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Szamolányi Gyula, Harangjáték. 
Versek. Szerző kiadása, Szekszárd. 
Szamolányi mottója : a versben legyen 
gondolat és hangulat s ehhez alkalmaz-
kodik is. Hangulatában mintha pesz-
szimizmus nyilatkoznék önmagát s az 
életet illetőleg. Melancholiával álla-
pítja meg, hogy fiatal évei múlnak, s 
ami jön, az alig ér valamit (Zúg a 
szél). Mi lehet szomorúbb szeménél, ke-
serűbb szívénél, fájóbb életénél? (Osz-
tozkodás.) Ugyanígy az élettel szemben 
is. Aföldi élet furcsa kotyvalék ( A Föld) 
s egykor minden elmúlik: a föld kiél, 
a fény kiél, «megdermed minden dal, 
szín, álom . . . sötétség lesz úr a vilá-
gon». (Téli varjú éneke.) 

Nem csoda, ha elfordul a jelentől s 
inkább emlékeiben él. 

«Szeretem, ami messze távol. . . 
S muzsika szól szívembe halkan, 
Mint egy merengő messze dallam... 
Ungvár várában, hol nevelkedett, 

melynél kedvesebb t á j nincs szívének, 
elméláz a vár dicső multján, mely szo-
rosan összefonódik a haza ezeréves 
történetével. Szekszárdon, hol él, 
Petőfi egykori időzésének nyomát ke-
resi. Saját egyéni emlékeit idézi fel a 
Homonnai hangulatban s a Velencei 
emlékben. Meghatóbb gyermekkora ké-
peinek idézgetése az előhaladó kor 
méla hangulatködében. Ilyenek: Téli 
éjtszakákon, Jó volna, Pillangó, Hol 
boldog gyermek voltam. 

E hangulatos emlékképekbe már 
belevegyül a reflexió is ; a gyermek-
kor színes képei életszimbolumok lesz-
nek ; hiszen a pillangót űző gyermek 
s illuziót kergető költő oly hasonló. 

Néhány tárgyiasabb leírása ( A néma 
kastély, Falusi éjtszaka) jellemzetes és 
hangulatos ; líraibb festései, (mint pl. 
Tücsökdal) kedvesek, de természetes 
hangulatukba a költő pompázó stíl-
ecsetje egy-egy idegenszerű színt 
vegyít. Leírásai különben olykor szim-
bólumba játszanak. (Pl. Violák, vá-
gyak, vadludak c. költeménye). Sike-
rült lírai életkép a Mézeskalács, egy 
egyszerű katona szerelmi érzésének 
kissé széles, de jellemzetes, a humor 
határát súroló rajza; kevésbbé sikerült 
a Bölcs, a Balga és a Boldogság című 
allegoria-féle költeménye. 

Kedvelt és sikerült műformája a 
három-négy, legfeljebb öt strófás dal ; 
szereti a világos tagolást s az ellen-
tétek párhuzamba állítását. Igy szembe 
állítja : multját, jelenét, jövőjét ( Virág 
ének), kétségét és hitét (Csillagos este), 

a csendet és vihart ( A tenger), a várost 
és falut (Ha kél a nap). 

Ötleteit röviden, epigrammszerűen 
Szénpor címen foglalta össze. A mint-
egy nyolcvan szellemsziporka közt 
vannak közkeletűek, sőt olcsók, de 
vannak igen ötletesek, sőt szelleme-
sek is. 

Stílbősége meglehetős; olykor túl 
is teng, mint a Földben. Hogy a nyelv-
nek ura, azt több versében érezteti. 
Számum c. költeményében a nyelv 
hangfestő erejét akarja érzékeltetni s 
már azon a határon áll, hol a szómű-
vész végződik s a szó-artista kezdődik. 

Nagy Sándor. 

Berkényi Károly: Hitben az élet. — 
Költemények. Budapest, 1927. «Élet» 
irodalmi és nyomda r. t. — Berkényi Ká-
roly költészete nem tár merőben új 
világot az olvasó elé, de egy igen rokon-
szenves egyéniséggel ismertet meg. 
Nem ínycsiklandó csemege, hanem ízes 
tápláló kenyér. Berkényi nem híve a 
divatos újszerű költői irányoknak ; a 
modern izmusok nem csábítják, de 
igen a régi és halhatatlan idealizmus. 

Ha szállni akarsz, a porba ne nézz ! 
Maradjon fény, hír, ha szenny az ára, 
Ne mártsd a tollad a föld sarába! 

Fő motivumai: a hit, mely köteté-
nek címét is adta és a hazafiság. Egy-
két költeményre ihletik még családi 
érzése, szülőfaluja, a természet, to-
vábbá költői hivatása és tanítói pá-
lyája. 

Egyik főindítéka: vallásos hite. 
Költői tanácsa: 

Csak egy virágot ápolj gondosan ! 
Kétség ne érje szentelt szirmait, 
Mert ezzel lehull minden lelki jó, 
S az élet sivár, ha letört a hit. 

Hit nélkül, mint egy szimbolikus 
költői képben szemlélteti, az élet hajója 
az idő örvénylő tengerébe sülyed. Szép 
verseket szentel a nemes szeretetnek. 
(Az élő rózsa, A szeretet.) Istent is, 
mint örök szeretet forrását magasztalja. 
A keresztény vallás ünnepei, egyházi 
mozzanatai, szentjei állandóan ihletik: 
megénekli a karácsonyestet, a betle-
hemi jászolt, a nagypénteket, a csoda-
tevő búcsút, Szent Erzsébetet, a jóté-
konyság angyalát; az apácát, ki az el-
árvult gyermekek gondját fölveszi. 

Már vallásos költészetébe belejátszik 
hazafias érzése, akárcsak a régi vallásos 
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énekekbe, melyekben Szűz Mária mint 
Isten anyja s a megromlott Magyar-
ország pátronája egyszerre szerepel; 
de önállóan még termékenyebb mo-
tivuma honvágya : szeretete, ragaszko-
dása az elszakított, idegenek-megszállta 
Felföldhöz. Megénekli szomorú búcsú-
ját, azután látogatását; a sírokat, me-
lyek ellenállhatatlanul oda vonzzák; 
méláz a zólyomi vár alatt, a sebesvizű 
Garam mentében, a halhatatlan Rá-
kóczi sírjánál. Sorsa, amint költemé-
nyeiből látszik, az Alföldre vetette, de 
onnan visszavágy a felföldi tá jak után ; 
lélekben ott él. Lírai sóhajokban pana-
szol, kesereg, de vigasztal s feltámadást 
is hirdet. Örvendő lélekkel zeng minden 
mozzanatot, mely elszakított magyar 
vérei nemzeti érzésének törhetetlensé-
géről tanuskodik, vagy sorsának jobbra-
fordulását jelzi. Erős a hite Nagy-
Magyarország feltámadásában s erős 
a vágya, hogy Felföldjét minél előbb 
magyar hazának mondhassa. 

Kisebb motivumai közül néhány me-
legebb dalra ihletik családi érzése ; az 
életviharban családja a nyugalom réve ; 
megénekli élő fiát s elhunyt kis leányát. 
Néhány dalt szentel szülőfalujának s 
szülőházának, továbbá tanítói pályájá-
nak, melyet még egy hosszabb alkalmi 
költeményben is magasztal; azután 
költői hivatásának. 

Verselése gyakorlottabb kezekre vall 
az egyszerű formák költője ; bonyolul-
tabb strófákban már nehézkesebb. 
Stílusa egyszerű, csak itt-ott foltozza 
egy-egy elütőbb, erősebb vagy cifrább 
kifejezés. 

Általában Berkényi Károly kötete 
tisztességes költői törekvés terméke ; 
nem egy darabja, különösen hazafias 
költeményei között, maradandó becsű. 

Nagy Sándor. 

Vucskits Jenő : Az iskolai és család-
beli nevelés főkérdései. Miskolc, 1927. 

Magyar Jövő Rt. A szerző sok szere-
tettel foglalkozik problémáival s szá-
mos éles megfigyelése gyarapítja a pe-
dagógia adattárát. Gondosan megkü-
lönbözteti a gyermek lelkében élő dac, 
lustaság okait s a szeretetet jelöli meg 
a nevelés főelvének. Nevelőmunkát 
követel elsősorban az iskolától, de el-
utasítja azt a kívánságot, hogy «köny-
nyű» legyen az iskola. A nevelés főkér-
dései sokkal jobban összebonyolódtak 
az irodalmi élettel, semhogy ennek 
érintése mellőzhető volna; erre is 
vannak figyelemreméltó észrevételei. 
Legtöbb javaslata természetesen iskolai 
vonatkozású és különösen a fegyelme-
zést érinti. T. P . 

Vásárhelyi Pákozdy Ferenc: A Tisza 
sirálya. Versek. Törekvés-nyomda ki-
adása és nyomása Hódmezővásárhe-
lyen, 1927. Pákozdy Ferenc önmagát, 
szerelmét, hazafiságát s egyéb be-
nyomásait énekli. Költészetéről egyelőre 
kevés jót mondhatni. Ady hatása szel-
lemében, témáiban, stílusában fel-fel-
tűnik, de nem előnyére. Megáldja a 
lápot, mert szerinte «áldott ezerszer a 
mocsár». Különösen a Meddő szerelem 
s a Tisza sirálya című ciklusaiban nyil-
vánvaló Ady hatása. Szerelmében ő is 
az «igaz bűn szeplőtelenje»; hazafias 
eszméi közt ott van Ady ötlete, hogy 
vesztünkre hagytuk el Keletet. (Hazug 
volt a csodaszarvas.) Egyébként költé-
szete kiforratlan, ami költőibb gondo-
lata van, elvész a szavak zabolátlan 
árjában. Nem egy helyen ízléstelen is. 
(Rigmus Ferenc-napra.) Stílusa szer-
telen, cifrálkodó, dagályos; sokszor 
erőltetett, értelmetlen. Az ilyen kifeje-
zések: «az izmosult fiúnak legelni ven-
hedését», «megtetézi jóság havával 
boglya életünket». semmiféle impresszio-
nizmussal nem menthetők. Szerzőnek 
több komolyságot, önfékezést, har-
móniát s főkép ízlést ajánlunk. n. s. 
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