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V á c z y J ó z s e f : P u s z t a i h a r a n g s z ó . Regény. Berlin, 1927. 250 1. 
Ludwig Voggenreiter Verlag. A pozsonyi Concordia-nyomda nyomása. 

Ba j t a i Gergely csáti parasztfiúnak inkább van kedve a vitézi életre, mint 
a papi pályára, melyre Báthori István akar ja neveltetni. Sorsa mégis papnak 
kényszeríti, de harcos pap lesz belőle: népét ezer veszély közt kardjával és 
eszével egyaránt védelmezi. 

A Kisfaludy-Társaság és a Kassai Kazinczy-Társaság méltán jutal-
mazta meg ezt a szép történeti regényt. Elismerést érdemel a szerző, mikor 
zamatos magyarsággal megírt regényével visszavezet bennünket a magyarság 
vitéz korszakába. Nagy történeti tudás jellemzi. Sok korhű jelenettel tet te 
érdekessé regényét, de néha kissé erezzük a poézis hiányát s inkább az érde-
kes stílusú történettudós magyarázatát halljuk. Mikor a hős találkozik szí-
vének be nem vallott szerelmével, a szép Báthorinéval (226. 1.), ez a jelenet 
az írói fantázia csapongásának tág mezőt nyit, de szerzőnk a hálás helyzetet 
ki nom zsákmányolva szinte krónikáshoz illő szűkszavúsággal siet el fölötte. 
Az egész regényben érezzük, hogy a szerző fölötte áll regényének és ez a 
melegség rovására történik. (sz. i. a.) 

B a l l a I r m a : V a s k u t h y Gábor . Regény. Budapest, 1927. 350 L 
Pantheon Rt. kiadása. 

Vaskuthy Gábor, a néhai selmeci főbányatanácsos fia, maga is bánya-
mérnök, nincs megelégedve pályájával, jövedelmével. Ügy érzi, hogy szereti 
a náluk lakó szegény rokonlányt, Annuskát. El is jegyzi, de hamar elhidegül 
tőle, mert elkábítja a Dorner báró leánya, Imogén. Gábor még gyilkosságra 
is vetemedik a kacér teremtés kedvéért, de azután a világháborúban és az orosz 
fogságban levezekli bűnét. 

Aki ismeri a selmeci családneveket, azt meglepi, hogy a regényben ki-
zárólag jó magyar hangzású neveket találunk (Vaskuthy, Bunyitay, Dorogi, 
Gönczy, Szomolnoky, Ózdy). Nem ér t jük, miért nevezi az író a regényhős 
any já t állandóan Lujza tantnak (pl. 125. 1.). Hogy a rohamszázadnál harc 
közben zászlót szerepeltet (324. 1.) és roham közben tábori levelezőlapot adat 
fel, az t egy írónőnek még megbocsátjuk. A profil szó öt sorban négyszer 
szerepel (8. 1.). 

A kissé romantikus, de azért sohasem valószerűtlen regény mindvégig 
kedves és érdekes. Magyarsága is kifogástalan. (sz. i. a.) 

Reményik Sándor : Két f ény között. Versek. Cluj-Kolozsvár, 
1927. 84 1. Erdélyi Szépmíves Céh kiadása. 

Reménvik Sándort, Erdély poétáját , 1919 óta ismerik Magyarországon. 
Mikor a Kisfaludy-Társaság és a Petőfi-Társaság tagjává választotta, persze, 
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felhangzott ellene az irigyek kri t ikája is. A legnagyobb vád, amellyel illet-
hették, az volt, hogy „k isa já t í to t ta a megszállott területek honfibúját , nines 
is más témája !" 

Reményik Sándor nem szorul védelemre. Az előbbi vádat is csak az. jut-
t a t t a eszünkbe, hogy ha semmi más munkáját nem ismernők, ez az egyetlen 
verskötete is fényesen megcáfolja gáncsolóinak érveit. Bebizonyítja benne, hogy 
hazafias tárgyú versein kívül — melyekből ismét hoz néhány mesterművet, 
pl. az Elvégeztetett? c. verset, — más témakörökben is oly költeményeket 
mondhat magáénak, hogy a mai magyarság legkiválóbb költői közt van a 
helye. (sz. i. a.) 

H a j a M i h á l y : Óh, s z é p i f j ú s á g o m . Költemények. Békéscsaba, 
1926. 161 1. 

Ba ja Mihály kedves és hangulatos verseit kötetbe foglalva már jó ideje 
nem élvezhettük. Utol jára 1918-ban, Babiloni vizei mellett sírtuk el vele 
siratnivalónkat. 

Más poétáknál gyakran csak sablon, mesterkéltség és póz lírájuknak 
oly felosztása, melyet köteteikben önmaguk adnak. Baja Mihálynál ez is 
találó. Az ő ciklusai egyben egész költészetének sokhúrú lan t já t jelzik. „Ezer 
húr lelkemben kifeszítve, Ha akarom megzendül m i n d a h á n y . . . " e dalol a 
múltról, melyet az ifjúság égő szívével mindég visszasír, népéről, melyet egy 
ezredév a l a t t annyiszor sú j to t t az égi kar, falusi királyságáról, a magány-
nak mindent betöltő örömeiről: mikor senki nem lá t j a , csak Istent érzi közel 
magához. 

Ez a poézis, ha nem is „ezer húrú," mint a költő jelzi énekéiben, de 
színkeverésében, az árnyalatok kifejezésében, költőiségében elismerésreméltó és 
megkapó. B a j a Mihály nem új munkása a magyar irodalomnak, s mert ismer-
jük őt, azért várjuk mindig érdeklődéssel költészetének minden újabb rügy-
fakadását . (Zr.) 

B a l o g h I s t v á n : H ó - f a . Versek. Budapest. 

Balogh István tehetséges író, de a túlzók táborában. Költői indulatai 
zabolátlanok, fantáziá já t nem igyekszik fékentartani. A képtelenségek vonz-
zák, a mindenáron újszerűség eszközeivel akar hatni. Szólamokat, melyek 
érthetetlenül megragadják képzeletét, okkal, okné'.kül használ. Költészetének 
sajnála tos jolenségeit élénken figyelhettük meg Koporsók szállnak c. köteté-
ben is. Pedig az író nem használ nevének ezzel az iránnyal. Hiszen, hogy haj-
lama van az irodalomnak helyénvalóbb művelésre s megértésre, bebizonyította 
Gyóni Gézáról í r t tanulmányában. 

Másik nagy hibájára sa já t szavaival kívánunk rámutatni . Efféle s trófák-
kal mégsem volna szabad befelhőzni a magyar költészet hagyományos szép 
vi lágát: 

Vallás nevelte bamba, jámbor. 
Nem tudta hová visz asszony, pohár, bor. 
Nyakára kígyózó szent beszéd 
Fojtották meg árva életét. 

Nem t a r t j uk helyénvalónak az efféle költeménycímeket sem: Pásztoróra 
Krisztusokkal! — Mindent összevéve Balogh István rosszul választot ta meg 
könyvének még a mot tó já t is, mikor ezt í r ta kötetének élére: „A poéta olyan, 
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mint az Isten. Akkor vegye elő az ember, ha szüksége van rá." Az efféle 
mondásokra nincsen semmi szükség, bár mindenesetre egybehangzanak a kötet 
verseivel. (Zr.) 

Mareonnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. Űj 
versek. Budapest, 1927. 68 1. A Kultúra kiadása. 

Verseit a szerző tartalmuk szerint csoportosította aszerint, ahogyan 
a természettel, hazával, szerelemmel, hittel, sorssal stb. foglalkoznak. Mintha 
egészen más költő í r ta volna az egyes csoportokat. A költemények össze-
vegyítve ezúttal kellemesebb olvasmányt adnának. Szinte hiányzik pl., hogy 
a szerelem ihletett poétájának — mint az t bebizonyította a Szerelmi tűz c. 
csoport tizenhárom költeményében — eszébe sem jut a szerelem és a nő a 
természetről és a magyar földről írt huszonnégy költeményében. 

A verstan szabályait nem egyszer félreveti, anélkül azonban, hogy tűz-
zel-vassal modernségre törekednék. (—r.) 

K i s l é g h y K á l m á n : Hódo la t . Versek. Budapest, 1927. 48 1. 
Nemcsak az elbeszélő költészetnek, de a lírai költészetnek is megvan a 

maga regénye, a lírai regény. Amint az epikai regénynek a tárgya egy bonyo-
lult eseménysor, a lírai regény tárgya egy érzelem gazdag változatú ének-
lése. Az esemény i t t te'jesen háttérbe szorul és helyét az érzelem foglalja el. 
Az esemény bonyolultságát az érzelem változatai helyettesítik. Ilyen értelem-
ben Kisléghy verseit lírai regénynek nevezzük. A verskötetnek egyetlen 
tá rgya a szerelem. Ennek az egy érzelemnek — mondjuk — minőségi 
különbözőségei szerint, a kötet három részre tagolódik. Az első része a 
boldog szerelem könyve, a második a fájó szerelem könyve, a harmadik 
az árva szerelem könyve. Az első rész írójában nincs emlék, nincs fáj-
dalom, nincs öröm, nincs gondo'at, csak egyetlen vadul lobogó, örök láng: 
szeretni! Üj érzésre, ú j színeket mutató képre nem mozdul a lelke. De a nő 
nem viszonozza olthatatlanul égő tüzét, könnyet fakaszt és bánatot érlel. 
Ez a fájó szerelem. Végül a vágy is kifárad, halk sóhajjá enyhül a bánat, 
lassankint elfogynak a könnyek s az árva szerelem emlékeit dalolja cneko. 
Bezgő ütemekben zeng az emlékké vált sóvárgás. 

A lobogó szerelem meg nem értettségének, viszonozatlanságának elégikus 
képo a kötet váza. A szerző képei a szimbolizmus hatását mutatják i t t -ot t , 
bár szívesebben beszél a régi szószerinti értelmezésben. (II. L.) 

R é g i o lasz nove l lák . Ford í to t ta és jegyzetekkel ellátta Honti 
Bezső. Budapest, 360 1. Athenaeum r. t . kiadása. 

Ez a gyűjtemény a Híres Könyvek XVIII. kötetét teszi. 39 novellát 
közöl Poggio Bracciolini Fiorentino, Franco Sacchetti, Ser Giovanni Floren-
tino, Niccolo Machiavelli, Masuccio Salernitano, Agnolo Firenzuola, Luigi da 
Por to , Francesco Straparo'a, Antonfranoesco Grazzini, Matteo Bandello, 
Celio Malespini, Carlo Gozzi és egy ismeretlen szerző tollából, azonkívül egy 
Novellino c. gyűjteményből. 

Aki e novellákat mai szemmel, finnyásán nézi, fennakadhat némelyiknek 
tárgyán és talán kissé egyhangú olvasmánynak fogja találni, mert meg-
lehetősen egy kaptafára készültek ezek a Boccaccio stílusára emlékeztető kis 
történetek. Az irodalomtudomány szempontjából azonban értékes munkát vég-
zet t a fordító, mikor hozzáférhetővé teszi az írókat, kiknek úttörő működése 
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nélkül sem a novella mint műfaj, sem pedig az olasz stílus nem érte volna el 
mai fokát. Másik érdekességük, hogy forrásai sok világhírű szépirodalmi mun-
kának; még Shakespeare is merített belőlük. Bennünket közelebbről érint 
Mattoo Bandello egyik novellája, mely két Mátyás-korabeli magyar fő-
úrról szól. 

A fordítás kifogástalan magyarságú nyelve és a szép kiadás külön 
dicséretet érdemel. (—r.) 

Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom törté-
nete . A legrégibb időktől 1848-ig. Budapest, 1926. 603 lap. A Budavári 
Tudományos Társaság kiadása. 

A hazai németnyelvű irodalomnak mindig jelentős része volt művelődé-
sünkben. A külföldi szellomi áramlatoknak ez volt a hídja a magyar nép 
felé, viszont ez adott képet művelődési viszonyainkról és szellemi életünkről 
a külföldnek. 

Pukánszky Béla ennek az irodalomnak a történetét adta könyvében. 
Érdekes és egyben sajnálatos jelenség, hogy eddig alig fordult a figyelem a 
hazai nemzetiségek irodalma felé, éppen úgy mint a sokáig államnyelvként sze-
replő latin nyelven napvilágot l á to t t magyarországi irodalom fejlődése is csak 
Pintér Jenő könyvében jelenik meg először tudományos összeállításban. Pintér 
Jenő hatalmas könyve nem egy tekintetben volt jó hatással, mint példa, 
Pukánszky Bélára. Rendszeres, szigorúan tudományos és erősen történeti fel-
dolgozásban adja a magyarországi németnyelvű irodalmat. Olvasunk e mű-
ben a honfoglalás előtti hazai germán emlékekről, a német hittérítés és a 
német főúri és lovagi társadalom hatásáról, a keresztény középkor német 
polgárságának műveltségéről és irodalmáról. Bepillantást nyerünk a reformá-
ció előzményeibe, a vallási küzdelmek éveinek gazdag irodalmába. Figyelemmel 
kísérhetjük a jelentékenynek mondható irodalom minden neves mozzanatát 
egészen az 1848-as időkig. 

Szerzőnk az irodalom felosztásában nehéz feladat előtt ál lott . Tekin-
tetbe kellett vennie a német irodalom németországi fejlődését s a korok meg-
állapításában a magyar szellemi élet jelentős mozzanatai is szempontul szol-
gáltak. Lelkiismeretes forrásegybeállítás, az idevágó irodalom gondos áttanul-
mányozása, az adatoknak pontos ellenőrzése teszik megbízhatóvá a munkát. 
Jóleső érzés e komoly tudományos műből látnunk, hogy a magyarországi 
németek szívvel-lélekkel magyarok voltak. Nem mulasztja el az író, hogy 
minden egyes lehető esetben rá ne mutasson a németen keresztül jö t t idegen 
hatásra, de nem titkolja azt sem, hogy hol és mikor szereztek németnyelvű 
íróink megbecsülést ennek a földnek, melyet hazájuknak tekintettek. 

A munka az eddig fel tárt teljes anyagot egészen feldolgozza. Előadása 
könnyed, világos és magyaros. Tudományos irodalmunknak értékes nyere-
sége. Őszintén kívánjuk, hogy Nagymagyarország többi nemzetiségének iro-
dalma is ilyen alapos és tanulságos feldolgozást nyerjen! (H. В.) 

B r i s i t s F r i g y e s : P r o h á s z k a - b r e v i á r i u m . Budapest, 1927. 110 1. 
Élet kiadás. 

Pázmány Péter óta a magyar katolicizmusnak alig volt nagyobb tehet-
sége, mint a filozófus, teológus, író és szónok Prohászka Ottokár. Mint szó-
nok beszédeinek akár tartalmi, akár formai szempontját tekintve, a leg-
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kiválóbb magyar szónokok közt is mondhatni a legelsők között van. Mint böl-
csolkedő és gondolkodó szinte versenytárs nélküli az egyháziak sorában. 
Fényes szellemének nemcsak a mostani, de a nagy magyar égbolt is szűknek 
és kicsinek bizonyult. A magyar katolicizmus filozófiai irodalma vele és általa 
lett európai jelentőségű. 

Ez a magasan szárnyaló szellem ri tka termékeny volt. Munkássága 
fáradhatatlan, alkotó vágya soha nem szünetelő, mint a vulkán, folyton for-
rongott, hevült és működött. Innen van, hogy hosszú írói és szónoki pályája 
a ' a t t el nem avuló értékekkel gazdagította a magyar irodalmat. 

A szónok elragadó tehetsége és az író lebilincselő művészete ritka har-
móniában egyesült benne. Amilyen lenyűgöző erővel hangzott könnyen áradó 
szava a szószéken, éppúgy diadalmaskodott pazar változatú tehetsége köny-
veiben és írásaiban. 

Ez a könyvecske Prohászkának, a szellemi óriásnak a könyveiben, beszé-
deiben, tanulmányaiban felhalmozott kincseiből nyújt egy kis ízelítőt. Fáj-
dalom, hogy csak ízelítőt. De vigasztalja az összeállítót az a tudat, hogy 
Prohászka felbecsülhetetlen értékeiből a mai szegénységben és nyomorúság-
ban egyelőre csak ilyen rövidre fogott kivonat útján részesülhet mindenki. 
Reméljük azonban, hogy ennek a breviáriumnak az összeállítója mint az egy-
házi irodalom egyik legalaposabb ismerője és mint Prohászka Ottokár szellemi 
hagyatékának egyik legihletettebb interpretátora módot és alkalmat talál a 
szellemóriás püspök monumentalitásának feltüntetésére, esetleg összes mun-
káinak minél előbb való kiadásával. (Halász László.) 

Mitrovics Gyula: Gyulai P á l esztétikája. Budapest, 1926. 
164 1. A Franklin Társulat kiadása. 

Breviáriumot, vagy ilyszerű munkát a szakember mindig félve vesz 
kezébe. Megszoktuk már, hogy ezek a könyvek gyorsan készülnek, nem egy-
szer összefüggéstelen s kiszakítottságuk miatt nehezen kapcsolható gondolato-
ka t tartalmaznak. Ez még a szerencsésebb eset, mert elég gyakori az is, 
hogy jól hangzó frázisgyüjteménnyé alacsonyodnak gondolatgyüjtemény 
helyett s ilyenkor inkább kisebbítik, mint emelik a nem szakember szemében 
azt , akit bemutatnak. 

Mitrovics Gyula könyvére ez nem mondható. Nehéz kérdést bolygatott 
meg, mikor Gyulai Pál esztétikájáról ír t . Gyulai Pál a magyar kritikusok 
örök mintaképe, akinek azonban nem voltak soha egy csokorba szedve eszté-
t ikai gondolatai. A gyakorlat embere volt. Megvoltak a maga határozott 
szempontjai az értékelésben, ezekhez igazodott is, de nem foglalta őket rend-
szerbe. A tanítvány kegyeletével végezte ezt el most Mitrovics Gyula. A mes-
ternek minden értékét feltüntető bevezetése bőven tájékoztat bennünket a cím-
ről s ha hozzávesszük ehhez azt a nagy munkával és szerencsés kézzel össze-
ál l í to t t idézetgvüjteményét, azf keli mondanunk, hogy példát adott az e téren 
továbbmunkálkodóknak. (hb.) 

Waisbecker Ede: Pázmándi Horvát Endre szépirodalmi 
m u n k á s s á g a . Pécs, 1927. 144 1. Kari könyvesbolt kiadása. 

A Pécsett megjelenő Symposion című folyóirat nemcsak tartalmas cik-
kekkel gazdagítja tudományos irodalmunkat, hanem sorozatos könyvkiadás-
sal is iparkodik kivenni részét a tudományos munkálkodásból. A Symposion-
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könyvekből eddig négy szám jelent meg. A három első szám bölcseleti témá-
val foglalkozik; a negyedik, amelyről éppen szó van, irodalomtörténeti tárgyú 
e Pázmándi Horvát Endre szépirodalmi munkásságának kimerítő egybefoglalá-
sát tűzi ki célul, hogy összes ilynemű írásainak ismertetésével és az eddigi 
irodalom teljes felhasználásával részben pótolja azokat a hiányokat, melyek 
az eddigi tanulmányokból kimaradtak. Pázmándi Horvát Endre élet- és jel-
lemrajzával sokan foglalkoztak, de valamennyi tanulmányozó csak részlet-
kérdéseket érintett, úgyhogy a költő egész munkásságával egységesen foglal-
kozó mű nincs. 

Szerzőnk kitűzött céljához képest felkutatott minden valamire való ver-
set, kezdve az 1802-ben készült, jól sikerült Ányos-utánzattól egészen 
Árpádig, mely 1830-ban jelent meg. Ezeknek az alkalmi verseknek, szatírák-
nak, a franciák ellen hadbavonult nemességnek buzdítására í r t riadónak, a 
nemzeti theátrom ügyében írt buzdító szózatnak, egyéb hazafias rímes ver-
seknek, bölcselő költeményeknek, bordaloknak és egyházi énekeknek részben 
való felkutatásával, ismertetésével és méltatásával derekas munkát végzett. 
Azt is meg kell azonban mondanunk, hogy Pázmándi Horvát Endréről való 
tudásunkat a maga egészében alig vitte valamivel előbbre. Pázmándi Horvát 
Endre költői értékéről helyes ítéletet alkotott eddigi irodalomtörténetírásunk. 

Eposzai — és kétségtelenül i t t van költői működésének súlypontja — 
már a maguk korában többó-kevésbbé elavultak, bár sokan dicsérték, de 
csak kevesen élvezték. Az akadémiai nagy jutalom is inkább a hazafias pap-
költőnek, mint művének szólt. Pázmándi Horvát Endréből, mi tűrés-tagadás, 
hiányzott az igazi erős tehetség. „Nála — s ezt helyesen í r ja szerzőnk — 
a versírás nem volt belső le'ki kényszer, hanem legtöbb írását tudatos mun-
kával hozta l é t r e . . . Gyakran társalgás vagy étkezés közben ugrot t fel egy-
egy eszébeötlött hexameter, a „talált aranyak" lerögzítéséro. Guzmics mind-
untalan azt ír ja az érdeklődő Kazinczynak, hogy Endre „izzad" az ő Árpád-
ján. S hosszú sorát lehetne felhozni a nagy tehetségeknek, akikből Horvát 
Endréénél sokkal sanyarúbb, zaklatottabb életkörülmények közt is áradt az 
értékes költői termelés." 

Készséggel elismerjük a szerző ügybuzgalmát, tárgyszeretetét és lelke-
sedését, de könyvét azzal az érzéssel tesszük le, hogy tulajdonképen csak azt 
igazolta, amit már úgyis tudtunk. (hl.) 

G u l y á s J ó z s e f : Üveg-cserepek. Sárospatak, 1927. 48 1. 
A szerény cím alatt a ritka szorgalmú irodalomkutatónak több apró 

értekezése, beszéde, cikke és bírálata fog'.al helyet. Különös figyelmet érdemel 
az az értekezése, melyben Csokonai Vitéz Mihály A lélek halhatatlanságáról 
sióié tankölteménynek keletkezési idejét és indítékait állapítja meg. Foglal-
kozik a költeménynek a korabeli bölcselő költeményekhez való viszonyával 
is. Az 1790-es évek körül több halotti vers és búcsúztató jelent meg, melyek 
közül több a lélek halhatatlanságával foglalkozik, úgyhogy a lélek halhatat-
lanságának a kérdése akkor időszerű kérdés volt. A sok költemény közül szo-
rosan vett tanítóköltemény a Pálóczi Horváth Ádámé, melyet Csokonai ismert 
ugyan, de nem használt fel. 

A török felszabadító háborúnak két verses emléke címen a sárospataki 
főiskola kézirattárában őrzött két kötetet ismertet. Az egyik Carmina de 
bellis Hungaricis címmel tizennégy költeményt foglal magában. A költemé-
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nyek Lotharingiai Károly, Miksa Emánuel és Lajos bádeni herceg körül cso-
portosuló eseményekről szólnak. Azonkívül megéneklik Savoyai Jenő zentai 
győzelmét. A másik költemény Vienna obsidione liberata a Maximiliano 
Emanuele címen a bajor választó hősi t e t t é t beszéli el Bécs alat t . A Ver-
gilius-, Ovidius- és Horatius-reminiscentiákat tartalmazó költemények érdekes 
emlékei a XVIII . század latin költészetének. 

A Kölcseyt sirató énekről, melyet nemrég Pitroff Pál az I. K.-ban 
közölt, megállapítja, hogy ez a dal egyrészt régibb Kölcsey követi lemondá-
sánál, másrészt a mult század első felében általánosan ismert volt és több 
változata forgot t közkézen. 

Lengyel Józsefnek a debreceni kör szerény tagjának néhány eddig isme-
retlen versét közli. Közöl még Tompától is verset, amely az eddigi Tompa-
kiadásokban nem jelent meg. 

Az irodalomtörténeti anyagközléseken kívül van még a füzetben egy 
márc. 15. ünnepélyen elmondott beszéd, Károlyi Gáspárra vonatkozó latinból 
fordított ha t okmány, egy pedagógiai értekezés, Csokonairól t a r to t t szabad 
előadás vázlata, Makkai Sándor könyvére vonatkozó észrevétel „Ady mint 
egyetlen magyar vallásos költő" címen és még egy, a hősök emléktáblájánál 
elmondott beszéd. Az Adyról szóló cikk csak helyeselhető, mert józan szem-
pontokból bírálja és értékeli Ady „vallásos" költészetét. Ez a költészet 
sokak szemében inkább istenkáromlás, mint a lélek mélyén őrzött és ápolt 
istenes érzések feltörekvése. (Halász László.) 

Zulawski Andor: Az új mag-yar irodalom problémái. Buda-
pest. Év nélkül. 138 lap. Wodianer-kiadás. 

Fiatal író lelkes munkáját veszi kezébe az olvasó, mikor Zulawski Andor 
könyvét átlapozza. Az író nem homo novus, hiszen két írásával már foglalkoz-
tak a szaklapok. Voltak támadói, de védelmezői sem maradtak el. Mindig 
nagyobb kérdések feszegetését tűzte maga elé s most is olyan csomót akar 
kibogozni, amely a legkiválóbb szakemberek erejét is próbára teszi. 

A modern magyar irodalom problémája sokakat foglalkoztat. S mikor 
Zulawski ír erről, ösztönösen érezzük, hogy jót akar. Segíteni óhajt akár 
ostorral is azon az állapoton, hogy az irodalom ne becsmérelje a magyart, 
hogy az irodalom minden ízében nemzeti legyen, nevelje az Isten és a haza sze-
retetére, ne rontsa az ideálokat s ne az ember alacsonyabb ösztöneit szol-
gálja ki. 

Bevezető lapjai után, melyekben művészeti elveit fejti ki, rátér a jelen 
irodalmának egy-egy jellegzetes írón keresztül való ismertetésére. Móricz Zsig-
mond, Szabó Dezső, Babits Mihály, Heltai Jenő, Kabos Ede, Krúdy Gyula, 
Lengyel Menyhért, Bródy Sándor s Erdős René bemutatása mellett néhánv 
szót szentel a kisebb íróknak. Ez ismertetésekben arra a fájó sebre akar rá-
mutatni, hogy irodalmunk miként nemzetietlenedett el s őszintén feltárja, hogy 
mindennek milyen következményei lesznek a nemzet erkölcsi és hazafias érzü-
lete terén. 

Mindenekelőtt becsülnünk kell Zulawski nemes intencióját, lendületét. 
Szükségünk volt és van olyanokra a mi tudományunk terén, akik meg nem 
alkuvó magyarok. S azt hisszük, hogy tradícióink ápolásában az effajta kön\r-
vecskék is hasznunkra lehetnek. 

Akkor, amikor Zulawski érdemeit elismerjük és méltányoljuk, nem 
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haladhatunk el néhány olyan mozzanat me'lett sem, amelyekre a figyelem 
felhívása csak hasznos lehet a tudományt komolyan művelni akaróra. A mo-
dern magyar irodalom meghatározása Zulawskinál igen labilis, nem emelkedik 
túl azon, hogy miként nevezte el azt a kort Pintér Jenő. Pintér Jenő elhatá-
rolásának kissé bővebb kifejtése, de nem az ígért — legalább megközelítően 
pontos definíció. A tudományos munka szerzőjének gondosan kell arra 
ügyelnie, hogy olyasmit ne ismételjen, amit már előtte mások megírtak. Pin-
tér Jenő, Császár Elemér és Kéky Lajos munkásságát igen jól ismeri a közön-
ség. Kár volt az ő nézetüket bővebben kifejteni és újból igazolni, mikor ezt 
műveikben ők maguk is elvégezték. 

E lapokon többször lelkükre kötötték azt is a tudományos íróknak, 
hogy adjanak művük elejére egybeállítást az eddigi irodalomról. Ha ebből 
valamire közelebbről is hivatkoznak, tegyék azt a lap-alji jegyzetekben s ne a 
fő-szövegben. 

Az Ady-probléma, mely nem lezárt kérdés, csak érintve van. A regénynek 
jut a legnagyobb tér s itt is — mintha a könyv csak probléma akarna lenni 
— látjuk a modern írók alapos bűneit, de jó oldalaikat alig érinti. Egy-két 
megállapítása is elhamarkodott, pl. : „A komoly, shakespearci drámaíró ma 
nem kell." Az a kérdésünk, hogy van-e ma ilyen drámaírónk? Maga a szerző 
sem említ egyet som. Viszont elhalad amellett a tény mellett, hogy a Nemzeti 
Színház jó előadásban színre kerülő klasszikus darabjaihoz alig-alig lehet 
jegyet kapni. Tehát nem a közönségben van a hiba, hanem abban a körül-
ményben, hogy shakespearei magaslatra emelkedő drámaírónk nincs. Azoa 
meg nem kell csodálkoznunk, hogy kisebb, vagy teljesen jelentéktelen darabok-
nak is van közönségük. A baj forrása e daraboknak erkölcsi kifogásolható-
sága, ami ellen orvosságot, vagy az orvoslás módjá t nem keresi, mint ahogy 
nem keresi a regényirodalomban talált hibáknál sem. Tehát a probléma ki-
fejtéséig ju tot t el, vagyis addig, ahol kezdenie igen hálás feladat le t t volna. 

Nem osztozunk abban a nézetében sem, hogy a mai modern magyar-
nyelvű irodalom munkásai kizárólag az üzletre és az érzékiségre spekulál-
nának. Vannak, hál' a Gondviselésnek, olyan íróink is — noha róluk a szerző 
megfeledkezik —, akik helyes erkölcsi felfogással és nem üzletből írnak. 
Herczeg Ferencről nincs is említés a könyvben, pedig Herczeg, Gárdonyi és a 
többi kiváló és szeretett írónk sikereinek elemzésével a problémát a megoldás-
hoz közelebb vihette volna. 

A hiányokról elég ennyit mondanunk. Nem említünk kisebb • dolgokat, 
melyeket még talán böngészhetnénk, mert a fentiek pótlása esetén ezek is 
elesnek. Ha pedig azt keressük, hogy érdemes volt-e ezt a könyvet megírni, 
csak igenlő lehet a válaszunk, mert nem lehet eléggé őrködnünk azon, hogy 
nyelvünkben és szellemünkben mindig magyarok maradjunk. (Horváth Béla.) 

Ű j v e r s k ö t e t e k . — Székely-Nuszbek Sándor: Aratás. — Harsányi 
Lajos: A boldog költő. — Orosz Iván: Szeretni kell. — U. a.: Boldogok 
szigete. Székely-Nuszbek Sándor nemes érzések költője. Családi érzéseiről és 
hazafias érzelmeiről őszintén, természetesen, bensőségesen énekel. Kötete a 
magyar lélek világának megnyilvánulása. Rendületlenül hiszi a diadalmas 
magyar holnapot, amikor megindul az erdő, fegyverre kapnak az elhunyt 
daliák és megszületik a szebb magyar világ. Aki egy ezredéven á t szabad 
volt, az nem lehet más, csak szabad. Amilyen költői erővel nyilatkozik Ián-
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goló fajszeretete, éppen olyan meghódolás lakik vallásos lelkében az Isten 
iránt . Gyermekkori hitét megőrizte csorbítatlanul s ezzel a vallással hiszi, 
hogy lesz még magyar feltámadás. 

Harsányi Lajos költeményeinek egy része vallásos vers. A megnyugvást 
t an í t j a igazi költői színezéssel megírt vallomásaiban. Kevésbé jól hatnak 
legitimista versei. IV. Károly királyt szerinte nem Madeira nyirkos párája 
ölte meg, hanem Dudaörs! 

Orosz Iván költeményeiben a szerény viszonyokkal is megelégedő s az 
egész emberiséget hívő kedéllyel szerető költő lelke szólal meg. A szegény 
is lehet boldog: ez az alapgondolat sugárzik köteteiből. Csak ölelés című 
verse nem illik bele a maga érzéki aláfestésével hangulatos költeményeinek 
sorozatába. ff. L. 

Timár József: Lélek a mezőn és más elbeszélések. 1927. 160 1. 
A szerző kiadása. 

Timár József elbeszéléseiben az élmény szokatlanul tiszta és erős. 
A szerző erős megfigyelő tehetséggel muta t ja be balatonvidéki magyar alak-
jai t . Eötvös Károly és Gárdonyi Géza irodalmi irányát tar t ja szem előtt, 
anélkül azonban, hogy példaképeit akár öntudatlanul is utánozná. Uralkodó 
vonása a magyar földnek és egyszerű népének szeretete. Előadásában nincs 
mesterkélt elem; ami provincializmus mutatkozik benne, a szerző önkritikája 
remélhetőleg azt is le fogja vetkőzni. Az olyan mondások, mint az „Azt a 
kis késit neki", nagyon szívderítőek lehetnek a falu világában, de a falu 
horizontján kívül nem ébresztenek esztétikai gyönyörűséget. (hl). 

Haberern Gusztáv: Kis Korálkönyv. Budapest, 1927. 48 lap. 
Az ev. tanáregyesület kiadása. 

Baberern Gusztávnak ez a kis könyve azt célozza, hogy az evangélikus 
egyházi énekeket az eredeti dallam szerint egyenlő módon tanítsák az isko-
lákban és gyakorolják a gyülekezetekben. Bennünket elsősorban az a beveze-
tés érdekel, mely e kis könyv elején áttekintést nyúj t az egyházi ének és 
a hangjegyírás fejlődéséről. Az evangélikus egyházi ének fejlődését négy kor-
szakra osztja. Az elsőben, mely a XVI. századdal zárul le, Luther Márton-
nak Erős várunk c. éneke a legsikerültebb darab. Ebben a korszakban a 
dallam rendszerint a tenorban volt. A gyülekezet énekelte a dallamot, a kar 
pedig a kísérő szólamokat. A felmerült nehézségek kényszerűsége következ-
tében tették á t a szólamot a szopránba. A második korszakban, mely a 
XVII. század közepéig tart, az orgona viszi a dallamot, a többszólamú 
éneklés visszafej'ődik, a kar elmarad. A harmadik korszakban, a XVIII. szá-
zad elejéig, az egyházi énekek lágyabb, szentimentálisabb irányzatot nyernek. 
Az utolsó korszakban, mely napjainkig tart , az egyházi ének ritmusa már 
annyira megváltozott, hogy csak egyenlő hosszú hangokat énekelnek. Ez által 
az éneklési mód lassú és vontatott lesz. 

A gyűjtemény abból a szempontból érdemel figyelmet, hogy a legszebb 
énekeket veszi fel. Pontosan közli az énekek keletkozési idejét, de nem tesz 
említést sehol a fordítókról és ez súlyos hiba. Az evangélikus énekköltészet 
irodalmát is sajnálat ta l nélkülözzük benne, mint ahogy nélkülözni fogja min-
denki, aki kedvet kap e különben használható munka áttekintése után a 
további tanulmányozásra. (ff . B.) 


