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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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jének szándékait, egyszerűen kezére 
adja udvari prédikátorának, Kecske-
méti C. Jánosnak azzal, hogy faragjon 
a neveletlen lurkóból Istennek tetsző 
s a nagy cél szolgálatában megfelelő 
oszlopot. 

Báthory a török karmaiból kimen-
tett csátiakat egy szálig ecsedi vára 
előtt elterülő falujába szállíttatja. Itt 
lenn a faluban él Gergő édesanyja is. 
Gergő apját a csáti dúláskor megölte 
a török. Gergő természetesen a kas-
télyban él s míg egyrészt elég tisz-
tességgel halad Kecskeméti tiszteletes 
úr vezérlete mellett az Úrnak kedves 
tudományokban, másrészt ősi ösztöneit 
követve, dárdavetésben verseng az 
apródokkal s a lantpengetés mester-
ségében tesz nagy előrehaladást a 
Báthoryné udvarában élő lantos diák 
felügyelete mellett. 

A finom és törékeny Báthoryné 
hatása az, ami a faragatlan jobbágy-
gyerekből a művészetekkel áti tatott 
magasabbrendű embert csiszol. Bátho-
ryné védelme és segedelme a kemény-
lelkű főúrral szemben s ő nyitja fel 
Gergő szemének azt a felsőbbrendű 
világot, ami annyira új és csodálatos 
a felnőtt gyerek számára. 

Gergő végre is megszökik az udvari 
élet egyhangúságából a végekre hada-
kozni a pogány ellen és sok viszontagság 
után kerül vissza a neheztelő, de meg-
bocsátani kész Báthory udvarába. Erős 
lelki vívódás után kard és palást közül 
mégis az utóbbit választja. 

Báthory Strassburgba küldi Gergelyt, 
ott készül a papi pályára s nagy ter-
vére, amely egy heidelbergi magyar 
diákkal, Huszár Dáviddal folytatott 
hitvita utórezgése közben alakul ki 
benne. Terve, hogy a Csátiakat haza-
viszi Ecsedről, menlevelet kér a török-
től, hogy a hódolt földön ennyivel is 
több legyen az igaz magyar. 

A regény hátralevő része ennek a 
tervnek keresztülvitele és részben 
meghiusulása. A török valóban ad 
menlevelet, de a Gergely vezetése alatt 
álló csátiak mégsem szabadulnak a 
zaklatástól. Végül is kénytelenek oda-
hagyni a kedves falut, ámde nem 
hagyják el a szűkebb hazát. Elvonulnak 
a pusztaságba, a Báthorynétól aján-
dékba kapott harangot viszik minde-
nütt magukkal. A Nagyalföld akkori 
dzsungelében, ott, ahol a törökdulás 
engedi, ütnek sátort a csátiak s ott 
hangzik fel a magyar hazát s a kálvi-
nista konfessziót hirdető pusztai ha-
rangszó. 

A történet háttere a Báthoryak 
török és német között hányódó poli-
tikája. Az író nagy történelmi készült-
sége, a korabeli nyelv és stílus alapos 
ismerete, levéltári jártassága dicsére-
tesen kellemes olvasmánnyá teszi a 
gördülékeny regényt. Témájában kissé 
még bennreked ; a regény mindazon-
által biztos ígéret arra, hogy az évek 
folyásával, a való élet alaposabb, tel-
jesebb megismerésével Váczy Józsefből 
a magyar történelmi regény kvalitásos 
művelője fejlődik ki. Az egyes részek 
igen jól sikerült mozaikdarabok, az 
egyes mellékszereplők rajza kitűnő, 
maga a stílus ma még kissé elmosódott 
s művészi köntöse még nem az az 
egybeszabott nagyvonalúság, amin a 
történelmi regény végső elemzésben 
múlik. 

A derék Voggenreiter-kiadót mégis 
nagy elismerés illeti a regény meg-
jelentetéséért. Váczy Józsefben oly 
fiatal írót mutatott be, akinek fejlő-
dése elé a legnagyobb érdeklődéssel 
érdemes tekinteni. Szegedi István. 

Baja Mihály újabb versei. Ó, szép 
ifjúságom ! (Békéscsaba, 164 1.) Hu-
szonöt évvel ezelőtt, a Debrecenben 
megjelent Bokréta című gyüjtemény 
harmincegy verse élén lett először szé-
lesebb körben ismertté Baja Mihály 
neve. Eleinte, sőt jó egy pár évvel 
később is, a Bokréta újabb meg újabb 
köteteiben, ötödmagával (Gulyás J., 
Gyökössy E., Mádai Gy., Oláh G.) 
lépett a nyilvánosság elé az ifjú szerző ; 
majd vagy tíz év óta, társai példájára 
önálló kiadványokban teszi közzé, köl-
tői hajlama rokonszenves termését. 

Versei, nem valami sokrétű, de annál 
egészségesebb kedély szülöttei voltak 
már az első jelentkezéskor is, s ez a 
főjellemvonásuk ma is. Korábbi, erős 
gyökerű indítékai, az egyéni sors egy-
szerű élményei és magasabb rendű er-
kölcsi érzelmek, újabb kötetének e 
kedvelt témái, színmagyar lelkiségre 
valló hangszerelésben szólalnak meg s 
mindig megtalálják az utat olvasói 
szívéhez. Megállapítható, hogy Baja 
Mihály költészete idők folyamán mé-
lyült, izmosodott és formailag is biz-
tosabbá vált, de e mellett a régi eszmé-
nyekhez továbbra is hű maradt. Köz-
vetlensége igen kitünő elődökkel (Cso-
konai, Petőfi, Szabolcska) tar t ja a 
szellemi rokonságot ; csak természetes 
tehát, hogy ez az ifjúságát visszasóhajtó 
szép kötete, mint a művészi hagyo-
mányok ápolásának ízléses bizonysága, 
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