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korán kidőlt Thury Zoltánnak erős mo-
rális ihlete, nagy lelkiismeretkultusza 
fiában is biztatóan tovább él. 

Rédey Tivadar. 

Jancsó Benedek-Emlékkönyv. Ki-
adja az Erdélyi Férfiak Egyesülete. 
Szerkesztette Asztalos Miklós. Buda-
pest, 1931. 413 lap. 

Defensio nationis Hungaricae.A ma-
gyar nemzet védelme. Ezt a címet 
adta Jancsó Benedek annak a könyvé-
nek, amellyel 1920-ban az emberiség 
«elfogulatlanul gondolkozó tudomá-
nyos közvéleményéhez» szólott a ma-
gyarságot szétszaggató politika ellen. 
Ugyanez illenék összefoglaló címül fél-
százados életművéhez s hogy meny-
nyire a lényegét emeli ki ennek a cso-
dálatot és tiszteletet egyaránt kiváltó 
életpályának, mutatja az is, hogy az 
atyai mester halála után pár hónappal 
megjelent Emlékkönyvben a meglett 
és fiatal tudósok, huszonnégyen, 
ugyancsak a magyar nemzet védel-
mének munkáját folytatják különböző 
területen mozgó írásaikban. 

Jancsó pregnáns egyénisége a min-
den elfogultságtól mentes meggyőző-
désnek szerzetesi igénytelenség erejé-
vel és odaadásával való hirdetésében 
s a nemzeti eszmének a lelkiismeret 
szavával való szolgálatában nyilvá-
nult meg. Ez az elvhűség, amely sok-
szor inkább keresni, mint kerülni lát-
szott a népszerűtlenséget, ez a tiszta 
idealizmus, amely csak szűzi mez-
telenségben, szólam-ruhák és divat-
torzulások nélkül tudta az ideált látni 
és szolgálni, nem juthatott diadalra 
abban a korban, amely inkább a nem-
zeti eszme kisajátítóinak, mint halk 
szerelmeseinek kedvezett. De az eszme 
túléli a mestert. Jancsó szelleme, igaz-
ságszeretete, eszmei törekvései szóhoz 
jutnak s tovább fejlődnek a tanítvá-
nyok könyvében. Ez adja meg a tudo-
mányos színvonal tekintetében elég 
heterogén Emlékkönyv igazi értékét. 

A három részre tagolt munka első 

öt íve Jancsó emlékének van szen-
telve. (Kolosváry, Gagyi és Kazocsa 
cikkei.) A második rész öt első tanul-
mánya történelmi tárgyú a nemzeti-
ségi és kisebbségtörténeti tárgykörből. 
(Figyelmet érdemel Albrecht Ferenc-
nek a kiegyezés kora nemzetiségi poli-
tikájáról és Szabó Pálnak Déldunán-
túl nemzetiségi fejlődésvonaláról írt 
tanulmánya.) Utána tizennégy idő-
szerű cikk következik jórészt az elsza-
kított magyarság problémaköréből. 

Sz. Gy. 

Agyagfalvi Hegyi István: Isten 
csákánya alatt. Versek. Valami nagy 
buzgalom érzik e köteten s igyekvés, 
mintha a szerző utói akarná érni azo-
kat a költőket, akikkel korra együtt 
indult. Mintegy száz verset gyüjtött 
össze ismét, lírai kicsendülésekkel teli 
megnyilatkozásait egy színmagyar lé-
leknek, amely azonban állandóan a 
közlés kényszere alatt áll s így min-
den nemes és szép tulajdonsága mel-
lett is, kevés gondot fordít az önellen-
őrzésre. Mindent kimond, ami foglal-
koztatja, még a szimbólum is kikiál-
tott ténnyé merevül nála. Versbe fog-
lalja azt is, ami vezércikkben hatá-
sosabb volna és lírája értékeit tempe-
ramentumának áldozza föl. Témaköre 
a mai magyar úriember lelkiségéből 
táplálkozik s bár jól versel és ritmus-
érzéke is kitünő, kötetében mégsem 
találunk kimagasló gondolatokat, vagy 
örvénylő mélységeket. Hangja érces 
és erős, de sztereotip költészet hangja, 
amely másoknál zengte ki legszebb 
énekeit. Kötetén valahogy nagyon is 
megérzik az, amit «Az én két életem» 
című versében önmagáról mond. Ezek 
szerint egész napja munkában, gond-
ban telik el és csak este, tíz óra után 
(Gépemnél ülök s az velem, — ó, én 
áldott Mercédesem !) válhatik költővé. 
Mellékfoglalkozásképpen. Bár hiszen, 
Adyt kivéve, egy emberöltőn belül 
nem igen tudunk költőről, aki a vers-
írást kizárólagos főfoglalkozásként 


