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meg, holott köztudomású, hogy fejét 
vették. Szerinte Anglia azért akadá-
lyozta meg 1878-ban Konstantinápoly 
elfoglalását, mert a zsidók üldözése 
mia t t gyűlölte az oroszokat, holott 
pár sorral há t rább ő maga sem hall-
ga tha t j a el teljesen, hogy Angliának 
életre-halálra kellett védenie az Indiába 
vezető u ta t . Világfelfogását tekintve 
a mű közel áll azokhoz, amelyeket 
Szekfű Gyula «álarcos» könyveknek 
nevezett el. Gaal Sándor. 

Luther lelke. (Hangulatképek a luthe-
ranus magyarság multjából.) Aki e kis 
könyv címéből felekezeti ellentétek 
szítására következtet, alaposan csaló-
dik. Igaz ugyan, hogy a mű a híres 
reformátor kultuszát akar ja szolgálni, 
de ez a szerző, Szigethy Lajos szerint 
azt jelenti, hogy Luther példájával 
óha j t j a ápolni a vallásosság, hazafiság 
és eszményiség hármas szent lángját . 
Evégből jó tollal megírt korrajzszerű 
vázlatokat és arcképeket sorakoztat 
egymás u tán , melyekből kitűnik, hogy 
az utóbbi négy évszázad folyamán 
mely lutheranus hazánkfiai szereztek 
érdemeket egyházuk és a magyar köz-
műveltség fejlesztése körül. Thurzó 
György, a Radvánszkyak s Witnyédy 
István mellett oly nevekkel találko-
zunk a teljességre igényt nem t a r tó 
sorban, aminők Kis Jánosé, Berzsenyi 
Dánielé, Székács Józsefé, Bél Mátyásé, 
Tessedik Sámuelé, Hunfalvy Pálé, 
Péterfi Sándoré, kik közül az első 
három költői műveivel, a négy utóbbi 
pedig részint a tudomány, részint a 
nevelésügy terén kötelezte hálára nem-
zetét. A mű végén egy-egy fejezet a 
«Luther-oltár» papnői (gróf Teleki Jó-
zsefné, Veres Pálné, Haberern Jona-
thánné) emlékét idézi fel s állí t ja köve-
tendő példákul a mai leánynemzedék 
elé. A képsorozatot színező mozzana-
tok helyenként (A sárvári diák Witten-
bergában, Hat nap Sopron életéből, 
Eperjes és Dessewffy Arisztid) nem nél-
külözik ugyan a lutheranizmus erkölcsi 
ta r ta lmának hangsúlyozását, de ez 
sohasem történik oly módon, hogy más 
felekezetűekre nézve bántó éle volna. 
Ezt különben kizárja a tisztes irodalmi 
multú szerző ízlése és emelkedett fel-
fogása is, melynel? nyomai lépten-
nyomon kiütköznek történelmi érzékre 
és meleg kedélyre valló soraiból. A. B. 

Két verseskötet. ( Medgyasszay Vince: 
Vihar után — alkonyat felé. Vidor Mar-
cel: Cselló.) Medgyasszay majdnem 300 
oldalas verskötetében ha t év (1920— 
1926.) termését m u t a t j a be s elvétve 
egy-két régebbi versét is közli. A haza-
szeretet, vallás, a családi s falusi 
élet ihletik. Hazafias költeményeinek 
hangja ál talában oktató ; néha szelid 
szeretettel dorgálja f a j á t . A politikai 
s szellemi élet nevezetesebb dátumai 
s eseményei tükröződnek verseiben. 
(Genf, Locarno, Nyugatmagyarország 
elvesztése, Petőfi- és Jókai-centená-
rium, Tisza-évforduló stb.) 

Vallásos költészete tömörebb és mé-
lyebb. Áhi ta t , mélységes hit és meg-
nyugvás jellemzik. A családi élet, a 
falu s a magyar t á j a k megéneklése is 
sikerül neki. Enyelgő, humoros, ma jd 
komoly, borongó hang ; változatosság 
tárgyban, felfogásban és hangulatban ; 
zamatos nyelv és friss előadás teszik 
verseit élvezetesekké. 

Medgyasszay l í rája az élet delén 
már túlhaladt , harmonikus lélek köl-
tészete, amely visszahív bennünket a 
mult század hetvenes-nyolcvanas évei-
nek hangulatába. Egészséges, mint a 
friss hegyi levegő. És minden egyes 
lapon, a sorok között is ott lappang a 
boldog, nagy magyar haza álomképe. 

Vidor Marcel költeményeiben ta r ta -
lom és forma i t t -ot t még tusakodnak. 
Ez részben a Sturm und Drang elma-
radhata t lan sallangja, részben az Ady 
nyomdokain sar jadt l írának közös 
ismertetőjele. A költemények java-
részt a szerelmet éneklik meg. A költő-
nek megvan a maga szerelmi Odisz-
szeája. A zajló, szertelen szerelem ver-
seinél azonban szebbek a révbeérke-
zés dalszerűen rövid köl teményei: 

Szemed fölött az álmok sátra 
Pihen rózsásan, hallgatag, 
Feslő ajkadnak nyoszolyáján 
Könnyű sóhajok alszanak. 

Orcádon csillaghímes fátyol, 
Könnyektől lágyan rezzenő . . . 
Dús csókjaimtól kivirágzói, 
Mint napsütésben a mező. 

Ezekben a — sejthetően utóbb írt — 
költeményekben az érzés t isztultabb, 
a forma érettebb s tárgyhoz simulóbb, 
a nyelv pedig ment az idegen reminisz-
cenciáktól. 

Árvay János. 


