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M a g y a r I r ó m e s t e r e k . A Petőfi-Társaság jubiláris könyvei. Buda-
pest, 1926. Singer és Wolfner kiadása. Athenaeum-nyomda. 

A magyar irodalom kedvelői érdeklődéssel várták a Petőfi-Társaság 
tagjainak gyűjteményes munkáit, mellyel a magyar irodalom nemzeti szel-
lemű egyesülése fennállásának ötvenedik esztendejét kívánta megünnepelni. 
Az érdeklődés megokolt volt. A kettészakadt magyar irodalomban az úgy-
nevezett konzervatívok megjelenését jelentette a jubiláris könyvsorozat, s 
egyben annak a nagyjelentőségű kérdésnek eldöntését, jogos-e az irodalom 
radikálisainak az a vádja, hogy „a hivatalosan cégjegyzett" irodalom élet-
képtelen, s nem találhat ú t a t a ma emberének lelkivilágához? 

Az erők összemérése megtörtént a közvélemény lelkületének minden 
nagyobb emóciója nélkül. A magyar írómesterek írásainak gyűjteményes meg-
jelenése nem jelentett sem győzelmes, sem elbukott vállalkozást az irodalom 
világában; jelenti azonban a józan, mérsékelt, megfontolt, s higgadt haladás 
sikerét. 

Bársony Istvánnak újabb elbeszélései Délibáb címen reprezentálják 
a sorozatban teljes kötettel a kiváló író őseredeti tehetségét. 

Bársony István legkiválóbb elbeszélőink sorában foglal helyet. Vadász-
léiké harmonikus dalokat sző erdőn-mezőn, megérti a csend néma zenéjét, 
együtt örül a víz-világgal, elmereng a szabad ég alatt, olvas az erdő köny-
véből, betelik a róna és az erdő szépségével, s a szépség világába ragad a 
mindennél szebb magyar földön. 

Bársony Istvánban nem elég a nagy művészt ünnepelni. Ha a divatos 
•esztétika ezerszer hirdeti is, hogy az irodalom nem lehet erkölcsi értékek köz-
vetítője, mi akkor is meggyőződéssel állítjuk, hogy igen is, kellenek a művé-
szetekben erkölcsi értékek, amilyen mindjárt a nemzeti gondolat himnusza. 
Bársony István művészetében ezért külön ünnepeljük eszményünket: az író-
ban, a művészben is a magyart! 

Bársony István legújabb kötetében az izzásig hevített magyar gondo-
la t tüzes vasa szikrázik. Minden elbeszélésében az Alföld szele lopja a rét 
illatát (Virágos Peti), a Tisza habja fodrozódik (Papucs), vagy a Kárpátok 
erdős szép világa zöldéi (Pajtás), s a kereszt-utak találkozásánál a magyar 
Védasszony bádogra festett, fakult képe mosolyog (A megtért). Az éles-' 
szemű vadász (Farkasles), az élet bölcs ismerője (Az úr), a lelki analízis 
mestere (Es bocsásd meg a mi vétkeinket), s a derű művésze (A természet-
tudós) bontakozik ki határozot t kontúrokkal a Délibáb aranyos keretéből. 

Csathó Kálmán szintén egy köteten á t (Miért nem ment hozzá nagy-
mama . nagyapához) gyönyörködtet kedves elbeszélő modorával. Csevegő 
közvetlensége, a humorral csaknem állandóan kacérkodó készsége elfeledtetik 
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az olvasás fáradalmait; úgy tetszik, hogy kedves ismerősökkel beszélgetünk, 
s mikor a kötet végére érünk, frissen, jókedvűen emlékeznénk vissza mindarra, 
amit Csathó Kálmán oly bájosan tudot t elmondani nekünk, hogy miért vem 
ment hozzá Nagymama nagyapához, s a sok többi kedves történetet, ha a 
kötet végén nem hangolna le Tinka nagymama csalódott, ezenvedésteli szo-
morú élete. 

Mosollyal fakaszt könnyeket Lampérth Géza is, aki Sas Edével 
tölti meg a gyűjteményes sorozat egyik kötetét. Lampérth Géza Mégis Má-
tyás cím alat t kötötte össze most humoros elbeszéléseinek pompás csokrát. 
Ez a kiváló magyar írónk a termékenységnek és sokoldalú értékes munkás-
ságnak szinte iskolapéldáját mutat ja . I r t költeményeket; művelte a p rózá t ; 
a magyar ifjúsági irodalomnak kiemelkedő alakja; főleg történelmi vonatko-
zású színműveivel három fővárosi színpadon arat ta sikereit, s mint — ön-
életrajzában jelzi — „több kötetre rúgó verses ós prózai műve vár kiadásra", 
frói egyéniségének méltatásánál nem mulaszthatjuk el, hogy ne mutassunk 
rá nemes hitvallására, melyet nemcsak érdemes, de elengedhetetlen felemlíte-
nünk ú j kötetének megjelenésekor. 

Sas Ede is a mindég kedves, vonzó és lebilincselő elbeszélők sorá-
ban foglal helyet. Az irodalom öreg és fiatal barátainak mindég örömet jelent 
egy-egy újabb kötetének megjelenése. Költeményei, elbeszélései, regényei, if jú-
sági munkái, s színművei sok sikert arat tak. Legutóbbi kötete A megújrá-
zott élet is telve színes elbeszélésekkel. A címbeli történetben kedvesen be-
széli el a lélekvándorlás tanának humoros keretébe illesztve, s az életből elle 
eett motívumokból összerakva az afrikai Bimbuli. illetőleg az európai Bébi 
szerelmét az afrikai Bambusszal, illetőleg az európai Körössy u rakka l . . . 
Megragadó az a háborús kép, melyet Fiú! című elbeszélésében rajzol. 

Rendkívül változatos olvasmány a Petőfi-Társaság elbeszélő tagjai-
nak egy-egy novellájából összefűzött, közel húszívnvi vaskos kötet. Ambrus 
Zoltán e kötetben szereplő elbeszélésével is a művészi reálizmus híve. Bar-
tóky József kedves történetben muta t ja be a hivatalnoki élet apró furcsasá-
gait. Ferenczy Ferenc Soror Immaculata címen A szerelem útjai című szín-
művéből ad költői szárnyalású részletet. Gáspár Jenő szellemes dialógusban 
analizálja a szerelmes férfi és nő lelkivilágát. Géczy István négy jelenete? 
falusi történetet állít elénk. I f j . Hegedűs Sándor érdekfeszítő elbeszélésben 
példázza, hogy „az élet mindenkinek mindent visszaad!". Ilerczeg Ferenc 
előkelő stílusát ragyogtatja. Kenedy Géza színesen ír ja le, hogy a háladatos 
Hasszán, hogyan került Allah illatos kertjébe. Komáromi János magyaros 
poézise most is érvényesül. Móra Ferenc arról a nagyapai szívről beszél, me-
lyet „csak a nagyapák, meg nagyanyák érthetnek meg". Oláh Gábor, Pakots 
József, Szécsi Ferenc egy-egy sikerült elbeszéléssel gazdagítják a kötet szép-
ségét. Szemere György a siralomházak sötét világát m u t a t j a be egyfelvoná-
sos színművében. Szikra, Szöllösi Zsigmond, Zádor Tamás színes tollú elbe-
szélései mellett Voinovich Gézának, az egyformán kitűnő esztétikusnak és 
szépírónak magyaros története zárja be a kötetet, mely a legutóbbi idők ma-
gyar irodalmának változatosan érdekes és értékes termése. 

Szép emléket áll í tott a Petőfi-Társaság elhúnyt tagjai közül — 
gyűjteményes kiadásában — Farkas PáJnak, ennek a korán elhúnyt, termé-

Irodalomtörténet. 11 
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keny és képzett írónak. Néhai Fa rkas Pál elbeszéléseit Herczeg Ferenc beve-
zető tanulmányával bocsátotta közre a szerkesztőbizottság. Herczeg Ferenc, 
akit Farkas Pálhoz még egyetemi polgár korától fűzö t t meleg barátság, ava-
to t t tollal ra jzol ta meg Farkas Pál írói egyéniségének jellegzetes vonásait. 
Farkas Pál a költői műfajok mindegyikével megpróbálkozott, s elmondhat-
juk, hogy szép sikert aratott . Az a kötet, mely a Petőfi-Társaság jubiláris 
sorozatában hagyta most el a sa j tó t , Farkas Pál írói egyéniségének jelentő-
ségét szerencsésen domborítja ki. 

A Petőfi-Társaság gyűjteményes kiadásában külön kötetben szólal-
t a t j a meg essay-istáit. A kötet elején mindjárt Benedek Elek nevével, s írá-
sával találkozunk. Benedek Elek a magyar irodalom új korának, s az elsza-
kadt Erdély magyar irodalmának egyik kiemelkedő alakja. Termékenysége 
és sok irányú működése meglepő. Hozzávetőlegesen számítva egy és negyed-
száz könyvet írt . Ifjúsági művei közismertek. A gyűjteményes kötetben 
poétikus hangon értekezik Mikes Kelemenről. — Berzeviczy Albert avatot t 
tollal méltat ja Zrínyi Miklóst, a költőt. Mélyreható megfigyelései most is, 
mint egyéb munkáiban, teljesen lekötnek. E tanulmányában plasztikusan ér-
vényesül a kultúrhistórikus és a mély gondolatokkal szántó publicista min-
den kiváló tulajdonsága. — Császár Elemér Herczeg Ferenc Hídjáról írt 
értékes tanulmányt. — Ferenczi Zoltán kedvelt témáját, Petőfit dolgozza 
fel e kötetbe foglalt tanulmányában is. — Herczeg Ferenc Jókai Mór emlé-
kének áll í tott szép emléket. — Hevesi Sándor érdekes megfigyeléseket közöl 
velünk a mai dráma válságáról. —• Kern Aurél pedig a magyar zene problé-
máját fejtegetve, a magyar zene históriáján vezet végig. — Pékár Gyula a 
párizsi Petőfi-ünnepen, 1923 január 26-án elmondott ünnepi beszédét közli. 
A centennáris ünnepségek során elhangzott egyik legszebb Petőfi-méltatás ez. 
— Pintér Jenő két bírálatot közöl Herczeg Ferenc: A fekete lovas és Sajó 
Sándor: Muzsikaszó című művéről. — Rákosi Jenő három karcolattal ékesíti 
a kötetet. — Surányi Miklós lebilincselő modorban értekezik históriai, s iro-
dalmi vonatkozásokkal átszőtt tanulmányában a tömeg, tehetség és lángész 
viszonyáról. — Voinovich Géza szintén Jókai Mór alakját idézi fel értékes 
tanulmányában. 

A Petőfi-Társaság jubiláris sorozatában ha t kiváló regényíróját szó-
lal tat ja mog. Herczeg Ferenccel élükön, mind a ha t értékes egyénisége az ú j 
magyar irodalomnak. 

Falu Tamás A nyolcvanasévekben három szív boldogságát, fájdalmát 
és lemondását rajzolja. Rőczey Kálmán, a falusi tanító boldogan él kis csa-
ládjával. Fér j és feleség egymásban találják fel az életet. Nincs más vágyuk, 
csak az egymás boldogsága, s a gyermekek egészsége. A boldogságon kívül 
Rőczevnek nincs ambíciója, poéta-reményeit még fiatalságával temette el, 
talán akkor, mikor megházasodott. Tíz éve még verset sem írt. S ebből a nyu-
galmas, békés életből rázza ki az új tanítónő, Éger Sári. Ö is t iszta szívű 
és nemes lélek. Nem tehet arról, hogy megzavarta Rőczeyék egyszerű, nyu-
galmas, békés, boldog életét. Kicsit talán csak gyönge volt. De Rőczey sze-
relmével szemben is tiszta maradt . Nem történik más: Rőczey lelkéből az 
alvó költő kikel; Sári a Múzsája. S ez a végzetes, tiszta késői poétaszerelem 
feldúlja három ember boldogságát. Rőczey nagy becsületességében a menek-
vésre csak egy úta t talál: a halál útját, A menny kapuján címer vágyott 
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lenni: „szomorú szív aranymezőben". — Ez az egyszerű, de az író lélek-
elemző művészetét próbára tevő mese gondos lélekrajzzá szólesül. 

Herczeg Ferenc két munkájával ragyogtatja meg előkelő poézisét. Egyik 
munkája regény: A Lánszky-motor; a másik színjáték: a színpadon is már 
sikert a ra to t t A költő és a halál. Az utóbbi Petőfi életének egy tragikus 
epizódját t á r ja elénk. Petőfi Vásárhelyről Bem tábornokhoz Segesvár felé 
tar t . Egy székely ház pitvara mögött piheni ki az út fáradalmait. I t t éri 
Bem parancsa, hogy azonnal térjen vissza Vásárhelyre. Petőfi megérzi, hogy 
a parancs csak életét védi. Ellenszegül, s elindul végzete f e l é . . . E kis egy-
felvonásos színjátékban benne él Petőfi életének minden tragikuma. S e tra- t 

gikum megéreztetésére szerencsés költői látás volt, Petőfi lángoló életének, 
csaknem utolsó óráit választani. A feszülő drámai levegőben benne él Petőfi 
egész élete: minden hite, vágya, akarása, tüze, s egyetlen bántó gondo la t a . . . 
A kétkedés isteni küldetésében, s a keserű, maró önvád, hogy a már elbukó 
magyar szabadság diadaláért kevés volt életében a tett, mert „beléveszett a 
szavaik h í n á r j á b a . . . " 

A Lánszky-motor, mely A költő és a halállaA egy kötetben jelent meg, 
а та életének jellemző darabja. Olyan, mint üvegfestményen az ónkeretbe 
foglalt arc. Egy darabja csak az egésznek, de a művész egész képet kifejező 
ereje él benne. Realisztikus írás, minden bántó kinövés nélkül, az ábrázolás 
mesteri munkája példájául talán annak, hogy mit szabad és mit nem szabad 
megírni, mégis mindent elmondva, s előkelően sejtetve az írónak а та életé-
ről. Talán Az aranyhegedű fordított párdarabja. A Lánszky-motor hősnője 
is olyan, mint, „minden nő. aki szeret, s aranyhegedű édes és puha hangjával 
bőszéi, s a valóság hidegen sziszegő, harapós kis kígyóit nem ereszti ki a 
száján". 

Lánszky felesége, Márta, nem rabja ugyan lángoló szerelmi szenvedély-
nek, de rabja a jólétnek, s a gondtalanságnak, az üres, csak mulatni vágyó 
életnek. Kacérsága, s a léhasága fürtökbe keverik, s olhidegítik férjétől, aki 
idegőrlő, pénzszerző munkájában is szereti, s érte minden áldozatra kész. 
Lánszkv, a jómódú gyáros, mérnők és föltaláló, hogy Mártát megtarthassa 
magának, készakarva tönkremegy. Tudatosan olyan szerződést köt Rolland-
dal, ezzel a tipikus pénzhiénával, hogv mindenét elveszíti. A gazdag ember 
fényűző lakásából egy külvárosi bérkaszárnya kétszobás, Ínséges lakója lesz. 
Minden vagyona: egész-férfi volta.. Nehezen állásba jut, egy vidéki bányánál. 
Sorsuk jobbra fordul, de a küzdésben Márta kacérsága megtörik; mindkettő-
jük lelkét befelhőzi a mult, a csalódás és főképen egyetlen fiúk halála. De 
Márta mikor megtudja, hogy férje „szándékosan ugrott a szegénységbe" és 
olyan árat fizetett, melyet „soha még ember azért, hogy megmentse magá-
nak a feleségét, nem fizetett", s utólag meglátja azt, amit férje előre meg-
lá to t t : „ha o t t maradnak, ahol voltak, akkor nincs földi hatalom, amsly 
meg tudja menteni az ő házasságukat", boldogan békül meg ismét jobbra-
fordult sorsával és szerelmesen simul megint Lánszkyhoz. 

Herczeg Ferenc a boldogtalan házaséletek és a házasságtörések mögött 
főleg a pénz áldatlan hatalmát lá t ja meg. Aradyval, a regény kotnyeles, szó-
kimondó közjegyzőjével így fejteti meg a nagy talányt, hogy miért lehettek 
jómódú anyáink mégis tisztességesek? Mert volt vallásuk. De ma? A szabad-
gondolkodás megszabadította az embereket a vallástól. Az ő idejükben eré-
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nyes asszonynak lenni volt a divat. „A mai társadalom nem a tisztességes 
asszonyt, hanem az érdekes nőt ünnepli." ök a mai asszonyoktól abban is 
különböztek, hogy reggeltől estig dolgoztak. A jómódban élő mai asszony-
nak „se dolga, se gondja, se kötelessége". 

Herczeg Ferenc ez újabb regényével is az élet-írója maradt. A regénv 
mellékalakjai mind az életből ellesett figurák. Lánszky és felesége is onnan 
vett, tökéletesen megrajzolt alakok. Lánszky igaz, de r i tka jellem; Márta is 
igaz, de gyakori hősnője a ma életének. 

Lázár István keletre fordult tárgyért. A Nilus rózsájában a Kr. e. 
, 3500 körüli időkbe vezet vissza, s Meneeznek, Egyiptom első fáráójának, s 

Memfisz alapítójának regényes életét és szerelmét t á r j a fel előttünk. Aki 
regényét olvassa, az átérzi az ókori Egyiptom nagyságának megteremtésé-
ért vívott küzdelmek nagyságát. 

Lőrinczy György a mesék melegszívű álmodója. A színtiszta művészet 
verőfényes világában ért el most írói pályájának negyvenéves fordulójához. 
1888-ban jelent meg első kötete Nefelejts címen. E r i tka szép jubileum mel-
lett még egy ünneppel lett gazdagabb: ugyancsak ebben az esztendőben van 
húszéves fordulója annak, hogy a Petőfi-Társaság tagja i közé választotta. 
Lőrinczy Györgyöt e két jubileum lankadatlan munkában és mindig emel-
kedő művészi értékben találta. Erről tanúskodik a Petőfi-Társaság jubiláris 
sorozatában most megjelent regénye: A boldogság császárja is. E regénye 
sem más, mint parabola az életről. Az elgondolás utópisztikus keretéből ki-
csendül a nagy igazság, hogy ember a boldogságát o t t soha sem találhatja 
fel, ahonnan kizárták a szerelem, a hit és — az üzlet nagyhatalmait. A szép 
életről álmodó Nordery, a tudomány és az akarat erejével a végtelen óceán 
egy szigetén a boldogság „államát" teremtette meg. I t t koronáztatja a bol-
dogság császárjává egyik kedvelt hajóskapitányát, Bulforet. De Nordery ha-
lála után sem a császár, sem alattvalói: a narkozózok nem boldogok. Nor-
dery álma utópia volt. Az ember mindenütt vágyik szerelem, hit és üzlet után. 
S Bulfore, a boldogság császárja végül Niphea, a szép narkozóz leány sze-
relméért eldobja magától a császári koronát. 

Pékár Gyula hatvannyolcadik művével ajándékozta meg irodalmunkat. 
Első sikert a r a t o t t novelláskötete Dodó főhadnagy problémái, s még ugyan-
ebben az esztendőben (1894) jelennek meg újabb elbeszélései Homályban cím-
mel, s a következő évben Lavina című regénye. E regény megjelenése után már 
tényleg lavinaszerűen követik egymást megjelent munkái. Első nevezetesebb 
regénye Livió főhadnagy (1899), melyet Dodó főhadnagy problémái sikeré-
nek hatása a l a t t í r t . (A szerző önéletrajzában a Livió főhadnagyot jelzi első 
regényének.) Írói lelkesedése egyforma érdeklődéssel fordult az antik világ 
szépségei, a renaissance lelkesülés és a rokokó idilljei, a francia forradalom 
láza, a magyar történelem elmúlt századai, s jelen társadalmunk élete felé. 
Livió főhadnagygyal egyidőben jelenik meg Don Juan, ezt követőleg Cervan-
tes, Molière, Flaubert, majd A francia forradalom, s Napoleon című tanul-
mányai, s még számtalan művészeti s történelmi kutatásáról beszámoló érte-
kezése. 

Pékár Gyula legnagyobb írói sikerét Tatárrabság című regénye hozta 
meg számára. E regényét a M. Tudományos Akadémia 1910-ben a Péczelv-
díjjal koszorúzta. Regényeinek sorában nevezetes állomást jelentett még Az 
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amazon királynő, drámái közül a Vojnits-díjjal jutalmazott Danton emelke-
dik ki. 

A Petőfi-Társaság jubiláris sorozatában most megjelent regénye Az 
ezüsthomlokú vándor, — a szerző szerint — egyik legkedvesebb munkája. 
A római birodalom Hadriáni korát, a feltörő dekadenciát, s Róma nemzeti 
ellenállását rajzolja. 

Hadrián császár világbékéért, s új világvallásért küzd. Célja: megtörni 
a Capitolium, s a római istenek hatalmát. Képzelgésében két hitvány ke-
gyenc játékszere; Hermippus a keleti álombölcs és Aclius Proteus önző cél-
jaikra, s Róma ellen, a provinciák javára használják fel. Hadrián vakon hisz 
isteni halhatatlanságában, melyet szörnyű gyilkossággal szerzett. A cézári 
gőgös terveknek azonban Róma ellenáll; Hót halmukat, s az isteneket meg-
védik, s a Caesar egy rettentő átok súlya a la t t összeroppan. Fuscus és Mat-
tanbál tőre nem sebezhette, de saját halhatatlansága összetörte. A „provin-
ciák császárja" halálos ágyán megtér Rómához. 

Ez Az ezüsthomlokú vándor drámai cselekményének vezérmotivuma. 
Két tényező mérkőzik élet-halál harcban: a nemzeti érzéseihez és isteneihez 
ragaszkodó Róma, s a római iga alól menekvő provinciák. A cselekmény Had-
rián körül bonyolódik, de Hermippus, az álnok kegyenc bonyolítja. Az ő ke-
zébe fu t össze minden szál: ő tüzeli a provinciákat, lázítja Róma külvárosi 
csőcselékét, ujjai köré csavarja Hadriánt, s ő bírja végső elhatározásra szín-
lelt árulásával a Caesar elleni merénylet elkövetésére készülő ősrómai pár-
tot . Az ő mesterkedése végezte ki Antinonot, Sabinát, Servianust, Fuscust, 
Domitiát, s a proscribáltak százait. Az ő agyának szülöttje az új isten, s 
az ú j vallás; vele Bómát akarja megtörni. Hadrián csak játékszer. Beteg 
képzelgése hiteti el vele csak Hermippus álomképeit, s hogy az istenek hal-
hatatlansággal ajándékozták meg. Nagyratörő tervei mellett nem lá t ja meg 
Hermippus nagyobb terveit. Nem lát ja, hogy a meggyilkolt Antinous új 
istensége csak azért kell, hogy a Lapa törjön össze s hogy Róma uralmának 
azért kell megtörni, hogy belőle a provinciák szabadsága születhessék m e g . . . 
Hadrián végzetes tévedések áldozata. Az ezüsthomlokú vándor két finoman 
megrajzolt alakja: Domitia, a nemes római leány, aki hazájáért szerelmét is 
kész feláldozni és Fuseus, a büszke ifjú, kinek a római öntudat s a szív sze-
relme adja kezébe Brutus-tőrét, hogy Hadriánt, a „provinciák caesárját" 
megölje. 

Pékár Gyula regénye már elgondolásában is a költői igazságszolgálta-
tást hirdeti. Hőseit is a nemezis sújt ja. Hermippus, Proteus, Hadrián bűneikért 
lakolnak. Domitia, Fuscus önfeláldozásukért nyerik a mártíromság koroná-
ját. És Pékár Gyula mintha Hadrián s Róma történetén á t az idegen hitbe 
veszett ma magyarságához szólna: ne légy hűtlen a nemzeti szellemhez s az 
Isten megsegít! 

A regényírók sorát Surányi Miklós zárja be Noé bárkája című müvével. 
Surányi Miklós a magyar irodalom egyik jelentős korának határmesgyéjén 
született. 1882-taen. E jelentős évszám írásaiban is nyomot hagyott. Az Arany-
féle klasszicizmus nemes hagyományai s a modernek értékes színkeverései, 
bántó kinövéseik nélkül nyilatkoznak meg művészetében. Leghíresebb mun-
kája a históriai precizitással kidolgozott regénye A nápolyi asszony, melyet 
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a Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben a Péczely-díjjal jutalmazott. Most 
megjelent regénye, a Noé bárkája, a háború előtti Magyarország lázas fejlő-
désének elevenen megrajzolt darabja. Két asszony szomorú történetét állítja 
elénk, akiktől az emberi önzés a legnagyobbat rabolta el: az anyaság örömét. 

A Petőfi-Társaság tagjainak jubiláris gyűjteményben való megjelenése 
olyan jelentős művészi esemény, hogy a nagy értékek mellett jogosan éreztük 
magunkat felmentve az apró-cseprő hibákra való rámutatás kötelezettsége 
alól. Zr. 

P . P á l Ödön: A b u j d o s ó v a g y o n . Budapest. A Szent-István Tár-
sulat kiadása. 

A regény művészi felépítésében a szerző neve alá rejtett esztétikusunkra 
ismerünk, aki szintetikus értekezéseivel tűnt ki. Tárgyát a világháború utolsó 
éveibe és a háborút követő forradalmi időkbe helyezi. 

Rábcahelyiné gőgös szenvedéllyel küzd a nemesi címer elnyeréséért. 
Unokái közül Katinkát és Dezsőt megveti, mert nem tudnak vele együtt-
érezni; legkisebb unokája, Laci, minden reménysége. Laci fösvény, de szereti 
a fényűzést és a rangot is; sunyi hízelgéssel eléri, hogy átveszi a családi 
birtok kezelését s nagyanyjával együtt viaskodik a nemességért. Eszközökben 
nem válogat, testvéreit megcsalja, hazugsággal vezeti oltárhoz a bárókis-
asszonyt, de a szerelemben később felolvadó szív megroskad a bűnök súlya 
alatt. Boldogtalan élet után az ellenforradalomban hal hősi halált. 

Az író széles körvonalakra rakja le a mű alapjait, egyenletesen vilá-
gítja meg a ráépített bonyodalmat és biztosan vezet az alap középpontjába 
áll í tott főhősökhöz.Az egyes részek szerves elemei az egész műnek. Alakjai 
biztos következetességgel éreznek, gondolkoznak ée mozognak. Katinka a 
derűs, vallásos polgári női erényt, Dezső az egészséges, férfias idealistát ábrá-
zolja; a nagymama 0э Klémi néni késő korba tévedt régies alakok; az öreg-
asszony Lacival együtt ellentétes jellemvonások összetétele. Parasztjai örök 
típusai a hű, bizalmaskodó magyar cselédeknek (Mihály; örzse, Treszka). 
Laci lelki küzdelmeinek megrajzolásában az író analitikus. Korrajza éles meg-
figyelőre vall. Emelkedett val'ásos és hazafias felfogás jellemzi az egész re-
gényt. Optimista világfelfogása megnyugtat, stílusa hangulatos, derűs, néha 
a meghatottságig érzékeny. A könnyet szűken móri, de egy cseppje is szí-
vünkre esik. A természeti képeket az emberi lélek tükrében ragyogtatja. 
Hasonlatai az események motívumaivá erősödnek. Gazdag, színes és humoros 
nyelvének egészséges vérkeringése felüdít. Az író szintézise léleképítő hatás-
ban ú j erőt jelent költészetünkben. Somogyi Ferenc. 

Ü r a s c h e - L á z á r A l f r é d : 2222. Regény. Budapest, 1928. 496 1. Az 
Athenaeum kiadása. 

A jövő évszázadokról vagy évezredekről szóló regények, bármennyire 
vérmes fantáziák szüleményei, szánalmasan le szoktak maradni az élet való-
ságos fejlődésével szemben. Ezért, mikor lát juk, hogy Drasche-Lázár Alfréd 
regénye a 2222. évben játszik, kissé megcsappan érdeklődésünk. A szerző azon-
ban ezt hamarosan leküzdeti velünk, mert könyve nem tartozik az előbbi 
rogényfajhoz, melynek írói szabadon bocsájthatják fantáziájukat, felelősség 
és különösebb célkitűzés nélkül csapongva ide-oda. Ez a regény mai ferde, 
nevetséges nézeteinket és az ebből származó mostoha életünk tükrét talpra-
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esetten ál l í t ja szembe utódaink életével, kik háromszáz év múlva mennyivel 
okosabbak! És ez a növelő hatás a regény legnagyobb érdeme. Mennyivel cél-
szerűbben, higiénikusabban és előnyösebb szociális viszonyok közt élhetnek 
majd utódaink! Koruk egyetlen célja lesz, hogy minden egyes ember életét 
lehetőleg kellemessé, jóvá és széppé tegyék. Az állam egyetlen feladata, hogy 
minden hozzátartozója, még a legértéktelenebb is, emberhez méltó léthez jus-
son. A politikára, diplomáciára, hadügyre költöt t milliárdokat népjólétre, 
kórházakra, iskolákra költik. Nem rombolnak, nem gyűlölnek, nem ölnek 
mert tudják, hogy saját boldogságuk felebarátuk boldogságától függ. 

Nikolajevics orosz nagyherceget a világháborúban az orosz kommunis-
ták fagyasztással ölik meg. Háromszáz év múlva a tudománynak sikerül őt 
ismét életrekelteni. A nagyherceg csak nehezen tud beleszokni az ú j életbe. 
Eleinte nem nagyon igyekszik leszokni régi elveiről és hamarosan viszonyt 
kezd vagy léltucat, nővel. (Ezek a Casanova-szerű jelenetek nincsenek külö-
nösebb előnyére a regénynok.) Az imperialista és nacionalista főúrnak nem 
tetszik az orosz birodalom elsatnvulása, hazáját régi nagyságában akarja 
látni, a világ cárja szeretne lenni, ezért Oroszországban vetélytársa ellen 
háborút szít, de az új kor nem tűri a háborút ós a kémia segítségével el-
pusztí t ja a háborús feleket. 

A regény második kiadása számára ime néhány nyelvtani kifogásunk: 
Az e kérdőszócska pesties szórendje: Vájjon nem-e éppen ez a legnagyobb 
tévedés (67. 1.). Az elnök általi fogadtatás (232. 1.). A gépezet mikénti irá-
nyítása (235. 1.). Fölösleges többesszám: számos patakaival (286. 1.). A sze-
mélyzet részbeni hazabocsátása (370. 1.). Dacára (412. 1.). Erőltetett össze-
vonás: lát-hallgassa meg (415. 1.). & a M I s t v á n A n i o r . 

M ó r i c z P á l : H o r t o b á g y i l e g e n d á k . Elbeszélések, rajzok, történe-
tek a puszta XIX. századbeli múltjából. Debrecen, 1927. 180 1. Ara: 5 pengő. 

Egyéni visszaemlékezések, krónikás adomák, a betyárvilág alkonya, híres 
embereknek (Jókai, József főherceg, Jászai Mari, Bismarck Herbert) horto-
bágyi látogatása, a pásztoréletnek jól megrajzolt jelenetei, — ime ezekből a 
tarka, helvenkint csinosan csiszolt kövekből rakja össze az író játszi képze-
lettel ós csöndes humorral a pusztuló puszta sokárnyalatú, de alapjában véve 
egytónusú, mozaikképét, miközben sokszor fújja hozzá a merengés furulyáján 
a múlékonyság kedvesen búsító dalát. 

Majdnem minden egyes rajznak és karcolatnak hőse Deli Mátyás, a 
minorita barátból honvédtiszt, honvédból bujdosó, bujdosóból hortobágyi 
állatorvossá lett nagy természetrajongó, aki furcsa egyéniségével és eredeti 
tudásával szinte világhírnévre vergődött. 

Aki legendás alakját és híres pohárköszöntőit ismerte — mint pl. ezek-
nek a soroknak írója is —, nagy örömmel olvassa az őróla szóló feljegyzések 
mulatságos özönét. 

Móricz Pál már egy tucat könyvet szentelt a Hajdúság néprajzi leírásá-
nak; megörökítette a pusztuló világ érdekes szokásait, embereit. A Hajdú-
ságról szóló munkáinak összeségét valóságos etnográfiai múzeumnak tekint-
hetjük, amelyet nem a rendszeresítő tudomány, hanem a szülőföld szeretete 
a lkotot t ; amelyben száraz katalógus helyett az írónak a régieken kegyelettel 
csüngő képzelete szolgál kalauzul. 
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Vajha minden vidékünknek volna egy ilyen szellemi kincsgyüjtője és 
adomasáfárja, mint amilyenre büszke lehet a kedves Hajdúság az ő Móricz 
Páljában! Lám Frigyes. 

A n t o l ó g i a A d y E n d r e v e r s e i b ő l , összeállította Szabó Lőrinc. 
Budapest, 1928. 264 1. Az Athenaeum kiadása. 

Ady Endre verseiből antológiát adni önbizalom és bátorság kell, mert 
az csak természetes, hogy mindkét részről sok gáncs fogja érni ezt a vállal-
kozást. Ha a vitatkozók egyik pártjához sem csatlakozva, a középúton keres-
sük az igazságot — amiben valószínűleg az utókor is nekünk fog igazat 
adni —, akkor nem szólhatunk kicsinylőleg erről az antológiáról, mely Ady 
tizenegy kötetének gerincét adja, a költő 1050 versét 280 versben mutatva 
be. Nem Ady kommentátorainak nézeteihez ragaszkodik, hanem magához a 
költőhöz marad hü költészete árnyalatainak bemutatásában. Logfeljebb azt 
kifogásolhatnék, hogy mint Ady lelkes rajongója egy-két olyan versnek is 
helyet adott, melyet kár volt fölvennie s kihagyott számos olyan jellemző és 
megragadó verset, melynek mellőzése kárára válik a gyűjteménynek. 

Szabó Lőrinc előszava szerint a mi számunkra már csak puszta érde-
kesség, hogy Adyt valaha érthetetlennek is lehetett tartani. Egy hivatásos 
irodalomkutató bizonyára nem beszélne így. Ady ban sok a homály, úgyhogy 
számos helyét még a magukat Ady-specialistáknak nevezők is annyiféleképen 
magyarázzák, ahányan vannak. Ezt tagadni — fanatizmus. —r. 

M i l k ó I z i d o r : K e t t e n . Képek, jelenetek. Subotica, 1928. 290 1. 
Minerva r.-t. kiadása. 

Milkó Izidornak ez a könyve érdekes párbeszédekből áll. A szereplők 
nevét a szerző rendesen csak sejtteti, beszélgetésükből lehet csak rájuk is-
merni. Molière és XIV. Lajos, Voltaire és Frigyes, Goethe és Napoleon, Mátyás 
és Beatrice, Shakespeare és felesége, II . József császár és húga: Mária 
Antoinette, majd ugyancsak a császár és anyja: Mária Terézia, III. Napoleon 
és felesége, Antonius és Kleopátra, Lionardo és Gioconda, George Sand és 
Musset, Petőfi és Szendrey Júlia, Anatole France és t i tkára, D'Annunzio és 
Bernard Shaw, az író és a kiadó, a „beérkezett" és a fiatal író, Shylock és 
Antonio*, Goethe és Beethoven, Heine és Rotschild, Robinson Crusoe és egy 
londoni szépasszony folytatnak jellemző beszélgetéseket. 

A kitűnő nyelvérzékről, eleven stílusról, gazdag szellemről és nagy műve-
lődéstörténeti tudásról tanúskodó könyv a művelt olvasónak nem mindennapi 
élvezetet fog szerezni. Bizonyára helyes a köztudat, mely Milkó Izidort a 
Délvidék legkiválóbb írójának tart ja . —r. 

V o i n o v i c h G é z a : E m b e r e k , á r n y é k o k . Elbeszélések. Budapest, 
1928. 230 1. A M. Kir. Egyetemi Nyomda kiadása. 

Voinovich Géza ebben a kötetben mint elbeszélő is kiválót alkotott. 
Az elbeszélések közül néhány már folyóiratokban is megjelent. A jeles esz-
tétikustól nem lep meg az a nagy olvasottság, amely visszatükröződik 
kultúrhistóriai szemléletéből, de annál jobban meglep, mikor az ilyen súlyos 
egyéniség annyi meleg, közvetlen megfigyelést ír le a népéletből. Napisajtónk-
nak gyakran megfertőzött nyelve után üdítően hat gondos magyarsága. 

Mennyi bölceeség rejlik a lovagkor még néha kísértő, szomorú sorsú kép-
viselőjének szavaiban, aki mentegetőzik a vád ellen, hogy birkanyájjal hada-
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kozot t ; hát nem rohantunk-e azóta nyájszámra mi is akárhányszor kard 
elébe? Nagy nevelő hatása van a Nyomok az ingoványban című novellának: 
hőse öngyilkos lesz, mikor tudomást szerez atyjának könnyelmű, ledér életéről. 

Szándékosan hagyta utolsónak a Vihar az öbölben című elbeszélést, 
mint fajsúlyban is legmutatósabbat. A háború alat t itthonmaradottak szen-
vedését hűen rajzolja, de pompásan ismeri a harctériek kedélyállapotát is. 
(A frontharcost bosszantja, mikor it thon olyan kíváncsiskodással érdeklődnek 
harctéri szenvedései iránt, mintha az valami sportesemény let t volna.) —r. 

G o p c s a L á s z l ó : Ö r m é n y l e v e l e k . Budapest, 1928. 144 1. Pfeiffer 
Ferdinánd kiadása. 

Gopcsa László, a kultuszminisztérium nyugalmazott államtitkára rend-
kívül bájos kis könyvet írt. A könyv — bevezetés után — tizenkilenc levelet 
tartalmaz, miket részint ázsiai, részint magyar örmények váltottak egymás-
sal s melyekből nagyszerűen tükröződik a vallásához különös melegséggel 
ragaszkodó örmény léleknek, örmény népszokásoknak és helyeknek képe. 
Valami megkapóan kedves, könnyed humor fénye ragyogja be ezeket a leve-
leket, melyek során aztán egy kis regény kerekedik ki, hármas házassággal 
végződve. Három örmény hölgy a messze Erserumhan levél és fénykép nyo-
mán, szerelemre gyullad három budapesti magyar örmény iránt s a távolból 
való ismeretségek aztán a Báday-utcabeli örmény-kápolnában lefolyó hármas 
esküvőre vezetnek. Aki a pompásan megírt könyv társaságában kedvesen akar 
eltölteni egy órát : az vegye kezébe ezt a külső kiállításra is csínos kis mun-
ká t és bizonyára megelégedetten fogja, igen jó hangulatban letenni. Sz. K. 

D o b o s i P é c s i M á r i a : C s o d á l a t o s bábu . Regény. Budapest, 1928. 
256 1. Légrády Testvérek kiadása. 

Dobosi Pécsi Mária regényeiről sok jót és kevésbbé jót elmondanak bí-
rálói, de abban mindenki megegyezik, hogy érdekesen ír. E regényének cselek-
ménye kissé szétfolyó. Az olvasó gyakran azt sem tudja, hogy ki is tulajdon-
képen a főszereplő. Lipóczy Jenő magyar főúr anyja segítségével nemcsak 
rendhen ta r t ja a családi birtokot, hanem praktikus gondolkozásával, ügyes 
mezőgazdasági vállalkozásaival szépen gyarapítja is azt. Bátyja, az ideálista 
Amadé, külföldön bolyong. Anyjuk a dolgozó testvér kezére akarja ju t ta tni 
az egész birtokot és olyan szerződést iratnak alá Amadéval, mely őt meg-
fosztja az örökségtől. Jenő felesége, Judit kiábrándul ezért az anyagias gon-
dolkozásért férjéből és beleszeret a hazatérő Amadéba. Jenő beleegyezik ná-
szúkba, csak az a kívánsága, hogy ha már szerepet cserél bátyjával, akkor 
a birtokot is bá tyja vezesse, ő pedig utazni megy. Ezért a szerződést össze-
tépi. Judit most mégis úgy lát ja, hogy Jenő mellett van a helye. Erre Amadé 
veszi ismét kezébe a vándorbotot. 

A regény első felét a család őseinek története tölti ki. A fiúk anyja, 
Glória is sokat szerepel benne ideáljával, Stephennel, kivel végül el is hagyja 
családját. -Judit jelleme legjobban érdekelne bennünket, de az író nem elég 
élesen jellemzi. 

A regény stílusa kifogástalan. A kiadás ellen azt hozhatjuk fel, hogv 
a papíros silány. Sz-. I. A. 
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V á t h J á n o s : A nád i farkas . Kis regény. Második kiadás. Veszp-
rém, 1926. 76 1. Egyházmegyei könyvnyomda. 

Váth (családi nevén Horváth) János a balatonalmádi elemi iskola igaz-
gatója, a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság alelnöke, kiváló ismerője a Bala-
ton környékén élő magyarságnak. Ezt a jutalmazott pályamunkáját iránv-
regénynek is nevezhetnők. A leánykereskedelem átkaira figyelmezteti a falu 
népét. Ezért is jó, hogy a Népkönyvtárak címjegyzékébe, felvették munkáját. 

A Balaton környékén egy szép falusi lánynak elforgatja a fejét egy 
gazember. Házasságot ígér neki és azzal az ürüggyel, hogy olaszországi szü-
leihez viszi őt bemutatni, eladja egy nyilvános házba. Innen a szegény lány 
nagynehezen megszabadul és arra á'dozza életét, hogy a nagyvárosba érkező 
falusi lányokat figyelmezteti, nehogy az ő sorsára jussanak. 

Magyarázatra szorulnak ezek a tájszavai: elkerülték (ebben az érte-
lemben: utolérték, 3. 1.), horgossos (4. 1.), melenee (11. 1.), cserfeskedő (30.1.), 
guvat (38. 1.). Sz I. A. 

V á t h J á n o s : L á p v i l á g b a n . É l e t k é p e k . Második kiadás. Celldö-
mölk, 1927. 78 1. A Nemzedékek kiadása. 

A szerzőnek imént ismertetett kis regényével egysütetű munka. Alcíme 
után az olvasó különálló kis elbeszélések gyűjteményének gondolja, de ezek-
ből is egy kis regény épül fel és csak az Egynyári virágzás című elbeszélés 
áll külön. 

A fiatal, szegény Gáspár a Balaton mellől elmegy Amerikába szeren-
csét próbálni, hogy nyomasztó szegénységben élő családja sorsán segítsen. 
Ezalatt feleségét elcsábítja egy leánykori udvarlója. A visszaérkező férj min-
dent megtud és az enyhítő körülmények miat t megbocsát feleségének. 

Megemlítésre méltó az angyalcsináló boszorka rút szerepe. Ez a rész 
irányregényszerűvé teszi ezt a munkát is, mert a népet figyelmezteti az egyke 
kárhozatos hatására. Sz. I. A. 

G o e t h e : É l e t e m b ő l . K ö l t é s z e t és v a l ó s á g . Fordította Turóczi Jó-
zsef. Budapest. 458 1. Genius-kiadás. 

Goethe ez emlékiratában bemutatja, hogy az akkori idők viszonyai 
hogyan ha to t tak világnézetének kialakulására és hogy e hatások miként 
mutatkoznak a világirodalom egyik legnagyobb költőjének műveiben. Életé-
ben csak az első három rész jelent meg. halála után pedig a negyedik rész, 
melyben élettörténetét egészen Weimarba történt átköltözéséig megírja. Mint 
о munka foly rtatását csatolta 1816-ban az előbbiekhez Italienische Reise, 1822-
ben Kampagne in Frankreich című írásait és 1829-ben második római útjá-
nak leírását. 

Turóczi ezek közül csak az elsőnek, Goethe talán legszárazabb munká-
jának fordítását adja i t t . Altalánosságban sikeresnek mondhatjuk fordítását 
és kívánjuk, hogy Goethe most említett többi munkájának fordításával is 
ajándékozza meg a csak magyarul olvasni tudó hazánkfiait. Néhány kifogá-
sunkat azonban (ily nagy munkánál elenyésző csekély mennyiségben) nem 
hallgathatjuk el. 

A Nachgeborner szót (7. 1.) utószülöttnek fordítja, holott ez a kifeje-
zés i t t csak utóbb szülöttet jelent. — Seine Vorliebe für die italienische 
Sprache war sehr ausgesprochen (12. 1.), Turóczi fordításában: Kibélyegzett 
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vonásai közé tartozott, hogy szerette az olasz nyelvet. Helyesen: Nagyon 
kedvelte stb. — A fészekfentő szót (150. 1.) jegyzetben meg kellene magyaráz-
nia: fószekfenék, utolsó gyerek. — A zsidóxáros kifejezés (132. 1.) helyett 
jobb volna a zsidónegyed, mert hiszen csak egy utcából állt. — Amit Goethe 
a. II. rész apróbetűs mottójának használ, azt- kár volt t> fordításban (268. 1.) 
nagybetűs címnek megtenni. — Trank Schwägerschaft. Fordításban: te s te 
poharat ivott (314. 1.). Ez magyartalan. Egyszerűen így mondanám: össze-
tegeződött vele. — Turóczi szórendje is rossz néha, pl.: A legnagyobb be-
folyással ízlésemre volt Madame Böhme (316. 1.). Sz. I. A. 

S c h i l l e r : K ö l t e m é n y e k . Fordította Szigethy Lajos. Budapest, 1927. 
Ю4 1. A Budapesti Ev. Ginm. Volt Növendékeinek Egyesülete kiadása. 

Szigethy Lajos az Evangélikus Tanáregyesület elnöke. Egész sereg tör-
téneti tankönyvön, történeti, irodalomtörténeti ós egyháztörténeti cikken kívül 
szépirodalmi munkássága is több kötetet tesz ki. Eredeti költeményei mellett 
irodalmunkat sok érdekes műfordítással gazdagította. Ezek eredetiként élvez- • 
hetők. Ahol a fordító egyénisége érezhető, o t t sem történik ez az eredeti 
rovására. Ebben a gyűjteményben is egyforma rátermettséggel adja vissza 
akár klasszikus, vagy nyugateurópai, akár magyaros versformában a nagy 
német íróművész költeményeit. Sz. I. A. 

Sebestyén Károly: Summa vitae. Visszatekintés egy életre. 
Budapest, 1927. 324 1. Az Athenaeum r.-t. kiadása. 

Sebestyén Károly tanár , esztéta, filozófus, író és újságíró egy személy-
ben. Kön y vének első részében életéről számol be, gyakran egészen megdöb-
bentő őszinteséggel. A vidéki szegény fiú kilátástalan helyzetéből hatalmas 
akaraterejével és kitartásával, hazai és külföldi tanulmányaival oly tudásra 
te t t szert, aminővel csak kevesen dicsekedhetnek. Vágyait, terveit, harcait, 
Istennel való meghasonlásait, szerelmeit, életének szép eredményeit, de siker-
telen küzdelmeit is egyforma őszinteséggel írja le. 

A második részben, az Aratás ban, esztétikai tanulmányok szerepelnek, 
köztük Shakespeare-problémák, az ördög alakja a különböző irodalmakban. 
A Szegénység Filozófiájá-ban, a filozófusoktól eltérőleg, akik rendesen dicsé-
rik — jobbat nem tehetvén — a szegénységet, Sebestyén őszintén bevallja, 
hogy a pénz nem boldogít ugyan, de a pénztelenség nagy szerencsétlenség. 
E kiváló tanulmányok a jeles író esztétikai, filozófiai nézeteiről, egész világ-
fel fogásáról teljes képet nyújtanak. 

Idegenszerűségek elenyésző csekély mértékben vannak. Pl. ez a mondata: 
Ez az ember mindenkitől megengedi fejni magát. (162. 1.) Továbbá ezek az 
igekötők: o/ábecsülte a nőket (81. 1.), az emberi méltóság kiteljesedése(117.1.). 

A pompás kiállítású könyvet Kisfaludy-Strobl Zsigmondnak a szerző-
ről készült mellszobra díszíti. —6 —r. 

B o l d o g M a r g i t l e g e n d á j a . A XVI. századi szöveget mai nyelvre 
á t í r ta és tájékoztatóval el lát ta Baros Gyula. Budapest, 1927. 186 1. Napkelet 
könyvtára. 22. sz. 

A könyv elejére í r t velős tájékoztató elsősorban Boldog Margit legfon-
tosabb életrajzi adataival ismertet meg, majd áttér a Margit-legenda néven 
ismert kéziratra, mely minden valószínűség szerint a szenttéavatás jegyző-
könyvéből készült. Első említése (1637) és kiadásainak felsorolása után — ez 
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a negyedik, Pray Györgyé (1770) az első teljes kiadás —, összeállítja és 
értékeli a róla szóló eddigi tudományos irodalmat, sőt kiterjeszkedik az 
Árpádházi szent királyleány glóriás alakjának költői hatására is. A legenda 
szerzője ismeretlen, de annál ismeretesebb Deöthy Zsolttól is megénekelt má-
solójának, Ráskay Lea dömés apácának a neve. 

Baros Gyula megőrizte a Volf György-féle Nyelvemléktár-ban már el-
rendezett szöveget a maga eredeti hamvasságában. A középkori szójárás ízén 
csak i t t -ot t igazított : helyesírását, ragcsonkításait, illetve azok teljesebb 
alakjait a mai szerint módosította, akkori nyelvkincsét mai köznyelvünkbe 
olvasztotta, ha kellett, cserélte vagy értelmezte. A szöveg s a belőle kibonta-
kozó középkori élet hangulata az ő lelkiismeretes tolla alat t semmit eem vesz-
te t t szépségéből. Kis könyv, sok munka, nagy érdem. Szira Béla. 

E r d ő s i K á r o l y : N a p s ü t é s e s I n d i á b a n . Üti emlékek, Budapest, 
1927. A Szent István-Társulat kiadása. 342 1. 

Utazni többféleképen lehet. Van, aki hajóra, vonatra vagy gépkocsira 
ül s végigcsodálja a világot, egyszerűen rábízza magát a különböző, néha 
exotikus természeti tájak és emberi megfigyelések hangulataira: tovafutó él-
ményei hamar összetorlódnak s rendszeres feldolgozás helyett csak az érde-
kesebbeket őrzi meg emlékezete. Van azután, aki felfüggeszti nyárspolgári 
csodálkozását, mert már előbb, itthon áttanulmányozta egész úti rendjét, 
kész tervvel, célokkal indul, éles szemet, jó ízlést és meleg szívet, azaz sok 
figyelmet, de még több ismeretet visz magával, hogy mindazt ellenőrizze, amit 
az eddigi tudás szépnek t a r to t t a Föld kérdéses oldaláról: s így a maga 
egyéni szemével kiváltott rendkívüli benyomást külön, értékesebb élménynek 
könyveli el. 

Ez a megállapítás döntő fontosságú Erdősi Károly könyvére is. Az ilyen 
útra — négy hónap, ebből ötvenhárom nap a tengeren, közel harmincötezer 
kilométer, amit Erdősi Simonyi-Semadam Sándor volt miniszterelnök, jóbarátja 
kíséretében megtett — a magunkfajta magyar embert körülményei rendsze-
rint csak egyszer segítik ebben az életben: azért a lélek éhségével, a nyugta-
lanul rétegzett, ülepedésre törő tudás tömkelegével indulunk útnak s élveze-
tünk, lelki kielégülésünk egy része a megbizonyosodáshoz van kötve. Az úti-
társak gyermeki álmait valóra is váltotta a titokzatos India. Az útirenddel 
hamar készen vannak: Nápoly—Colombo (Ceylon), Elő- és Hátsó-India (Sin-
gapore), kirándulás Jáva szigetére, karácsony Calcuttában, virágcsokor a 
. székely-magyar" Körösi Csoma Sándor sírjára (Darjeeling), a nagy-mogul 
városok: Benares, Delhi, Jaipur, Agra, és Bombayből haza. Nevek, — de 
Erdősi frisshangú, sokszor finoman humoros, máskor bölcsen figyelmes, min-
denkor sokoldalú, színes és sohasem hosszadalmas leírásában az egyíittutazás 
és tanulmányozás legteljesebb illúzióját adják. Kitűnik, hogy a „Hakone-Maru" 
Nápolyból a leggazdagabb lelkű magyar utazók egyikét viszi az íróban, aki-
nek szemén át első pillanatra belelátunk egy óceáni gőzös minden japáni íze 
mellett is nemzetközi életébe: berendezés, étkezés, ismerkedés — minden érde-
kel, de még jobban Kelet zsibvására, a szuezi hőség és az első tengeri alko-
nyat sejtelmes szinfátylai. Ceylonban virágkoszorúzott szingaléz kunyhók, 
igénytelen élet, kókuszerdők, fűszeres levegő, mindennapi eső és angol bla-
zírtság, fent a hegyóriások ködéin túl, Kandyban pedig csodálatos kultúra 
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várja az utasokat. A színes emberkavarodásban, a különleges buddhista élet 
tanulmányozása közben egy meghasonlott lelkű magyar ember (Ferenczy Ár-
pád) is útjukba vetődik. Erdősinek minden arc, minden szobor beszél; szóból, 
szemből és ot t ta lá l t aggódó keresztény szívekből kiérzi a nagy problémát: 
oly elkülönült az óvatos keletiek és a gőgösen hódító fehérek faji élete, hogy 
az Istenkeresés, önmegtagadás i t t lévő mély szelleme ellenére a keresztény 
hitterjesztés minden csodás munkája is csak örökös hullámtól vert kis lelki-
szigeteket tud a krisztusi hitnek megszerezni. A kasztrendszer és a hagyo-
mányos gondolkozás visszafogó ereje viszont a ragyogó keleti élet minden 
színpompáját előtárja: mesébeli holt városok, művészeti csodák, a hindu fan-
tázia káprázatos — márványból, aranyból, drágakövekből szőtt — remekei. 
Jvifárad a fényképező kéz, a szem, a lélek. A könyv tele van szebbnél-szebb 
képekkel. Így éri el az író, hogy mindaz a napsütés, bá j és hangulat, ami 
a mesés Indiában őbenne összegvülemlett, az olvasók szemén át a szívbe 
sugározzon és o t t melegítsen. Az a könnyedség, amellyel költői erejű tolla 
a környezet szépségeinek leírásával észrevétlen finomsággal átsiklik a lelki 
hangulatok elmésen kanyargó út ja i ra , érthetővé teszi, hogy mindennapiság 
fölé emelkedő úti-könyvének váratlan, de megérdemelt nagy keletje van a 
könyvpiacon is. Szira Béla. 

Olay Ferenc: A magyar kultúra válságos évei 1918—1927. 
Az előszót í r ta : Báró Perényi Zsigmond. Budapest, 1927. 337 1. A Magyar 
Nemzeti Szövetség kiadása. 

Az ilyen gazdag tartalmú könyvek többet érnek a magyarság jelenének 
és jövőjének szempontjából, mint amennyit ér a legnagyobb része azoknak 
a politikai és társadalmi szónoklatoknak, amelyeket alkalmunk van úton-
útfélen hallani. Ezeket is lelkes magyar indulat fűti, de a helyzet megvilágí-
tására elsősorban pozitív tények kellenek s ezt bőségesen egybegyűjti Olay 
Ferenc feltűnést keltő kötete. 

Igaza van báró Perényi Zsigmondnak, mikor előszavában azt írja, hogy 
a szerző szemünk elé vetíti a meggyötörtetésnek, a letiportságnak, megalázott-
ságnak véget nem érő kálváriáját, amely osztályrészül jutott elszakított 
véreinknek. „Lehetetlen, hogy Csonka-Magyarország nyolcmilliónyi magyar-
sága meg ne hallja az elszakított területek ezeréves magyar kul túrájára 
zuhanó fejszecsapásokat, ősi iskolai és egyházi intézményeinek robajló össze-
omlását és fel ne ismerje azt a roppant veszedelmet, amelyet ezeknek az év-
századokon át felhalmozódott na.gy, magyar morális és kulturális kincseknek 
elpusztítása jelent reá nézve politikai, nemzeti, kulturális és vallási szempont-
ból egyaránt. Aki magyar ember s ezt a könyvet olvassa, annak fülébe zúg a 
magyar végek pusztulásának állandóan kongó vészharangja, riasztó figyelmez-
tetésül, hogy cselekednünk kell, meg kell tennünk mindent szorongatott véreink 
megmentésére, amíg nem késő, amíg a magyar nyelvet és kultúrát barbár kezek 
teljesen ki nem ir t ják az elszakított Nyugaton, Északon, Keleten és Délen." 

Olay Ferenc figyelme kiterjed Erdély, a Felvidék, a Délvidék és Nyugat-
Magyarország sanyargatásának minden mozzanatára. Az egyházak, közokta-
tás, kulturális alapítványok, múzeumok, emlékművek, szellemi élet, tudomány, 
irodalom, saj tó és színészet sorsa sorra feltárul fejtegetései nyomán. Ezen a 
helyen könyvének csak néhány — a magyar irodalom történetével kapcsolat-
ban álló — helyre mutatunk rá : arra, hogy például szobraink sorsa mennyire 
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szomorú az elszakított területeken. Nem szólva a. történelmi emlékek, főleg 
az ezredévi emlékművek és a Kossuth-szobrok megsemmisítéséről, szomorúan 
jegyezzük fel. hogy a magyar területeken osztozkodó népek még a pusztán 
irodalmi emlékeket sem kímélték. Aradon például megcsonkították Csiky Ger-
gely szobrát; Nagyváradon leszerelték és eldugottabb helyen ál l í tot ták fel 
Szigligeti Ede szobrát s helyébe Mária román királyné szobrát helyezték; 
Déván ledöntötték és darabokra törték Dávid Ferenc síremlékét. Szatmár-
németiben elpusztították Kölcsey Ferenc melltezobrát; a kolozsvári Nemzeti 
Színház előcsarnokában ledöntötték Döbrentei Gáboir és Katona József mell-
szobrát; Nagyszjebenben megrongálták a Petőfi-domborművet; Pozsonyban 
megcsonkították majd egy istállóban helyezték el Petőfi Sándor szobrát; 
Érsekújvárt megrongálták Czuczor Gergely szobrát; Ungvárt eltávolították 
Dayka Gábor szobrát. 

Ahogy elsorvasztották a magyar iskolákat, úgy tették tünkre a magyar 
színházakat. A gyönyörű pozsonyi magyar színházat még 1919-ben t ó t nem-
zeti színházzá tették. A nyolchónapos cseh színjátszás mellett csak két-két 
hónapos magyar és német évadot engedélyeztek. A cseh színészek részére bér-
ház épült ingyen lakásokkal. Mindenütt visszaszorították, részben megsemmi-
sítették a magyar színészetet, Jugoszláviában egészen eltiltották a hivatásos 
színészeket a színjátszástól, ahol pedig magyar műkedvelői előadást akartak 
rendezni, ott nem egyszer véres botrányokba fullasztották a magyar elő-
adást. Erdélyben is évről-évre sorvadt a magyar színészet. A legszomorúbb 
eset a kolozsvári maigyar színház elvétele a magyarságtól 1919-ben. Ennek 
olyan részleteit í r ja le a szerző, hogy igazán nem lehet lázongó érzések nélkül 
olvasni tájékoztatását . 

Perényi Zsigmond szavaival végezzük ismertetésünket: „Ez a könyv 
dörömbölni fog minden magyar ember és egyben minden müveit külföldi olvasó 
lelkiismeretének a j ta ján és messzehangzó hirdetője lesz annak, hogy az a kul-
turális és erkölcsi szégyenfolt, a nyugati civilizáció nagy elveinek és eszméi-
nek az a cinikus megosúfolása, amelyet Trianon minden jóérzésű ember szemé-
ben jelent, soká nem maradhat meg, ha Európa továbbra is Európa akar 
maradni és nem akar ja megtagadni évszázados nemes tradícióit és rendel-
tetését." P. J. 

Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi térképe. Buda-
pest, 1927. Kókai Lajos kiadása. 

A magyar probléma egyre jobban magára vonja Európa érdeklődését. 
Az etnográfiai kérdés egyfelől, a történeti és gazdasági kérdések másrészről 
újabb és újabb megvilágítást nyernek. Ennek az ú j térképnek szerzője azt 
tünteti fel, hogyan kell vélekednünk s hogyan kell különösen a külföldnek 
tájékozódnia a néprajzi határokról. A térkép igen nagy munka eredménye. 
Szerzője községenkint végezte számításait, hogy etnográfiai alapon választ 
adhasson Magyarország ellenségeinek. Kiderül belőle, hogy magából a nagy 
magyar nyelvterületből pl. a csehek 12.000 négyzetkilométert (Belgium fele) 
vittek el olyan városokkal mint Komárom, Nyitra, Léva, Losonc, Rozsnyó, 
Kassa, Ungvár, Munkács, hogy ne is említsük a többi várost, ahol az egész 
lakosság szintén tudo t t magyarul (Lőcse, Eperjes, Besztercebánya, Körmöc-
bánya, Selmecbánya), továbbá 843 magyar falut. 



BÍRÁLATOK. 171 

Amennyiben a szerző kiadja tervezett nagy néprajzi térképét is, azon 
talán jó volna néhány változtatást tenni mind a technikában, mind a feldol-
gozásban: 

1. A magyar, tót , szerb, horvát és román területek színezése jó, de a 
németség és ruténség jelzésére új szín volna kívánatos. A rutének, de külö-
nösen a németek színezése egészen beleolvad a magyarságot jelző színezésbe. 

2. A hegyrajzot teljesen el kellene hagyni, mert a történeti, néprajzi és 
politikai térképeken nem jelent semmit, csak zavarja az áttekintést. 

3. A lakatlan területek ábrázolására be kellene vezetni a fehér színe-
zésű foltokat. 

4. A városokat jelző köröknek mindenütt arányosoknak kellene lenniök 
a lakosság számával. Lőcsének pl. több a magyarsága, mint Selmecbányának: 
ennek a térképen is ki kell tűnnie. 

Mind a szerzőt, mind a kiadót elismerés illeti meg munkájáért. A tér-
képet melegen ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe. P. J. 

Kerényi Károly: Die Griechisch Orientalische Romanlîte-
ra tur in r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e r B e l e u c h t u n g . Tübingen, 1927. (XVI 
+ 275 1.) 291 1. Verlag von I. C. B. Mohr. 

A szerző, a Pázmány Péter Egyetem kitűnő magántanára, úgy igyekszik 
a görög regény problémáját megfejteni, hogy nem keresi E. Rohdeval és a 
többiekkel a műfajt megteremtő költői invenció eredetét, hanem ezt adottnak 
veszi az erotikus regény egyiptomi vallásos előzményében. Ezzel az alapozó 
felfogással szemben máshol fejtjük ki álláspontunkat. I t t azon elv mértékével 
szeretnők ezt a könyvet mérni, melyre K. maga appellál (VIII. 16. k. 1.) Wila-
mowitz ellenében, aki mint alárendelt jelentőségű, speciális filológiai kérdésen 
teszi túl magát a regény eredetének igen bonyolódott problémáján. Helye-
sen hangsúlyozza t, i. K., — amint ezt egyszer Darwin is hangsúlyozta- — 
hogy ha egy eredetelképzelés helytelennek is bizonyul, még mindig sokkal 
előbbreviszi a tudományt, mint egy olyan állásfoglalás, amely, minden kelet-
kezést egyszerűnek és magától érthetőnek vett . 

Persze a részleteredményeket mellőzve, itten csak szerzőnek a kezdődő 
regény megismerését leginkább elősegítő, legkétségtelenebb főeredményeivel fog-
lalkozhatunk. Amilyen — először is — a szamárregény eredetijének rekonstruá-
lása és egységének kimutatása Apuleius fogalmazásából, melyet — úgy lát-
szik — egy bizonyos patraii Lukios görög eredetijére kell visszavezetni. Ha 
t . i. túlzottnak is tar t juk, hogy K. az Apuleius-követte görög formát a regény 
őstípusának lát ja és a szamárembernek meg az őt üldöző nőknek (elsősorban 
Tychének), illetve fiúnak az invenciója megett ősminták gyanánt a gyilkos 
Typhon megbosszulóit — Isist, illetőleg Horust — erőszakolja (182. 1.), — 
általában el kell fogadnunk eredményét (176. 1.). 

•Jelentőségben már mögötte marad ennek az első pontnak, de a műfaj 
fejlődésére vonatkozó általános tudásunkat mégis örvendetesen gyarapítja 
— másodszor — a 4. fejezet (67—94. 1.) a Celementinák görög, illetve egyip-
tomi regény vonatkozásainak a kimutatásával. Mert bár a kritika — egészben 
és részleteiben — aligha fogja egy ilyen tételnek a görög regényre és neveze-
tesen a Clementinákra való alkalmazását elfogadhatni, elvben mégis helyes 
megállapításnak tart juk, hogy a (hellenisztikus) isitenekről szóló csodaelbeszé-
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lések (aretalógiák) sokszor lehetnek vallásos anyag átértékelése és hogy a 
kultuszlegenda (istenmithosz) meg a tisztán művészi regényelbeszélée között 
középhelyen áll valami, a csodatevő istenségek tiszteletére mesélt legendaféle 
(91. kk.). Csak persze: mi a költői műfajnak így szupponált „vallásos" elő-
képét egészen máskép, úgy értjük, hogy az ilyen legenda az átmeneti közép-
helyét egyáltalán nem történelmi fejlődés rendje szerint, mint annak szükség-
szerű foka, csakis értéke alapján, elméletben, foglalhatja el. Ahogy szá-
munkra az alkotás „vallásos" jellege бет lehet több, mint a születő műalkotás-
nak egy, a még differenciálatlanabb alakjához szükségszerűen fűződő anthropo 
morphikus interpretációja. 

Végre K. művének — szorosabban filológus szempontból — legérdeke-
sebb fejezete, az ú. n. berlini Ninos-regény éleseszű rekonstruálása — 241. kk. — , 
megint természetesen a rekonstrukcióból Kerónyitől levont tendenciózus követ-
keztetések kikapcsolásával. Igen kétes nevezetesen, helyes-e szerzőnek az 
...érzése", hogy — „egyiptomi" elmélete kedvéért — ..későbbinek", legalább 
Chariton után, datálja ezt a sovány töredéket (47., 231., 241. kk.), melyet az 
általános felfogás (v. ö. W. Alig. Geschichte dor gr. Literatur 1925, 285. 1.) 
a szerelmi regény érdemetlen, formailag legprimitívebb megjelenése gyanánt 
szokott tekinteni. És még kevésbbé tudnók őt azon a kötöt t úton követni, 
mely az erotikus regény Semiramis-Ninost utánzó .,vadászszűz"-típusát, egy 
„babiloni" regény származékaképen (248. kk.), második típusnak osztályozza 
az Isist utánzó viselős hősnők első típusa mellé, akik természetesen az 
előbbvaló (?) „egyptomi" regényből veszik eredetüket (218. kk.), míg az 
„átmenetet" az Apollonius-história típusának kellene alkotnia, ahol a hősnő 
két alakja közül az egyik anya lesz, a másik a legsúlyosabb körülmények 
között is megőrzi szüzességét (218. 1.). 

Általában megállapíthatjuk tehát, hogy K. munkája főleg jelzett részei-
ben nemcsak a görög regény megismerésének a kérdését vitte jelentősen előre. 
Az egyiptológiát is meg fogja szólaltatni és kétségkívül gyarapította — főleg 
tárgyi szempontból — a kereszténység kezdetének az irodalmát is, jóllehet 
utóbbi — meggyőződésünk szerint — joggal nehezményezheti az t a túlságosan 
„pogány" megvilágítást, amelyet K. öncélú művében az őskeresztény „Unter-
haltungsliteratur" (?) és a legenda akaratlanul is nyer. 

Mindent összevéve: e mű tagadhatatlanul örvendetes sikere, sőt nyom-
jelzője a magyar klasszika-filológia fejlődésének; szerző szempontjából azon-
ban kötelező ígéret is egy éppen vele csinált súlyos és sürgős adósság bevál-
tására. Aki túl akarja a kutatást vinni a Rohde ignorabimus-án és egy 
újabb termékeny nyomra tudot t mutatni, az legjobban érezheti, hogy csak 
fél munkát végzett, amikor azon az aránylag szűk határon belül maradt, 
amelyet a módszer és — a praktikus könnyebbség kedvéért tudatosan húzott 
meg. Érezheti, hogy a regénykérdést nem lehet csak bizonyos formák vizsgálatá-
val elintézni illetve, hogy ezt a teljesítményt elodázhatatlanul kell a probléma, 
nagyobbik felének: a regény lelkéből való műfajelméleti feldolgozásnak a válla-
lásával kiegészíteni. Kiegészíteni annál inkább, mert a szellemtörténeti reflek-
tor fényében nyilván helyesebb megvilágításba kerülnek majd ennek a szép 
könyvnek egyoldalúan nyert eredményei és lehetővé válik a valóságos értékei-
ket helyesebben mutató átcsoportosításuk. 

Marót Károly. 


