
B Í R Á L A T O K . 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna. Budapest. Év nélkül. 268 lap. 
Genius-kiadás. 

Semmi kétség: Kosztolányi Deaső, a sokszor szenvelgően modoros líri-
kus, az erős formaérzékíi műfordító, — mint regényíró a legtehetségesebbek, 
a legérdekesebbek közé tartozik. A véres költő című, akadémiai díjjal koszo-
rúzott Néró-regénye, némi stilszerütlensége mellett is, elsőrangú jellemrajzok-
ban gaadag, — a Pacsirta pedig a polgári környezetrajznak egyik legkitű-
nőbb példányképe. 

Legújabb regényének, a Genius kiadásában megjelent Édes Anna című-
nek hősnője egy faluról a fővárosba szakadt parasztleány, az egyszerű, igény-
telen, szorgalmas „jó oseléd"-nek szinte eszményi típusa, akit. egy hitvány 
úrfi gyalázatosan megejt s aki aztán egy szinte önkívületi pillanatában kést 
márt érte valósággal rajongó háziasszonya szívébe s az álmából fölriadó és 
rátámadó háziurat is — már magáról igazán mit «e tudva — késszúrások-
kal megöli. 

Ez a sok tekintetben egészen különös mű sakkal mélyebb jelentőségekre 
utal, hogysem pár rövid szóval — akár dicsérővel, akár gánesolóval — el 
lehetne intézni. Azt tart juk, nagy hibák vannak benne, — de bizonyos, hogy 
egyáltalában nem közönséges írói tehetségnek rtszint megragadó, részint meg-
döbbentő megnyilatkozásai nélkül sem szűkölködik. 

A regénynek első fele igazi mwtermű. Az író valószínűen munkája 
izgalmakkal telt második felét t a r t j a jobbnak, értékesebbnek, — mi azonban, 
boldog lelki szegénységünkben makacsul ragaszkodunk ahhoz az első benyomá-
sunkhoz, mit hosszas utánagondolás ós lelkünk mélyén való megforgatás erős 
meggyőződéssé keményített: hogy ennek az érdekes regénynek első fele az érté-
kesebb. Igaz, hogy a cselédleány tragédiája a mű közepén túl kezd kialakulni 
s persze ott is tetőződik és a könyv első felerésze jóformán nem egyéb az 
összeomlás után új ra éledni kezdő lateiner középosztály mindennapos életé-
nek rajzánál. Nem is az egész életet rajzolja, átfogó tekintettel, csak egy 
hizonyos szemszögből nézi azt : a oselédkérdésnek igaz, hogy nem könnyű 
problémája szempontjából. De a költő meglátásai oly eredetiek és elénk t á r t 
rajza oly megtéri, a legkisebb részletekig terjedő festésben annyi művészet 
nyilvánul meg, hogy ennél különbet ebben a nemben alig termelt irodal-
munk. E rajznak nem is élethűségére vetünk mi nagy súlyt. Az életigazság 
csak úgy ér valamit az irodalomban, ha művészi igazság ' fényében ragyog. 
S Kosztolányi minden mesterkedés nélkül árasztja ezúttal is a fényt, a 
miniszteri tanácsosék otthonának, egymást fölváltó oselédeinek s a ház többi 
lakójának rajzára. Irásművészetének ez a természetessége, etzi az őszintesége, 
cikornyátlansága és közvetetleneége az, ami megragadja figyelmünket, való-



47 BÍRÁLATOK. 

eággal lenyűgözi érdeklődésünket. Nincs i t t semmi szenzáció, semmi ideg-
csiklandozó esemény, semmi ünnepies póz és izgató lelki probléma — s mégis 
olyan lelki rajz alakul ki az apró vonásokból, a köznapi semmiségekből, 
hogy aiz> pár já t ritkítja s a szerző dicsőségét minden úgynevezett nagyszabású 
feladat megoldásánál jobban öregbíti. 

Mert nemcsak nagy eseményekből s nem csupán világtörténeti szereplők 
vívódásaiból áll az emberi élet e földön. Milliószorta többen vagyunk apró, 
jelentéktelen emberek, kiknek a nagy világ szempontjából érdektelen, szürke 
egyhangúságban folyik életük, — de a maga kis bajait mindenki nagynak 
érzi, az őt érő apró tűszúrásokat vérző sebeknek, a vele történő dolgokat 
mindig nevezetes eseményeknek. Ám az ilyen együgyű lelkeknek ée egyszerű 
történetkóknek rajza egyszeriben jelentőssé válik mindenkire nézve, ha igazi 
íróember valódi művészettel tá r ja elénk. Magában véve ugyan miért érdekelné 
a világot, hogy Vizyné méltóságos asszony hagyan akar szabadulni az ő 
Katica nevű, lusta, kódorgó cselédjétől, s hogyan mozdít meg minden követ, 
hogy megkapja a vörös „bizalmi"-ból egyszerre szolgálatkészé visszavedlett 
házmester falusi rokonát, Annát, kiben aztán meg is talál ja házi nyugalmát 
és családi boldogságát, s aki a házban és a környéken lakók szemében csak-
hamar legendás alakká válik?! Ha ezt csak éppen élethíven mondja el valaki: 
igazat adhatunk neki, — de képzeletünket és érzésvilágunkat ez a történet-
nélküli történet nem tudná úgy megragadni és betölteni, mint ahogy teszi azt 
Kosztolányi a maga írásművészetével. 

A regény közepén, Anna történetének pislákoló mécse egyszerre csak 
fáklyafüstös lobogássá válik. Megérkezik a méltóságos urék unokaöccse, a 
léha, elfajzott testü-lelkü Jancsi úrfi, s érzéki vágyának zsákmányává válik 
a szegény ártatlan cselédleány. Természetesen nem kifogásolhatjuk magát ezt 
a mozzanatot, mert erre az írónak a maga művészi célja érdekében szüksége 
volt. Meg kell azonban rónunk az eszközöknek felettébb művészietlen voltát, 
mellyel céljára tör. Mert ezen fordul meg a dolog itt is. Eobbanjon ki a silány 
férfi rút szenvedélye, bukjék el a szegény falusi leány — ezt a témát magát 
költői munkában csak a szemforgató álszenteskedós kifogásolhatja. De ezeket 
a jeleneteket úgy leírni, mint ahogy Kosztolányi teszi, a maguk művészietfen 
pőreségében, a fizikai jelenségeknek a legapróbb mozzanatokig terjedő durva 
rajzában, — ez már nem a költészet feladata, ez már nem is költészet, 
hanem csúnya pornográfia. Ezeket olvasva, valósággal megundorodunk, de 
undorodásunk mellett még nagyobb a szomorúságunk, egv igazi költői tehet-
ségnek ilyen sajnálatos eltévelyedését látva. Miért teszi ezt ez a jeles író? 
Magán nem tud uralkodni? Yagv mások rossz szenvedélyeit akarja felkorbá-
csolni? Divatos akar lenni? Ha tudná, hogy a hozzá ellenállhatatlan rokon-
szenvvel vonzódó, tehetségét igazán nagyra tartó komoly olvasóban mily 
végtelen lehangoltságot szül a regény eddigi zöld viránya után ez a sor-
vasztó számumtól vert kietlen homoksivatag, máskor elkerülné azt, s nem 
traktálna bennünket förtelmes testiséggel, mikor lelket is tud művészien 
rajzolni. 

Azután következik a gyilkosság. Nem a gaz csábítót öli meg a szeren-
csétlen leány, hanem a maga ártatlan gazdáit. Miért? Ez a regény fő kérdése, 
igazi csomója, a valódi nagy probléma. Ebben a látszólagos földi igazság-
talanságban mi talán megérezni véljük ugyan a költői nagyszerű igazságot, 
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de bizonyos, hogy az író nem tudja azt kellő világossággal kifejezni. Az ő 
szócsöve voltaképen a beteges öreg doktor, az ideálista raisonneur, aki — már 
a regény első felében — utal arra az országra, ahol mindenki, szolga és úr 
egyezerre, és egyenlő mindig, az év minden napján: s ez az ország — a 
Krisztus országa. Ez az érdekes alak, aki ebben a pártoskodó világban egy 
párthoz sem tartozik, csupán az egész emberi közösség tagjának érzi magát — 
a gyilkosság törvényszéki tárgyalásán szeretné a földi igazságszolgáltatás 
mérlegét az isteni igazságszolgáltatás irányába billenteni, s mindegyre csak 
azt hajt ja, hogy ezzel az öntudatlan, szerencsétlen falusi teremtéssel nem 
bántak a gazdái igazán emberien. Szó sincs róla: nem ütötték-verték, nem 
kínozták, sőt örültek neki, e a maguk önzésében boldogok voltak, hogy náluk 
volt, — de nem úgy bántak vele, mint emberrel, hanem mint egy gép-
pel . . I 

Ez volna hát az Édes Anna tragikumának magva? Az író is érezni 
látszik, hogy más indítékra is szükség van, s talán ezért told — bár csak 
fut tában — egy röpke vonást a rajzhoz, mikor azt mondja, hogy a gyilkos-
ságot közvetetlenül megelőző estén az előszobában ácsorgó Anna észreveszi, 
amint az ő csábítója, a léha doktornét táncoltatva, buja csókot nyom annak 
nyakára. Anna „vissza akar futni a konyhába, de nekiment a falnak", — 
mondja az író, s mintha az ekkor „kancsal fénnyel" bellobbanó lámpa egy 
kurta pillanatra bevilágítana a féltékeny leány együgyű lelkének titkos 
mélyébe. . . 

Így van-e? S ha így, miért mégis az ártatlan méltóságos asszony 
szívébe döfi néhány óra múlva a konyhakést Anna? Talán bűnösnek érzi azt 
is, mert az ő öccse gyalázta meg őt, vagy éppenséggel azért, mert az asszony 
házában történt az ő romlása, abban a házban, amelyből ő — még a nagy 
eset előtt — el akart menni, de az asszony nem fogadja el felmondását? 
Vagy talán csupán csak az a gyilkosság magyarázata, amit a ház egyik-
lakója úgy fejezi ki, hogy a bolsevizmus megmérgezte egészséges magyar 
népünk lelkét, s ez a véres eset a sok aljas kommunista-propagandának ret-
tentő eredménye? . . . 

Íme, mintha a szerző se lenne egészen tisztában a maga céljaival, s 
bizonyos, hogy az olvasóval nom tudja felfogását egészen tisztán éreztetni. 
De azért a bántóan rikáosoló, s a mű egész koncepciójából élesen kirívó 
középső rósz után, a könyv utolsó harmadában, megint a jeles írót látjuk 
Kosztolányiban, aki — úgy érezzük — ha igazán, komolyan, elszántan 
akarná: talán le tudná rázni a maga írói egyéniségéről azt a sarat, amely 
azonközben ragadt rá, míg olyan szemétben turkált, amelyre rámutathat az 
író, de amelynek miazmáit és minden bűzét merőben fölösleges a maguk egész 
undokságában rászabadítani az olvasókra. Az erős testi-lelki alkaton, igaz, 
nem könnyen fog a rontás, — de hát nincs-e sajnosan sok gyönge testi-lelki 
szerkezet, amelyet az írónak nem összetörni, hanem jobbítani, edzeni a 
feladata. 

Az utolsó rövid fejezet egy kis szubjektíveskedéa, amelynek néma, de 
megnovezett hőse az író maga, akit egyik szomszédja egykori kommunistának 
néz, a másik pedig most nagy kereszténynek ismer. Ügy véljük, hogy ez utó-
lagos igazolás, — mert talán az akar lenni, az író pártatlansága mellett — 
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fölösloges. Az efféle igaaolást, — ha szükség van rá — mindig maga a mü 
kell, hogy tartalmazza, nem egy tőle úgyszólván független függelék. 

Mindenképen bizonyos azonban, hogy az Édes Annában megint nagy-
szerűen élveztük Kosztolányi írói talentumának fényét és erejét, de sajnálato-
an éreztük a regény nagy hibáit és tagadhatatlan fogyatkozásait is. Ha ezek 

a gyengék csak a regényéi maradnak: kisebb lesz a baj. Ha azonban az író 
mindenáron magának vindikálja s levetkezni nem akarja őket: pályája koszo-
rúit sajátmaga fogja megtépázni. Szász Károly. 

Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma (1875— 
1925). Budapest, 1926. 175 lap. A szerző kiadása. 

Bartha József munkájának jeligéjéül Gyulai Pálnak ezt a mondását 
adhatnók: „Az igazság és erkölcsiség két főforrása a költészetnek." Valóban 
az igazságot keresi a költészetben s a költők értékelésében, de nézőszöge a 
nemzet ősi hagyományait, hazaszeretetét s nemes erkölcseit védő magyaré. 

Rövid bevezetés után a kiegyezést követő politikai állapotokkal foglal-
kozik, majd rátér századvégi irodalmunk realizmusára és naturalizmusára. 
Bőven fejtegeti a közélet materialista irányának a költészetre gyakorolt vál-
toztató hatását, Arany János költészetének jelentőségét, az irányváltozást, 
Gyulai Pál irányító hatását . Elemzi a magyar realisták és naturalisták mű-
ködését a regényirodalom, a dráma és líra terén. A XX. századi új irány: 
a nyugatosok című fejezetben a kor általános jellemzése után az új irány 
szépprózai elbeszélői, drámaírói és kritikusai mellett főképen Ady Endre is-
mertetése és értékelése nyer a könyvben helyet az Ady-követők galériája mel-
lett. Érdekes vonásokkal ecseteli a nemzeti visszahatást irodalmunkban akkor, 
midőn a jelenkor költészetéről ad képet s végül egy pillantást vet a jövőbe. 
Ebben a pillantásban a reménység hangja mellett i t t -o t t a keserűség szo-
morú akkordjai is megütik fülünket. 

Az a kérdés támad bennünk az első oldalak elolvasása után: vájjon 
polemikus irat lesz-e belőle, vagy felvilágosítás a célja, talán ismertetés, vagy 
esztétikai értékelés fogja lekötni a figyelmünket? Mindegyik. Bartha József 
lángpallossal támad a felforgató törekvéseknek, a hamis kritikáknak s a kö-
zönség kritikátlanságának, mely a nemzeti talajtól elrugaszkodó írókért lel-
kesedett, rámutat arra a romboló hatásra, melyre a nemzetietlen irány szert 
tudot t tenni Gyulai Pál kidőltével. Meglepő igazságokat szögez le a színházi 
ipar termékeiről, színpadi exportunk internacionális jellegű s a nemzeti szel-
lemet nélkülöző darabjairól. Éles, bátorhangú polémiát olvasunk Ady költé-
szetéről az Ady-magasztalókkal szembon. Értékelések, megállapítások keve-
rednek a tüzes magyar érzés sugallta elvekkel, gondolatokkal. 

Bartha József erős magyar. Mikor az internacionalizmus ellen hadako-
zik, melyet zsidó nacionalizmusnak nevez, nem feledkezik meg sohasem dicsé-
rettel megemlékezni azokról a magyar zsidókról, akik szolgálatokat tettek 
hazánknak. I t t -o t t magyar elkeseredése kissé erősebben nyomja meg a tollat, 
de tárgyilagosságra való törekvését elvitatni nem lehet. 

Nem haladhatunk el néhány hibája mellett sem. A politikai helyzet 
ily bőséges vázolását nem tartjuk szükségesnek. Hisz olyan dolgokról ír, me-
lyek általánosan ismertek. Könnyen folyó, gondos, élvezetes stílusát i t t -ot t 
megzavarják újszerű kifejezései. Egyik költőnek túlságosan sok helyet ezen-
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tel, mint pl. Harsányi Kálmánnak, míg mások, mint az elcsatolt területek 
írói, aránylag igen röviden vannak ismertetve s jellemezve. Mi nem beszélnénk 
elfogadható, vagy el nem fogadható tehetségekről, bár a tehetséget szerzőnk 
is mindenkor elismeri. A hibákat az erények mellett mindig részletesen fel-
sorolnók. Kisebb jelentőségű írók elismertetése nem cél az ilyen munkában. 
Hiányos továbbá a drámairodalmunk sivársága és színházpolitikánk iránya 
közti kapcsolat beható ismertetése. Szerettük volna látni végül — ami tudo-
mányos igényű munkában nélkülözhetetlen — a kérdéssel foglalkozó eddigi 
irodalom időrendi egybeállítását és méltatását. Ne kezdjünk mindent elölről, 
hanoin világítsuk meg újból és újból az irodalomtörténeti fejlődés ú t já t . 

Mindezek azonban nem kisebbítik a nemzet és az irodalom szeretetétől 
á tha to t t , lelkes mű értékét. Gyulai Pál jelölte ki a szerzőnek az u t a t s ő a 
nagy kritikus útmutatásai t a közelmúlt szomorú tapasztalataival gazdagí-
tot ta . Súlyát mi sem fogja jobban mutatni, mint az, hogy számos oldalról 
támadni fogják, erejének pedig az lesz a legnagyobb bizonyítéka, ha agyon-
hallgatással kísérlik meg értékét csökkenteni. Az azonban bizonyos, hogy 
akárhogy fogadják is e könyvet, a jövő irodalomtörténésze sokszor fog rá 
hivatkozni. Horváth Béla. 

J u b i l e u m i e m l é k k ö n y v . Blau Lajos a Ferenc József országos 
rabbiképző-intézet igazgatójának hatvanötödik születésnapja és negyvenéves 
írói jubileuma alkalmából tanítványai, barátai és tisztelői közreműködésével 
kiadták Hevesi Simon, Klein Miksa és Friedmann Dénes. Budapest, 1926. 
356 1. 

„A nagynevű tudóst, a zsidó tudomány elismert tekintélyét, a nagy 
érdemekkel bíró tanárt, ki papokat nevelt a hitfelekezetnek és hű búvárokat 
a zsidó tudománynak, meleg szeretettel ünneplik és üdvözlik munkatársai, 
elismerésük ós hódolatuk jeléül neki szentelve ezen ünnepi emlékkönyvet, 
kérve a Mindenhatót, hogy a zsidó tudomány büszkeségét, a papok tanítóját 
és atyamesterét, a zsidó tudomány művelőinek eszményképét eddig kegyel-
mesen megőrzött erejében tar tsa meg tovább Hazánk és a magyar zsidóság 
javára és díszére és kísérje áldásával életét és további gyümölcshozó nemes 
működését." 

Ezekkel a sorokkal indul meg az értékes tartalmú emlékkönyv, mely egy-
részt ismerteti Blau Lajos életét és munkásságát, másrészt számos zsidó 
vonatkozású tudományos értekezést közöl Blau Lajos tanítványainak tollából. 

A magyar irodalomtörténetet közelebbről is érdekli Csetényi Imre rabbi-
képző-intézeti tanár tanulmánya: Zsidó vonatkozások a reformkor szépirodalmi 
sajtójában. A tanulmány három részre oszlik: először azt vizsgálja, hogyan 
jelennek meg a zsidó alakok a magyar irodalomban; másodszor a zsidóságra 
vonatkozó tudományos cikkekről szól; harmadszor a zsidó személyekre és a 
zsidó helyzetre vonatkozó híreket tekinti át. Forrásai az 1825—1848-ig terjedő 
folyóiratok: a Regélő, Honművész, Athenaeum, Figyelmező, Honderű, Társal-
kodó, Kritikai Lapok, Századunk, Tudományos Gyűjtemény és Budapesti 
Szemle. E kor szépírói általában barátságos érzéssel írnak a zsidóságról, sőt 
a zsidó-kereszténv házasság kérdését is kedvező hangulattal tárgyalják. 
A legnagyobb hatású felszólalás a zi=idók javára báró Eötvös József szemé-
lyéhez fűződik. A Budapesti Szemle 1840. évfolyamában a zsidók emancipá-
ciójáról nevezetes tanulmányt írt a zsidóság védelmére. — Eisler Mátyás 
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kolozsvári főrabbi tanulmánya, A zsidó irodalom határkérdései, fölveti a kér-
dést, hogy mit nevezünk ma zsidó irodalomnak. Fejtegetéseinek eredménye: 
„Zsidó irodalom mind az, amit zsidók írtak zsidó táxgyról bármily nyelven. 
Sem a nyelv sem a tárgy egymagában nem állapítja meg a zsidó irodalomhoz 
való tartozást, mert nyelvénél és tárgyánál fogva lehet a mű része valamely 
más i rodalomnak. . . de az író egymagában sem elegendő kritérium, mert a 
zsidó szerző írhat teljesen elvonatkozva az ő zsidó szellemiségétől egészen 
annak a nemzetnek szellemében, amelynek nyelve az ő anyanyelve s akkor 
műve annak az irodalomnak a része, amelynek nyelvén van írva. Csak ha. 
héberül vagy jiddisül ír a zsidó szerző, tartozik műve feltétlenül a zsidó iro-
dalomhoz. Ellenben nem-zsidó író műve nem tartozik oda, még ha zsidó 
tárgyról szól is, még ha héberül van is írva." 

Érdekes cikkek még a magyar vonatkozásúak közül Bornstein Béla 
nyíregyházai főrabbi: Zsidó honvédek 1848—49-ben. — Groszmann Miklós 
pesti rabbi: A magyar zsidók zsinati törekvései. — Kecskeméti Ármin makói 
főrabbi: Régi írások. — Láczer Dénes vallástanár: A türelmi adó s a magyar 
zsidók gazdasági helyzete a reformkor elején. — Wallenstein Zoltán pécsi fő-
rabbi: Adalékok a pécsi izraelita hitközség történetéhez. — Weisz Miksa pesti 
főrabbi: Adalékok a magyar zsidók történetéhez. 

Egyéb részünkről ismert nevek a cikkek írói közül: Mezey Ferenc, az 
országos rabbiképző-intézet vezérlő bizottságának elnöke; néhai Bánóezi 
József, az országos izraelita tanítóképző-intézet igazgatója; Edelstein Berta-
lan budai főrabbi, Farkas József pesti rabbi, Fischer Gyula pesti főrabbi, 
Heller Bernát rabbiképaő-intézeti tanár, Kecskeméti Lipót nagyváradi fő-
rabbi, Kiss Arnold budai főrabbi, Klein Miksa rattiképző-intézeti tanár, Kohl-
bach Bertalan budapesti reálgimnáziumi tanár. 

Magának Blau Lajosnak az f886. évvel megkezdődő irodalmi munkás-
sága nemcsak szorosan a zsidó hittudomány és bibliamagyarázat körébe vág, 
hanem vannak munkásságának más részletei is, így elsősorban szerkesztői 
tevékenysége a Magyar Zsidó Szemlében az 1890-es évektől kezdve és a 
héber bibliának magyarnyelvű fordítása. B. L. 

S z e n t e k l e g e n d á i . Régi és új legendás könyvekből fordította és ösz-
szeállította Révay József. Az elöljáró beszédet í r ta Lepold Antal. Franklin 
Társulat kiadása. Budapest. Év nélkül. 16 és 456 1. Franklin-nyomda. 

A díszes kiállítású könyv a katholikus hitbuzgalom céljait szolgálja. 
Keresztülment az esztergomi főegyházmegye hivatalos cenzúráján is, tehát sem-
miben sem áll hátrább, mint a Szent fstván-Társulat hasonló kiadványai. A leg-
nevezetesebb vértanúk és hitvallók életének története mellett megvannak benne 
Magyarország szentjeinek legendái is. Az egybeállító és fordító szép munkát 
végzett. Stílusa hatásosan alkalmazkodik a szent történetek ódon tárgyához.. 

Az irodalomtörténetet közelebbről érdekli Leopold Antal prelátus-
kanonoknak, az esztergomi egyházmegye főtanfelügyelőjének, elöljáró beszéde. 
Ebben visszapillant a szentek életének eddigi gyűjteményeire. 

A legendákban valóság és költészet ölelkezik. A szentéletű emberek való-
ságos élettörténetét a későbbi jámbor írók földíszítették az utódok száján 
forgó elbeszélések költői képzelődéseivel. Egyes szentek élete körül gazdag 
tartalmú elbeszélőköltészet keletkezett. Az eszményített nő vagy férfi a, 
maga önfeláldozó életével erősen ha to t t a népre. Az életrajzok följegyzése már 
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a korai keresztény századokban megkezdődött Б ugyanakkor megindult az 
egyes élettörténetek körül a legendaképződés folyamata is. 

A szentek életét gyűjteményekbe foglalták. Leghíresebb ilyen közép-
kori gyűjtemény volt Jacobus de Voragine dominikánus szerzetes, későbbi 
génuai érseké (1230—1298). Ez a kézirat a további századok forrásmunkája 
lett. De mellette újabb- és újabb egybeállítások is keletkeztek, míg végre a 
Jézus-társaság a XVII. században megindította a szentek életének tudomá-
nyos kiadását. Hatvanhárom kötet jelent meg a monumentális vállalatból. 
(Bollandisták.) 

A magyarországi gyűjteményes életrajzok közül híres Temesvári Pel-
bárt Pomeriumának első kötete (Sermones de Sanctis 1500 körül). Magyar-
nyelvű gyűjtemény volt Illyés András pozsonyi kanonok, később erdélyi püspök 
műve: A keresztény életnek példája vagy tükre. Nagyszombat, 1692. ö t rész-
ben. (Ennek a XVIII. században több újabb kiadása jelent meg, tehát nép-
szerű munka volt). Üjabb kiadványok: Szentek élete. Öt kötet. A Szent Ist-
ván Társulat kiadása. 1860—1878. — Dedek Crescens Lajos: Szentek élete. 
1899—1904. — Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái. 1905. B. L. 

Szilárd Leó: Szent László a magyarnyelvű énekköltészetben. 
A pécsi Gróf Széchenyi István reáliskola értesítője. Pécs, 1926. 18 lap. 

A rövid tanulmány a Szent Lászlóról szóló egyházi énekekre támasz-
kodik. Gondos egybeállítás, ismertetés és kritika. Az irodalomtörténet szá-
mára új adatot is hoz felszínre, midőn a Varjú Elemértől közölt Szent 
László-ének egy hiányzó szakaszát bemutatja. Rávilágít az egyes énekek for-
rására is. Érdekes fejtegetései szemünk elé állítják azt az u t a t is, melyet a 
katholikus egyházi énekköltés a fejlődés folyamán megtett. Érdemes munka, 
mely házagot pótol. Ha a helyszűke nem szabna az író elé korlátokat, való-
színűleg a mostaninál terjedelmesebb formában lá to t t volna e dolgozat 
nyomdafestéket. H. B. 

Leffler Béla: Ungersk Lyrik. Stockholm, 160 1. 
Leffler Béla, Svédországban élő, kiváló érdemű hazánkfia, költői antho-

logiát bocsátott közre a magyar költők svédre fordított műveiből. A tízíves 
munka elé ír t bevezetésében a magyar irodalom történetének rövid áttekinté-
sét adja. A magyar irodalom ismertetését Szent Gellért püspöktől kezdi, 
megemlíti Balassit, Kazinczyt, Tompát. Hosszasabban foglalkozik a Kis-
faludy-testvérekkel, Vörösmarty Mihállyal, Petőfivel, Arany Jánosnak főleg 
Toldi-trilogiáját méltatja. Vajda János, Tóth Kálmán, Endrődi Sándor, Gyulai 
Pál, Szabolcska Mihály, Győry Vilmos felemlítése után négy oldalt szentel 
Kiss József, Ady Endre és Gyóni Géza ismertetésének. Leffler Bélát itt nem 
értjük meg. A magyar irodalom legújab korát nemcsak Kiss József és Ady 
Endre képviselik. Ök csak jellegzetes képviselői költészetünk egyik új irányá-
nak. Ennek igazságát maga Leffler Béla támogatja, mikor Ady Endrének 
Ödeland (A magyar ugaron) c. versét is a gyűjteménybe iktatta. Ezzel — 
őszintén szólva — nem a legjobb szolgálatot tet te a nemzeti ügynek. Milyen 
véleményt alkothat hazánkról a svéd olvasóközönség, mikor azt tanulja meg 
a „modern kor legnagyobb lyrikusától", hogy a magyar föld elvadult táj , 
telve dudvával és muharral, égignyúló giz-gazzal, hol még virág sem terem. 

Leffler Béla anthologiáját az aránytalanság jellemzi. Tíz magyar köl-
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t ő t mutat be szemelvényekben. A tíz közül négy a modern kor irányzatát kép-
viseli. Mi az t hisszük, hogy helyesebb let t volna, ha Ady ödeland c. verse 
helyett inkább a Föl-füldobott követ, vagy Szabolcska Mihálytól pl. a Grand 
Caféban c. költeményt ik ta t t a volna az anthologiába. Helyes let t volna föl-
venni Végvárit, Sajó Sándort (Eredj ha tudsz, Magyar ének 1919-ben) s 
még néhány nemzeti irányú neves költőnket is. De há t mindezeket nekünk 
magyaráznunk kell?! Zr. 

Szilágyi Béla: Erdélyből jöttem! Költemények. Budapest, 1926. 
264 1. 

Vaskos kötetben gyűj tö t te össze Szilágyi Béla egy negyedszázad költői 
termését. Kelet magyarjának daloskönyve ez, telve a hazaszeretet, hazai tűz, 
székelybánat s a magyar szenvedés zsoltáraival. I t t - o t t átszövi a boldog-
ta lan szerelem fájdalma. Ez a bánatos szerelem is nemes érzéseket és gondo-
latokat teremt költészetében, bár a szerző, aki elkeseredéssel gúnyolja a nyu-
gat i határról betört magyartalan dalosokat, nem egyszer esik bántó kifejezé-
seivel azok hibáiba. Szilágyi Bélának fejlődő költészetében el kell hagynia 
minden bántó sallangot, nem költői kifejezést s rövidebbre kell fognia mon-
danivalóit is! Nemesveretíí költészetének oly hibái ezek, melyektől könnyen 
megszabadulhat. E kötet nyomán költői fejlődése elé érdeklődéssel tekin-
tünk. Zr. 

Sziklay János : Szent László király. Budapest, 1926. 140 1. 
Sziklay János ötvenéves írói jubileumán nagy királyunk emlékének 

szentelt verses elbeszélést bocsátott közre. A huszonnégy énekes elbeszélőköl-
temény ügyes mesevezetésével megérdemli a dicséretet. Egy nemes tartalom-
mal megtelt írói pálya lelkes munkája ez. Kívánjuk, hogy a jubiláns költő 
még sok szép és élvezetes munkával gyarapíthassa eddigi megérdemelt sikereit. 

Zr. 

Palasovszky Béla: Őszi harmat után. Versek. Mindszent, 1926. 
63 lap. 

Palasovszky Béla a fiatal írónemzedék egyik rokonszenves és tehetséges 
tagja . Ebben a kötetében kurucos hangulat ta l megtelt költeményeit kötöt te 
csokorba. Verseivel tervszerűen nem jár ú j utakon; éppen úgy, mint nagy-
előde, Endrődi Sándor is megtartot ta az elmúlt idők st í lusát és hangulatát . 
A magyarság mai szomorú sorsának elsiratására a poéta lelkének dalait a 
kuruc-világ édes-bús tárogatós muzsikájára hangszerelte. I t t -o t t Balassa 
Bálint katonaénekének tüzes ritmusára is rátalálunk. Mennyire megfogja lel-
künket Régi ének új strófái c. költeménye. Az évszázados küzdelmek szomorú 
magyar sorsa sír e sorokból felénk. Közelebb jöttek a végek az ország szívé-
hez, az ősi végvárak ablakaiban égő őrtüzeket eloltották s bár a mult idők 
árnyai intenek „mi mégis, napjain bús vészeknek, megint mardossuk 
vé re inke t . . . " 

Dalolhat-e mást a rab magyar, mint Balassa Bálint e késő poéta-
rokona: „Vitézek! Mi lehet e széles föld felett szebb dolog a v é g e k n é l . . . ? " 

Zr. 
Vátli János: Iinitatio Christi. Elbeszélések. Arad, 1926. 175 1. 
A szerzőnek ez nyomtatásban megjelent tizenharmadik könyve. Ügy 

látszik, a köznép babonája nem egészen oktalan. Az lmitatio Christi-n mintha 
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megéreznék, hogy szerencsétlen szám méhében fogantatott . Elbeszéléseinek 
kompozíciója nyelvével együtt a tervtelenség benyomását kelti. Stílusát kere-
settség, modorosság s nagyfokú pongyolaság jellemzi, anélkül, hogy sike-
rülne vele a szerzőnek az igazi népies nyelvet visszaadni. Ismerve a szerző 
régebbi munkáit, a csodálkozás érzésével te t tük le a kis könyvet. Zr 

D u r a Máté : Szebb- jobb v i l á g . Költemények. Bpest, 1926. 184 1. 
Dura Máténak ez a negyedik verses kötete. (Eddig megjelentek: Szőke 

Dunapartról. 1889. Űj élet. 1892. Rajongás. 1900.) A kis kötet egy poétikus 
lelkű író megnyilatkozása. Elmond nótázva mindent, ami érzéssé, gondolattá 
kristályosodott benne. Költeményeiben erkölcsi ideáljainak ad ritmust. Isten-
hit, hazaszeretet, emberbarátság, férfibecsület, munka, önzetlen szerelem lel-
kesítik s ezek mellett az irodalom szeretete. Zr. 

Vadnay Dezső: A furulya meséi. Budapest, 1927, 110. 1. 
Vadnav Dezső, az ifjúsági irodalom lelkes munkása, egy kötetre való 

mesét és verset gyűjtött össze, hogy a törpék, manók, koboldok és tündérek 
világába vezesse a gyermek-sereget. 

A régi népmesék nyomdokain halad, a gyermekfantáziába ügyesen kap-
csolva bele a csodás elem mellé a technika legújabb vívmányait is. A szerző 
figyelmét azonban fel kell hívnunk arra, hogy a l 'art pour l 'ar t elvének 
teljes megvalósítását, ha valahol nem szabad megkísérelnünk, az éppen az 
ifjúsági irodalom! Táncos csizmák c. meséje arról szól, hogy egy suszterinas 
ellopja a vargától a Mócz király bűvös csizmáját s megszerzi vele a világ-
szép királykisasszonyt s még Delejország koronáját i s . . . E meséből a tapasz-
talatlan gyerekember azt tanulságot vonhatja le, hogy aki lop, az boldogul, 
csak éppen arra kell ügyelni, hogy az emberek meg ne tudják. A szerzőnek 
figyelmébe ajánljuk meséiben a költői igazságszolgáltatást, mert az ifjúsági 
meséknek nemcsak szórakoztatás, hanem nevelés is a céljuk! A gyermek pedig 
még ráér megtanulni, ha megnő, a komoly irodalomtól is, hogy a földi élet-
ben igen sokszor azoké az élet és dicsőség, akik ügyesen tudják félrevezetni 
embertársaikat. Már Kriloff megírta: — a hit elrablása sem jobb a tolvaj-
lápnál. Zr. 


