
B Í R Á L A T O K . 

Hangay Sándor: Csaba ú t j án csillag porzik. Versek. Budapest, 
1025. 212 1. 

Hangav Sándor ebben a kötetben háborús verseinek hatodik kiadását 
bocsátot ta közre, összes munkáinak immár a huszonkettedik kötete gyanánt. 
Első munkája Szárnybontás címen 1908 ban jelent meg. E z t követte a 
Magyar ekével, majd a Csókok könyve c. verskötet. Azonkívül megjelentek 
tőle novellák, verses dráma, regény, filozófiai és esztétikai tanulmányok. 
Költeményeinek már két német fordítása is van, háborús versei pedig helyet 
kaptak a Magyar Könyvtárban is. 

Mély érzésű, őszinte, férfias l írája méltán rászolgál nagy elterjedett-
eégére. Háborús versei ugyanis nem egyszerűen a világháborúban szerzett 
benyomásait örökítik meg, hanem a magyar harci dicsőségnek a világháború-
ban való megnyilvánulását a régi vitézi erények egyenes folytatásának tün-
tetik föl. A hadrakeléskor pompás szivárvány indult a földről, mely á t -
ívelve az ürt , egyenesen Csaba útjával kö tö t t e össze a háborús jelent, mikor 
Tiszaközről nomád módra messze ú t ra kerekedtek a magyar hősök százezrei 
és ú j babérokat tűzve a régi dicsőség cserkoszorújába, a harcmezején á t -
dicsőült lelkük új szikraként gyulladt ki a hadak útján, hogy fényt adjon 
a Csaba-út sok csillagának. Magyar ka tona nem hal meg soha. mind haza-
száll majd messze idegenből s fiaikban tovább él örök dicsőségük. 

A legendás ősi virtuson kívül a hazaszeretet és lelkesedés szülte az 
önfeláldozás és hősiesség gigászi példák. A világ négy t á j á ró l hosszú sorban 
indult Urához sok ha lo t t i lámpa. Tisz tább tűz nem volt ennél a világon. 
Meg is becsülik őket odaát . Az Isten jobbján is vigyáznak a hazára. »Minde-
nünket odaadtuk, Erdélyország hogyha kér te : életünket, épségünket, nyomo-
runkat, hitet, k e d v e t . . . S láttuk Erdélyt szépnek, n a g y n a k . . . « 

De nemcsak az országért, hanem tűzhelyéért, családjáért , feleségéért, 
gyermekéért : a magyar jövendőért harcolt ez a katona t ípus. »Aludjál, aludjál 
két kis fiam szépen, virraszt az apátok fekete éjfélen, á lmotokat őrzi, féltve 
ügyel rátok.« A halál t osztó dúló fergetegben feleségére gondol a hős s a z t 
írja neki, hogy él és megvan, mert érte él és érte van. Kicsike a ház, pár 
lépés a kertje, ablaka parányi, onnan néz a bánatos édesanya délre vagy 
északra, nyugatra és délre, hol rendíthetetlen őr virraszt s gondosan vigyáz 
az ot thonra az akácvirágos magyar fa lura , a pártás má tká ra . 

Merőben ú j tárgyköre a költőnek a hadiröpülés. E z t a költői témát — 
a röpülőtiszt érzésvilágát — Hangay Sándor szólaltatta meg először irodal-
munkban. Mindezek az érzések zenei csengésű nyelven, a képeknek színes 
változatával jelennek meg költeményeiben. P . 

Forbáth Sándor: Vidéki örökség. Budapest, 1925. 96 1. Pápai 
Ernő kiadása. 
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A mosolygóan könnyed külsejű kötet, méltó kivetítése a belső tarta-
lomnak. A zöld zsalugáteres, rozmaringos ablakú fehér ház, hófehér kerítés-
sel ragyogó napsütésben, a falusi csend, a nagy Kék ég, a kövér tiszteletes, 
nád, rét, szőlő, hajladozó mák, mintha élne, bennünk volna, olyan eleven 
erővel rajzolja meg Forbáth Sándor a maga rendkívül fejlett színező képes-
ségével. Méltán dicsérhetni nála az igaz és őszinte hangulatot művészi módon 
kifejező nyelvet. 

Csak sajnálni tudjuk, hogy a hazafias érzés nem talál hangot Forbáth 
lantján. Ehelyett valami nagy bánat, végtelen csalódás nyugtalanítja lelkét és 
keserű lemondásban oldódik fel, ami nagyon mély és őszinte érzés, de mégis 
csak egyéni érzelem, az emberi közösséget hidegen hagyó. Formaérzéke hiva-
tot tá tennék Forbáthot arra is, hogy a magyarság mostani érzelmeinek ki-
fejezője legyen. (Körösparti.) 

I>ampérth Géza: A gárda virág-). Regény. Budapest, 1925. 168 1. 
Pallas kiadás. 

Loránth András nemes ifjú Fekete György gróf körmönfont rábeszélé-
sére belép a testőrgárdába. A cigányozáshoz, szántás-vetéshez szokott ifjú 
szívesen megy Bécsbe, hogy ot t kiinüvelődjék. Nagyapja, az öreg kuruc, nem 
hiszi ugyan, hogy jóra vezetne ez az újabb német praktika. Andrist meg 
is szédíti a bécsi levegő s egy estélyen megcsókolja a gyönyörű Mimi grófnőt, 
akit az udvari cselszövény neki szánt feleségül. Mikor erről anyja értesül, 
nevelt leányával, Esztikével, akinek Andris még eMndu'ása előtt hűséget 
esküdött, hamarosan Bécsben terem s bátor fellépésével nemcsak Andrist 
téríti vissza a helyes útra, hanem az erkölcsöket gondosan féltő királynét 
is meggyőzi Andris ártatlanságáról Mimi grófnéval szemben. A királyné meg-
bocsát a daliás ifjúnak, testőrhadnaggyá lépteti elő s a gárda köte'ékéből 
idő előtt elbocsátja. Boldogan tér haza, Esztike oldalán, elhagyott falusi 
birtokára. 

Az író a mese keretébe ügyesen illeszti bele a Mária Terézia-korabeli 
vidéki magyar nemesi élet rajzát , a testőrök nemes irodalmi törekvéseit., 
a bécsi magasabb és udvari körök életmódját és szándékait. A magyar világ 
rajzában reális, a szemé'yek jellemzésében idealista. A kellemesen folyó elő-
adás, az egészen elömlő nemes derű és komolyság kedves olvasmánnyá teszik 
a kis regényt. (H. L.) 

Péchy-Horváth Rezső: Havasi csend. Nemzedékek-kiadása. 1925. 
123 1. 

A svájci környezetbe szorí tott novellák közül a Térkép a homokban és 
A diákleány a rosszul értelemezett pacifista világfelfogás szellemét áraszt-
ják. »Mindazokra katonai börtönök várnak, akik engedik megrugdosni magu-
kat a mi'itarizmus va'amelyik elbolondított szolgájától, valami vadparaszt 
szakaazvezetőtől. . .« (99. 1.) Az ilyen megállapításokban van valami kegyelet-
sértő azokkal a hősökkel szemben, akik hazájukért (s nem miként szerzőnk 
hiszi militarizmusért!) a világháborúban életüket áldozták. Aránylag kevés 
olyan magyar honos volt, aki idegen földre menekült s amíg a magyar fiúk 
ezrei vérezték a Kárpátoktól a Doberdóig »1apítva élt — miként a szerző 
írja — nem zúgolódva, hanem himnuszos hálaimákat zengve napról-napra, hogy 
emberien és biztonságban élhetek, élhetjük a legdrágább emberi téboly elől 
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elrejtett egyedüli kincsünket: a puszta életünket.« (109. 1.) »Gőgösen verem 
a mellem ma is, hogy otthont adtam egy forradalmár magyar katona-
szökevénynek!« (110. 1.) — Másik kifogásunk a szerző stílusát illeti. Csak 
a pesti írók rontott magyar nyelvében állják meg helyüket az ilyen ki-
fejezések): »váratlanul jelent meg, mintha valami jól emelkedő eülyesztő 
köpte volna fel«. E könyv kapcsán is rámutathatunk, hogy a magyar nem-
zeti irodalom nemzeti és erkölcsi tovább fejlődésének megvalósulását a mai 
modern magyarnyelvű irodalmon át nem várhatjuk. Ezek lehetnek egyesek-
nek kellemes olvasmányok, szórakoztathatnak is, de igen-igen távol esnek 
nemzeti törekvéseinktől és vágyainktól. (Zr.) 

Finta Sámlor: Szenvedés. Szombathely, 1925. 100 1. Nemzedékek-
kiadása. 

Az emberi élet mosolyra váló szenvedéseit tárgyazza ez a nyolc cl 
beszélés. Nem sötét, komor hátterű, megrázó véget rejtő szenvedések ezek, 
hanem könnyek mosoly között, vigaszt nyújtó, enyhet adó, az örömben 
felolvadó szenvedések. A hűség legendája a Bibliának ügyesen utánzott nyelvén 
mandja el az emberpár küzdelmes szenvedéseit a paradicsomból \'аДо kiűzetése 
után. A kis Gróf Jaiáved a tanítójától hanyagságáért kapot t dorgálásait 
feledteti a beteg anyjáról és kis testvéréről való gondoskodása. Tóth Ambril« 
honvédet társainak csipkelődéseiért kárpótolja a maga fabrikálta láda sok 
mindenre alkalmatos volta. Márton tisztiszolga szenvedése is feloldódik foga-
dalmának becsületes megtartásában. Van tehát szenvedés, de minden szen-
vedésben benne rejlik a feloldó vigasz. Ez a tanúsága az elbeszéléseknek. 

A szerző stílusa egyszerű és keresetlen. A dunántúli, vasmegyei nyelv-
járás sajátságait ügyes kézzel szövi nyelvébe. A biblia ódon beszédét is meg-
lepő szépséggel másolja. Nyelve itt és Az ének legendájában a legszínesebb. 

(—sz. —ó.) 
Egri Viktor: Pierre találkozása. Berlin, 1925. 
Nem tudom, hol él ez az Egri Viktor, de stílusán és témakörén olyan 

közömbösség érzik, hogy bátran lehet valamelyik fővárosi lapnak a tárca-
írója. Ennek a rovására írom, hogy szereti az érzékiség enyhe csiklandozását. 
nem igen érti a nemesebb emberi érzéseket, szívesen rajzol csinált, mester-
kélt, valószínűtlen lelkiállapotokat. Az olvasó érdeklődését a napi élet szen-
zációival akarja kielégíteni, a világot a napilap felszínes, alkudozó világ-
felfogásával szemléli. S t i lœa azonban könnyed, ha nem is meleg; kompozí-
ciója ügyesen éleződő, ha nem is szilárd és erős. Gondolatvilágának a magyar 
lélekbe való elmerülése nélkül igazi magyar író nem lesz belőle. (L.) 

Bónyi Adorján: Jómadár. Regény.Budapest, 1925. 132 1. Légrády-
kiadás. 

A regény egy jóindulatú vásott fiatalemberről szól. A vidám fiú külön 
böző cseltevések után megszerzi nővérének vőlegényül az t a férfit, akit a 
leány szeret. A regényíró helyzetei nem mindenhol hihetők el, de alakjait jól 
jellemzi. A kisvárosi emberek elevenen jelennek meg regényében a maguk 
kicsinyességével és pletykálkodásával. Szívesen olvastuk a könyvet. (B. B.) 

Alszeghy Zsolt: Vállatok. Budapest, 1925. 148 1. Pallas-kiadás. 
Az utóbbi idők l'art pour l'art és bátortalan kertelésekbôl álló irodalmi 

bírálatai után, egynéhány kitűnő esztétikus és kritikus igyekszik az örök 
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szép látószögéből az újabb magyar szellemi termést értékelni. Alszeghy neve 
józan konzervativizmusával, t iszta erkölcsi felfogásával, a jelenségek mélyére 
látó szemével, finom ízlésével, nagy tudásával közöttük is kitűnik. A XIX. 
század lírájáról írt nagyszabású, a fejlődést, illetőleg változást pompásan 
megértető műve e tárgynak sok problémáját oldotta meg. Ebben az újabb 
munkájában szintén belehelyezkedik a magyar szellemi élet változásaiba és 
azokban keresi az írók fejlődésének, tárgykörének, dolgozási módjának ezer 
okát vagy eredményét. Művészete abban rej'ik, hogy e szociológiai, sőt majd 
nem biológiai módszerrel is tisztára ideális esztétikát fiz, mert a módszer 
kereteit hiánytalanul ki tudja tölteni a léleknek szervezetünkben megjeleni" 
reakcióival. Tulajdonképen ezzel menti át az új, mondjuk modern esztétikai 
ezedményeket a józan konzervatív irány kerékvágásába, .lellemző rá, hogy 
nagy tudományát nem fitogtatja haszontalan összehasonlításokkal, nem vágja 
mel'be olvasóját tetszetős idegen idézetekkel, filológiás szőrszálhasogatá-
sokkal, hanem egyszerűen beállítja íróit, kedveltjeit egy-egv pompás távlatba 
s elmagyarázgatja azt, amit o t t lát. Ebből a távlatból nem rekeszti ki a 
hibákat, nem tolja benne olőtérbe az erényeket, ezért a gyanakvót is meg-
győzi. — Herczeggel sokan foglalkoztak, Alszeghy megállapításai mégis egé-
szen újak. Szellemesen kiemeli egy idézetét s abból világítja meg annak íróját: 
nagyítóüvege „domborulatában — mondja — van valami egyéni, valami 
önkéntelenül torzító, ami hozzásegít az író lelkének megismeréséhez". És ezzel 
kezünkbe adja Herczeg egész lényegét kezdve onnan, ahol a Gyurkovics-
lánvok történetét — helyesen — derűs szatírák sorának tünteti fel, a tör-
téneti regényírót merészebb kezű Székely Bertalannak, a drámaírót pedig — 
egyetlen igazi drámájában, a Bizáncban — a jelen emberében visszahangot 
keltő, örökké élő mozzanatot kifejező „alkalmi" költőnek. Herczeg „elvará-
zsolni, meghatni tud, embert rajzolni pompásan szokott, mesét szőni tündérie-
sen ért — de tud embert is formálni, szobor-embert". Ez a befejező ítélet 
— és ezt nagyszerűen bizonyítgatja, anélkül, hogy 6záraz volna. — Rákosi 
Viktorról, a humorista Sipuluszról szeretettel, tisztelettel veszi le a bohóc-
sipkát és megmutatja agyának nagy gondolatait, nemzeti gondjait, szívének 
melegségét, bána tá t — szóval: a nemes magyart . Ebből vezeti le humorát 
és megható témáit egyaránt. „A józan ember előtt a mi világunk törtető 
bábjátéka komikus, de mivel emberi, hát szomorú is." Ez a vallomás adta 
Alszeghy kezébe Bákosi Viktor lelkét s maga az író jelentette ki életében, 
hogy senki őt úgy meg nem értette, mint szerzőnk. — Szemere Györgyben 
bemutatja az igazi zsentrit, aki fajába a nemesebb embert akar ja szugge 
rálni. Levezeti származásából, környezetéből, tapasztalataiból azokat a 
regényalakokat, akik az ő társadalmi prob'émáit viszik színesen, változato 
san, bár a 'akjuk „megformálása" nem sikerül. — Domonkos Istvánt, mint a 
falu elbeszélőjét, a tükrözött élet sokoldalúságát mély szeretettel meg-
elevenítő, kipepocselő íróját nézi. Azt, aki lá t ja az életet, azt lerajzolja, de 
a hozzá való mo?ét csak vázolja. — Tarczai Györgyben a nagy művelődés-
történeti ismeretből korokat és embereket híven feltámasztó írót nézi, aki 
megbízható adatokból, kevés hozzáképzéssel roppant érdekes rajzokat ad — 
de benne a tudós elnyomja a költőt. — A lírikusok közt Kozma Andort 
a századvégi nemes, teljesen magyarrá lett liberalizmus pompás verselőjének, 
finomlelkű költőjének tar t ja . Sajó Sándorban a tüzes, önmagából, a tiszta 
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szívéből fakadó erős nemzeti, családi és emberi érzések dalosát dicsőíti. 
Móra Ferenc nyelvének sajátos szépsége, tősgyökeressége, hangjának bugása 
ragadja meg és családias érzését emeli ki. Reményik Sándort annak lírájából 
kiharsogó útmutatása alapján ítéli meg: „a sajátos természetérzék sajátos 
lelkének természetes vonása, milyen nemes szemérme, csendes szomorúsága, 
békés problemavi'ága". A lélek és a forma nála összhangra talál, tehát igazi 
poéta. Aprily Lajos harmónikus verseiben Erdély szívét, emberi bánatait, 
álommeséit csodálja meg s azokat Tompa Mihály legszebb elégiáihoz hason-
l í t ja , kiemelve az író egyéniségét. 

A „vázlatok" sok új gondolatot, igazságos értékelést, kitűnő beállítást 
és gondos fejtegetést hoztak. Írójuk a jövő összefoglaló kritikusa számára 
egyengeti bennük az úta t . Pitroff Pál. 

Verő György: A Népszínház Budapest színi életében. Buda 
pest, 1925. 340 1. 

Verő György munkája két részből áll. Az e'ső részben a színészet tör-
ténetével foglalkozik, a második részben a Népszínház ötven esztendős műkö-
dését mutatja be. 

Az első rész nem sikerült. Az írónak nincs meg a kellő történeti isko-
lázottsága ahhoz, hogy a helyes adatokat a rég elmúlt kor képzeletalkotta 
történeteiből biztos kézzel ki tudja válogatni. Ezenkívül az olvasó érdeklő-
dését sem tudja fölkelteni. 

A második rész azonban, mikor a szerző kortársi viszonyban áll 
szereplő személyekkel s az eseményeket az együttérző tá r s szemüvegén keresz-
tül mutatja be: nagyon érdekes és értékes munka. Érdekee, mert szinte 
novellaszerű frisseséggel és élénk elbeszélő hangon tárgyalja a Népszínház 
dicsőségét, sikereit, bajait . Értékes, mert nagy szolgá'at azok számára, akik 
bepillantást akarnak nyerni a Népszínház félévszázados működésébe. 

Verő György alapos körültekintéssel, nagy hozzáértéssel és mély szere-
tettel írta munkájának ezt a részét. A szereplő személyekkel együtt örül, 
velük szenved. Kívánatos volna, hogy a többi magyar színházak is megírat 
nák történetüket ilyen munkákban. (B. B.) 


