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korán kidőlt Thury Zoltánnak erős mo-
rális ihlete, nagy lelkiismeretkultusza 
fiában is biztatóan tovább él. 

Rédey Tivadar. 

Jancsó Benedek-Emlékkönyv. Ki-
adja az Erdélyi Férfiak Egyesülete. 
Szerkesztette Asztalos Miklós. Buda-
pest, 1931. 413 lap. 

Defensio nationis Hungaricae.A ma-
gyar nemzet védelme. Ezt a címet 
adta Jancsó Benedek annak a könyvé-
nek, amellyel 1920-ban az emberiség 
«elfogulatlanul gondolkozó tudomá-
nyos közvéleményéhez» szólott a ma-
gyarságot szétszaggató politika ellen. 
Ugyanez illenék összefoglaló címül fél-
százados életművéhez s hogy meny-
nyire a lényegét emeli ki ennek a cso-
dálatot és tiszteletet egyaránt kiváltó 
életpályának, mutatja az is, hogy az 
atyai mester halála után pár hónappal 
megjelent Emlékkönyvben a meglett 
és fiatal tudósok, huszonnégyen, 
ugyancsak a magyar nemzet védel-
mének munkáját folytatják különböző 
területen mozgó írásaikban. 

Jancsó pregnáns egyénisége a min-
den elfogultságtól mentes meggyőző-
désnek szerzetesi igénytelenség erejé-
vel és odaadásával való hirdetésében 
s a nemzeti eszmének a lelkiismeret 
szavával való szolgálatában nyilvá-
nult meg. Ez az elvhűség, amely sok-
szor inkább keresni, mint kerülni lát-
szott a népszerűtlenséget, ez a tiszta 
idealizmus, amely csak szűzi mez-
telenségben, szólam-ruhák és divat-
torzulások nélkül tudta az ideált látni 
és szolgálni, nem juthatott diadalra 
abban a korban, amely inkább a nem-
zeti eszme kisajátítóinak, mint halk 
szerelmeseinek kedvezett. De az eszme 
túléli a mestert. Jancsó szelleme, igaz-
ságszeretete, eszmei törekvései szóhoz 
jutnak s tovább fejlődnek a tanítvá-
nyok könyvében. Ez adja meg a tudo-
mányos színvonal tekintetében elég 
heterogén Emlékkönyv igazi értékét. 

A három részre tagolt munka első 

öt íve Jancsó emlékének van szen-
telve. (Kolosváry, Gagyi és Kazocsa 
cikkei.) A második rész öt első tanul-
mánya történelmi tárgyú a nemzeti-
ségi és kisebbségtörténeti tárgykörből. 
(Figyelmet érdemel Albrecht Ferenc-
nek a kiegyezés kora nemzetiségi poli-
tikájáról és Szabó Pálnak Déldunán-
túl nemzetiségi fejlődésvonaláról írt 
tanulmánya.) Utána tizennégy idő-
szerű cikk következik jórészt az elsza-
kított magyarság problémaköréből. 

Sz. Gy. 

Agyagfalvi Hegyi István: Isten 
csákánya alatt. Versek. Valami nagy 
buzgalom érzik e köteten s igyekvés, 
mintha a szerző utói akarná érni azo-
kat a költőket, akikkel korra együtt 
indult. Mintegy száz verset gyüjtött 
össze ismét, lírai kicsendülésekkel teli 
megnyilatkozásait egy színmagyar lé-
leknek, amely azonban állandóan a 
közlés kényszere alatt áll s így min-
den nemes és szép tulajdonsága mel-
lett is, kevés gondot fordít az önellen-
őrzésre. Mindent kimond, ami foglal-
koztatja, még a szimbólum is kikiál-
tott ténnyé merevül nála. Versbe fog-
lalja azt is, ami vezércikkben hatá-
sosabb volna és lírája értékeit tempe-
ramentumának áldozza föl. Témaköre 
a mai magyar úriember lelkiségéből 
táplálkozik s bár jól versel és ritmus-
érzéke is kitünő, kötetében mégsem 
találunk kimagasló gondolatokat, vagy 
örvénylő mélységeket. Hangja érces 
és erős, de sztereotip költészet hangja, 
amely másoknál zengte ki legszebb 
énekeit. Kötetén valahogy nagyon is 
megérzik az, amit «Az én két életem» 
című versében önmagáról mond. Ezek 
szerint egész napja munkában, gond-
ban telik el és csak este, tíz óra után 
(Gépemnél ülök s az velem, — ó, én 
áldott Mercédesem !) válhatik költővé. 
Mellékfoglalkozásképpen. Bár hiszen, 
Adyt kivéve, egy emberöltőn belül 
nem igen tudunk költőről, aki a vers-
írást kizárólagos főfoglalkozásként 
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űzte volna, komolyan számbaj övöt 
csak azok alkottak, akik ebben a mel-
lékfoglalkozásban a jó középszer fölé 
lendültek. (i—gy.) 

Berda József : Irgalmas szegény-
ség. Versek. Az a koravénség és pietiz-
mus, amely párhuzamosan haladva 
egymással, e soványka kötet lapjairól 
oly rövid lélegzetű strófákban árad 
reánk, eszünkbe juttatja az 1906— 
1908. években indult költői nemzedé-
ket, amelynek akárhány jelese diadal-
lal feslette ki a dekadencia virágait, 
de fáradtságában is nagyobb erővel, 
több szépséggel és mélységgel kápráz-
tatott, mint e késői utód. És Verlainre, 
Rilkére, Claudelre kell gondolnunk, 
akiknek istenkeresése olyan műreme-
kekben oldódott ki, amelyek nemzedé-
keket tápláltak és fognak még táp-
lálni. 

;Ebbe a távlatba állítva Berda ver-
seit, nem sok dicsérő jelzőt pazarol-
hatnánk rájuk, de ez nem volna egé-
szen igazságos. Igaz, hogy verseinek 
egyrésze nem éppen meglepő s nem 
éppen jelentékeny mondanivalókat 
foglal adhoc ritmusú sorokba s ezek 
fáradtan, kókadtan hullanak le, mi-
előtt verssé virultak volna. De vannak 
költői mondanivalói is, amelyekben 
a szavak ritmusán megérzik, hogy 
mély és hosszú utat tettek meg a lélek 
tárnáiban, amíg ily áhítatos menetű 
egymásutánba verődtek. Ha költésze-
tének nem igen dús májusfája idő előtt 
el nem hervad, ezekből olyan termő-
ágak sarjadhatnak, amelyeknek nemes 
gyümölcse egy áhítatos lélek finom és 
mély érzéseitől lesz ízes. m—i. 

Vergilius Aeneise. Magyarul tolmá-
csolta Csengery János. Szeged, 1931. 
313 lap. 

Csengery Jánostól, az óklasszikus 
irodalomnak évtizedek óta fáradhatat-
lan tolmácsától a nagy római eposz-
költő születésének kétezredik évforduló-
jára megkaptuk az Aeneis új fordítá-

sát. Mennyi munka, mekkora türelem 
szükséges ma e remekmű átültetésé-
hez ! A középkor Vergilius mirabilis-
sze meghalt, az Aeneis nem oraculum 
többé, csak a költői műgond felülmul-
hatatlan példája, mithoszba vesző tör-
ténelem, vagy talán történelemmé lett 
mithosza egy halott nemzetnek, amely-
hez talán csak a honi föld kapcsán tud 
érzelmi szálakat fűzni az a nép, amely 
még kereshet ősöket a rómaiakban. 
A magyar műfordító eleve tisztában 
lehet azzal, hogy a diákságon kívül, 
amely talán mankóul használja mű-
vét, kevés olvasóra számíthat. A köl-
tészet néhány műélvezőjére, aki a holt 
tárgyban is kész megkeresni a költői 
alkotóképesség produkcióit. Aki haj-
landó maga elé képzelni Trója pusztu-
lását, meg tudja érteni a szerencsétlen 
szerelmes Dido királynő panaszait és 
átkait, készséggel végignézi az alvilág 
mithológiai panoptikumát s képes el-
szenvedni Aeneasnak és egyéb hősök-
nek párviadalait. Bizony csak gyér-
számú olvasó fogja végigélvezni Csen-
gery gördülékeny, könnyű hexame-
tereit. És mégis érdemes volt fáradnia. 
Először is, mert gyönyörűséggel teljes 
munka lehetett, hiszen nemcsak mon-
datokat, sorokat, szavakat fordított, 
hanem szépségeket ültetett át, erőnek, 
hangnak, hangulatnak visszaadásával 
költői alkotómunkát végzett, ha mind-
járt csak a kifejezés, a forma területén 
is. De érdemes volt azért is, hogy a 
mindenképpen elavult fordítások után 
legyen végre olyan Aeneisünk, amely 
a mai nyelven a mai filológiai fejlett-
ség és poétikai készség eszközeivel 
teszi hozzáférhetővé latinul nem olva-
sók számára Vergilius remekét. Sz. Gy. 

Paul Bourget: A lelkiismeret. 
(Athenaeum könyvtár.) Bourget leg-
jellemzőbb vonásai — az irodalom-
történeti kézikönyvről kézikönyvre 
szálló közhelyek szerint — a mély 
lélekelemzés, bizonyos nehézkesség, 
amely az igazolandó társadalomer-
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