeket, melpek a férfi nemhez tartozó regénphősnek:

a) csak a gpermekkorával [oglalkoznah, pl.: Ambrus Zol
tán: Tóparti gyilkosság, Kodolányi János: Szakadékok. Komá
romi János: Pataki diákok, Kölönte Béla: Plajbász és Pupák,.
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig!, Tersánszky J. Jenő:
Repülő család.

b) csak a legénpkorát ábrázolják, pl.: Csathó Kálmán,
Földiekkel játszó égi tünemény (Csokonai Vitéz Mihály), Dor
mándi László: Sólyommadár (Balassa Bálint), Herczeg Fe
renc: A fogyó hold, Jósika Miklós: Br. Jósika István, Ko
dolányi János: Börtön.

c) csak gpermek- és kamaszkorával törődnek, pl.: Gár
donyi Géza, Isten rabjai (Jancsi fráter). - Jókai Mör, Mire
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megvénülünk. - Makkai Sándor, Ördögszekér (Báthory Gá·
bor). - Móricz Zsigmond, Tündérkert (Báthory Gábor).

Nem ismertettük (Molnár F., Pál-utcai fiúk kivételével)
az előszóban jelzett okból az u.n. ifjúsági regényeket sem, pl.:
Blaskó Mária, Pedro. - Bokor Malvin, Arpádvér. -- Bokor
Malvin, Esztergomi diák. - Bokor Malvin, Az utolsó Arpád,
- Farkas Gyula, Forrongó lelkek. - Harangi László, Ho
'binzonok iskolája.

Ezeket azért soroltuk föl, nehogy olvasóink bármelyike
ott keressen hiányt tanulmányunkban, ahol hiány valóban
nincsen.

A munkánk folyamán behatóan ismertetett és méltatott
38 regény nagyrésze diákokról és pedig gimnázistákról szól.
Reálba, kereskedelmi iekolába " járó kamaszokról írt egyetlen
magyar regényt sem tudtunk fölfedezni. Kevésszámú regény
szól a tanonookről, a földmíves ifjúról és csak kettő igyekszik
jellemezni a kamasz csavargót. Történeti regényeink jórésze
szintén mellözi vagy csak sebtiben mutatja be hőseinek ka
maszkorát. Pedig a hős jellemzése így hiányos, hiszen a
kamaszévek jelentősek a hős további fejlődésének megértése
szempontjából.

Érdekes a regények folyamán megfigyelni, hogy nálunk
egész a 18. életévig kitolja a kamaszkort a nyolcosztályos
középiskola. Külföldön (Amerika, Ausztria, Franciaország,
Olaszország) a kamaszkor átlag csak 16 éves korig, a hat
osztályos középiskola végéig tart s így volt ez nálunk is, mind
addig, míg nem vezették be a nyolcosztályos középiskolát.

Az általunk fölkutatott regények jórésze, sajnos etikai
lag és világnézetileg, kifogásolható. A legtöbb regényhős már
kamaszkorában elbukik, hite vagy erkölcse menthetetlenül
megrendül. Ez kártékonyan hathat egyes regényolvasó szü
lőkre, ifjúsági vezetőkre. Megingathatja ugyanis abbeli remé
nyüket, hogy a reájuk bízott serdülő fiúkat a helyes úton
megőrizhetik.

Mindamellett ezek a regények a bizakodó lelkületű szü
lők és iljúsági vezetők szempontjából óriási értéket képvisel.

• BródI' Lili, A Manci című (Budapest, 1932. Athenaeum 251 I.)
regényében szerepel egy kereskedelmista: Radó Gyuri. Egy-egy mondhll
utálható r61a a következő lapokon: 6, 7, 11, 13, 14, 35, 36, 50, 64, 65,
74, 84, 85, 86, 121, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 137, 191., 229,230 és 241.
Mindamellett nem elegendők ezek a mondatok ahhoz, hogy figyelemre
méltó regényhósnek tekintsük.. Nővére: Radó Manci a regényhős. Gyuri
csak statiszta-ezerepet játszik az egész regényben. Ezért mellőztO.k 81
"gény b6vebb ismertetését és bírálatát,
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nek. Aki áioloassa ezeket, szinte észrevétlenül a kamasz rá
termett s megértő neoelűjéoé, iránpítójává formálja magát.

Hiszen ezekben a regényekben nawrészt a legváltoza
tosabb kamasztípusok a legkülönbözőbb körülmények közt
élnek, fejlődnek az olvasó előtt, aki ezáltal betekintést nyer
a kamasz legelrejtettebb lélekredőibe.

Hogy a kamaszt ábrázoló regényeink fejlődést mutassa
nak, az íróktól és a kritikusoktól függ. Hisszük, hogy a jö
vőben megjelenő regények etikailag s világnézetileg is kü
lönbek lesznek. Élni fognak bennük a győztes serdülő fiúk,
akik akár saját erejükből, akár rátermett ifjúsági lelkipászto
rok, akár a vallási alapon álló egyesületek (Mária Kongregá
ció, Katholikus Legényegylet; KIE, Ichtys, Soli Deo Gloria)~
akár a cserkészet segítségével olyan magaslatokra küzdik föl
magukat, ahonnan tisztán látják, hogy mit vár tőlük a ma
gyar jövő!
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Gürtler Johannes 4.
Gyanúsitás 26, 29.
Gyávaság 13-14, 50.
Gyerektartási pör 13.
Gyilkosság 98, 73.
Gyónás 21, 23, 41-43.
Gyorsírás 33-34.

Hallgatagság, lásd Kamaszzár-
kózottság

Harsányi Lajos 91.
Harsánvi Zsolt 90.
Hazafiság 32-33, 62, 84-~6,

88-8~.
Hazug hencegések megnemtör

tént piszkos kalandokkal 13,
18, 51, 60, 70, 72, 73.

Házasságtörés 41-45, 50, 87.
Hencegés, lásd Hazug hencegés

stb.
Herczeg Ferenc 48.
Hittanár 15, 17, 21, 41-45.
Hittanórán 13, 15, 17.
Hunyadi János 88.

Ifjúsági regények 3, 92.
Imádság 6, 10, 21, 43, 49, 60.
Inas, lásd Tanonc.
Instruktor 18, 29, 31-34, 39.
Intézeti élet 9-10, 31, 35-36,

37-38, 40-45.
Irodalomtörténeti közlemények

(Szerk. Császár Elemér) 6.
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Irodalombamerülés 24.
Isten a kamasz lelkében 21-

24,73-74.
Isteni irgalom 40-45.

Jezsuiták 9-10, 22, 24.
Jézus 21, 41, 43, 44.
Jókai Mór 6, 87-88.
Jósika Miklós br. 6, 83.

Kadétiskola 40-45.
Kamaszcsoport 40, 50, 53-64,

74-76, 83, 84.
Kamaszdac 10, 15, 26, 41, 90.
Kamaszérzékenység 29, 55.
Kamaszkor kimaradása 87, 88.
Kamaszezerelem 11, 14, 17-19,

23-25, 69-75, 79, 85-86,
8S, 89, 90.

Kamaszvidámság 34.
Kamaszzárkózottság 9-10, 13,

17, 23, 26, 41, 62.
Kassák Lajos 69, 74.
Katholikus középiskola 9-10,

14-16, 21-23, 35-38, 51,
52. -

Katholikus fiúk 13.
Katonacsaládból való fiú 40-

45, 59-61.
Kárpáti Aurél 68.
Kártya 12, 16-19.
Kávéház 13, 14.
Kemény Zsigmond br. 6.
Keresztény összetartás 30.
Kételkedés 10.
Kiábrándulás (sexuális csömör)

12, 18, 24, 50, 70-71.
Kicsapatás az iskolából 17, 19,

36.
KIE 93.
Kincs István 71.
Kisszeminárium 89.
Kivételezés 24.-
Komáromi János 30-35, 45.
Kongregánista diák 25, 93.
Korai kamaszkor 13.
Korcsmázás -17, 18.
Kóruson a templomban 17.
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Kosztolányi Dezső 52
Kosztosdiák 17.
Költő, lásd Diákköltő.

Könnyek hatása 15.
Környezet vallástalansága 10.
Körösi Csoma Sándor 87.
Középiskola, lásd Allami kö-

zépiskola, Katholikus közép
iskola, Protestáns középíako
la, Szerzetesek vezetése alatt
álló középiskola.

Legáció 33, 35.
Lelki beszélgetés 43.
Légrády Testvérek 49, 52, 84.
»Liberális« nevelési rnödszer

23.
Lopás 17-18, 59-60.

Magángimnázium 48.
Magános bűn 21, 41, 60.
Magántanuló 46-47.
Magzatelhajtás 75.
Magyar múlt 31, 32, 35.
Márai Sándor 57, 58.
Mednyánszky Cézár 89.-90.
Mikszáth Kálmán 67.
Misztika 89-90.
Molnár Ferenc 28.
Monatschrift för höhere Schu-

len 4.
Móricz Zsigmond 49, 61.
Mostoha anya 31.
Mulasztás az iskolából 13.
Művészfiú 35, 87.

Nagybácsi 18.
Nagynéni 40, 41, 42.
Nemes Nagy Zoltán 76.
Nemi felvilágosítás az utca ré

széről 56-57, 68, 73.
Nemi önmegtartóztatás 74-76.
Német regényirodalom a ka-

masZI151 4, 5.
Nevelő kisasszony 13.
Nevelőí ráhatás 84-87.

Onanizálás, lásd Magános biin

Osztályfőnök 18.
Osztálykülönbség 31, 52 56 68~.

84-86.' ' ,
Önállótlanság 46-47.
Önértékelés 14.
Önfertőzés, lásd Magános bún
Öngyilkosság 29, 58, 73, 74.
Onképzökör 26, 27, 33, 34.
Önnevelés 19.
Önzés 9.

Palladis rt. 91.
Pantheon rt. 57, 58, 89.
Papi hivatás 31, 36-38, 89-9&.
Pál Ödön, P. 36.
Párbaj 49, 51-52.
Pesti fiú 12-14.
Petőfi Sándor 90.
Pénz 14,' 17.
Pitroff Pál, 1. P. Pál ödön.
Pokol "21.
Pornográf-irodalom 50, 72-73.
Prostitució 13.
Protestáns középiskolák 30

35, 55-57, 61-64.
Pünkösti Andor 72.

Rákóczi F. II. 32.-33, 35.
Ráth·féle könyvkiadóvállalat 9.
Révai Testvérek 67.
Rokonok hatása, lásd Nagybá-

csi, Nagynéni.
Rokonok hatása 12.

Szabadságszeretet 10, 90.
Sárközi György 89.
Sik Sándor 5.
Singer és Wolfner 11, 48, 51.
Solí Deo Gloria 93.
Sportfiú 53.
Stréber 57-58.
Szathmáry Károly P. 6.
Szántó György 87.
Szent Imre 91.
Szent István Társulat 36, 88.
Szentjóbi Szabó László 6.
Szentkép 21.
Szerelem, 1. Kamaszszerelem.



Szerelmes levelek 32-33, 58,
85.

Szeretet 14-16.
Szerzetesek vezetése alatt álló

középiskola 9-10, 14-16,
21-23.

Sexuális élet, lásd Magános
bűn, Kiábrándulás, Prostítu
dó, Éjjeli mulatő, Utcaleány.

Székelv diák 35.
Szép Ernő 55.
Szépmíves Céh 35.
Szilárd János 6, 79.
Szinész 33-34, 90.
Színésznő 21, 72-7-4.
Szini Gyub 87.
Szitnyay Zoltán 38.
Szüz Mária, 1. Boldogasszony.

Tabéry Géza 86.
Tamási Áron 35.
Tanár 13-16, 13, 31-33, 35-

36, 51-54, 57, 58, 62, 64.
Tanári notesz 22, 54.
Tanonc 18, 19, 65-71, 72-76.
Tánciskola 11, 47.
Természet 35.
Tersánszky J. Jenő 16-19, 79.
Testvérek 31, 33, 68, 84, 89.
'Tiltott (Indexre tett) könyvek

15, 21.
Tiszta élet 71-72, 74-76, 88.
Titkos bün, lásd Magános bűn.
Tormay Cecile 11-12.
Történelmi óra 32-33, 83-84.
Törvénytelen fiú 14-16.
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Tóth Tihamér 76.
Totis Béla 74.
Tudathasadás 91.
Tudomány 15.
Túlvilági életre gondolás 13,

30, 40-45.

Uj Idők 90.
Unio rt. 79.
Utcaleány 11, 14, 18, 50, 68,

70.

Vallatás 50, 56, 58.
Vallási indifferentizmus 10, 15.
Vallási kr'izis 10-11, 20-22,

41, 60, 70, 71, 73-74, 84, 86,
88.

Vallásos hangulat 9-10, 13.
Vallásosság 9-10, 14, 36-38,

40-45, 49, 60, 88.
Váltó 12) 68.
Várkonyi Hildebrand 5.
Verselés 13, 14, 32-34.
Vezető típus 28, 41-42, 59, 83.
Vidámság, 1. Kamaszvidámság.
Vörösmarty 21.

Zálogház 60.
Zárkózottság, lásd Kamaszzár-

kózottság.
Zola 21.
Zsebpénz. lásd Pénz.
Zsidófiú 13, 20, 25-27, 53,

62.
Zsidókérdés 20-21, 25-27.
Zsidóösszetartás 30.
Zsigmond Ferenc 6.
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