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meg kell kapnia a maga templomát. 
Majd részletesen foglalkozik a tanya-
kérdésnek talán legfontosabb pont já-
val : az utak kérdésével. Fejtegetései-
ből következik, hogy egy nagyszabású 
útépítési programm végrehajtása nél-
kül a tanyai élet fölvirágoztatásáról 
szó sem lehet. Tulaj donképen ezzel függ 
össze minden más tennivaló is, amilyen 
pl. a tanyai nép kulturális helyzetének 
megjavítása, valamint a lehetetlen köz-
igazgatási állapotok orvoslása. Az el-
hanyagolt egészségügy leírása szinte 
drámai részletekben gazdag. A magyar 
f a j pusztulásának megdöbbentő képe 
tárul elénk a rideg statisztika szomorú 
adataiból. Majd szóváteszi a gazdálko-
dás módjai t , a fásítás ügyét, a lecsapo-
lás kérdését, a szövetkezeti mozgalma-
kat s az adózási rendszert. Végül egész-
séges, okos javaslatokat sorakoztat fel, 
amelyek alkalmasak lennének a fel-
sorolt hibák fokozatos megszünteté-
sére. 

A szerző nagy hozzáértéssel és tárgy-
szeretettel vezeti bele az olvasót a fon-
tos problémák mélyébe és meggyőző 
erővel teszi tudatossá mindenkiben a 
tanyakérdés nagy fontosságát. Egye-
temes nemzeti szempontból is dicsé-
retes munkát végez tényeken alapuló, 
nemescélú agitációjával. Vajha nemes 
törekvései az illetékes tényezők meg-
értése és támogatása folytán mielőbb 
valóra válhatnának. Gr. 

Nyugatmagyarországi mondák és 
mondafélék. (Ir ta: Pap bácsi.) A szerző 
a naiv krónikás szerepét vállal ja ma-
gára, aki tuda t lan olvasóknak mesél 
és magyaráz fontos, legtöbbször cso-
dálatos eseményeket, melyeknek már 
csak egy-egy sírfelirat, oltárkép, ká-
polna, rövid történeti feljegyzés vagy 
valamelyik nyugatmagyarországi — 
esetleg ausztriai — vár egyik terme, 
ősi bú tordarab ja őrzi emlékét. Tehát 
nem a nép száján élő mondákat gyüjt i 
össze, hanem a hagyomány vagy a 
történelem valamilyen halvány adatá-
ból akar mondát fejleszteni. Ezzel 
költői fe ladatra vállalkozik, megítélé-
sében tehá t az esztétika szempontjai 
az irányadók. 

Világnézete a német romantikában 
és a katholicizmusban gyökerezik. 
Ennek a világnézetnek az aktuális 
irredentizmus ad magyar színt. Isten-
félő, buzgó katholikus, feltétlenül lojá-
lis és gyönyörködve idézi fel a közép-
kori várak és az újabbkori főurak 
életét. 

Költői képességei azonban nincse-
nek, ízlése a «Várkisasszony titka»-féle 
füzetes regényekre emlékeztet. A né-
met r i t terromanok minden kellékét 
feleleveníti : istenítélet, k i te t t gyer-
mek, lemoshatatlan vérfoltok, ezüst-
patkó, remete, szellemek, sőt a bolse-
vistákról szóló «mondafélé»-ben a mo-
dern szellemidézés is szerepel. Nagyobb 
ba j az, hogy ezek a rejtelmek és t i t -
kok nem lepik meg az olvasót, a cso-
dák nem várat lanok, a szerző magya-
rázgatása, részletező kitérései minden 
hatás t lerontanak. A világnézeti és 
erkölcsi tanulságok folytonos kieme-
lése és bőbeszédű részletezése sem 
válik javára . Fábián István. 

Van Loon : Az emberiség története 
az ősembertől napjainkig. (Fordí tot ta 
dr. Fülöp Zsigmond.) A németek éven-
ként kiadnak egy könyvet , amelyben 
a világ összes egyetemei, nagyobb 
könyvtárai , tudományos intézetei föl 
vannak sorolva, ez a «Minerva». Ennek 
a Minervának 1926-iki évfolyamában 
kerestem Van Loon t aná r és Westport 
város nevét, miután a címlap szerint 
ő ot t egyetemi t anár . Nincs. Kerestem 
az Encyclopedia Britannica hata lmas 
köteteiben, ot t megtalál tam Westport 
n e v é t : mezőváros, kikötője és vasúti 
állomása van. Azt kell gondolnom, 
hogy a fordító nevezte ki van Loont 
egyetemi tanár rá a magyar olvasókra 
való tekintet tel , hogy t . i. a jól megírt, 
de hibáktól hemzsegő könyvnek na-
gyobb tekintélyt szerezzen. Van Loon-
nak célj a lehetett a laikusok bevezetése 
a tör ténet szellemébe — az eszközt 
jól választot ta meg, mert élvezetes a 
stílusa mindvégig —, de az anyag igen 
gyakran messze eltávozik a történet 
szellemétől, sőt a külső események való-
ságától is. Nagy Frigyes mellett homály 
borul a káplár-királyra, akinek Porosz-
ország emelkedésében legalább annyi 
része van, mint csillogó tetteivel híressé 
vált fiának ; Macchiavelliről hiába í r ta 
kitűnő jellemzését az angol Macaulay, 
szerzőnk megteszi őt ördögnek ismét, 
a becsületes Egmont neki egy ostoba 
fráter , akinek nem volt elég esze meg-
szökni Alba herceg elől. A fordító a 
római pápát Krisztus földi «alkirályá»-
nak nevezi ; ha ez nem gúny a «hely-
tar tó» cím helyett , akkor tudatlanság. 
Különben a fordító máskor is szívesen 
mellőzi a megszokott és sokszor helye-
sebb rég magyar elnevezéseket. Van-
nak fölületes állításai is. Szerinte 
I. Károly angol király máglyán halt 
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meg, holott köztudomású, hogy fejét 
vették. Szerinte Anglia azért akadá-
lyozta meg 1878-ban Konstantinápoly 
elfoglalását, mert a zsidók üldözése 
mia t t gyűlölte az oroszokat, holott 
pár sorral há t rább ő maga sem hall-
ga tha t j a el teljesen, hogy Angliának 
életre-halálra kellett védenie az Indiába 
vezető u ta t . Világfelfogását tekintve 
a mű közel áll azokhoz, amelyeket 
Szekfű Gyula «álarcos» könyveknek 
nevezett el. Gaal Sándor. 

Luther lelke. (Hangulatképek a luthe-
ranus magyarság multjából.) Aki e kis 
könyv címéből felekezeti ellentétek 
szítására következtet, alaposan csaló-
dik. Igaz ugyan, hogy a mű a híres 
reformátor kultuszát akar ja szolgálni, 
de ez a szerző, Szigethy Lajos szerint 
azt jelenti, hogy Luther példájával 
óha j t j a ápolni a vallásosság, hazafiság 
és eszményiség hármas szent lángját . 
Evégből jó tollal megírt korrajzszerű 
vázlatokat és arcképeket sorakoztat 
egymás u tán , melyekből kitűnik, hogy 
az utóbbi négy évszázad folyamán 
mely lutheranus hazánkfiai szereztek 
érdemeket egyházuk és a magyar köz-
műveltség fejlesztése körül. Thurzó 
György, a Radvánszkyak s Witnyédy 
István mellett oly nevekkel találko-
zunk a teljességre igényt nem t a r tó 
sorban, aminők Kis Jánosé, Berzsenyi 
Dánielé, Székács Józsefé, Bél Mátyásé, 
Tessedik Sámuelé, Hunfalvy Pálé, 
Péterfi Sándoré, kik közül az első 
három költői műveivel, a négy utóbbi 
pedig részint a tudomány, részint a 
nevelésügy terén kötelezte hálára nem-
zetét. A mű végén egy-egy fejezet a 
«Luther-oltár» papnői (gróf Teleki Jó-
zsefné, Veres Pálné, Haberern Jona-
thánné) emlékét idézi fel s állí t ja köve-
tendő példákul a mai leánynemzedék 
elé. A képsorozatot színező mozzana-
tok helyenként (A sárvári diák Witten-
bergában, Hat nap Sopron életéből, 
Eperjes és Dessewffy Arisztid) nem nél-
külözik ugyan a lutheranizmus erkölcsi 
ta r ta lmának hangsúlyozását, de ez 
sohasem történik oly módon, hogy más 
felekezetűekre nézve bántó éle volna. 
Ezt különben kizárja a tisztes irodalmi 
multú szerző ízlése és emelkedett fel-
fogása is, melynel? nyomai lépten-
nyomon kiütköznek történelmi érzékre 
és meleg kedélyre valló soraiból. A. B. 

Két verseskötet. ( Medgyasszay Vince: 
Vihar után — alkonyat felé. Vidor Mar-
cel: Cselló.) Medgyasszay majdnem 300 
oldalas verskötetében ha t év (1920— 
1926.) termését m u t a t j a be s elvétve 
egy-két régebbi versét is közli. A haza-
szeretet, vallás, a családi s falusi 
élet ihletik. Hazafias költeményeinek 
hangja ál talában oktató ; néha szelid 
szeretettel dorgálja f a j á t . A politikai 
s szellemi élet nevezetesebb dátumai 
s eseményei tükröződnek verseiben. 
(Genf, Locarno, Nyugatmagyarország 
elvesztése, Petőfi- és Jókai-centená-
rium, Tisza-évforduló stb.) 

Vallásos költészete tömörebb és mé-
lyebb. Áhi ta t , mélységes hit és meg-
nyugvás jellemzik. A családi élet, a 
falu s a magyar t á j a k megéneklése is 
sikerül neki. Enyelgő, humoros, ma jd 
komoly, borongó hang ; változatosság 
tárgyban, felfogásban és hangulatban ; 
zamatos nyelv és friss előadás teszik 
verseit élvezetesekké. 

Medgyasszay l í rája az élet delén 
már túlhaladt , harmonikus lélek köl-
tészete, amely visszahív bennünket a 
mult század hetvenes-nyolcvanas évei-
nek hangulatába. Egészséges, mint a 
friss hegyi levegő. És minden egyes 
lapon, a sorok között is ott lappang a 
boldog, nagy magyar haza álomképe. 

Vidor Marcel költeményeiben ta r ta -
lom és forma i t t -ot t még tusakodnak. 
Ez részben a Sturm und Drang elma-
radhata t lan sallangja, részben az Ady 
nyomdokain sar jadt l írának közös 
ismertetőjele. A költemények java-
részt a szerelmet éneklik meg. A költő-
nek megvan a maga szerelmi Odisz-
szeája. A zajló, szertelen szerelem ver-
seinél azonban szebbek a révbeérke-
zés dalszerűen rövid köl teményei: 

Szemed fölött az álmok sátra 
Pihen rózsásan, hallgatag, 
Feslő ajkadnak nyoszolyáján 
Könnyű sóhajok alszanak. 

Orcádon csillaghímes fátyol, 
Könnyektől lágyan rezzenő . . . 
Dús csókjaimtól kivirágzói, 
Mint napsütésben a mező. 

Ezekben a — sejthetően utóbb írt — 
költeményekben az érzés t isztultabb, 
a forma érettebb s tárgyhoz simulóbb, 
a nyelv pedig ment az idegen reminisz-
cenciáktól. 

Árvay János. 
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