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\:6gzel, .. szenved6lyek 6s a foldi 6let 6riAsi
6r6j6nak ket5,eg6se. . . Madelon Ludolfs for-
ditisa -- egy-k6t mulats6gos hib6csk6t6l el-

mesteri isniertet6se.
(Mattink| Andrds.)

Maaterlinrki A niLhek 6lete. (Franklin_
. T6rsulat.)

az ember kis sziLrnyas szol96l6led nl ainek
6]c161? Tehdt: lerm6szelrajzot at^ar.t-e adni
csup6n s a k<ilt6i t6lalis csak csal6tek a

, hanem a g
_ ka irAnt. Az g

riien felszir re
l6znak a r;il6g
igazsd996 I6p-
mdgdttiik van.
. fdld r'6ndora,

egyre_ egyediilval6bb. Meg lrell fllni oll,kor
6s sok6ig el-ell6ini valarqit.

A. m6hek 6lete ioppant sok tanulsdgot,
gyakran .rnegsz6gyenft6 figyelmeztet6st tar_

. 
togat
m..rndo
a trik6
€lett6l,
plr sztal
M6gis a tanulsEg surnm az ejn-
ber siirg6sen 'tagadia m6r a
j6lnevelts6ghe z tartoz6, ,,nihil
admirari"-t 6s helv6be ondatul
az. ,,onrnia admiiari"-t, a zfrt vilig Iakat_jainak ezt az egyetlen vardzsig6i6t.

(Csorba Ggdzd.)

.Hsziek Plng-Ylng: Ldzad| ldnylolc. (pan_
theon.)
Ehhez a kdnyvhiiz, melyet Kina egyik leg-

ismertebb Ir6n6je irt, Lin Yutang irta az
el6sz6t. A Biilcs Mosoly 6s a L{til6 pillanat
igen megkedvelt szerz6je, aki a Mi Kinaik-
ban derit fdnyt a tiiokzatos Kina vildgAra.
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nagyon ajAnlja ezt az ft6n61, akinek ir6sai-
val most talSikozik eldszdr a -
k<iz<ins6g. Egy darab Kfna t6
inkfbb 6lm6nyszenien,' az t
mozaikjaib6l ijsszerakhat6an, kev6s filoz6-
fiAval s m6g kevesebb bens6sdggel. Ami Lin
Yutang k6nyveit annyira jellemzi, az ebb6l
a k6nyvb6l hiAnyzik. Ez nem az 6szintesig,
rnert abb6l ebbe is b6ven jutott. Ez a'uaskos
keleti erdng a maga meztelens6g6ben mutatja
be a forradalomba keriilt, nemzeti f iilkel6s
eszm6it maguk6ve tev6 lSnyok lelkivilSg6t,
mei-vek 6pp ott kezdik Kin6t, ami erej6t
adta, eg1'ben elz6rta kifel6, a pogeny tradl-
ci6 kinai fal6nak led<int<iget6sdvel. Az 6j
eszm6k tdrh6ditishval, hogy kezd besziv6-
rogni az eur6pai szellem, a r<jvid haj, a rd-
vid, testhez simul6 szoknya 6s divatos kcl-
m6kkel egJ'iitt azok is m6sokkS vflnak, akik
felleszik, rnert nemcsak a ruh6t, hanem az
il1'en ruh6kkal jAr6 s2ok6sokat is,fel6ltik
magukra. A bqddhizmris rnisztikus tana er<il-
tetett6, neh6zz'6 6s tarthatatlannf \.alik, a
sziil<ik despotizmusa elien, egyben a 16gi
Kina ellen i6zadnak az tij Kina hfvei, akiket
a r6gi rendszer tiizzel-vassal irt €s iild6z.
Ping-Ying m4ga is mint sorkatona, unifor-
rnisba iilt<iz<itt i6ny j6rja a frontot az ij mh-
rnoros jelsz6vai: Uj-Kina. Hibonis napl6ja
irdekes. De Alja Rachmanova ir6sait6l
rressze van. Ink6bb riporter, filmoperat6r
stilusban lit, a k6pek elm6lylt6se 6s 6rz6-
lreltet6se n6lkiil. Igy pereg eldttiink egy sz6-
dtlt vrhar sziguld6 ritja, mely lazit mindcn
r6gi ereszt6ken, de nem biztos, hogy fel
f udja dpiteni az ri.iat. Lin Yutang k6t l:inya,
Adet 6s Anoi iiltett6k 6t a k6nyvet an,goha,
s ez a forditAs az angol k<invv ut6n k6szii1t.
Az ismeretlen Azsia..-Kelet misztikus vilSga
elolvasSsa ut6n kiizel6bb jdn egy l6p6ssel
hozzAnk. (Puszta Stindor. )

IVa*r'iri. Primittu nEpek kdltbszete. Ossze-
6llitotta 6s forditotta Fdnagg ludn. (Bib-
I iotheca. )

A. prinritiv n6pek k6lt6szete joggal kelt ki-
v6ncsis6got 6s 6rdekl6d6st az eur6pai em-
berben, de v6rakcz6s6t 6s eszt6tikai ig6nyeit
6rthet6 okokb6i tobb6-kev6sbb6 kieJ6gitetle-
niil hagyja. Az afrikai n5gerek, az amerikai
inciiinok, az 6ceiniai szigetlak6k szeilemi
vilSga, erhdlcsi 6lete, term6szctszernl6lete 6s
nyclvhaszn6lata annyira kiiltinbdzik a n-ri6nk-
t6l, hogy krilt6szet'ik meg6rt6s6hez 6s 6lvez6
s6hez val6s6ggal,etno916fiai, etimol6giai 6s
pszicho16giai szakismeret sziiks6ges. A ki-
ad6 6s {ordit6 a Wawiti rnegjelentet6sdvel
m6gis. hasznos 6s dics6retes munk6t v6gzett.
A sokoldahian rissze6llitott, sz6p kiillithsri
kdtetben oly miivet adtah a magyar olvas6-
k6z6ns6g kez6be. mely egyfe16l hi6nyt p6tol
irodalmunkban, mdsfei6l tanulsigos beveze-
l6s6iel s a forrAsmunkdk jegyzrsk6vel min-
denkor hasznos ritrnutatAst nyrijthat a pri:
mitii k6lt6szet barStainak 6s kutat6i4ak.

(Barddcz Arpdd.)


