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A FURXESI POLGÁRMESTER. 
Gecryi's Simonon rec/éni/e. (Révai. 
1842.)' 

Simonont már nem ks.ll bemutatni a 
magyur olvafónab. ,.A besurranok" cí-
mű regénye- a tavalyi év egyik nagy si-
keic- volt. Minden egyes könyve izgál-
n.as, mint a datektivregónyek. de , lé-
Ickábrázolásának teljessége, légkört te-
remtő ritka ereje, lüktető stilusának 
fojtott hangulata magasan az átlag 
íölé emeli. Előkelő' helye - van a mai 
európai irodalomban. Annak az uj rea-
lizmusnak egyik legjobb képviselő.ie. 
amelytől a kritikusok a regény föl-
lendülését várják. Ebben a könyvében, 
úgyszólván semmi szokványosán de-
tektívregény-szerű elem nincs. A szín-
hely ismét Flandria, mint annyi Si-
menon-regényben. Hőse a esentos, ri-
deg, könyörtelen polgármester, a meg-
döbbentő zsarnok, aki érthetetlen ka-
landjában elveszti a csatát ellenzéké-
vel szemben, de \égül mégis sikerül 
megmentenie életének ' mozdíthatatlan, 
nyomasztó és félelmetes rendjét. Köz-
ben sorra villannak föl a remekül 
meglátott arcok és jellemek; szinte a 
mi torkunkat fojtogatja a regény hő-
seire lecsapó végzet, s mélyen megren-
dít az a dermesztő őiüiet,' amely a 
polgármester furcsa .életét kisiklatja.' 
A francia kritika osztatlan elismerés-
sel fogadta ezt a regényt, kimagasló 
műnek tartja, a jellemteremtés és tár-
sadalomábrázolás remekének, — a pá-
ratlanul gazdaci Simenon-életmű egyik 
hatalmas alkotásának. Fordította Ró-
nay György. 

KÉT ASSZONY. Thury Zsuzsa regé-
nye. (Révai. 1942). 

Anya és leánya, két nemzedék. .sze-
retet és szerelem tragikus összeíalál-
kozásáról szól Thury Zsuzsa új nagy 
regénye, az őszi idény irodalmi meg -
lepctcse. Egy pesti nagypolgári család 
két asszenynemzedékének "drámai har-
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ner,.;éf:gel, fcrrktlai:>s.-;'n: al, az em'cer-
J.bi á.'o'.é.-r-k r.z. : ' :r :-'.;>> ésével. 
amcl.'.* hx ínmíi cl(.zf) refényét,- i; nat,y-
-ikt.ü fíif.w-i'tcn '¿;i--22-in :.» 'i'IIwni.'Z-
t t . T i u u y Z.-'t;» .a bát-.-;;r. merít 'íz élet 
ví.ij'ív r.iT. ' i.ya\:.b'>í. biztos 
kt-K/cl ';í.ciji' k: ; jiil; .•ve/i \" -o,<„t. 
n::r:!;;'. n. duk. -;k, v:-/.'>p.vik ¡¡'.¿•lyi're" 
r.úz; nc;n elmélkt-f1:!: ifsliit'íi!., .vun'm 
elénk vetili <";!:et s n..,ujvai ragad a 
vali^-áiin;'!; a/okba -a '.é:?i;zetá;iitúan 
izgalmas áramaiba, amelyekben a sor-
;rk alakulnak, teljesednek és betel-
nek. S ezek a sorsok nem a kiválasz-
tottak útját mutatják: azok az erők. 
amelyek a regény hőseinek életét moz-
gatják. ugyanígy érvényesülnek mind-
nyájunk életében. A mi életünk, a mi 
sorsunk drámáját írta meg Thuiy Zsu-
zsa, a valóság mély ismeietével. el-
sodró lendülettel s clyan biztos realiz-
mussal. amclv regényét a legújabb 
macyar irodalom jeles alkotásává 
avatja. Thury Zsuzsa a szenvedély és 
s/envedés hatalmas cróit mozgatja 
meg s új oldalával mutatja meg az 
életet. Jelentős ez a mii a/. írónő pá-
lyáján. A ' borítólap rajza IVrr.álh 
Aurél festőművész munkája. 

CSALÓKA SZIVÁRVÁNY. Tamási 
Áron színm ive könyvalakban. (Réva\ 
1B-Í.3J. 

1S42. október 24-én mutatták be a 
Nemzeti Színházban Tamási Áron új 
darabját. Ez a színmű mcst könyv-
alakban is megjelent s ezzel nemcsak 
az író híveinek és a magyar irodalom 
barátainak szerez örömet,, hanem az 
immár nyomtatásba rögzített szöveg 
elmélyedőbb tanulmányozasával foko-
zottabban válik lehetővé e kivételes 
értékű 'mű szépségeinek és értékének 
megvizsgálása. Tamási, akár csak no-
velláiban és regényeiben, darabjaiban 
is új utakat nyit meg és egy új. a 
maga külön világának szilárd törvé-
nycin nyugvó drámai műfajt teremt. 
A valóságot cs a költészetet forraszt -
ja ergyé, gazdagabb világot tár fel, a 
népi képzelet bősége csillog jelenetei-
ben. Skálája a legjátékosabb könnyed-
ségtől a hamleti mélységig ér. A mo-
dern színjáték kereteit két irányban 
is kitágítja: a cseda íelé és a lélek 
F/imboIumckaí teremtő mélységei felé. 
Az új magyar, irodalom kiemelkedő 
alkotása a „Csalóka szivárvány", mely, 
mint az igazi drámai művek, olvas-
mánynak is elragadó és lebilincselő. 
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