
B Í R Á L A T O K . 

Markov i t s Rodioi i : Szibériai garn izon . Kollektív riportregény. 
Budapest, 1928. Genim-kiadáe. 

Csodálatos, hogy az utolsó tizenöt évben milyen rendkívüli, szinte 
mindent átalakító időt éltünk át és még inkább csodálatos, hogy ez a nagy 
idő milyen felszínes hatással volt elbeszélő- és drámairodalmunkra. Csak itt-ott 
villant meg egy-egy színműben, néhol félénken egy-egy legényben az az új 
világ, mely 1914-ben kezdődött és ki tudja, mikor fejeződik be! Íróink leg-
nagyobb része ma is a világháború előtti sablcnalakokkal ós szerelmi témák-
kal dolgozik és azután csodálkozik, hogy erőtlen papírfigurái mellett mindenki 
érdeklődés nélkül, közönyösen halad el. 

De azért vannak kivételek is, A Szibériai garmzonb&u egy eddig isme-
retlen nevű író, Markovits Rodion előállt, belemarkolt ebbe a nagy kérdések-
kel, sorscsapásokicai, szenvedésekkel telt korba és máról holnapra ismertté tette 
nevét. Nem tudni, hogy ez a könyv írójának egyetlen munkája lesz-e, do bizo-
nyos, hog)- ez az egy könyv is komoly eseménye és egyúttal értéke a ma 
irodalmának. 

A szerző kollektív riportregénynek nevezi munkáját. A regény szót kár 
volt odailleszteni, mert a kollektív riport is teljesen kifejezi azt a kört, 
melybe ez a könyv pontosan beleillik. 

Mert miről van benne szó? Állásnélküli fiatal házasember vergődik a 
véres világdráma kezdetén itt a fővárosban, elhelyezkedést keres, de hiába. 
Kitör a háború, őt is besorozzák, kikerül a frontra, orosz hadifogságba esik 
a hét évig éli végig ezt a szomorú sorsot. Aki élt valaha szibériai fogolytábor-
ban, annak el kell ismernie, hogy Markovits Rodion ebben az ötszáz oldalra 
terjedő kollektív riportban jobban és szemléletesebben írta meg a szibériai 
hadifoglyok életét, a normális emberétől az övek növekodtével egyre jobban 
távolodó lelkületét, hol komikusnak látszó, hol tragikus küzdelmeit és küz-
delmei közepette tömeges pusztulását, mint minden más hivatalos, statisztikai 
adatokkal megtömött jelentés. Csak nagyon pontos jegyzetekkel, kitűnő és 
a legjobb fotografáló gépet is felülmúló éles szemmel és szerzőnek letagad-
hatatlanul írói készségével, végül a szomorú tárgyhoz illő komor stílusával 
lehetett ezt a plasztikus képet megfesteni s az olvasót annyira e könyvhöz 
bilincselni. 

Pedig nincs ebben az idegeinket, érdeklődésünket elejétől végig állandó 
feszültségben tartó könyvben szerelemről, házasságtörésről — a mai regény-
nek látszólag legfőbb tartalmi kellékeiről — egyetlen egy szó sem. Egy fogoly-
tábor kia' akuláeának, kormányzásának, a kormányzók és kormányzottak egy-
máshoz való viszonyának, világnézeti harcok kis körben való lefolyásának 

Irodalomtörténet. 5 
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leírása és főleg a végén a létért úgyszólván a sír széléről való emberfölötti 
küzdelemnek a mesteri megfestése már szinte nem is a regény, hanem valami 
torsdráma méreteit és hangulatát adják meg Markovits Rodion könyvének. 

Egy bántó és sokáig érthetetlen íze azonban van a könyvnek. Valami 
tőlünk teljesen idegen lelkület, a világesemények, a bajtársak szenvedései iránti 
fanyar érzéketlenség önti el ezt az egész munkát. Néha szinte a viviszektorok 
gyönyörével boncolja a fogolytábor szenvedő életét s — egy-két helytől el : 

tekintve — nincs szívében semmi melegség a fájdalmakkal te l t fogolyélet 
iránt; a fájdalmak megnyilvánulása legtöbbször csak csípős és rideg meg-
jegyzéseket vált ki a szerzőből. Nemcsak minden kormánynak, parancsnokság-
nak elvi ellensége s nemcsak azt nem érti, „mennyiben függ az omberiség jó-
léte a parancsnokságoktól", hanem nincs egy meleg szava, megértő gondolata 
tiszttársai iránt sem akkor, amidőn még a világukat élik s hazai parádét 
akarnak a hadifogságban is, ami vélgre is érthető lenne; de akkor sem meleg-
szik fel irántuk, mikor a nagy nyomorban a tisztek pincérekké, utcai árusokká, 
mosogató konyhafiúkká, inasokká vedlenek á t s tengetik animálisnak is a'ig-
nevezhető életüket. Értelmetlenül nézzük ezt a sivár lelkületet, mely nem kiált 
fel akkor sem, mikor a csehek egymásután végeznek ki derék magyar tiszteket, 
'•sak azért, mert a magyar Turul-szövetség vezetői voltak, sem akkor, mikor 
a kiütéses tífusz tömegesen szedi áldozatait a krasnojarski gorodokban. 

Do ha végigolvastuk a könyv utolsó fejezeteit, amelyekben leírja, hogyan 
temettek a táborban és temettek Krasnojarskban, amikor a leírás szerint az 
emberek egy része beteg volt, a másik része temetett, amikor lengyel dsidások. 
zsidó kántorok, magyar főurak és orosz teherhordók, vörösparancsnokok és 
légi kapitalisták fetrengtek egymás mellett a földön és utolsót vonaglottak 
e azután mint hullák ötvenes asztagokba rakva várták a tavaszt, hogy el-
temethessék őket és ha meggondoljuk, hogy a szerző mindezt átélte, akkor 
megértjük az ő „minden-mindegy" lelkületét s könyvének ezt az egy fogya-
tékosságát is megbocsátjuk. 

Igon, aki mindezt átszenvedte, az jogot szerzett arra, hogy másképen 
nézze az életet, másképen ítélje meg a dolgok lényegét, mint azok akik ha 
voltak is Szibériában, korábban menekültek a szörnyű pokolból, vagy mint 
azok. akik ebben az irtózatos korszakban it thon talán a jövőjüket, alapozták 
meg. Marczjikó Ferenc. 

K a l e v i p o e g . Észt eredetiből fordí tot ta : Bán Aladár. Budapest, 1928. 
336 1. A La Fontaine-Társaság kiadása. 

Bán Aladár, mint a Turáni Társaság finn-észt intézetének vezetője s a 
finn és észt irodalmi társaságok tagja, igen sokat munkálkodik azon, hogy az 
egymással rokon finn-ugor népeket lelkileg is közel hozza egymáshoz. Az 
Egyetemes Irodalomtörténet IV. kötetében megjelent munkája, a finn nemzeti 
irodalom történetéről ír t jelentős műve, a finn népszokásokat ismertető cikkei, 
mind bizonyítékai lelkes hivatotteágának. A finn népköltés gyöngyeiből, azon-
kívül a szebb finn novellákból adott költői lendületű fordításai is becsültté 
tették nevét. 

Most megjelent legújabb műve — Kalevipoeg-fordítása — hatalmas szol-
gálat élete eszményének, hatalmas szolgálat a magyar irodalomnak is. 

Tartalmas bevezetése eligazítja az olvasót a nagy észt éposz fejlődésé1 
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nek történetében, megvilágítja e fejlődé« minden mozzanatát s egyúttal a mu 
alapos kritikáját is adja az eddigi eredmények felhasználásával és a fordító 
saját kutatásai alapján. A fordítás nagyérdemű munka. A fordító szinte 
magát lelkesíti az első ének elején, mikor a zengőajkú dalosnak a dal ladik-
ján való továbblendüléeéről szól. Gördülékeny sorait olvasva, észre sem vesz-
sziik, hogy idegen szöveg átültetése van kezünkben. Melegség, lelkesedés, len-
dület érzik a dallamosan csengő versekből, minél tovább olvassa az ember, 
annál jobban méltányolja. 

Nyelvi tekintetben kitűnő érdeme, hogy hajlékonyság és erő van ebben a 
nyelvben. Még az észt népköltésre annyira jellemző parallelizmust is találóan 
adja vissza. 

A könyv végén közölt jegyzetek értékes megvilágításai a szöveg egyes 
részeinek. 

Bán Aladár e hatalmas művének megjelenése a magyar műfordítás tör-
ténetének ogvik fontos mozzanata. Vajha kiadója, a La Fontaine Irodalmi 
Társaság elfogadhatóbb nyomdai munkáról gondoskodott volna! 

Horváth Béla. 
Vietór i sz Józse f : H o r a t i u s leve le a költészetről . Nyíregyháza. 

1928. 
A Pisókhoz intézett levélnek ez a fordítása kétségtelenül a legjobb 

magyar verses átültetése az Ars Poeticának. Vietórisz Józsefben megvan a 
jó fordító minden kelléke: tökéletesen érti az eredeti szöveget, verselő 
technikája kifogástalan, végül költői szellemmel és költői nyelven tudja 
megszólaltam eredetijét. Fordítása amellett könnyen érthető, élvezetes, ma-
gyaros. Nagy dolog, mikor ilyen súlyos tartalmú s nem egyszer nagyon is 
elvont szövegről van szó, mint Horatius levele a költészetről. 

Vietórisz Józsefnek le kellene fordítania hexameterekben Vergilius 
Aeneisét. Míg Homeros-fordításunk kellő számban van s bajosan fogunk jobb 
hexameteres fordítást kapni, mint. Kemenes Józsefé és szebb rímes fordítást, 
mint Baksay Sándoré; addig Vergilius-fordításunk még mindig Baróti Szabó 
Dávidnál és Barna Ignácnál tart, holott szükségünk volna egy új hexamete-
res fordítás mellett még egy rímes Vergiliusra is. Hogy Vietórisz Józsefnek 
miért ajánljuk a hexameteres formát, ennek oka az, hogy eddigi Vergilius-
fordításaiban fényes próbát tett arról, mennyire hatalmában van ez a verses 
forma. Viszont rímes versekben is — nem éppen tizenkettősökben, mert 
ehhez Baksay Sándor különleges művészete kellene — szükséges volna átül-
tetni az ókori költőket, mert a magyar fülnek a rímelés annyira fontos a 
költészetben, mint amilyen furcsának tartották volna a régi görögök vagy 
latinok a. hexameteres és egyéb verses formáknak a rímekkel való föl-
cserélését. 

Meglepődtünk, mikor legutóbb hírét vettük, hogy egyik jeles tudósunk 
Homeroet fordítja. HomerosbóJ van elég pompás fordításunk. Nagy bajunk, hogy 
verses fordítóink újból és újból ugyanazzal a megoldott problémával birkóz-
nak meg (Heine!), míg más költők hozzáférhetetlenek a művelt olvasóközön-
ség számára. Pintér Jenő. 

F a l u T a m á s : Évek i l lata . Versek. H. és é. n. 196 1. Genius-kiadás. 
Falu Tamás már az élet. delén szántogat. Szépirodalmi munkássága 

nemcsak a kötetek számát, de különösen azok értékét tekintve számottevő. 

3 * 
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Verses kötetei (Operencia, Padok zenéje, Csipke, A lélek mindenütt kihajt) 
azt mutatják, hogy hivatottja az irodalomnak. Elbeszélő munkáit erős lírai-
ság jellemzi. Első regénye a Majális. Ezt követte a pályadíjjal koszorúzott 
kötete, a Küszöb. A megszállás által felkavart felvidéki élet lelki megráz 
kódtatásait rajzolják a Kicsinyesek. A Petőfi-Társaság kiadásában jelent meg 
a Nyolcvanas évek című regénye. 

Legújabb kötete az Éveik Illata, a kis érzések, a tünékeny hangulatok 
apró dalfoglalatai. Olyan az író. mint a zenélőóra vagy a zenélőkép: állan-
dóan dalt muzsikálgat szívéten egy bűvös szerkezet. Halkan csendül ez a 
zene. egyszerű, a divatnak nem hódoló. Sír, nevet, elméláz, mint langy őszi 
napsütésben, sárguló levelek hullásakor a halk furulyaszó. Van tenne jóság, 
hűség, ábránd és egyszerűség, remény és halk lemondás, tavasz s őszi boron-
gás. A hangja, a színei szelídek, mert ő még a fa kérgébe sem vésett szívet, 
hogy ne fájjon a fának s úgy él itit ezen a világon, mintha nem is élt volna. 

A halkszavú költő szavaiban a magyar dac csak akkor szikrázik, mikor 
eltűnt ifjúságát keresi, amelyet ha megkel, legyen bár félholt, mégis vissza-
vesz, mert az övé volt. Az élet kietlensége, sivársága gondja is kemény szava-
kat csal az ajkára a Fiamnak című költeményében. 

Az elvont gondolatokat könnyedén fejezi ki. Alföldi leírásai, tájképei 
és életképei szemléletesek és kifejezők, elevenek és élesen rajzoltak. Hisszük, 
hogy az Évek illatának sok behajtott gyűrött lapja lesz, mert szívből szól 
és szívhez szól. Halász László. 

M a g y a r K ö l t ő k . Két kötet. Szemelvények hétezáz esztendő dalter-
méséből. Budapest, 1928. Szerkesztették Zlmszky Aladár és Vajthó László 
Budapest székesfőváros közönségének kiadása. Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda. 

A Magyar Népművelés könyvei között jelent meg ez a gyönyörűen 
nyomott, mű. Célja az, hogy az iskolán kívül szolgálja a népművelést. A nagy 
tömegeket akarja megismertetni költőink szellemi termékeinek javával. 

Biztosabb sikerű munkája volt Zlinszky Aladárnak, mert az iskolaköny-
vekben megjelent szemelvények, a már korábban kiadott antológiák jó alapot 
n\ ujtottak neki, mikor a legrégibb időktől Arany János haláláig terjedő 
korszak költeményeinek színe-javát válogatta. A XIII . századbeli Mária-
«ir alom mai kezdi kötetét s Arany János Epilógusával fejezi be. A középisko-
lát végzettek is megtalálják gyönyörűségüket, mert egyrészt felelevenítik, 
amit, tanultak, másrészt új érdekességet nyújthatnak nekik azok a versek, 
amelyeket középiskolai pályájukon nem olvashattak. 314 költeményt találunk 

I. kötetben, amelynek végén a költők rövid életrajzát is megleljük. 
Kényesebb volt, a dolga Vajthó Lászlónak, mert neki a közelmúltban 

clhúnyt, vagy a ma élő költők vorseiből kellett válogatni. Ámde tudjuk, hogy 
akit az egyik világnézet jó költőnek tart , azt. a másik fűzfapoétának ismeri 
<sak el. Vannak, akik a költészetben is az érthetőségre törekszenek, míg 
mások szimbolikus költészetükkel csak sejtetnek egyet-mást érzelmeikről. Ily 
körülmények között egyeseknek nem tetszik majd, hogy Ady Endre 33 köl-
teményére akadnak a könyvben akkor, amikor Mindszenty Gedeontól 1 köl-
teményt nyújt a II. kötet, mely az I. kötet élén álló Klebelsberg—Sipőcz-
félö ajánló sorokat itt újból fölöslegesen ismétli. A kötet. Jókai Mórral kez-
dődik s Papp-Váry Elemérné Hitvallását közli utolsónak a 272. lapon. 
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Több új név jelenik meg előttünk. Hallani is mái többek között, hogy 
miért szerepel például Szabolcsi Erzsébet s miért Lovász Pál"? Bizonyosan 
a Petőfi-Társaság Vigyázó-díját nyert költeménye miatt az előbbi, s a szer-
bek által elszakított déli részeken megjelent első magyar kötet miatt a másik. 
368 szebbnél-szebb verset talál az olvasó 125 költőtől, akik közül 78 ma is él. 

Nagy műízlés, finom formaérzék, a költők virágos lugasaiban való 
igazi jártasság kellett ahhoz, hogy ennyire sikerült kiválogatni ezeket a ver-
meket. Ha így csokorba kötve eljut a könyv oda, ahova szánták, a nép kezelje, 
akkor a nemzeti öntudat, amelyre annyira szükségünk van a mai csüggedt 
világban, nőni fog. E kötetekből láthatjuk, hogy amint a. múltban voltak, 
úgy ma is vannak ideálisan gondolkodó, költői lelkek, akiknek érzésvilágából 
szívesen táplálkozik az a nemzedék, mely tet té valósítja a- nagy ideálokat. 

Sebestyén János. 
P e t e r d y S á n d o r : A k o r p á d i l e g e n d a . Regény. Budapest, 1928. 

A Hollós Mátyás Irodalmi Társaság kiadása. 
Peterdy Sándor többször nyert pályadíjat (Petőfi-Társaság) és dicsé-

retet (Kisfaludy-Társaság) regényeivel vagy novelláival. Szereti a magyar 
multat, ahonnan sok elbeszélésének tárgyát merítette, de szereti a jelen ma-
gyar társadalmi életet is, ahonnan regényeit veszi. 

A kon'pádi legenda arról szól, hogy a Korpádyak ősi kastélyában mind-
annyiszor megkondul a régi harang, amikor egy asszony szerencsétlenséget, és 
akkor, amikor egy másik asszony szerencsét hoz a. házra. Ez t a legendát a 
család levelesládájának iratai őrzik. Tudnivaló, hogy a harangot láthatatlan 
kezek húzzák. Ez a regény romantikus kerete, melybe beleilleszkedik Korpády 
Kálmán szerencsés és fiának, Zoltánnak szomorú sorsa. A család megfakult 
gazdagságát Kálmán azzal fényesíti meg, hogy elveszi Boross Tamás dús-
gazdag aranyparaszt hódító szépségű lányát, Etelt, aki egyúttal a család jó 
angyala lesz és nemcsak régi fényességébe helyezi a családot, hanem Kálmán 
gyermekeinek lelkületét is megnemesíti. Ezek a gyermekek: írnia gőgből el-
hagyja atyját , Zoltán pedig álbüszkeségből különböző kétes értékű kalan-
dokba' bocsátkozik. Zoltán sorsának megrontója Brusszák Péter színházi 
zenész balkezén élő felesége, a szépséges Vilmóka, akinek praktikái által Zol-
tán az erkölcstelenség lejtőjére, sőt sikkasztás révén a börtönbe- kerül. Etel 
célja, hogy mindkét gyermeket jobb belátásra és útra bírja, ami jóságos mes 
torkedésóvol sikerül is. 

A regény gyorsmenetű ós logikusan folyik. Kissé színdarabra emlékez-
tető, amit előmozdít az ügyesen szőtt páros beszélgetés. Ezzel az érdeklődést, 
végig ébren tar t ja . Franciás könnyedséggel siklik át az egyes fejezeteken, de 
sehol sem mélyed el akár az erotikának ígérkező jelenetekbe, akár a nyerse 
ségbe. Tiszta érzék longi á t mindazokat a kényes helyeket, melyek pikántériá-
kat ígérnének. Jellemei következetesen egystílíiok, sem ugrás, sém hihetetlen-
seg nem zavarja fejlődésüket. Nem ábrándvilágot rajzol, hanem a pozitív pol-
gári világot. Egyéniségek lépnek elénk ' és félre nem érthető költői hangulat: 
sugárzik ki jellemzésükből. A naturalisztikus vonásokat e l takar ja a társa-
dalmi erkölosösség győzelme. A szerző iparkodik jól megválasztott képekben, 
hasonlatokban a lélek egyéni ra jzát is fűszerezni. A novellaszerű beállítások-
ban életteljes képet nyújt társadalmunk forrongó kérdéseiről is. 

Morpay Győző. 
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S z i t n y a i Z o l t á n : A z ég — a tó . Novellák. Budapest,. 1928. Amieus-
kiadás. 

Különös könyv. Az író szorongó lélekkel néz a világba, ahol eszelősök, 
nyomorékok, betegek vergődnek. Minden részvéte a szenvedőké, a bolondoké 
és — sajátságos! — a királyoké, kiknek a koronát hoidani éppen oly nehéz, 
mint amazoknak a nyavalyát,. Az élet nem könnyű mulatság, ez Szitnyai 
könyvének végső kihungzása; jó annak, akinek tiszta a lelkiismerete és jaj 
az elesetteknek, mert raj tuk kíméletlenül végigtipornak az erősek. 

Jellemző az íróra, hogy mindenütt kerüli a sablont, innen novelláinak 
ogészen újszerű mesefűzésc. Nincs egy novellája sem, amelynek menetét, akár 
az első feléből is, ki lehetne találni. Ebben hasonlít Mikszáthhoz. valamint a 
különcökhöz való vonzódásban is. Csakhogy míg Mikszáth humorosan fogja 
fel embereinek dolgát, Szitnyai mély szomorúsággal nézi. Pedig tehetségéből 
nem hiányzik a humor, egyik novelláján igazi derű ömlik el, de ez csak egy 
villanás a felhők sötétjében. Szitnyai írásai borús lélekből fakadnak és borút 
árasztanak. De oz nem jelent unalmat vagy lehangoltságot ! A meggyőződés, 
a mély emberiesség s a romantika heve finom és nemes ízűvé érlelik, a stílus 
gondossága és nagysága pidig szívesen olvastatják e könyvet. Szitmyaiban 
ïij és eredeti tehetséget köszönthetünk, akinek hangszero — hogy képpel 
éljünk — fekete zongora. Fekete, de zongora, melyből művészi dallamokat 
varázsol elő avatott kézzel. Balázs Sándor. 

B o k r é t a . Negyedik könyv. Baja Mihály, Gulyás József, Gyökössy 
Endre, Madai Gyula, Oláh Gábor versei. Pintér Jenő előszavával. Debrecen. 
1928. Kiadja a Debreceni Csokonai Kör. (Csokonai Könyvtár. Csobán Endre. 
4. szám.) 

A csoportos költői fellépés nem új jelenség irodalmunkban. Bégibb 
íróink időnkint éppen olyan szívesen társultak közös fellépésre, mint a maiak. 
A Bokréta első könyve 1902-ben jelent meg, azután következett az 1904-os 
kiadás, majd az 1908-as, végül most az 1928-as. Ez a negyedik csoportosulás 
inkább csak az egymás iránt érzett barátság megnyilatkozása, mert hiszen 
mindegyik költő régen szárnyra kelt már s olyan egyéniség mindegyik, 
hogy megtalálja a maga megértő olvasóközönségét,. Mégis szép az ilyen meg 
mozdulás, szép a hűség, különösen szép a költők között, akik a maguk állandó 
lelki izgalmában annyiszor válnak hűtlenekké eszményeikhez, barátaikhoz, 
önmagukhoz. 

Mikor egy-egy ilyen gyűjteményes munkában közreadja a költő a. maga 
verseit, többnyire rosszul válogatja meg azokat, mert amint a költők közt 
van a legtöbb egyoldalú és rossz kritikus, a maguk munkáival szemben szin-
tén ők a leginkább elfogultak. Gyönge darabokat szépeknek tartanak, meri 
megírásukhoz valami erős érzelmi szál fűzi őket; sikerült verseiket nem tud-
ják felismerni. A Bokréta költői is bizonyára erősebb hatást tesznek az 
olvasóra, ha nem magukra bizták volna a versek összeválogatását, bár így 
is szembetűnik nem egy hatásos költemény a kötetben s alig van olyan, amely a 
teljes jelentéktelenség benyomását keltse. 

Az Előszó szavait ismételve: .,A baráti kegyeletnek alig gondolható 
nemesebb megnyilvánulása Gulyás József utolsó verseinek kinyomtatásánál. 
Az élő és virágzó négy költő felkutatta és közreadta elhunyt társa írói 
hagyatékát. Még egyszer és utoljára kezet a kézbe." Pintér Jenéi. 
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P . P á l Ö d ö n : A f e l h ő k k a p i t á n y a . Regény. Vezényi'Elemér raj-
zaival. Budapest, é.n . 212 1. Szent István-Társulat kiadása. 

P. Pál Ödön e!ső regényes kötete, a Tündérfa, 1925-ben jelent meg. 
Ezt követte 1926-ban A bujdosó vagyon. Elbeszélő köteteit megelőzték ver-
sos kiadványai (Tárogató, 1922. és Fekete rózsa, 1923.), melyek nemes világ-
felfogású nemzeti szellemű lírikusnak mutatják. Szépirodalmi munkásságán 
kívül számottevő tudományos működése is. Az irodalomtörténetnek ás az 
esztétikának a művelője. (Pitroff Pál). 

A felhők kapitányának meséje Szöllősv István és Bajóthy Péter élet-
története. A kolozsvári piarista atyák gimnáziumában tanuló fiúk nagyon 
megszeretik egymást, testi-lelki jóbarátok lesznek. Péter édesanyja egyedül 
éil Alvincen. Hét gyermeke volt s mind a hét meghalt. Pétert, a nyolcadikat, 
hogy megtarthassa, felajánlotta Istennek. Pista özvegy édesanyja Somogy-
szilben gazdálkodik, hogy megszerezhesse férje volt birtokát. A kártyás férj 
nagy adósságot hagy a családjára, mikor öngyilkos lesz. Az özvegy minden 
erejével azon van, hogy az adóssájgtól megszabaduljon. 

Bajóthy Péter nem érez hivatást a papi pályához. Mérnök és kémikus 
lesz. Jólétet, kultúrát akar teremteni szülőföldjén, hogy testvériesít-so a 
magyart és az oláht Erdélyben. Azonban minden jóakarata hajótörést szen-
ved az oláh pópa magyarellenes magatartásán. Hatalmas vállalatait ele-
gendő tőke híján életrehívni nem tudja. A háború után a Dunántúlon, Halim-
bán, az eladott erdélyi birtok árából nagy ipartelepet akar létesíteni a 
bauxit feldolgozására. Ez a vállalkozása sem sikerül. Menyasszonya hirtelen 
meghal. Péter a győri karmelita zájrdába vonul. Szőllősyék megszerzik a 
szőllőei birtokot, ahol Szőllősy István családjával együtt boldogan él. 

A nem sokrétű mesét ügyesen szövi az író leleménye. Az élénk előadás 
biztosan halad, könnyedén gördül. A megoldás, ha nem is a személyek jel-
leméből folyik, kielégítő és megnyugtató. Zamatos, népies kifejezésekkel tűz-
delt nyelve jóhangzású, törzsökös magyar nyelv. Nem nagyon színes, de 
árnyalatokban gazdag, az érzelemhullámzáshoz készséggel simuló. A jel-
lemzésben van bizonytalanság, ingadozás és következetlenség, bár a szemé-
lyek valószerűek annak ellenére, hogv valamennyien jók, angyalok és önzet-
lenek, akárcsak Jókai alakjai. Halász László. 

B á n h e g y i J o b : A m a g y a r irodalom története . I. kötet. A leg-
régibb időktől Kisfaludy Károlyig. Budapest, 1929. (Szent István könyvek 
73—74. szám. 228 1.). 

A művelt magyar közönség irodalmi igényeinek szolgálatára készült 
Bánhegyi Jób irodalomtörténete. Amint Előszavában ír ja: „Nem az volt a 
célom, hogj' minden áron újat mondjak: tiszteletben tartom a hagyományos, 
a tudomány mai állása mellett is érvényben levő felfogásokat, megállapításo-
kat és értékeléseket, igyekeztem az újabb kutatások gondosan leszűrt tanul-
ságai alapján módosítani, kiegészíteni, ami már elavult, vagy téves volt." 
Ez a programm, mely alatt egyrészt magának a szerzőnek a magyor iro-
dalom vezető szellemei előtt hódoló tisztelete, másfelől egy nagy feladat 
munkáját elvégezni készülő törekvésének finom szerénysége is kifejezésre jut, 
mindvégig következetes gonddal s lelkiismeretes pontossággal alakul ki. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy könyve összegezve nyújt ja mindazokat az 
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eredmény ekei, melyeket a magyar irodalomtudomány és irodalomtörténet 
napjainkig felmutatott. Éppen ezért sokféle irány-erezet fonja össze és hat ja 
á t Bánhegyi Jób könyvének anyagát, s ig)" már azért is értékes és érdekes., 
mert összefoglalóan adja azokat a tudomány-kísérleteket, melyek külön, 
a maglik útján próbálkoznak a maguk felfogásával s módszerével rájutni a 
magyar irodalmi jelenségek értelmére. 

A rendszer alapvetésében a szerző Pintér Jenő irányát követi. Egyéb-
ként Pintér Jenő hatása érzik tény-ítéleteinek mérséklő jellegében is. Iroda-
lom-esztetikai felfogása Horváth János világát tükrözi. Nyelvének pontos és 
erős kifojező erejű alkata szintén Horváth János új irodalmi forma-nyelvére 
emlékeztet. Egy-egy finomabb irodalmi jelenség jellemzésének gondosságában 
Négyesy László művészetére ismerünk. ítéletei mögött az irodalmi anyag 
ismeret s bibliográfiái tájékozódás nagy műveltsége vehető észre. Ez az a'.aki 
sokoldalúság, ez a változatos módszertani képzettség lesz Bánhegyi Jób 
ereje, amellyel megfrissíti az értékelésnek sokszor már történetivé vált szem 
pontjait s az irodalom jelensége!! az újabb vizsgá'a.tok lé'ektanán keresztül 
mutatja be s közvetíti a közönségnek. Az értékrendet illetőleg lényegileg 
nem tesz újabb változást, inkább csak a halaványabban hangoztatott érték-
elemeket jobban kiemeli és méltányolja. 

A módszer magyar mesterein kívül Bánhegyi Jób nagy tanultsággal é* 
ízléssel kapcsolódik bele az irodalomtörténetírás Dilthey-től megindított szel-
lemtudományi irányába és munkája egyes fejezeteit (a középkort, a XVII. 
századot) egészen ennek az irányzatnak a szellemében írja. Bár látszik, hogy 
Bánhegyi Jób ki akarja kerülni ennek az iránynak a veszedelmét s azt. hogy 
az irodalom csak szellemi törekvések hordozója és szolgálója, legyen, mégis, 
úgy találjuk, hogy sok részlet-adatával túlzásba ment az ellensúlyozás mun-
kájában, így a »ok jelenség közt elsüllyed az egyetemes jellemkép s ii' in 
marad meg más, mint, a kor történetfogalmi meghatározása. Hogy azonban 
i t t is hová lehet eljutni, erre mintaszerű példát nyúj t Walter Müller tanul-
mánya: Das Problem der Seelenschönheit im Mittelalter. 

A könyv onemű értékein kívül külön jelenségként emelkednek ki nr. 
anyagrendezés jó beosztással dolgozó gondja; az előadás nemes fegyelmezett-
sége, néha szinte hűvös óvatossága; a stílusnak minden zavaró pathosztó l 
retorikus fellengzőstől ment előkelő nyugodtsága s finom kiképzése. 

A magyar közönség e kötetben megkapta — s bizonyára a következő 
kötetben is meg fogja kapni — azt, amit egy szellemes francia esztétikus: 
André Maurois szerint a modern ember irodalmi ízlése és igénye kíván: a 
történeti igazságot és a művészi kifejezést. Brísits Frigyen. 

K o r t á r s a i n k . Szerkeszt i H a n k i s s J á n o s . Budapest, 1928. A Stu-
dium kiadása. 

Az élő írókról szóló munkák ellen azt szokták felhozni, hogy nem lehet 
meg a kellő távlatuk irodalmi értékek megállapításához. Ezt a felfogást máris 
megcáfolta a sorozatban eddig megjelent hat kis monográfia, mert sok pozi-
tívumot, meglepő adatot, felvilágosítást nyújt az érdeklődőknek, anélkül, hogy 
ítéletét véglegesnek hirdetné. Kalauzt akar adni az olvasó kezélie, előkészít 
az élvezésre és megértésre. Értékes adatokat gyűjt a jövő irodalomtörténet 
számára. Öntudatossá teszi az irodalmi közvélemény kialakulását. Szélesebb 
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rétíi olvasóközönségre is számíthat, mert kit ne érdekelne most élő íróink 
élettörténete, írói fejlődése? 

Mint a szerkesztő az Előszóban ígéri, politikai vagy más páatszempont 
nem befolyásolta a tárgyalásra kerülő értékes kortársak kiválasztását. Az 
első sorozat írói a legkülönbözőbb világnézetek és irodalmi ideálok képviselői-
Értékben is vannak köztük különbségek, de mindegyikük érdekes. 

1. Juhász Géza: Babits Mihály. 48 1. 
A költő életéből, különösen Sturm- und Drang-korszakából sok eddig 

ismeretlen adatot hoz. Angyal Dávid még 1913-ban megrója Horváth Jánost , 
mert Babits irodalmi tanulmányairól néhány méltányló szót ejtett. Azóta 
nagy pályafutást te t t meg Babits az olvasóközönség és a hivatalos kritika 
szemében is. Ma már Arany legméltóbb követői közé szokták sorolni. Egyike 
a legemlegetettebb modern magyarnyelvű íróknak. Tanári pályájától vissza-
vonulva, 1916 óta csak az irodalomnak él. 

2. Szondy György: Csathó Kálmán. 40 1. 
Életrajzíróktól megszoktuk, hogy többé-kevésbbé elfogultak hősük j.t-

vára. Ezt talán menteni is lehet abból a szempontból, hogy az olvasó lóiké-
ben úgyis sok elmosódik s emlékében csak a valódi érték marad meg. Szondy 
Györgyben nincs meg ez az elfogultság. Az életrajzból megtudjuk a követ-
kezőket: Csathó, a jeles diák, az érettségin a magyar nyelv- és irodalomból 
éppen írásbeli dolgozata miatt kap elégséges osztályzatot. Gyászosan vagy 
félig sikerült jogi szigorlatok után a kultuszminisztériumban fogalmazó, míg 
végre a színházhoz kerül. Lassan, sok írással dolgozik, e'ső fogalmazásban 
alig marad meg egy-egy sora, egy tucatszor is ú j ra írja kéziratát. A termé-
szetet és a falu népét alig ismeri, nincs közös érzése, problémája, gondolata 
a magyar paraszttal. Minden regénye alapjában véve egy téma variációja: 
a hódításé. .Jó emberei passzívak. Nem a szegény emberek írója, sőt a boldog-
talan embereket sem szereti. Kiábrándult világban járunk, lia Csathó-könyvet 
olvasunk. Tisztelnünk kell az emberi ostobaságot, mog kell görnyednünk az 
erősek olőtt, míg ők szívtelen közönnyel tiporják el az útjokban állót. Csathó 
elkeseredve látja, hogy a magyar dzsentri talán még kezében tar t egy kis 
politikai hatalmat, születési privilégiumokat, de hiú ábrándozásával, köny-
nyelmíí világszemléletével és munkakerülésével vesztébe rohan. 

3. Zsigmond Ferenc: Herczeg Ferenc. 44 1. 
A sok Herczeg-tanulmány után is tud újat mondani. Ügy érzi. hog;, 

mikor Herczeg a férfinak a hfivösségig komoly, magasabbrendű lclkivi'ágát 
megérteni nem tudó nő kerül a téma középpontjába, akkor mintha a művész 
alakító kezét az ember személyes élményeinek sodra is irányítaná. Összehason-
lí t ja Jókai tehetségét, mely csak úgy ontja magából az alakításra váró nyers 
meseanvagob, Herczegnek kevésbbé gazdag invenciójával. Ennek következ-
ménye, hogy Herczegnél a helyzetek és jellemek részben vagy egészben gyak-
ran ismétlődnek. 

4. Juhász Géza: Móricz Zsigmond. 48 1. 
A nagy író küzdelmes életéből sok érdekes int imitást közöl. Mint ötödi-

KPS gimnazista három tárgvból megbukik. Húszéves, mire leérettségizik. Deb-
recenben félévig teológus, aztán jogász, Pesten a tanár i pályával kísérletezik, 
a kultuszminisztériumban számgyakornok, a Statisztikai Hivatalban is tölt 
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egy évet, míg végre mint az Az Újság munkatársa megkezdi felfele ívalö írói 
ú t já t . 

5. Hankies János: Tormay Cecilt. 48 1. 
Anatole France, mikor 1914-ben megismerte Tormay Cecilét, így mu-

ta t ta be barátainak az Emberek és Kövek Között íróját : Ritkán ismertem 
férfiírót és sohase nőírót, aki így és ilyen egyszerű eszközökkel tudta voln;i 
éreztetni az élettelen dolgok életét. Hankiss nívós munkában ismerteti leg 
artisztikusabb írónőnket, de egy magyartalan kifejezését meg kell rónunk: 
El hagy vinni magától (35. 1.). 

6. Ruzitska Mária: Zilahy Lajos. 48 1. 
A sorozat leggyöngébb kötete. Sok jóindulattal, de gyakran dilettáns, 

kritikátlan lelkesedéssel megírt munka. A közönséget azonban érdekelni fogj-i 
belőle, hogy kedvelt. íróját az erzsébetvárosi gimnáziumból valami diákcsíny 
miatt kicsapták. A rnárainaroeszigoti líceumban érettségizett. Pesten latin 
magyar-szakos tanárjelölt volt, do a pénztelenség hazakergette Szalontára. 
hol ügyvédi irodában dolgozott. írói munkái csakhamar függetlenítették a 
pénzkeresés gondjaitól. A Süt a nap sikerekor Herczeg Ferenc azzal üdvö-
zölte Zilahyt, hogy a magyar gondolat, a városban lakik, a magyar érzés 
falun; ha elkötjük az egészséges vérkeringést, akkor a budapesti irodalom 
virtuskodássá fog zülleni, a vidéki irodalom pedig kezdetleges provincializ-
mussá lesz. A legköltőibb könyveket olyan íróknak köszönjük, akik Budapest 
intellektuális levegőjébe hozták a vidék érzelmi kincseit. Ilyen író Zilahy Lajos. 

Szabó István Andor. 
Zii lawski Andor: Iroda lompol i t ika . Budapest, 1928. 157 1. Wo 

dianer-kiadás. 
Zulawski Andor új kötete tizenöt, részben már nyomtatásban is meg-

jelent, cikknek a gyűjteménye. E cikkek összeállítása kissé rapszodikus. Beszél 
bennük az író az esztétika és a nemzeti szellem kapcsolatáról, irodalmi kriti-
kánk jelenlegi megalkuvó hangjáról, a művészet és eirkölcs viszonyáról, az 
irodalomban is megnyilvánuló erkölcsi válságról, nyelvünk veszedelemben for-
gásáról, drámairodalmunk nemzeti ébredéséről s Ady Endre magyarságáról. 
Folcsillámlik e cikkekben egy-két gondolat irodalompolitikánkra vonatkozóan 
». Szól a nem egyszer a büntetőtörvénykönyvbe ütköző irodalmi alkotások-
ról s az irodalomnak a revízió szempontjából való jelentőségét tárgyalva le 
is zárja a kötetet. 

A könyv szerzője elszorult szívvel sürgeti a Gyulai-féle értékeléshez 
való visszatérését,. Ezt fontossá tenné az a körülmény, hogy irodalmunk egy 
részét az öntudatnélküli konzervativizmus, másik részét az elvtelen modern-
ség jellemzi. Ugyanakkor a kritika, inely akárhányszor tudományosságot 
színlelve, skatulyázza az írókat, mindenre tekint, csak a nemzeti szemponto-
kat, hagyja figyelmen kívül. Mintha arra nem \ olna szükség, hogy a kritikus 
esztétikai felfogása mellett nemzeti lelkiismerettel is rendelkezzék. Kritikánk 
tulajdonképen csak néhány, gyéren olvasott szakfolyóiratra szorítkozik, míg 
a nagy nyilvánosság előtt az értéküknél sokkal súlyosabban latba eső napi-
lapok kritikusai kénytelenek alávetni tollúkat az üzleti érdekeknek. 

Arra a kérdésre, hogy mit tegyünk a nemzetii szempontból káros iro-
dalom virágzásának meggátlására. azt a választ adja, hogy lélekben tiszta 
magyarokat, kell nevelnünk. 
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Ezeket a gondolatokat ragadtuk ki Z. A. könyvéből, akinek rendkívül 
merész megállapításai vannak az iskolával és az egyetemokkel szemben. Nem 
•szabad azonban figyelmen kívül hagynia, hogy az ogyetemi tanár, mikor adat 
gyűjtő dolgozat-témát ad valakinek, éppen úgy a tehetség mérlegelése alapján 
teszi ezt, mint mikor nehezebb problémák kibogozását tűzi ki feladatul. Az 
a magyar középiskolai tanár pedig, aki az élet minden kálváriáját végigjárta 
és minden nyomorúsága mellett is leghatékonyabb támogatója és munkása 
a tudománynak, az az élet praktikumából többet is tud, mint azt, hogy 
„a tanóra végén csöngetnek". Akkor, amikor nehéz kenyérgondjai mellett a 
tudománnyal oly sokat törődik, sőt —• majdnem azt mondhatnók — kizáró-
lagosan törődik, nem megy „evvel a csengettyűszóval feladni nemzetének az 
utolsó kenetet". Ez a magyar tanár szorosan vett napi muhkájának elvég-
zésén kívül irányítja és segíti az ifjúság minden nemes megmozdulását, ott 
áll az önképzőkörök, ifjúsági egyesületek s a cserkészet élén, része van tudo-
mányos és irodalmi társaságok munkájában, az ő nevével találkozik legtöbb-
ször az olvasó a tudományos folyóiratok hasábjain, szerepe van minden nem-
zeti akcióban és senkitől sem méltányolva tekinti önzetlen feladatának a nép-
művelési előadásokon és egyéb alkalmakkor az igazi tudomány ée törzsökös 
magyar irodalom népszerűsítését. Legyen már egyszer vége annak, hogy a 
nemzet e legönzetlenebb napszámosait bárki is igaztalanul támadja. A könyv 
írója hatoljon egy kissé mélyebbre a tanári lélekbe, mikor elég vakmerő arra. 
hogy ilyen kijelentéseket megkockáztasson. 

Z. A. műve egyébként nagy vonásaiban visszamegy Gregues Ágost. 
Gyulai Pál, Négyesy László, Horváth János és Pintér Jenő nézeteire. Nem 
elemezzük részletesen ezt a megállapításunkat, mert semmi értelme sincs 
annak, hogy aprólékos filológiai boncolgatásokkal foglalkozzunk. Véleményünk 
szerint, egy ilyen természetű munkában nem árt, ha az író már megfogalma-
zott s általánosan igaznak ismert megállapításokra támaszkodik. 

Egyébként, Z. A. derekasan dolgozott. Hasznos ez az írása is, mint 
minden olyan alkotás, mely tudományos kérdések tisztázására készült, s mely-
nek vezérfonala a nemzeti értékek 'napfényre hozatalának célja és az iroda 
lomnak a salaktól való mentesítése. Horváth Béla. 

Máté K á r o l y : Iroda lomtörténet í rásu i ik k ia lakulása . Pécs, 192b. 
A legtartalmasabb értekezések egyike az utóbbi években megjelentek 

közül. Üj anyagot tár fel igen áttekinthető elrendezésben és világos stílussal, 
mindenütt gondosan jelezve forrásait. Régebben nem is gondoltuk, hogy 
Czwittinger Dávid előtt ilyen előzményei vannak a magyar irodalomtörténet-
írásnak. 

Máté Károly sorra veszi a sokfelé szétszórt mozzanatokat, hogy rá-
mutathasson azokra az előzményekre, amelyek után a magyar irodalomtör 
ténetírás Czwittinger Dávid história litterariájának terjedelméig emelkedett. 
Ezek az előzmények: könyvekről szóló alkalmi följegyzések, üdvözlő tersek, 
gyászoló költemények, prózai életrajzok, munkák címjegyzékei és hosszabb-
rövidebb irodalmi szemlék. (Az utóbbi csoportba tartozik például az a vissza-
pillantás, amelyet Cserei Mihály történeti művének elején találunk: Cserei 
Mihály i t t felsorolja s némileg jellemzi az előtte élő történetírókat.) 

Kívánatos volna, hogy Máté Károly mielőbb írja meg ennek az érteke-
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zésnek folytatását is vagy legalább gyarapítsa irodalmunkat Czwittinger 
Dávid életének és munkásságának behatóbb ismertetésével. Ez a pont s a Bo<l 
Péterig terjedő korszak meglehetősen homályos, míg Bod' Péter és az utána 
következők munkássága eléggé fel van derítve. Pintér Jenő. 

H e g e d ű s Z o l t á n : Katona J ó z s e f lírai költészete . Budapest, 
1927. 58 1. A szerző kiadása. 

Komoly értekezés, tárgyát egész kimeríti, összegyűjt minden adatot-, 
ami Katona József lírájához kapcsolható. Kimutatja a kapcsolatokat is 
Katona .József érzelmi élete és lírai költészete között, vizsgálja továbbá- hogy 
milyen módon függ össze a nagy tragédiaíró lírai munkássága korának szel-
lemi áramlataival: mit kapott korától vagy a megelőző kortól és miként hasz-
nálta azt fel. Megállapítása szerint Katona József líráján meglátszik az új 
németes iskola hatása, de ellátogat a többi költői irányhoz is, formában leg-
alább kipróbálja valamennyit. Észlelni lohet költészetén Berzsenyi Dániel, 
Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Károly hatását. Ennek ellenéire i.- önálló 
ós eredeti egyéniség. Lírája inkább csak külsőségekben mutat egyezést azok-
kal, akiktől átvesz valamit és csak Berzsenyivel mutat közelebbi rokonságot. 

Az értekezés írójában nincsenek meg azok a nagyképű félszegségek, me-
lyek annyira jellemzik a mai irodalomtörténeti pályakezdők egyik sokat tanult, 
de gondolkodásban zavaros csoportját. Ma már ott tartunk, hogy expres-
szionisták is akadnak az irodalomtudományi tanulmányok írói között. Meg-
nyugvás, mikor az ember azt látja., hogy vannak fiatalok, akiket, még nem 
kapott el a nagyzolás divata; vannak, akik értelmesen és világosan írnak s 
eredményeik nem a lázasan hajszolt különcködés furcsaságaiban merülnek ki. 
hanem az értelmes tanultság és józan ítéleterő megállapításaiban. 

Pintér Jenő. 

T o l n a i V i l m o s : M a g y a r í t ó szótár . Második, bővített és javí-
to t t kiadás. Budapest, 1928. Eggenberger-féle könyvkereskedés. Pallas rt. 
nyomdája. 

A kiváló nyelvész és irodalomtudós új kiadásban bocsátotta közre 
1900-ban megjelent, Magyarító szótárát. Ha meggondoljuk azt, hogy leg-
utóbb is — egy tudományos előadáson — a magyar anyanyelvű előadó 
rövid félórás előadásában száznál több idegen szót használt, még pedig 
szükségtelen szót, kétszeres örömmel kell üdvözölnünk az új kiadást, mert. 
legalább kezünkben van az a segítő eszköz, melyet javára fordíthat az ide-
gen szókat használó szakember. Az idegen szó divata a legutóbbi évtizedek-
ben annyira megfertőzte a magyar nyelvet, hogy még a tanultabb ember is 
bosszankodva olvas végig egy-egy tanulmányt. Mindenesetre könnyebb idegen 
szavakkal játszani, mint időt szentelni arra, hogy a lépten-nyomon ajkunkra 
szaladó idegességeket, magyar szókkal helyettesítsük. 

A szótár gazdag anyaga, lelkes egybeállítása, pontos értelmezései min-
den dieséretet megérdemelnek. Legyen szabad azonban a szerző figyelmét a 
legközelebbi kiadás alkalmából nyomatékosan felhívni a következőkre: 

1. Vissza kell térni a szótár régi formájához. A harmadik kiadás 
alakja, papirosa, beosztása betűi nem lehetnek mások, mint az első kiadásé, 
mert aki ezt a kiadást ismerte és megszerette, sohasem tud belenyugodni 
abba. hogy mostani kellemetlen alakjában kapja régi kedves könyvét. 



BÍRÁLATOK. 
-19 

2. Mindenütt közölni kell az idegen szavakat kiejtésük szerint is, 
mert hiszen így keresi az illető szót mindenki. Senki sem nyomozza a kom-
munizmust (kanális, saalatán, komplikált) a communizmus (canalis, charla-
tan, complicált) cím alatt . A szótárban legalább is meg kellene lenni a 
kommunizmus szónak, utalással arra, hogy az olvasó az értelmezést a 
communizmus alatt kapja meg. Ki fogja nyomozni a cupringer, szanál, szandál, 
svindler, sál magyar megfelelőjét a Zubringer, sanál, sandal, Schwindler, 
shawl szó a la t t? Ki fogja keresni a vagont, flegmatikust, fonográfot: waggon, 
phlegmaticus, phonograph elnevezéssel, a verklit, kontúrt a werklinél, 
contoumál ? 

3. Minden egyes szó mellé oda kell tenni a szó magyar kiejtését is: 
sensatios (ejtsd: szenzációs), visum (ejtsd: vízum). Oda kell tenni a kiejtést 
még akkor is, ha ez mo-solyt keltő aprólékosságnak látszik. 

4. Meg kell jelölni, hogy milyen származású az idegen szó: görög, latin, 
német, francia, angol? Akként, amint ez pompásan meg van jelölve Radó 
Antal könyvében: Idegen szavak szótára. 7. kiad. Bp., 1927. (Vonzó kiállí-
tású könyv kedves betűkkel. Ezt a formát is érdemes volna utánozni.) 

Ezek a gyakorlati tanácsok olyan szerzőtől erednek, aki nagyon sok 
szor ós igen hálásan forgatta Tolnai Vilmos munkájának első kiadását. I t t 
közölt észrevételeit is csak azért tette, mert kevés olyan könyvet ismer, mely 
hasznosabb fegyver volna a tiszta magyarságért való harcban. P. J. 

C s e k e y I s t v á n : Északi írások. Budapest, 1928. 230 1. Pfeifer 
Ferdinánd kiadása. 

A kecskeméti jogakadémia professzorát, kinek már ottani működési1 

alatt ezer lapnyi publikációja jelent meg könyvalakban, az a kitüntetés érte. 
hogy a dorpáti észt egyetem közjogi tanszékére hívták meg, hogy o t t öt évig 
németül, azután pedig észtül tartsa meg előadásait. El is fogadta és most 
hatodik esztendeje, hogy kiváló tudományos munkássága mellett elsőrangú 
feladatának tekinti a világháború nyomán állami önállóságot nyert két test-
vérnép, a finn és észt, valamint a magyarság közt a mult kultúrkapcsolatai-
nak kutatását és a jövendőbelinek izniosítását. E célját szolgálja az is, hogy 
most könyvalakban ad ki 25 cikket és tanulmányt, melyek egy része külön-
féle hazai és külföldi lapokban és gyűjteményes munkákban látott napvilágot. 

A sok keserűség után, ami lelkünkben a világháború következtében fel-
gyülemlett, jóleső érzéssel olvashatjuk, hogy vannak kultúrnépek, melyek 
büszkék ránk, nyugati rokonaikra. Nincs ma még egy olyan ország a föld 
kerekségén, amelyben annyi rokonérzés és megbecsülés nyilvánulna a magyar-
ság irányában, mint finn testvéreinknél. Sem ők sem az észtek nem mulasz-
tanak el egv alkalmat sem, hogy e ragaszkodásuknak értékes tanújelét ne 
adják. Ha a magyar beszédet az észtek nem értik is meg, mégis elragadtatás 
sal hallgatják. A hangsúly náluk is az első szótagon van ós a mássalhangzó 
torlódást ők is kerülik, mint a magyar. Egy magyar ünnepélyen az észf* elnök 
hosszasan elbeszélgetett Csetkeyvel. Elmondta, hogy magyarul tanul és egész 
fierog a magyarral rokonhangzású észt szót sorolt fel. A Pester Llovdból na-
ponta figyelemmel kíséri eseményeinket. 

A könyv előadása vonzó. Csekey nemcsak tudós, hanem költői lelkületű 
író is. Tudományos munkájával szépirodalmi babérokat is a r a t Csodálkozva 
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olvassuk, hogy észt rokonaink kis hazájukból, mély Csonka-Magyarországnak 
csak föle, önállóságuk öt éve alatt milyen kis paradicsomot csináltak. Dou-
patnak, a hatvanezer lakosú kis városnak egyetemén négyezer hallgatója van. 
A fölvilágosító és tudományos munka, a csereprofesszorság jelentőségének 
megvilágítására felhozza Csekey, hogy egy professzor több szolgálatot tehet 
hazájának, mint száz diplomata, nem is szólva a központi hatalmak háború-
előtti arisztokrata diplomáciai karáról, mely teljesen hasznavehetetlennek 
bizonyult,. A nem a háborúból, de a béketárgyalásból oly fölényes győzelem-
mel kikerült Csehszlovákia sohasem álmodott sikerét annak az összeköttetés-
nek köszönhette, amelyet Masaryk publicisztikai működése és amerikai csere-
professzoreága folytán Wilsonnal való barátsága révén szerzett. 

Hazafias és művelődéstörténeti szempontból is ajánljuk mindenkinek ezt 
az érdekes könyvet. Kifogástalan kiadását Koch Ernő, Révaiban élő magyar 
iparművész fejlécei teszik még értékesebbé. —r. 

Várdai B é l a : B e n e d e t t o Croce újabb esztét ikai m ű v e i . Buda 
pest, 1928. 41 1. 

Benedetto Croce azok közé a szellemi nagyságok közé tartozik, akik-
nek nevét nemcsak ismerik nálunk, hanem beszélnek is róla. Egyesek támad-
ják, mások védelmezik, de a támadás is, a védelem is hemzseg az ú. n. köz-
helyektől. Ez utóbbi körülmény sajnálatosan arról győz meg bennünket, hogy 
a nagy esztétikust nem ismerik s így értékelése, melyet akár olvas, akár hall 
az esztétikával foglalkozó szakember, nem egyszer bosszúság forrása lesz 
számára. 

Várdai Béla most, megjelent ismertetése nem tartozik a föntebb emlí-
tettek közé. A dolgozat mélyreható tanulmány eredménye. Ebből a kis füzet-
ből igazán módjában van széles tájékozottságot szereznie az érdeklődőnek 
Croce filozófiájának és esztétikájának fejlődéséről. A kiváló magyar osztétikus 
az ismertetés mellett mérlegre is teszi a nagynevű olasz tudós fejtegetéseit, 
gondosan átszűrve a Crocera vonatkozó külföldi szakvéleményeket. A tanul-
mány tömör stílusa mellett is mindvégig élvezhető. 

Várdai Béla e legújabb alkotásáról e'.ég annyit mondanunk, hogy nagy-
mértékben hozzájárul az esztétikai érdeklődés fokozásához. —th. 

A nagykőrös i A r a n y J á n o s - T á r s a s á g é v k ö n y v e i . Második kö-
tet. Szerkesztette: Gaál László főtitkár. Nagykőrös, 1927. 112 1. A nagy-
kőrösi Arany János Társaság kiadása. 

A jól szerkesztett kötetben van néhány irodalomtörténeti vonatkozású 
közlemény is. Ilyen Neménvi Imre magvas emlékbeszéde Apáczai Csere János-
ról, Varga József emlékezése három nagykőrösi zeneszerzőről (Nyisnyay Gusz-
táv, Sz. Nagy József, Brück Gyula). Egyéb cikkek, verses és prózai darabok 
szerzői: Iíákoei Jenő, Lampérth Géza, Bárd Miklós, Lőrinczy György, Magyar 
Kázmér, Dombi Béla és mások. 

Щ. harmadik kötetben (Nagykőrös, 1928) olvassuk Debreczeni István 
cikkét: llogy lett Arany János gazdag ember? Ugyanitt van Bánóczy Endre 
emlékbeszéde Szilágyi Sándorról és Gaál László közleménye: Körösi Csoma 
Sándor egy kiadatlan levele a nagykőrösi gimnázium könyvtárában. Ugyan-
innen idézzük Szász Károlynak a kötet élén álló ünnepi beszédéből (Irodalmi 
újjászületés, Az Arany-serleget fölavató beszéd) a következőket: 
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„Azon igyekezzenek a fiatal írók, hogy tanulják meg a Toldi és a Buda 
Halála írójától erővel teljos régi nyelvünk elrejtett kincseinek felkutatását, 
népies nyelvünk úton-útfélen heverő gyöngyszemeinek összegyűjtését.. . Ta-
nulmányozzák az ifjú nemzedék tagjai a nyugoti nagy költőket is, de ne azért, 
hogy megúnják a magunk hazáját s megútálják fajunkat és átkozzák népün-
ket, hanem hogy a hízelgéstől mentesek maradva bár, s faji hibáinkati, nem-
zeti bűneinket ostorozva: fogyatkozásaiban is szeressék nemzetünket." 

A Társaság buzgón munkálkodik, hogy a nagykőrösi közönség irodalmi 
érdeklődését és általános műveltségét emelje. A Benkó Imre elnöklete alatt 
működő tisztikar és választmány tagjain kívül a tiszteleti tagok sorában 
vannak többek közt: Bárd Miklós, Dóczi Imre, Gaal Mózes, Herczeg Ferenc, 
ímre Sándor, Juhász Gyula, Kozma Andor, Lampérth Géza, Lőrinczv György. 
Neménvi Imre, Némethy Géza, Pap Károly, Bákosi Jenő, Bévész László-
Szabolcska Mihály, Szász Károly, Vargha Gyula és Voinovich Géza. —r. 

Oláh Gábor: A művész i a lkotás lé lektana. Debrecen, 192tí. 1241. 
A szerző ezzel a művével olyan rejtett világot akar előttünk felfedni, 

amelyről már sokan írtak, amelyre — a művész alkotóműhelyének belső 
titkaira — évszázadok kíváncsi szemo tapad s amelyet mindent megértő 
tudással még mindig nem ismerünk. 

A művészi alkotás titka, hogy a szerző által is felvetett hasonlattal 
éljünk, olyan, mint maga az élet titka. Az új ember fogamzásának külső 
körülményeit, a szaporodásra ható erőket ismerjük, csak az emberré formá-
lódás belső törvényszerűsége, mikéntje marad előttünk örök probléma, 

A szerző élvezetes és tanulságos munkájával e problémát igyekezett 
megoldani. De önmagától értetődik, csak az igyekezetnél maradt s minden 
kiváló tulajdonsága mellett is mindössze csak egy jól sikerült lépést tett — 
a végtelen felé. A szerző maga sem vette talán észre, hogy müvének mindjárt 
az elején, önmaga is ezzel a tudatalatti igazsággal nyúlt témájához. Szinte 
dogmatikusan hirdeti, hogy a természet és az emberi lélek ugyanazon törve-
nyek szerint alkot. Ismerjük-e azonban és fogjuk-e valaha is ismerni, minden 
kétséget kizáró tudással a természet alkotásának misztikus ti tkait? Nem 
hiszem, mert akkor az Istenség titkait ismertük meg. 

A szerző a természet s a szellemi alkotás módjának azonosságát egy 
hasonlattal világítja meg. „Hogyan megy végbe a természetben — kérdi — 
egy virág születése? — Kettő kell hozzá — feleli — mag és megfelelő talaj. 
A szellemi, művészi alkotáshoz is kettő kell: először mag kell, azután alkal-
mas talaj ." Mi úgy hisszük, e két tényező nem elég. Kell még hozzá az a 
hatalmas harmadik, melyet nevezzünk Istennek, Öserőnek, Őssejtnek, Életnek', 
akárminek. Ez a rajtunk kívül eső, bennük is megnyilatkozó X az, mely 
minden alkotás legfontosabb tényezője, mely nélkül kevés a teremtéshez mag 
és talaj, levegő és napfény, eső és harmat, 

Oláh Gábor egy lépéssel a teremtés után kezdte. Természetes. Brie az 
egyetlen lépésre minden emberi erő kevés. Ezért volt. szerencsés tőle, hogy 
nem a ..teremtésről", hanem az „alkotásról" filozofál, mely" szerinte létre-
jöhet a művészetben főleg ösztönösen, mintegy organikusan, akár a virág a 
talajból és mechanikusan, előre megállapított tervezet és törvény szerint, 
mint. egy gótikus torony. Szerinte ösztönösség és mechanizmus, lelki h an-
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tjoltsáy й> egyéniség, kor és irodalmi irányzatok, az ellentétes égöv alatt élő 
népek pszichéje teszik a művészi alkotás talaját. E tényezők közül mi csak 
az első kettőt soroznánk ide. Mert az egyéniség, a kor, az irodalmi irány 
-zatok, lelkiállapot s a népfaj kiütköző pszichéje inkább komponensei az ösz-
tönös és mechanikus alkotás eredőjének is, mint tényezői. Ez, hogy a szerző 
felfogásával ellentétben így van, legjobban az irodalmi irányzatoknak az 
alkotásra vaíé hatásukban mutatkozik. A szerzőnek nincs igaza р. o. mikor 
azt í r ja : „Az úgynevezett irodalmi irányzatok, mint, klasszicizmus, roman-
ticizmus, naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus stb. szintén a táraadó 
művészi alkotás szellemi talajának mondhatók." Az író vag}' ösztönösen 
romantikus s akkor ez a művészi alkotásnak nem önálló talaja, vagy tuda-
tosan az s akkor a mechanikus alkotás komponense. 

A szerző viszont igen helyesen mutat rá arra, hogy lélektani szem-
pontból nincs nagy jelentősége a költők műfaj szerint való osztályozásának. 
Mert a művészet: világkép egy lélek tükrében. S e képben tényleg nem a 
lírai, epikai vagy drámai forma az izgató, hanem — jól lá t ja meg Oláh 
Gábor — a mód, ahogyan a költő a világképét látja. Így kerülnek a szerző 
rendszerezésébe az optimisták és pesszimisták, az individualisták és szocialis-
ták. az idealisták és materialisták, konzervatívok és progresszívek, a világo-
san és homályosan látók, a részletezők és egybeölelők s végül a tendenciát-
lanok ós tendenciózusok. A szerzővel szemben kötelességünk kiemelni, hogy a 
világirodalomból vett szemelvényes portrait-i rendkívül ügyes szerkesztőre, 
finom esztétára és nagy lélekbúvárra vallanak. 

A szerző így végezve a művészi alkotás talajával, rátér kezdő meta-
phorájának további kifejtésére: a művészi alkotás magvának megvilágítására. 
Petőfi, Arany és Katona egy-egy munkájának alapulvételével megállapítja, 
hogy a művészi alkotás eszmemagjában különösen két fő érlelő erő hat. 
mozog és mozgat: egy egyéni, elnyomott ábránd és egy, a korszellemtől a 
művész lelkére ható sugalom s mint harmadik érlelő erő, hozzájárul ezekhez 
« költő történelmi érzéke. Ennek nincs miért ellentmondanurik. Mindössze 
annyit feleihetük rá, hogy vannak és ismerünk olyan költői termékeket is. 
«melyekben a művészi alkotás eszmemagjának e három tényezőjéből egyet, 
sem találhatunk fö l Különösen Tompa költészete szolgálhat i t t nem egy 
példával. 

Nem érdektelen a szerző munkájának az a része sem, melyben a bizo-
nyos hangulatállapotban fölbukkanó eszmemagot az érzelmekkel kapcsolja 
össze s ezt továbbfűzve, a képzelet birodalmának fátylát lebbenti föl előttünk. 
A művészi ihletről szóló fejezete pedig a leghatározottabb érdeklődésre tart-
hat számot. 

Mindent egybevetve, Oláh Gábor szervesen egybeépített logikája a 
művészi alkotás feltételeit annak talajában s az alkotás magvában, a művész 
legbensőbb arcképében s az alaphangulatban találja föl, melyhez az ihlet: 
akaratunktól független lelki állapot járul. Mindezekhez még az érzelem, 
képzelet és kifejezés együttes munkája kapcsolódik. 

A szerző munkájának végén tesz még egy igen jelentős és érdekes 
kísérletet. A szépség új meghatározását adja. E szerint Kant általános 
jellegű definíciójának elvetésével azt, mondja: a művészi szép nem más. mint 
eszményitett mozgás, eszményített mozgalom. Mert a művészi alkotás rövi-
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<ien annyi, mint egy eszménynek formát adni; az eszmén/j pedig az élet 
kiemelt képe, más szóval: szépség. S mert az élet mozgás, mozgalom, az 
ideálja sem lehet más, csak eszményi mozgalom. Ez pedig a művészi szép. 

Oláh Gábor könyve minden elismerést mogérdemol s ez az észrevétel 
nemcsak a tudományos íróra, hanem a stilisztára is vonatkozik. Zr. 

Móricz Pá l : A m a g y a r királyi honvéd . Budapest, 1928. 212. 1. 
Az Athenaeum r.-t. kiadása. 

Móricz Pál a magyar múltnak sokszor még feltáratlan mélységeiből 
hozta fel kincsét: a magyarság tettrekész, hűséges katonáinak, a honvédek-
nek történetét. A szerző hazánk történetének és művelődéstörténetének ala-
pos ismerője. A mult század közepétől a világháború befejezéséig írja meg 
a honvédség történetét. Könyvének minden sora mindannyi kedves emlék. 
A laikusnak e könyv olvasása nélkül fogalma sem lehet arról a tiszteletet 
parancsoló titáni munkáról melyet a rendkívül nehéz körülmények között 
életrehívott honvédség, különösen az első időben, megélhetéséért végzett. 
A szerző nem hallgatja el azokat a keserves helyzeteket sem, melyek annak 
idején a vicclapoknak hálás és könnyű témát adtak a honvédség kigúnyolá-
sára. Külön fejezetet érdemelnének a csak jegyzet, alakjában felsorolt gyö-
nyörű jeligéi a nyolcvanhat honvédzászlóaljnak. 

A könyv megjelenését a magyar királyi honvédség ez évben elkövetke-
zett hatvanadik esztendeje tette alkalomszerűvé. A kiadás mintaszerű, A szá-
mos korhű illusztrációval díszített kötethez gróf Csáky Károly honvédebni 
miniszter ír t előszót. —r. 

L e g e n d a e Sanet i R e g i s Stephani . Szent István király legendája. 
A legrégibb kézirat alapján az Ernst-kódex hasonmásával közrebocsátotta, 
fordította és magyarázta Varjú Elemér. Budapest, 1928. 122 1. és 40 1. 
hasonmás. 

Az Ernst-kódex egy XII . századi latin írott könyv, melyet Ernst Lajos 
szerzett meg egy német könyvárustól. A kis negyedrét alakú kódexben meg-
van Szent István király mindkét latinnyelvű legendája. A kódex a XIII. szá-
zad végén a csehországi hohenfurti ciszterci kolostor tulajdonosa volt; ide 
bizonyára valamelyik magyarországi ciszterci rendházból került. Azt a részét, 
mely a két István-legendát tartalmazza, most a Singer és Wolfner kiadásá-
ban díszes kötetben közreadta Varjú Elemér, közölve a latin szöveg hason-
mását, magyar fordítását s mindazt, amit erről az újonnan megtalált kéz-
iratról tudnia kell a szaktudománynak. A díszes kiadású kötetet bizonyára 
örömmol és tanulsággal forgatja a magyarországi latin irodalom minden 
kutatója, elsősorban a történettudós. —r. 

L á m F r i g y e s : S z í n h á z u n k t ö r t é n e t e d i ó h é j b a n . 3yőr, 1928.141. 
Győrött 1742 óta jártak különböző színtársulatok, eleinte németek, ké-

-Gbb magyarok is. 1768-ban egy német színigazgató felépítette az első szín-
házat. A szerző szerint ezzel a fából készült színházzal Győr megelőzte az 
összes magyarországi városokat, Pozsony kivételével. • A posti színház törté-
nete is csak 1773-ban kezdődik, mikor felépült az első pesti színi épület: a 
Rondella-színház. 

Kőszínház 1798-ban épült Gvőrött. Ebből a színházból Napoleon gvííz-

Irodnlomtörténet. 4 
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tes katonái 1809-ben kaszárnyát és istállót csináltak. Német, és magyar szí 
néezek váltakozva játszottak a város közönsége előtt, de valójában sok tol-
dáseal-foldással még ma is az 1798-ban épült színházba jár a közönség. 

Csahihen K á r o l y : Drámaíró ink . Budapest, 1927. 48 1. Stepha 
noiun kiadása. 

A könyv írója áttekinti a magyar dráma fejlődésének legfőbb mozza-
natait Bessenyei György fellépésétől a kiegyezés koráig. Figyelmet érdemel 
könyvében az 1866-tól 1871-ig terjedő időszak drámatermésének ismertetése 
és bírálata. Az ötéves időszakon belül megemlékezik minden valamire való 
drámai munkáról, jelzi tartalmukat s kritikai megjegyzéseket fííz értékük-
höz. A régebbi drámaírókról ez az eredménye: „Kisfaludy Sándor rétori dik-
cióra törekedett, Kisfaludy Károly helyzetekre, Vörösmarty Mihály költői 
dikcióra, Teleki László korrajzra, Szigligeti Ede folyton haladó cselekvényre. 
Tóth Kálmán férfiasabb szatírára, Katona és Madách kívül álltak a fejlődé« 
hullám gyűrűjén." 

D e n g l J á n o s : B e v e z e t é s a kereskedelem t u d o m á n y á b a és 
gyakor la tába . Budapest, 1928. 550 1. Toldi Lajos könyvkereskedése. 

Ez a könyv nem tartozik folyóiratunk figyelő körébe, de mégis meg keli 
említenünk, hogy rámutassunk egvik jelességére. Míg újabban divatossá lett, 
hogy egyes magyar tudományos szerzők idegen nyelven írják meg ée adják 
ki munkáikat s ezzel voltaképen le is mondanak arról, hogy érdemeiket a 
magyar tudomány javára könyveljék el (mert hiszen ha élne bennük némi 
nemzeti öntudat, akkor legalább megelőzőleg magyar kivonatban tennék közzé, 
a nemzeti prioritás megóvása érdekében, kutatásaik legfőbb eredményeit); 
addig a szóbanforgó munka szerzője — bár kényszerülve volt egyetemi tan-
székének és hallgatóinak érdekeire való tekintetből németii! megírni munká-
ját — könyve élén magyar címlapot ad s a német előszó elé magyar előszót 
ír s ezzel példát mutat arra, mi a magyar érzés a tudományban. Ezt a köny-
vet német főiskolákon is használják: kétszeres az örömünk, hogy a kiváló 
szerző büszkeséggel hangsúlyozza magyarságát. P. J. 

Gabány i J á n o s : Töv i skoszorú . Versek Budapest, 1928. 75 1. 
Gabányi János ny. honvédtábornok, több hadtörténelmi munka jeles szerzője, 
most költeményeit bocsátotta a nyilvánosság elé csinosan kiállított kötetben. 
A csokorba fűzött versek javarészt a hazafias bánat légkörében nyíltak 
mmos virággá, melyek nem minden érték nélkül díszítik a honta'anná vált 
magyarság töviskoszorúját. Az értékes tartalmú kötetből külön kiemeljük 
a Hitvesemhez c. bevezető költeményt, mely könnyed verselésével, a gyengéd 
lelkület megnyilvánulásával a hitvesi szeretet zengő zsoltára. A szerző köny-
vét is hitvesének ajánlotta, aki annak megírására ösztönözte, lelkesítette s 
aki a töviskoszorúnak sebző tüskéit magyar szívében hordozza. Zr. 

Gombos A l b i n : A grönlandi titok. Négy kötet. Budapest, 1928 
Kiadja a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

A kiadót elismerés illeti meg azért, hog) magyar szerző ifjúsági iratát 
bocsátotta közre s nem idegenbe fordult témáért és könyvért. A szerző viszont 
jó munkát adott. ízléses és élvezetes olvasmányt, igazán az ifjúságnak való 
elbeszélést. 
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Hájas Muki a lakjá t Gombos Albin teremtette meg. Ennek a hősnek 
i sak a neve csúf és komikus, egyébként derék magyar fiú, sok kedves kai!and 
hőse. Ezúttal Grönlandba vitorlázik társaival, hogy egy magyar vadász sorsa 
után kutasson. A tengeri utazás a világháború idejében történik. Kellemes 
hatású könyv s csak sajnálni tudjuk, a pompás magyar fiúnak a neve — 
Májas Muki. 

Örvendetes volna, ha Muki régebbi kalandjait is egybegyüjtené a szerző 
s közreadná az Egyetemi Nyomda. P. J. 
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