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nomiája, mellyel oly nagy anyagot 
tudományos értékének kára nélkül 
nem egészen ötszáz oldalon fel t u d 
ölelni. Ez még ta lán oly szintén nagy-
értékű művekkel szemben is előnye, 
mint Jablonkay Gáboré Loyolai Szent 
Ignácról vagy Bölcskey Ödönnek való-
ban monumentális alkotása Capistranói 
Szent Jánosról. Emeli a mű értékét 
a szerzőnek választékos, sokoldalúan 
kifejező erejű nyelve is. Végül pedig 
Assisi Szent Ferenc egyéniségét, de 
még magát a könyvet is közelebb hoz-
zák lelkünkhöz a benne bőséggel s 
finom ízléssel elrendezett műremek-
és fényképreprodukciók. 

Egy éve a Napkeletben hivatot t toll 
emlékezett meg az ú jabb magyar Szent 
Ferenc-irodalomról (azóta az a toll is 
szép művel áldozott a poverello hal-
hatatlan géniuszának). Méltatta Bala-
nyi Györgynek 1925-ben, a Szent 
István Könyvek sorozatában megjelent 
Assisi Szent Ferenc élete c. munkájá t 
is. A most ismertetett monografia 
ennek a korábbi kisebb műnek nagy-
arányúvá teljesedése. A két munka 
összehasonlítása örvendetes tanulságo-
kat tár fel. Lát juk , mint mélyül el 
a korábbi mű lélektanilag és kor-
történetileg egyaránt. Majdnem válto-
zatlanul megvan i t t a régi szöveg is, 
de értékes ú j elemekkel gazdagodot-
tan. A nagyobb terjedelem épen nem 
nehezítette meg át tekinthetőségét ; a 
fejezetek szaporodtak és egymásba 
kapcsolódó eseményeket emelnek ki. 
Igy élesebb, külön megvilágítást kap 
a szent és társai életének egy-egy fon-
tos mozzanata, mint az i f jú évek 
tisztító megpróbáltatásai, az első lépés 
Isten felé, a «kerekasztal lovagjai», a 
fenséges «napáldozat». Néhol a korábbi 
halvány pár vonás helyén most színes, 
pompás jelenetek mozgalmassága gyö-
nyörködtet ; ahol a korábbi mű a 
szereplőket csak egy-egy futólagos 
vonással m u t a t t a be, i t t sok-sok apró 
eset során eleven megnyilatkozásban 
állítja elénk őket. 

Balanyi György könyvét, mint tör-
téneti es hagiografikus irodalmunk 
nevezetes gazdagodását, örömmel kö-
szöntjük. László Vince. 

Gujás Tivadar : Sirokkó. Egy egé-
szen fiatal tehetség első szárnypróbál-
gatása. Nem nagyigényű dolgok, 33 
darab, nem is elbeszélés, inkább rajz , 
hangulatkép, elmélkedés, egy-egy rö-
vid élmény megrögzítése, nagyobb 
alakítóképesség nélkül, de mély érzés-

sel, és ami a legfőbb : igaz hit tel . Ez 
apróságok tehá t , melyek akárhány-
szor imaszerű fohásszal végződnek, az 
építőirányú irodalom közé tar toznak ; 
őszinte, benső hi t vonul végig a kis 
köteten, melynek fedőlapját is a tövis-
koszorús Megváltót ábrázoló ra jz 
diszíti. 

Az áhi ta to t kereső olvasóközönsé-
get kielégítheti e kötet , melyben több, 
igazán megkapó tör ténet van. Egyéb-
ként a szerző írói tehetségéről érdem-
leges ítélet nem mondható, míg 
nagyobb alkotásokkal nem próbálko-
zik meg. Egyénisége már most is ro-
konszenvet kelt maga iránt. 

Szelényi Ödön. 

Gróf Wass Albert: Virágtemetés. 
Gróf Wass Albert verskötetét már csak 
azért is érdeklődéssel ve t tük kezünkbe, 
mert az elszakított magyarság egyik 
irodalmi megnyilatkozása. Virágteme-
tés, í r j a kötete homlokára Wass Albert. 
Temetéssel küldi ú t j á r a — tud tunkka l 
első — verskötetét . H a e versek f á j -
dalma nem lenne több ifjúkori szenvel-
gésnél, ha nem lenne igaz, szóvá sem 
tennők. De kell-e ma «tenyészteni» 
Erdélyben a fá jda lmat? Ahol «egy év-
ben kétszer hull a falevél, mikor a holt 
mezőre az élet lüktetése visszatér, ahol 
a könnyes, régi nóták, rügyek között 
a hervadást dalolják . . . » 

Ha jönne valaki, 
aki egyszer megmondaná nekem, 
csak úgy suttogva, csak úgy csendesen: 
ahol ennyi csodavirág terem : 
a hullámos erdélyi bérceken, 
mér t sír a szél ? . . . 

Ez az egyik forrása a kötet borongó 
hangulatának. A másik kevésbbé meg-
fogható. Valami határozat lan bús érze-
lem tölt i el a költő szívét, de egy köte-
ten keresztül ugyanaz az elégikus hang 
kissé fárasztóan hat . Formaművésze-
tén meglátszik, hogy sokat tanul t az 
ú jabb költőktől. A könyvet a kolozs-
vári Minerva szinte luxuskiállításban 
adta ki. Gál János. 

Borbély István : A régi Torockó. Ko-
lozsvár, 1927. Dr. Borbély Is tván ko-
lozsvári unitárius kollégiumi igazgató 
kis könyve önérzetes vallomás hirde-
tője. Azt hirdeti, hogy «a Székelykő ma-
gyar és unitárius népe az idők romboló 
á r j ában is sziklaszilárdan áll és él s 
büszke gyönyörűséggel tekint őseire 
vissza». Ez a ma képe, a könyvecske 
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