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Gyüjtője multunk hiábavaló erőfeszí-
téseinek. Arra a magaslati pontra, 
melyen «felöltözhetjük az új embert», 
sokkal nehezebb út vezet s az eddig 
bevágott utak nem oda visznek. 

Kerecsényi Dezső. 

Fényes Jenő: Akvarell. Versek. 
Szerző kiadása. 1931. Debrecen. — 
Érzékeny kedély és rokonszenves lé-
lek megnyilatkozása ez a hat ívre 
terjedő verskötet. Halvány és el-
mosódó színei között itt-ott egy élén-
kebb is felragyog, ami egy pillanatra 
megkap. «Palettáról» című ciklusa 
valóban azt mutatja, hogy ebben a 
festegető genre-ben még viszonylag 
a legtöbbet nyujt. Egy-egy felívelő 
kar, finom vonalú száj, egy hintázó, 
könnyű mozdulat gyöngéd színekkel 
vetődik elénk a festői hatású versek-
ből. A többi ciklus csalódást hoz. 
Itt-ott Ady-gyarmatosító törekvések, 
sok gics és minél kevesebb eredeti-
ség. Hazafias versei egészen a kon-
venció határán maradnak. Egy témát 
sokszor variál és kihasználja a szóla-
mokat a sablonig. Kis körben mozog 
s az a biztonság, amit ez a szűk határ 
ad, egyúttal az érdektelenség veszé-
lyébe sodorja mondanivalóit. Itt-ott 
felvetődik egy színesebb sor, markán-
sabb kifejezés, pl. «Szélesen jön, rám-
hömpölyög az este» vagy a gólyák «ki-
bontott szárnyú ezüst vitorlák», de 
ezek ritka és elguruló gyöngyszemek, 
amik után sohasem lenne szabad hatá-
rozott mozdulattal nyúlni, hanem 
megvárni azokat a finom remegéseket, 
amik a kézig jutva, szemlehúnyva is 
elviszik a kereső ujjakat. Ezek a ritka 
rezdülések kevesebb verset, de több 
szépséget ajándékoztak volna a kötet-
nek és az olvasónak. J . M. 

Pálma László : A fenyők gyantája 
kicsurran. Szerző kiadása. Szombat-
hely. — A kötet verseit költő írta. 
Fiatal és induló ember. Témában, 
meglátásban, kifejezésben újat tud 

adni. Közel a gyermekkorhoz, szájá-
ban még friss ízekkel jár az élet gyü-
mölcsös kertjében s talpa alatt még 
mezítlábas nyarak síma homokját 
érzi. Sok itt a neki iramodás szeles szer-
telensége, sok az árnynélküli élet 
meleg bája. Versei nagy részén még 
valami meg nem talált belső harmó-
niának a keresése érzik s ez az inga-
dozás csak kevés helyen oldódik fel 
kiegyensúlyozottságban. De az a né-
hány vers, amiben ez a tisztult har-
mónia megvan, valóban gyönyörköd-
tető : «Hegyalatti házban», «Téli gyü-
mölcsök», «Idill», «Őszi folyó», «Reg-
gel», «Március», «Simahomokú nyáron», 
már törés nélkül lehelik a szépet. Kár, 
hogy sok, már másoktól kihasznált 
témát a pátosz dagályával próbál 
érdekessé színezni, de sikertelenül. 
Ilyen pl. «Miért» című verse, amelyben 
az élet és az elmulás problémáját ku-
tat ja, semmi újat sem adva a csillogó 
és nehéz köntös alatt. A pátosz, ami-
vel a költő játszik, olyan eszköze a 
hatásnak, amiből a kevesebb mindig 
több, mint a sok. Ez a folytonos, fül-
ledt fortissimo fárasztó és egyre üre-
sebben kong. Sohasem szabad a húrt 
annyira feszíteni, hogy a feszültség 
ne legyen többé fokozható. A meg-
foghatatlan szépet a keresetlenség-
ben inkább meg lehet közelíteni. De a 
rímtelen, sőt sokszor belső ritmus 
nélküli verseknek ez a zuhatagja egy 
egész köteten keresztül, világosan 
érezteti velünk, hogy ez a forma las-
san kiélte magát. Ma már olyan új 
jelenségek vannak, amikre egy in-
duló költőnek fel kell figyelnie. A ver-
sek belső muzsikája : kell, a szavak, 
a gondolatok könnyű hintázása : szük-
ségszerű. A ma új költőin valami új 
klasszikus íz érzik, újra elfoglalja he-
lyét a száműzött rím. Ez a jelenség 
már nem is szórványos : határozott 
irodalmi irány. Pálma László költői 
stílusa idejét multa. Ennyi szép, üde 
és friss lendület, érzés és gondolat, 
különb ruhát érdemel. Reméljük, hogy 
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a fiatal költő mai formaművészete át-
menet, amiből izmos tehetsége har-
monikus kiegyensúlyozottságban fog 
kibontakozni. J. M. 

1831—1931. Jubileumi Emlék-
könyv. Kiadja : A Budapesti Növendék-
papság Magyar Egyházirodalmi Isko-
lája. Budapest, 1931. 

A budapesti növendékpapok «Ma-
gyar iskolá»-ja gazdagon szerkesztett 
emlékkönyv kiadásával kívánt hó-
dolni fennállása százados ünnepének. 
E jubileumi emlékezésben résztvettek 
tanulmányaikkal mindazok, akik most 
a katholikus szellemi élet vezérei, 
valaha pedig az iskola tagjai voltak s 
akik most még csak zsengéi a jövő 
reménységének. Az emlékkönyvben 
megjelent cikkek mindegyike emelke-
detten, a fölvett szempontoknak el-
mélyedő tudással történő kifejtésével 
szolgálta az ünnepi gondolat alkalmát. 
Nem lehet megilletődés és a tisztelet 
érzése nélkül olvasni a könyv tanul-
mányait, különösen azt, amely az 
iskola történetét adja. Újra elénk 
elevenedik a mult századi magyarság 
küzdelmének egy fejezete, amelyben 
szent hevülettel vesznek részt a «Ma-
gyar Társaság» lelkes növendékpapjai 
is : Dayka Gábor, Guzmics Izidor, Czu-
czor Gergely stb. s munkásságukkal 
irodalomtörténeti jelentőséget és em-
lékezetet szereznek maguknak s intéz-
ményüknek. Ennek elismerését meg-
kapták már kortársaiktól is: Kisfaludy 
Károly, Kazinczy Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Széchenyi István, Garay Já-
nos tanuskodnak róla. Különös elis-
meréssel adózik munkásságuknak Pé-
czeli József. Mikor Dayka Gábor 1740-
ben beküldi a Mindenes Gyüjtemény-
nek a pesti növendékpapok működé-
séről szóló jelentését, a lap a jelen-
téstegészen közli s ezeket fűzi hozzá: 
Ezen levelet szórói-szóra kívántuk ide 
iktatni, mert vagynak némelyek ollya-
nok, akik által nem látván azt, hogy 
Hazánknak eggyik fő haszna s ditső-

sége a Magyar Nyelvnek virágzásában 
áll, azt mondják, hogy tsak a Protes-
tánsok akarják azt, hogy Magyarúl 
follyanak a Törvény Székek, — tsak 
azért pedig, hogy a Római Ekklesiá-
nak nyelve Deák nyelv. (Mindenes 
Gyüjtemény. 1740. IV. 90. 1.). Toldy 
Ferenc joggal írhatta : «. . . szembe-
szökő volt az egyesület sikere az iro-
dalomban s ezáltal érdemessé tette 
magát nemcsak a vallás, hanem a haza 
körül is». Ez az értékelés ma is meg-
állja helyét. A Magyar Iskola valóban 
méltó jubileumot ül, része van a leg-
nagyobb érdemben : híven szolgálta 
s szolgálja a magyarságot. ds. 

G. Stratil-Sauer: Az afgánok fog-
ságában. (Dante-kiadás.) 

Tudományos felkészültségű, meg-
figyelni, appercipiálni tudó tanár-
ember írja meg ebben a könyvben úti-
élményeit. Útjának nagyobbik részét 
motorkerékpáron tette meg Lipcsétől 
Afganisztánig. Budapesttől Várnáig 
hajón ment, mert nálunk lebeszélték 
arról, hogy Románián át motorral 
tegye meg az utat. Magyarországról 
szépen, bár röviden emlékszik meg. 
Útjának nehezebb, sokszor szinte le-
küzdhetetlennek látszó szakaszai Tö-
rökországon, Örményországon, Per-
zsián, Teheránon át vezetnek Ka-
bulba, ahol végzetes baj éri; dulako-
dás közben megsebesít egy afgánt, aki 
nyolc nap mulva bele is hal sebébe. 
Ezért a szerző kilenc hónapig ül az 
afgánok fogságában, a kivégeztetés 
gondolatától egyetlen pillanatra se tud 
szabadulni és jóformán csak a vélet-
lennek köszönheti, hogy ép bőrrel tér-
hetett haza. 

Konstantinápoly, Trapezunt, a 
Fekete tenger keleti partvidéke, ahol 
— állandó megfigyelés alatt állva — 
folytatta földrajzi kutatásait, eleven 
képekben jelennek meg az olvasó előtt. 
Okosan, kitűnő szemléltetéssel ma-
gyarázza meg tanulmányútja célját, 
az alaktani, kartográfiai és klimato-
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