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Mindezek ellenére igazi művész 
írta meg Szent István országépítését. 
A regény ereje nem abban van ugyan, 
ami elejétől végig megvalósul benne, 
hanem abban, ami háttérbe szorul. 
A krónikás történelmi megoldásban 
megélik az alakok a maguk történelmi 
szerepüket, de az igazi epikus nagy-
méretű emberábrázolását hiába vár-
juk tőle. Néhány jelenetben,egy-egy 
háttérbeszorult oldalon azonban, ki 
tud bontakozni Kós Károly művé-
szete, aki nem epikailag, hanem han-
gulatéreztető stílussal nagyszerűen 
érzékeltet. A regény főalakjában in-
kább tudjuk, mint érezzük a problé-
más nagy emberóriást, de pár mellék-
alak, néhány epizodikus jelenet, egy-
két vonással, balladás megkonstruá-
lásban is él és élményünk marad. Kós 
Károly tud levegőt teremteni. Az 
országépítő elolvasása után valami 
sajátos íz marad bennünk, a magyar 
XI. század légkörét érezzük. Ilyen 
atmoszféra teremtésére csak komoly 
művész képes. 

Kifogásaink — ha lehet ilyen szét-
választással élni — nem is az írónak, 
hanem a választott műformának 
szólnak, amely megakadályozta Kós 
Károlyt abban, hogy elejétől végig 
igazi művészetét adja. Tolnai Gábor. 

Magyar költő magyarul. Janus 
Pannonius. Fógel József egyetemi tanár 
előszavával. Berczely A. Károly for-
dításai. N. Kontuly Béla rajzaival. 
Prometheus kiadás. Szeged. 

Fógel József, a kitűnő humanista-
búvár, Korvin-kódex felfedező, szinte 
gyermekkora óta foglalkozik a hu-
manista-költőkkel, köztük a legna-
gyobb szeretettel Janus Pannonius-
szal. Munkáiban, melyek közül kettő 
akadémiai pályadíjat nyert, lépten-
nyomon előfordul a magyar huma-
nista költővezér neve, valamely kul-
turális kapcsolat révén. Ez a lelkese-
dés megokolt. Igaz, nincsen egyetlen 
valóban nagy magyar humanista-
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költőnk sem, maga Janus Pannonius 
is inkább verselő művész-büvész volt, 
aki inkább széplelkéért, rögtönző te-
hetségéért («bármely tételről ezer 
verssort is fennakadás nélkül azonnal 
tudott írni»), pompás technikájáért 
nevezetes, mintsem benső értékekért, 
a szellem mélységeiért, melyek jó-
részt hiányzottak egyéniségéből. S 
mégis : e kor, a klasszikus ókor mű-
vészetének és műveltségének «vissz-
fénye» magával ragad, elbájol, mert 
van benne valami örökké lelkesítő : 
a szellem fennköltsége, anyagiatlan 
elvonatkozottsága, az élet szépségé-
nek l'art pour l 'art élvezése. Hegedüs 
István fordítása ma már jórészt el-
avult, Janus Pannonius frisebb nyel-
vet érdemel s ezúttal valóban hozzá 
közelálló poéta szólaltatja meg, a 
szegedi fiatal költő, Berczely A. Ká-
roly. Megvalljuk, így sem érezzük 
nagynak Janus Pannoniust, mint 
ahogy eredetiben sem az : de ami 
kedvesség e félezeréves poétában 
megvolt, az mind kiszáll s lelkünkig 
jut a tehetséges fordító művészetén 
keresztül. Néhány epigrammja s a 
Jacobus Antonius Marcellushoz, meg 
a Guarinushoz intézett panegyricus 
ma is nekünk való olvasmány s már 
ezért a néhány darabért is irodalmi 
esemény a szegedi kiadás. A könyvet 
N. Kontuly Béla ötletes rajzai ékesí-
tik, s Fógel József magvas tanul-
mánya indítja el körútjára, mely 
megérdemli, hogy minél nagyobb-
méretű legyen. Szatmári. 

Gyakorlati szociálpolitika. — Pécs 
sz. kir. város szociálpolitikai beszá-
molója. — Irta : Dr. Esztergár Lajos, 
Pécs sz. kir. város tanácsnoka. — 
Kultúra könyvnyomdai műintézet, 
Pécs, 1933. 

Csonka országunk városai későn 
fejlődtek ki s kevés eredeti, megkü-
lönböztető vonást őriznek külső ké-
pükön s még inkább szellemi alkatuk-
ban. Jogos volt a várakozás : először 
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