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novella, mintha a torony jobb sorsra 
érdemes lakója í r ta volna. Ime ide té-
vedt Szitnyai Zoltán tehetsége igazi 
ösvényéről. Csokoládépisztolyból lö-
völdöz, miközben alakjaiból a vadro-
mantika olcsó piros festéke folyik. 

Szitnyai Zoltán még kiforratlan iró, 
de néhány szép novellája biztató igé-
ret, hogy előbb-utóbb sikerül magára 
találnia. Vajthó László. 

Bartha József : Két nemzedék ma-
gyar irodalma. A könyv írója egy fél-
század irodalmát m u t a t j a be, 1875— 
1925-ig. Fejlődés szempontjából há-
rom részre tagozza az anyagot. Az első 
a mult század végének költészete, 
mely a realizmus kivirágzásaként je-
lentkezik, de még a népies nemzeti 
irány folytatásának tekinthető A má-
sik a jelen század elején jelentkező 
impresszionista költészet. «Ez szembe-
helyezkedett irodalmi hagyományaink-
kal és valami sajátos zsidó szellemet 
tükröztet vissza alkotásaiban.» A har-
madik rész a jelenkor irodalma. — 
E tárgykör keretében a szerző az igaz, 
jó és szép művészi kifejezését s a ma-
gyar lélek megnyilatkozását ku t a t j a . 

A mult század politikai és társa-
dalmi ra jza u tán Tolnai Lajos, Ábrányi 
Kornél, Vértesi Arnold, Mikszáth, Gár-
donyi, Herczeg elbeszélő műveit ismer-
te t i részletesebben. Krit ikai álláspontj a 
ez írókkal szemben általában helyes, 
jellemzései találók. A regény u tán a 
drámát , verses elbeszélést és lírát 
(Komjá thy , Reviczky) m u t a t j a be. Most 
következik aztán a könyv tula jdon-
képeni főrésze : A X X . század ú j irá-
nyának, a nyugatosoknak kr i t ikája . 
E bírálatot erős gyökerű keresztény 
és hazafias szellem jellemzi s ítélete 
természetesen marasztaló. Lesujtó ma-
gára Ady Endrére nézve is, aki első 
kötete (Versek) tek in té lyes részében 
derekas alkotásokat» adott , de aztán 
Párizs, a radikális irányzat, a maga 
pőre érzékisége, a szimbolizmus stb. 
ha tása alatt mindinkább elsekélye-
sedett. í télete azzal zárul, hogy mami-
kor olyan költeményeket olvasunk, 
mint A magyar ugaron, A halál rokona, 
stb. ( i t t 14 versét sorolja fel) és több 
ezekhez hasonlót, akkor méltán elfog-
hat bennünket a fájdalom, hogy egy 
derekas magyar tehetség a nemzeti 
szellemmel ellentétes és idegen hatások 
jármában ilyen ferdére nőt t és veszen-
dőbe ment*. A szerző szemszögéből 
nézve is Adyt, önként kínálkozik az 
ellenvetés, hogy tán mégsem ment 

veszendőbe a költő, akinek 14 verse 
«s több ezekhez hasonló* «derekas 
alkotás»? Amilyen helytállók Bar tha 
szempontjai Ady körének és politikai 
irányának bírálatánál, annyira nélkü-
lözik a teljességet Ady méltatásánál. 
Eltekintve attól, hogy szempontjai 
nem elég esztétikaiak? (a verstől pl. 
«világos» és «szabatos» stílust követel, 
akár az értekezéstől), a tárgyalás mo-
dora és hangja is arra vall, hogy heves 
pártemberrel s nem higgadt ítélkező-
vel van dolgunk. Ma már a konzervatí-
vebb álláspont is több megértéssel 
fordul Ady Endre művei felé. 

Könyve többi részében Bar tha a 
legújabb irodalmat tárgyal ja széles-
körű tudással és sok gondolatébresztő 
megjegyzéssel. Ez a rész modorában 
nyugodtabb s ezért ta lán ítéletei is 
jobban kiállják az idő próbájá t . «Ta-
lán» — mert a ma irodalma folyamat 
s nem változatlan, bevégzett egész. 
Az írók fejlődnek, műveik szaporod-
nak, ennélfogva működésük inkább 
a kri t ika tárgya, mint az irodalom-
történeté. A szerző mellett szól, hogy 
könyvének e része mindezek ellenére 
is helyes történet i felfogás benyomá-
sát teszi. Keleti Géza. 

Keller Imre: Irodalmi mozaikok. 
(Tanulmányok. Kassa.) A szerző több 
éven át készült irodalmi tanulmányai t 
gyüj töt te össze e kötetben, mely a fel-
vidéki irodalomnak első ilynemű ter-
méke. Meg is kell küzdenie az úttörők 
sorsával: amint az előszóban maga 
jelzi, hiába igyekezett előfizetők gyüj-
tésével könyvének kiadását lehetővé 
tenni. A felvidéki fiatal olvasóközön-
ség még nem bírja el a tudományos 
munkákat . Ez az előszó olyan elő-
szavakra emlékeztet, amilyeneket Ka-
zinczy korában írtak magyar könyvek 
elé : a szerző tanulmányait nem a nagy 
olvasóközönségnek írja, hanem néhány 
lelkes hívének, akik kíváncsiak mon-
danivalóira. Nem a jelen, hanem a jövő 
számára ír, a Mát akar ja megérteni 
és megértetni huszonöt év távlatából. 

Kellert valóban nem is annyira az 
időtlen esztétikai problémák érdeklik, 
mint inkább a kor kérdéseinek vissza-
tükrözése az irodalmi műben. S mivel 
ezekkel a kérdésekkel szemben meg-
van a maga egyéni állásfoglalása, min-
den egyes tanulmánya erős szubjektiv 
ízt nyer. Nem kívülről nézi az irodalmi 
műveket, hanem igyekszik magát tel-
jesen beleélni az író lelki világába, nem 
annyira bírál, mint inkább újra átél. 
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Harsányi Kálmánról, Herczeg Ferenc-
ről figyelemreméltó dolgokat t ud mon-
dani. A tárgy jelentőségéhez mérten 
kissé hosszadalmasan foglalkozik az-
zal a nézettel, miért fordítot ta le 
Petőfi Coriolanust és szembeszáll azzal 
a nézettel, mintha Petőfi Coriolanus-
ban rokonalakot lá tot t volna. Egy 
másik értekezésben Hamlet és Ofélia 
viszonyát tárgyalja, legvégül Moliére 
Tartuffejéhez ír «előszót». Ezek a 
tanulmányok világirodalmi tájékozott-
ságáról és nagy olvasottságáról tesznek 
tanubizonyságot, de bennünket ma-
gyar szempontból mégis csak azok a 
cikkei érdekelnek legjobban, melyek 
a jelenlegi felvidéki irodalom problé-
máival foglalkoznak. Keller Imre sok-
kal inkább benne él a felvidéki irodalmi 
életben, mintsem, hogy objektivitását 
teljesen meg tudná őrizni. A kri t ikát-
lanság á tka «Szlovenszkón» című elvi 
jelentőségű cikkében túlságosan söté-
ten lá t ja a felvidéki irodalmi viszo-
nyokat, noha egyes megállapításainak 
helyességét nem lehet tagadni. A kri-
t ika hiánya valóban sok kár t okozott 
a Felvidéken, de viszont a kibontakozó 
irodalom első éveiben nem is let t volna 
helye egy világirodalmi szintről ítél-
kező krit ikának. Ez elfojtotta volna 
a kezdő kísérleteket, melyekből ma 
már mégis egy életképes, eredeti iro-
dalom kezd kisarjadni. Különben maga 
Keller sem kerülheti el egészen a kriti-
kátlanság vád já t Merényi Gyuláról írt 
tanulmányában, amikor ezt a korán 
elhunyt és kétségtelenül nagyon tehet-
séges fiatal poétát a legnagyobbakkal 
áll í t ja egy sorba. Keller írói egyénisége, 
nagy műveltsége legjobban a «Könyv 
csődje» című tanulmányában ju t ki-
fejezésre, mely pesszimisztikus hangja 
és túlzsúfoltsága ellenére is széles hori-
zontról tanuskodik. 

Keller Imre jól tet te, hogy nem riadt 
vissza előfizetési felhívásainak «csőd-
jétől» és ezt a könyvet mégis kiadta. 
Megérdemli, hogy észrevegyük és a 
felvidéki magyar irodalom érdekében 
várakozással nézzünk további műkö-
dése elé. F. Gy. 

Pákozdy Ferenc : Embermérleg. Ver-
sek. «Szemem a messzi eget issza, ó ez 
a régi, égi vágy, minden izem magasra 
vágy s mindig a földre hullott vissza...» 
Ez a négy sor tükrözteti legjobban a 
fiatal költő alaphangulatát. A mai 
fiatal költőnemzedék bízó, hívő opti-
mizmusával szemben valami fáradt 
lemondás, a küzdelemnek előre való 

feladása ha t j a át ezt a lírát, sok könny, 
sok sírás, sok gyász. Csak kollektív 
költeményeiben csendül fel a harc-
vágy, magában nem hisz, de az emberi-
ségben igen: «Hinni, hinni, de nem 
magamban, élni, élni nem magamért, 
de minden, minden emberért.» Nem ú j 
hangok ezek, az újkori lírának hagyo-
mányszerű öröksége. Legújszerűbben 
hatnak Pákozdynak Mária- és Krisz-
tusversei. Ezek nagyon emberi versek, 
az istenhívőség minden páthosza nél-
kül, mégis mélységesen vallásosak. 
Nem élménytartalma teszi Pákozdyt 
költővé, hanem művészi formaérzéke. 
Mondanivalóját a legkötöttebb for-
mába, a szonettbe öltözteti. Ezt a 
formát mesterien kezeli. Szonettjein 
nem érzik semmi mesterkéltség, ter-
mészetesen ömlenek és valami finom 
egyszerűség ha t j a őket át. A mai líra 
bőbeszédű, sokszor bombasztikus sza-
badversei után valóságos felfrissülést 
jelentenek ezek a tiszta, egyszerű, 
finomcsipkézetű költemények. f. 

A magyar tanya. A magyar tanya 
kérdésével, amely nemzetgazdasági 
szempontból egyike a legfontosabb köz-
életi problémáknak, Gesztelyi Nagy 
László két könyvben foglalkozik. Az 
első füzetterjedelmű munka, melynek 
címe «A magyar tanyarendszer ki-
alakulása®, megismertet bennünket a 
tanyakérdés megértéséhez szükséges 
történeti előzményekkel. Alapos ké-
szültséggel s a vonatkozó irodalom 
pontos felhasználásával mu ta t j a ki, 
hogy a tanyarendszer oka a városok 
nagy határa s a lakosság elszaporo-
dása. Külön foglalkozik egész sereg 
nagyhatárú városunkkal és megálla-
pít ja , hogy «a magyar tanyarendszer 
teljesen rendszertelenül, ötletszerűleg, 
vagy a gazdasági viszonyok kényszer-
hatása következtében, a mul t század 
közepe t á j án alakult ki úgy, amint az 
ma szemünk előtt áll®. 

A másik könyv, amelynek címe 
«A magyar tanyakérdés®, a tanya jele-
nével, utolsó fejezete pedig a magyar 
tanyavilág jövőjével foglalkozik. Tár-
gyának gyakorlatias természeténélfogva 
legtöbb gondot fordít a tanyarendszer 
bajainak föltárására. Ismertetését az 
egyes tanyatípusok külső képének meg-
rajzolásával kezdi, majd át tér a tanyai 
élet sok-sok problémája közül a leg-
fontosabbak fejtegetésére. Megállapítja 
a tanyai lakosságnak kielégítésre váró 
vallási szükségleteit s arra a meggyőző-
désre jut , hogy minden tanyai körzetnek 
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