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győztes államok és saját kormánya 
parancsait semmibe véve, bravúros 
guerilla-harcokban pár hét alatt ki-
verte az osztrák sereget az odaigért 
és már átadott magyar területekről 
és a trianoni végzetes határozatok ked-
vezőbb megváltoztatására kénytele-
nítette a nagyhatalmakat, minden 
jutalma csak áldozatos harcainak ered-
ményében volt. Segítségre, támoga-
tásra senki részéről se számíthatott, 
elismerést pedig még kevésbbé várha-
tott. Hogy akcióját elkezdhesse, fegy-
vert, municiót is az osztrákoktól kel-
lett előbb zsákmányolnia és Héjjas 
Iván százhúsz főnyi válogatott csa-
pata, csak a diadalmas ágfalvai ütkö-
zet után kezdett nőni, növekedni és 
szaporodott föl 3500—4000 emberre, 
amely szám, a cseh megszállt terület-
től a szerbekig húzódó kétszáz kilo-
méteres frontot tekintve, igazán jelen-
téktelennek volt mondható. És ez az 
elenyésző számú kis csoport, amely 
rossz élelmezési, lehetetlen egészség-
ügyi viszonyok közt, rongyosan állt 
az esős, zimankós őszben, minden talp-
alatnyi területet visszaszerzett és 
hónapokig győzelmesen tartott meg, 
amíg a velencei egyezmény következ-
tében, felsőbb parancsra kivonulni 
nem kényszerült. A visszahódított 
nyugatmagyarországi területből ez-
után csak Sopron és kívüle nyolc falu 
maradt meg . . . 

Azonban a legendás kuruc-munká-
ból csak izelítőt kapunk Héjjas Jenő 
dr. könyvében, amely elég szűksza-
vúan regisztrálja az eseményeket, 
holott maga is tudja, hogy a nyugat-
magyarországi harcokról pár színes 
riporton kívül alig jelent meg írás. 
Magyarázatát ennek abban adja, hogy 
az összes adatok a felkelőharcok ka-
tonai vezérének kezében vannak s 
annak nézete szerint közlésük még 
nem időszerű. 

Pedig ezek a mind történelmibb táv-
latba tűnő események (másfél évti-
zede, hogy a történelem is hétmérföl-

des csizmával jár), amelyek nemcsak 
a letiport magyarság hősi erőfeszí-
tésének voltak ragyogó példái, hanem 
annak is, hogy környező ellenségeink 
mennyire respektálják a mi harcos 
erőnket, már tanulság okából is mél-
tóak volnának a minél részletesebb 
ismertetésre. (—m.) 

Rolla Margit : Szép mindenektől 
messze lenni. (Versek. Athenaeum ki-
adás.) Szép messze lenni a valóságtól, 
szép az ábrándok világa, a csend s 
minden szép, amit el nem érünk vagy 
elvesztettünk. Ezt a melanchóliával 
teljes hangot üti meg a kötet legtöbb 
verse : a költő egy nagy veszteség 
súlya alatt magában a fájdalomban 
talál vigaszt s verseiben ezt a fájdal-
mat szépíti meg. 

Rolla Margit már évekkel ezelőtt 
feltűnt egy-két hangulatos és formás 
versével ; akkor ezeket remény és 
optimizmus ihlette. Ma : «A lelkem 
zeng — és zsoltározik — boldogságos 
szavakkal — miattad, aki fájsz, de 
nem vagy. — Mert énnékem már nem 
vagy. — De lettél Szépség, — áldott, 
glóriás : — mert ami fáj, az szép». 
Egy fájdalmas gyász emlékeiből élő 
költői lélek megnyilatkozásai e sza-
vak, őszinték s így érzésük erejével 
is hatnak. 

Mint kegyeletes kéz a virágos halot-
tat, úgy ékesíti fel Rolla Margit nem-
csak elvesztett, «áldottá és glóriássá» 
lett eszményét, hanem azokat a gon-
dolatokat is, melyekkel neki áldoz. 
Úgy érzi, hogy ünnepélyesebbé, álom-
szerűbbé és gyászához méltóbbá teszi 
a szavak zenéjét, ha a köznyelvtől el-
térő virágos szóösszetételekbe sűríti 
mondanivalóját. «Néha elnézem hosz-
szan a szemed. — Két fénykehely — 
Titoktó — Csodaország.» Egy fénykép-
emlék beszédes tekintete a szavak ily 
pompájára csábítja, amit a többi vers-
szakban hasonló összetételekkel tetéz. 
Kétségtelen, hogy bizonyos keresett-
ség benyomását teszik e sűrűn elő-
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forduló szóképletek: a halmozás erőt-
leníti a nyelvet, az érzések friss élete 
szavakba temetkezik s a végén maga 
a vers is szókoszorúkkal hímzett dísz-
sírrá domborul, ahelyett, hogy a bá-
natnak életet adna. Mindezt persze 
nem — mint mondani szokták — a 
szavak szerelme okozza ; sokkal in-
kább egy tiszteletreméltó lelki oknak : 
az eszményítés túlzásának, egy szent 
emlékhez minél méltóbb kifejezésbeli 
pompára törekvésnek következménye 
ez. Művészi szempontból azonban 
hiba. Sokkal közelebb ér Rolla Margit 
az olvasó lelkéhez ott, ahol e túlzások-
tól tartózkodva keresetlen szavakba 
szökik érzése. Az elégikus élmények 
sokszor már természetüknél fogva sem 
frissek (versstílusuk szereti súrolni a 
gondolati költészet határát), de azért 
a költő szemlélődése és meghatottsága 
az ily élményekkel szemben is van 
olyan fokú, hogy inkább a gondolatok 
ereje, mint a szavak csillogása vezeti. 
Az ily strófák szelíd bánata és egy-
szerű bája természetes és szerencsés 
közvetítői a szerző költészetté szűrő-
dött fájdalmának. 

A verstechnikában nyilatkozó egy-
két modorosságtól eltekintve a versek 
formailag csinosak s itt-ott friss hatá-
sokra törekvők. Mindenesetre kiván-
csian várjuk a következő kötetet,mely-
ben reméljük — ezt tán az Idő is segí-
teni fogja — a hangnak, benyomások-
nak és élményeknek változatosabb gaz-
dagságával fogunk találkozni. — n. 

Dálnoki Nagy Lajos : Heine : Neue 
Gedichte. (Arad). Heine verseinek 
magyarra fordításával már igen sokan 
megpróbálkoztak, inkább kevesebb, 
mint több sikerrel. A Heine-vers spiri-
tuális könnyedsége, fülbemászó zenei-
sége nemcsak a költői lélek csodálatos 
lázának eredménye, nagy része van 
abban annak a műgondnak is, amellyel 
Heine verseinek minden szavát latol-
gatta. Hogy azokat a játszi fordulato-
kat, komoly ornamenseket, amelyek 

a Heine-versben szintétikusan kiegé-
szítik és támogatják egymást, magya-
rul tökéletesen visszaadhassuk, nem 
elég virtuóz verselőnek lennünk. Azt 
hiszem, külön nyelvet kellene ková-
csolnunk, új szavakat kellene ötvöz-
nünk, hogy maradék nélkül átment-
hessük őket a magyar olvasó számára. 
Maradék nélkül, mondom, mert hiszen 
a műfordításnál a kérdések kérdése 
mindig az, hogy az idegen nyelvbe 
ültetett vers tartalmában és hangula-
tában pontosan azt a képet idézi-e fel 
a ma olvasójában, amelyet a költő ere-
detileg kifejezett? Ez az eredmény 
pedig egy egész élet odaadó munkáját 
kívánná . . . 

Dr. Dálnoki Nagy Lajos, volt arad-
megyei alispán, akit a román impé-
rium megfosztott közéleti szerepétől, 
az utolsó évtizedben teljesen az iroda-
lomnak szentelte munkásságát. Hiva-
tott készségét több önálló verseskönyv 
és műfordítás igazolja. Bár Heine ver-
seinek fordításánál ő sem tudta mind 
a fennálló nehézségeket leküzdeni, 
nagy igyekezete, verselőkészsége sok 
akadályon átsegítette. Néhány fino-
man sikerült sor, pár élvezetes strófa 
teljesen az eredeti hatást kelti fel. —gy. 

Dr. Győrffy István : A magyar népi 
himzések. I. A cifraszűr. (88 színes, 
80 egyszínű táblával és 200 szöveg-
ábrával. Budapest, 1930. Ára 25 P. 
Szerző kiadása.) Györffy István mun-
kái mindig a régi szép multnak egy-
egy darabját mentik át a jelenbe. Az 
ősz mester, Herman Ottó halálával 
nem szünt meg a szakavatott gyüjtő-
munka, amely a magyarság még meg-
levő néprajzi emlékeinek összehordá-
sát célozta, mert kiváló tanítványok 
maradtak. Köztük az oroszlánrészt 
Györffy István végezte el. 

Hol lesznek nemsokára a magyar-
ság régi, világszép ruhadarabjai? 
A szűr pl. a magyar nép egyik leg-
ősibb és legkedveltebb, népdalokban 
leggyakrabban emlegetett ruhadarabja 
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