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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 


