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emberét s indulatait élethíven rög-
zíti meg. S jól tudja nyelvét is, ezt 
a látszólag legelemibb egyszerűségű 
nyelvet, melyben szilaj és lázongó 
érzések kifejezésére is megvan az 
erő. 

A kis kötet többi novellái kettő 
kivételével mind kiválnak a pa-
raszti élet eredeti megfigyeléseivel, 
igazi népi zamatjukkal s nyelvök 
ízes magyarságával. Különösen bá-
jos az Imriske c. kis idill, melyben 
égy talált gyermek két jó embert 
hoz össze egymással, s kedves A ti-
zenötös őr rezignációval vegyülő 
humora. Az író kitünően ért hozzá, 
hogy novelláit oly akkorddal vé-
gezze, mely az olvasó lelkében a 
hangulatot tovább rezegteti. Csak 
két gyengébb darab van a kötetben: 
az egyik A látcső, mely kissé szét-
folyó; a másik az Annuska című, 
melynek fölvételét csak szubjektív 
emlékek magyarázhatják. 

Végiglapozva Hegyi kis könyvét, 
még stiláris szempontból van ellene 
egy kifogásom. Ezt írja pl.: „Az út-
ról el lehetett látni a Tiszáig, mit 
vastag feketeség ölelt magába" stb. 
Aztán: „Flóra öntözte a virágokat, 
meg gondozta a fákat. Mi nem kis 
fáradságot okozott neki". Majd: 
„Egy alkalommal, amint a mezőn 
sétált, az egyik pásztorfiúnál meg-
látott egy katonai látcsövet. Ami az 
ismeretszerzésnek új lehetőségét 
nyitotta meg előtte". Látnivaló, 
hogy az első példában mit helyett 
melyet-nek kell lennie. A másik két 
példában a vonatkozó névmás előtt 
van megszakítva a mondat. Mint-
hogy írónknál az ilyen mondatszer-
kesztés gyakori, nem tudom, modo-
rosságnak minősítsem-e, vagy pedig 
valami nyelvjárás fotografiájának? 
E hibák annál feltűnőbbek, mert 
Hegyi István stílusa különben 
nyelvtani szempontból is korrekt. 

Elbúcsúzva a könyvtől, azt hi-
szem, hogy nemcsak koszorú ez Tö-
mörkény sírjára, de remény is arra 
nézve, hogy lesz, aki Tömörkény, sőt 
Gárdonyi örökét átvegye. 

Hartmann János. 

Tengermoraj. Versek. Írta: Szabó 
László, Amerika. (Budapest, 1923. 
Budapesti Hirlap kiadása. 159 1.) 
Egy Amerikában élő magyar költő 
lelke háborog felénk a „tengermo-
raj" zúgásában. Ebbe az összefog-
laló hangba olvad a költő lelkének 

minden megmozdulása. A gyöngéd 
szerelem hangja s a világháború 
fölrázta magyar lélek büszkesége és 
elkeseredett aggodalma egyaránt 
tengermorajjá válik lantján. Téma 
szerint több csoportot különbözte-
tünk meg a vaskos kötetben, de va-
lamennyinek alaphangulata a vérei-
től elszakadt magyar lélek eleven, 
sajgó együttérzéséből árad felénk. 
Szabó László költészete épp ezért 
nem mondható motívumokban gaz-
dagnak, mert kevés kivétellel 
ugyanannak az érzésnek néhány 
változatával találkozunk verseiben. 
Különösen a világháború fordulatai 
váltják ki tüzes magyar lelkének 
„moraját", mikor is szinte Petőfi 
legtúlzóbb forradalmi hangjára em-
lékeztető modorban korbácsolja fel-
háborodásának és gyűlöletének taj-
tékzó hullámaival mindazokat a 
nemzeteket, amelyek a magyar ellen 
sorakoztak. Maró gúnnyal jellemzi 
főkép Angliát és Amerikát, kikkel 
szemben a központi hatalmak szö-
vetségét „Új korszakok páncélos 
Messiása"-ként üdvözli. Figyelő 
szemmel és minden változásra érzé-
kenyen reagáló temperamentummal 
nézi az európai és különösen a ma-
gyarországi eseményeket, amelyek 
politikai költészetét inspirálják. 
Ilyen tárgyú költeményeiben — ódai 
kísérletekként ható politikai elmél-
kedésekben — forradalmi hangot üt 
meg. A népjog és világszabadság 
nevében üdvözli az „Orosz tavasz"-t, 
majd „A magyar köztársaságiban 
a „magyar mennyországot". Téve-
dését izzó magyar nemzeti érzése 
menti, amely túlzó forradalmi kitö-
réseit is áthatja. Kiábrándul a meg-
valósult eszméből, kurucosan kese-
reg Sárospatak vesztén, majd a 
geszti sírbolt előtt áldoz a nagy ha-
lott emlékének: 

A magyar ég hadd zengje vissza: 
E föld mindaddig csonka seb marad, 
Míg szellemét e magyar óriásnak 
Minden szív föl nem issza! 

A vesztett háború hatása alatt 
politikai költészetének alapmotí-
vuma az irredentizmus lesz, amely 
erőteljesebb hangot vált ki az egyéb-
ként többnyire egynemű tenger-
morajból. Az egész kötetnek leg-
jellemzőbb témája éppen az irre-
denta érzés, amely azonban messze 
tengerentúlról kapja az impulzuso-
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kat. Éppen ezért Szabó László irre-
denta verseit az ú. n. helyzet-dalok-
hoz lehet hasonlítani hatás tekinte-
tében. Meglátszik rajtuk, hogy író-
juk helyzete egyénileg sohasem vál-
tozik, csupán beleéli magát bizonyos 
változásokba, amelyek az irredenta 
érzést szülik. Ezért nincs meg ben-
nük az élménynek magával ragadó 
ereje, mint pl. Végvári verseiben. 
Ez a magyarázata annak, hogy leg-
több verse elmélkedő politikai köl-
teménnyé válik. Innen van az is, 
hogy sokhelyt a kifejezés prózai-
sága lerontja a kívánatos és már-
már elért költői hatást. 

Mindenesetre tiszteletreméltó tö-
rekvés az irredentizmus ápolása a 
költészet útján, de viszont érthető, 
hogy költői szempontból e tekintet-
ben kedvezőbb helyzetben van az, 
aki messze Amerikában élve köz-
vetlenül mit sem élt át az igazi 
irredentizmust szító sok megalázta-
tásból és keserűségből. 

* 

Irredenták. Drámai költemény két 
felvonásban. Írta: Szabó László, 
Amerika. (Budapest, 1923. Budapesti 
Hirlap kiad. 148 l.) Szabó László-
nak e másik munkája előadásra 
szánt irredenta költemény, amely-
nek tárgya egy álmodó magyar lé-
lek által elképzelt színpadias ese-
mény az elrabolt Felvidéken. 
Dvorszky tót képviselő, akinek nagy 
érdeme van a cseh „hódítás" sikeré-
ben, izgatottan készül a kormányzói 
méltóságba való ünnepélyes beikta-
tására. Azonban a „felszabadított" 
nép nem osztozik örömében s az elé-
gedetlenek nagy tömege visszakí-
vánja a magyar uralmat. A mozga-
lom vezetője Dvorszky fia, Gyula, a 
tót néphadsereg vezére. Hűséges 
bajtársa húgának titkos imádója: 
Kispataky Levente. Mindnyájan ké-
szülődnek az ünnepélyes alkalomra, 
amikor a Dvorszkyéknál rendezett 
mulatság keretében megtörténik 
apa és fiú személyében a két ellen-
tétes világnézet összecsapása. Dvor-
szky leányának, Hanának kezét a 
kigúnyolt oláh, szerb kérőkkel szem-
ben Levente nyeri el, aki a kor-
mányzó-avatás ünnepélyes órájában 
megjelenik fegyvereseivel. Nyilván-
való immár a jól előkészített fegy-
veres fölkelés sikere, amellyel 
szemben tehetetlen dühvel toporzé-

kol az öreg Dvorszky. Elvakult dü-
hében le akarja lőni fiát, azonban a 
dulakodás közben elsült fegyver őt 
magát találja. Halálával megszűn-
nek az ellentétek s a családi gyászt 
örömre váltja a fölszabadult nép 
örömujjongása. 

Valószerűség nem sok van e köl-
teményben, de szívünk vágyának, 
magyar érzésünk nemes álmának 
mégis megfelel. Soraiból sokhelyt a 
magyarság büszke apotheózisa szár-
nyal és ezt — mi tagadás benne — 
jól esik hallanunk még akkor is, ha 
nincs kapcsolatban a realitással. 
Jól gördülő jambusai, ha a sok el-
méleti vitatkozás és elmélkedés 
miatt előadásra talán kevésbbé al-
kalmasak is: az elolvasásra minden-
esetre érdemesek. 

Gulyás Sándor. 

Mikszáth, a vesztett illuziók ko-
rának írója. Zsigmond Ferenc a 
mult évtizedben munkába állt iro-
dalomtörténetíró gárdának egyik 
tehetséges tagja. A folyóiratokban, 
legtöbbnyire az Irodalomtörténet-
ben, közölt tanulmányai főképen 
elbeszélő irodalmunk kiváló alak-
jaival: Jósikával, Vas Gerebennel, 
Baksayval, Gárdonyival foglalkoz-
nak. De különösen Jókairól szóló 
dolgozatai keltettek megérdemelt 
figyelmet. Nem erőlteti elvont és 
megmerevedett sablonokba tárgyait, 
hanem az irodalomtörténetírói bü-
rokrácia előtt szokatlan találékony-
sággal és bátorsággal veti fel pro-
blémáit és alkotja meg szempont-
jait. Leginkább azoknak a szálak-
nak a felkutatása érdekli, amelyek 
az írói egyéniséget a korabeli élet-
hez fűzik és azt számos részletében 
meghatározzák. 

Hogyan függ a korától Mikszáth: 
ezt fejtegeti „Mikszáth írói egyéni-
sége mint kortörténelmi dokumen-
tum" című füzetében, mely a deb-
receni Tisza István Tudományos 
Társaság I. osztályának kiadványa-
ként jelent meg. 

Vázoljuk fel azokat a jellegzetes 
vonásokat, amelyekből Zsigmond be-
állításában Mikszáth írói silhouette-
je kirajzolódik. 

Mikszáth egyéniségének fejlődésé-
ben, világnézetének kialakulásában 
mint jelképben tükröződnek a sza-
badságharc és világháború között 
élt magyar középosztály eszmevilá-
gának és életfelfogásának nemzedé-




