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Mester Buddha taní tásának ismerte-
tése u tán kitér a buddhizmus törté-
netének megírása elől, pár odavetett 
mondat ta l intézi el. A védáknál pedig 
a történelmi folyamat leírása kikerül-
hetetlen. Valószinűnek t a r t j uk , hogy 
azért nem sikerült ez a rész és azért 
maradt el a másik, mert a szerzőnek 
nincs érzéke, tehetsége a történelmi 
folyamatok ábrázolására. A Buddháról 
és Konfuciusról szóló fejezet azért jó, 
mert csak egyéniséget kell ábrázolnia, 
ahol azonban történelmet kell adnia, 
tolla bizonytalan lesz. 

Egészben véve azonban látszik a 
könyvön, hogy lelkiismeretes munka 
eredménye, hogy minden leírt mon-
datot hosszas megfontolás előz meg. 
S mivel forrásai megbízhatóak (Olden-
berg, Daussen, Wilhelm), valamint a 
legújabb eredményeket is felhasználja 
(Fr. Wolff Avesta fordítása 1925. 
Krause) a német Ázsia-kutatás filozófiai 
részéről megbízható képet nyu j t . 

Fábián István. 

Magyar írók. (Pérely Imre rajzai.) 
Pérely Imre, a jónevű rajzolóművész 
rajzsorozatban akar ja bemuta tn i a ma-
gyar írókat. E sorozat első füzete nem-
régiben jelent meg Berény Imre kiadá-
sában, nagyon tetszetős, komoly kön-
tösben. 

A szerző azt mondja a kis rajzalbum 
előszavában, hogy műve megalkotá-
sára akkor kapot t kedvet, mikor Bara-
bás Miklós régi albumát lapozgatta, 
melyben a kiváló festőművész a negy-
venes és ötvenes évek művészvilágát 
m u t a t t a be. 

A rajzolótoll mestereinek kedves és 
hálás feladat is ez : megörökíteni az 
írótollat forgatók ismert fejeit. Furcsa, 
de úgy van valahogy, hogy az írás ne-
mes mesterségével foglalkozó emberek 
feje nagyon sokszor szinte kifejlődik 
tanulmányfej jé a rajzolóón és az ecset 
számára még olyankor is, mikor a fej 
egyébként nem valami jellegzetes, 
vagy különösen hangsúlyos. A gondol-
kodás, mikor mesterséggé válik, ép-
úgy nyomot hagy az ábrázaton, mint 
a kézmívesség a kezen. Talán Pérely 
Imre is sok szeretettel fordul a gondol-
kozás-megbarázdálta fejek felé. Ra j -

zolótollával nemcsak a lá to t t vonala-
kat igyekszik híven visszaadni, ha-
nem éreztetni akar ja azt az érzés- és 
hangulatvilágot is, amelyben modellje, 
az ábrázolt író él és alkot. Persze, ez 
a feladat nehezebb oldala, de Pérely 
sokszor ezzel is sikeresen birkózik meg. 
Kis portréi azonban mindig feltét-
lenül híven tükrözik vissza az arc-
vonalakat. Egyik-másik fejnél úgy 
érezzük, mintha több lendületre kel-
lett volna ragadnia a rajzolóművész 
tollát, de a rajzok nagyobb része hatá-
rozottan sikerült alkotás, beszédes, 
komoly munka, jellem-láttató erő nyil-
vánul meg bennük. Az első füzet öt-
venhárom rajzot foglal magában. Az 
irodalomkedvelő közönség bizonyára 
szívesen fogadja ezt a csinos kis al-
bumot, érdeklődve fogja elnézegetni a 
f inoman megrajzolt írófejeket. Pérely 
fo ly ta t ja a megkezdett sorozatot, mely 
időmultával érdekes emlékalbuma lesz 
majd a m a n a g y a r irodalmának. Myn. 

Ifj. Wlassics Gyula: Régi Fiók. 
(Genius). Ezt az igaz, szép és jó köny-
vet öröm végigolvasni. A kritika eddig 
nem mél ta t ta kellő figyelemre Wlassics 
Gyula költészetét, mely pedig kibírja az 
objektiv figyelem kereszttüzét is. Hi-
bát lan technikájú, kellemes zenéjű, 
mindvégig izléses költészet. Megragadó 
gondolatok (Magyar Sirám, «Én!», 
Tragikomédia), finom sejtések (Ki-
fosztva, Bánatvarázs, Emlékek), gyen-
géd s mégis férfias lélek vallomásai. 
(Lesben.) Legjobb versei : A jelen dala, 
Az Ur színe előtt, Hálám, Hat tyúdalok, 
Emberek a tengerparton, Az ég. Álta-
lában sikerültebbek a nagyobb versei. 
Sokrétű lélek, ki csak a sorok széles 
skáláján tud a maga egész valóságában 
kibontakozni. Strófái közt gyakran 
bukkanunk Ady-hatásokra, olykor olya-
nokra is, melyek nem szolgálták lirája 
gazdagodását. Elvontabb gondolatait 
is kristálytisztán, szinte franciás vilá-
gossággal t u d j a elénk tárni. Nincs 
benne semmi feltünően ú j , amit oly 
könnyű gyárilag előidézni, hogy kez-
dünk rá jönn i : semmi sincs távolabb az 
eredetiségtől, mint a póz. Az igaz költő 
lassan, de biztosan építi ki a maga vi-
lágát az emberek szívében. 

Marconnay Tibor. 


