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Elbeszé lő kötetek. 1. Lakatos László: Angoramacska. Budapest, 1929-
200 1. Athenaeum kiad. — 2. Forbáth Sándor : A fekete virág és más elbeszélések. 
Budapest, 1929. 126 1. Merkantil-nyomda kiad. — 3. Schmidt Attila: Telegdi 
László naplója. Hely és név nélkül, 186 1. Gloria-kiadás. — 4. Török Péter: 
Délibáb a Verhovinán. Regény. Kisvárda, 1929. 212. h A szerző kiadása. - -
5. Timár József: A roskadozó omnibusz. Regény. Budapest, 1929. 202 1. — 
6. Toronyi István: Harcos élet. Elbeszélések. Pécs, 1929. 182 1. 

1. Lakatos László sokoldalú ember: író, újságíró, szerkesztő, fordító, 
regény- és színmlüíró. Stílusa ebben a regényében kissé modoros. Ilyenféle-
ismétléseiben, mint: az ég lila volt, Anita válla is lila volt és fájt, az ég nem-
fáj t (105 1.) — eleinto az udvarias olvasó hajlandó valami gondolatritmus-
félét felfedezni, de mikor aztán únos-untalan használja a szerző, akkor inkább-
a gondolathiány ritmusaként hat. Maga a regény cinikus, hisztérikus és olva-
sóját is idegessé teszi. Az elkényeztetett modern gazdag asszony szeszélyei,, 
felületességei, hűtlenségei visszataszító beállításban. Méltó párja az üresfejű, 
dandy, aki kerítőnő segítségével vásárolja meg az ú. n. jobb társaságbeli nők 
szerelmét. Az autóvezetés helyett állandóan soffíroznak ebben a regényben, a 
német képzővel ellátott francia szót magyarul ragozva! 

2. Forbáth Sándor, a hangulatos versek poétája, i t t elbeszélésekkel pró-
bálkozik meg. Stílusán látszik a kiforrott költő, de elbeszélései kissé laposak. 
A magyar vidéki városkák elkeserítően egyhangú életét több-kevesebb sikerrel 
rajzolja. Stílusa ellen csak egy-két kifogásunk van. Pl. néhány nap előtt (34 I.),. 
helyesen: néhány nappal ezelőtt. Magduskáriak friss szín izomzata (38. 1.). 
Nota bene: ez a jelenet nem a műasztalon játszódik, hanem ártatlan ta lá l -
kozás a lépcsőházban! 

3. Telegdi László naplójához Schmidt Attila ír bevezetést, de mikor átadja 
a szót a Hunyadi János korában élő szereplőnek, nem tudja az olvasóval 
elhitetni, hogy ez éppen olyan stílusban írjon, mint a ma élő szerző. Ezenkívül 
még nyolc történeti tárgyú elbeszélés alkotja ezt a szépkiállítású kötetet.. 
A novellákban közismert történeti események váltakoznak kevésbbé ismertek-
kel. Utóbbiakhoz tartozik például Kenderessy prépostjelölt aljassága 
(130. 1.), aki Radácsy váradi püspök (135. 1.) segítségével hamisított 
levelekkel Eger hős kapitányát, Dobó Istvánt, Miksa császár börtö-
nébe jut tat ja. Az elbeszélésekben bántó, hogy a szerző egyik történeti, 
korszakból a másikba ugrik, anélkül, hogy ezt legalább pontokkal, vagy a 
bekezdések közt csillaggal jelölné. Schmidt Attila érdekes elbeszélő és kifogás-
talan stiliszta. 

4. Török Péter jól választotta meg irredenta regényének címét. Igazi: 
délibáb. Legfeljebb álmunkban láthatunk olyan tökéletes embert, mint a Ver-
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hovinába szakadt magyar pap, ki krisztusi türelemmel segít ellenségeinek, kín-
zóinak baján. Kevesebb több volna, mondja a német. Inkább hinnénk a szer-
zőnek, ha hősébe egy kis hibát, ellenlábasaiba pedig it t-ott egy kevés erényt is 
vegyítene. 

5. Timár József regénye rokonszenves. A községi jegyzők közül sokan 
visszaéltek a háborúban kiváltságos helyzetükkel, de nagyobb részük mégis 
megmaradt a kötelességteljesítés útján. Ezeket aztán ártatlanul érte a háború 
után a nép dühe. Ez utóbbi derék tisztviselőknek szolgáltat elégtételt Timár 
regénye. Sajnálattal láthatjuk belőle, milyen hálátlan dolog önzetlenül fog-
lalkozni a műveletlen néppel és hogy mennyi kulturális munkára van i t t még 
szükség! Kissé falusias kifejezés, hogy a jegyző a birkahúst falta (18. 1.). Tá j -
szók: zuppolta (27. 1.), eldödörögtek az öreg úrral (73.1.). Egy nyelvtani hibája 
többször előfordul: Hozza vele e helyett: hozza magával (10. 1.), meghívták 
velők, e helyett: meghívták magukkal (83. 1.), kocsit küldök érte, e helyett: 
kocsit küldök önért, vagy magáért (148. 1.) és végül: aggódunk miatta, helye-
sen: önért, vagy magáért (154. 1.). 

6. Toronyi István elbeszélései Szombathely-környéki históriák. Különö-
sebb lelki bonyodalmak nélkül egyszerűségükkel is hatnak. Tájszavak: toho-
nyán ülnek (6. 1.), a gyagya öregek (33. 1.), ípeiedő leány (59. г.), dilinó 
(78. 1.). Sz. 

P é k á r Gyula : A t í zezermérfö ldes sárkány. Történeti regény. 
Budapest, 1929. 320 1. Singer és Wolfner r. t. kiad. 

A kínai fal a mai hadi eszközöknek nem jelent akadályt, de mikor Kr. e. 
200 körül a betörő hunok ellen a kínaiak a híres Nagy Falat építették, a 
világ e legnagyobb építészeti emléke, mely ma, 2150 év múlva is javarészt 
érintetlenül, épen áll, az akkori hódítókkal szemben megvédte az országot. 
Arányaival a mai szemlélőt is elkápráztatja. Mai mértékrendszerünk mellett 
a kínai 10.000 li mérföld 5760 kilométert tesz ki: ennyi a Sárga-tengertől a 
sárga Góbi sivatagig húzódó Nagy Fal hossza; 25.000 bástyája és 15.000 
különálló őrtornya van. Ezt az építészeti csodát a sárga ezerévek legnagyobb 
és legszörnyűbb császára, Csin-Shi-Wang-Ti a hunoktól való rettegésében rövid 
tizenegy év alatt emeltette minden emberi fogalmat meghaladó tömegszenve-
dések árán. Kínának úgyszólván egész férfinépességét a Falra hajtotta, másfél-
millió rab dolgozott állandóan e Falon s az ellankadó munkásokat (szám sze-
rint egy milliót) elevenen beléje temették. A Fal megtette kötelességét, mert 
a hun utód Dsingisz khán csak másfél évezred múlva tudott az általa á t tör t 
Fal részén át újból Kínába betörni. 

A Nagy Fal építése méltó hátterül szolgál a nagy sárga császár és a 
hunok Tanhu-ja, a félelmes Bahator, vagyis Bátor főkhán küzdelmének. Ezt 
a megkapó nagy drámát illesztette be Pékár Gyula költői sejtése a regény 
cselekményének tengelyévé, anélkül azonban, hogy a történeti valóság szigorú 
kereteit átlépné. Bahatornak más ellensége is van: saját öccse, Levente, kivel 
ketten harcolnak a hatalomért és talán még inkább Csilla szerelméért. 

Történelmi, földrajzi, nyelvészeti szaktudással párosul ebben a munká-
ban a költő hatalmas elképzelő ereje. Rengeteg embertömeget szerepeltet s 
még sem fárasztja el az olvasót, hanem érdeklődését mindig ébren tudja tar-
tani.' Sz. 
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B o r o s s Sándor: V á r e n g e m e t a fö ld . Költemények. Budapest, 
1929. 120 1. Singer és Wolfner r. t. kiad. 

Boross Sándor 1891 március 7-én született Szárazbereken (Szatmár 
megye). A debreceni kollégiumban a ref. tanítóképző elvégzése után néhány 

.évig tanítóskodott Nagypaládon, szülőfaluja szomszédságában. A mozgósí-
tástól kezdve, a világháború végéig az orosz harctéren és Szibériában, Kraszna-
jarszkban volt, mint tiszt. Szibériában odaveszett két kötetnyi fiatal tűztől 
lobogó verse. Ezekből csak néhányat hozott haza fejében. Kiadta Tánc c. köte-
tében. A forradalom telén és a rákövetkező tavasszal hosszas betegségben 
feküdt szülőfalujában. Idealizmusa roppant csalódásokat szenvedett a hábo-
rúban és főként a forradalmakkal, de életereje felülkerekedett. Akkor írta ott-
hon a Tánc kötetének szilaj, magyaros, férfias, táncos verseit. Ezeket 1920 
március 9-én vékony hártyapapírra leírva, egy nagy pogácsába sütötte bele 
s elindult vele gyalog Pestre, a visszavonuló román katonaság között. Pesten 
volt már pár hete idegenül, pénztelenül, lakás és minden egyéb nélkül, mikor 
egy falujabeli nyolcadik gimnazista felvitte verseit Rákosi Jenőhöz. Bákosi fel-
hivatta Borosst, lelkesítette a további munkára, de kiadóhoz nem tudta segí-
teni. Erro Boross többek tanácsára elvitte versfüzetét Herczeg Ferenchez. 
Ajánlatára a Singer és Wolfner cég elvállalta a kiadást. Az Uj Idők 1920 
június 10-i számában Herczeg, Csathó és Lvka fogalmazásában kedves cikk 
jelent meg Boross Sándor címmel. Utána hat mutatvány vers. Bákosi Jenő a 
Budapesti Hirlap tárcájában azt írta, hogy őseredeti tehetség, aki elszakadt 
a régiektől, nem kötötte magát az újakhoz, de belekapcsolódott a magyar 
népdal hangnemébe. Juhász Gyula a Szegedi Napló-ban azt emelte ki, hogy 
ez volt az első merész, magyaros hang a nyugatos iránnyal szemben. A magyar 
népdal formáit mély tartalommal megtöltő költemények voltak ezek a szilaj 
táncversek. De jöttek a támadások is. Az Irodalomtörténetben Gyöngyösi 
László keményen megbírálta. 

Közben Jászai Mari, Csathó Kálmánné Aczél Ilona, Bajor Gizi és mások 
szavalták verseit. Plakátokon, katonák kimaradási engedélylapján, röpcédu-
lákon, levelezőlapokon terjesztették. Világtörténelem és Másodszor Mohács c. 
versei az olvasókönyvekben szerepelnek évek óta. 

1924 karácsonyára jelent meg az Árvaság c. kötet. Dobosi Pécsi Mária 
-az Uj Időkben, Bodor Aladár a- Magyarság-ban, Vajthó László a Napkelet-
ben, Szőllősi Zsigmond az Ujság-ban méltatta. Herczeg Ferenc az Uj Idők 
jubileuma alkalmából a lap 1925 pünkösdi számában írta, hogy költőink 
közül mély tisztelettel és nagy szeretettel kell kiemelnünk az őstehetségű 
Boross Sándort. 

Érvényesülhetett volna már eddig is, de megelégszik azzal, hogy sze-
gény, nagyon szegény és nem egészen ismert költő. Világosan látja, hogy 
Európának nincs semmiféle világnézete. A magyar nemzet hivatott arra, hogy 
világnézetet adjon Európának, mert ez az egyedüli lélek-nemzet. A magyar 
verekedő, sírvavigadó, szalmalángú, vergődő Pa tó Pál. Hogy miért ilyen, ez 
a kérdés gyötri a költőt kiskora óta. Szent meggyőződése, hogy ez a keleti 
faj fog még magának megfelelő új világot teremteni a semmiből. Nem ismeri 
a csüggedést. Megrendíthetetlen optimista világnézete kibékítette az élettel. 
A megváltozhatatlannal harmóniában él, de a megváltoztathatókkal gazda-
sági, társadalmi és kulturális tekintetben elégedetlen. Soha pillanatig sem 
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írt napi sikerért. Életével a magyar lelket akarja megélni, próbára téve, hogy 
mit bir el ez a lélek. Nehéz any.agi helyzetében is csak próbát lát. Nagy-
vonalú, nagyhátterü írásainak lényege: életerős és a magyar léleknek egyedül 
megfelelő világképet akar adni, melyben erő, egészség, törhetetlen élethit és 
elsősorban magyar érzés tükröződik. Szabó István Andor. 

K e l e t , É s z a k , D é l . Arcképek és vázlatok a kisebbségi magyar iro-
dalomból. Többek közreműködésével szerkesztette Szondy György. Tíz mű-
melléklettel. Budapest—Debrecen, 1928. 140 1. 

A könyv, melynek az irredenta szobrok felirataira emlékeztető címe a 
legnemesebb irredenta tartalmat jelzi, az anyaországtól elszakított részek 
élő költőit és íróit veszi számba és sorozza a magyar irodalmi közösségbe. 
Cikkei eredetileg a Debreceni Szemle 1927—28. évi számaiban jelentek meg, 
így az egészen meglátszanak azon fogyatkozások, melyek ezen szerkesztés-
móddal szinte szükségszerűen velejárnak. így a szigorúbb rendszer hiánya, 
az aránytalanság, a szempontok többfélesége, az ismétlés. Mindazonáltal a 
könyv, úgy amint van, hiányt pótol; szerkesztője jogos önérzettel mondja: 
„Ilyen terjedelmű és kiállítású összefoglalásban még egyetlen mű sem muta t t a 
Ъе a körülöttünk tíz év óta fölvirágzott magyar irodalom reprezentánsait." 
Erkölcsi hatása is kétségtelen. A biztató jelenségek lá t tá ra magyar önérzetünk 
emelkedik, hitünk erősödik. 

Az elszakított részek között leggazdagabb s legértékesebb Erdély iro-
dalma. Ez természetes is. Ott él legnagyobb tömegben a magyarság, o t t van 
a legtöbb magyar kultúrintézmény. Azután az erdélyi magyar lélek, melyet 
századok alakítottak ki, s amelyet az an.vországgal való egyesülés sem tudott 
teljesen asszimilálni, most sem tagadja meg önmagát s elevenen érezteti faj-
fenntartó erkölcsi erejét. Olyan tehetségeket szült, melyek egyfelől fajunk 
életerejének beszédes biztosítékai, másfelől egyetemes magyar irodalmi szem-
pontból is kiváló értékek. Főkép a líra és a szépprózai elbeszélés azok a 
műfajok, melyekben az erdélyi lélek megnyilatkozik. Az első új jelenség, a 
változott idők kitermelése; az utóbbi már az erdélyi lélek természetében gyö-
kerezik, miről régebbi erdélyi származású regény- és novellaíróink szép száma 
tanúskodik. 

Az erdélyi s egyben az egyetemes magyar líra két legkiválóbb művelő-
jével, Aprily Lajossal és Reményik Sándorral Szondy György és Alszeghy 
Zsolt foglalkozik szerető megértéssel s a részletekbe menő finomsággal. Szondy 
Aprilyről megállapítja, hogy „bár kifejezése és pesszimizmusa révén a moder-
nekkel is rokon, igazi lelki tar ta lma szerint mégis a régiek gyermeke ő, mai 
fájdalmunk földjébe plántált sarjadékunk." Helyét a magyar költők legelsői 
között jelöli ki. Reményik, Alszeghy ítélete szerint, „annak a léleknek, melyet 
a közelmúlt tíz esztendő fejlesztett ki bennünk, a legnemesebb, legtisztább 
haj tása ." Kiemeli finom impresszionizmusát, üde nyelvképzeletét s formai 
zártságát. 

Tompa László borongós l í rá já t külön cikkben méltatja Gulyás Pál, míg 
a többi lírikusról Benedek Marcell ad összefoglaló képet, 

A széppróza művelői közül irodalmunk nemrég elhúnyt pátr iárkáját , 
Benedek Eleket Szondy György méltatja. Míg Benedek Elek munkássága már 
beteljesedés, a többieké többé-kevésbbé ígéret is. Pálffyné Gulácsy Irén műveit 
Zsigmond Ferenc elemzi. Elfogadhatóan rajzolja meg fejlődési irányát s 
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behatóan foglalkozik nagy feltűnést keltett s kiváló irodalmi sikert a ra to t t 
történeti regényével, a Fekete vőlegényekből. Makkai Sándor erdélyi ref. püspök 
szépírói munkásságát Oláh Gábor ismerteti. Az elfogulatlan kritikai szellem-
mel, mellyel az Ördögszekért taglalja, élénk ellentétben áll az a tartalék-
nélküli dicséret, mellyel Makkai Ady-könyvét, a Magyar fa sorsát illeti. Sze-
rintünk Makkai e könyve is erősen kihívja a kritikát. Péterffy László szépen 
mutatja ki Berde Mária novella- és regényírói munkásságának alapgondolatát;. 
Nánay Béla pedig Szabó Mária müveivel foglalkozik. A novellaírók közül 
Péterffy László Kovács Dezsőt, mint humoristát, Szondy György Gyallay 
Domokost, mint népies és ifjúsági írót ismerteti. Külön cikk méltatja az. 
erdélyi széppróza két ígéretét: Tamási Áront és Nyíró Józsefet. Adja Isten, 
hogy a várakozás, melyet az erdélyi irodalom hozzájuk fűz, teljesedésbe men-
jen. Elismerő sorok mutatják be Tabéry Gézát, gróf Bánffy Miklóst és Kós 
Károlyt, ki rajzoló, műépítő, műtörténész s ráadásul író is egy személyben. 

Az elszakított Felvidék jeles lírikusáról, Mécs Lászlóról Bodor Aladár ír 
a jellemző szemelvényekben bemutatott költészete kapcsán s mint a szó leg-
nemesebb értelmében vett modern költőt állítja az olvasó elé. A szlovenszkói 
magyar irodalmat Nánay Béla foglalta össze; ugyancsak az ő tollából való' 
a vajdasági magyar irodalom áttekintése. Mindkét cikkben az író inkább tel-
jességre, mint kritikai kiválasztásra törekedett. Nagy Sándor. 

H a l m i Bódog -: Molnár F e r e n c az író és az ember. Budapest, 
1929. 80 1. Szerző kiadása. 

Molnár Ferenc írói és emberi arcképe, ahogy a szerző látja. Müve elején 
elfogulatlanságát hangoztatja, ígéri, hogy lenyesegeti a rajongók túlzásait 
s helyreigazítja az igaztalan ócsárlók tévedéseit. Azonban szerintünk Molnár 
Ferencnek, mint embernek jellemzésében az egyoldalúságot nem tudta egészen 
kikerülni. Ügyszólván csak egyes árnyoldalait rajzolja. Mint írónak jellemzésé-
ben már helyesen váltogatja a fényt és árnyat. Érdekesen és bátran ír. Van 
ítélete és izlése. 

Ámbár Molnár Ferenc műveit, főképen színműveit,. nagyjából a kialakult 
irodalmi közfelfogás szerint értékeli, mindenütt vannak eredeti megjegyzései, 
melyek az író műveibe való alapos belemélyedéséről tanúskodnak. Föltétlenül 
ritkán dicsér s ritkán kárhoztat. Molnár Ferenc írói jellemvonásairól való 
megfigyelései legtöbbször helytállók, olykor azonban ellenmondást váltanak 
ki. Így nem sikerült, mert nem sikerülhetett Molnár Ferenc pesti „argot"-
jának megvédelmezése; ellenben helyesen írja körül írói világát; sikerülten 
állítja össze tehetségének örökölt faji vonásait; jól megfigyeli tehetségének 
korlátait. A könyv mindenesetre nem egy használható vonást ad Molnár Ferenc 
írói és emberi jellemképéhez. Stílusában azonban szóvá kell tennünk felesle-
gesen használt gyakori idegen szavait, milyenek: volontőr, szüzsé, elán stb., 
melyeket legtöbbször megfelelő jó magyar szóval helyettesíthetett volna. Ns. 

Boross I s t v á n : K a r i n t h y F r i g y e s . Mezőtúr, 1929. 131 1. 
A szépirodalom terén kétségtelenül igen nagy a túltermelés. Alig lehet 

elképzelni olyan szenvedélyes olvasót, aki manapság — egyéb teendői mellett — 
csak a hazai könyvpiac újdonságaival is lépést tudna tartani. Helyeselhető 
tehát, hogy a lassabban készülő irodalomtörténeti áttekintések mellett mind 
gyakrabban jelennek meg egy-egy kiválóbb élő íróra vonatkozó összefoglaló' 
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tanulmányok (pl. a Hankiss Jánostól szerkesztett .Kortársaink' c. sorozat 
füzetei). Így ezek közvetítésével valahogyan legalább számontarthatja az 
érdeklődő, hogy mit kell, vagy mit érdemes utólag elolvasnia abból, amire 
annak idején nem volt módja. Az ilyen kis monográfiák szerzőitől azonban 
elvárható, hogy» ha már specialistáknak csaptak fel, ne restelljék a fárad-
ságot, nyújtsanak lehetőleg kimerítő és alapos tájékoztatást. 

Karinthy igen termékeny, sokoldalú s főkép a műveltebb olvasóktól nem 
ok nélkül becsült író, csakugyan megérdemelné tehát, hogy végre valaki komo-
lyan számbavegye munkáit. A most megjelent tanulmány igen szerény kísérlet 
ez irányban. Igaz, hogy ez nem is várható tőle. Célja ugyanis csupán az, 
hogy felhívja a figyelmet Karinthy némely ,ismeretlen' tulajdonságaira, ere-
detiségeire s a róla szétszórtan megjelent, pár szavas méltatásokat, ismerteté-
seket egybegyűjtse. Ennek a feladatnak nagyjából megfelel. 

Az olvasó azonban többet vár egy egész könyvnyi tanulmánytól. Például 
arra is kíváncsi, hogy mily idős lehet móst az a kitűnő költő, akinek „soraiból 
(a 21. 1. szerint oly korán) fölismerhetően kicsendül a zseni sokatígérő zenéje", 
de erre bizony nem kap feleletet. A versekkel kapcsolatban különben nem egé-
szen világos a helyzet. A második fejezet eleje ugyanis így hangzik: „Ez a 
szentendrei nyár (t. i. amikor K. 14 éves volt) robbantja ki belőle a lírikus 
Karinthyt. 2—300 verset ír rövid pár év leforgása alatt, amelyek már formai-
lag is, tartalmilag is figyelemre méltó, komoly alkotások. Egy lappal odább 
meg az olvasható, hogy „12 esztendős korában egyszerre elnémult lantja, 
sőt egy évvel utóbb önéletrajzot ír, sajtó alá rendezi költeményeit". Alig hogy 
ezt tudomásul vettük, a következő fejezetből kitűnik, hogy Karinthynak 
„Önálló verskötete nem jelent meg ezideig, hisz az ifjúkori kísérleteket le-
számítva, alig van 20—30 számottevő verse". Ezek eleinte igen fontosaknak 
Játszanak, mert bennük „fektette le (a költő) legegyénibb felfogását az élet-
ről, önmagáról és a kettő egymáshoz való viszonyáról". Várakozásunkat 
azonban igen lehűti a végső megállapítás, mely szerint „sajnálható, hogy 
Karinthy lírája csak halvány imagóját adja az általa lefektetett titkok vilá-
gának rapszodikus verstöredékeiben". 

Ha az olvasó e bizonytalan menetű tárgyalás után maga szeretne egy 
kissé jobban megismerkedni a szóbanforgó költeményekkel, erre nézve semmi-
féle könyvészeti útbaigazítást nem kap. Pedig jó volna tudni, hogyan is 
áll hát a dolog, mert a tanulmány azt is elárulja (28. 1.), hogy „Karinthy 
lírikus sajátsága valóban száz százalék erejéig fedi azokat a megállapításokat, 
melyeket Komlós lefektetett a törvény költőiről". Ez bizonyára így is van, 
ha a szerző mondja, de az olvasó honnan kerítse elő a költeményeket, melyek-
nek száma sem határozható meg. Komlós ugyanis A magyar Ига с. könyvében 
(Bp. é. n. 127 1.) csak azt írja, hogy Karinthynak „alig két tucat verse van 
összesen". Húsz-harminc az annyi, mint „alig két tuca t"? Hol itt az 
igazság? 

A prózai művek ismertetése kevesebb ingadozást mutat, sőt az anyag 
csoportosításában határozott tervszerűség észlelhető. I t t is furcsa azonban, 
hogy a 40. 1. szerint Karinthy „Első kötete: a Budapesti emlék", holott a 
129. 1. felsorolása ettől eltérőleg az „Így írtok t i . . . " c. nmvet jelöli meg 
elsőül. Utóbbi műnek 49 lapon való tárgyalása, az előbbi könyvhöz való 
időrendi viszonyát tekintve, így megint zavarossá válik. A megjelent munkák 
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jegyzéke különben egyáltalán nem teljes. (Hiányzik belőle: az Üj görbe 
tükör, a Panoráma, az Ernőd Tamással ír t A vándor katona c. színdarab,, 
az ifjúsági müvek stb.), pedig ez is fontos volna oly könyvben, melynek 
egyik bevallott célja, hogy „zajt kell csapni, minél nagyobba t . . . Karinthy 
körül" (114. 1.). Sőt még azt sem ár to t t volna fölemlíteni,. hogy a széles-
körben kedvelt írónak mely munkái vannak lefordítva idegen nyelvre. (Amint 
ez pl. Horváth Jánosnak, meg Zsigmond Ferencnek Herczeg Ferencről szóló 
tanulmányában látható.) Honnan tudja meg ezt a „nyájas" olvasó, ha 
még a tanulmányíró sem tar t ja érdemesnek fölemlíteni. Reméljük, hogy a 
kiskönyv új kiadása tökéletesebb fölszereléssel igyekszik híveket toborozni az 
e célból oly dicséretes buzgósággal kiválasztott írónak. B. Gy. 

E r d é l y i Lajos : A régi m a g y a r i roda lom történetéhez a nye lv -
járások a lapján. I. Különnyomat a magyar nyelvi tanulmányok II. köte-
téből. Budapest, a Studium bizománya. 1929. 

A szerző ebben az értekezésében a Gyulafehérvári sorok nyelvéhez és írása 
helyéhez nyújt adatokat. Kutatásainak eredménye az, hogy a nyelvemléket 
a Dunántúl, valószínűleg Székesfehérváron írták, onnan került északra, majd 
keletre, Gyulafehérvárra, ahol felfedezték s ahol jelenleg is őrzik. Ez az érteke-
zés egyik példája a szerző azon törekvésének, hogy kellő történeti érzékkel a 
ma élő nyelvet és nyelvjárásokat állítsa a nyelv- és irodalomtörténet szolgá-
latába s így gyűjtsön adatokat régi irodalmunk topográfiájához. Ns. 


