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lőle. Ismerősöknek és barátoknak bol-
dog magukra-ismerés, idegeneknek is 
megható sejtelem, közömbösöknek is 
t i tokzatos szimbólum . . . Nagy Péter 
megértő, művészi munkatársra talált 
Tóth Istvánban, akinek tollrajzai Ko-
lozsvár egy-egy műemlékét örökítik 
meg. Akárhány elpusztult már ezek 
közül és az új nemzedék majd már csak 
Tóth István finom rajzaiból ismerheti 
meg őket. A berlini Voggenreiter Ver-
lag magyar osztálya Ízléses köntösben 
adta ki a könyvet, melyet remélhető-
leg csakhamar követni fognak a többi 
elszakított magyar városoknak emlék-
könyvei. r—l. 

Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanul-
mányok. I. kötet. A szerző néhány ki-
szemelt darabot adott ki csaknem har-
minc év alat t írt nyelvészeti dolgozatai-
ból. A mi tudományos irodalmunkban 
csak kivételesen szokott megtörténni, 
hogy valaki összegyűjtve kiadja szak-
folyóiratokban megjelent tanulmá-
nyait. Erdélyi Lajos munkája , előszava 
szerint,főiskolaihallgatóinak.és a nyelv-
tudományi kérdések iránt érdeklődők-
nek akart segédkönyvet adni. Az is 
volt egyúttal a célja, hogy tanköny-
veink szerzői az ő értekezéseiben tár-
gyalt kérdések körül mutatkozó téve-
déseket munká ja alapján helyesbít-
hessék. 

A nyelvtudománynak két területé-
ről vet t problémákkal foglalkoznak 
ezek a dolgozatok. Az egyik csoport-
ban mondattani kérdéseket találunk, 
mint az ú. n. összevont mondatnak és 
a kihagyásos mondatnak a magyará-
zatát , továbbá a ráértésnek és az érte-
lem szerint való egyeztetésnek a fejte-
getését. A másik csoportnak a népnyelv 
a tárgya. Egy a népnyelv tanulmányo-
zásának fontosságáról szóló alkalmi 
előadáson kívül a háromszéki nyelv-
járás felosztásáról, ugyané nyelvjárás 
igealakjainak használatáról, azonkívül 
a brassómegyei, a háromszéki és a gyi-
mesi csángók eredetéről írott érteke-
zéseket olvashatunk itt . Van még a 
kötetben egy, az eddigi kuta tásokat 
jól összefoglaló tanulmány a Gyula-
fehérvári Glosszákról — XIV. századi 
művelődésünknek és nyelvünknek ezen 
becses emlékét feltüntető ú jabb fény-
képi másolattal. A szerző ú jabb érvek-
kel igyekszik régi véleményét meg-
támogatni e szövegek verses jelleget 
illetőleg. 

A tárgyal t kérdések némelyikéről 
van a szerzőnek alaposabb és részlete-

sebb tanulmánya is, mint amelyet ebbe 
a kötetbe fölvett. Bár jó szolgálatot 
tehetnek a szakembernek, ha épen 
ilyen kérdésekkel foglalkozik, ezek az 
összegyűjtött értekezések is — külö-
nösen a bennük foglalt bőséges biblio-
graphia — mégsem teszik nélkülöz-
hetővé a szerző eredeti dolgozatait, 
mert ebben a kötetben részint rövidí-
te t t , részint pedig vál toztatot t formá-
ban vannak közölve. N. I. 

Lagerlöf: Krisztus-legendák. Kevés 
modern íróban van meg a haj lam és 
bátorság arra, hogy vallásos tárgyhoz 
nyúljon. Az ilyen téma már számos 
próbálkozásnak lett zátonya. Nem elég 
az íráskészség, mesterkedő fölény han-
gulatban és technikában ; szárnyaló 
lendület, mélyreható szemlélődés, sze-
retet és mélységes hit szükséges, hogy 
ily tárgy — még nagy író egyéniségén 
keresztül is — méltó formában és ke-
retben nyerhessen kifejeződést. Lager-
löfben mindez megvan ; anyagát a 
Krisztust megéreztető s körüllebegő 
végtelenség távlatával s a t á j színezet 
és — hangulat elevenítő varázsával 
állítja elénk. 

Markáns pillanatfelvételek és éles 
tablók révén végigéljük Krisztus élete 
főbb mozzanata i t ; érezzük a sivatag 
fojtó levegőjét, a szent éj mozdulat-
talan némaságát. Az isten-gyermek és 
isten-ember egyedülvaló nagyságának 
fokmérője mindig környezete, környe-
zetén nyilvánuló hatása. Ennek a ha-
tásbemutatásnak egyik legszebb pél-
dája a gyermekgyűlölő, zord légioná-
rius lelki átformálódása. Lagerlöf mű-
vészete i t t legérettebb teljességében 
ragyog. 

Színei nem élesek, de látása é ies ; 
emlékeztet Aranyéra : igazi ereje az 
elhatározott forma, nem pedig a szín-
valőr. És mégis a csodák színes, me-
sébeillő világában élünk s mindent ter-
mészetesnek találunk. 

A fordítás Leffler Béla avatott , költői 
munkája . Árvay János. 

Testőrszerelmek. Darnay Kálmán, a 
dunántúli magyarság múl t jának érde-
mes kutatója , számos régi lelet meg 
emlék feltárója és megőrzője, «Testőr-
szerelmek» címen egy igen érdekes köny-
vet adott ki. Műve előbb egyik napi-
lapunk hasábjain jelent meg folytatá-
sokban, s benne zamatos magyarságú, 
színes előadásban, kissé egyoldalú, de 
részletező művelődéstörténeti háttérrel 
a «Himfy szerelmei» költőjének ifjúkori 
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szívügyeit beszéli el, különös tekintet-
te] — későbbi felesége —Szegedy Róza 
iránti vonzalmára. 0 maga azt az al-
címet adja neki, hogy «regényes korrajz 
Kisfaludy Sándor életéből)). 

A téma, főkép Szegedy Rózát illető 
vonatkozásában nem új, s rövidebben 
Darnay is megírta ezelőtt vagy másfél 
évtizeddel egy Új Idők-beli cikkében ; 
r a j t a kívül azonban még számosan 
észrevették s igyekeztek kiaknázni a 
tárgy költőiségét. Első ismertebb fel-
dolgozását 1859-ben P. Szathmáry Ká-
roly, a Jósika nyomán járó regényíró 
adta (Egy magyar költő ifjúsága). Vagy 
negyven "evvel későbbről való Bérezik 
Árpád drámája (Himfy dalai). A többi 
idetartozó művek közül megemlíthető 
Gagyhy Dénes elbeszélése (Medina), 
Pékár Gyula novellája (Himfy szerel-
mei), Legény Elemér dramatizált jele-
nete (A császár katonája), továbbá 
Kubinyi Ernő és Pékár Gyula'operettje 
(A gárdista), melyet. 1923-ban hozott 
színre a budapesti Városi Színház. Az 
utóbbi három feldolgozást megelőzi az 
«Utazás a Balaton körül» c. munkában 
Eötvös Károly, aki a tárgy kedveit-
ségére utalva megjegyzi, hogy «egy 
költőnk szerelméről sem írtak annyi 
könyvet, mint Kisfaludy Sándoréról)). 

Hogyha a felsoroltakhoz a költő fel-
lépése óta készült, nagyszámú alkalmi 
jellegű, vegyes megemlékezést is hozzá-
számítjuk, bátran mondhat juk, hogy 
Balassa, Mikes, Csokonai és Petőfi mel-
lett Kisfaludy Sándor is azon íróink 
közé tartozik, akiknek életsorsa fel-
tűnő erős visszhangra lelt szépirodal-
munkban. De nem is csoda ; élettörté-
nete nincs híjával a regényes elemek-
nek, ezenkívül pedig mint költő — 
annak idején — újszerűen ható dal-
gyűjteményével és regéivel szinte pél-
dátlan sikert ért el. Szinnyei Ferenc, 
Novella- és regényirodalmunkról szóló 
nagy munkájában azt mondja, hogy 
«1818—1836-ig negyvenegy Kisfaludy 
modorában s csekély kivétellel kedvelt 
versformájában írt verses regét s rege-
gyüjteményt talált . Nagy volt hatása 
prózai elbeszélő irodalmunkra is. Tör-
téneti novelláink nagy része (e korban) 
nem más, mint prózában írt Kisfaludy-
rege.)> Még huszadik századbeli köl-
tőnknél is (Heltai Jenő, Jakab Ödön, 
Lampérth Géza, Némethv Géza, Papp-
Várv Elemérné, Váradi Antal stb.) 
találkozunk Himfy-vonatkozásokkal. 

Darnay, aki úgyszólván egész életét 
a Kisfaludy-kultusznak szentelte (a 
költő több ezer darabra menő könyv-, 

kézirat- és levéltárát is ő ajándékozta 
a Nemzeti Múzeumnak) s ezáltal igen 
becsült névre t e t t szert, ú j könyve 
szerint szintén azok sorába számítható, 
akiknek képzeletét az alkotás kény-
szeréig hevítette a Himfyér t való lel-
kesedés. Munkája előszavából kitűnik, 
hogy egy győri tartózkodása alkalmá-
va l / mikor kezébe került a költő i f jú-
kori kísérlete (Seneca tragédiája), nem 
tudot t megválni a kézirattól, míg ei 
nem olvasta, u tána meg nem tudot t 
szabadulni a lelkében felrajzó képektől. 
Rövid pár óra alat t végigálmodta Kis-
faludy első szerelmének történetét . 

Alig mult tizennyolc éves a Pozsony-
ban diákoskodó költő, mikor szíve elő-
ször megszólalt.Eszményképéről, Wein-
stein Teréztől, a szőke ((pékkisasszony-
tól)) azonban hamarosan meg kellett 
válnia, mert apja a polgári pályán nem 
túlságosan buzgólkodó i f jú t katoná-
nak adta. így került Kisfaludy rövid 
erdélyi tartózkodás után Bécsbe a 
testőrséghez, majd onnan a rendes had-
sereghez. «A magyar testőrség akkor 
élte fénykorát a császárvárosban. E szí-
nes világ gondtalan örömeiről, víg tré-
fáiról mesélget» — mondja Darnay 
regényes korrajzában. Akik a könyv 
lapjain Kisfaludy külső vagy belső 
életének új mozzanatát , vagy általá-
ban valamely eddig ismeretlen fon-
tosabb adatá t keresik, azok csalódni 
fognak. A szerző eléggé pórázon t a r t j a 
képzeletét s nem vegyít mesés eleme-
ket elbeszélésébe. Kisfaludy Sándor sze-
relmi élményeinek főalakjai (Medina 
Mária, Coloredo grófné, D'Esclapon 
Karolina, Pepi grófné, Szegedy Róza) 
sem szaporodnak újakkal . Ily termé-
szetű adatok helyett inkább az egy-
korú (nemesi) társadalmi élet részlet-
rajzának aprólékossága köti le az 
olvasó érdeklődését. A mű hősével 
kapcsolatba hozott szereplők lelkivilága 
oly áttetsző, egymáshoz való viszonyuk 
oly egyszerű elemekből alakul, hogy 
jellemzésük nem sok gondot okozhatott . 
Különben a helyzetek is, melyekben 
szó vagy te t t ju t osztályrészükül, any-
nyira bonyodalomnélküliek, hogy a 
belső rugók elemzésére csak i t t -ot t 
kínálkozott mód. 

Az események elmondásában a szerző 
épen azért nem is a bonyodalom tárgyi 
romanticizmusával, hanem inkább némi 
stilisztikai színezéssel igyekszik a figyel-
met ébren tartani . Különös kedvvel 
alkalmazza a hasonlatot. E ponton 
azonban nem mindig szerencsés. Stílusa 
általában a tárgyhoz simul. Legtöbb-
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szőr a gyakorlott tollforgató közvetlen-
ségével adja elő a dolgokat, máskor 
kedélyeskedő hangra térve át, köznapias 
kifejezésekkel; szóhasználata egy-két 
helyen találóbb is lehetne. 

A korhangulat megéreztetésére gyak-
ran használ régies meg vidékies sza-
vakat s hogy a figyelmet jobban rá juk 
terelje, ezeket többnyire másfa j ta be-
tűkkel is nyomat ja . Ez kissé a kere-
settség ha tásá t teszi. 

Általában azonban egy rokonszenves 
egyéniség története kapcsán a szerző 
avatot t vezetésével mozaikszerű, de 
elég valószerű képet nyerünk a XVII I . 
századvég külföldi és hazai társadal-
mának mozgalmairól, főkép magán-
életi vonatkozásban. Az egykorú Bécs 
nevezetesebb utcáival és épületeivel, 
szép asszonyaival meg piperkőceivel, 
színházával, udvari estélyeivel, vidám 
gárdistáival, a dunántúli szüretek és 
lakomák leírása, Kisfaludy klagenfurti, 
mantuai , milánói, draguignani élmé-
nyeinek közlése mind bő alkalmul szol-
gál a legkülönbözőbb tárgyú jellemző 
apróság elmondására. Látszik, hogy 
Darnay jól ismeri e kort családéleti 
és magánvonatkozásában s lehetőleg 
hitelességre törekszik. Nagy segítségére 
voltak a Kisfaludytól származó följegy-
zések, melyekből alkalomadtán idéz is. 

Baros Gyula. 

Hegedűs Lóránt új könyve. Az iro-
dalmi siker t i tka igen különböző ere-
detű. Van olyan könyv, mely a tar-
ta lmával kelt figyelmet ; van olyan, 
amelynek előadásmódja tetszik. Más-
kor meg az író egyénisége miat t kap-
kodnak utána. Néha mind a három 
tényező elősegíti a hatást . Az utóbbi 
eset magyarázza Hegedűs Lóránt mű-
veinek kedveltségét. 

A nagy közönség a közéleti szereplő-
ben valami izgató érdekességet gyanít. 
A közönséges halandó a tömegben alig 
látva túl szomszédján, joggal hiszi, 
hogy a magasból tágabb körre esik 
pillantás s ezért szívesen hallgatja az 
élenjárók szavát. Ha aztán ez a nyil-
vánossághoz fordulás nemcsak tárgyi-
lag, hanem formailag is megkapó : mi 
akadálya lehetne a sikernek? 

A halhatatlanok útja c. kötet olyan 
cikkeket közöl, melyekben Hegedűs az 
utóbbi évek időszerű kérdéseivel kap-
csolatos nézeteit fejti ki a szellemes 
társalgás könnyed módján. Jókairól, 
Madáchról, Shakespeareről, gr. Tisza 
Istvánról s a magyarság némely égető 
problémájáról van szó e rövidebb-hosz-

szabb cikkekben, melyeken i t t -ot t fel" 
tünő erős nyomot hagyott a pillanat 
időszerűsége; de azért, vagy talán 
épen ezért érdekességük tagadhatat -
lan. A rapszodikus lendület e színes 
egyvelege néhol meglepi ugyan az ol-
vasót, az ellenmondás haj lamát azon-
ban végül lecsöndesíti az ötletszökel-
lések nyomán járó komoly célzat. 
A kötet darabjai közül kiválik a «Krisz-
tus zörgetése» c. felolvasás, mely a ma-
gyar protestantizmusnak nemzeti újjá-
építésünk körüli feladataira muta t rá ; 
másfelől mindvégig figyelemébresztő a 
gr. Tisza István világtörténelmi jelen-
tőségét fejtegető tanulmány, amely 
polemikus éllel s heves dialektikával 
v i ta t ja a nagy államférfiú igazát. 

K. G. 

Hősköltemény Szent Lászlóról. Talán 
nincs irodalom, amelyben a letűnt idők 
nagyjai annyiszor támadnának fel a 
költők lant ján, mint a miénkben. En-
nek magyarázata nyilvánvaló : nincs 
még egy olyan nép, melynek nemzeti 
léte annyiszor forgott volna kockán, 
mint a miénknek. Az a lélektani tapasz-
ta la t érvényesül i t t , hogy a bajban lévő 
a már átélt emlékképekből igyekszik 
ú j erőt gyűjteni. A költő, mint a közös-
ség lelkiségének megszólaltatója, ihleté-
ben ösztönösen hódol e belső kényszer-
nek s nagy válságok idején megnyug-
vást kereső mohósággal idézi fel a régi 
kort. 

A közviszonyokon aggódó magyar 
lélek ez ősi vonása mondat ja Arannyal 
is, hogy hő lelke vigaszért a multakba 
fordui. Ilyesféle indíték hatása alatt 
énekelte meg egész kötetnyi versben 
Szent László királyt Szikiay János, az 
ötvenéves jubileumát ünneplő érdemes 
költő. Nem ő az első, kinek képzeletét 
a magyar középkor e büszkesége meg-
ragadta. Tetteit s a nevéhez fűződő 
csodákat szent hagyományként emle-
geti a nemzeti kegyelet, melynek mű-
vészi ápolóiként a költők egész sora, 
köztük egy Vörösmarty s Arany talál-
ható. Egyik tudósunk szinte egész 
könyvre terjedő tanulmányban foglal-
kozik Szent Lászlónak a magyar köl-
tészetbeli szerepéről. 

Ily előzmények után merész fel-
adatra vállalkozott a jubiláló költő. 
Huszonnégy énekre terjedő műve főkép 
a cserhalmi, nándorfehérvári és mogyo-
ródi csaták hőseként mu ta t j a be Szent 
Lászlót, az ősi erények megtestesítőjét. 
A mellékalakok közül élesebb vonások-
kal van rajzolva a Lászlótól megmen-




