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ben (Pannónia tündére) a Balatont 
énekli meg. A jobbára magyaros rit-
musú lelkes elbeszélő versek nagy része 
alkalomszerű s így bizonyos programm-
szerűség van bennük. Kiemelkednek 
versei közül a történelmi vonatkozásúak 
(Regős ének a Balatonról, A csobánci 
csók), legsikerültebbnek tart juk «A 
tihanyi kolostorban» című költeményt, 
melyben I. Endre s a magyarság tragi-
kumát énekli meg. Ha a versek nagy 
részében gyakrabban találkozunk is 
konvencionális szólamokkal, a hazafi-
ságtól izzó előadásmód némileg kár-
pótolja ezért az olvasót s a Balaton-
kultusznak sok barátot szerez. 

A vidéki könyvkiadóvállalatok kö-
zött a «Nemzedékek» egyike a legtevé-
kenyebbeknek. Programmjának meg-
felelően elsősorban kezdő költők mű-
veit hozza s így az irodalmi decentrali-
záció érdekében figyelemreméltó mun-
kát végez. Legújabban kiadott köte-
tében, Bárdosi Németh János verseiben 
üde természetszemlélet, kesernyés elé-
gedetlenség váltakozik bizonyos hora-
tiusi megnyugvással. Formaérzéke jó, 
bár helyenkint finomkodó, mesterkélt. 
(«Borzas bokor bólint bátorító bókkal».) 
Legtermékenyebb ihletője a melan-
kólia. 

Bódás János is a vidékről indult el 
(Üj titkok előtt). Ha nincsenek is tar-
solyában «új titkok», van benne mélyen 
érző szív és néhány formás vers. Fő-
élménye a szerelem. Egyik versében 
felveti : 

. . . Bennem didereg az ember : 
harcoljak? küzdjek szent eszmék csa-

táján 
az én gyermekszín huszonegy évem-

mel?)) 

Nem a harcot választja, hanem a 
Múzsát. Ha jobban megköti mondani-
valóját, a sok elvont fogalom helyett 
szemléleti valóságokat ad s leküzdi a 
fiatalkorral járó költői hatásokat 
(«Beszélt velem az ősz» — Ady : «Az 
ős kaján» ; «Bálteremben» — Mécs : 
«Egy rózsásarcú leány»), akkor — jól 
választott. 
• Az erdélyi Mael Ferenc túl van már 

a fiatalság évein. Verseiben («Pirkad 
az égalj») kemény sorsvállalás, meg-
nyugvás az Isten akaratában és az 
életharcokra való kesernyés vissza-
emlékezés fejeződik ki. Legsikerültebb 
költeménye a «Fiamhoz» című, melyben 
a meddő apaság szomorúságát énekli 
meg. Kár, hogy a gyakrabban előfor-

duló magyartalanságok s pongyolasá-
gok («Tétován keres Munkát, a nincs-
ből keskeny kiutat, Minden rángat) 
kizökkentik az olvasót versei hangu-
latából. 

Kováts Sándor kötetének (Mert sze-
retem a gyengéket) címlapja a kecske-
méti «Húszévesek» indulását jelzi. Vi-
hartól felborzolt mezőn egy lobogó-
hajú, pőre ifjú pár toronylik az ég felé. 
Minden lobog, csak a lábuknál levő 
kettős kereszt és a reáfektetett kard 
fekszik nyugodtan. A harcos honszere-
tetet s a romantikus fiatalságot akarja 
ábrázolni. 

«Nagy aratásra hitet és harcot : 
Győzelmet hintek ! 
Mienk a karunk : mienk az élet 
Völgyek vigyétek, hegyek zengjétek!» 

Sok a pátosz Kováts Sándorban, de 
van benne lelkes, nemes fiatalság. 
Jövő van benne. 

A faji és nemzeti megtisztulást hir-
deti Móra László verskötete is (Sír egy 
ország). Alkalmi versek gyűjteménye 
a tanulóifjúságnak szánva. A jobbára 
ifjúsági színvonalú versek között akad 
néhány hangulatosan megírt, formás 
költemény is. Szarka Géza. 

Szinnyei Ferenc : Novella- és regény-
irodalmunk a szabadságharcig. II. köt. 

Szinnyei Ferenc nagy munkájának 
első kötetét örvendetes gyorsasággal 
követte a második. 

Az első kötet a magyar novella- és 
regényirodalomnak nehéz indulását is-
mertette, a második a reformkor ha-
talmas lendületével lépést tartó, roha-
mos kibonatkozását rajzolja. Ez a 
fejlődés rövid tizenkét esztendő alatt 
nem is álmodott méreteket ölt. A szerző 
számadatai szerint míg 1836-ig egy 
regény s alig 300 novella jelenik meg, 
1836-tól a szabadságharcig több mint 
30 regény s 1600 novella lát nyomda-
festéket. De nemcsak a számbeli gya-
rapodás ily örvendetes ez alatt a rövid 
idő alatt : «Űj hangok csendülnek 
meg, új írók hangjai, kik töretlen 
utakon indulnak új célok felé ). A negy-
venes éveknek ilyen új irányaiul bon-
takoznak ki előttünk a szerző meg-
világításában : a Sterne hatása alatt 
álló Jean Paul- és Saphir-féle német 
humoros irány, a külföldi nagy élet-
kép-irodalom ' hatása alatt nálunk is 
kialakuló fővárosi és népies életkép, 
az aktuális szatirikus irodalom nyomá-
ban megjelenő szatirikus irányregény 
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s a társadalmi regénynek, mely addig 
egészen az érzelgős, németes roman-
tika útján haladt, átváltása a francia 
romantika irányába. 

Ez a kötet a negyvenes évek novella-
és regényirodalmát ismerteti, Jósika 
fellépésétől a szabadságharcig (1836— 
1848). A sok jelentéktelen szárnypró-
bálgatás, a sok feledésbe merült író 
mellett itt már feltünedeznek első 
kísérleteikkel a magyar szépprózai el-
beszélés legnagyobb mesterei is, mintegy 
megteszik előttünk első kardvágásaikat 
azon a mezőn, hol annyi diadal vár 
majcl reájuk. Ezek a nagy írói pályák 
azonban mintegy elvagdalva, csonkán 
merednek ránk a könyv végén, s arra 
eszmélteinek, hogy az 1848. évnek 
időhatárául felvétele önkényes, nem 
a tárgyalt míífaj fejlődésétől adott 
volt. így a könyv olyanforma vég-
hatással van ránk, mint a trianoni 
határok által elvagdalt vasúthálóza-
tunk : tudjuk, hogy vonalai messze 
távolságokba nyúlnak el, de ma szinte 
útjok elején megtorpannak az új 
határsorompók előtt. 

Bevezetőül ebben a kötetben is a 
főváros képét és szellemi életét raj-
zolja meg a szerző. Csak egy-egy oda-
vetett vonással, a legfontosabb ada-
tok felsorolásával vázolja e tizenkét 
esztendő rohamos fejlődését ; de ezek-
ből is meggyőzően világlik ki e rend-
kívüli kornak bámulatos produktivi-
tása és haladása. A szerző még az 
irodalmi tárgyalás során is keresi és 
kiemeli az ismertetett művekből a 
korfestő vonásokat, mindazt, ami az 
akkori pesti életre jellemző. 

Behatóan tárgyaija a negyvenes 
évek víg novelláit s az ezeket kiszorító 
életképeket. Az általános irodalmi fel-
fogással szemben Xagy Ignác Magyar 
titkok s Jósika Ifjabb Békési Ferenc 
kalandjai című munkájában sem .re-
gényt lát., hanem csak vékony mese-
fonálra fűzött életkép-sorozatokat. Az 
életkép-irodalomnak, mely e rövid 
korszak legjellemzőbb műfaját virá-
goztatja fel s melynek szinte epidémia-
szerű volta ellen sokat panaszkodtak 
a kortársak, érdemét Szinnyei Ferenc 
ezekben jelöli meg : «Az életkép-forma 
sok aktuális frisseséget, elevenséget 
hozott modorossá váló víg elbeszélő 
irodalmunkba. íróink megtanultak fi-
gyelmesebb, élesebb tekintettel körül-
nézni a magyar életben s így többet 
is láttak, mint elődeik. A reformkor 
nyugtalansága, bíráló és újító szelleme 
hatotta át rajzaikat, melyek sok, 

irodalmunkban eddig ismeretlen ala-
kot, milieut vagy problémát vetettek 
felszínre s kétségkívül iránvítólag ha-
tottak a magyar gondolkodásra ab-
ban az időben, amikor szükség volt 
rá. Akkor korunknak szóltak, ma pe-
dig korukról szólnak nekünk, utódok-
nak. Aktualitásuk, izgató, irányzatos 
voltuk elhomályosult, de korrajzi érté-
kük növekedett». 

Az életkép-irodalomnak, majd A falu 
jegyzője-nek alapos tárgyalása után 
a negyvenes évek társadalmi novel-
láit és regényeit ismerteti. Szól először 
az addigi"fordításokról, majd a néme-
tes és franciás romantikai irány ver-
sengéséről és képviselőiről. Részletesen 
foglalkozik e korszak legünnepeltebb 
és legtehetségesebb novellistájával, 
Kuthy Lajossal s behatóan ismerteti 
az ifjú Jókainak első kísérleteit. Amit 
azonban hatásáról négy irányban is 
kiemel (201—205. 1.), annak igazolása 
nem meggyőző, mert hisz ezek álta-
lános romantikus sajátságok s ahogy 
Jókai maga is regénymintáiból sajá-
tította el, akként az ő követőinek 
mondott írók is meríthették onnan 
ezeket. Ezt mellékesen a szerző is el 
ismeri : «Mindez részben idegen hatás 
is lehet, hisz Jókainál is az». E fejezet 
során bizonyos aránytalanságot érzünk 
abban, hogy míg teljesen jelentéktelen 
írók értéktelen dolgozatait beható tár-
gyalásra érdemesíti, Petőfi kitűnő no-
velláival igen röviden végez, Arany 
János két novelláját pedig tíz sorban 
intézi el. 

Egy fejezetben történeti novelláink-
ról szól, egy másikban Eötvös és Ke-
mény történeti regényeiről s tárgya-
lását a Gyulai Pál méltatásával végzi 
be, melyben addigi elbeszélő irodal-
munk mintegy tetőpontjára emelkedik. 
S végül rövid záró fejezetben össze-
foglalja az általa rajzolt fejlődésnek 
főbb mozzanatait, rávilágít a magyar 
élet festésének gazdagodására, a lélek-
és jellemrajz tekintetében elért hala-
dásra s az elbeszélő stílus fejlődésére. 

Bibliográfia és névmutató fejezi be 
a könyvet. Az előbbinek legfontosabb 
része az egyes írók munkáinak idő-
rendi jegyzéke, mely minden 1849 
előtt megjelent novellájukat, regényü-
ket és elbeszélés-gyűjteményüket fel-
sorolja. Csatolja ezekhez a vonatkozó 
irodalom legfontosabb termékeinek 
összeállítását is. Ez mintegy csontváza 
az egész műnek s nagy körültekintés-
sel és szorgalommal van összeállítva. 
A repertóriumban Arany novelláinál 
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meg lehetett volna említni Olcsó 
Könyvtárbeli kiadásukat, valamint azt, 
hogy megjelentek Arany munkáinak 
Voinovich Gézától sajtó alá rendezett 
nagy kiadásában is. Baksay Sándor 
általa említett elbeszélésének csak Ba-
ráth Ferenc olvasókönyvében Pataki 
diákok a címe, Baksay dolgozatai közt 
Tifágómen, Tipiómen. 

Egész munkájára visszatekintve, 
mintegy búcsúzóul, ennek anyagáról 
és eredményeiről maga a szerző ezt 
állapítja meg : «E harminc esztendő 
volt novella- és regényirodalmunk ifjú-
kora, melyet az ifjúkor erényei és 
hibái jellemeznek. Igazán kiváló mű-
vet keveset hozott létre, melyekről 
bátran elmondhatjuk, hogy maradan-
dók, de a tapogatódzásnak, kísérlete-
zésnek, az idegen minták másolásának 
és az eredetiség komoly erőpróbáinak 
e korszaka mégis mennyire érdekes 
és tanulságos I A tárgyalt művek nagy 
része feledésbe merült vagy feledésbe 
fog merülni, de azért, sőt épen azért 
nem volt hiábavaló munka gondos 
összegyűjtésük, tüzetesen elemző érté-
kelésük és beosztásuk az irodalom-
történet nagy múzeumában 

Ezt a munkát Szinnvei Ferenc nagy 
szorgalommal s komoly elmélyedéssel 
végezte el. Könyvét tanulsággal for-
gathatja mindenki, akit érdekel iro-
dalmunk története ; de különös hálá-
val ismeri majd el könyvének nagy 
anyag-értékét a magyar szépprózái 
elbeszélés történetének minden utána 
jövő búvára, kiknek munkáját épen 
a legfontosabb korra nézve lényegesen 
megkönnyítette. Kékij Lajos. 

William J. Locke : Arist ide Pujol. 
Mi általában akkor jutunk hozzá az 
újabban feltűnt angol tehetségek mun-
káihoz, mikor azok már lassan, de biz-
tosan átküzdötték magukat a konti-
nensen. Ha csak arra gondolunk, hogy 
vagy másfél évtizeddel ezelőtt milyen 
kevesen ismerték nálunk Meredith-t, 
holott már minden regénye és egyéb 
műve rég le volt fordítva németre, iga-
zat kell adnunk e megállapításnak. 
Épen ezért joggal regisztrálhatjuk W. 
J. Locke egyik humorisztikus regé-
nyének német fordításban való feltű-
nését, miután ez az angol író Francia-
országot már meghódította, ami nem-
csak a nagyobb közelség miatt sike-
rült előbb, hanem azért is, mert gyak-
ran játszatta regényeit francia földön. 
Ez a jelenlegi is ott játszik. 

Kedves, szellemes, jószívű, de for-

télyos, srófrajáró eszű délfrancia ez az 
Aristide Pujol, aki úgyszólván ebből 
az eszességéből él meg, mert dolgozni 
a szép Provence-ban nem szeretnek az 
emberek olyan nagyon, mint az északi, 
zordonabb francia^ tájakon. Csínyei-
vel senkinek sem ártván nem is vesz-
szük tőle zokon, hogy olyan könnye-
dén vágja ki magát az őt szorongató 
bajokból mások erejének, illetve esz-
közeinek fortélyos igénybevételével. 
Több jó tulajdonsága közé az arcát-
lanságnak egy bizonyos délfrancia faj-
tája tartozik^ amelyet azonban annyi 
kellem és gyermeki naivitás fűszerez, 
hogy elnézzük neki. Sikerült tréfa már 
a könyv szerzőjével való megismer-
kedése is : kimenti ezt egy kellemetlen 
helyzetből, mikor az ilyesmiből üzle-
tet csináló csőcseléknek egyik őszhajú 
képviselője szándékosan «elgázoltatja» 
magát autójától s rászabadítja tár-
sait az elegáns közlekedési eszköz bol-
dogtalan tulajdonosára. Aristide-ünk 
elkergeti az öreget, el a tömeget, de 
maga telepszik az autós utas mellé és 
el nem hagyja többé, míg ez magával 
nem viszi egy kellő távolságban levő 
másik városkába. S mindezt azért, 
mert csak így szökhet meg egy vén, 
(de pénzes) szipirtyó elől, kinek házas-
ságot igért «pillanátnyi szorultságban!» 
Ahogy ezt a világ legtermészetesebb 
hangján apránként értésére adja ked-
ves új «barátjának», kinek autóján 
úgy ül, mintha az övé lenne, utolér-
hetetlen ügyességgel van megírva. A 
kaland végén kisül, hogy a tiszteletre-
méltó őszhajú csőcselék-reprezentáns, 
aki «elgázoltatta» magát, nem más, 
mint <<Pujol úr özvegye*, vagyis papája, 
aki így segítette fiát autóhoz, meg 
szökéshez. Már ebből következtetni 
lehet a regény egyéb meglepetéseire s 
egész fölépítésére meg szellemére. 

Az egykor híres és kedvelt kalandor-
regényeknek sikerült, mulattató mo-
dern változata ez. W. J. Locke szereti 
ezt a műfajt. Több hasonlóval szolgált 
eddigi két tucatra rugó műve közt. 
Érdemes még megemlékezni «Beloved 
vagabond»-járól, már csak azért is, 
mert annak hőse Budapesten is meg-
fordul. —ó—s. 

Xikodéniusz Károly: Júdás Iskáriót. 
(Máramarossziget, 1925. — Ez az öt-
felvonásos verses dráma a kolozsvári 
Magyar Színház 1923. évi pályázatán 
dicséretet nyert. A szerző eredeti és 
érdekes felfogással akarta benne Júdás 
tragédiáját elénk állítani. Hősében a 




