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Legyen egy azzal, mely az én agyamban 
A gondolatot lángolni tanítja. 

S a kötet legszebb darabjaiban 
valóban a lángoló gondolat varázsa 
kápráztat. Ilyen fenséges képe van 
a forradalmi időkben írt Jelszók, 
lobogók... című költeménye végén 
az emberszeretet és részvét erejének 
megérzékítésére: 
Bennem... már csak az a nagy, nagy lángvirág 

A mindenséget betöltő virág, [nyílik, 
Melynek gyökerét egy bánatos Isten könnye 

[locsolja. 

Ilyen helyei néha Vörösmarty pá-
thoszát csendítik emlékezetünkbe, s 
valóban Az aggteleki barlangban 
című — egyébként is hatalmas erejű 
— versében a „fölséges csönd"-ről 
szóló rész olyan szép, hogy nem mél-
tatlan párja az Éj monológjának a 
Csongor és Tündében. 

Szerelmi lírájának legjobb termé-
keiben (az Etty télikertje című cik-
lusban) többször szép példáját mu-
tatja a gyengédség páthoszánák is. 
Ily darabjainak néha valami külö-
nös bája van: a macska módján ját-
szó oroszlánra kell gondolnunk. De 
ha nem az erős páthosz ihleti ily-
nemű dalkompozícióit, könnyen mo-
dorossá is válik s finomkodónak ér-
zik (A nyakék, Az ötvös); ezekben 
néha a valóban új és finom részlet-
szépség is csak routine-ként hat. 

Háborús verseinek ciklusa valódi 
férfiasságot és meleg emberiességet 
szólaltat meg, de néha a paroxiz-
musnak abban a hangnemében, 
melyben a szók túlharsogják a lel-
ket. Kivált a Hajrá! vad kitörései-
ben fúl ki a mondanivaló az ana-
paestusok nagy csatazajában. Vi-
szont a Rézkarc-témában, ahol — 
talán Rimbaud híres költeményének 
hatása alatt — a nyugodt, tárgyi-
lagos rajzolással igyekszik — az el-
lentét erején — hatni, bágyadttá 
lesz; a páthoszt nem bírja leírásba 
áttenni. 

A szentenciás irányú Apró versek 
is arra vallanak, hogy Harsányi a 
higgadt beszédet nehezebben, na-
gyobb erőltetéssel ejti, mint a láz-
ban fogant szavakat. Epigrammai 
tömörségre törekszik, de néha majd-
nem szárazzá, prózaivá válik. A ki-
vágott szív természettudományos 
körmönfontságai éppen nem segítik 
a verset a kívánt csattanóhoz; s nem 
talál célba az Egy! című vers szép 
kezdősorainak végére erőszakolt for-

dulat sem. De ez Apró versek utol-
sója (s egyszersmind a kötetnek is 
záróverse) szerencsés kivétel ebben 
a szakaszban: itt Harsányi meg-
találta páthoszának valóban lapi-
dáris kifejezésbe sűrítését. A gon-
dolat szárnyalása e Mindenek sír-
versében nem kevésbbé szabad és 
erős, mint nem egy hosszúlélekzetű 
kompozíciójában: 

Itt nyugszik egy marék 
Napsugár-törmelék, 
Míg vissza nem talál 

A Napba, 
Életnek a halál 

Csak magva. 

A könyvnek ez a végső akkordja 
ugyanazt ismétli, amit a megelőző 
költemények is Harsányi hitvallá-
sául hirdetnek: az életnek minden 
rontásokon való diadalmát; de itt 
talán szebben mondja el ezt a kré-
dót, mint kötetének bármely más 
lapján. Rédey Tivadar. 

A „Tudományos Gyüjtemény" 
földrajzi könyvei. (Prinz Gyula: 
Európa városai; Chplnoky Jenő: 
Általános földrajz I. és II. rész: 
Gaál István: A föld története.) 
Prinz Gyula nagyobb munkájának 
egy részét tette közzé „Európa vá-
rosai" címen. A városok ősformái-
val, alaprajzaival foglalkozik, mert 
az alaprajz a városok térbeli meg 
jelenésének leglényegesebb eleme. 
Prinz azt hiszi, hogy a városok 
alaprajzának földrajzi kutatása szo-
rosabbra fűzi a földrajz és a törté-
nettudományok között erősen meg-
lazult kapcsot, mert a történettudo-
mány az alaprajzok alaktanában 
gazdag kútfőt talál. 

Cholnoky a tőle megszokott pom-
pás elbeszélő modorral, világos, ma-
gyaros stílussal a levegő, az óceá-
nok, a szárazföldek titkaiba vezet 
be bennünket. Végigszántjuk a tu-
domány szárnyain a levegőóceánt, 
megismerkedünk a levegő összetéte-
lével, hőmérsékletével, nyomásával, 
mozgásával, a csapadékkal. Minde-
nütt, ahol csak lehet, hazánkból 
veszi a példát, magyar földről indul 
ki, pl. a szelek jellemzése, leírása, 
tornádók stb. („Mintha füstokádó 
nagy kémény szaladna..." „Túl a 
tornyon, melyet porból rakott a 
szél" stb.) Mindenkit érdekel az Ad-
rián dühöngő bóra, a Székelyföldön 
csontig ható nemere, az Aldunán 
fújó kossava, a Balaton északi part-
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j á n kellemetlenkedő főszél vagy vá-
zsonyi szél ismerete. 

Gaál István a föld multjába vilá-
gít bele. Hogyan alakult ki a föld, 
mint rakódtak egymásra a rétegei, 
milyen állatok, növények népesítet-
ték be a föld felszínét; melyek a 
földnek gyakorlatilag értékes részei, 
mi és mennyi értékes kincsei van-
nak a magyar földnek. 

Horváth Károly. 

Felvidéki írók. (Sziklay Ferenc: 
Hangzatka. Regény. Berlin. 1924.— 
Tamás Mihály: Novelláskönyv. Ka-
zinczy Társaság kiadása. Kassa. 
1923. — Paál Gyula: Veszedelem a 
házban, vagy fiatal szívnek fiatal 
szív kell. Eredeti népszínmű 3 fel-
vonásban. Műkedvelők színpadja. 
2. szám. Rimaszombat. 1924.) Szere-
tettel figyeljük a felsővidék irodal-
mának fejledezését, ha nem üdvözöl-
hetünk is minden írót „lelkes Istenfi-
ként. Jóindulattal olvassuk köny-
veiket, tudatában vagyunk hazafias 
buzgalmuknak s munkájuk fontos-
ságának a nemzeti szellem ápolása 
körül, de ez nem enyhítheti a kritika 
igazságos szigorúságát velük szem-
ben sem. 

Sziklay Ferenc könyvecskéje 
nyolcvannyolclapos füzet, regény-
nek kissé sovány, borítékának mo-
dern rajza nem nagyon biztató, de 
nem ízléstelen, címe nem valami 
szerencsés. Csermák Antal, a cseh-
ből magyar muzsikussá lett híres 
régi hegedűs egyik zenedarabjának 
címe. 

Hatvan esztendővel ezelőtt Abonyi 
Lajos már megírta A mi nótáink-
ban Csermák történetét, de alakjá-
ból nem tudott érdekes egyéniséget 
formálni. Egy kacér fiatal özvegybe 
szerelmes, de az kikosarazza, Cser-
mák megtört szívvel távozik s csak-
hamar mint kopott csavargót lát-
juk viszont, amint egy csárdában 
betyároknak muzsikál. Még né-
hányszor felbukkanik, most már 
mint őrült, mindenkit elragad játé-
kával, aztán eltűnik, s a regény leg-
végén csak veszprémi síremlékét 
látjuk. 

Abonyi regénye kétségkívül ha-
tott Sziklayra a Hangzatka meg-
írásakor, mint a mese menete és 
hangulata mutatja, de ő Csermákot 
regénye hősévé teszi, s azt a két 
problemát akarja megoldani: miért 
lett magyarrá s miért züllött el? Ő 
is, mint Abonyi a szerelmet vá-
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lasztja a probléma kulcsául. Bécs-
ben Lichnowski gróf estélyén meg-
látja gróf Nádszeghy Zsófit s rög-
tön halálosan belészeret, noha csak 
annyit tud róla, hogy magyar. 
Ugyanakkor meghívják Párizsba, 
de ő lemond a dicsőségről s Ma-
gyarországba megy, hogy viszont-
lássa a szeretett leányt. Megtanul 
magyarul, a pozsonyi diétakor el-
ragadja Bihari játéka, s Lavottától, 
a már elzüllött mestertől eltanulja 
a magyar muzsikát. Sokáig keresi 
ideálját, végre egy egri ünnepélyen 
újra találkoznak s a regényben elő-
ször és utoljára zavartalanul beszél-
hetnek, Csermák megvallja szerel-
mét és a grófkisasszony megígéri, 
hogy vár rá, míg híres művész nem 
lesz belőle. Két év mulva Pesten 
hallja újra az ünnepelt hegedűst s 
kijelenti szüleinek, hogy csak hozzá 
megy feleségül, apja azonban kiko-
sarazza a kérőt. Ettől kezdve Cser-
mák inni kezd, később meg is zava-
rodik s így kóborol az országban 
haláláig. Zsófi vénleány marad s 
árva gyermekek nevelésének szen-
teli életét. 

A mese így néhány sorba fog-
lalva igen naivnak és vázlatosnak 
tetszik, de a valóságban is az. Abo-
nyi megfakult, bár kedves roman-
tikája kísért benne kissé modernebb 
technikával leplezve. Csermák alakja 
nála sem válik érdekesebbé. Hirte-
len támadt és sírig tartó epedő sze-
relme, mely minden tettét irányítja, 
nem valószínű. A művészlélek finom 
elemzésével, egyéniségének igazi 
költői intucióval való megvilágítá-
sával adósunk marad a szerző, pedig 
ez lett volna a feladata. Így csak 
régimódi szerelmi történetkét ka-
punk, amelynek olyan a hatása, 
mintha már sokszor olvastuk volna. 
Halvány korrajzi háttere (a tizen-
nyolcadik század legvége s a tizen-
kilencedik eleje) nem sokat lendít 
a mesén, melynek azért vannak 
sikerült részletei. Ezekben nem egy-
szer feltűnik a szerző elbeszélő kész-
sége s érzéke a lélek és a külső világ 
hangulatai iránt. 

A munkát különben magyar ér-
zés jellemzi: írója szeretettel nézi 
multunkat, lelkesedik a magyar 
zenéért s elkesereg a mi művé-
szeink tragikus sorsán, a régi ma-
gyar rangkórságon, nemesi gőgön, 
melynek ellenébe szeliden demo-
kratikus nézeteket szegez. Mindez 
azonban nem pótolhatja a felfogás-
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