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novella, mintha a torony jobb sorsra 
érdemes lakója í r ta volna. Ime ide té-
vedt Szitnyai Zoltán tehetsége igazi 
ösvényéről. Csokoládépisztolyból lö-
völdöz, miközben alakjaiból a vadro-
mantika olcsó piros festéke folyik. 

Szitnyai Zoltán még kiforratlan iró, 
de néhány szép novellája biztató igé-
ret, hogy előbb-utóbb sikerül magára 
találnia. Vajthó László. 

Bartha József : Két nemzedék ma-
gyar irodalma. A könyv írója egy fél-
század irodalmát m u t a t j a be, 1875— 
1925-ig. Fejlődés szempontjából há-
rom részre tagozza az anyagot. Az első 
a mult század végének költészete, 
mely a realizmus kivirágzásaként je-
lentkezik, de még a népies nemzeti 
irány folytatásának tekinthető A má-
sik a jelen század elején jelentkező 
impresszionista költészet. «Ez szembe-
helyezkedett irodalmi hagyományaink-
kal és valami sajátos zsidó szellemet 
tükröztet vissza alkotásaiban.» A har-
madik rész a jelenkor irodalma. — 
E tárgykör keretében a szerző az igaz, 
jó és szép művészi kifejezését s a ma-
gyar lélek megnyilatkozását ku t a t j a . 

A mult század politikai és társa-
dalmi ra jza u tán Tolnai Lajos, Ábrányi 
Kornél, Vértesi Arnold, Mikszáth, Gár-
donyi, Herczeg elbeszélő műveit ismer-
te t i részletesebben. Krit ikai álláspontj a 
ez írókkal szemben általában helyes, 
jellemzései találók. A regény u tán a 
drámát , verses elbeszélést és lírát 
(Komjá thy , Reviczky) m u t a t j a be. Most 
következik aztán a könyv tula jdon-
képeni főrésze : A X X . század ú j irá-
nyának, a nyugatosoknak kr i t ikája . 
E bírálatot erős gyökerű keresztény 
és hazafias szellem jellemzi s ítélete 
természetesen marasztaló. Lesujtó ma-
gára Ady Endrére nézve is, aki első 
kötete (Versek) tek in té lyes részében 
derekas alkotásokat» adott , de aztán 
Párizs, a radikális irányzat, a maga 
pőre érzékisége, a szimbolizmus stb. 
ha tása alatt mindinkább elsekélye-
sedett. í télete azzal zárul, hogy mami-
kor olyan költeményeket olvasunk, 
mint A magyar ugaron, A halál rokona, 
stb. ( i t t 14 versét sorolja fel) és több 
ezekhez hasonlót, akkor méltán elfog-
hat bennünket a fájdalom, hogy egy 
derekas magyar tehetség a nemzeti 
szellemmel ellentétes és idegen hatások 
jármában ilyen ferdére nőt t és veszen-
dőbe ment*. A szerző szemszögéből 
nézve is Adyt, önként kínálkozik az 
ellenvetés, hogy tán mégsem ment 

veszendőbe a költő, akinek 14 verse 
«s több ezekhez hasonló* «derekas 
alkotás»? Amilyen helytállók Bar tha 
szempontjai Ady körének és politikai 
irányának bírálatánál, annyira nélkü-
lözik a teljességet Ady méltatásánál. 
Eltekintve attól, hogy szempontjai 
nem elég esztétikaiak? (a verstől pl. 
«világos» és «szabatos» stílust követel, 
akár az értekezéstől), a tárgyalás mo-
dora és hangja is arra vall, hogy heves 
pártemberrel s nem higgadt ítélkező-
vel van dolgunk. Ma már a konzervatí-
vebb álláspont is több megértéssel 
fordul Ady Endre művei felé. 

Könyve többi részében Bar tha a 
legújabb irodalmat tárgyal ja széles-
körű tudással és sok gondolatébresztő 
megjegyzéssel. Ez a rész modorában 
nyugodtabb s ezért ta lán ítéletei is 
jobban kiállják az idő próbájá t . «Ta-
lán» — mert a ma irodalma folyamat 
s nem változatlan, bevégzett egész. 
Az írók fejlődnek, műveik szaporod-
nak, ennélfogva működésük inkább 
a kri t ika tárgya, mint az irodalom-
történeté. A szerző mellett szól, hogy 
könyvének e része mindezek ellenére 
is helyes történet i felfogás benyomá-
sát teszi. Keleti Géza. 

Keller Imre: Irodalmi mozaikok. 
(Tanulmányok. Kassa.) A szerző több 
éven át készült irodalmi tanulmányai t 
gyüj töt te össze e kötetben, mely a fel-
vidéki irodalomnak első ilynemű ter-
méke. Meg is kell küzdenie az úttörők 
sorsával: amint az előszóban maga 
jelzi, hiába igyekezett előfizetők gyüj-
tésével könyvének kiadását lehetővé 
tenni. A felvidéki fiatal olvasóközön-
ség még nem bírja el a tudományos 
munkákat . Ez az előszó olyan elő-
szavakra emlékeztet, amilyeneket Ka-
zinczy korában írtak magyar könyvek 
elé : a szerző tanulmányait nem a nagy 
olvasóközönségnek írja, hanem néhány 
lelkes hívének, akik kíváncsiak mon-
danivalóira. Nem a jelen, hanem a jövő 
számára ír, a Mát akar ja megérteni 
és megértetni huszonöt év távlatából. 

Kellert valóban nem is annyira az 
időtlen esztétikai problémák érdeklik, 
mint inkább a kor kérdéseinek vissza-
tükrözése az irodalmi műben. S mivel 
ezekkel a kérdésekkel szemben meg-
van a maga egyéni állásfoglalása, min-
den egyes tanulmánya erős szubjektiv 
ízt nyer. Nem kívülről nézi az irodalmi 
műveket, hanem igyekszik magát tel-
jesen beleélni az író lelki világába, nem 
annyira bírál, mint inkább újra átél. 


