ST

vonz6d6s 6s

IGMA

A

sz6d,nak ioe me)telen
remegqi kezd 6s tiszta
f6nnyel, ragAog Jel" mel,leden
az isnxeretlen stigma,

bord,d,id kdzt a drdga jel,

meLU 6rdk sebet 6get

beldd 6s sosem tiinik el.
csak mdlyebb lesz a m6l,g seb,

csak m6lgill, 6s be nem heged,
betdlt haldlos Ldzzal.,

s te tdldllsz csondben, tdueteg
megind,ulsz, ndma od,ggban
d,tl6pue hdzad kiiszdbdt

{rtnak eretlsz a csdnd.be,
nem tudoa meme 6s mi,6rt,
hogg dldni fogsz uagy 6lsz-e?
Csak mdsz. Ktjrdsklriil heggek,
mint h'[iuiis, messze titkok,
tengerszemek 6s gl"eccserek
magdngos Joltja uillog,
6s uonzo,nak, hogA odndorolj,
bdl bukndl a6gre holtan

d,z {rtra, drua ajkad,on,
mereu, hideg mosollgal!

Es ekkor,keskeny iltra 6rsz,
s az it t:6gdn megdlTasz.
Mdgitted, s[irii csond uan ,6s
ndmd,n el6tted dll az,

ki6rt elhaggtad

mind,ened,,

szdmilzetdsbe mentdl,

mert titkocl,at ki, fejtse
i1z, ha 6 se testu6.r?

ki

meg,

Megd,Ilsz el6tte, meztelen
sebeil kitdrua, melget

a messzesdgb6l

a biiszkes6g 6lland6 gyermeki

re96nyh<is6nek egy6nis6g6ben.

mel,leden

sct€t kato,lrnd ejtett!

Es odrsz,
mi,nt fdradt katon6k,
hisz nincs-mdt senkid, itten!
6 oi,sszandz a kiid,iin d,t.
Csak ndz. Es meg sem ismer.

PILINSZKY JAIVOS.

rrtisztikum hrivciss6ge 6s a dokumentdl6

v6gy szinte feliilkerekedik az 6lm6ny forr6-

sig6n. A serdiil6kor megr<igzft6s6be mhr
belejAtszanak a , felntitt eszm6lked6sei. A
gyermekkor 6des dallama megszakad,, a tiind6ri t6j olykor bonyolult lelki labirintuSs6
vflik, noha Carossa rn6ly intelligenci|ja az
5letnek nem annyira 6rtelm6t, mint ink6bb
magassSgait 6s m,6lys6geit, 6that6 hangulatait keresi. LegTeljebb a heroizmus ir6nti

mindent iisszev6ve
Carossa mrive
- nem a legmegvetend6bb
szdp reg6ny; s ez
jelz<i manaps6g egy regdny 6rt6k6nek jeliil6s6re. Zavartalan 6lvez6s6ben 16sze van a

fordithsnak is: a kiad6 szerencs6s kfzzel
sokban rokonlelkri fordlt6t tal6lt Thurz6
G6borban. Fordit6sa stilusos, ak6rcsak a
cimlap.

(Makag

Gusztdu.)

Colerus: Pgthagorcst6l Hilbertig. (A matematika tdrt6net6nek korszakai 6s meste-

rei.) (Franklin-T6rsulat.)
Colerus
saj6t bevallisa szerint is
- 6ve foglalkozik matematikival,
csak n€h6ny

de az6ta elhatArozott sz6nd6ka, hogy a nagyk<izrins6ggel megkedvelteti ezt az arisztokra-

tikus tudom6nyt. Igy jelentek meg iresai,
melyek kdziil az elst5 Leibnitz reg6nyes 6letrajza (nem 6rtjiik, hogy e kitiin<i munka eddig mi6rt nem jelent meg magyar nyelven?),
mely a matematika egyik nagyszeni, Iendiiletes fejl6d6s6t 6rz6kelteti. Azthn sorra jiittek azok a munk6k, melyekkel a matematika
tudom6ny6t igyekszik n6pszenisiteni: Egyszeregyt6l az integrilig 6s A-pontt6l a n6gy
dirnenzi6ig. Mindegyik a Franklin-T6rsulat
kiad6s6ban a ,,Briv6r kdnyvei" cimri sorozatban jelent meg, 6pptigy, mint Colerus
mostani munk6ja.
Ebben a k<inyvben nagyobb igdnnyel l6p

az olvas6 eI6: a matematika fej16d6st<irt6-

net6t irja meg szinesen 6s 6rdekesen. Elvonul
eldttiink a nagy matematikusok elit-g6rd6ja,
mindegyik beleillesztve abba a tdrt6nelmi

keretbe, melybe dolgozott. Erdekes, hogy

a tiirt6hAnsyzor
ifejez6st
, mig ttt
gy mhrkutat6 vo
de csak
nagy go
sz6zadok mulva igazolta be azt egy m6sik

hasonl6 nagys6g. Nagy nevek, hatalmas teljesitm6nyek, ember6ri6sok, ennek a sz6pen
megirt kiinyvnek szerepl6i. .Finom, el<ikel6
6s emelkedett szellem iramlik ki a kiinyvb6l. Vannak azonban bint6 momentumok is.
Igy p€ld6ul bhnt6 egy ilyen k<inyvn6l' az a
soviniszta szellem, melyet a k<inyvnek treibnifzr<il 6s Gaussr6l sz6l6 fejezeteib6l kiolvas-

hatunk. Van m6g egy, r6nk magyarokra

n6zve b5nt6 be6llit6s is a kiinyvben, 6s ez
az, hogy Gauss, B6lgai Jdnos nagy mun-

khjinak tulajdonk6peni elsiillyeszt6je, a
mint aki ezt a nagy
magyar zsenit fel- 6s elism,eri, j6llehet az
a lev6l, melyet a Princeps Mathematicorum
B|Igai Farkashoz intdzett, inkibb v6llvereget6 hang volt, mint egy ,,tii vil6g" felfedez6j6nek elismerdse. A t6nyek m6st mondanak, mint Colerus ir6sal A munka egy6bk6nt nagy 6s j6 szolgdlatokat tesz azoknak,
akiket 6rdekeil a liegszebb ernberi tudomhny
fejl6d6s6nek j6l megirt tiirt6nete.
k<inyvben rigyszerepel,

(Koczktis Ggula.)

