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szetesen folyó, mintha élményeit és 
érzéseit minden komponálás nélkül, 
azon nyersen adná. Pedig komponál: 
verseiben legtöbbször megvan a mű-
vészi koncentráció, a versépség erős 
ösztöne. Ezért helyezkedhet bele bíz-
vást a szabadvers formájába, nem lesz 
lompossá s csak igen kivételesen válik 
prózaivá. S e formán belül nem a 
másoktól rótt kerékvágásokba illegeti 
szekerét, a régi formát meg bírja újí-
tani egy eredeti tehetség jegyeivel. 

Mai nap divat kacérkodni az egy-
szerűséggel. Bartalis nem ilyen kom-
plikáltan egyszerű». Sok helyére máris 
ráillik Babitsnak Dömötör Jánosról 
mondott szava : «A kifejezés ily egy-
szerűsége kevésszer szövetkezett az 
érzés ekkora mélységével.» Bizonyos, 
hogy «szabadköltőink» nem mind-
egyikével kapcsolatban merült volna 
fel emlékezetemben ez a kritikai meg-
állapítás. Rédey Tivadar. 

Ecsedi István: Hortobágyi Életképek. 
(Debrecen 1927. Számos képpel.) Ki 
ne ismerné Ecsedi Istvánt, Debrecen 
szülöttét, aki csak lapokat olvas. 
Eleinte megütődtünk szokatlan, dara-
bos magyarságán. Aztán megszerettük, 
mert vérünkre ismertünk benne. 

Csöndesen ballag mellettünk a pusz-
ták fia. Pipája mellől ritkán ereszt egy-
egy félmondatot, ha nagyon érdemes-
nek tart egy-egy rövid történetet. De 
amit mond, annak magja van. Ez a mi 
szűkszavú magyarunk Ecsedi maga. 

Tanulmánya eljuttatta őt az egye-
temig, de egyéniségében hamisítatlan 
az maradt, akinek kezdettől megismer-
tük. Debrecen legkedvesebb cívise. 

Mindig csak mesét mond ; jártában-
keltében tapasztalt dolgait, apró ese-
teit, útközben hallott jó mondásokat. 
S amit elmond, abból mindig tanulunk 
is valamit. Nyelve a Hortobágy tiszta 
visszhangja. Egyetlen szólama sem ki-
talált. Szókincse valóságos ritkaság-
gyüjteménye a tiszántúli magyarság-
nak. Elbeszéléseiből pedig újabb-újabb 
képekben tárul elibénk a puszták népé-
nek élete. 

Hányan tudják ugyan még a csonka 
hazában is, hogy például mi az a gulya-
kiverés. Pedig az állattenyésztő nép 
életének alig van ennél nagyobb ese-
ménye egész esztendőben. Induljunk 
el hát a Hortobágyi Életképek első 
lapjain és megkapjuk rá a feleletet, 
valóban életképet arról, hogy miképen 
folyik le tavasszal a «Kihajtás a Hor-
tobágy-pusztára». 

Aztán már vele haladunk tovább. 
Látunk «Örökké égő tüzeket az or-
szágút mentén». Végignézzük vele és 
magyarjaival a Holdfogyatkozást a 
pusztán, meghallgatjuk az ottjárt hol-
landusok és angliusok vidám eseteit. 
Szemébe tekintünk az utolsó (?) ma-
gyar vándorköltőnek, Rimanóczi bácsi-
nak és ha útközben elfáradtunk, lete-
lepszünk egy bogrács mellé a gulyás-
főzéshez vagy a halpaprikáshoz, amit 
a szerző olyan jóízűen fogyaszt el, hogy 
szinte jóllakunk olvastában. 

Ecsedi kedves rajzainak, tréfáinak 
értékes kisérője az a Hortobágyi pász-
tor- és betyárnóták című gyüjtemény, 
amelynek lejegyzésében Bodnár Lajos 
zenetanár segített a szerzőnek. Mind-
kettő a debreceni Méliusz könyvesbolt 
kiadása. Szilády Zoltán. 

P. Jánossy Béla: A császár bűnbak-
jai. Ferenc: A csodálatos ember. Ko-
lozsvár. 1927. A magyarországi pety-
hüdt irodalmi élet közepette öröm azt 
az intenziv és lelkes munkát figyelni, 
ami Erdélyben folyik. Ennek a mun-
kának két újabb terméke Jánossy két 
könyve. Az egyik, a «Császár bűnbak-
jai» című regény a hanyatló Róma 
keresztényüldözései korából, folytatá-
sokban már megjelent a «Hirnök» című 
tekintélyes erdélyi folyóiratban, mely-
nek egyik vezető munkatársa a szerző. 

Erről a korról nehéz írni Sienkiewicz 
hatalmas művének, a «Quo vadis»-nak 
befolyása nélkül. Jánossy regényének 
meséje különbözik ugyan Sienkiewiczé-
től, de a főalakok, a bonyodalom moz-
gatóinak jelleme sokszor feltünően ha-
sonlít. A degenerált császár, akit jel-
lemtelen szerencsevadászok vesznek 
körül, köztük a görög intrikus, a jelle-
mes, az ilyen kormányzattól undorodó 
rómaiak, akik keresik az igazságot és 
néha megtalálják (Flavius Clemens 
consul, Caius Lucianus tribun), végül 
az üldözött, de békességes és türelmes 
keresztények. Jánossynál azonban nem 
a szimpatikus római ifjút vezeti sze-
relme a kereszténységhez, hanem a 
szép zsidólányt, Jeddát, téríti meg 
Caius Lucianus. A császárnak is keve-
sebb szerepe van, ezzel szemben az 
intrikus görög, Kalcharias, súlya meg-
nő. Ezenkívül sok többé-kevésbbé fon-
tos eltérés van, de a regényen meglát-
szik, hogy a szerzőnek igen tetszett a 
«Quo Vadis», sőt valószínűnek tartjuk, 
hogy Jánossyt nem a korviszonyok 
szemlélete, hanem könyvihlet indította 
a regény megírására. 
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Ez meglátszik a kor jellemzésén is. 
Sokszor erőltetett az antikizál ás, sok-
szor érzi az olvasó, hogy egy jelző vagy 
egy mondat csak a kor jellemzése ked-
véért áll a helyén, a cselekmény miatt 
nem lenne szükséges. Ugyanez áll az 
egyénekre is. A szerző meg-megáll érte-
kezni hősei jelleméről, ahelyett, hogy 
cselekedni hagyná őket. Hogy ezeket 
a jellemeket nem az életből, a közvet-
len szemléletből fakadó ihlet hívta elő, 
mutat ja az is, hogy egyoldalúak, 
sematikusak, egy kidomborodó jellem-
vonást mutatnak mindig, az életszerű 
árnyalatok hiányzanak belőlük. 

Ez azonban lehet a szerző lelki be-
rendezésének a következménye is, 
amely határozottan intellektuális. Mon-
datai világosak, logikusak, egyenlete-
sen folyók. Ugyanez jellemzi az egész 
regény felépítését is. Erős kézzel egybe-
fogott szerkezetben folyik a cselek-
mény a mindig szemmel tartot t vég 
felé. Alakjai is talán ezért hatnak geo-
metriai ábraként, nem pedig húsból és 
vérből való emberek gyanánt. A szerző 
intellektuális lelki alkata miatt talál-
hatjuk meg az értekezéseket is a regény 
folyamán és a száraz, érzelmi átélés nél-
kül szűkölködő helyeket. Fantáziája is 
vékony érben csörgedezik, amit teljesen 
felél a bonyodalom megépítése, a rész-
letek kiszínezése, amelyek pedig köze-
lebb vihették volna a regény hőseit az 
olvasó lelkéhez. Igy nem marad más, 
csak a világos, szabatos és magyaros 
stílus, amely nagy érdeme lenne egy 
tudományos értekezésnek, de vajmi 
kevés költői alkotásban. 

Ilyen lelki berendezéssel írta meg a 
szerző verses kötetét Szent Ferenc 
dicsőítésére. A versek lírai anyaga 
annyi, hogy a mai «életszegény, letor-
zult, renyhe kornak» a bajain csak 
Szent Ferenc segíthet. Ez a gondolat 
és a szent bámulata ad ihletet Jánossy-
nak. Néha találunk az érzelem melegé-
től áthatott helyeket, meg-meghalljuk 
az ódai szárnyak suhogását, de ez 
talán a szerző szándéka ellenére törté-
nik. Egyéniségének megfelelően meg-
lepő fordulatokkal, epigramma-szerű 
ötletekkel és a retorika más eszközei-
vel törekszik hatást elérni. Versei nem 
érzelmeinek megnyilvánulásai, hanem 
elbeszélések és szónoklatok. 

E kritika után talán az az olvasó 
benyomása, hogy Jánossy művei álta-
lában nem ütik meg az «irodalmiság» 
mértékét. Ez tévedés lenne, mert szán-
dékai minden bizonnyal művésziek és 
a régi gyakorlott író önkritikája, bátor 

fellépése megóvja könyveit a bosszantó 
vagy nevetséges tévedésektől és lapos-
ságoktól. S ami a legfontosabb, tehet-
sége is a közepesen felül van, épen ez 
bátorított fel bennünket arra, hogy 
magasabb mértékkel mérjünk. 

Fábián István. 

Váczy József: Pusztai harangszó. 
A Kisfaludy-Társaság és a kassai 
Kazinczy-társaság által jutalmazott 
történelmi regény. Berlin, 1927. Vog-
genreiter-kiadás. — A történelem is-
métli önmagát. Évszázadok mulva 
azonos állapotok következnék el, azo-
nos életviszonyokkal. Az ismétlődés 
korának közönsége érthető módon 
különös érdeklődéssel fordul a multnak 
ama rekesze felé, amely a megfelelő 
távlaton keresztül mintegy tükörképet 
mutat. 

Jelen életünk számára ilyen rekesz 
a mohácsi vész után következett úgy-
nevezett török világ. Számtalan el-
térés és különbözőség mellett is a 
tragikus lényeg: az ország három 
részre szakadása azonos s ezért úgy a 
közönség, mint a történeti írók érdek-
lődése fokozott figyelemmel fordul 
a török világ felé. 

Az ifjú Váczy József tehát igen jó 
érzékkel választotta ki témakörét a 
Báthoryak korából és önként kínál-
kozott számára sarkalatos pontnak a 
felekezeti kérdés. A reformáció, a hit-
viták, a vallás és politika mindent és 
egymást is amalgamáló egybeolvadása 
volt az akkori idők ismertető jegye. 
Ezzel a devizával indul, bonyolódik 
és fejlődik ki a «Pusztai harangszó» és 
annak hőse, Bajtai Gergő, egy személy-
ben lelkész, katona és diplomata. A 
szétforgácsolódás közepette a kis Csát 
község a maga magárahagyottságában 
mintegy önálló respublika jelentkezik, 
melynek elnöke, hadügy-, külügy- és 
kultuszminisztere egy személyben a 
hadakozó és politikát csináló Bajtai 
tiszteletes úr. 

Ezt a Bajtai Gergőt ifjú suhanc-
korban menti ki a törökök által fel-
gyujtott falu füstölgő romjai közül 
ecsedi Báthory István, a nagy feje-
delem unokaöccse. A jóeszű, talpraesett 
gyerek igen megtetszik a főúrnak és 
elhatározza, hogy az Úr szolgálatára 
neveli. A törökökkel való állandó 
csetepaték légkörében felnőtt, izmos 
és bátor jobbágy-gyerek nem sok 
hivatást érez a csöndes papi pálya 
iránt, dehát a magas célokért küzdő 
Báthory nem sokat kérdi megmentett-
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