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des Collegium Hungaricum in Berlin. 
Dem Andenken Robert Graggers ge-
widmet. Herausgegeben vom Bund der 
ehemaligen Instituts- und Collegiums-
mitglieder. Berlin u. Leipzig, 1927. 
264 1. Walter De Gruyter u. Co.) 

A közműveltség zászlóvivőit meg-
illető hála és kegyelet hozta létre azt a 
becses kiadványt, melyben a berlini 
Magyar Intézet és a Collegium Hun-
garicum tagjai kutató munkájuk ú jabb 
eredményeinek közzétételével áldoznak 
egykori szellemi vezérük, a korán el-
húnyt Gragger Róbert emlékének. 
A budapesti királyi magyar egyetemi 
nyomdától izléssel kiállított könyvet 
a magyar és porosz kultuszminiszterek 
igaz megbecsüléstől á thatot t s az alkal-
miságot ünneppé avató sorai vezetik 
be. Utánuk, mint erre illetékes tényező, 
a mi közoktatási minisztériumunk fő-
iskolai ügyosztályának főnöke, a jeles 
tollú Magyary Zoltán méltat ja a berlini 
egyetem néhai magyar tanárának tudo-
mánypolitikai érdemeit. A tömörségé-
ben is sokatmondó cikk tárgyához illő 
szabatossággal utal arra, hogy Gragger 
az elsők között emelt szót a tudomá-
nyos utánpótlás intézményszerű bizto-
sítása érdekében, továbbá, hogy ugyan-
akkor, midőn a nemzetközi tudományos 
együttműködés fontosságát hirdette, 
arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
ilymódon szervezett munkában az 
egyes népek csak akkor érvényesülhet-
nek kellőképen, ha előzőleg a nemzeti 
erők szellemi összefogása az egész vona-
lon megvalósult. A szép cikk helyesen 
állapítja meg, hogyha az újabban terv-
szerűen irányított tudományos munka 
terén némi eredményt értünk el, e siker 
előmozdításában, a világkatasztrófa 
utáni erkölcsi és szellemi újjászületésen 
kívül — elvitathatlan éredeme van 
Gragger Róbertnek is. 

A kötet többi része huszonkét szerző 
huszonegy dolgozatát foglalja magában 
különböző tudományágak (filozófia, 
filológia, néprajz, természettudomány) 
szerint csoportosítva. E rövid ismer-
tetés keretében, sajnos, nincs mód az 
ú j szempontokban sem szűkölködő ta-
nulmányok eredményeinek részletes 
fölsorolására, de még így sem hagyható 
említés nélkül, hogy az értekezések 
többsége nemcsak fölfogásában, hanem 
tárgyilag is Gragger föntebb érintett 
eszmeköre hatását mutat ja . 

Egyebekben a bölcseleti cikkek közül 
Brandenstein Béla, Prohászka Lajos és 
Muzsnai Dénes elvontabb tárgyú fej-
tegetései mellett Gál Jánosé (a műfor-
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mák fejlődésének fokozatairól) széle-
sebb körök érdeklődésére is számot 
tar tha t , míg a filológiai és néprajzi 
dolgozatok sorából Barta János (Molnár 
F. mint drámaíró), Farkas Gyula 
(Reviczky német költeményeiről), 
Koszó János (a magyar romanticiz-
musról), Moór Elemér (a Grimm-féle 
Elvarázsolt királyleány meséjéről) és 
Pukánszky Béla (Tinódi és az egykorú 
német hírlapi verses krónikák) tanul-
mányai ú j szempontjaik s adataik 
révén az irodalombuvároknak szolgál-
nak okulásul, esetleg alapul a további 
kutatás számára. 

A gazdag tar talmú könyv egészében 
ékes bizonyítéka a Gragger nevéhez 
fűződő szellemi magvetés termékeny-
ségének. B. Gy. 

György Lajos; Szomjúság. (Versek.) 
György Lajos a költészet ihletett óráit 
egy versében bűvös köpönyeggé szim-
bolizálja, amit sutba dob, amikor robo-
tos napok közelednek. Vendéglátóba 
toppan be a líra hajlékába, ha elmene-
külhet a kötelességtől, a családtól, az 
élet szürkeségéből, hogy «gondolatait 
költészetté érleltesse» a múzsák taka-
réktűzhelyén, akik bizony állhatatos 
leányzók és nem szeretik az időszaki 
látogatókat. Igy aztán lemondás, fáradt 
egyhangúság, kiégett tüzeken való 
siránkozás formájában jelentkezik a 
szerelem ; a múzsák egész szívet, tel-
jes életet, nagy hitet akarnak és nem 
érlelik gyümölccsé a legokosabb és leg-
logikusabb gondolatokat sem. Mégis, 
mert nem hálátlanok egészen, valami 
csöndes mélabúval besugarazzák láto-
gatójuk fáradt alakját , aki eltéved 
időnként a «lepketáncos völgybe» a 
józan, hideg csillagok alól. György 
Lajos kötetének legszebb verse a 
Megnyugvás című, ezzel a szakasszal 
végződik és maradék nélkül adja vonat-
kozásait a lírával és az irodalommal: 
«Néha a vérem forróbban lobog 
S fájnak, fá jnak az elszalasztott évek, 
De frissen, büszkén dobban a szívem, 
Ha kis fiam két szép szemébe nézek». 

Hazafias versei közül sikerült az 
«Amíg a másé» című, a családi lírának 
is meleg, derűs színeit t ud ja felcsillan-
tani néhol, de a Dölyfhöz és az Álom-
hoz is ír verseket, amelyek már ke-
vésbbé sikerültek : 
«Libeg a Dölyf és vágtat az Álom, 
Reccsen a küllő, roppan az oldal, 
Két tüzes táltos halálba nyargal». . Z 
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Néhol bántó és hamis hangokkal 
zavarja meg a szépen lendülő dallamot, 
amikor a hazátlan székelyek igazi bá-
na tá t bizonyítva a csonkaország közö-
nyét így (stílustalanul) aposztrofálja: 
«Jajokra süket e pokol-küszöb ! 
Erdély! ez i t t csak cifra szó-szekér, 
Nyavalygás, frázis, ennyi, semmi több.» 

Talán még sem igaz ez így, kedves 
György Lajos, de mindenesetre sokkal 
szebben kell kifejezni, ha versben 
kesergi el a költő ! Azután : 
«Szent nekem az ős, turáni Isten, 
Szent egy dalos tavasz-hajnalon». 

Mennyivel! szebben intonálja ezt a 
melódiát Ady («Vallott nekem a Nyu-
lak-szigete regék halk éjén». . . ) , el-
tekintve, hogy az ősturáni istenségek 
régen leszoktak a csak úgy-izengetések-
ről. 

A költő, ha még felölti majd a vers-
írás «bűvös köpönyegét», több hittel 
szálljon alá a lepketáncos völgybe, 
ahová bizonyos tragikus és halálos el-
szántsággal a sors és az élet Alsirát-
borotvahídján keresztül ju tnak el az 
igazi póéták. T—i. 

Báró Wlassics Tibor: Halk melódiák. 
Emelkedett érzésekben gazdag dilet-
táns írásai. Küzd a formákkal, a mes-
terség külső fogásait, a kifejezés rutin-
já t és a rímekkel való ösztönös játékot 
nem ismeri és mégis sok finoman meg-
fogott részlet, hang, szin akad versei 
között. Nem lehet nagy követeléseket 
támasztani a kis füzettel szemben, a 
szerző igénytelen, inkább szerény és 
amatőrlelke jelentkezik benne és így 
az értékeket kell megjelölni, az őszinte 
és szép sorokat, amelyek kicsendülnek 
sok helyen : 

«Ó, fájdalom, Te legszomorúbb mátka», 

vagy ez a szakasz : 
«Illatos tavasznak mámorára vágyom 
Dúsan termő nyárnak boldogsága 

álmom, 
Sápadt ősz enyelgő békessége csábít». 

Legsikerültebb vers a «Dúdolgatok 
márciusnak» című, amely megkapó és 
hangulatos befejezésével emelkedik ki 
a többi közül: 

«Dúdolgatok Márciusnak, 
Bókolgatok Márciusnak 
Tavaszszellő szívem jár ja , 

Temessen el kincsecskémmel 
Csupa kéklő ibolyába, 
Ibolyába . . . T—i. 

Győrffy István : A szilaj pásztorok. 
A Magyar Föld és Népe 2. száma. 
Szövegmagyarázó szótárral, 16 táblán 
és 32 képen Benyovszky István ere-
deti rajzaival. Kiadja a Debreceni 
Egyetem Földrajzi Intézete, 1928. 5 P. 

Győrffy, Stefan : Has Bauwesen der 
Hirten im ungarischen Tiefland. 1—124 
1. Képmagyarázattal , Csikós Tóth And-
rás 157 rajzával. A Debreceni Tisza 
István Tud. Társ. honismertető bizott-
ságának kiadványa. IV. köt. 13—14. 
füzet. 

Minden tudomány szép és hasznos, 
de reánk, magyarokra, fontosabb és 
sürgősebb teendő tudományos téren 
nem lehet, mint saját népünk veszendő 
néprajzi kincsének megmentése és meg-
örökítése. Ezt helyettünk senki más 
meg nem csinálhatja és egy-két évtized 
multán egyáltalán nem tud ja többé 
a feledéstől megmenteni senki fia. 
Hányszor hallottuk Herman Ottó óta 
a magyar etnografusoknak ezt a vész-
kiáltását, — hiába. Minden másra volt 
pénz, csak erre nem. 

Amit a Magyar Tudományos Aka-
démia és a Magyar Néprajzi Társaság 
nem tudot t megvalósítani, azt meg-
indítja ime Milleker Rezső debreceni 
egyetemi tanár, aki a fenti vállalatok-
nak nemcsak szerkesztője, de mozgató 
lelke is. Egyik műve a magyar, másik 
a külföldi közönségnek van szánva. 
Mindegyik más fejezetet ragad ki nép-
életünk ismertetéséből. Mind a kettőt 
hivatásos és a néplélek mély megérzé-
sével dolgozó művész szemlélteti. 
Benyovszkynak, a páratlan Kecskeméti 
Múzeum mesterének egyik-másik képe 
valósággal műremek. Minden magyar 
olvasó szeretettel és csodálattal fogja 
lapozni a küzdelmes népéletnek ezeket 
a régi mul ta t visszatükröztető, sokszor 
megható emlékeit. A szövegek írója 
dr. Győrffy István amúgy is régi 
ismerősünk, büszkeségünk. 

Ezek a könyvek egyetlen magyar 
iskolából sem hiányozhatnak. A képek 
nagy részét sokszorosítva fali képeken 
és levelezőlapokon is el kellene ter-
jeszteni a szélrózsa minden irányában. 
Vérbeli magyar olvasó asztaláról az 
ilyen írás nem hiányozhatik már csak 
azért sem, mert a megszerzésével a leg-
nemesebb irányú hazai tudományos 
és művészi munka folytatását tesszük 
lehetővé. Szilády Zoltán. 
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