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jait markánsan jellemzi (mellékalakjai 
is mind élnek) s a környezetet rend-
kívüli elevenséggel hozza elénk, úgy-
hogy falujában egészen otthonosan 
érezzük magunkat, még Kántorék pisz-
kos házában is, melyből valóságos bűz-
szimfóniák szállnak felénk. Merő élet 
az egész, csakhogy az életnek alantas, 
csunya és szomorú formája. Kodolányi 
regénye olvasmánynak egyáltalán nem 
lelket emelő és üdítő, de mint írói tel-
jesítmény értékes. Szinnyei Ferenc. 

A Minerva könyvtár ú j füzetei. Nem-
régiben Minerva-könyvtár címen meg-
indult egy figyelmet érdemlő ú jabb 
erdélyi vállalat. Első füzeteiben Ta-
vaszy Sándor Apácai Cseri János jelen-
tőségét, Tulogdy János Erdély geolo-
giáját, Kelemen Lajos Hermányi Die-
nes József emlékiratait ismertette, Széli 
Kálmán pedig az anyag szerkezetéről 
értekezett. A közelmultban e sorozat 
két olyan művel gazdagodott, melyek 
szerzőiknél, tárgyuknál és előadásuk-
nál fogva ú jabb lépést jelentenek a 
kitűzött cél felé. Dézsi Lajos Erdélyi 
arcképek és képek címen tizennégy jól 
megrajzolt miniatürrel kedveskedik an-
nak a közönségnek, melynek rokon-
szenvét s becsülését még másfélévtize-
des kolozsvári egyetemi tanársága ide-
jén megszerezte. Bevezetésül tudós 
felkészültséggel, de amellett han-
gulatosan bizonyítja az «Erdélyország-
Tündérország» szállóige néphitszerű ere-
detét. Majd sorra veszi Erdély mult já-
nak szellemi nagyjait : a zsoltárfordító 
Szenei Molnár Albertet, a világhírű 
könyvnyomtatót miklóstótfalusi Kiss 
Miklóst, a jeles történeti regényírókat 
Jósikát és Keményt , a polihisztor 
Brassait stb. s mindegyikről eleven, 
színes, az érdekkeltésben kifogyhatat-
lan rajzokat nyuj tva , szép sorait a 
történetíró Szilágyi Sándornak szentelt 
szinte lírai melegségű emlékezéssel 
zárja be. 

Érdekes korfestő leírások (Kolozs-
vári élet a napoleoni háborúk korában) 
s a nagyközönség előtt meglepően új-
szerű adatok (pl. hogy Magellan föld-
körüli útjáról Maximilianus Transylva-
nus már 1523-ban értesíti a tudós 
világot), emelik a kis könyv értékét. 

A másik ú j füzet (Három jellemzés) 
szerzője Kristóf György, a kolozsvári 
egyetemen a magyar irodalomtörténet 
jelenlegi tanára. E művében egy-egy 
erdélyi város magyar irodalmi ünne-
pélyén elhangzott felolvasását te t te 
közzé. Az elsőben (Vörösmarty rózsái), 

melyet a nagyváradi katholikus körben 
adott elő, a Szózat írójának költészetét 
mint az eszményiség halhatat lan virá-
gos kert jét mu ta t t a be hallgatóinak. 
A másodikban (az Erdélyi Irodalmi 
Társaság ünnepélyén) Madách Imre 
emlékét ú j í t j a föl, rámuta tva arra, 
hogy Madách az ember életét olyannak 
rajzolja, aminőnek ezt «a logikai elem-
zés vele megismertette». S abban lá t ja 
Az Ember Tragédiája költői szépségét, 
hogy «ezt a sajátlag filozófiai elme-
műveletet a költészet eszközével, ér-
zéki képek sorozatával végzi el». A har-
madik tanulmány, a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond-Társaság ülésén Jó-
kai lelkéről t a r to t t felolvasás a nagy 
regényíró erdélyi kapcsolatainak is-
mertetése után különösen optimizmu-
sát t a r t j a értékes eszménynek. A tárgyi 
elmélyedés, meg stíltechnikai lendület 
dolgában egyéni színű tanulmányok 
méltó kiegészítői a szerző eddigi mun-
kásságának. V. M. 

Blaha Lujza és a Népszínház Buda-
pest színi életében. Verő György ez ér-
dekes könyve voltaképen javí tot t és 
bővített kiadása «A Népszínház Buda-
pest színi életében» című előbb meg-
jelent munkának, mely annakidején 
a nevezetes műintézet ötvenéves mult-
já t idézte emlékezetünkbe (Napkelet, 
1925. II. 472. 1.). Az akkori birálat ki-
fogásolta a tárgy történetének túlsá-
gosan messze időkbe való kitolását. 
Minthogy a Népszínház keletkezése 
és ötvenéves mul t ja nagyon jól meg-
érthető az előrebocsátott lazakapcso-
lású őskori utalások nélkül is, a szerző 
a könyv újabb kiadásából e fejezeteket 
(Az aquincumi amphitheatrum ; Etel-
vára dalos lakomái ; ősmagyar ének-
mondók ; Török színészek Budavárán ; 
Miszteriumok, moralitások, iskoladrá-
mák ; Német színészet Budán és Pes-
ten) elhagyta s helyettük bevezetésül 
odaiktatta a nemrég elhunyt Blaha 
Lujza életrajzát, azét a művésznőét, 
akinek pályája, sikerei, izlésnevelő 
szerepe szorosan összefüggnek a szó-
banforgó színház történetével. 

Meglehetősen szűkszavú ez az élet-
rajzi bevezetés, de úgylátszik nagy 
bőbeszédűségre nem is volt szükség, 
mert mint a szerző mondja, amily 
tüneményesen mozgalmas Blaha Lujza 
pályafutása, époly bensőségesen egy-
szerű, szinte igénytelen magánéletének 
zajtalan lefolyása s a világtól való 
diszkrét elszigeteltsége. Azonban igaza 
van a könyvnek, az a kevés is, mit róla 
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mond, elég lesz arra, hogy emberi érté-
kének kiválóságáról bizonyságot te-
gyen. 

Az értékes adatokban gazdag könyv 
használhatósága nyert volna, ha job-
ban igazodik a tudományos közlésmód-
hoz ; de azért mostani alakjában is 
becses színésztörténeti forrásmunká-
nak tekinthető. K. G. 

Kornyey Paula: Végzet. A Kiváló 
művésznő, akinek irodalmi működését 
eddig finom lírai költemények te t ték 
nevessé, mostani kötetében komoly és 
mély regény-problémával indul ma-
gasabb irodalmi feladatok felé. 

A regény tu la j donképen rejtett , szo-
morú felelet arra a kérdésre : Miért 
alakul az élet úgy, ahogy alakul? Mi 
az események történésének belső elve : 
megvalósulás, avagy szükségesség? 
Szándék él az eseményekben, avagy 
véletlen alakítja, sodorja őket? Kör-
nyey Paula meséje így felel : 

A gróf Somfai-család nevelt leánya, 
Edit Budapesten megismerkedik egy 
épen itt tanulmányúton időző svéd 
íróval: Järnborg Mihállyal. A fiatal, 
szenvedélyes érzésű leány szakít min-
den családi hagyománnyal és felfogás-
sal s megszökik az íróval hazájába, 
Borgholmba s it t megesküszik vele. 
Az északi levegő azonban beteggé 
teszi Editet , s az íróval, most már 
urával, gyógyulás céljából hazatér. 
Itthon nevelőanyja, aki az egész eset-
ben csak a «mesalliance»-ot szégyenli, 
mindenképen arra törekszik, hogy szét-
válassza őket. Eszközül Mosonyi Ká-
roly f regat tkapi tányt használja fel, 
akit Edit könnyelműen csalódásba ker-
getett. Mosonyit sértett hiúsága is iz-
gatja, hogy még jobban nyugtalanítsa 
Järnborgnak amúgy is féltékeny lel-
két. Mikor egy alkalommal Mosonyi 
a naiv Editet — lánykori igéretének 
beváltásaképen — megcsókolja, Järn-
borg rej tet ten t anu ja volt ennek és 
Editet i t thagyva, hazautazik. Min-
denki győz, csak ket ten vesztenek el 
mindent : Järnborg és Edit . Järnborg 
a távolban sem tud ja elfelejteni Editet, 
várja ennek bocsánatkérő levelét. Meg 
is jön ; nem is egy, de sohasem kerül 
kezeihez. A véletlen egy szolgája ke-
zébe adja, ez pedig gyülöletből Edi t 
iránt, nem adja át urának. Igy történik 
aztán, hogy Edi t megkésve tér vissza 
Järnborghoz ; tüdőbaj a csak annyi 
időt enged neki, hogy még egyszer 
lássa otthonát , aztán elragadja. A többi 
az élet és a bűn logikájának rendjén 

következik egymásra : Järnborg is 
nemsokára meghal. Mosonyi pedig 
agyonlövi magát. 

Tagadhatat lan, hogy a regény leg-
finomabb értéke és mélysége az élet 
szemlélete. A regényesség egyéb ele-
mei ettől kapnak súlyt és nemes táv-
latot. Az is az író művészetére vall, 
hogy ezt az eszméjét nem kényszeríti 
rá az eseményekre, sem belőlük nem 
erőszakolja ki, hanem az élet-teljesség 
módján és szükségességén érvényesíti 
ra j tuk . Hogy regényének világában 
megoldotta-e kérdését, erre talán in-
kább irodalmi, mint filozófiai feleletet 
lehetne adni. Bizonyos, hogy a szerző 
finomult líraisága nemcsak írta a re-
gény eseményeit, hanem a szimpátia 
távla tába is került velük. Ez pedig szá-
mára azt jelentette, hogy sok helyen 
a történés hangulata írói higgadtságá-
nak, eszmélkedése elemző élének fö-
lébe került s meghalaványította azt a 
szabadságot, amellyel egyébként tárgya 
külső és belső fordulatainak mindig 
ura tudot t maradni. Csakis így történ-
hetet t , hogy a szerző gyakorlati állás-
pont jában egy-két őt magát is nyug-
talanságban hagyó mozzanat hatása 
alat t megoldásai irányát néha a vég-
zet fájdalmas gondolata felé hajlí-
to t t a el. 

A szerző szemléletének erős líraisága 
feltünően megnyilvánul munkája esz-
tétikai vonatkozásaiban is. Szerkeze-
tileg ugyan egy kissé megsínyli ezt a 
regény, mert terjedelmes és szétapró-
zódó lesz a menete. Egyébként azon-
ban a könyv telve van finomságokkal. 
Mindenhol mélység, örvény, a lélek-
rengés viharai, amelyek fölött azon-
ban fehéren és fegyelmezetten villan 
és világít Környey Paula nemes élet-
ábrázolása. Sem stílusa, sem alakjai, 
sem cselekvéseinek regény-élete nem 
lesznek azért elvontak, vértelenek, 
sőt ! . . . De mindig, még romjaikban 
is, erkölcsi tudatuknak saját emberi 
méltóságukat megtisztelő fényében ra-
gyognak. Külön hangsúllyal kell ki-
emelnünk leírásainak szokatlanul gaz-
dag és friss színeit. Általában szívesen 
hajlik a leírásra, amelyet mindig dús 
és erős líraisággal hímez át. Regényé-
ben van egy-két hely, pl. : Edi t halá-
lának leírása, mélynél artisztikusabb és 
mégis megrázóbb részletet kevesen ír-
tak ú jabb irodalmunkban. Ez a nagy 
leírókészség, mellyel együtt jár az 
átélés ereje is, biztosítja számára a 
kiegészítés munkájá t azon pontokon, 
ahol a jellemrajz belső vonalai, avagy 
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