
tf,;
I ll)'it{
t{}
lI

(
I

Legtokonszenvesebb k6ztiik Majoros, a rajz-
taniq akiben bo.h6m-szellem 6s {anyar biil-
cses6g olvad egysdgbe. Vica alakjiban 6rez-
tetni tudja az 116 'az 6bred6 d6mon rejt6-
ly6nek vdgzetes vonz6sit, amely a trag6di6t
okozta, a forradalom szenved6lyeket f€l-
kavar6 l6zhban. (KAr, hogy a tilmegjelenetek
rigy hatnak; mint rosszul letanitott k6rus.)
Kev6sbb€ indokolt 6s val6szeni a jelenben
zajl6 szerelem tiirtdnete. Az iigydsz firadt,
csal6dott ember, s az rij vonzalom szinte
csak k6t vet6lvt6rsinak kiiliintis iisztiinzd-

, s6re 6bred benne. lgy azt6n (rezziik, hogy
nem is lesz olyan neh6z lemondani a meg-
kis6rt6 szerelemr6l, s a r6adAsk6nt hirtelen
ny€lbeiit6d6 rij h6zasshg mdg iireges h.appy
end-del is jutalmazza a h<ist €s az olvas6t.

Feh6r Tibor reg6ny6t azzal az 6rz6ssel
csukjuk be, hogy a probl6mal6ths, szer-
keszt6k6szs6g €s a sok helyiitt felvillan6 kdl-
t6is6g rem6nyes ig6retek tov5,bbii fejl6d6-
s6re az elm6lyiil6s fel6.

Kall6s Ede:
Bokor.)

( Kooalouszk,,4 Mikl6s.)
Neuek 6s napok. (Vajna 6s

Ezt a krinyvet Babits Mihily bizony6ra
szeretettel forgatta volna, vagy thn m6g in-
k6bb Kosztolinyi Dezs6. A szavak miigtitt
rejtezked6 mult, t6rt6net, hagyominy, a sok
ezernyi viltozAs mondhatatlanul 6rdekelte
6ket, t6n nem egyszer jobban, mint az eti-
mol6gi6kat bogozgat6 nyelv6szet. Kall6s Ede
kcitete pedig b6ven ontja a keresztnevekhez
fiiz6d6 magyarhzatokat, azt a roppant mii-
vel6d6stiirt6neti anyagot, ami egy-egy jAm-
bornak tetsz6 keresztn6v miigdtt megfrfvik.
A iz6fejt6s minden bizonnyai a. nyel'tu.lo-
m6nynal< egyik legkedvesebb fejezete, val6-
siggal detektivi munka. A kutat6 nyom6n
az olvas6 is elkalandozik a vall6stiirt6net.
politika, n6praiz. mfivel6d6strirt6net, nvelvi
elemz6sek legkiikinb6z6bb teriileteire, hogy
egyetlen keresztndv eredet6t megfeitse. Mint
minden emberiben, itt is az eg6sz emberi
t6rt6nelre leliink, annak minden v6ltoz6s5-
val, kalandjival egviitt; az egyik n6vben
(Grtula) 6si magyar hagyomhny emlEke 61,
addig akad n6.v (Etelka). amelv irodalmi
divatnak, a j6 Dugonics hatisinak k<isziini
eredet6t, egyik neviink n6met. a misik fran-
cia eredetre utal, amaz pog6nv hagyomS-
nyokat tiikrriztet, ez a ktiz6pkori keresz-
t6uvs6g.nek h6l6s. A nevekben is benne van
d vilhgttirt6net, csak ki kell olvasni. Ezt a
munk6t vAllalta Kall6s Ede n6pszeriisit6,
elevenen megirt munkeja. Bizony6ra sok
olvas6ra tal5l, meg is 6rdemli. Olvan pon-
tos, mint egy lexikon 6s olyan 6rdekes, mint
egy detektfvreg6ny. (Ortutciu Ggula.)

Kodoldnyi Jfnos: Suomi. (Turul.)
Ir6ink, miiv6szeink eur6pai 6rdekkid6se

kiiltiniisen Ady6k 6ta csaknem kizir6an P6-
rizs fel6 fordult. Az els6 vil6sh6borf ut6n
fellep6 ndpi i16ny hat6rozott nyugatellenes-
s6ge azonb,an er6sen megt6p{zta Pirizs 6s

a brivos nyugat gl6ri6j6t. A l6lek 6s a mult
vizsgilata 6s a tiirt6nelmi realitisok ir6nti
6rz6k rneg6l6nkiil6se mfs t6jak feii kezdte

, terelni a szemeket. Felfedeztiik szomsz&
. dainkat s egyre t<ibbet t6r6dtiink n6proko-
nainkkal, kiiziittiik elsrisorban a finnekkel.

A v6letlen ritka miive; hogy 6pp a n6pi
ir6k egyik legnagyobb alakj6t, Kodol6nyi
J6nost : amint maga mondja 

- 
m6r gyer-

mekkora 6ta valami csodilatos, 6rthetetlen
6rzelmi kapcsolat frizte Finnorszfghoz. Mint
pScsi kisdi6k, finniil tdnult, minden k6ny:
vet elolvasott, amit Suomi16l irtak, k6pze-
lete folyton szinezle, tarkizta s lette kivS-
natosabb6 el6tte testv€reink fiildj6t. V6gre
sikeriilt eljutnia az ,,ilomorszfgba". Szo-
rongassal indult ritnak, meg'tal6lja-e, amit
keres, de a val6s6g nem csalta meg semmi-.
ben. Err6l az iirdmr6l hozsann6zik a Suomi
clmii k<inyve, mely kdt kiil6n megjelent
finn t6rgyf munkij6t, a Suomi, a csend or-
szdga 6.s a Suomi fiffta cimiit foglalja egybe.

Miifaja szerint ritleir6s. De enn6l sokkal
t6bb: k6zelebb visz KodolAnyi megdrt6s6-
hez, s egyrittal tiikr6t tart a mi /szemfinl
el6 is. Az ir6t szenved6lyes ]<dz6leti hada-
koz6sai idej6n gyakran hittiik kuruckod6-
nak, ,,csakaz6rtisl' ellenzdkinek. A Suomi
elolvas6sa ut6n meg6rtjilk: nem lehet m6.s-
k6nt. Aki mindazt szem6vel l6tta, fiil6vel
hallotta, amit 6 lAtott 6s hallott az Ezert6
orszigiban, erkiilcsteleniil viselkedn6k, ha
nem hirdetnd ezt a magasabbrendii 6letfor-
m6t. 6s nem lenne minden erei6vet azon,
hogy a Duna-Tisza t6j6n is megval6suljon.

Az olvas6 olvkor nem hisz a . szem6nek:
ilyen 6let is lehets6ges? Es szomorrian for-
dul vissza a mag]'ar- vil*gbr: hol vagyunk
m6g mi ettril? S ez a szemnyitis, magunkra-
6breszt6s a k6nyv legnagyobb 6rdeme. Nein
a szok6sos fr6zis, ha azt mondjuk: minden
ma€iyar embernek el kellene olvasnia: na-
gvori sokat tanulhatunk 6szaki testv6reink-
r6t. (Csorba Gu6z6.)
KolozsvCri Grandpierre EmiI: Dr. Csibrdku

szerelmei. (Franklin-TArs.)
Kiv6teles vonz6e16nek kelt iennie ebberr

a-- k<inyvben. mhsk6nt nem Iehet megmagya-
r6zni siker6t, melyb6l a misodik kiadfi- is
I6trejtitt. K. G. az fiabb magyar irodalom-
ban a latin irodalmakkal rokonszellemf
ir6nyt jelentette, sok6ig teljesen egyediil.
Id6k6zben hozzhnevelfdcitt a k<iziins6g is,
m6gpedig a modern francia reg6nyek for-
dit6sai ritjSn. Ez rij irhnynak sz6l a panasz,
hogy ir6ink tfls:igosan sokat foglalkoznak
az ir6i m'agatart6s 6s iintudat mozzanatai-
val 6s elhanyagolj6k az 6let kiizvetlen, p6z-
n6lkiili 6br6zol6s6t. Ez a vonSs is a latin
n6pek: franci6k, olaszok, spanyolok irodal-
m6ra jellemzri, ahol minden klasszikus ki-
fejez6s, minden ir6i magatart6s 6vgzredek'
megtiirhetetlen vonal6ra timaszkodik, ahol
az ri. n. spontin irodalom egy6ltal6n nem
6ltal6nos jelens6g. Az irodalom nemcsak a
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