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egyetem nagyhírű tanárának, von der 
Leyen-nek könyve a német költészet 
történetéről. A népvándorlás kora óta 
eltelt másfél évezred szinte beláthatat-
lan művészi anyagát világosan cso-
portosítja s minthogy csak arról szól, 
ami valóban értékes : finom jellemzé-
sei, találó megjegyzései nemcsak érde-
kesek és tanulságosak, hanem rend-
kívül élvezetesek is. Az olvasó érzi, 
hogy i t t egy intenzív munkában el-
töl töt t élet alapos tudása mély meg-
értéssel és biztos esztétikai ítélettel 
párosul. 

Lá t juk , hogy az irodalom egyes kor-
szakaiban erős, szerves közösségben 
élnek a művészetek különböző ágai, 
ide számítva a középkor vallásos életé-
ben épúgy, mint a legújabb kor köl-
tészetében a zenének a lírai, vagy épen-
séggel a drámai érzést rendkívül mé-
lyítő és fokozó erejét és hatását is. 
Máskor azonban a mithoszi, politikai 
vagy filozófiai életszemlélet kizárólag 
a költészet út jain keresi eszményeinek 
képét, akár midőn a népvándorlás-
korabeli germán az Eddában megörö-
kí tet t istenek és hősök zord nagyságát, 
akár midőn a középkor embere a min-
den szeretetreméltó egyszerűségük mel-
lett legyőzhetetlen vitézségben tün-
döklő Sigfrid vagy Parzifal küzdelmeit 
csodálja, vagy a modern lélek rettegve 
szemléli Faustnak pokoli lényekkel való 
cimborálását emberfeletti erők és isme-
retek birtokáért. 

Adatokat , filológiai részleteket persze 
nem találunk a könyvben ; ezeket az 
érdeklődőknek az ismert kézikönyvek-
ből, vagy a napról-napra szaporodó iro-
dalmi Lexikonokból kell meríteniök 
(pl. Wilhelm Kosch, Deutsches Lite-
ratur-Lexikon). 

A legújabb irodalom hihetetlenül 
megnőtt tömkelegével szemben e rövid 
áttekintés azonban olykor hiányosnak 
látszik. I t t a szerző egy másik művére 
hivatkozhat (Deutsche Dichtung in 
neuer Zeit), amely ezt kiegészíti. A kettő 
együttvéve valóban kitünő képet adhat 
a német irodalom főirányairól. 

Schmidt Henrik. 

Verseskönyvek. (Szabó La jos : Új 
Árpád ősi hon felett. Kuntz Henrik : 
Magyar Kálvária. Lengyel Ká ro ly : 
Rozoga hidakon. Vajda-Szép Gyula : 
Vergődő élet. Agyagfalvi Hegyi Ist-
ván : A véres kardot körülhordozom. 
Kerecseny János : Attila hunn király. 
Noszlopi Aba Tihamér : Levente.) 

Szabó Lajos kis füzetkéje tíz olyan 

költeményt tar talmaz, melyek mind-
egyike a kormányzóval vonatkozásban 
álló alkalomra iratot t . Őszinte szere-
te t és ragaszkodás sugallta ezeket az 
üdvözlő és köszöntő verseket, de költői 
értékük kevés. 

Kuntz Henrik könyvétől nem tagad-
ha t juk meg azt az elismerést, mely 
egy erkölcsi közösség hagyományait 
ápoló léleknek méltán kijárhat , kivált 
ha észrevesszük, hogy nemes törekvé-
seinek először az idegen anyanyelv bi-
lincseiből kellett kiszabadulnia. Ez 
utóbbi körülmény magyarázza meg, 
hogy kötete húszéves költői mult 
után sem n y u j t sok biztatást a jövőre. 
A magyar élet keserűségét, bűneinket 
és kárhozatunkat csak érezni t ud ja , 
megszólaltatni nem. Vallásos költe-
ményei még némileg közelebb férkőz-
nek az olvasóhoz, másnemű költemé-
nyeiben azonban amugy is nehezen 
bontakozó érzései legtöbbször hajó-
törést szenvednek nyelvének szintelen-
ségén és szokatlanul átható prózai-
ságán. 

Lengyel Károlynak többnyire r ím-
talan jámbusai is ri tkán érnek el meg-
nyugtató hatást . Költészete elsősor-
ban hadifogságának hangulattöredékeit 
igyekszik emlékké rögzíteni hol t á j -
rajzi vonások, hol inkább reflexiók se-
gítségével. Jégcsapos lelke ritkán olvad 
fel az érzés melegében és szemléletét 
sokszor némi idegesség irányít ja. Kis 
kötete nem sokat árul el a költőről, 
nem egy költeménye töredékszerűen 
hat , de éles szeme az idegen t á j színei-
ből sokat át tud menteni. Nagy formai 
gondossága és jó ritmusérzéke meg fog 
birkózni azzal a modorossággal, mely 
még gyakran kisért nála. 

Vajda-Szép Gyula költeménykötete 
hasonlít a megelőzőhöz annyiban, hogy 
szűk tárgykört ölel fel, igazában csak 
egyet, a szerelmet és nem mentes a 
fiatalsággal együtt járó modorosságtól 
sem. írója fél a szigorú forma bilin-
cseitől, ami nem volna baj , ha mon-
danivalóinak benső ereje nem férne 
bele a hagyományos formába, de mivel 
ezt nem vesszük észre, indokolatlan 
előttünk a félelem. Különben pedig 
tárgyban erősen sodródik az Ady 
Endrétől eredő hagyomány irányába. 
A fiatal vér muzsikál ezekben a dalok-
ban s az élet vergődését szerelmi él-
mények sodra irányít ja . A perdita-
dalok divat ja azonban — higgye el a 
szerző — már a multé, mai sorsunkban 
pedig igazán semmi okunk újból fel-
kapni effélét. Kötetének zavaró kifor-
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ratlanságát feledteti némileg színes 
nyelve és néhány közvetlen meleg 
hangú kis költeménye (Édesanyám 
sírkeresztje), melyek egyúttal azt is 
muta t ják , hogyan lehetséges számára 
és mily irányban a haladás. 

Agyagfalvi Hegyi István költemé-
nyei nemcsak kiforrott költői egyéni-
ségre vallanak, hanem az irredenta 
költészetnek is jobb termékei közé tar-
toznak. Az ő lelke is az erdélyi ősi 
rögre vágyik, a turáni rónán kalandoz, 
ő is korhol és kárhoztat , riaszt a véres 
karddal és vigasztal az ú j Simeon ren-
dületlen hitével. Egy szóval a mai ma-
gyar lélek önkínzását, vágyait és re-
ményeit szólaltatja meg, de mindig 
erővel, olykor megrendítőn. Egészséges 
szimbolizmusa még merészebb vonat-
koztatásában sem billen fel, a magyar 
mondai motivumok gazdag felhaszná-
lása pedig mindig az ujság ingerével 
hat. Nem irredenta színezetű költe-
ményeit a lelki kiegyensúlyozottság és 
az elmélkedésre hajló optimizmus ha t j a 
át, formailag összebékítve a régi költői 
hagyományokat a nyelv modernebb, 
ú jabb színeivel. Költői ereje csak egy-
két nagyobb kompoziciójában lankad 
el kissé, r i tmusában csak elvétve aka-
dunk zökkenőre. 

Annak, aki Kerecseny János 23 éne-
kes «történelmi ősregéjét» a kezébe 
veszi, okvetlenül felötlik a kérdés: 
szabad-e, lehet-e Arany János után a 
hún világba lépni? Szabad-e folytatni 
csak «nem egészen dicstelenül» is, amit 
ő «teljes dicsőséggel» kezdett, vagy 
lehet-e olyan nyomokat találni, amerre 
Arany nem jár t . Aki a hún világhoz 
hozzányúl, lépten-nyomon kikénysze-
ríti az összehasonlítást. Kerecseny Já-
nos regéjének a meséjét már három fő-
részének címe is eléggé jelzi (Isten 
kardja, Hadak ú t ján , Attila halála). 
Bele van sűrítve mindaz, amit a mon-
dák és krónikák Attiláról csak tudnak. 
Egyszer a szorongatott Attila előtt 
láng csap ki a földből s annak a közepé-
ből egy kard repül Attila kezébe: 
Hadúr kardja. Ezekután tuda tá ra éb-
red világhódítói hivatásának, de mi-
előtt elindulna, orozva megöleti Blé-
dát, a testvérét. A második részben 
meghódítja Európát . A harmadikban 
először és utoljára szerelmes lesz, de 
nászéjtszakáján megered az orra vére, 
meghal és eltemettetik. Ez a főtörté-
net sok terhet hordoz magával. Feles-
leges bele Attila lakomája (legalább is 
így), Iszla vitéz lakzija, az unalmas 
seregszemlék, sőt Attila harmincnégy 

versszakos szónoklata is. Alakja valójá-
ban csak egy van, Atti la, ez is sem 
szimpatikus, sem igaz. Korrajza apró-
lékosságra törekvő, de nem hű, vál-
tozó versformája nem illik mindig a 
tárgyhoz, nyelve sokszor száraz, kró-
nikás. Buda Haláláról meg is feledkez-
tünk, ami nagy szerencse, mert külön-
ben még erősebben alá kellene húznunk 
a végeredményt : ami jó benne, nem 
új s ami új , nem jó. 

Nagyon egyszerű, de kedves kis tör-
ténetet önt jelenetekbe Noszlopi Aba 
Tihamér Levente című kis ifjúsági 
színjátéka. A címe elárulja a szerző 
célját. A nemzeti fontosságú levente-
mozgalmat akar ja szolgálni már nevelő 
hatású meséjével is, de azzal is, hogy 
hazafias színdarabot ad a szerepelni 
vágyó i f jú leventék kezébe. Hangula-
tos dalai is emelik a kis darab értékét. 

rpt. 

Tamás Lajos : Jóságom sátora. Ber-
lin. 1927. — L. Voggenreiter Verlag. — 
Halk, fiatalosan-komoly lélek szelíd 
énekeit tartalmazza ez a kötet. Tamás 
eszmeköre nem nagy, érzésvilága rit-
kán vet nagyobb hullámot, forma-
nyelve gazdagabb változatosságot nem 
mutat . Szinte bátortalan szeméremmel 
dalolja többnyire rövid, tercinás stró-
fáit. A mindent egybefogó nagy ember-
szeretet tölti ki lelkét és jósága sáto-
rába hív i f jú t és aggot, boldogot és 
sorsüldözöttet egyaránt, hogy boldogan 
kiossza nekik lelke ajándékait . Ez az 
alapérzelme tér vissza minduntalan a 
kötetben. A huszonkét és huszonnégy 
évről daloló költőt még nem forgatta 
meg a sors véres-verejtékes sodrában, 
még csak sejtései támadnak az emberi 
lélek és szív mélységeiről, nagy problé-
mákat épen csak hogy érint (Vörös 
rózsát ön öz a vérem — a szerelem és 
Mindig külön — a magyar sors), még 
nem lett igazi, lélekmegrázó élmény 
birtokosává. Ez magyarázza szűk ér-
zelmi és gondolati körét s ez a kulcsa 
szűk hangskálájának is. Maga is érzi 
eseménytelen életének költői hátrá-
nyát, a csöndből és békéből kivágyik : 
«Csak jönne már, valami jönne — se-
besebben». Mindazáltal annyi finom 
lélekrezdülésről tesznek bizonyságot 
e versek, hogy nem ta r t juk őket siker-
telen indulásnak. Kétségtelen Tamás 
formaérzéke is. Persze gondolat és 
forma nem simul még egymáshoz mű-
vészi harmóniában, a ritmus meg-meg-
döccen, a rímek sokszor nem csendül-
nek össze tisztán, de néha e tekintet-
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