
zajl6 szerelem tdrt
csal6dott ember, s

csak k6t vet6lYt6rs
, s6re 6bred benn6'

. XatlSs Ede: Neuek 6s napok. (Vajna 6s

den bizonnval
. legkedvesebb

munka. A k
kalandozik a

politika, 6st<irt6net, nYelvi
elemzEse teriileteire, hogy
egyetlen t megfejtse. Mint
minden ^z 

eglsT' emberi
i6rt6netre leliink, annak minden v6ltoz6s6-
val, kalandj
(Gqula) 6si
addig akad
divatnak, a
eredet6t, egyik neviink n6met. a misik fran-
cia eredetie utal, amaz poghnV hagyomh-

r6zlet, ez a keresz-
hhl6s. A nev nne van
net, csak ki i' Ezt a

llalta Kall6s zeriisit6'
girt munkfija. BizonYira sok
i, meg is 6rdemli. OlYan Pon-
lexikon 6s olYan 6rdekes, mint

eg6ny. (Ortutciu Ggtila')

Koiloldnyl Jfnos: Suo
Ir6ink, mtiv6szeink

kiildniisen AtlY6k 6ta
rizs fel6 fordult. Az
fellipti n6pi ir6nv hatSrozott nyugatellenes-
sdge^ azonban erBsen megt6p6zta P6rizs 6s

a mult
irinti

kezdte
omsz&

. dainkat s egyre tiibbet tdr<idtiink n6p1o-ko--

nainkkal, t<OiOtttit< els6sorban a finnekkel'
A v6leilen ritha mffve; hory 6PP a n6Pi

ir6k egyik legnagyobb alakj6t, Ko-dolanyi
JSnost 

--- amint maga mondja - m6r gyer-
mekkora 6ta valami csodAlatos, 6rthetetlen

sikeriilt s Szo-

rongessal amit
keres, de emml-.
ben. Err6l suomi

hez, s egyrittal tiikr6t tart a mi tzemtnk
el6 is. Ai ir6t szenved6lyes l<iiz6leti hada-
kozisai idej6n gyakran hittiik kuruckod6-
nak, ,,csakaz6rtisl' ellenz6kinek: A Suomi
elolvas6sa ut6n meg6rtjiik: nem lehet mis-
kdnt. Aki mindazt szem6vel litta, fiil6vel
hallotta, amit 6 l6tott 6s hallott az Ezert6
orszighban, erkiilcsteleniil viselkedn6k' ha
nem hirdetn6 ezt a magasabbrendii 6letfor-
m6t, 6s nem lenne rninden erei6vel azon,
hogy a Duna

Az olvas6
':lyen 6let is

dul vissza a
m6g mi ett<il? S ez a szemnyitSs, magunkra-
6breszt6s a kdnyv legnagyobb 6rdeme. Nein
a szokfsos fr6zis, ha azt mondjuk: minden
magyar embernek el kellene olvasnia: na-
gvori sokat tanulhatunk 6szaki testv6reink-
t6l. (Csorba Gu6z6.)
Kolozsvdri Grandpierre Emll: Dr. Csibrtiku

szerelmei. (Franklin-T6rs.)
Kiv6teles vonz6er6nek kell lennie ebben

a kdnyvben. m6sk6nt nem lehet megmagya-
r6zni siker6t, melyb6l a misodik kiadSs is
l6trejtttt. K. G. az fj'abb magyar irodalom--
ban a latin irodalmakkal rokonszellemri
ir6nvt jelentette. sokdig teljesen egyediil'
faOiOzben hozzdnevel6ddtt a ktiziins6g is'
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