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történeti művük behatóan foglalkozik vele. Ilyenek a legutolsó években szinte 
gombamódra nőnek ki a földből. A legjobbat egy egyetemi tanár írta, bebizo-
nyítva, hogy nincs igazuk azoknak, kik a tudományt csak századok porától 
lepetten képzelhetik el. Hans Naumann kitűnő könyvére gondolok: «Die 
deutsche Dichtung der Gegenwart. 1885—1924». (Stuttgart, Metzler, 1924.) 
Nem szabad épen az expressionizmussal kapcsolatban megfeledkezni A. 
Soergel ú j könyvéről sem : «Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge: Im 
Banne des Expresszionismus» (Leipzig, Voigtländer, 1925), amely nemcsak 
legbehatóbb analiziseit nyujtja az idetartozó új műveknek, hanem gazdag kép-
anyagával a képzőművészetek felé is érdekesen egészíti ki témáját. A legtanul-
ságosabb azonban talán mégis az, hogy a németek sok-sok könnyen hozzáfér-
hető olcsó kiadásban (így pl. a Deutschkundliche Bücherei kötetkéiben) nép-
szerűsítik legújabb irodalmukat, sőt az iskolába is beviszik (Denken und 
Dichten vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Für die Prima höherer Lehr-
anstalten in Auswahl dargeboten von E. Pilch und G. Schultze-Buchwald. 
Leipzig, Reisland, 1925). Ez azonban nem baj, sőt ellenkezőleg; ez az új iro-
dalom lelkesedést közöl, mert lelkesedésből született. Megtanít hinni, mert 
nagy hit hatja át magát is. Eredményesen, győzelmesen száll szembe az utóbbi 
évtizedek túlfinomultságával, túlérzékenységével, magánfájdalomba való 
elmerülésével. Tömegeket mozgató új szociális erők jelentkeznek itt a költé-
szetben. Az örök német Istenkeresés egyelőre kaotikus, tisztulatlan formában, 
de nemes erővel tör itt elő. Koszó János. 

PIHENŐ. 

Alpesi kunyhó, hegyi fészek. 
Megpihenek és visszanézek. 
A völgyön könnyű ködlepel 
Ma reggel onnan jöttem el. 

A házikók a völgy szívében, 
Akár egy távoli mesében, 
A ködön átpiroslanak, 
És fel-felcsillog a patak. 

Amott a völgy apró vasútja 
Kis pályáját sikítva futja. 
Elnézem és azt gondolom: 
Játékvasút kis asztalon. 

Csak nézem, nézem, félig-ébren, 
És hallgatom a déli szélben 
Hozzám mosódó völgy dalát, 
A felcsengő Úrangyalát. 

És hallom, hogy sóhajt utánam 
Déli harangszó bánatában, 
Ó hallom, és hallgatni fáj! — 
A templom és a völgyi táj. 

Szép völgyi táj, amerre jöttem, 
Hogy elmaradsz te is mögöttem 
Piros tetők és zöld torony: 
Gyermekkorom, ifjúkorom! 

Játszottam én dalolva régen 
Gyepes, gyümölcsös völgyi réten. 
Száll, mint a szél az ifjúság! 
Ej,... hegyet hágjon férfiláb! 

Serkenj szívem, ernyeszt az álomt 
Pilledt pilláim tágra tárom: 
A hókendős Gerlost lesem. 
Magasba nézzen férfiszem! 

Már hallom, hallom, talpig-ébren, 
A gleccser-fútta fenti szélben 
A fenyves gót hajóin át 
A havasok harangszavát. Sík Sándor. 
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