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jének szándékait, egyszerűen kezére 
adja udvari prédikátorának, Kecske-
méti C. Jánosnak azzal, hogy faragjon 
a neveletlen lurkóból Istennek tetsző 
s a nagy cél szolgálatában megfelelő 
oszlopot. 

Báthory a török karmaiból kimen-
tett csátiakat egy szálig ecsedi vára 
előtt elterülő falujába szállíttatja. Itt 
lenn a faluban él Gergő édesanyja is. 
Gergő apját a csáti dúláskor megölte 
a török. Gergő természetesen a kas-
télyban él s míg egyrészt elég tisz-
tességgel halad Kecskeméti tiszteletes 
úr vezérlete mellett az Úrnak kedves 
tudományokban, másrészt ősi ösztöneit 
követve, dárdavetésben verseng az 
apródokkal s a lantpengetés mester-
ségében tesz nagy előrehaladást a 
Báthoryné udvarában élő lantos diák 
felügyelete mellett. 

A finom és törékeny Báthoryné 
hatása az, ami a faragatlan jobbágy-
gyerekből a művészetekkel áti tatott 
magasabbrendű embert csiszol. Bátho-
ryné védelme és segedelme a kemény-
lelkű főúrral szemben s ő nyitja fel 
Gergő szemének azt a felsőbbrendű 
világot, ami annyira új és csodálatos 
a felnőtt gyerek számára. 

Gergő végre is megszökik az udvari 
élet egyhangúságából a végekre hada-
kozni a pogány ellen és sok viszontagság 
után kerül vissza a neheztelő, de meg-
bocsátani kész Báthory udvarába. Erős 
lelki vívódás után kard és palást közül 
mégis az utóbbit választja. 

Báthory Strassburgba küldi Gergelyt, 
ott készül a papi pályára s nagy ter-
vére, amely egy heidelbergi magyar 
diákkal, Huszár Dáviddal folytatott 
hitvita utórezgése közben alakul ki 
benne. Terve, hogy a Csátiakat haza-
viszi Ecsedről, menlevelet kér a török-
től, hogy a hódolt földön ennyivel is 
több legyen az igaz magyar. 

A regény hátralevő része ennek a 
tervnek keresztülvitele és részben 
meghiusulása. A török valóban ad 
menlevelet, de a Gergely vezetése alatt 
álló csátiak mégsem szabadulnak a 
zaklatástól. Végül is kénytelenek oda-
hagyni a kedves falut, ámde nem 
hagyják el a szűkebb hazát. Elvonulnak 
a pusztaságba, a Báthorynétól aján-
dékba kapott harangot viszik minde-
nütt magukkal. A Nagyalföld akkori 
dzsungelében, ott, ahol a törökdulás 
engedi, ütnek sátort a csátiak s ott 
hangzik fel a magyar hazát s a kálvi-
nista konfessziót hirdető pusztai ha-
rangszó. 

A történet háttere a Báthoryak 
török és német között hányódó poli-
tikája. Az író nagy történelmi készült-
sége, a korabeli nyelv és stílus alapos 
ismerete, levéltári jártassága dicsére-
tesen kellemes olvasmánnyá teszi a 
gördülékeny regényt. Témájában kissé 
még bennreked ; a regény mindazon-
által biztos ígéret arra, hogy az évek 
folyásával, a való élet alaposabb, tel-
jesebb megismerésével Váczy Józsefből 
a magyar történelmi regény kvalitásos 
művelője fejlődik ki. Az egyes részek 
igen jól sikerült mozaikdarabok, az 
egyes mellékszereplők rajza kitűnő, 
maga a stílus ma még kissé elmosódott 
s művészi köntöse még nem az az 
egybeszabott nagyvonalúság, amin a 
történelmi regény végső elemzésben 
múlik. 

A derék Voggenreiter-kiadót mégis 
nagy elismerés illeti a regény meg-
jelentetéséért. Váczy Józsefben oly 
fiatal írót mutatott be, akinek fejlő-
dése elé a legnagyobb érdeklődéssel 
érdemes tekinteni. Szegedi István. 

Baja Mihály újabb versei. Ó, szép 
ifjúságom ! (Békéscsaba, 164 1.) Hu-
szonöt évvel ezelőtt, a Debrecenben 
megjelent Bokréta című gyüjtemény 
harmincegy verse élén lett először szé-
lesebb körben ismertté Baja Mihály 
neve. Eleinte, sőt jó egy pár évvel 
később is, a Bokréta újabb meg újabb 
köteteiben, ötödmagával (Gulyás J., 
Gyökössy E., Mádai Gy., Oláh G.) 
lépett a nyilvánosság elé az ifjú szerző ; 
majd vagy tíz év óta, társai példájára 
önálló kiadványokban teszi közzé, köl-
tői hajlama rokonszenves termését. 

Versei, nem valami sokrétű, de annál 
egészségesebb kedély szülöttei voltak 
már az első jelentkezéskor is, s ez a 
főjellemvonásuk ma is. Korábbi, erős 
gyökerű indítékai, az egyéni sors egy-
szerű élményei és magasabb rendű er-
kölcsi érzelmek, újabb kötetének e 
kedvelt témái, színmagyar lelkiségre 
valló hangszerelésben szólalnak meg s 
mindig megtalálják az utat olvasói 
szívéhez. Megállapítható, hogy Baja 
Mihály költészete idők folyamán mé-
lyült, izmosodott és formailag is biz-
tosabbá vált, de e mellett a régi eszmé-
nyekhez továbbra is hű maradt. Köz-
vetlensége igen kitünő elődökkel (Cso-
konai, Petőfi, Szabolcska) tar t ja a 
szellemi rokonságot ; csak természetes 
tehát, hogy ez az ifjúságát visszasóhajtó 
szép kötete, mint a művészi hagyo-
mányok ápolásának ízléses bizonysága, 
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újabb kellemes perceket szerez eddigi 
híveinek. B. Gy. 

Szigethy Lajos két könyve. (Luther 
lelke. II. kötet. — Goethe: Dalok, 
balladák, egyéb költemények.) 

Szigethy Lajos műveiről a közel 
multban kétszer is volt szó a Napkelet 
hasábjain (1925. I. 266. 1. és 1927. 
462. 1.). Először, midőn versei és mű-
fordításai első sorozatát, mint ő nevezte, 
az «őszi virágok»-at tette közzé; má-
sodszor pedig, mikor Luther lelke címen 
a lutheránus magyarság multjából vett 
hangulatképeket adott ki egy kötet-
ben. Most megjelent két könyve mint-
egy folytatása az említetteknek. 

A szíves fogadtatás, melyben hit-
sorsosai a hangulatképeket részesítet-
ték, további hasonló jellegű életrajz-
vázlatok írására serkentette a szerzőt, 
így jött létre a Luther lelke második 
kötete, melyben régibb és újabbkori 
lutheránus kiválóságok (Wallaszky Pál, 
Schedius Lajos, Böhm Károly, Bajza, 
Petőfi, Kossuth, Görgei és mások) 
érdemeinek fölújításával az irántuk 
tartozó kegyelet érzését igyekszik erő-
sítgetni a mai nemzedékben. 

Másik új könyve a Goethe költemé-
nyeiből vett szemelvények fordítása : 
az «Őszi virágok»-kal jelentkező műösz-
tön továbbmunkálásának gyümölcse. 
Mint előbbi kisérlete, a folytatás is 
ízléssel megválogatott darabok gyüjte-
ménye, melyen meglátszik, hogy a né-
met költő lelkiségének gyöngyei for-
mailag is ügyes tolmácsra leltek a 
szerzőben. B. Gy. 

Szigetvári Iván : Kisebb munkák. 
E könyv szerzőjétől körülbelül ötven 
év óta jelennek meg kisebb-nagyobb 
dolgozatok a különböző szaklapokban 
s több önálló kötet is (A komikum el-
mélete ; Az irodalomtörténet elméleté-
ről ; A százéves Petőfi stb.) bizonyítja, 
hogy Szigetvári egész életében buzgón 
érdeklődött az irodalomtudomány kér-

dései iránt. Mostani kiadványa folyó-
iratokban megjelent cikkei és értekezé-
sei válogatott gyüjteményét foglalja 
magában az 1897—1926. időszakból, 
megtoldva néhány, az Ország-Világban 
már közölt szépprózai kisérlettel és egy 
«Malvin emléke» című verssel. 

A dolgozatok nagyobb része magyar 
irodalomtörténeti témáról szól (bár 
vannak francia tárgyúak is) s többnyire 
valamely részletkérdés megoldására tö-
rekszik (Orczy és Thomas ; Bod Péter, 
mint versíró stb.), de van két hosszabb 
lélekzetű értekezés is a kötetben. Ezek 
közül az egyik Nemzetünk költői tehet-
ségé-n elmélkedve arra a megállapításra 
jut, hogy a magyar «elsősorban lirikus, 
azután epikus és utolsó sorban drámai 
tehetségű». A másik, tanulmányszerű 
dolgozat Greguss Ágost költői működé-
sét vizsgálva, annak a nézetnek ad 
kifejezést, hogy «habár ma inkább a 
tudóst látják benne, költeményeivel 
hosszabb életet biztosított nevének». 
Ezek az eredmények ép annyira vitat-
hatók, mint «Az irodalom tudománya 
és tudósa» című fejtegetésének egyik-
másik kitétele. Például a tudós és a 
hírlapíró munkája közti különbségnek 
aligha a legtalálóbb megjelölése az 
hogy amaz «nehéz és lassú», emez pedig 
«könnyű és gyors». Palágyi sem érde-
melte meg azt a szigorú megrovást, 
melyben az a Petőfiről megkockázta-
tott állítása részesült, hogy «a szinészi 
ihlet titokzatosan belejátszik, beleolvad 
lirai hevületébe». 

Egyebekben a kötet darabjai annak 
idején átmentek a szerkesztőségi kriti-
kán s így tudományos megbízhatósá-
guk nem kétséges. Mindössze elrende-
zésük kifogásolható. Jobb lett volna 
az irodalomtörténet természetes idő-
rendjében csoportosítani őket; ily mó-
don az egymáshoz tartozók (pl. a 
Madách-cikkek, vagy a Molnár Bor-
bálával kapcsolatosak) közelebb jutot-
tak volna egymáshoz. A. P. 
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