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ryvert, melyet sokan v6tkes kdnnyelmrisEg
I eldobtak, hogy megvedj6k eszmdnviiket €s
zSjukat. Sa6d Ferenc lelkesiilt er6vel eleve-
:i el6nk a nagyv6radi hadapr6dok p6lda-
rtat6an sz6p tetteit. A szdveg kem6nyvonahi,
'ejez6 erejii rajzai Jaskt Isf.udn miiv6szet6t
rs6rik.

Sztrdkay Krfltmdn miive a bark6csol6li k6t
ikedveltebb munkateriilet6r'el, az asztalos- 6s
dogosmunk6val ismerteti meg az olvas6t. Sa-
: szavai szerint legf6bb c6lja az, hogv meg-
ritson a szerszimokhal val6 bfn6sra 6s meg-
nertesse a munli6nil sziiks6ges anyagokat.
gyelemrem6lt6 pedag6giai 6rz6kkeI 6s gya-
rlatiassdggal hangsflyozza az 6nill6s5g 6s
rdeti 6tletess6g, lelem6nyess6g sziiks6gess6g6t
eredm6nyes barkicso16s ter6n. Kdnyv6nek

szn6lhat6sA96t Say Kornil ten'rajzai nagy-
n el6segitik.
Mhr .k<izhelly6 koptatott meg6llapit6s, hogy
mai ifjrisig sokkal fejlettebb val6sdgdrz6k-
I rendelkezik, gyakorlatibb gondolkozSsri,
6lliil persze, hogy eszm6nyi-6rz6kenys6ge
inyozn6k, mint az el6z6 korok ifjris.6ga.
Lhez a pedag6giai meglStSshoz csak nehezen
talmazkodik a modern ifjrisAgi irodalom.
6rt keII kiikin<is dr<irnmel fogadnunk 

^z/an reel6nyel{et, mint pl. a ,,Di6kbank6rok",
lyek a mai ifjf val6s6g-6rz6li6t 6s eszm6nv:
s6get egyarAnt kiel6gitik. Gyulai Ad6m fj
iv6nek szerepl6i m6g nem feln6ttek, de m6r
m is a r6gi id6kben megszokott gyerehek.
m jelent semmi neh6zs6get szfmukra egv el-
relt gyermekekkel teli nyiri nevel6int6zet
rzgatisa sem. S6t, amivel a feln6ttek nem
lnak megbirk6zni, 6k a maguk egyszeriibb,
ikosabb m6dj6n pompisan rnegoldjdk. Gyu-

AdAm mindv6gig a vid6ms6g 6s mosoly
ngulat6val teliti a cselekm6nyt. S. Roudcs
:Ia:dn f,eh6r 6s f ekete foltokkal dolgoz6, vi-
los k6phates;f, iide rajzai komolv 6rt6kei a
tetnek. FENYI ANDR{S.

ktay Ervin: A uiklg tetejdn. (Franklin firs.)
0nnek az India-kutat6 kiinyvnek kettds 6r-
kess6ge van. Egyik az, hogv meglehettisen
kin .jut magyar ember a viligjhris lehetri-
16hez 6s ahhoz, hogv ftj6nak eredm6nveit
6nek a magvar kiiziins6g eltitt ismertesse.
en a t6ren leginkhbb vagyunk forditdsokra
rlva. A rnSsik 6rdeliess69 szint6n nemzeti
legri 6s egf,'fttal hegveletes is. Ugvanazt az
rt tette meg, ameiyen'hajdan K6rdsi Csoma
ndor haladt. De mindezeken fcliil ott van
t6rgy, mely 6nma966rt besz6l, Indi6nak 6s
betnek egvmirssal 6r'intkezri 6s m6gis annvira
Itinbiiz6 vil:lga,, fgy, ahogyan ezer6ves hie-
lmek ktid6b6l kibontakozik 6s ahogv az rit-
16 napr6l-napra megdli. Baktay k6nyv6ben,
nt miirden 6rdekes ritleirfsban- riltalhban, k6t
eE kis6ri egvni6st sziintelen. A neh6zs6ge-
i legv<izci ember f6radalmainak leirSsa bele-
)v6dik a t6rgvilagos adatkdzi6sbe. S a reg6-
es elemeknek 6s tudom6nyos t6nyeknek
yensflya teszi rnindv6gig Iebilincsel6 olvas-
innyi a kcinyvet. Baktay munkij6nak kiililn
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S nem taldltam;

Llajad illatd,t kerestern
S nem taldltam:
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S nem

kerestem a Dil6gon:

Nem, mert 6n szi,tsembe zd,rtal,ak
H6t lakattal!

HALASZ IVAN

6rdeme, hogy nem hiizd .azokkal a stilfris ne-
h6zs6gekkel, melvek az ismeretterjeszt6 miivek
velejAr6i szoktak lenni.'Plasztikus trim<irs6gri
leirfsain kclesztiil mindig a v6rbeli i16t hallja
az olvas6. (Vajda Endre.)

Balla Borisz: A IUek ritjai. (Vigilia.)
A francihs szellem eleganci6ja, az az ig€z6,

bels6t ragyog6 stilus, mely olyannyira saj6tja
ennek a nagy zuhanisokban 6s nagv felemel-
ked6sekben egyediilval6 n6pnek, nem suhanhat
el nyomtalanul egyetlen 6rz6keny l6lek felett
sem, aki ott j6rt, pl6ne ha az illet6 annvira
ir6 is, mint e kiinyv szerzdje. A franci6k hiva-
tfsa, hogy a nagy megtintorod6sok ut6n, a t6-
kozl6 fif er6lyes mozdulatival: ,,surgam et ibo
ad Patrem", leszimoljanak mindazzal, ami
nemzbtileg 6s vilSgn6zetileg leziillesztette 6ket,
hogy aztSn a vezekl6sben 6s megtisztul6sban
felemelt lobog6t a csod6lkoz6 vilSg szemeibe
rhzzhk. E kiinyv legszebb r6szei azok, melvek-
ben a kereszt6nys69 nyugati vdlgyeit j6rja.
Irodalmi eszmefuttat6sai a I6Iek hoordinitiiba
vannak bele6gyazva, s igy lhtja az tulal 
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vilSg fel6 is. Iltijegyzetnek k6sziilt, 6s igen 6r-
dekes napl6 lett bel6le, mely rn6g abban a pil-
lanatban rdgzftett egy l6lekkel rneg6rzett. 'lilii-
got, miel6tt r6szakadt volna a vil6g6g6s nagy
kirtaklizm6ja: teh6t ma egy kicsit m6r Pom-
peji. De kultrirhlt cicerone az ir6,. j6 vele
jArni. Nfa rijra cstind van a Comte Eudes park-
jiban, francia cs6nd, a felette risz6 fellegek is
fra[ci6k. De ezen a csenden tfl drezni egv
n6p lelki birk6z6s6t, hangtalan eriilkdd6s6t,
hogy rijra rnegtal6lja az tir<ikk6val6 utakat,
melyek a magasban 6s v6gtelenben kcitnek ki.
A halkan elmondott metafizikai sfkra vezet6
mondatok 6pp e durva" v6rbe 6s lAngba borul6
vil6gban talSlnak utat az olvas6k lelk6hez,
bizonyitja a kdnyv mSsodik kiad6sa.

(Puszta Sdnddr.')

GaEyi [-6szl6z Nehiz tirtik. (Erd6lvi Sz6pmlfes
Ctih.)
Kiilonrjs kever6ke ez a r€g6ny a tehets6gnek

6s a tehets6gtelens6gnek, az eredetis6gnek 6s
a sokszor b6nt6 konvencionalizmusnak. Mintha
korpa kdz6 aranyszemecsk6k voln6nak el-
keverve. A korpa, a mese nagyr6sze s a leg-
tdbb Szereplti, az aranyszemecsk6k a mese
egyik-m5sik helye s n6h6ny f6bb alak. AzI az


