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H o r v á t h Cyri l l : I roda lomtör téne t i t a n u l m á n y o k . — Szent László-
legendáink eredetéről. Budapest, 1928. 58 1. — Két fejezet a magyar irodalom 
történetéből. A budapesti Vörösmarty Mihálysreáliskola értesítője. 1927. 28 1. 
— Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága. Budapest, 1928. 80 1. 

Horváth Cyrillnek három értékes irodalomtörténeti tanulmányát fo-g'ál-
luk egybe ezen a gyűjtőcímen. 

Az egyik Szent László-legendáivk eredetéről szól. Az értekezés a tudós 
szerzőnek akadémiai rendes tagsági székfoglalója volt. Horváth Cyrill, egyik 
legköltőibb le'.kű irodalomtörténetírónk, emellett a középkori magyar irodalom-
nak kétségtelenül a legalaposabb ismerője. Nincs ezen a területen olyan fa, 
ha még annyira terebélyes is, nincs olyan bokor, ha még olyan szövevényesen 
sűrű is, amely rejtély volna, vagy ti tok lehetne előtte. A Szent László-legenda 
eredetét is bámulatos adatkészlettel mutat ja ki. Mint a vasreszelék mágnes 
hatása alatt, úgy sorakoznak a sokfelé szétszórt, azonos vonásokat mutató 
legendák Horváth Cyrill tanulmányában. A világos előadás, a biztos elrende-
zés és az anyag könnyed kezelése semmi kétséget nem hagy az eredményt 
illetően, ami a matematikai bizonyosság kétségbevonhatatlan igazságával 
bontakozik ki. A középkori László-hagyományok legendás_ elemei, egy történet 
kivételével, már régebbről is többé-kevésbbé kimutathatók. Ezek a mesék 
idegenből kerültek és utólag tapadtak a szent király emlékéhez. Közvetlen 
forrásaikat nein tudjuk megjelölni, de két dolog bizonyos: az első, hogy 
nincs olyan határozott mű, amelyre valamennyi, vagy nagyobb részük vissza-
vihető volna. A másik, hogy nem ír ták ki őket régi forrásokból, hanem a 
nép tette rájuk a kezét és tőlük kerültek a feljegyzőhöz. 

A másik értekezés címe: Két fejezet a magyar irodalom történetéből. 
Л mondák korát és a kódexek korát dolgozza fel módszeres kísérletül közép-
iskolában tanító tanárok számára. Ebből a két fejezetből kitűnik, hogy Hor-
váth Cyrill nemcsak kitűnő tanár, hanem világos gondolkodású előadó is. 
A kérdés tárgyalásánál bő olvasmányi anyagból indul ki s ezekből vonja le 
egyrészt a tanári magyarázat számára a tanúságokat, másrészt a tanulók 
által való megtanulásra az eredményeket. A kísérlet tehát tanárnak és tanít-
ványnak készült vezérkönyv. Ilyenféle módszeros útmutató igazán hézagpótló 
mű. Csak azt kívánhatjuk, hogy a hatalmas tudású szerző a megkezdett 
nyomon továbbhaladva, a magyar irodalmat tanító tanárok számára nélkü-
lözhetetlen vezérkönyvét feltétlenül í r ja meg, összefoglalva benne a magyar 
irodalomnak egész történetét. 

Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága. Ez a tanulmány a Budapesti 
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Hírlapban megjelent cikkek különlenyomata. A könyv nemcsak bizonyítéka 
Horváth Cyrill sokoldalú érdeklődésének, biztos látásának, hanem igazolja 
azt is, hogy Horváth Cyrill a tudós objektivitásával nyúl a legkényesebb 
problémákhoz is. Nem szenved ugyanis kétséget, hogy az Ady-problémának 
eddig legnagyobb baja volt az objektivitás hiánya. Lassankint mutatkoznak 
már jobbról is, balról is a tárgyilagos megértésnek a jelei. Horváth Cyrill 
munkája alkalmas lesz arra, hogy a még mindig alig csendesülő irodalmi 
harcot a nyugvópont fe'é terelje. Horváth Cyrill nem idegen bölcseség olajá-
val töltögeti az érdeklődők lámpását, hanem Adynak a saját nyilatkozatai 
segítségével állítja össze vallásos ós erkölcsi felfogását ós emberi törekvéseit. 
A végeredményül kapott kép végtelen sok adatból tevődik össze, amelyeket 
a tudós módszeres szorgalma gyűj tö t t össze Ady költeményeiből és egyéb 
írásaiból. A szerző szerint Ady Endre erkölcsi szempontból a magyar költé-
szet szomorú alakja. A tagadás, a bűn, a satanizmus főképviselője. A Nyu-
gat bölcseségét akarta elhozni hozzánk, — írja Horváth Cyrill — de a nagy 
virágoskertből csak néhány mérges növény szapora magvait hozta magával 
éa szórta el közöttünk. Ady Endrét nem tart ja a nemzeti eszme árulójának. 
Szerinte Adyt, mint magyart, eszményi cél hevítette. Tévedéseinek forrása a 
kellő kritika hiánya. Vakon ragaszkodott Nietzsche elméletéhez ós nem szá-
molt eszméinek lehetőségével ós következményeivel. Nem gondolt a rettenetes 
következményekre, azt hitte, hogy a patriotizmus ösvényen jár és az anti-
patriotizmus halálos mérgét szórta a lelkekbe. Mint ilyen, akaratlanul is 
rombolást végzett s verseinek nagy része volt a bekövetkezett forradalmak 
és Magyarország összeomlásának előkészítésében. Ady Endrének, a zseniális 
formai újítónak, a bámulatos kifejező erejű lírikusnak, van egy kötetre való 
kifogástalan költeménye, körülbelül annyi, mint amennyit Párkányi Norbert 
összegyűjtött az ifjúság számára, bár ezek sem mentek minden erkölcsi bot-
lástól. Egészben véve azonban sem vallásos, sem hazafias, sem erkölcsös köl-
tészetünk nem dicsekedhetik Ady Endrével. Halász László. 

Sik S á n d o r : Gárdonyi , A d y , Prohászka . Budapest, év nélkül. 
404 1. Pallas-kiadás. 

Az erős analizáló képességgel megírt hatalmas tanulmány egyes részei-
ben lankadatlan serénységgel ós igazán költői átéléssel gyűjtött rengeteg 
adat van. A mindvégig könnyed, lendületes, lebilincselő előadás sok élvezetet 
szerez az olvasónak. A tárgy teraiészetében rejlik, ha egyes megállapításai 
sokszor tiltakozó ellentmondást váltanak ki és heves vitára késztetnek. 

Szerzőnk a címlap szerint lelket és formát keres a századforduló irodal-
mában, már t. i. a XIX. és XX. század váltása körüli magyar irodalomban, 
hogy ezáltal igazolja a három név, a három egymástól szakadékszerűen 
elkülönülő egyéniség kiemelését és egymásmellé helyezését. A bevezetésben 
ugyanezt a célt már a következőképpen fogalmazza: a századforduló körül 
az emberi szellem, lerázva a természettudományos világnézetnek a tiszta 
látást elhomályosító akadályait, „kiindul új világot és bele új embert, ú j 
típust, új ideált teremteni." Megjelennek a kiindult ú j emberek, az ú j típusok 
— Gárdonyi, Ady, Prohászka —, akik „új látásmódot és új érzésmódot: 
ú j világnézetet hoznak." Valamivel később tágítja az új emberek az új típu-
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sok körét, mert már a tárgyalt negyedszázad java íróinak valamennyiére 
vonatkoztatja, minthogy csaknem mindegyiknek „eleven és egyéni, saját 
világnézete van, amit az előbbi kornak csak egyes legkiválóbbjairól lehet 
elmondani." Sem a lélek, sem a forma, sem a világnézet nem elegendő alap 
tehát a három nagy író különös kiemelésére és egymás mellé helyezésére. 
Azért a bevezetés tovább keresi a bűvös közös nevezőt és végül is abban 
lá t ja meg, hogy „ez a három író fejezi ki legeredetibben, legélesebben és leg-
művésziebben a kor magyar lelkiségének három különböző arculatát ." A há-
rom író magyarságáról csak annyit, hogy Piohászkának például egészen más 
irányú volt a működése, a lelki teltsége, hogysem a XX. század magyar 
lelkiségének arculatát különlegesen kereshette volna vagy éppen kifejezhette 
volna. Ady magyarságáról pedig cppúgv, mint vallásosságáról vagy erköl-
csösségéről — legalább abban az értelemben, ahogy ezeket általában érteni 
szoktuk — jobb hallgatni. A tárgyalt írókról röviden néhány észrevételünk. 

Gárdonyi Géza az újabbkori irodalmunknak, sőt talán az egész magyar 
irodalomnak kétségtelenül egyik legnagyobb értéke, valóságos nemzetnevelő. 
A lángész sajátlagos bélyegeit azonban nem találhatni meg sem az egyénisé-
gében, sem a munkásságában. Gárdonyi hozott magával annyi újszerűt, mint 
amennyit minden erősebb egyéniség hozni szokott, kifejezésben is, formában is. 
Sik Sándor éles, sokszor reális, csaknem bántó megvilágításai nyomán hogyan 
is tudnánk megtalálni Gárdonyiban az ú j embert, az új típust Gárdonyiban, 
mikor a félszeg autodidakta, hiányos műveltségű tanító „az elmének kellő 
iskolázottsága híján nem egyszer új igazságként üdvözöl banális laposságo-
kat, igazságként imád csillogó féligazságokat, megmámorosodik hatásos kön-
tösben fellépő semmiségeken, sőt hazugságokon és sohasem jut el odáig, hogy 
az appercipiált új dolgokat bele tudja illeszteni az igazságoknak és értékek-
nek évezredek szellemi munkája kialakította hierarchiájába." Várhatunk-e új 
látásmódot, ú j érzésmódot és ú j világnézetet attól, aki pl. „a katholikus hit-
rendszerről mélyebb és egészen szabatos fogalmakra nem jut s idevonatkozó 
gondolatai magukon viselik az autodidakta fél-értékének jegyét," Hogyan 
alakulhat ki Gárdonyi tiszta világnézete és hogyan születhetik meg forma-
teremtő ereje, mikor össze-vissza olvas mindenféle természettudományt, teozó-
íiát, Tolsztojt, buddhizmust? Ezekből láthatjuk, hogy szerzőnk nagyon le-
értékeli Gárdonyit, bár végeredményben mégis — úgy látszik — túlbecsüli 
Gárdonyi formaalkotó művészetét. 

Az Ady Endréről szóló fejezetnek összegezését mindenben aláírjuk, bár 
ez a konklúzió a premisszákkal bizonyos fokig ellentétben áll. Szerzőnk a 
maga premisszáiba nem akar ja azt belevenni, ami azokba szükségszerűen 
beletartozik. „Életimádó, hedonista-pantheizmusa — írja az Adyról szóló 
rész végén — determinista fajfilozófiája mégis csak a mult sekélyes mate-
rializmusából táplálkozik, annak ösztövér pariagát vonja be egy kábító 
illatú, nagyszerű és új, de mégis csak abból nőt t vegetáció buja virágzás 
t á b a . . . Ennek a kornak és ennek a magyarságnak minden gyötrelme, min-
iden bűne, minden problémája, minden nyugtalansága, minden sóvárgása, min-
den dühe és lázadása ott sír, o t t vergődik, ot t panaszkodik és o t t károm-
kodik Ady költészetében... Ennek a generációnak szomorú idegessége, gyö-
kértelen kapkodása, doktrinér forradalmisága, parvenü Nyugat-imádása az ő 
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lelkében egy öserejű, ösztönös örvénylésű magyarság mélységeiben merül el 
és megtermékenyítője lesz egy tépettségében is félelmes erejű tragikusan 
magyar költészetnek." Ezekből nem tudjuk azt kiolvasni, ami szerzőnk előbbi 
fejtegetéseiben félreismerhetetlenül bonne van, hogy Ady Endre vallásos, 
erkölcsös és hazafias költő. 

Nem hisszük egyébként, hogy a katholikus pap-költőn keresztül talán 
a magyar katholikus papságnak vagy pláne a magyar katholikus egyháznak 
volna ez a hivatalos felfogása Ady Endréről és költészetéről. Ha így volna, 
akkor nekünk, világiaknak, nincs okunk a tiszta erkölcsöt számonkérni Ady 
Endrétől. 

A nagy készültséggel megírt könyv számos helyen végeszakadatlan 
vitákra adhat alkalmat, de sehol annyi vitatható anyag, mint az Ady Endré-
ről szóló részben, önkénytelenül arra gondol az ember, olvasva ezeket a feje-
zeteket, hogy az aposztaták hű fiai az egyháznak, engedelmes alattvalói 
Krisztus királynak. Ady Endre bárminő erkölcsös, vallásos, istenes lélekkel 
indult is el rögös pályáján, kétségtelenül a radiká'is-szocialistáknál végezte. 
Vallása valami pantheista-hedonista vallás, mert az életnek, a kéjnek, az 
örömnek mindenek fölött való és egyedüli kiélvezését t a r to t t a életcéljának ée 
legfőbb hittételének. 

Az az egy bizonyos, hogy Ady lelki alkatát oly részletekbe menő finom-
sággal elemezve, mint ahogy azt szerzőnk teszi, meg lehet őt érteni és ebből 
kifolyólag meg lehet neki bocsátani, de maradék nélkül a magunkénak nem 
mondhatjuk soha. 

Még néhány szót Prohászka Ottokárról. Az ő irodalomtörténeti jelen-
tőségét szerzőnk abban látja, hogy „a legnagyobb, legeredetibb magyar szó-
nokok egyike, aki csak a Pázmányok, Kölcseyek, Kossuthok, Apponyiak 
mértékével mérhe tők . . . A gondolati szépprózának új lírát, új formát, ú j 
stílust adott." Prohászka Ottokár jelentősége mindezeknél jóval több. „Egy 
ú j hang csendül meg vele a magyar irodalom kórusában, amely enélkül eddig 
csonka volt : a misztika mély, gazdag zenéje . . . Ebben is mint egész külde-
tésében túlnő a magyar határokon. A letűnt korok misztikusainak legnagyobb-
jaival is egyenrangú, ha éppen nem emelkedik fölül." 

Ha az irodalomtörténet tisztán stílus, külső forma szerint, vagy csak 
művészi irányzat szerint ítél, akkor ennél találóbban és kifejezőbben Pro-
hászka nagyságát és irodalomtörténeti jelentőségét lemérni nem lehet. 

Szerzőnk nagyon is érzi, hogy ez kevés Prohászka Ottokár irodalom-
történeti jelentőségeül, mert maga mondja, hogy „ennek a csodálatosan gaz-
dag és csaknem emberfölöttien termékeny életnek az írás csak egyik, nem is 
legfontosabb tevékenysége volt és ezt is mindenestül a nagy vezérlő fény, 
a küldetés ihlete irányította." Adjunk hát az irodalomnak, az irodalomtör* 
ténetnek olyan értelmezést, fogalmazzuk á t a meghatározását úgy, hogy 
Prohászka Ottokár mindenestül beleférjen, mert hiszen őbenne nem a stiliszta, 
hanem új, a magyar irodalomban majdnenm példanélküli embertípus áll az 
apostoli küldetés szolgálatába: a misztikus lélek. írói egyénisége ennek a két 
érdekes típusnak, az apostolnak és a misztikusnak egészen sajátszerű, gazdag 
egyéni vonásokkal színezett egyénisége. 
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Lehetetlen is az, hogy míg pl. minden húszadrangú versszerzőt számon 
tar t az irodalomtörténet, addig Prohászka Ottokárról vagy Fiavasz László-
ról kénytelen lemondani, mert szónokok és nem versírók. Halász László. 

P é t e r f y K á r o l y : Y á r a d i Anta l . Budapest, 1928. 
Péterfy Károly terjedelmes értekezésében Váradi Antal életrajzát, dráma-

írói munkásságát, prózai munkáit és verses költészetét ismerteti. Váradi Antal 
életrajzát nem nehéz megírni. Váradi maga gondoskodott arról, hogy életének 
jelentéktelenebb mozzanatairól is tudomást vehettünk. Műveiben (Ifjúságom, 
Emlékeim, Naplóm, Följegyzések életem sorából) bőséges adatokat találha-
tunk. Péterfy ki is aknázta ezeket és kiegészítette Váradi családi levéltárának 
adataival és egyéb, Váradiról régebben megjelent cikkek adataival. Nagy sze-
retettel és lelkesedéssel ír Váradiról. Lelkesedése azonban elragadja és túl-
zásokba viszi. így pl. Váradit „a magyar nyelvnek egyik legszebben zengő 
dalnokának", „a magyar nyelvnek egyik leghivatottabb hangú hirdetőjének" 
mondja. Bőven ismerteti Váradi drámáit, amelyekkel, szerinte, „kiváló sikereket" 
ért el. Az Iskariótot „a magyar drámairodalom egyik kiváló alkotásául" em-
líti. Drámái közül egyedül a Mózessel nem foglalkozik, pedig, a teljesség ked-
véért, erről is meg kellett volna emlékeznie, annál is inkább, mert ez az 5 fel-
vonásos dráma megjelent nyomtatásban és a Képes Családi Lapok melléklete 
gyanánt (1878) s így könnyen hozzáférhető. Váradi drámáiról írt összefoglaló 
méltatása helytálló. E szerint „Váradi drámái nem jelentenek új korszakot, 
nagy forradalmi lépést a magyar irodalomban". Váradi prózai munkái közt 
említi színészettörténeti műveit is, amelyeknek „értéke a magyar színművészet 
történetére nézve megbecsülhetetlen jelentőségű". Ez bizony ismét csak túlzás, 
Váradi e nemű munkáit csak óvatosan, a legszigorúbb kritikával szabad fel-
használni, mert ezekben több a költészet, mint a valóság. Péterfy elismerésre 
méltó szorgalommal kutatott fel minden adatot és használt fel minden forrást, 
ha ítéleteiben helyenkint elfogult, ez lelkesedésének tudható be, amellyel hősének 
emléket akart állítani. Perényi József. 

B a r n a J á n o s . Fe jeze tek a makói sz ínésze t múltjából . Makó, 
1928. 

Barna János, a magyar színészettörténetnek érdemes munkása, legújabb 
művében a makói színészet eddig ismeretlen múltjából közöl érdekes adalékokat. 
A makói színészet történetével eddig senki sem foglalkozott. Barna János ebben 
a müvében főképen a színlapemlékeket dolgozza fel, pontosan megállapítja a 
makói színeszet késői kezdetét és nagy vonásokban ismerteti Makó színészeté-
nek korszakait. (A legrégibb kor 1883-ig, a második korszak 1903-ig. 1883-ban 
alakul ugyanis a makói színpártoló egyesület, mely 1903-ig működött. 1903-tól 
kezdődik a makói színészet legújabb korszaka.) Meskó Sándor főispán elnök-
lete alatt 1903-ban újból megalakul a színpártoló egyesület, amely célul tűzte 
ki a magyar színeszet új csarnokának, a Hollósy Kornélia-színháznak fölépíté-
sét. Az újonnan épült nyári színházat 1903 augusztus 18-án nyitotta meg 
Zilahy Gyula igazgató. Makónak, sajnálatosan, még ma sincs kőszínháza, pedig 
ilyen nagy és módos város megbírhatná. Makónak Kelemen Lászlóval, Lendvai 
Mártonnal, Hollósy Kornéliával több színészeti értékes emléke van, mint akár-
hány más, téli színházzal rendelkező városnak. Barna Jánosnak ez a munkája 
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előhírnöke annak a készülő miinek, mely ugyancsak az ő hivatott tollából 
fogja elhagyni a s a j t ó t : Makó színészete történetének. Barna János lelkiisme-
retes munkáját örömmel üdvözöljük. Perfnyi József. 

C s e n g e r y J á n o s : P i n d a r o s . Budapest, 1929. 440 o. A Magy. Tud. 
Akadémia kiadása. 

Hálás lehet a miiveit világ annak a kis méhnek, amely a Helikonon 
Pindarosnak álmában ajkára szállt és mézet hintett reá. A thebai költő a 
görög líra legkiválóbb művelője let t . A kardalköltés minden fa j tá ja megcsen-
dült lantján, mindegyikben remekeket alkotot t , de bizonyára már korá t is 
azok a dalai bájol ták el legjobban, amelyekkel a versenyterek bajnokait ma-
gasztalta. Kocsi- és lóversenyek győzteseit, diadalmas ökölvívókat, birkózókat, 
jeles futókat dicsőített ódáiban s á l ta luk a maga nevét is halhatatlanná te t te . 

Mélyen megható, milyen megbecsülésben részesítette kora. Amikor Nagy 
Sándor Kr. e. 335-ben leromboltatta Thebát, a költő szülővárosát, az istenek 
szentélyein kívül egyedül az ő házát kímélte meg s önkezével írta rá: „Pinda-
ros költő házát ne égessétek fel". Az ókor világhíres ökölvívójára, a rhodosi 
Diagorasra írt gyönyörű dalát meg aranybetiikkel vésett márványlapon örökí-
tették meg Pallas Athénének lindosi (Rhodos szigetén) templomában. 

Iodalmunkban az „isteni lantos" eddig ritkán szólalt meg nyelvünkön. 
Fabchich Józsefnek, 1804-ben megjelent fordítása már korábban is élvezhe-
tetlen volt s e derék írónk talán erre a munkájára is gondolt, amikor e dia-
tiehona megszületett: 

„Hogyha magyar könyvre találsz, jó légyen akár rossz, 
Megvegyed, ámbátor olvasod azt sohasem." 

Kívüle Pindaros egyik-másik költeményét magyarosította még Kazinczy 
Ferenc, Pécsi János, Radó Antal, Hegedűs István, Latkóczy Mihály. 

Amikor Döbrentei Gábor (1809-ben) meghallotta Wesselényi Miklóstól, 
liogy Kazinczy Homerost fordítja, így szólt: „Jó kéz nyúl hozzá." Nos, 
Csengery János személyében is h iva to t t férfi vállalkozott Pindarosnak nyelvün-
kön való tolmácsolására. Immár közel félévszázadot kitevő munkássága során 
ismételten tanúbizonyságot nyúj to t t , hogy avatot t fordítója az ókori klasszi-
kusoknak. A római elegiakusok (Catullus, Tibullus, Propertius) után a görög 
tragikus-triászt is átül tet te hozzánk s majd eredeti köntösükben csillogtatta 
azok szépségeit, majd nemzeti formáinkban szólal tat ta meg őket. Pindarosá-
ban megtar to t ta az eredeti, bonyolult, változatos, utolérhetetlenül művészi 
külsejét, úgyhogy annak zenei szépségei tisztán, hamisítatlanul csengenek nyel-
vünkön is. Nyelvművészete segítségével könnyű szerrel bír le minden nehéz-
séget s akár a gyakorlott atléta, simán siklik á t minden akadályon. A thebai 
költő plasztikus, nem egyszer képpé kerekedő szóösszetételeit, velős jelzőit 
(lófékező leány, mélyövű Leda, I I I . ol. dal, ibolyafürtös Evadné, hősszerető 
Arkadia, szende Kharis, VI. ol. dal), magasan szárnyaló nyelvét hűséges máso-
latban kapjuk: az epinikionokat, e pompás görög gyöngyszemeket magyar 
keretbe foglaltan ragyogtat ja . 

Nagy ri tkán fordul elő, hogy egy-egy szót forditat lanul hagy s a költők-
nek engedélyezett szabadságokkal (kedveili, II. olympiai dal 2. stropha 8. v., 
serget, V. ol. dal 2. antistr. 2., vígaszaúl, VIII. ol. dal. 4. str . 5., arkasok, 
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«. h. arkadiaiak, IX. ol. 3. antistr. 3., trónussokat, XIV. ol. str. 14.) is 
módjával él. E pompas kötet ismét beszédesen bizonyítja, hogy az ó-klasszikai 
íormákra rendkívül alkalmas „a mi édes-bájos, erővel teljes, színekben gazdag, 
zengzetes nyelvünk, melytől talán a görög Kharisok sem idegenkednének". (35.1.) 

It t-ott egy kis szépséghiba („Müveik élők másaiként látszottak járni az 
út jókat" VII. ol. 3. epodos 2.), az egyébként tanulságos bevezetésben talán 
helyénvaló lett volna közölni az egész magyar Pindaros-bibliográfiát (a fordí-
tók közül pl. kimaradt Pécsi és Latkóczy, az értekezések közül Hóman Ottó-
nak, valamint Vaszary Dózsának Pindaros életrajza stb.), azonban mindez 
mit sem változtat azon a meggyőződésemen, hogy az új magyar Pindaros egyik 
újabb ékköve műfordító-irodalmunknak. 

Csengery János a Magy. Tud. Akad. első osztályának 1927 május 9-i 
gyűlésén bemutatta Pindaros három ódájának fordítását. Ez alkalommal 
Némethy Géza, az I. osztály elnöke, azzal üdvözölte őt, hogy a magyar Pin-
darossal feltette a koronát műfordítói munkásságára. Anélkül, hogy a magyar 
„princeps philologorunr'-mal vitába akarnék szállni, én a Görög Anthologiát 
szeretném a koronának tekinteni. Ennek magyarítására keresve sem találhat-
nánk megfelelőbbet az ősz szegedi professzornál. Szívünkből kívánjuk, hogy 
adjon az Isten még elég erőt ehhez a gyönyörű munkához! Mező Ferenc. 

Radó A n t a l : A n g o l és a m e r i k a i költők. Budapest, év nélkül, 
191 1. 

Radó Antal műfordítói kiválóságát nem kell szakközönségünk előtt külön 
méltatni. Most megjelent könyve előhangjában múzsájához fordul, kéri annak 
kegyelmét, hogy élete alkonya ne legyen meddő, legyen ihlete, hogy híven 
tudja visszhangzani azt, amit két nagy ország dalmezője termett. Szíve húzza 
о két országhoz, amely Kossuth harcában mellettünk volt s melynek sok szép 
dala csengett bele lantosaink szívébe. 

Az angol és amerikai irodalom legjelesebb költőinek verseit tőről met-
szett, emelkedett magyar nyelven adja. Fordításai mindenütt az eredetinek 
mélységes hatását keltik, alig lehetne helyet felhozni, ahol egy-egy szó csak 
némi kis zökkenést is okoz. Nyelvének muzsikája is visszaadja az eredetinek 
hangulatát. 

Ez a kötet nagy költői tehetségről és hatalmas fordítói készségről tanús-
kodik. A most kísérletező fiatalabbak igazi mintaképül tekintik s joggal, mert 
vele legfeljebb csak egyenlő, do nálánál kiválóbb műfordítót a mai magyar 
irodalomban nem találhatnak. Horváth Béla. 

Y e r s e s k ö n y v e k . 1. Szabolcska Mihály összes költeményeiből. Váloga-
to t t versek könyye. 3. kiadás. Budapest, év nélkül. 216 oldal. Singer és Wolf-
ner kiadása. — 2. Vályi Nagy Géza: Földem. Népem. Budapest, 1929. Kiadja: 
Az Országos Jegyző Árvaház Egyesület irodalmi osztálya. 80 oldal. Ára 4 P. 
— 3. Klimits Lajos: Rohan az élet. Szemere János és Prohászka István festő-
művészek eredeti rajzaival. Második kiadás. Bratislava, 1928. 113 oldal. 

1. Szabolcska Mihály nyugodt szemlélő. Az előtte kitáruló életet magába 
fogadja, átérzi és érzelmeit versbe önti. Elégiás, zenei lélek. Őszinte, tiszta és 
igaz. Világszemlélete egységes. Versei dalolhatok. Tárgya: szerelem vissza-
emlékezésekben és felesége iránt. Az emberi lét. fenntartójának a krisztusi szerete-
te t vallja. Ezzel övezi édesanyját, gyermekeit, a gyermekeket egyáltalában és az 
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összes nem gonosz és nem farizeus emberiséget. Mindenekfölött magyar. Val-
lása Istenfélelem, Krisztus-szeretet és Mária-áhítat. A bibliát a hit legnagy-
szerűbb könyvének tart ja . Advent, Karácsony, a Nagyhét mély ünnepi han-
gulatba ringatja. Egyszer kételye mégis kitör a papi köntös alól. Költői 
segítőtársa a természet. Érzelmeihez innen kölcsönzi a képeket s ha pedig a 
természet a tárgya, ezt emberi vonásokkal ruházza fel. A debrecnei nagy erdő, 
a Hortobágy, az ákácos falu, maga az ákáevirág és fa, a búzavirágos Alföld, 
a vihar, az est, az âlkony, a tűnő nyár, az ősz sokszoros tárgya. A csillagos 
égen elkalandoz, elálmodoz és titokzatossága mélabús sejtelmekbe hálózza. 
A magyar népben a büszkeséget, a bátorságot, a katonát, az önérzetet becsüli. 
Megsiratja a kivándorlókat. Szomorúan gondol arra, mikor e népből csak dala 
és története fog megmaradni. Hazaszeretete elborongó. Részint föl-fölcsillanó 
egyes verseiben, részint nyíltan is kitörő. Elkeseredetten mutat rá négyszázéves 
rabságunkra, sőt mai rabéletünkre is. Ezzel párosul nagy szabadságszeretete. 
Magát az utolsó hegedűsnek véli, ki fölött a divat eljárt, de azért régi nyomo-
kon hirdeti érzéseit és dalol. Tudja, hogy dalai megmaradnak. 

Előadási módja változatos, akár a boldogság izgatja, akár a mélabú vesz 
erőt raj ta. Költeményei dalolható csendéletek. Akár Párisban, akár Genfben, akár 
itthon ébredtek. Sok benne a népdalszeríi. At is mentek dalos világunkba. 
Nincsen benne semmi nagyzás, nagylrangúság, túlzás, dagály, nincsen kihegye-
zett és mégis homályos érzelem, nem hajszol bölcseimi titkokat, sem áfiumos 
delirium, sem izgató mámor nem ragadja el. Semmi póz, semmi tetszelgés. 
Versét nem kell magyarázni. Tiszta, nemes, egyszerű. Közlékeny lelke átérezte, 
átszenvedte verseit. A lágy szenvedély, a szelíd bánat, szeretetteljes álmodozás 
fő jellemvonása. Elbeszélő költeményein is ilyen fájdalmas borulat vonul át. 
Falusi tragédiák, gyermekötletek, népbeli ellentétek balladaszerű átgondolás-
ban tűnnek elő. Rövidség szaggatottság nélkül, villanásszerű, erőteljes hangulat 
riasztó homály nélkül, néha alanyi megszólalással, midőn erőre kap benne a 
gúny és a humor. 

Verselése sokféle, változatos. A kedélyhullámzáshoz mért jambusok vagy 
hangsúlyos versek. Rímelése keresetlen, bár csengő, ha néha nem is t iszta. Nem 
hajhássza csilingelésüket. Szereti a kezdő és végző, vagy a verset átölelő refré-
neket. Ezzel hangsúlyt, erőt ad érzelmeinek. Szerkezete mindig egységes. 

2. „Földem, Népem" voltaképen az Alföld és a magyar paraszt. Föld-
anyánknak hol himnuszos, hol ditirambuszos magasztalása. Ha szaggatott 
voltukban, egyenkint nézzük e rímes vagy rímtelen ditirambokat, hangulat-
törmelékeknek tekinthetjük. Az összes verseket együttvéve nagy tankölte-
ménynek nézhetjük. Egybeforrnak; külön sokszor nyersek, anyagiasak; néme-
lyike visszatetsző. A naptűztől izzadó magyar parasztot dicsőíti munkájában. 
Magyar rapszódiának is nevezhetném. Nincsenek allegóriái, szimbólumai. Nyer-
sen, életteljesen tükrözi vissza, amit lát és hall. Bár néha duzzad a föld illa-
tától, a levegő izzásától és tüneményeitől: szeretete, hite, vallása, lelkesedése 
törzsökös magyar. Szinte beleéli magát az agrár-érzésbe. Mintha maga is vetne, 
szénát hordana, aratna, marhát etetne, szérűn táncolna, őrlene, boronálna, 
gépet hajtana, vihart szenvedne, rőzsét szedne, pásztortüzet ülne. A paraszt 
hőssé magasztosul benne. Ezt kifejezve, nem riad vissza a rapszódiás előadás-
tól, a dagálytól sem. Színdús, festői képek vonulnak el. Szinte tombol-
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лак, lármáznak. Nagy impresszionista, ennélfogva jobbára leírásokat, ké-
peket kapunk. Dalolható verse nincsen. A hazahas lángolás éppen a 
magyar Tiborcok hangulatában tör elő. Lírája, bár nem egyszerű, de közvetlen 
ée bensőséges. 

3. „Rohan az élet". Hová rohan? Kliinits szerint csak a halálba! Ámde 
ezt egyénileg semmivel sem indokolja, csak jajong, nyöszörög, fájósán zokog. 
Hogyha ily indokolatlanul teszi, valószínűleg van egy érzékalatti oka, melyre 
nem ismert rá és akkor az egész nem szenvedély, nem lelki szenvedés, csak 
betegség. Az orvos azt mondaná: pathológia. A megindokolható belsőség hiány-
zik. Kedveli az éjszakákat, az álmot, a temetőt, a hulló csillagokat, az elszakadt 
lombokat, sírokat, a csatatér hulláit, nerói gyújtogatást, de ezt is néha zava-
rosan, kiforratlanul tünteti elénk. Igaz, hogy az életből kiragadott egy-egy 
enyhebb, megnyugtatóbb sugár is tör elő és áhítja a szeretetet, van hite és 
vallása. Annál összhangtalanabb a jajongása. Közönyös rezignációt, nem költői 
megnyilatkozásokat olvasunk. Mivel nincsen mélyen járó problémája, melyet 
érthetővé tudna tenni, szomorúsága, kétségbeesése, öntemetése meg nem ható. 
Halvány képfoszlányok úsznak előttünk, mint a mellékelt rajzok. Keresett 
hangulat és szükségtelen dagály jellemzi ezeket a verssorokat. Formai készsége 
megfelelő, a tartalmat azonban nem tudja hangulatossá, cselekvővé, igazi köl-
teménnyé alakítani. Lírája ennélfogva nem dalképes, csak verseket' ad. Elég 
gördülékeny verseket. Morvuy Győző. 

Ozorayné K á l m á n M a r g i t : Halá los összetartozás . Az újraélés 
színjátéka. Budapest, 1929. 242 1. Katz G. kiadása. 

A reinkarnáció poétikus feldolgozása. A szerzőnek erős a meggyőző-
dése, hogy sokkal kevesebb öngyilkosság történne a világon, ha az emberek 
hinnének a soha el nem múlásban. A színdarabban egy emberpár vívja meg 
szerelmi harcát különböző korokban és szerepekben. A férti a ridegségéért 
nem érhette el az egyetlen férfit, akihez feltekint. A hindu hitregén és 
görög mitológián á t eljutunk a középkori német keresztes vitézek harcterére, 
az angol restaurációs időkbe, a francia imperializmus korába, a mult század 
köztársasági mozgalmaiba és a vi'ágháborúba. 

A színjátéknak szokatlanul hosszú (34 oldalas) előszava sokkal sike-
rültebb, mint maga a munka. A háborút követő léhább életfelfogásért a mo-
dern nőt teszi felelőssé. Szerinte a legtöbb í'érü inkább vállalkoznék szerelmese 
elérhetéséért a szegényes házasságra, mint a mai nő, aki semmiképpen nem 
akar lemondani arról az öltözködési luxusról, ami legtöbbjét meg sem illeti 
és amit egy férfi alig tudhat előteremteni. 

A színdarabnak is vannak határozottan értékes gondolatai, de stílusa 
nem egészen kiforrott; fárasztó. Előadásra hálátlan, hatástalan, könyv-
drámának pedig nem elég érdekes. Gyakran használja azt a rég elavult, unal-
mas formát, melyet a régi színpadi szerzők félre megjegyzéssel jelöltek: mikor 
a színész elfordul partnerétől és a közönség felé hangosan gondolkodik, ön-
magában beszél. Nagyon kellemetlenül hat a szövegben a sok fölösleges 
vessző. Fölösleges kötőjelek: Isten-igazságossa (XXIII. o.), dolgok-akarata 
(XXVII. o.) Buddha-tana (XXXII. o.). Fölösleges igekötők: eluralkodni 
(XXII. és XXVIII. o.), leközöl (XXII. o.). Amelyben (X. o.), amitől (XX. o.), 
amely (XXI. o.) és amelyben (XXIII. o.) vonatkozó névmásokkal kezd új 
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mondatot. Fölösleges idegen szók: a meghasonlásra inklináló lélekben reve-
lálni (XXIX. o.). Magyartalan kifejezések: De ha ön eltávozik és én nem 
találok reá (önre helyett, 87. 1.), elveszem magamnak (130. 1.). 

Nagy kellemetlenséget okoz az olvasónak a nyomda hanyagsága is. 
Egyenesen szemfájást okoz a sok É és ö, melyek a nagy betűk közé szedve 
csak a kis betűk nagyságát érik el. Szabó István Andor. 

Móricz Z s i g m o n d : Á g y t a k a r ó . Kis regények. Budapest, 1928. 286 1. 
Az Athenauem kiadása. 

Öt kis regény. Az Agytakaró mesteri rajza a férj és családapa lelki 
tusájának, ravaszkodásaínak, mikor kissé megunva a házaséletet, fellobban 
egy csínos lány látásakor. — Klärchen egy osztrák fürdő directrice-sze. 
Kalandra éhes szép leány. Flörtölni kezd egy magyar fürdővendéggel, aki 
azonban úgy oldja meg a csomót, hogy odasürgönyzi feleségét. — A Nemezis 
és a Kamaszok témája a kisvárosi élet mindent elposványosító hatása, néhol 
talán túlzott színekkel festve. — Az asztalos egy felfelé nősült iparos tra-
gédiája. 

Móricz Zsigmond szokott naturalizmusával megírt érdekes kis regények 
ezek. A címkép ellen van egy kis kifogásunk. Simon György János kissé 
elsiette a dolgot. Nem olvasta el, hogy nemcsak az elsőnek tett és az egész 
gyűjteményt is erről elnevezett regény címe mond ágytakarót, hanem a regény-
ben is határozottan ágytakaróról van szó, nem pedig arról, amit Simon 
rajzolt : paplanról. —ó—r. 

Berecz D e z s ő : Párhaj . Elbeszélések & egyfelvonásosok.. Sopron, 
1928. 192 1. A Frankenburg Irodalmi Kör kiadása. 

A kötet első elbeszélése, a Párbaj : a nő és a férfi örökös harcáról 
szól. A festőművész egy ismeretlen nőnek felajánlja, hogy lefesti; sikerül a 
nő hiúságára hatnia: még aktot is hajlandó állni. A férfi csak a művész sze-
mével nézi a meztelen nőt ós megsérti, de a távozó nő után kétségbeesve 
vágyódik. A befejezést a szerzőnek jobban kellett volna indokolnia. — Pater 
Bomualdus-bau a sanct-gallcni esetet úgy adja elő, hogy az együgyű barát 
szerepét megszépíti, a barát tud magyarul, tőlünk származott olyan messzire. 
— Legmélyebben szánt Sarolta átka c. elbeszélése. Géza fejedelem haldoklik; 
Koppány szerelmesen ostromolja a királynét, hogy legyen a felesége s maradi 
jon az egesz ország pogány, ne hozzák ide más isten papjait, más ország 
zsoldosait; no tanítsanak minket térdenállásra, olvasómorzsolásra; a magyar 
jó bolond, hüvelyben felejti kardját, pedig okosabb lenne, ha kiebrudalná a 
sok silány németet, csehet, morvát és visszatérne Hadúrhoz, aki századokon 
keresztül megtartotta becsületben dicsőségben. A királyné nem hallgat a 
pogányra, hanem megátkozza. — Sigismundus-ban Lajos orleansi herceg 
útban van Magyarország felé, hogy Mária királynőt feleségül kérje, mikor 
Sigismundus, brandenburgi őrgróf azt pletykálja neki, hogy a magyarok 
tőrbe csalják. Lajos visszafordul. — Az Attak Herczeg Ferenc Gyurkovics-
leányok stílusában megírt jóízű bohózat. 

Berecz Dezső stílusa kellomes, nyelvérzéke kifogástalan. Egyetlen kife-
jezésére figyelmeztetjük : a kutya nem ellik (46. 1.), hanem fiadzik. (Sz.) 
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Komédiások . D i t r ó i Mór E m l é k i r a t a i . Budapest, 1929. 
Ditrói Mór, a Kolozsvári Nemzeti Színháznak egykori bérlő-igazgatója, 

utóbb a budapesti Vígszínház művészi igazgatója, Komédiások címen tanul-
ságos és értékes könyvben tette közzé emlékeit. Ditrói, ki most 77 éves, a 
magyar színészetnek igen érdemes, tanult, hasznos tagja volt. Alig, hogy 
letette az érettségi vizsgálatot, feljött szülővárosából, Kolozsvárról a pesti 
színiiskolába, hol Paulay Ede ós Szigeti József voltak tanárai, de rendes 
hallgatója volt az egyetem bölcsészeti karának is, hol Toldy Ferenc és Gre-
guss Ágost előadásait hallgatta. Tanulmányainak befejezése után 1874-ben 
Kolozsvárra szerződött, innen Kassára, majd rövid ideig a budapesti Nép-
színház tagja volt, azután Krecsányi társulatánál működött, aztán Sopron-
ban, Székesfehérváron, Szabadkán, Nagybecskereken végigpróbálta a vándor-
színészek sorsát, míg végre visszakerült Kolozsvárra, hol 1896-ig volt a szín-
ház igazgatója és rendezője. Mikor a millenium esztendejében megnyílt a Víg-
színház, idehívták a színház bérlői művezető-igazgatónak és ebben az állásá-
ban megmaradt nyugdíjba vonulásáig. 

Ditrói könyve tulajdonképpen két főrészből áll. Az első részben ifjúsá-
gáról, tanulmányáról, vándorlásának esztendeiről és a kolozsvári színháznál 
mint igazgató eltöltött éveiről számol be. A második rész a Vígszínház tör-
ténetét foglalja magában. Mindkét rész egyformán tar that számot a magyar 
színészet történetével foglalkozók részéről mo'.eg érdeklődésre. Az elsőben 
sok oly adatot őrzött meg, amelyek sehol fel nem lelhetők, a második teljesen 
új. Ditrói rajongója a magyar színészetnek, amelynek egész életét, minden 
tehetségét áldozta, őszintén és közvetlenül számol be emlékeiről. Büszkén 
jelenti ki: „ha újból születnék, megint csak színész lennék!" Ditrói azok gár-
dájából való, kik nem anyagi jólétet, tündöklést, hírt kerestek a színészetnél, 
hanem akik nemzeti missziót teljesítettek és a magyar művészetnek rajongás 
eig lelkes apostolai voltak. Minden 'gondolatával, minden érzésével szolgálta 
a magyar múzsát, melynek egyik leghivatottabb papja volt. Mint színész és 
mint rendező egyaránt kiváló. De jeles mint író is. Most megjelent könyve 
írói készségének is fényes bizonysága. Irodalmunk kevés ilynemű, jeles művel 
dicsekszik. Könyve kellemes és élvezetes olvasmány a nagyközönség számára, 
a szakember pedig mint megbecsülhetetlen és megbízható forrásmunkát for-
gathatja haszonnal. Perényi József. 

Mit vesz te t t a m a g y a r sz ínésze t Trianon á l t a l ? Színészeti tér-
kép. Kiadta az Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézet Propaganda-osz-
tálya. Budapest, 1928. Ára 1 pengő. 

Az előttünk fekvő érdekes és tanulságos színészeti térkép B. Kovács 
Andor terve alapján készült és a ra j ta tailálható adatokat Erődi Jenő állí-
tot ta össze. Ennek a térképnek a célja, hogy feltüntesse, hogy Nagymagyar-
országnak közel 150 esztendős színészete mely színházait vesztette el igaz-
ságtalanul, s melyeket hagyott meg részünkre a gyilkos trianoni béke (?). 
Ez a gyalázatos megcsonkítás ezernél több színészt haigyott kenyér nélkül, 
tönkretette az 54 éves Színész Nyugdíjintézetet és ma kimutathatólag 580 
nyugdíjas színész, özvegy és árva küzd az éhhalállal. Sok keserű tanúságot 
vonhatunk le ennek a térképnek adataiból. A térkép adatainak összeállítója 
az ország régi és új határain belül megjelöli mindazokat a városokat, ame-
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lyekben állandó színházépület volt, az épület emelésének évszámával — ille-
tőleg az időpont megjelölésével, amikor elsőízben jártak a városban magyar 
színészek és megjelöli azokat a helyeket is, amelyeken állandó színházépület 
nem volt ugyan, de ahol alkalmas termekben működött a magyar színészet. 
Ezekből az adatokból látható, hogy a Csehszlovákiához csatolt területen 
19 állandó színházépület volt. Ezek közül a legrégibb emlékek Nagyszombat-
hoz fűződnek, ahol már 1692-ben volt az első színi előadás. E terület leg-
fiatalabb színháza az ungvári (1907). Az elveszettek közt van a pozsonyi 
(1776), a kassai (1789), a nyitrai (1883), a beregszászi (1834) s mások, 
ezeken kívül még 54 helyen talált hajlékot a magyar színészet. A Romániá-
hoz csatolt területen volt 22 állandó színházépület. Ezek közül a legősibb telep a 
kolozsvári, ahol 1792-től volt színi előadás. Ezen a területen vesztettük el 
legértékesebb színházainkat, a kolozsvárin kívül 'a nagyváradit, aradit, maros-
vásárhelvit, temesvárit, nagyszebenit, máramarosszigetit és más nevezetesebb, 
a magyar színészet történetében fontos szerepet játszó helyeket. A 23 állandó 
ezínházon kívül 58 helyen működtek magyar színtársulatok. A Jugoszláviá-
hoz csatolt területen volt a szabadkai színház és ezeken kívül 8 állandó 
színházépület és 34 városban találtak alkalmas színháztermeket a magyar 
színészek. 

Csonka-Magyarország területén van összesen 65 színház, ebből Buda-
pesten 20; a vidéki városok közül csak Debrecennek van 2 színháza. 

A térkép mint propagandaeszköz megfelel céljának, de színészettörténeti 
szempontból sok kifogás alá esik. Kár, hogy a jóravaló gondolatot a térkép 
tervezői nem oldották meg tökéletesen. A tervezők egy kissé felületesen jártak 
el, mert összezavarják az iskolai drámák előadásait a világi színészet elő» 
adásaival, holott feladatuk az le t t volna, hogy az első magyar előadástól 
kezdve állítsák egybe a magyar nyelvű színészet feltűnését és azután az 
önálló színházi épületek emelését. Aki a térkép után akarna fogalmat alkotni 
a magyar színészet fejlődéséről furcsa képet kapna. Így pl. a magyar szí-
nészet kiindulási pontja Nagyszombat (1692), pedig ott ekkor csak iskolai 
dráma volt. Sopron a térkép szerint megelőzte volna Kolozsvárt (1768—1792) 
stb., stb. Általában a legtöbb helyen az állandó színház építésének időpontját 
jelzik a tervezők. 

A tervezők a térkép magyarázatát francia, angol, német és o'asz nyel-
ven is közlik. Ha egy kis körültekintéssel és nagyobb gonddal valósítják meg 
a térképnek különben életrevaló gondolatát, nemcsak kiváló propaganda-célt 
szolgáló eszközt, de színészettörténeti szempontból is igen hasznos és tanul-
ságos szemléltető képet adhattak volna. —i. 

R é v a y J ó z s e f : Zarándokút a szenthe lyekre . Budapest. Év nél-
kül. 520 oldal. Franklin-Társulat. 

Ez a díszesen kiállított könyv elvezet bennünket számos zarándokhelyre. 
Majdnem kétezer év óta keresik az emberek a búcsűjáróhelyeket, mert imád-
kozni ugyan mindenhol lehet, de mégis vannak helyek, ahol az imádkozást mé-
lyebbnek, őszintébbnek érzik. A magyarok is régóta kedvelik a zarándokhelye^ 
ket, már Szent István király építtetett zarándokmenhelyeket Rómában, Jeru-
zsálemben, Konstantinápolyban. 

Legtöbbet foglalkozik a szerző Jézus életének, szűz Mária csodáinak és 
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Rómában a vértanuk szenvedéseinek zarándokhelyeivel. Mély áhítattal vezeti 
az olvasót a szent helyekre, színes szavakkal meséli el a csodálatos legendákat. 
Nem egyszer úgy érezzük, hogy szinte mi is résztveszünk a zarándokúton 6 mi 
is megtaláljuk a kegyelmek forrásainál lelkünk békéjét. 

De ez is az író óhaja, ö a zarándokhelyek fölkeresésével két ősi ellen-
séget akar megölni: magunkban a bűnt, a világban a rideg közönyösséget. 
Aki elolvassa ezt a szép könyvet, sok lelki vigaszt és nagy megnyugvást fog 
találni benne. 

A tanulságos előszót Lepold Antal esztergomi prelátus-kanonok írta a 
könyvhöz. B. B. 

T r a v n i k J e n ő : A társ ta lan költő. Vajda János emlékezete. Győr, 
1928. 21 1. 

Vajda lános költészetével az újabb időben meglehetősen sokan foglal-
koznak. A szerző szerint Vajda János nem született a boldogságra, amilyen 
mértékben ő szabta meg ennek a boldogságnak nagyságát, végletes és egyetlen 
változathoz kötött voltát. Sokkal őszintébb volt, mintsem ne tudta volna, 
hogy boldogtalanságának főoka önnön lényében rejlett. Pesszimizmusa nem 
elvi, filozófiai állásfoglalás, hanem visszahatás szélsőséges idealizmusára. 
Élettagadás és életigenlés közt vergődik a költő lelke. Lemondás és vígasz-
talódás egymást űzi nála. Vajda János átmeneti jelenség a materializmus és 
új idealizmus mesgyéjén. Volt hite, de ez nem volt elég erős ahhoz, hogy 
állandó megnyugvást merítsen belő'e. Művészete költeményeinek csak egy 
aránylag csekélyebb részében éri el a művet alkotó tényezők klasszikus össz-
hangját, a megoldás maradéknélküli bevégzettségét. 

A kis munka alapos tanulmány, rajongó irodalmi szeretet eredménye s 
igen alkalmas a költő iránti érdeklődés fokozására. th. 

E e s e d i I s t v á n : H o r t o b á g y i é letképek. Debrecen, 1927. 103 1. 
Kis novellák gyűjteménye ez a könyv. Kedves apró történetek, bennük 

ég a magyar fa j szeretete, a nemtörődömségünkön érzett keserűség, a csendes 
humor és a tennivalókra vonatkozó egy-két útmutatás. Stílusa, előadása 
jóízű, magyaros, amint magyar az a levegő, amely átlengi a hortobágyi 
pusztát ennek a kis könyvnek minden sorában. Kár, hogy képei, melyek 
különben igen jól vannak ogybeválogatva, a nyomda gyengesége miatt nem 
a legszebben sikerültek. th. 

Y a s s B é l a : Le R o m a n F r a n ç a i s (les o r i g i n e s a nos jours . 
Paris, 1927. 192 1. 

E folyóirat soha nem tekintette céljának, hogy idegen nemzet idegen 
nyelvén megjelent munkáit, még ha szorosan irodalomtörténeti jellegű műről 
is van szó, ismertesse, l'ass Béla könyvével szemben azonban ùgv érezzük, 
kötelességünk kivételt tenni, mert könyve — bár francia nyelven s a francia 
irodalomról szól — magyar nemzeti szempontból is jelentőséggel bír, amit 
S. Rocheblave, a Sorbonne kiváló tudósa a legtalálóbban így jellemzett Vasa 
Béla könyve elé írt előszavában: „Vass Béla terve és a tervének sikerült 
formába öntése, hogy a francia irodalmat megismertesse hazájában és az 
Űj-Magyarországot velünk, önzetlenségével és a francia irodalom nagy isme-
retével, határozott figyelmet érdemel." 
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Aki S. Rocheblave előszavát elolvassa, mindent megtud, amit e sok 
értéket rej tő mű szerzőjéről, magáról a műről, a magyar-francia kultúr-
kapceolatokról nagy vonásokban tudnia kell, hogy Vass Béla könyvét meg-
érthesse és élvezhesse. És Rocheblave annyira találóan jellemezte Vass Bélát 
és munkáját, hogy ha előszavából néhány megállapítását magyar fordításban 
közöljük, a mű részletesebb ismertetése alól felmentve érezhetjük magunkat. 
„Vass Béla szándéka, hogy rövid, értelmes áttekintést nyújtson és biztos 
vezető legyen a francia regényirodalom útvesztőiben — sikerült." „Ez a 
munka nagy kutatásokat, olvasottságot, szorgalmat, lelkiismeretességet és 
határozott ítéletet igényelt." „Főleg a diáksághoz fordul, akik osztályozva, 
jellemezve és jól kiválasztott idézetekben ismerhetik meg az utolsó századok 
és a XX. század francia regényirodalmának fontos mozzanatait." „A modern 
regénynél — szerencsés ötlet — nagyon rövid, kerüli a fölösleges kritikát, 
mert időre van szükség, hogy a ma aratásából megkülönböztethessük a magot 
a szalmától." 

Ami most már a mi véleményünk, néhány vonással azt is megrögzítjük. 
A mű beosztása világos és áttekinthető. Ez az irodalomtörténetíró Vass 
Bélának élvezetes értéke. Az egyes írók jellemzését követő e nagy olvasott-
ságról, széles ismeretkörről tanúskodó bibliográfiai vázlatai a francia irodalom-
mal tudományosan foglalkozó — főleg francia szakos — tanárjelöltjeinknek 
igen nagy hasznát jelenti. De mert magunkévá tesszük S. Rocheblave meg-
állapítását, hogy e könyv „semmiesetre sem marad Franciországban észre-
vétlen s éppen ezért örömmel ismertetjük", megkockáztatjuk, mint kritikai 
véleményt, hogy jól tette volna a szerző, ha bibliográfiai vázlataiban — éppen 
a francia-magyar kultúrkapcsolatok kimélyítósére s főleg nemzetünk nagy 
kulturális fejlettségének igazolására — felvett volna néhány magyar nyelven 
megjelent s a francia írókról szóló tanulmányt is. Végül sem a mű kiváló 
szerzőjével, sem S. Rocheblaveval nem tudunk abban egyetérteni, hogy „sze-
rencsés ötlet volt a modern regénynél kerülni a «fölösleges» kritikát". Ennek 
ellenkezőjére éppen a magyar irodalom utolsó negyedszázada t an í to t t meg 
elsősorban. S e felfogásunk jogosultságát Pintér Jenő és Horváth János tudó» 
mányos gyakorlata igazolja. Zr. 


