
B Í R Á L A T O K . 

Térey Sándor: Visszatérés. Budapest. Év nélkül. 224 1. FrankИв-
kiadás. 

Tersényi Adám, a német telepes Tersény község földesura, őseinek le-
apadott, jórészt zsidókézre került birtokán özvegyen marad két kis fiával, 
Györggyel és Imrével. Györgyben nagyszerű zenei hajlamok ébredeznek, de 
atyja hallani sem akar fia szándékáról, hogy zenésszé képezze magát, mert 
ő mogyei hivatalnokot akar belőle nevelni és nem cigányt, a világ csúfjára. 
György azonban oly feltűnő tehetséget mutat, hogy atyja végre beleegye-
zik, hog)' egy híres mester iskolájába® hegedülni tanuljon. Különböző buda-
pesti élmények után György hazamegy, nőül veszi fiatalkori eszményképét 
s a kivárosi élet egyhangúságából menekülve, a zeneszerzésben keres enyhet 
és megnyugvást. Felesége nem érti meg s visszamegy anyjához Bécsbe. 
Györgyöt egymásután a legnagyobb csapások érik. összekülönbözik a kis-
városi társadalommal, a tagosítás miatt magukat becsapottnak érzett 
parasztok rágyújtják a házat, atyja meghal, akinek költekező életmódjával 
csinált adósságai miatt a birtok csak nehezen menthető meg. Ilyen körül-
mények között kapja a meghívást egy bécsi hangversenyre, hol az udvar 
jelenlétében nag)- sikerrel játszik. Ennek hatása alatt visszatér igazi hiva-
tásához: a zene műveléséhez. 

A különösebb bonyolítás nélküli mese könnyedén gördül. Előadásában 
biztonság érzik s ez a regény egyik kiválósága. A nyelve nem nagy érzé-
kieket hordozó, de a meséhez tngedelmesen simuló, nem nagyon színező, de 
jóveretű magyar nyelv. Mint általában a hivatott művész a maga anyagát 
hü szolgájává tudja tenni az ihlettség percében fogant eszme megvalósí-
tására, hasonlóképen könnyedséggel és keresetlonséggel bánik tárgymüvészete 
anyagi hordozójával: a nyelvvel és ez a másik kiválósága regényének. 

Személyei élő alakok, jól mintázott emberei a nyolcvanas éveknek. 
A mellékalakok gondosan kimért körben mozognak a főszemélyek körül. 
Szinte pontos mérlegeléssel vannak beállítva és kiki a neki szánt szerepkör 
'bevégzése után eltűnik, meghal. A szereplő személyek közül — körülbelül 
kuszán vannak — a fele meghal a regény végére. Huszonöt év alatt végre i* 
lehetséges ennyi halott, de azért az olvasó csodálkozik. 

Van még valami kifogásolni valónk. És ez — úgy látszik — a mai 
igényekhez mért szexualitásnak a regénybe való erőszakolása. Nem hinnénk, 
hog)' e nélkül ne lehetne regényt írni, még a mai olvasóközönségnek is, 
hiszen méltán legnagyóbbnak mondott és csodált regényíróink bámulatos 
tisztaságban tudják megtartani személyeiket s ez nincs népszerűségük róvá-
eára. Mi szükség Györgynél, a fiatal diáknál, betegségében, a neveidnővel 
való jelenetre, vag) minek a nászéjszaka beállítása? Erotik um nélkül is 
van művészet, sőt az erotikám nem is művészet, minek tehát megrontani 
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a műélvezetet egy disszonáns, kirívó, semmivel nem indokolható és emiatt 
hamis hanggal? 

A Kisfaludv-Társaság jutalma nem ért méltatlan művet. Ereje és jeles-
eége kétségtelenül az előadásban és jellemzésben van. Árnyoldalai ezeket a 
kiválóságokat nem rontják le. Halász László. 

Kodolányi János: Börtön. Regény. Budapest, 1925. 
Egy dölyfös parasztemberről szól a regény, aki a tehetetlen, öreg édes-

apját is pörbe viszi a földje miatt . Nagy kevélységében nem ismer sem Istent, 
sem rokont. Csak magában bízik. De súlyos csapások érik. . A lova meg-
döglik, a felesége meghal. A csapások teljesen elkedvetlenítik, megváltoz-
tatják. Űgy lá t j a , hogy nem érdemes küzdeni. A dolgos, büszke parasztból 
dologtalan, iszákos ember lesz, míg végre fölakasztja magát. 

A regény hősének börtön a világ. Börtönén csak úgy tágíthat, lia 
a földjéhez még többet szerez. A paraszt ember föld-éhességét, a földhöz 
való ragaszkodását kitűnően mu ta t j a be az író, de a rossz tulajdonságait 
erősen túlozza. Az ő paraszt embere kevélyen lenézi és gyűlöli az urakat. 
Nagyon kegyetlen. Kegyetlenségében és fösvénységében a beteg feleségéhez 
nem hív orvost, mert az orvos és a patika sok pénzbe kerül, de a beteg 
lovánál nem sajnál semmi áldozatot. 

A gimnáziumot végzett parasztlegény és a folytonosan káromkodó, 
minden jóérzés nélküli, fiatal parasztleánv alakjai rajzolásánál erősen túloz 
az író. A magyar falut sötét realizmussal festi. Szomorú ez a kép nagyon. 
Jóérzés, emberszeretet sehol nincs. Érdek, rosszindulat, reménytelenség vonul 
végig az egész történeten. Mindezeknek ellenére érdeklődéssel olvastuk, mert-
meséjét ügyesen szövi ée sehol nem unalmas. Jóllehet Móricz Zsigmond 
erősen hatot t reá, meglátszik a regényen, hogy tehetséges író munkája. 

(B. B.) 
Fillta Sándor: líobinsoii szigetén. Szombathely, 1925. Nemze-

dékek kiadása. 
Meleg érzés, színes szó, könnyed dallam: ez jellemzi Finta Sándor 

kötetét. A szó színessége ellenére is közvetlen, a sok keserű élettapasztalat 
ellenére is lelkes. Rendesen az önmegfigyelés lélekelemzése szól a verséből, 
ami az emlékek túlsúlyát biztosítja; az élmény erős hatása inkább el-
némítja. Jellemző bizonyság erre, hogy a világháborús dalok sohasem a 
keserű áradatban, mindig a magány percében születtek; olyanok, mint a 
holttesttel fedett mezőn a pacsirta éneke. Van benne tudatos törekvés a 
kompozícióra és gondos figyelés a stílus szépségére. Ez a kettő a költő 
meleg szívét néha kissé távolabb tolja az olvasótól, néhol pedig az érzés 
vagy hangulat okának, helyzetiségének elhallgatásával nem tud meghatni. 
A derű és fájdalom váltakozik benne. Közülük a fájdalomhoz simul jobban 
a szava. Gondolati tartalmát nem kristályosítja ki; ebben valami ködöe-
ség nvügét érezteti. Fejlődött-e, vagy fog-e még fejlődni? — nehéz kérdés: 
azt hiszem, a forma és közvetlenség hangjában fejlődött, de erőben, mély-
eégben nem. (L.) 

Földi Mihály: Valakit szeretni kell. Budapest, 1925. 
Ebben a ' kö te tben tizenkilenc elbeszélést közöl Földi Mihály. Témái és 

alakjai nagyon változatosak. A szegény mesteremberekről éppoly érdekesért 
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ír, mint a gazdag urakról, a szelíd, jóságos asszonyokat éppoly élethűen 
eleveníti meg, mint a kacér, tetszenivágyó nőket. Alakjait nagyon gondosan 
jellemzi. Általában a nemes érzés uralkodik minden személyén, akik érző, 
élő emberek. Helyzetei csak ritkán túlzottak. Elbeszélő hangja kellemes, 
az érdeklődést mindvégig ébren tudja tartani. Mélyebb problémákkal is fog-
lalkozik. Kifogásoljuk azonban némely novellájában az erős érzéki jelene-
teket, s ezenkívül a néhol előforduló ilyen kifejezéseket: „gömbölyű nagy 
fejére ráloccsant a nap". Földi Mihály könyve azonban így is a tartal-
masabb elbeszélő-köteteink egyike. (B. Ii.) 

Ií'j. l iókay János: Mario. Regény. Budapest, 1925, 156 1. Athe-
naeum kiadása. 

A regény egy tengerészből lett pincér szerelmi története. Alakjait 
— pincérek, kenyereslányok, szállodai alkalmazottak — az életből vette 
ugyan az író, de szinte komikusan túlzó intelligenciával díszítette fel. 
Az egyik kenyereslány így beszél a regény hőséhez: „ I t t vagyok én, a szü-
letett párod, aki megértelek! Miért nem kellek neked? . . . Igen, értem a 
nyelvedet, értem a véred zúgását és versenyt vágtatok a képzeleteddel. 
A Vezuvok lánya vagyok és az ölem olyan, mint a forrongó kráter. A csó-
kom meg a nápolyi borhoz hasonló, mintha illatos vérbe mártanád ajkadat. 
A mámor hevében száz polipkarom támad, átkarollak és magamba szívlak, 
mint a tengerirózsa. . . Maradj mellettem a parton és felejtsd el a tengert, 
gyönyörködj viharzó testemben, mely fölött villámok c ikáznak . . . " Ez Szo-
mory-stílus az egyébként világos beszédű regényben. Sehol sem unalmas, de 
nagy hibája, hogy a szerző az elbeszélés menetében nem egyezer durvaságig 
menő erotikumot tűzdelt. Erre semmi szükség sem volt. (B. B.) 

Hegyi István: Szegénység. Szeged. Koroknay-kiadás. 
A falu népének fájó problémáit szedi össze kötetében Hegyi István. 

Nagy, nehéz problémák ezek, de Hegyi szívének melege mindig talál valami 
csendes, elpihentető kiutat. Ez a lelkiség adja meg a kis kötetnek a legérté-
kesebb újságot. De a szeme is pompásan figyel meg, a tolla is ügyesen 
örökít meg. Novellái gondos egésszé tömörítik az élet apró torzóit. Meg 
tudja találni az eseménynek művészet szempontjából leghasznosabb magját 
és egységet biztosító oldalát. Ebben talán Gárdonyi a mestere, de a nép-
ből való származás Hegyi hangját és megszólaló szívét mássá formálta: 
az ő szíve nem szólal meg, csak a légkör melegét adja, az ő hangja nem 
reprodukál, hanem önkénytelen. Az író elbeszélése egybeolvad a szereplők 
beszédjével: kifejezésben, hangulatban. Érdeme az is, hogy témájában vál-
tozatos: mert nem kívülről nézi az egyszerű embert. Ilyeoi, híven ma alig 
is örökíti még valaki. A melegség, a témagazdagság és a kerek forma azt 
engedi sejtetni, hogy Hegyi' Istvántól még sok értékes munkát várhatunk. 

(L.) 
Takáts József: Aranyos hiilon. Budapest, 1925. 79 1. 

A kis verseskötet inkább a tartalmával kap meg: az egyszerű, meleg, 
tisztességes érzésvilággal. Ennek kifejezése is egyszerű, közvetlen, mester-
kéletlen. Nincs problémája, csak szomorúsága; nincs verselő művészete, csak 
egyszerűsége. De ez egyszerűség mögött néha kevés a tartalom, néha szinte 
üres a vers. Máskor problémáskodó a tartalom, de ilyenkor hideg a fial. 
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Ninee újsága, a forma, a kép, a szó, még a megelevenítések is megszokot-
tak, de a végig egyszerű lélek köntöséül jól illenek. Ereje az egyszerű, kni-
ves dalokban van. (L.) 

Liszt Nándor: Csillagos ég'. Budapest, 1925. 72 1. 
Az ötletes Lisztins leveti kacagtató álarcát ebben a verseskönyvben 

» ránk tekint a csillagos ég varázsától ihletett költő, aki vágyó lélekkel 
ku ta t j a Atlasz terhének titkait. Liszt Nándor fiatal poétáink egyik leg-
tehetségesebbje. Amiben poézist talál, a lelke visszhangot ver s költői elgon-
dolásainak méltó kifejezésére utat talál duzzadó formakészségében. Nem egy 
verse megfogja szívünket. Gondolataiban, érzéseiben, kifejezéseiben és nyelvé-
ben is törzsökös magyar. С/л.) 

Gábor Ignác: A magyar ritmus problémája. Budapest, 1925. 
196 1. Lampel-kiadáa. 

Ez a könyv Gábor Ignác ritmikai munkásságában a második állomás. 
Tizenhét évvel ezelőtt megjelent könyvében rámutatot t arra, hogy a magyar 
ősi ritmus és más finn-ugor népek ritmusa lényegesebb sajátságaiban egyező 
az Edda-dalok ritmusával. Ritmusunk későbbi fejlődése feltűnő analógiákat 
muta t az ó-germán vers ritmusával. Bizonyítani törekedett, hogy szemben 
az eddigi tanításokkal, a ritmikai hangsúlynak mindig össze kell esni a mon-
dattani hangsúllyal, vagyis hogy az ütem lüktetőjét az értelmi (logikai, mon-
dattani) hangsúly adja. Ha pedig a verssor súlytalanul kezdődik, az nem 
adhat lüktetőt, ictust, hanem ütem-előzőnek tekintendő, mivel Arany János-
nál is sok súlytalannal induló sor található. Arany Jánoá nem ezeket, hanem 
a következő hangsúlyos szótagot vetto lüktetőnek, mert csalhatatlan a rit-
musérzéke, sohasem tévesztette szem elől az értelmi és ritmikai hangsúly 
azonosságát. Igyekezett igazolni, hogy az alliteráció nem versdiszítő cifra-
ság volt, hanem a verssorok lüktetőinek összecsendítése által a félsorok össze-
fíízésóre szolgált. Aztán azt próbálta kimutatni, hogy az ősi magyar vers-
formában az ütemek súlytalan szótagjainak a száma folyton nagy szabadság-
gal váltakozott és hogy súlytalan nélküli, csupán lüktetőből álló egytagú ütem 
is egészen szabályos, a többivel teljesen egyenértékű volt. Majd legrégibb 
költészetünk termékeit ritmizálta és arra az eredményre jutott , hogy azok 
az ő ritmikai törvényei szerint akadálytalanul ritmizálhatók, különösen, ha 
azokat nem a mostani kifejlődött alexandrinushoz mérjük, hanem ha törté-
neti gondolkozással a magyar vers ritmikai fejlődésének egy-egy fázisát lát-
juk bennük. Foglalkozott még a különféle ütemű verssorok kialakulásával. 
Legősibb verssoroknak a négyütemű alexandrinus-tipusú verssort t a r t j a . 

Az előttünk fekvő könyv — a szerző eddigi ritmikai tanításainak meg-
ismétlése után — behatóbban foglalkozik Zrinyi Miklós verselésével. Ennek 
veretechnikájában az alexandrinus fejlődésének egyik fázisát lát ja. Azon-
kívül az ütemelőző meglevését igyekszik tisztázni. Végül az első könyvére 
tet t kritikai megjegyzésekre reflektál, Horváth Cyrillnek a Régi Magy. Köl-
tők Tárában foglalt verstani megállapításaival vitázik és Horváth Jánosnak 
я Magyar ritmus, jövevéuy-versidom című könyvével polemizál. 

Gábor Ignác meg volt róla győződve, hogy tanításai forradalmi jellé 
gítek az eddigi ritmikai elméletekkel szemben, mert ha igazaknak bizonyul-
nak, a magyar ritmikának törvényeit teljesen felforgatják és az egész ritmS-
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kai rendszert rombadöntik. Mindazonáltal a magyar ritmika művelői és mes-
tered, legjelesebbül Négyesy László, ezekre az új tanításokra nem válaszol-
tak, hanem eszméit agyonhallgatják. Akik pedig tudomást vettek róla, vagy 
bántó módon kicsinyelték az eredményeket, vagy pedig a forrás megnevezése-
nélkül új verstani kutatások tengelyévé tették. Így mondja ezt Gábor Ignái--

Azt meg kell állapítanunk, ihogy Négyeey László vitára hívása olyaa 
hangnemben történt, amelyre semmi szín a la t t nem támadhat kedve vitázni-
Mert Négyesy László „nagy kegyesen mentegeti" Arany János súlytalan kez-
detű sorait; „nem is diluviális, h a n e m . . . antediluviális felfogás uralkodik" a 
magyar ritmikában (értsd Négyesynél): a verstani kézikönyv adatait egy 
gondolkodáshoz szokott diák is kétségbe vonhatná; Négyesynek nem let t 
volna szabad más ritmust keresni Arany verseiben, mint amilyent Arany 
János érzett benne; olyan szerep jut a hangsúlynak Négyesynél, mint Orosz-
országban a dumának . . . irgalmatlanul elhallgattatták. Költőink botfülűek 
voltak, csak metrikusainknak adatot t meg a helyes ritmusérzés isteni szik-
rája. Négyesy körömszakadtáig védelmezte teóriáját (tehát úgy látszik mégis 
nyilatkozott); Négyesy szerint Gyöngyösit szekundába kellett volna ponálni; 
óvatosan stilizált Höfer-jelentés Négyesy nyilatkozata, stb. Ennyire szemé-
lyes éllel nem lehet tudományos vitát folytatni. 

Arról van szó, hogy Négyesy László eddig nem hajolt meg Gábor Ignác 
tanításai előtt s nem hajlandó azoknak csalatkozhatatlanságát és megdönt-
hetetlenségét elismerni. És igaza van. A ri tmust alkotó, a lüktetőt teremtő 
logikai hangsúly (értelmi hangsúly) statuálásában megegyezik tanításuk. I t t 
tehát Gábor nem halad ú j csapáson. Az ütemek változó szótagszámát szín-
tér. megtaláljuk mindkettőjük tanításában. Az alexandrinus nagy változatos-
aágáról már Dengi János az t mondja 1884-ben megjelent Verstana 26. olda-
lán, „ha a hatos tagnak csak e három vál tozatát vesszük: 3/3, 4/2, 2/4, 
а г egész sornak e kilenc vál tozata lehetséges". Az ütemelőzőt, ha nem is ezen 
a néven, megtaláljuk Arany Jánosnál, de megvan Denginél is. Azt írja i. m. 
13. oldalán: „Van eset, mikor az ütemnek nem az első tagja van kiemelve, 
hangsúlyozva, hanem más; de ez csak akkor történik, ha az értelem súlya 
nem arra a tagra esik, vagy ha az ütem első tagja súlytalan szó (kötőszó, név 
elő)". Következnek a példái. 

Rövidre fogva tehát mondókánkat: Gábor Ignác tanításának, a törté-
Heti szempontot kivéve, nincs olyan része, amelyről verstani értekezéseink em-
lítést ne tettek volna. Ilyen részletesen, az igaz, nem vizsgál ta meg a kér-
dést egyetlen elméletírónk sem, a történeti fejlődés egymásutánját nem állí-
to t ta össze — legalább főbb vonásaiban — Gáboron kívül senki. Ez tehát 
határozottan az ő érdeme. Tanítása azonban nem merőben új, csak a törvé-
nyek alkalmazásának következetessége új, mert eddigi elméletíróink is eléggé 
alkalmazkodó képletekkel dolgoztak, jóllehet csak bizonyos kor verseiből' 
vonták le ritmikai törvényeiket. Gábor mindenesetre szélesebb alapvetést csi-
nált, de verstani alaptörvényének hátrányára, mert bizony a logikai hang-
súlyt a legrégibb verses maradvámyoktól egészen Zrínyiig kimutatni nem sike-
rült. Mindenütt szóhangsúlyok vannak. A mintapéldák alig egynémelyike mu-
ta t logikai (értelmi) hangsúlyra. Ha az eddigi pattogó ütemezés nem oldotta 
meg a ritmus problémáját, nem sikerült a zár kulcsát megtalálnia Gábornak 
sem a szó első tagját egyhangúan nyomkodó ütemezésével. A dolog nem is 
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olyan egyszerű. Míg táncunk és zenénk ritmusát meg nem találtuk, ezek-
től elszigetelten a versritmus sem állapítható meg biztonsággal. 

Halász László 

Báró Wlassics Tibor: Balatoni Kalauz. Budapest, 1925. 374 1. 
Balatoni Társaság kiadása. 

A Balatoni Kalauz felöleli mindazt a tudnivalót, amit költészet, mii-
vészét, tudomány és gyakorlat magyar tengerünkről egybegyűjteni képes. 
A vaskos könyvecske valóságos enciklopédiája a Balatonra vonatkozó tudá-
sunknak. 

De ezen irodalmilag értéket jelentő feldolgozásban van a Kabuznak 
végzetes hibája, hogy amire talán elsősorban szánták: idegenvezetőnek egé-
szen hasznavehetetlen. Némi túlzást is láthatunk abban, hogy a Balaton köl-
tészetével pl. öt cikk is foglalkozik, holott egy cikkben mind az öt egybefog-
lalható lett volna. A cikkek túltengésének áldozatául esett az üzleti hirdeté-
sek közé ékelt útmutató, az igazi kalauz, aa egész könyv gyakorlatilag leg-
fontosabb része. Az idegent, vagy a Balatonnal nem ismerős magyart, ha 
oda. szándékozik menni, aligha érdekli a balatonfüredi kémek Bécsnek szóló 
jelentései, vagy a Balaton hidrológiája. Egyet különösen meg kell említenünk. 
Ez a hirdetések lehetetlen elhelyezése. Pl. a keszthelyi szállodák felsorolása után 
a 156. lapon megszakad a. városról ezóló egyéb tudnivalók elmondása, inert 
egy csomó hirdetés van .közbeiktatva és csak a 185. lapon folytatódik. Har-
minelapnyi hirdetés átfordítása után ugyan ki emlékszik már arra, hogy 
előbb miről volt szó. Balatonberénv szállodái is így jártak. 185. lapon azt 
olvassuk, hogy „Magyar Tenger", A „szálloda" szó csak -a 191. lapon követ-
kezik utána. A 192. lap szövegrésze „a Balaton par t ján" szavakkal végző-
dik — tehát mondat közepén, mert semmiféle írásjel nincs a lapvégződésnél. 
A folytatás „és vasút mellett" csak a 200. lapon található meg. A 205. lap 
„Egy penzió" kezdetű mondata a 208. lapon „van a telepen" szavakkal foly-
tatódik. Körösparti. 

Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkája. Sáros-
patak, 1925. 

A kis értekezés voltaképen emlékbeszéd, amelyet a sárospataki kollé-
giumban adott elő a szerző, híven ahhoz a kegyeletes szokáshoz, amely a 
XVI. század óta fel-felidézi a kollégium dísztermében egy-egy elhúnyt jeles 
tanár emlékét. Szinnyei Gerzson munkái egyrészt tanügyiek (pl. gimnáziumi 
reform, tankönyvek), másrészt irodalomtörténeti és történeti dolgozatok (köz-
tük a Bessenyei Györgyről, Apácairól szólók), jórészt egyenesen a pataki 
kollégiumnak a múltjával foglalkozik. Harsányi István nemcsak ismerteti 
mindezeket, (hanem az újabb és saját kutatásokkal ki is egészíti. (L.) 

Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. Budapest, 
1926. 160 1. Szent-István-Társulat. 

A szerző hálás feladatra vállalkozott: a testvémemzet irodalmi kin-
csesházának ékköveit művészi foglalatban csillogtatja meg előttünk. 

Bán Aladár könyve kellemes, élvezetes és mindenekelőtt tanulságos 
olvasmány, amelyet köszönhetünk a szerző előadásbeli készségének, de a finn 
nemzeti irodalom határozott szépségeinek is. A könyv három főrésze: 1. Be-
vezetés. 2. Népköltés. 3. Műirodalom. Bevezetésében ismerteti Suomi földrajzi, 
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etnográfiai és történeti viszonyait, mort hiszen ezek a viszonyok irányítják 
elsősorban minden nép szellemi életének kialakulását. A népköltés tárgyalá 
sában jellemzi ennek általános jellegét, a finn népies verselést, rövid kivonat-
ban adja a Kalevala tartalmát, esztétikai méltatását és tudományos jelentő-
ségét s bírálja ennek a halhatatlan s szépségeiben csudálatosan gazdag naiv-
éposznak szerkezetét. A varázsköltészet, közmondások, találós mesék tárgya-
lása mellett megemlékezik a modern népköltésről is. Munkájának háromnegyed 
részét a möirodalom részletesebb tárgyalása tölt i ki. Határozott vonásokkal 
rajzolja meg a finn nemzeti irodalom reprezentánsainak és világirodalmi vonat-
kozásban is jelentős alakjainak portréit 

Bán Aladár jelentős munkát végzett, hiszen mi magyarok a rokon finn 
nemzet irodalmának történetét eddig jórészt csak Szinnyei Józsefnek a Kis-
faludy-Társaság Évlapjaiban (1883—84) megjelent munkájából ismertük. 
Bán Aladár könyvét elolvasva s vele a finn nemzeti irodalom történetét meg-
ismerve, azzal a megállapítással tesszük le, hogy jó könyv s hogy a finnek 
költészete nem harsogó folyam, mely gátakat törve talán romboló hatással 
rohanna szerteszét, hanem csendes, kristálytiszta csörgeteg, melynek alapja 
•aranyföveny, a tiszta erkölcsiség . . . (Zr.) 

A g y ő r i s a k k - k o n g r e s s z u s , Nemzetközi mesterverseny és főtorna. 
1924. Maróczv Géza és többek közreműködésével szerkesztette Chalupetzky 
Ferenc. Győr, 1925. 200 1. A Győri Sakkor kiadása. 

A Győri Sakkor kiadásában egy meglepően gazdag tartalmú könyv 
jelent meg, amely a sakk történetével és irodalmával foglalkozik, továbbá be-
mutat számos nevezotes sakkmérkőzést, híres sakkjátszókat, végül beszámol 
a Magyar Sakkszövetség 1924-ben Győrben ta r to t t kongresszusáról és verse-
nyéről. 

A könyv első részében Janny Géza a sakkjáték történetével foglalkozik. 
A sakk Indiában keletkezett, onnan Perzsiába került, a perzsáktól az. arabok 
vették á t s ők jut tat ták Európába, ahol Spanyolországban a VIII . század-
ban már ismerték. — Galgóczy Ferenc a magyar sakkozásról és a magyar 
sakkirodalomról ír behatóan. A magvar sakkjáték első nyomát Róbert Károly 
idejében találjuk. Az első magyarnyelvű sakkönyv 1758-ban jelent meg Budán. 
Szerzőjét nem ismerjük. Címe: Sách avagy királyos játéknak szabott rendtar-
tási. Kempelen Farkas sakkozó-gépéről, amely Európaszerte híressé vált, sok 
munka jelent meg, nemcsak itthon, hanem a külföldön is. 1864-ben alakult 
meg Erkel Ferenc elnökletével az első magyar sakk-kör. Chalupetzky Ferenc, 
a magyar sakkozók hazai és külföldi eredményeiről számol be. Ugyancsak 
Chalupetzky Ferenc tájékoztat a győri kongresszus történetéről és a győri 
.-akkversenyről. 

Ez az értékes és nagy gondossággal megírt könyv kimutatja, hogy Ma-
gyarország több elsőrendű sakkmestert adott a világnak és több díjat nyert, 
mint Európa és Amerika bármely más állama. (B. B.) 

Szémán István: Az újabb orosz irodalom. Budapest; 1926. 2111. 
Szent-István-Társulat. 

A Szent-István-Társulat kiadásában megjelenő Szent István-könyvek 
sorozatában már több értékes irodalmi munkát kaptunk. (Alszeghy Zsolt: 
A XIX. század magyar irodalma, Zoltvány Irén: Erotika és irodalom. Motz 
Atanáz: A német irodalom története, Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom 
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története.) A sorozat 38. száma újabb örömmel kedveskedik az irodalom 
barátainak, amikor Szémán István tollából közreadta az újabb orosz iro-
dalom történetét. 

A szerző munkájában rövid áttekintést nyújt az orosz ösköltészetről 
s a régibb orosz irodalomról Puskin felléptéig, majd rátér az ujabb orosz 
irodalomra. Ez a rész biztos áttekintésről tanúskodik. Az újabb orosa 
irodalom csaknem minden valamire való írójáról van megjegyezni valója, ha 
csak pár sorban is; a kiválóbb írók méltatásának pedig külön fejezeteket 
szentel. Legérdekesebb részlete könyvének az, ahol az orosz modernekről es 
az utolsó forradalmak koráról ír. 

A forradalmi túlzásba és naturalizmusba fetrengő újabb orosz iroda-
lomnak megtisztulásához vezető reménységeként említi meg utolsónak mun-
kájában Krasznov volt kozák generális írói fellépését, akinek Berlinben 
1921-bon megjelent A cári sastól a vörös zászlóig c. regénye jelenti az ellen-
forradalom gondolatónak az újabb orosz irodalomban való megjelenését. 

Szémán Istvánnak legnagyobb érdeme, hogy munkáját nem kizárólag a 
nálunk eddig megszokott német forrásmunkák alapján írta meg, hanem forrás-
munkáinak jelentékeny részében az orosznyelvü irodalomra támaszkodott. 

Azok számára, akik az orosz irodalommal tudományosan akarnak fog-
lalkozni, nélkülözhetetlen ez a könyv. Zr. 

Ifj. Zulawski Andor: Petőfi—Ady. Budapest, 1925. 108 1. 
Irodalmunknak — mint általában minden irodalomnak, mely erre a 

névre számot tar tha t — két emberien értékes tulajdona volt: a nemzeti eszme 
és a t iszta erkölcs. Ezen a két kardinális támaszponton épült és nyugodott 
irodalmunk különböző ízlések alkotta — de vezérlő eszméit mindig gondosan 
megőrző — sziklavára. J ö t t azonban egy kor, mely szédelgett, ha ősei várára 
föltekintett s idegen-imádatában lerombolni igyekezett — jórészt sikerrel — 
a várat, hogy a maga eszménytelen épületét rakja a helyére. 

Az ultramodernek egyenrangúnak szeretnék elismertetni Ady Endrét 
Petőfi Sándorral. Pedig a két költő: két világ. Egymás mellé állítani nem 
lehet őket — amit a két költő műveiből vett gazdag idézetpárhuzammal 
igazol a tanulmány szerzője — : nem lehet a párisi szellemnek a Petőfiével 
való ellentétes iránya miatt , melyet Ady Endre egész költészete kifejez, illető-
leg szolgál. Ady Endre felfogása, szemlélete és minden költői megnyilatkozása 
a legszögesebb ellentéte Petőfinek. Még ot t is, ahol a költői tárgyban külön 
ben egyeznének, homlokegyenest mások a tárgy ébresztette benyomásaik, 
gondolataik, képzettársításaik. Petőfi és Ady: a legmerovebb ellentét. (II.) 

Lósy-Schmidt Ede: A mérnöki rendtartás XVIII . század-
végi első nyomai Magyarországon. Budapest, 1925. 

örömmel üdvözöljük szerzőt, mert fáradságot nem ismerve kutatta fol 
a megyei levéltáraknak poros anyagából a II . József által kiadott rende-
letbe foglalt mérnöki rendtartást. Fáradozásának eredményét nemcsak a 
magyar mérnöki kai' fogadhatja büszkeséggel, hanem a magyarság egyeteme 
is, mert ez a világ legrégibb mérnöki rendtartása. A mérnöki képesítést é» 
gyakorlatot ez a rendtartás kötötte legelsőnek egyetemi végzettséghez és 
mérnöki oklovél megszerzéséhez. (Р-У 


