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eredetűnek t a r t j a , mely francia truba-
dúrok (Peire Vidal), Párisban tanuló 
magyar diákok, zsoldos katonák köz-
vetítésével ju to t t el hozzánk. Hatással 
volt a balladák fejlődésére az egyházi 
költészet is. A balladák kialakulását 
Gragger egy új teóriával magyarázza, 
melyet történelmileg nem tud igazolni, 
mely azonban szerinte a ballada lénye-
géből folyik. A balladák melódiáinak 
kutatása vezeti őt arra a feltevésre, 
hogy a magyar balladák eredetileg 
táncballadák voltak. Kimuta t ja ben-
nük a csárdás ri tmusát, ezzel a ritmus-
sal magyarázza a magyar balládák 
kedvelt gondolatpárhuzamait, refrén-
jeit, indulatszavait. A tánc ritmusa 
a különböző forrásokból származó 
anyag formai kialakulását erősen be-
folyásolta. A következő fejezetekben 
részletesen szól a «ballada hordozóiról», 
az énekesekről, a balladák tárgyi for-
rásairól. Az utolsó fejezetet Arany Já -
nosnak szenteli és művészi tömörség-
gel vázolja a német olvasó elé nagy 
balladaköltőnk emberi és költői alakját . 

A szövegrész 39 népballadának és 
15 Arany-balladának fordítását hozza. 
Gragger szerencsés kézzel választotta 
ki a fordító számára a legszebb magyar 
balladákat, mellőzte a történelmieket, 
melyek nemmagyar olvasó számára 
csak részletes kommentárral volnának 
érthetők. A kiválogatásnál elsősorban 
a művészi szempont irányította és 
egyes balladákat a fordító több vál-
tozatból kerekített ki egységes kom-
pozicióvá (pl. Kőmíves Kelemen). I t t 
a nagyközönség igényeit ta r to t ták 
szem előtt. Lüdekené a megoldhatat-
lannak látszó feladattal sok sikerrel 
birkózott meg. Fordítói készségéről 
már bizonyságot t e t t 1922-ben meg-
jelent skót balladakötetével, sokat for-
dított Petőfiből és ő ültette át a Bar-
tók-gyüjtötte magyar népdalokat né-
metre. Nála jobb, megértőbb fordítót 
Gragger aligha találhatot t volna. Szo-
rosan t a r t j a magát az eredeti szöveg-
hez és ritmushoz. Kisebb zökkenőktől 
eltekintve mindig művészit ad. Külö-
nösen Arany balladáinak fordítása 
sikerült jól, amivel pedig az eddigi 
fordítók alig tud tak megbirkózni. Néhol 
még Arany nyelvének zenéjét is utá-
nozni tud ja , mint az«Ünneprontókban». 

A szép kötetet teljes tudományos 
apparátussal készült jegyzetek zárják 
be, melyek a szakembernek felvilágosí-
tást adnak az egves balladák kiadá-
sairól, változatairól, fordításairól, fol-
klorisztikai jelentőségéről. 

Ez a balladás könyv még fájdal-
masabbá teszi azt a nagy ürt , mely 
Gragger halála után a magyar mű-
velődés külföldi megismertetésében be-
állott. Farkas Gyula. 

A Szepesség. (Emlékkönyv. A «Sze-
pesi Egyesület Budapestem» fennállásá-
nak 50. évfordulójára. Szerkesztette : 
dr. Loisch János.) 

Nincsen magyar ember, aki igaz, test-
véri rokonszenvvel ne gondolna szere-
te t t honfitársaira : a kedves zipserekre ! 
Nem is lehet ez másképen, hiszen a ma-
gyart a szepesi néppel az összetartozás-
nak örök, elszakíthatatlan szálai kötik 
össze ; a hosszú évszázados érdekközös-
ség, együttes munka és kultúra csak ki-
mélyítették egymás iránt érzett rokon-
szenvüket. Mennyi kedves tulajdonság, 
mily sok tiszteletreméltó érték rejlik 
ebben a szerény, látszólag igénytelen 
népben ! A közmondásos zipser becsü-
letesség és megbízhatóság természetes 
következménye annak a puritán egy-
szerűségnek és valláserkölcsös nevelés-
nek, mely minden szepesi házra egy-
formán jellemző s talán a tiszta családi 
élet nyugodt következetességében leli 
magyarázatát a szepesi nép egészséges 
életfilozófiája, romlatlan kedélye és 
nagy munkaszeretete is. Sohasem vesz-
tik el életkedvüket, jólvértezett lelkük 
biztosan halad végig az élet nehézsé-
gein. A trianoni béke szülőföldjüktől 
fosztotta meg őket, de azért szívükből 
nem veszett ki a bizalom és remény ér-
zése s összetartásuk az elszakadás óta 
még meghatóbb, még nagyobb jelen-
tőségű ! 

Ennek a szoros összetartásnak leg-
szebb bizonyítéka a «Szepesi Egyesület 
Budapesten», mely fennállásának fél-
százados évfordulóján Loisch János 
ügyes szerkesztésében szép emlékkönyv-
vel lepte meg a hontalan szepesieket. 
A gazdag és változatos ta r ta lmú könyv 
ismert, erre hivatot t írók kisebb-na-
gyobb közleményeiben teljes, kimerítő 
képét ad ja a Szepesség mult jának, tör-
téneti változásainak, nyelvének és kul-
túrá jának. Jellemző, kedves szemelvé-
nyek kapcsán számol be a könyv a két-
féle t á j költészetről : a felsőszepesiek és 
délszepesiek (Gründlerek) irodalmáról. 
A szepesi t á j költészet mintegy száz évre 
nyúlik vissza s talán nem érdektelen 
felemlíteni, hogy legrégibb emlékük, 
Lumnitzer «Zepsens Láüblied»-ja, Vö-
rösmarty Szózatával egyidős. A szepe-
siek művészi kultúrájáról szóló fejezet 
számos régi, művészi remekra hívja fel 
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az olvasó figyelmét. A közismert kés-
márki fatemplom mellett elég Lőcse vá-
rosát említenünk, mely valóságos tár-
háza a régi épületeknek, oltárképeknek 
és egyéb ereklyéknek; ezek gondos 
megőrzése a szepesi nép kegyeletéről és 
fejlett művészi érzékéről tanuskodik. 
Külön cikkekben számol be a könyv a 
Szepesség iparáról, kereskedelméről, 
gazdasági hanyatlásáról s a Tát ra fürdő-
telepeiről. Valóban kevés nép tud oly 
gazdag kul túrát felmutatni, mint ez a 
szívben, lélekben magyarrá lett zipser 
nép. Joggal és minden elfogultság nél-
kül vallhatták, hogy «Fast keine Ge-
spanschaft Ungarns erzieht dem Staat 
soviel gelehrte Mánner als der kleine 
Zipserhaufen.» 

Mennyi visszafojtott néma sóhajt 
hallunk ki ebből a könyvből ! Imádatot , 
görcsös ragaszkodást a századokon át 
lakott utolérhetetlen szépségű szülő-
földhöz a Magas-Tátra bércsorához, me-
lyet «A teremtő Isten a maga művének, 
messzire ragyogó, ékes koronájaként 
emelt ot t északom. Hová lett a szepesi 
diákélet, Késmárk, Igló? Hová lettek 
a kimért modorú, de aranyszívű régi 
professzorok, kik igaz atyai szeretettel 
vették oltalmukba az Alföldről német 
szóra hozzájuk került pirosarcú, csiz-
más kis nebulókat. Mennyi szomorú 
kérdés, melyre egyelőre csak a magyar 
lélek mélyén él a felelet ; hosszú ezred-
évek történelmi tapasztalatai éltetik 
benne az erős h i t e t : a tévedésekkel teli 
emberi mesterkedéseket le fogja győzni 
az igazságot szolgáltató Idő. Akkor 
erős lelkű szepesi honfitársaink könnyek 
nélkül mondhat ják majd : «Zipser lel-
künk hazaszál l . . .» Haitsch Ilona. 

Szent István-Könyvek. 

A Szent Is tván-Könyvek kecses haj-
lékony formájukkal és koncesszió nél-
kül való komoly tar ta lmukkal rég meg-
nyerték annak a közönségnek a bizal-
mát , mely a könyvet ma is a választott 
órák örömének tekinti . Bizalommal 
fordulunk a Szent István-könyvek 
ú jabb kibocsátása felé is, melyet a kor-
szerűség, a valóság problémáiba való 
kapcsolódás jellemez. 

Weszely Ödön «Korszerű nevelési 
problémák» című könyvében ismét 
összegyüjtötte elszórva megjelent peda-
gógiai tanulmányai t , mint már régeb-
ben is te t te (A modern pedagógia út jain, 
1909.). Ezeknek a kiválóan megírt 
tanulmányoknak különös érdekességét 
az adja meg, hogy valóban korszerűek 

a szó legjobb értelmében, mindvégig 
a legégetőbb realitás jegyét hordozzák 
magukon. Az első tanulmányok korunk 
világnézeti válságai között kisérlik 
megrögzíteni a pedagógus örök eszmé-
nyeit és mozdíthatat lan emberi habi-
tusát , hangsúlyozva (ez különben az 
egész mű alapgondolata), az erkölcsi 
nevelés fontosságát az egyoldalú intel-
lektuális neveléssel szemben. Legérde-
kesebbek azok a tanulmányok, melyek 
az ú jabb pedagógiai és pszichotech-
nikai kisérleti módszereket ismertetik : 
az «Adalékok az egyéniség lélektaná-
hoz» (a VI. nemzetközi lélektani kon-
gresszuson t a r to t t előadás, 1909.), mely 
számos eredeti kisérlettel alapozza meg 
és egészíti ki a nevelt egyének Binet 
által konstruált typológiáját, továbbá 
a következő, amerikaiasan modern és 
nagystílusú problémát tárgyaló érte-
kezés : «A pályaválasztás és a tehetség-
vizsgálatok». A tehetségvizsgálat az a 
terület, melyben a kisérleti pedagógia 
és pszichológia, ezek az elméleti téren 
lassankint elavuló tudományok, a gya-
korlatban még fontos eredményeket 
produkálhatnak. Utolsó cikkében a 
szerző, elismerve a kisérleti pedagógia 
érdemeit, mintegy vallomást tesz az 
ú j Spranger-féle, kulturfilozófiai és 
szellemtörténeti irány mellett. 

Babura László «Nagy Szent Gergely 
élete» című műve tárgyánál fogva igen 
vonzó: szétszórt korunknak igazán 
szüksége van olyan ideálalakra, mint 
amilyen a szent volt. Századunk, talán 
reakcióképen a X I X . század túlzó 
művész- és tudóskultuszára, megújult 
érdeklődéssel fordul az élet közvetlen 
nagyjai, a szentek és a hősök felé. Új ra 
szinte naiv hittel vár juk , hogy a le-
genda-hős alakja elénk rajzolódjék ele-
ven szépségében, hogy magához emelje 
vigasztalón a mi kis életünket. Sajnos, 
épen ezt nem kapjuk meg a tudós 
szerző művéből : a szent kontur jai el-
mosódnak az elmélkedések, kecses szó-
noki antithézisek és az általános épü-
letesség tengerében. Kétségtelen, hogy 
a Szentek Élete épületes olvasmány 
kell hogy legyen, de lélekben való ha-
tásá t épen akkor érné el, ha épületes 
voltát kevésbbé tudatosan hangsú-
lyozná. A korszerű Szentek Életét két-
féleképen tud juk elképzelni. Az egyik 
út a visszatérés az ősi viták egyszerű, 
páthoszmentes szent komolyságához, 
mellyel pusztán előadták a történteket 
minden kommentár nélkül és hagyták, 
hogy maguk az elmondott események, 
valóságvoltuk által hassák át és emel-
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