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Özönvizet, melyet most akar érett 
művészetével átdolgozni. Aztán lassan 
az a gondolat rögződik bele a lelkébe, 
hogy el kell mennie Brigitte után. El-
szánja magát az öngyilkosságra. De 
még egyszer meg akarja mutatni a 
művészt a világnak. Nagy kollektív 
kiállítást rendez műveiből. Ezzel akar 
búcsúzni az élettől. A megnyitásra töl-
töt t revolverrel megy, hogy ú t ja onnan 
egyenesen a holt asszony sírjához ve-
zessen. A kiállításon azonban csoda 
történik. Tromholt, mikor barátaival 
még egyszer végignézi képeit, mind-
egyikben valami nyomát fedezi fel 
Brigitte okos, megértő, gyámolító, párt-
fogó, megnyugtató jóságának. Most 
érzi igazán, hogy ez a csodálatos lélek 
nem akadálya, de tartalma és ereje 
volt művészetének. Brigitte újra régi 
jóságával és bölcseségével áll mellette. 
S szelídségének és megadásának erejé-
vel kicsavarja kezéből a töltött fegy-
vert. Tromholt hazatér, hogy életének 
csöndes aranyló őszét az érett alkotá-
sok harmonikus nyugalmában élje le 
és magához vegye és felnevelje mostoha-
fiának a világháborúban hősi halált 
halt Kurtnak törvénytelen gyermekét. 

A regénynek ebben a végső fel-
lendülésében van valami megragadó és 
magasabbrendű, amiért szívesen meg-
bocsátjuk a regény sok h ibá já t : vona-
lának kuszáltságát, a széthulló kon-
strukciót, a Sudermannál elmaradha-
tatlan banalitásokat s a kolportázs 
romantikát, a cél nélkül és túlbőven 
adagolt erotikumot, sőt még az elbe-
szélés érdekfeszítő lüktetését is, ami 
pedig csaknem minden régebbi Suder-
mann-regénynek egyik főerőssége. Ta-
gadhatatlan, hogy Sudermann itt nagy 
stílusra törekedett. Komoly lelki elmé-
lyülést próbált. Nem mindig sikerrel. 
De gyakran meglepő komolysággal. 
Hosszú regényében sokszor vannak 
megkapó lüktetések, bár ilyen hullám-
hegyek után néha nagyon" is elnyúlik 
a hullámvölgy lapálya. Az elbeszélés 
lomhán hömpölyög, bőséges elterpedés-
sel. Sajnos, azonban ez nem Tolsztoj 
epikus szélessége, hanem inkább csak 
Spielhagen bőbeszédűsége. 

Kállay Miklós. 

Walter Gyula: Énekel a jóság. (Arad, 
1927). Walter Gyula Kolozsváron élő 
költő e kötetébe három ciklust foglal, 
melyek címe : Nagysajói emlékül, a 
Halál-misztérium s A jóság énekel. Köl-
tészete letompított hangú, halk szavú 
líra, mintegy pihenő a mult viharai 

után s erőgyüjtés a jövő harcaira. Haj-
lamos a reflektálásra, miről meggyő-
zően tanuskodik kötetének középső 
ciklusa, a Halál-misztérium. Ez össze-
függő költeményfüzér ötletében és for-
májában futólag emlékeztet az Ember 
tragédiájának síri fantazmagóriájára. 
Szelíd költői próbálkozás a halál rej-
télyének a megoldására. Középkorias 
színezete a magyar irodalomtörténet 
moralitására utal. Embersorsokat kér-
dez, melyek azonban különböző vála-
szokat adnak. Egymásután lépnek fel 
első ízben a pap, az apáca, az orvos, 
a várkisasszony, a várúr, majd másod-
ízben a katona, a diák, a kovács, a 
földműves és a tudós ; kifejezést nyer 
a békétlen és szelíd kórusban a költő 
letompított pesszimizmusa és optimiz-
musa s az ellentéteket s az egész pro-
blémát a keresztény vallás világánál 
oldja meg. Mint Szűz Mária mondja : 
«Nem csúnya a halál. Az embererdő 
nyíló rengeteg, Isten kertje, mit csak 
azért kaszál, ritkít a sors, hogy nyíl-
jon ú j virág. De egy virág sem vesz 
belőle el. Az Űr számontartja mindeni-
ket . . . » Ebből is kitetszik, hogy Wal-
ter Gyula mélyen hívő, vallásos ke-
dély. — A Nagysajói emlékül c. cik-
lusban a falu és természet ihleti. 
A falusi csendbe foglalja bele a vég-
telent : a közeit és távolt, a multat és 
jövőt. Megénekli mindazt, amit a 
csendes falu nyu j tha t : a patakot, a 
gesztenyefát, az erdőt, a parki padot. 
a szelet, fekvését a fűben, álmát a 
parkban. Természetszimpátiája emlé-
keztet Szent Ferencre («Testvéreim, ti 
fák, füvek, virágok . . .») A nagysajói 
csönd adja vissza erejét, ihletét, har-
cos kedvét. — A harmadik ciklusban, 
mely A jóság énekel címet viseli, nagy 
akaratát és elszánását zengi, hogy jó 
lesz. Mert: «ez az ige, ez minden : Jó-
ság». Jóság-vágyába foglalja anyja 
alakját és élettársa iránti szerelmét, 
mely különben szenvedélytelen, lágy 
érzés. Jóság-akaratáról lepattan min-
den bántalom. Walter Gyula, noha 
különösebb egyéni szín és erő nélkül, 
gyakorlott verselő, folyamatos költői 
stílű, s mint a fentiek mutatják, bár 
nagyobb változatosság nélkül, nemes 
témájú s hangú költő. Nagy Sándor. 

Henszlmann-Lapok. A budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem mű-
vészettörténeti gyüjteményének közle-
ményei. Hekler Antal, Antik szobrok 
Budapesten. Kapossy János, A besnyői 
Grassalkovich-síremlék keletkezése. Ig-


