
E L V E K É S M Ű V E K 

DEBRECEN, AZ ÚJ NÉPI KÖLTÉSZET NEVELŐJE 
Ady Endrét Arany János teljes ellentéteként szoktuk 

emlegetni. S általában fölhozzuk e szembeállítás középponti 
érvéül, hogy Arany az öntudatos művész, Ady pedig az ösztö-
nös költő netovábbja. Ezt már alkotásuk napi időpontjának 
megválasztása is elárulja — okoskodunk tovább — : Arany 
rendszerint reggel költött, az öntudat legéberebb gyámkodása 
idején, Ady ellenben este vagy éjtszaka, amikor az ösztönös 
teremtő erő : képzeletünk működik legjobban. 

Pedig Arany a reggelt valószínűleg fantáziája túlkapásai-
nak, Ady meg az esti vagy éjtszakai órákat öntudata gátlásainak 
ellensúlyozása céljából használta föl alkotásra. Arany ösztön-
életéből még világos nappal is mennyi rémlátás és rémhallás 
sötétlik föl! Viszont Ady ősi babonákkal telített fantáziáját még 
az ég besötétülte után is kimutathatóan a józan öntudat kormá-
nyozza. Ady tudatosságára vall már — leggyakoribb alkotás-
módja : az önkritika purgatóriumában gyötrődve égő — tökélete-
sedő ihlete is. De ami mindennél többet jelent: ugyanezt mutatja 
költészete. Az a lírikusi módszeresség, amellyel általában az egyes 
jelképeket bonyolultságában is egységes jelképvilággá építi-ren-
dezi, csakis hősies öntudati erőfeszítés eredménye lehet. Nyilván-
való tehát, hogy Ady van annyira öntudatos művész, mint Arany, 
viszont Arany van annyira ösztönös költő, mint Ady. 

De hát akkor ki az Ady-nemzedék kiemelkedő költői között 
a legösztönösebb, ha Ady öntudatossága felér Aranyéval? Hiszen 
Tóth Árpád, Kosztolányi és főleg Babits költészetük erős formai és 
tartalmi megkomponáltsága, reflexiós hajlama folytán még ön-
tudatosabbaknak mondhatók. Juhász Gyula finom izgalmainak 
mélyhegedűjéből sajátosan lírai zene árad, de e hegedűn is lehe-
tetlen észre nem vennünk az öntudat hangfogóját. 

Oláh Gábor az Ady-nemzedék kiemelkedő költői közt a leg-
ösztönösebb. Már gátlástalan alkotásmódja és az ezzel együttjáró 
nagy termékenysége utal tiszta ösztönösségére. De ösztönös 
teremtőerejével: fantáziájával magyarázható széles átélő és át-
alakító kedve és képessége is. A multnak és korának számos költé-
szeti törekvésére, stílusára visszhangzik szíve. A barokk, rokokó 
és biedermeier éppen úgy magához csábítja, mint a szimbolizmus 
és expresszionizmus, egyéniségkultusz és kollektivizmus. Népi 
klasszikus és romantikus egy személyben. A nyugateurópai, 
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óklasszikai és magyaros versformák mellé, amelyeknek egyaránt 
hódol, ő teremti meg nálunk a szabadverset. Egyszer hazafias és 
vallásos költő, máskor forradalmi. Érzésskáláján gyermeki rajon-
gás és fülledt érzékiség, gyengédség és vadság, györögtüzes öröm 
és heves szomorúság, elegáns játékosság és nyers tréfálkozás válta-
koznak. S nyelve minden érzését csillogó alkalmazkodással fejezi ki. 
Ez a rendkívül gazdag nyelv megejtő muzsikával ér el a sugárzó 
kellemtől a pathétikus döngésig. 

Színészlelkű költő Oláh, de olyan színész, aki a játékra hitét 
teszi föl. Kritikusai nem egyszer szemére hányták egyenetlenségét. 
Nem vették tekintetbe, hogy a maga porteusságában eklektikus 
költő s egy olyan korban vállalkozott az egyeztetés nehéz és hálát-
lan szerepére, amikor arra a legégetőbb szükség volt, amikor 
különféle világnézetek és stílusok néztek egymással farkasszemet. 
Fejére olvasták nagy zuhanásait, azonban azt elfelejtették enyhítő 
körülményül venni, hogy egy Ikárus zuhant le, valahányszor Oláh 
lezuhant. Megszólták kölcsönzéseiért, holott e kölcsönzéseket 
Oláh idege és képzelete leginkább külön helyzeti hatásúakká 
asszimilálta, vagyis egyénisége vonzási szférájába hajlította. 

De lehet-e egyéni arcáról beszélnünk olyan költőnek, aki 
annyi irányt és stílust beolvaszt költészetébe? S ha igen, van-e 
valami egysége ennek az arcnak? Oláht, a költőt, eddig általában 
úgy igyekezett alapjaira redukálni a kritika, hogy egy Adyba 
oltott Petőfi-követőnek tüntette föl. S megállapította, hogy költői 
egyéniségét egymástól idegen elemek keveredése teszi kettőssé, 
ellentmondóvá. Lírai önvallomásával maga Oláh is hozzájárult a 
saját kétlelkűségének, ellentmondásos voltának köztudatba gyöke-
rítéséhez. 

Ami a kérdés lélektani oldalát illeti, Oláh kétlelkűsége — 
fából vaskarika. Ő éppen tiszta ösztönösségénéi fogva teljesen 
egyirányban — vagy azt is mondhatnók — egyszerűen fejlődött, 
szélesedett és finomodott lélek. Kettőssége önszuggesztióját 
Aranytól és Adytól veszi, kikben valóban két egyenértékű vetély-
társ : az ösztön és az öntudat viaskodott egymással. Ennéfogva 
ez a kettősség, ellentmondásosság esztétikai értelemben is Oláh 
szerepjátszásának csak a felső rétegeibe : proteussága kellékes-
tárába furakodik be. A lélek legtitkosabb alagútjai őrzik az 
eredeti természet követelte magatartás Ariadne-fonalát. 

Ez az Ariadne-fonal az Ady-nemzedék legerősebb szellem-
történeti fonala az új-népi költészet felé. Ezt a fonalat az új-népi 
költő-iskolából Oláhval legrokonibb módon Erdélyi József vette 
föl és fonta sajátossá. De Gulyás Pál sem engedte ki kezéből. Sőt 
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Gulyás Pál fonta leghosszabbra azáltal, hogy a Vajda János, 
Komjáthy Jenő és Ady belterjes : pszichológiai metafizikáját 
külterjessé: természetivé egészítette ki. Éppen ezért, ha az 
új-népi költészet alfája Erdélyi József, ómegájául Gulyás Pált kell 
számítanunk. 

Megérkeztünk Oláh költészetének sajátosan egységes irány-
vonalához. De hogy' jutottunk ide? Annak meglátásával, hogy 
Oláh legigazibb, mert legtermészetesebb alapmagatartása szem-
pontjából sokkal inkább egy Petőfibe oltott Erdélyi-előd, mint 
egy Adyba oltott Petőfi-utód. Kétségkívül okult Oláh Adyból is, 
mint korának annyi más költészeti vívmányából, de a tanultakat 
lefordította a saját nyelvére. Adyt az élet realitásaiban is az élet 
metarealizmusa érdekli, Oláht az élet metarealitásaiban is inkább 
a füllel, szemmel- és kézzelfogható valóság. Adynak a külső világ 
csak arra jó, hogy a belső, lelki világot fölfedezhesse, viszont Oláh 
a belső világnak is a külső világ felől ad konkrét távlatot. Mind-
ketten szenvedélyesek. De az Ady szenvedélyessége bonyolultabb 
és gátlásosabb, mélyebb és nehézkesebb, ezért ő még derültségében 
is éjtszakaian «komor». Oláh szenvedélyessége viszont még vég-
letességeiben is egészségesebb és szabadabb, könnyedebb és nyer-
sebb, ezért ő még minden más hangulatánál uralkodóbb komor-
ságában is nappalian «derűs». Ady fantáziájának népi mélységű 
ősbabonáit arisztokratikus titoktartással és raffinériával sűríti 
szimbolumokba Oláh ellenben még a legarisztokratikusabb lelki-
állapotokra valló szimbolumait is népi nyiltságú és egyenességű 
közlésmódjával általában kiforgatja sejtelmességükből és köz-
érthetőségben az allegóriákhoz közelíti. A művészi homályhoz 
Oláh lelki feszültségének nincs elég tudatos koncentráltsága. 

Ime Oláh már Adytól eltérő általános jellemvonásaiban is 
egy «hübris«-éért lakolt, keserűen «derült» Petőf i t : Erdélyi József 
előfutárát hordja. Hát még demokráciájában és kifejezetten népi 
hang- és nyelvgyakorlataiban, fordulataiban s verseiben ! Mivel 
közte és Ady közt ily sok alkati és módszerbeli különbség van, 
megértjük a költészetben hosszú ideig Ady-mértékű Nyugatnak 
tőle való idegenkedését. Oláh népköltőibb ösztönösségében és 
kibékítő eklekticizmusában megérezte a Nyugat a saját műköltői 
elöntudatosodásának, harcos egyoldalúságának ellenmérgét. S ez 
egyelőre nem nagyon ízlett neki még az adyskodás ostyájában 
sem. Igaz, hogy Oláh egyik verses históriáját: a Kortesmalac-ot 
éppen a Nyugatban emelte ki Tóth Árpád. De mijét emelte ki? 
Nem népiességét, hanem csupán a humorát! Pedig személy szerint 
a debreceni Tóth Árpádhoz már azért közel kellett férkőznie 
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Oláh stílusának, mivel annak gyökere — mint alkotója helyesen 
mondja — a debreceni népnyelv. 

Egyébként is Debrecen irodalmi hagyományai és élete szol-
gáltatta Oláhnak azt a talpalattnyi földet, hol költészete legsajáto-
sabb magjá t : keleties magatartását a maradandóság sudarába 
szökkenthette. Igy történhetett meg, hogy a Nyugat az Oláh 
népköltőibb ösztönösségét és kibékítő eklekticizmusát nyiltan 
nem is támadta, hanem az azokra vonatkozó kárhoztatásait a 
vidékiesség, a debreceniesség címére küldözte. Teljes joggal 
küldhette-e? Nem teljes joggal, mert Oláh vidékiességének a 
jóoldalaiban Csokonai, Fazekas és Földi Debrecenjének magyar 
egészségét védi és gazdagítja korszerűen. S amennyit vétett ő a 
vidék tősgyökeresebb : népibb magyarsága védelmében a nagy-
városi magas műízlés ellen, ugyanannyit vétkezett a Nyugat is a 
nagyvárosi magas műízlés nevében a vidék tősgyökeresebb : 
népibb magyarsága ellen. 

Különös, de még legmagyarabb városunk : Debrecen iro-
dalmának ősi magyar jellegét is már-már elszigetelte a nagyvárosi 
magas kultúrának az a gyökértelen színvonalasdija, mely Ady 
nyomában, de Adytól függetlenül virágzott föl. Azóta visszafor-
dult az idő. Bartók és Kodály régmult magyar milliók élete mélyéig 
ásott vissza, hogy megtalálja a magyar zene legüdvözítőbb 
modernségének útját . Az új-népi költő-iskola szintén fényes ered-
ményeket ért el magyarság-fogalmunk lírai újraértékelésében. 
De mintha még gátlásokkal küzdene, mintha a nagyvárosi magas 
kultúra nemcsak segítené, hanem bizonyos fokig szigetelné is 
irodalmunk ősforrásának : a népléleknek föltárásmódjaiban. 

Oláh Gábor vidékiessége ebből a szempontból vonzó példát 
állít föl az egész magyar irodalom számára. Ő éppen azáltal 
válhatott Erdályi József Ady-nemzedéki úttörőjévé, hogy félre-
húzódott a magyar jellem elszigetelőitől debreceni viszonylatban is. 
Hogy aztán ez a vidékiessége más oldalról: a jobb értelemben 
vett nagyvárosi magas műízlés felé nem egyszer még jobban aka-
dályozta, mint az új-népi iskolát a vidék legközösségibb népi 
mélységei felé a rosszabb értelemben vett nagyvárosi magas 
kultúra : annak okát nemcsak benne kell keresnünk, hanem a 
magyar körülményekben is. A néplélek mind művészi, mind népi 
szempontból teljes szuverénitással akkor érvényesülhet irodal-
munkban, ha a magyarság eltávolítja jellemének elszigetelőit. 

Asztalos Dezső 
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Gróf Zrínyi Miklós prózai 
müvei. (Magyar Szemle Társa-
ság kiadása. Sajtó alá rendezte, 
bevezetéssel és magyarázatokkal 
ellátta Markó Árpád.) 

A Magyar Szemle Társaság 
egyik érdekes kiadványsorozata 
a magyar irodalom klasszikusai-
ból áll. Horváth János lírai 
antológiája volt az első kötet, 
most Markó Árpád adta ki 
Zrínyi prózai műveit. Úgy lát-
szik, a Társaság olyan műveket 
akar kiadni, amelyekre a mű-
velt magyar közönségnek van 
szüksége. A «művelt» jelzőt itt 
nem a szokásos hízelgő értelem-
ben kell felfognunk, amelyet 
minden könyvolvasó rétegre 
szoktak alkalmazni, hanem való-
ban a magyar közönségnek azt 
a válogatottabb rétegét kell érte-
nünk rajta, amely szinte köte-
lességének tart ja, hogy nem-
csak a divatos irodalmi és mű-
vészi irányokkal ismerkedjék 
meg, hanem állandóan igyek-
szik kultúráját magyarabbá is 
tenni. Körülbelül ahhoz a réteg-
hez szólnak ezek a kiadványok, 
amelyik már túl jutott az 
európaiság egyoldalú sznobiz-
musán s ebből megtartva az 
általános emberi értékeket, 
igyekszik ezenfelül megismer-
kedni a magyar kultúra külön-
leges értékeivel is. 

A kiadványoknak ez a cél-
zata már Horváth János lírai 
antológiájánál is gyanítható 
volt, de egészen nyilvánvaló lett 
most Zrínyi Miklós kiadásával. 

Ha szeretjük a szép szava-
kat, azt mondhatjuk, hogy 
Zrínyi XVII. századi irodal-
munk csodája. A piszkolódó 
hangú röpiratok, hitviták, az 
érdekes, de kis részletekre szét-
hulló önéletírások éveiben meg-
írja a «Török Áfiumot», amely-
nek nemcsak egész szerke-
zete, hanem egyes mondatai 
is, egyensúlyozottak, logikusan 
megszerkesztettek s amelyben 
a szenvedélyes lendület feszíti 
a mondanivalót logikai fegyel-
mét. Barokk, megfegyelmezett 
szenvedély, az értelem uralma 
alá szorított lendület, a korabeli 
olasz irodalom alapos ismerete, 
a klasszikusok állandó idéz-
getése: mind olyan tulajdon-
ság, amelyekről bőven lehetne 
írni. De bármilyen bőven is 
beszélnénk ezekről a sajátságok-
ról, csak azt bizonyítanánk be 
vele, hogy Zrínyi Miklós való-
ban korszerű volt. Igazi nagy-
sága azonban nem ez. Amikor 
a «Vitéz Hadnagy»-ban arról 
beszél, hogy az ékesszólásnak 
milyen nagy szerepe van a 
hadvezetésben, ilyen mondatot 
is í r : «És hogy ne szólnék 
Xenophonról, Julius császárrul, 
akik sokat eloquentiával vittek 
véghez, tekéntsünk az mi 
időnkre, meglátjuk Szkender 
béget, Hunyadi Jánost és fiát, 
Mátyás királt, más sok magyar 
vitézekkel, az kiknek számlálá-
sára egy egész könyv kellene, 
amelyek biztató szavokkal töb-
bet vittek véghez, hogy sem a 
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magok karjokkal; beszéddel csi-
náltak utat a bátorságnak, és 
vitézséggel vitték végben.» 
A klasszikus példák mellett 
szívesen és büszkén hivatkozik 
magyarokra is. 

Nemcsak a kordivatot ki-
szolgáló művelt ember Zrínyi 
Miklós, hanem a józan gyakor-
latiasság képviselője is. Nem-
csak azért írja hadtudományi 
műveit, mert a barokk kor 
egyik felfedezése volt az «arte 
della guerra», hanem azért is, 
mert a magyarok szívesen be-
szélnek megvetéssel a terv-
szerű hadvezetésről. «Noha 
azért ez mind úgy légyen, 
amint megmondtam, mindazon-
által meg kell vallanom, hogy 
az emberi elme mind vitézi 
mesterségre, mind más minden 
dologra sehonnan annyi segít-
séget nem vészen, mint a tanu-
lásbul és a históriaolvasásból. 
Ezek a te hív tanácsid, mert 
nem hízelkedhetnek néked. Eb-
ben az ember megismerheti 
kicsin idő alatt mi történt sok 
esztendők elforgásában, ott meg-
látja azoknak a nagy emberek-
nek dolgokat, az kik előtted 
voltak, amelyek kalauzok he-
lyett lésznek, és nem hadnak 
botlanod, és megmutatják a 
veszedelmeket, miképpen kell 
elkerülni. . . Honnan ez? mert 
nem született velünk : a tanu-
lásból. Bánom, hogy minékünk 
magyaroknak egy bolond példa-
beszédünk van ez ellen, hogy 
nem jó papírosból hadakozni: 

de mennyi igazsága legyen en-
nek a mondásnak, lássa meg 
az, aki okos.» 

Ez Zrínyi egyik vezető 
szempontja : a tanulás, az el-
mélet fontossága. A másik, 
amely logikus következménye 
ennek a gondolatnak, a fegyel-
mezett hadsereg. Különösen eb-
ből a szempontból talál sok 
hibát korának magyarjaiban. 
Nemcsak az elméletet, törté-
nelmet, külföldi példákat hozza 
fel, hanem a magyar mult nagy 
katonáit is, akik csak fegyel-
mezett hadsereggel vihették 
végbe hőstetteiket. 

A korszerű európai művelt-
ség és a különleges magyar 
igény nemcsak elveiben olvad 
össze, hanem stílusában is. 
A barokk logikája, fegyelme-
zett értelme minduntalan olyan 
szemléletes képeket használ 
Zrínyinél, amelyek a XVI. szá-
zadi hitviták harcaiban virá-
goztak ki és terjedtek el. Ami-
kor az őrszemekről beszél, a 
darvak jutnak az eszébe : «Végy 
példát a darvakról és a vad-
ludakról, nem tészik szárnyuk 
alá fejeket, és nem alusznak, 
míg istrázsát ki nem állítnak; 
gondold meg, hogy az ellen-
séged nem aluszik, hanem vi-
gyáz, hanem gondolkodik a te 
károdra, esővel, hóval örömest 
megvereti magát, csak tenéked 
árthasson, és te is azt csele-
kednéd, ha tudnád, hogy ő 
gondtalan és aluszékon.» Ami-
kor a bizalmatlanságról beszél, 
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az olasz közmondás után ma-
gyart idéz, majd szemléletes 
képben eleveníti meg a gon-
dolatot : «Azt mondja az olasz : 
fidarsi e bene, non fidarsi e 
meglio : jó hinni, de nem hinni 
még jobb. Kötve hidd komádat, 
azt mondja a magyar. Azért 
igen jó, hogy te az ellenségtől 
elhitesd valamelyik híres had-
nagyát, de mikor nálad lész, 
ne bízd úgy magadat reá, hogy 
a térdén aludjál, mikor beretva 
van kezében; vigyázz az ő 
dolgára, magadban félj tüle, 
de előtte confidentiát (bizalmat) 
és bátorságot mutass, hogy ne 
vegye eszében mesterségedet.» 

Ez az eredeti és nagyművelt-
ségű író most Markó Árpád 
gondozásában mindenki szá-
mára megközelíthetővé vált. 
Mint előzékeny és az olvasó 
minden gondját kitaláló vezető, 
elhárítja az akadályokat a meg-
értés útjából. Bevezetésében 
világos és pontos képet ad az 
egyes művekről, szövegközlé-
sében lelkiismeretesen kikeresi 
a legvalószínűbb olvasást és a 
latin szövegeket, esetleg sza-
vakat szorgalmasan fordítja le 
magyarra. Nem tartozik azok 
közé a szövegkiadók közé, akik 
minden alkalmat megragad-
nak, hogy elméletüket és véle-
ményüket az olvasó orrára kös-
sék. Markó Árpád természetes, 
úri szerénységgel csak azt a 
szerepet vállalja, amelyet a 
vendégei között ügyesen sürgő-
forgó házigazda szokott : köze-

lebb hozza egymáshoz a mai 
olvasót és gróf Zrínyi Miklóst. 

Fábián István 

Gróf Széchenyi István Naplói. 
VI. kötet 1939. (A Magyar Tud. 
Akadémia hozzájárulásával ki-
adja a Magyar Történelmi Tár-
sulat.) 

Ezzel a hatodik kötettel lett 
teljes az a hatalmas kiadvány-
sorozat, mely Széchenyi naplóit 
foglalja magában, s ezeket im-
már közkinccsé, mindenkinek 
hozzáférhetővé teszi. 

Tizennégy évvel ezelőtt, 
1925-ben látott napvilágot az 
I. kötet, mely az 1814—1819. 
évek naplóit tartalmazta, ebben 
pedig az 1844—1848. évek nap-
lói vannak. 

Dr. Viszota Gyula végezte 
mind a hat kötet szerkesztését, 
ami igen nagy tudományos 
teljesítmény. A tudós kiadó 
nemcsak a nehezen olvasható 
német szöveget adta ki tökéle-
tes pontossággal s a rövidítések 
megfejtésével (E H : Erzherzog, 
T : Teleki, B : Batthyány stb.), 
hanem tömérdek jegyzettel ma-
gyarázta a ma már nehezen 
érthető följegyzéseket, s kitűnő 
tárgy- és névmutatóval köny-
nyítette meg a naplók haszná-
latát. Ezenkívül minden kötet-
hez tömör bevezetést írt, me-
lyekben ismertette és össze-
foglalta a naplók tartalmát s 
előkészítette s megkönnyítette 
olvasásukat. Ezek a korrajzi és 
életrajzi tanulmányok több, 
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mint 650 lapra terjednek, s 
kitűnő áttekintését adják Szé-
chenyi életének és munkássá-
gának. 

Ennek a kötetnek beveze-
tése összefoglalja Sz. életrajzát 
1844—48-ig, leírja testi szen-
vedéseit és lelki küzdelmeit, 
ismerteti politikai működését, 
azután társadalmi alkotásaival 
kapcsolatos rendkívüli, szinte 
emberfölötti munkásságát. I t t 
látjuk, hogy mennyit dolgozott 
a lótenyésztés, lóverseny, a 
Magyar Gazdasági Egyesület, 
az Akadémia, a Nemzeti Casino, 
az Alduna-szabályozás, a gőz-
hajózás, a Lánchíd, a pesti 
magyar színház, az alagút, a 
Tiszaszabályozás érdekében s 
más téren is, s végül irodalmi 
működését tekinthet jük át. 
Mondanunk sem kell, hogy ez 
a bevezetés nem általánosan 
ismert dolgoknak összefogla-
lása, hanem az új adatoknak 
légiójával egészíti ki Széche-
nyire vonatkozó eddigi ismere-
teinket. 

Nem lehet célunk, hogy ilyen 
rövid ismertetésben részletesen 
méltassuk Viszota önfeláldozó, 
páratlan tájékozottságra, szor-
galomra és lelkiismeretességre 
valló munkáját , csak az, hogy 
felhívjuk a nagyközönség fi-
gyelmét erre a nagyszabású, 
több mint 5600 lapra terjedő 
kiadványra, mely nemcsak Sz. 
életére és nagy egyéniségére, 
hanem az egész kor történetére 

vonatkozó adatoknak és emberi 
dokumentumoknak valóságos 
kincsesbányája. 

Reméljük és óhajt juk, hogy 
Viszota Gyula, ki ma Sz. 
életének és korának legalapo-
sabb ismerője, megírja a leg-
nagyobb magyarnak eddig hi-
ányzó s hozzá méltó nagy-
szabású életrajzát. 

Szinnyei Ferenc 

Pálosy Éva: Dr. Végh Rozma-
ring. (Regény. Szent István-Tár-
sulat kiadása.) 

Egy elkényeztetett makran-
cos fél-magyar, fél-francia kis-
leánynak : Rosemarienak és ne-
velőnőjének bájos és zökkenő 
nélküli története. Mit művel a 
magyar puszta levegője két rö-
vid nyári hónap alat t , hogy a 
durcás, bár számos jótulajdon-
ságra hajlamos nyolc éves Rose-
marieból áldozatos, engedelmes, 
magyar Rozmaring váljék. Fran-
cia nevelőnőjéből pedig ugyan-
ekkor jó magyar asszony, öt 
félárva gyermek gondos nevelő 
anyja . Mindez a nagy átváltozás 
egy rövid alföldi nyár eredmé-
nye, ezt azonban természetesnek 
talál juk az írónő színes, köny-
nyen folyó, érdekes meseszövé-
sében. A regényből nem hiány-
zik az oktató célzat sem — hi-
szen elsősorban az if júságnak 
íródott —, de ez sehol sem válik 
a művészi gyönyörködtetés ká-
rára. Olyan ügyesen van el-
rej tve a mondanivaló a szavak 
mögött, hogy az olvasó maga-
magának vonja le belőle a tanul-
ságot. A méltán népszerű írónő 
igazi elismerést érdemel e szép 
könyvért , amelynek művészi 
címlapja a Szent István-Társu-
lat pompás ízlését dícséri. 

M. L. 


