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még csak egy-két rövidre szabott meg-
jegyzést fűzünk hozzá. A könyv tulaj-
donképpen két részből áll : egy élet-
rajzi bevezetésből, mely Júlia özvegy-
ségét írja meg szépirodalmi formában 
(ezt a részt Dernői Kocsis László írta) 
s «A halott megvédi emlékét» c. máso-
dik részből, melyet Mikes Lajos írt 
meg. Hogy Mikes Lajos mily gondos 
forrástanulmányokat végzett, azt már 
eddig is sejttettük. Dernői Kocsis 
László életrajza a ma divatos színes 
költői életrajzok mintájára készült. 
Nemcsak regisztrálja az eseményeket, 
hanem párbeszédeket «költ», melyek 
nagyrészt a fennmaradt adatok szelle-
mében folynak ugyan le, de mégis csak 
elképzeltek s nem — tények. Már pedig 
Petőfivel és Szendrey Júliával szemben 
elsősorban tényekre vagyunk kíván-
csiak. Itt egy száraz adat jobban meg-
kap bennünket, ha új, mint bármily 
hangulatos novellisztikus leírás. Ezért 
az egyébként melegen megírt első rész-
ben azokat a lapokat becsüljük leg-
többre, melyeken Szendrey Júlia leve-
lesládája s Bethlen Margit szép elő-
szava szól hozzánk. 

Maga az egész mű azonban a leg-
izgatóbb élmények egyike. Szép aján-
dék a Petőfi-irodalom iránt érdeklő-
dőknek és még szebb elégtétel Szend-
rey Júliának. De nemcsak neki. 1931 
január elsején lesz száznyolcadik év-
fordulója Petőfi születésének. Azt hi-
szem, ha szelleme e napon lemosolyog 
ránk, az annyit fog jelenteni, hogy 
kedves születésnapi ajándéknak te-
kinti az ő kedves Juliskáját rehabili-
táló könyvet. H. J . 

Pethő Sándor : Görgey Artur. — (A 
hadműveleteket leírta Julier Ferenc.)— 
Egyike azoknak a ritka történeti té-
máknak, amelyeknek sikerült össze-
foglaló feldolgozása, a tudomány, iro-
dalom s közvélemény hatalmas moz-
galmai után, úgyszólván általános 
sóvárgás kielégülését jelentheti. Oly 
sok vita, válság, szélsőség után s az 

óriásira gyülemlett forrásanyag ezer-
nyi ellentétes adata között csak a tu-
dományos módszerek fölényes keze-
lésével kapcsolatos művészet juthat 
itt uralomra, mint ahogyan nagy tör-
nelmi kérdések végleges megoldását 
mindig csak roppant szellemi erők ki-
fejtése után diadalmaskodó művészi 
megértés teszi lehetővé. 

Pethő a feladatot megillető nagy 
irodalmi apparátussal végezte mun-
káját, ha nem tűzte is ki céljául új, 
eddig kiadatlan forrásanyag hossza-
dalmas felkutatását ; igazi érdeme mű-
vészi erejében rejlik, amellyel a kér-
dések végtelen szövevénye fölött ura-
lomra tudott jutni. Kétségtelen, hogy 
műve sokáig nyugvópontot fog jelen-
teni a Görgey-irodalomban ; oly tudo-
mányos és művészi eredményt, amely 
a részletekben új, még pontosabb 
megállapításokra, finomságok meg-
értésére, művészi alakításokra szolgál-
hat alapul. 

A komolyság s az igaz értékre való 
törekvés, mellyel munkájához állott, 
sokszor kitűnőnek mondható részlete-
ket teremtett főhősének jellemrajzá-
ban s igen figyelemreméltó, felele-
venítő megfigyeléseket Kossuth és a 
többi főszereplő egyéniségének vázolá-
sában is ; biztos, erőteljes és mégis a 
lélek belső lüktetéseit hajlékonyan kí-
sérő gondolatokat. Hősének egyéni-
sége őt is megkapta. Látja hibáit, 
tévedéseit, nem is kíméli azokat, a 
rajongásig csak ott emelkedik, ahol 
már szinte magunk is várjuk s köve-
teljük a rajongás szavait nagy ará-
nyok érzésében ; de tagadhatlan, hogy 
zavarná minden salak, mit Görgey 
egyéniségén tűrnie kellene, igazságot 
kíván szolgáltatni nagy emberének 
minden kérdésben, amely őt küzdő-
társaitól elválasztotta. Itt nyílik majd 
útja új részletkutatásoknak, a nagy 
vonások eme sikerült rajzának hát-
terével most már ; kicsiny területek 
minuciózus vizsgálatának, hogy apró, 
éles tükörben lássuk meg nagyszerű 
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események mozgatóerőit. Valószínű 
és elfogadható például Görgey híres, 
politikai természetű hadiparancsainak 
magyarázata, úgy a törvényes, mint a 
forradalmi szelleműeké ; hiszen nem 
későbbi idők theoriáinak visszavetíté-
sével igyekszik a szerző megérteni azo-
kat, hanem a pillanat és az egyéniség 
hatóerőinek emberi átérzésével. De 
hihetőleg nincs még minden forrás 
kimerítve, amely ezeket s a hozzájuk 
hasonló ellenmondásokat magukban 
hordozó pillanatoknak még érzékel-
hetőbb magyarázatát adja. 

Katona-szakember munkatársának 
eredményeit, logikus fejtegetéseit si-
kerülten olvasztja bele a szerző az 
életrajz és jellemrajz egységébe. A sza-
badságharc folyásáról ily közvetlen, a 
vezérek egyéniségével ily elevenen 
összekapcsolt áttekintést eddig még 
nem olvashattunk. 

A reális körülmények, cselekedetek 
és lelki erők kapcsolatának e követ-
kezetes felfedésében rejlik a mű nem 
mindennapi végső hatása az olvasóra. 
A katona s hős, az éles, csak ifjúsága 
tájékozatlansága folytán tévedő szel-
lem és jellem elevenen mozog előttünk 
harcok s nehéz elhatározások között, 
áthatva maga is a dolgok «bús szép-
ségétől», tragikus sorsa sejtelmétől. 

Kicsinyesnek tűnik tán fel ezek után 
megjegyzésünk arról, hogy a fogalma-
zás itt-ott mégis a siető munka hiá-
nyait is mutatja, növelve egyes sajtó-
hibák zavaró hatásával. Kár ezekért 
a jórészt technikai hibákért, amelyek 
inkább csak a különben általánosan 
gondos kidolgozással, elmélyedéssel 
biztos témavezetéssel való ellentétben 
tűnnek fel ; a remélhető újabb ki-
adásokban könnyen el lehet majd 
mindezt simítani. 

Kívánjuk, gyakori olvasmány le-
gyen e mű közönségünk kezében ; egy 
sok vihart látott magányos ércalak 
életrajza, amely talán a fém nemesebb 
csengésű pontjait érinti kereső kala-
pácsával, mint a vegyesöntetű része-

ket, de amelynek érdeme, hogy való-
ban tiszta értékekre találván, azokban 
gyönyörködtetni tud bennünket, jn. 

Kosáryné Réz Lola : Porszem a nap-
sugárban. (Singer és Wolfner, 1930.) 
Egy teljes emberélet ábrázolása min-
dig hálás regénytárgy : már eleve adva 
van benne bizonyos szomorkás han-
gulat. Ugyancsak rossz író legyen, aki 
ezt az önként kínálkozó hatást el 
tudja rontani. Minden megöregedés 
külön világkatasztrófa s tragikus lát-
vány, ahogy az ifjúság önfényű csilla-
gát kihűlt holdkráterek lepik el. Csak-
hogy mindig a hálás témákban rejlik a 
legtöbb veszély. Az átlagolvasónál 
könnyű velük sikert aratni, de a ma-
gasabb igény többnyire éppen ezekben 
marad kielégítetlenül, mert ahhoz már 
elsőrangú képesség kellene, hogy az 
író a kipróbált tárgy önkéntelen hatá-
sán túl a maga művészetének egyéni 
többletét is éreztetni tudja. 

Kosárynénak már voltak sikerei a 
kritika és a közönség előtt is. Biztosra 
vehetjük, hogy ha ilyen tárgyat vá-
laszt, ízlésesen, hatásosan fogja meg-
oldani. Mostani regényében a mai 
középosztály átlagos nőtípusának be-
mutatására vállalkozik. Asszonyi val-
lomásainak az olvasók nagy részére 
ma is megvan még a külön ingerük. 
Csakhogy az ő alkotásmódja távol áll 
a Tormay Cecile vagy Kaffka Margit 
alkuvástalan őszinteségétől. Történe-
tének mindig van több-kevesebb em-
beri érdekessége, de a művészet ma-
gasságaiba csak pillanatokig jut. 

Elindít egy csinos, ábrándokra hajló, 
meglehetősen tartalmatlanlelkű leányt 
attól a naptól, amikor deresedő bácsi-
jába szeret s türelmesen követi a 
polgári szokott életúton addig, míg 
unokája szemében fölcsillanni nem 
látja Eros első lángját. Erosét bizony, 
mert ez a könnyű istenke kétszer is 
beröppen saját magas személyében a 
regény lapjaira, hogy megindítsa és 
befejezze a cselekvényt, akár az epo-
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