
B Í R Á L A T O K . 

Merényi Oszkár: A magyar lélek története. Kaposvár, 1929. 
Szabó-könyvnyomda. 70 1. 

A szerző a magyar irodalom története alapján írja meg a magyar lélek 
történetét. Foglalkozik a magyarság ősi lelki tulajdonságaival, azután a tör-
téneti cselekmények, helyzetek, szellemi áramlatok hatását, eredményeit raj-
zolja meg, elemzi és értékeli. Fejtegetésének nem egy részlete rendkívül meg-
kapó, sokszor eredeti, gyakran meggyőző. Megállapításai és kritikái ügyesek 
és igazságosak. Nem egy korszakot ós írót oly sikerülten jellemez, hogy az 
irodalomtudomány is kénytelen lesz egynéhány megállapításával számolni. 
(Különösen az irodalmi események rajzánál és több klasszikus írónk szellemi 
képének összeállításánál.) Általában szellemtörténeti alapon, művelődéstörté-
neti fejlődéstörténetek értéktudományi alapon ad, figyelmet fordítva a tago-
zódásokra, fokozatokra, típusokra, egyéniségekre és sztrukturákra. 

Akárcsak az, hogy az irodalomtörténetet, teljesen elhibázottan, filozó-
fiává változtatja, az egymásutánt és az összefüggést nem elég logikusan és 
arányosan építi fel, egyes mozzanatokat túlbecsül, az irodalmi életet nem 
emeli ki eléggé és nem kerekíti ki teljessé, az írókat tetszése szerint, sokszor 
teljesen önkényesen válogatja ki, illeszti be, számtalan fontos, jellemző és érté-
kes írót és müvet egészen mellőz. Az író túlságosan rabjává lett a romantikus 
szellemtudományi módszernek, ami főleg a szerkesztésben, a jellemzésben, az 
alapeszme és az eredmények megállapításánál bosszulta meg magát. Nem egé-
szen kiforrva, nem elég mély és átgondolt előtanulmányok folytán, nem tesz 
éles különbséget lélek éa szellem között, az irodalomtörténetet csak mellékesen 
használja fel, megállapításainak illusztrálására. Értékelméletileg nem kellően 
iskolázott. A kiegyezés utáni és mai magyar irodalomról alig van mondani-
valója és az is elnagyolt. Különösen fájlaljuk, hogy nem lá t ja meg az egye-
temes és szükséges, sőt hasznos mozzanatokat és alkotásokat és nem méltatja 
a mai felfelé törekvő eszményeket, szellemet és dokumentumokat, amelyek újjá-
születésről és pezsdülő irodalmi életről, alkotó kedvről és tehetségről, sőt ered-
ményekről tanúskodnak. 

Mindezen hiányok és gyengék ellenére, a műben oly sok érték van, hogy 
irodalomtörténeti elmélyítése és gondos átdolgozása esetén, tetszetősebb és 
finomabb kiadásban, jó szolgálatokat tehetne az ifjúság és a nagyközönség 
körében, a magyar irodalom megértése, megkedveltetése és élvezni tudása 
érdekében, kiegészítve Riedl, Beöthy, Császár, Sik, Pintér, Kállay és Bánhegyi 
kis népszerű irodalomtörténeti tükreinek szempontjait. B. M. 
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Turóczi-Trostler József: Entwicklungsgang- der ungarischen 
L i t e r a t u r . LI. Renaissance und Humanismus. Budapest, 1930. Verlag der 
ungarischen Goethegesellschaft. 28 1. 

A szerző a magyar irodalom fejlődésmenetéből: a renaissance ée a huma-
nizmus két összefüggő állomását rajzolja meg röviden a külföldi laikusok 
és szakomberek részére. Szellemi képeket fest, szellemtudományi és szellem-
történeti célkitűzéssel és módszerrel, mindig megjelölvén szellemi életünk for-
rásait, kapcsolatait, lényeges, jellemző vonásait, alkotásait, eredményeit, hatá-
sait, értékeit. Fejtegetéseiben idegenszerű, sőt külföldi mértéket alkalmaz, a 
renaissancet főleg az olasz irodalommal, a humanizmust kiváltképen Erasmus 
műveivel méri össze, amiből következik, hogy hazai szellemi viszonyainkat és 
eredményeinket sokszor túlélés világításba helyezi és metszően hideg kritikai 
légkörben értékeli. Szerintünk mindkét korszak irodalmi nívóját, eredményeit, 
hatásait, a magunk nemzeti szellemi fejlődésmenetéhez mértnek, megfelelőnek 
lehet minősíteni és a külföld részére is beállítani, mert a magyar lélek nehéz-
kes, tartózkodó, do mély, életteljes, irodalmi érzékű, eredeti alkotó szelleme, 
a maga lehetőségeinek, szükségleteinek, sajátosságainak megfelplően dolgozta 
át a külföldi szellemi áramlatokat, s ha lassabban végezte is el ezt az 
áthasonítást, ez érthető és tormészetes, tehát helyeselhető, sőt értékesíthető, 
mert egyrészt a hazai gazdasági, társadalmi, kulturális, szellemi viszonyok 
elmaradottabbak voltak, másrészt nemzetfenntartási és európavédelmi har-
cokkal voltunk elfoglalva, végül, mert szellemünk lényegével és szükségétéivé! 
sem mindenben egyeztek meg. Turóczinak mindezt ki kellett volna fejtenie, 
főleg a kritikus és az elfogulatlan külföld részére, hadd lássa a magyar szel-
lemi viszonyok okait, s t ruktúrá já t , értékeit, tudományos szellemben megvilá-
gítva. A magyar irodalom renaissance és humanizmusa lassabban ée másképen 
alkuit ki és hatolt bele szellemi életünkbe, terjeszkedő, jótékony és hatásos 
szerepe és bekapcsolódása szervessé alakult, sőt első követőire is büszkék lehe-
tünk, még ha az áramlatok külföldi képviselőivel hasonlítjuk is össze (mert 
azok se különbek a miénknél, legalább is nem minden tekintetben.) Turóczinak 
fel kellett volna használnia az alkalmat, hogy nemzeti lelkünk és szellemünk 
korabeli és állandó vonásait megállapítsa, megértesse, megkedveltesse. Az is 
kár, hogy túlzásba viszi a filozófiai, szellemtudományi módszerű összkép raj-
zolást, mert az irodalomtörténetnek elsősorban mégis csak írókkal és műveik-
kell kell foglalkozni. Turóczi pedig akkori irodalmi alkotásainkat alig ismerteti 
és nem eléggé becsüli meg, mivel csak abszolút, virágiiodalmi értékkel nem bír-
nak. Megfeledkezik azonban azon müvek kortörténeti és világirodalomtörténeti, 
szervezeti és fejlődéetani vonatkozásairól és éppen ezért nem veszi észire, hogy 
a külföldi művek sem igen múlják felül ezeket az irodalmi, vagy művészi érték 
szempontjából. Túlcsapongó racionalizmusa, mertjv irodalomszemlélete meg-
bosszulja magát. Az összehasonlító, a strukturális, a fejlődéstörténeti, a tipi-
záló módszerekkel felismerte volna az eltérő típusút, a lssúbb tempójút, a jó-
zanabb, a nehezebb viszonyok között élő magyar szellemet és az annak meg-
felelő irodalmi alkotásokat és akkor könnyű lett volna felkarolni, éltető nap-
Sugárban megfürdetni az élet vizében, megkedveltetni és szeretetükbe ajánlani 
az idegen szelleműeknek. Azonban mindezen fogyatkozások ellenére is el kell 
ismernünk, hogy Turóczi munkája alapos, eredeti, organikus, tanulságos, érde-
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kes, szellemes munka. Ha mélyen szántó átdolgozásra, simításra, kiegészítésre 
szorul is, érdemes vele foglalkozni sok értékes szempontja miatt. B. M. 

Kelemen Ferenc: Az úszó sziget lakói. A makói községi polg. 
leányiskola 1928/29. évi értesítője, 5—16 1. 

A szépirodalmi színű cím ala t t a szerző Gárdonyi Géza szüleinek rövidre . 
fogott élet- ós jellemrajzát adja irodalmi források alapján. Rokonszenves voná-
sokkal mutat ja be a nagy író egyszerű atyját, a szabadságharc egykori fegy-
vergyárosát, az ügyes, értelmes és olvasott gépészt, ki t úgy látszik, veleszüle-
tett nyughatatlan természete sodor egyik helyről a másikra, ami végeredmény-
ben családi jólétének fokozatos leromlását vonta maga után. Melegen jellemzi 
az anyát, kinek élete olyan, mint minden igazi jó anyáé és feleségé; szereteté-
nek lángja csak óg, övéit körülsugározza és soha meg nem fogyatkozik. A szerző 
belevonja Gárdonyi néhány szép s t rófá já t is, melyekben szülei iránti mélységes 
fiúi szeretete nyilatkozik. Célja irodalomtörténeti: „A két egyszerű öregember-
ből Gárdonyiba is átütődött egy-két jellegzetes vonás, egy-egy emlék vagy 
s zokás . . . ée ezek ismerete révén megértéséhez közelebb jutunk." E célt a szerző 
ügyes összefoglalásával körülbelül el is érte. N. S. 

Oláh Gábor: Tóth Árpád költészete. A debreceni m. kir. állami 
Fazekas Mihály reáliskola értesítője az 1928/29. évről. 

Oláh Gábor о gyöngéd érzéssel á thatot t tanulmányában Tóth Árpád köl-
tészetét jellemzi. Tóth Árpád költészete három paradoxon művészi feloldása: 
a) hogyan lehet a modern élet hétköznapi dolgaiból költői világot teremteni; 
b) hogyan lehet a mindennapi szavakból szokatlan ú j szépségeket előhívni; 
v) hogyan lehet az örök halálra készültségnek, a fáradt, lemondásnak elevenen 
lüktető életet adni. Oláh Gábor tanulmánya öt részre oszlik. Külön szól Tóth 
Árpád költészetéről általában; azután érzelmi, majd természetfestő lírá-
járól, végül stílus- és formaművészetéről. Tóth Árpád költészetének érzelmi 
tartalma a szelid bánat. Beteg tüdeje szenteli fel arra, hogy magán keresztül 
meglássa és elmondja a földi lét álmait, vágyait és panaszait. A szépítő szo-
morúság ködén á t nézi a természetet, a szerelmet és a halált. Természetfestő 
líráját báj jellemzi. Képzelete festői és szabatos; egyideig festőművésznek is 
készült. Nyelve elgáns; magyarság és modernség, hagyomány és újszerűség 
ölelkeznek benne. Formaművészete kitűnő műfordítóvá avatja. Irodalmi hatásai 
közül Samain, Wilde és Keats említhetők. Általában érzésköre nem gazdag; 
egy húron játszik, de bámulatos variációkkal. A férfias bájt ő képviseli a 
magyar költészetben. N. S. 

Semetkay József: Mécs László. A salgótarjáni Chorin Ferenc-reál-
gimn. 1928/29. tanévi értesítője. 7—27 1. 

Semetkay József e tanulmányában Mécs László, a jónevű felvidéki költő 
költészetének rendszeres széptani méltatását adja az életrajzi adatok mellőzé-
sével. Jellemzi költői egyéniségét, ismerteti tárgykörét, eszmevilágát, rendszerezi 
művészi sajátságait. Tanulmánya elojén és végén hangsúlyozza Mécs László 
költészetének élrnónyszerűségét, igazságát; költői és emberi egyénisége szoros 
összefüggését. Mécs, mint költő és ember őszinte, közvetlen és közlékeny. De 
lelke és költészete kettős: egyfelől fogékony az életkedv és életöröm iránt, 
másfelől keserű, aggódó és gyötrődő. Már az a tulajdonsága, hogy minden 
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örömben meglátja a múlandóságot, hogy átérzi és átéli a kor szenvedéseit, nem 
engedi, hogy költészete tiszta derű és harmónia legyen. Egyik fő jellemvonása 
a vallásosság, melyre nemcsak születése, iskolája s papi pályája vezette, hanem 
költői tehetségének természete is. Vallásossága az alapja világnézetének, szo-
ciális felfogásának s költői hivatásérzetének is. De nem az általánosra halvá-
nyult, felekezetek felett álló vallásosság, mint eddig egy-két ismertetője állí-
tot ta , hanem a tiszta katholikum. Semetkay erre vonatkozólag meggyőző 
számú idézetet hoz fel. Jellemző vonásai még a nemzeti és szociális érzés. 
A szerző megállapítja, hogy Mécs lantján mind erősebben zeng magyar nem-
zeti érzése; különösen sokat foglalkoztatja a felvidéki magyarság soma. Szo-
ciális költészeto két nagyobb körre osztható: az egyik a társadalmi állapotok 
kórképét, a másik az orvoslás módját adja. Végül gyakori ihletője a természet. 
Mécs művészi sajátságaiként megállapítja: érzékét a fenséges iránt, érzelmi ere-
jét, képzelete hatalmát, nyelve gazdagságát s formamüvészetét. Hibáit, mint 
olvkori prózaiságát, pongyolaságát alkalmilag említi. A dolgozat néhány 
vonással mindenesetre hozzájárul Mécs költői képének kritikai kialakításához. 

N. S. 

Bodó Jenő: Iskolánk leveles ládájából. A csurgói ref. Csoko-
nai Vitéz Mihály-reálgimn. értesítője az 1928/29. évről. 

Bodó Jenő tanár о cím a la t t a csurgói ref. reálgimnázium tulajdonában 
levő s jelentősebb irodalomtörténeti személyektől származó leveleket közli. 
A levelek érdekét inkább írójuk személye, mint tartalmuk adja; a legtöbb ma-
gánérdekű az irodalomtörténeti adat — sajnos —, igen kevés, s amennyiben 
van, azt a tudomány már értékesítette. Érdekesebb Csokonai Vitéz Mihály 
levele 1799. jún. 2. kelettel, melyben csurgói pedagógiai tervéről nyilatkozik. 
Általánosabb érdeklődésre számíthatnak még K'sfaludy Sándor, Deák Ferenc 
s Baksav Sándor levelei. N. S. 

Szerémy Zoltán: Emlékeim a régi jó időkből. Budapest, 
1930. Kiadja a Budapesti Színészek Szövetsége 288 1. 

Szerémy Zoltán negyvenesztendős színpadi pályafutása után kiadta emlék-
iratait és ezzel lerótta kötelességét a magyar színpad és a magyar művészet 
iránt. Szerémy Zoltán Mikszáth Kálmánt képviselte a színpadon és írásában is 
annak a szeretetreméltó egyéniségnek bizonyult, amilyennek a színpadon lát-
tuk — állapítja meg róla találóan Hevesi Sándor, ki előszót is írt Szerémy 
művéhez. Ez az emlékirat nemcsak érdekes és értékes színpadtörténeti munka, 
hanem visszatükrözik szeretetreméltó egyéniségének meleg fényét is. Szerémy 
Zoltán nemcsak elsőrangú színpadi művész, hanem kitűnő íróművész is, kinek 
emlékirata méltán állítható a legjelesebb magyar színművészek hasonló művei 
mellé. Déryné és Szigligeti József emlékirataival egysorba állítható! 

ö maga szerényen, szigorú önbírálattal jelenti ki, hogy kerül minden 
véleménynyilvánítást szerepeiről, írókról, kiknek műveiben szerepelt és kriti-
kusairól. Nem ad jellemrajzokat pályatársairól, rendezőiről, igazgatóiról és 
hiánvz'k e könyvből a világháború véres, vörös lőporfüsttől szennyes szörnyű 
arca is, mert írója szerint: „ez a könyv azt a célt szolgálja, hogy egyszerű-
ségénél és őszintén igaz hangjánál fogva, egy embernek a Sors határozataiba 
való belenyugvását tükrözze belé, a ma emberének a lelkébe. A könyv ezt a 
célját el is éri, de többet is jelent. Ahogyan bemutatja családját, rokonait, 
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szülővármegyéjét, Nógrádot, kedves úri alakjaival a legélesebb megfigyelőre és 
kitűnő emberrajzolóra vall. Megelevenedik előttünk vidám gyermekkora, tanúi 
vagyunk apró örömeinek, a színjátszás iránti érdeklődés ébredésének, majd a 
nagyszombati konviktusi diák életének, pesti jogászkodásának és ebben a régi 
pesti élet eleven rajzának, színi akadémiai éveinek derűs idejének, s i t t kitűnő 
portrékat fest tanárairól, Szigeti Józsefről, Paulay Edéről, Csiky Gergelyről, 
Mihalorics Ödönről. Majd Kassára kerül, ide köti első szerződése, s innen 
Kolozsvárra, ahol 1896-ig működött Ditrói Mór igazgatása alatt E. Kovács 
Gyulával, Szentgyörgyi Istvánnal, Hegedűs Gyulával, Gál Gyulával, Góth 
Sándorral, Megyeri Dezsővel, Ivánfi Jenővel, Vendrei Ferenccel, Szathmáry 
Árpáddal, hogy csak a legkiválóbbak a t említsem. 

A millenium esztendejében megalakul a Vígszínház, melynek első művészi 
igazgatója Ditrói Mór lett, aki a kolozsvári gárda jeleseit felhozza Budapestre 
és így kerül Szerémy Zoltán is a Vígszínházhoz, amelynek mostanáig egyik 
erőssége és büszkesége volt. A könyv legnagyobb részét a Vígszínháznak szen-
teli. Ez a rész Ditrói Mór Emlékirataival és Hegedűs Gyula Emlékezeteim c. 
munkáival mindenkor nélkülözhetetlen forrása lesz a Vígszínház történetének. 
Köszönjük Szerémy Zoltánnak, hogy ezt a szép könyvet megírta és ezzel ma-
gának mint színészettörténettíró is emléket állított. A mű értékét nagyban 
emeli a sok kitűnő kép és facsimile. Szerémy Zoltán műve érdekes olvasmányul 
szolgálhat a nagyközönségnek, tanulságot az ifjabb színészgenerációnak és 
forrásul a magyar színészettörténettel foglalkozó komoly kutatónak. 

Perényi József. 

Alapi Nándor: Vándorlásunk. Emlékkönyv az Országos Kamara 
Szinház kétezredik előadására. Sopron, 1929. 

Alapi Nándor már a második kötetben számol be stagione-társulatának 
működéséről. Kétezer előadást ta r to t t a Csonkaország különböző városaiban 
és sikerült elérnie, hogy egy-egy Kamara előadásra egybegyűjtette szellemi 
arisztokráciáját. A kötet egyik érdekessége és színészettörténeti fontossága, 
hogy beszámol, hogy miképen jutott el Alapi az Országos Kamara Színház 
elindulásáig. A könyvnek ez a történeti bevezető cikke hasznos és megbízható 
forrás. Nem kevésbbé érdekes és fontos a társulat műsorának ismertetése. Ez 
a gazdag műsor Sophoklestől Pirandellóig magában foglalja a drámairodalom 
legjava termékeit. Az első ezer előadásban túlnyomó számmal idegen szerzők 
művei szerepelnek: 760 alkalommal idegen, 240 alkalommal pedig magyar szer-
zők művei. A második ezerből már 504 a magyar és 496 a külföldi. A magyar 
szerzők közül Kisfaludy Károly 46; Jókai Mór 16; Gárdonyi Géza 44; Herczeg 
Ferenc 80; Molnár Ferenc 79; Hevesi Sándor 50; Csathó Kálmán 30; Vámos 
Kálmán 29; Schöpflin Aladár 25; Szenes Béla 21; Drégely Gábor 19; ifj. Hegedűs 
Sándor 10; Boros Mihály 9; Fóthy .János 9; Lengyel Menyhért 6; Mészáros Sán-
dor 5; Körös Andor 5; Sándor Pál 4; Peéry Piri 2; Zólyom Jenő 1; Szityai Zol-
tán 1 ; Berecz Dezső 1 alkalommal szerepelnek. A külföldiek közül leggyakrabban 
Ibsen művei szerepeltek. Alapi könyvében beszámol az eredeti magyar bemu-
tatókról is. Az eredeti magyar bemutatók Boros Mihály: Keresztes pók; if j . 
Hegedűs Sándor: A rab; Mészáros Sándor: Titkok; Körös Andor három egy-
felvonásosa; Berecz Dezső három egvfelvonásosa voltak. Alapi Nándor pálya-
díjat (1000 pengő) tűzöt t ki magyar kamarajátékra. A pályázatra 110 magyar 
drámaíró jelentkezett. A pályadíjat a bíráló-bizottság (Sallav Géza, Bálint 
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Lajos, Alapi Nándor és Pünkösdi Andor) Körös Andor a Szürkehályog és 
Reitz János a Szerző szerzője között osztotta meg. A kötet többi cikkében 
megismerkedünk az Országos Kamara Színház lelkes tagjaival, küzdelmeikkel, 
munkásságukkal és hatásukkal. A kétezer előadás igazolta a vállalkozás lét-
jogosultságát. Alapi Nándor lelkesedéssel, a jövőbe vetett bizalommal, csügge-
detlen kitartással dolgozik. Könyve élő bizonysága annak, hogy a magyar 
közönség és az Országos Kamara Színház megtalálta egymást. Perévyi József. 

A Nemzeti Színház és Kamara Színházának Zsebkönyve. 
Szerkeszti Mészáros Sándor László igazgatósági titkár. 1930. Első évfolyam. 

A Nemzeti Színház kiadásában jelent meg e tartalmas zsebkönyv. Több 
mint 50 évvel ezelőtt jelent meg az utolsó „Nemzeti Színházi zsebkönyv" Csep-
regi Lajos t i tkár szerkesztésében. Az új zsebkönyv figyelembe veszi az új idők 
igényeit és megtart ja a régi, ma is élő hagyományokat. A szerkesztő arra töre-
kedett, hogy részben a nagyközönségnek szolgáljon kellemes emlékek felidézé-
sével, de igen hasznos szolgálatot tet t a komoly kutatóknak, akik az elmúlt 
év eseményeit pontosan összefoglalva, a teljes műsort és mindazokat az ada-
tokat megtalálhatják, amelyek szükségesek a színház történetének tárgyilagos 
és megbízható megismeréséhez. A zsebkönyv munkatársai közül kiemeljük He-
vesi Sándor dr. igazgatót, ki a színházigazgatásról írt igen találó és megszív-
lelni való cikket; Odry Árpádot, ki a Nemzeti Színház tradícióiról elmélkedik, 
Csathó Kálmánt, ki a Nemzeti Színházról, amilyennek a szerző l á t j a címen írt 
kedvesen és szellemesen; Galamb Sándort, ki a Jászai Mari művészetéről érteke-
zik; Bálint Lajost és Rexa Dezsőt. Tolnay Pál a forgó színpadot ismerteti; 
Siklósy Pál beszámol a régi zsebkönyvekről, Pataki József ismerteti a Nem-
zeti Színház múzeumát és könyvtárát. Valamennyi értékes cikk és végezetül 
olvassuk Hevesi Sándornak „A bor, az arany és az asszony" c., Mikszáth Kál-
mánnak „Grisics hitelbe vett bort" c. novellájából í r t egyfelvonásos komédiáját. 

A zsebkönyv hivatalos részében megtaláljuk a Nemzeti Színház teljes 
személyzetének névsorát, a Nemzeti Színháznak és Kamara Színháznak teljes 
műsorát, a két színház 1828/29. évadának áttekinthető összefoglalását; a Nem-
zeti Színház nyugdíjintézményének vezetőit, a bérlők névsorát. A csinos kiállí-
tású kötetet sok arckép és színpadi kép teszi értékesebbé. Perényi József. 

Ó-Egyptomi mesék. Goldzieherné Freudenberg Mária hátra-
hagyott írásaiból. Budapest. 1928. 102 l. Jupiter-könyvnyomda. 

Freudenberg Mária, Goldzieher Ignác egyetemi tanár menye, mindössze 
28 évet élt; ennyi idő alatt is tudós egyptológussá képezte ki magát. Közre 
akart működni a magyar egvptológiai irodalom megteremtésében. E könyvben 
négy egyptomi mesét kapunk. Az első a British Museum Papvrus d'Orbinev-
jéből való; keletkezési ideje a XIX. dynastia kora; a kézirat három évezrednél 
idősebb. A másik a British Museum Harris Papyrusából a XX. dynastia korá-
ból. A harmadik a berlini königl. Sammlungen tulajdona és a pvramisokat 
építő XVIII. dynastiára vonatkozó románcok egyik forrása. Az utolsó a Hiera-
tische Papyrus aus den königl. Museen in Berlin tulajdona a XII . dynastia 
korából; naiv mesék, tele csodatettekkel és erotikummal. 

A bevezetést és a jegyzeteket Heller Bernát írta. Tüzetesen kimutatja 
a mesemotívumok kapcsolatát, a világirodalom meséivel. Ami gondos munkáját 
még értékesebbé teszi: mindeniknek irodalmát is adja. —ó —r 
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Vathy Elek: A magyar szépirodalom története. Képekkel. 
Cluj—Kolozsvár, 1929. 132 1. Minerva-kiadás. 

A szerző az egyszerűbb műveltségű erdélyi magyar olvasóközönség szá-
mára jó megválogatással mutatja be a magyar irodalom fejlődését. A modern 
irodalomról, továbbá az erdélyi írókról bővebben szól. Tárgyalásának hangja 
mindenütt komoly, bírálata helytálló, csak néhány modern írónál mutat túl-
ságos jóindulatot. Kis kötete a Gyallay Domoskostól szerkesztett Magyar Nép 
Könyvtárában jelent meg, s mindenesetre jó szolgálatot fog tenni a régi magyar 
területeken. 

Irodalomtörténet. •8 


