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meg kell kapnia a maga templomát. 
Majd részletesen foglalkozik a tanya-
kérdésnek talán legfontosabb pont já-
val : az utak kérdésével. Fejtegetései-
ből következik, hogy egy nagyszabású 
útépítési programm végrehajtása nél-
kül a tanyai élet fölvirágoztatásáról 
szó sem lehet. Tulaj donképen ezzel függ 
össze minden más tennivaló is, amilyen 
pl. a tanyai nép kulturális helyzetének 
megjavítása, valamint a lehetetlen köz-
igazgatási állapotok orvoslása. Az el-
hanyagolt egészségügy leírása szinte 
drámai részletekben gazdag. A magyar 
f a j pusztulásának megdöbbentő képe 
tárul elénk a rideg statisztika szomorú 
adataiból. Majd szóváteszi a gazdálko-
dás módjai t , a fásítás ügyét, a lecsapo-
lás kérdését, a szövetkezeti mozgalma-
kat s az adózási rendszert. Végül egész-
séges, okos javaslatokat sorakoztat fel, 
amelyek alkalmasak lennének a fel-
sorolt hibák fokozatos megszünteté-
sére. 

A szerző nagy hozzáértéssel és tárgy-
szeretettel vezeti bele az olvasót a fon-
tos problémák mélyébe és meggyőző 
erővel teszi tudatossá mindenkiben a 
tanyakérdés nagy fontosságát. Egye-
temes nemzeti szempontból is dicsé-
retes munkát végez tényeken alapuló, 
nemescélú agitációjával. Vajha nemes 
törekvései az illetékes tényezők meg-
értése és támogatása folytán mielőbb 
valóra válhatnának. Gr. 

Nyugatmagyarországi mondák és 
mondafélék. (Ir ta: Pap bácsi.) A szerző 
a naiv krónikás szerepét vállal ja ma-
gára, aki tuda t lan olvasóknak mesél 
és magyaráz fontos, legtöbbször cso-
dálatos eseményeket, melyeknek már 
csak egy-egy sírfelirat, oltárkép, ká-
polna, rövid történeti feljegyzés vagy 
valamelyik nyugatmagyarországi — 
esetleg ausztriai — vár egyik terme, 
ősi bú tordarab ja őrzi emlékét. Tehát 
nem a nép száján élő mondákat gyüjt i 
össze, hanem a hagyomány vagy a 
történelem valamilyen halvány adatá-
ból akar mondát fejleszteni. Ezzel 
költői fe ladatra vállalkozik, megítélé-
sében tehá t az esztétika szempontjai 
az irányadók. 

Világnézete a német romantikában 
és a katholicizmusban gyökerezik. 
Ennek a világnézetnek az aktuális 
irredentizmus ad magyar színt. Isten-
félő, buzgó katholikus, feltétlenül lojá-
lis és gyönyörködve idézi fel a közép-
kori várak és az újabbkori főurak 
életét. 

Költői képességei azonban nincse-
nek, ízlése a «Várkisasszony titka»-féle 
füzetes regényekre emlékeztet. A né-
met r i t terromanok minden kellékét 
feleleveníti : istenítélet, k i te t t gyer-
mek, lemoshatatlan vérfoltok, ezüst-
patkó, remete, szellemek, sőt a bolse-
vistákról szóló «mondafélé»-ben a mo-
dern szellemidézés is szerepel. Nagyobb 
ba j az, hogy ezek a rejtelmek és t i t -
kok nem lepik meg az olvasót, a cso-
dák nem várat lanok, a szerző magya-
rázgatása, részletező kitérései minden 
hatás t lerontanak. A világnézeti és 
erkölcsi tanulságok folytonos kieme-
lése és bőbeszédű részletezése sem 
válik javára . Fábián István. 

Van Loon : Az emberiség története 
az ősembertől napjainkig. (Fordí tot ta 
dr. Fülöp Zsigmond.) A németek éven-
ként kiadnak egy könyvet , amelyben 
a világ összes egyetemei, nagyobb 
könyvtárai , tudományos intézetei föl 
vannak sorolva, ez a «Minerva». Ennek 
a Minervának 1926-iki évfolyamában 
kerestem Van Loon t aná r és Westport 
város nevét, miután a címlap szerint 
ő ot t egyetemi t anár . Nincs. Kerestem 
az Encyclopedia Britannica hata lmas 
köteteiben, ot t megtalál tam Westport 
n e v é t : mezőváros, kikötője és vasúti 
állomása van. Azt kell gondolnom, 
hogy a fordító nevezte ki van Loont 
egyetemi tanár rá a magyar olvasókra 
való tekintet tel , hogy t . i. a jól megírt, 
de hibáktól hemzsegő könyvnek na-
gyobb tekintélyt szerezzen. Van Loon-
nak célj a lehetett a laikusok bevezetése 
a tör ténet szellemébe — az eszközt 
jól választot ta meg, mert élvezetes a 
stílusa mindvégig —, de az anyag igen 
gyakran messze eltávozik a történet 
szellemétől, sőt a külső események való-
ságától is. Nagy Frigyes mellett homály 
borul a káplár-királyra, akinek Porosz-
ország emelkedésében legalább annyi 
része van, mint csillogó tetteivel híressé 
vált fiának ; Macchiavelliről hiába í r ta 
kitűnő jellemzését az angol Macaulay, 
szerzőnk megteszi őt ördögnek ismét, 
a becsületes Egmont neki egy ostoba 
fráter , akinek nem volt elég esze meg-
szökni Alba herceg elől. A fordító a 
római pápát Krisztus földi «alkirályá»-
nak nevezi ; ha ez nem gúny a «hely-
tar tó» cím helyett , akkor tudatlanság. 
Különben a fordító máskor is szívesen 
mellőzi a megszokott és sokszor helye-
sebb rég magyar elnevezéseket. Van-
nak fölületes állításai is. Szerinte 
I. Károly angol király máglyán halt 


