
524 

lyes telepítési akciót, a községesítést, 
a tanyavilág felszabadítását, erdősí-
tést, csatornázást, helyes út- és gazda-
ságpolitikát kíván itt a szerző. 

E futó szemle után végső konklu-
ziónk az, hogy Weis István könyve a 
maga egészében hasznos könyv lehet. 
Bármennyire vitathatók is egyes ja-
vaslatai s bármennyire kétségtelen, 
hogy megállapításai igen különböző 
értékűek, a szerzőnek sikerült a szinte 
letargikus közönybe sülyedt közvé-
leményt a nemzetsors jól kiszemelt 
kérdéseinek kiméletlen, sokszor szinte 
provokatív felmutatásával megmoz-
gatni. Nem mondhatjuk, hogy íme itt 
a programm, most már csak a pontos 
megvalósításra van szükség. De van-
nak a könyvben helyes útmutatások 
és hasznos problémafelvetések. Tár-
sadalmunk, közintézményeink kitűnő 
ismerőjének vótuma, ha nem is csal-
hatatlan, mégis eredményes megnyi-
latkozás a közgondolkozás tisztázására. 
Ezúttal Weis István kisebb tárgyi el-
ismerést szerez, mint előző könyvével 
szerzett, de lehet, hogy ez a munkája 
csekélyebb belső érték mellett s a 
«scandala hand necessaria» ellenére is 
nagyobb hatású lesz amannál. 

Szombatfalvy György. 

Dr. Jancsó Elemér : Északafriká-
ban. (Utijegyzetek az arabok világá-
ból.) Kolozsvár. — Ha messzi útról 
kedves ismerősünk érkezik, kiván-
csian ülünk mellé, elbeszélését érdek-
lődéssel és figyelemmel hallgatjuk. 
Szívesen olvassuk a fürge tollal, ujság-
írói leleménnyel készült útirajzot is, 
ha a napisajtó rövidéletű hasábjain ke-
rül elénk s a figyelmes riporter szemén 
keresztül exotikus népek életét mu-
tat ja be nekünk. De a mi világlátott 
kedves ismerősünk cikkbe, fürge ripor-
terünk könyvbe menti élményeit s ezzel 
már arra kényszerít bennünket, hogy 
a bemutatott exotikus világ tárgyi ér-
dekességein túl az írót is megmérjük. 

Dr. Jancsó Elemér nem a tudós 

utazók, a Sven Hedinek, Stein Auré-
lok tanítványa. Ambiciója «csupán pár 
pillanatfelvétel egy olyan világból, 
ahová magyar utazó ritkán vetődik 
el». Ilyen pillanatfelvételekből formá-
lódott ki ez a könyv is, mint a Föld-
közi-tenger népeit ismertető nagy mű 
részlete. Meglátja és feljegyzi azt, amit 
útközben (Marseille—Oran—Sidi Bel 
Abbes—Tlemencen—Alger—Constan-
tine—Tunis—Kairouan—Tunis) meg-
látni és feljegyezni lehet. Kár, hogy 
ezekből a pillanatfelvételekből nem-
csak a tudós alapossága, de a művészi 
fénykép plaszticitása, élessége, készü-
lésmódjukból az írói eszközökkel való 
bánni tudás s a gondos retouche is 
hiányzik : «jelentőséggel bír»t, «úgy 
néz ki» stb. Olvasás közben érezzük, 
hogy a gyenge írói eszközökkel, felüle-
tesen nyujtott tárgyi ismereteknél, a 
rosszul sikerült képeknél jobban érde-
kel a magyar szemmel, erdélyi szem-
mel látó, erdélyi szívvel szóló kisebb-
ségi ujságíró lelki attitüdje. Felujjong, 
ha Afrikában a Ganz-Danubius-gyár 
traktorait látja, szívére szorítja az 
idegen légió magyarjait, az arab dal 
Bartók dalaira s az ősi Erdélyre, Al-
gerből távozása Reményik versére em-
lékezteti. Az arabokban sorstársakat 
lát, akikkel hosszan elbeszélgethet «a 
kisebbségi sors kegyetlen voltáról». 
Melléjük is szegődik egész lelkesedésé-
vel. A franciákkal nem tud megbé-
külni. Mocsarak kiszárítása, öntöző-
csatornák, duzzasztógátak, mintagaz-
daságok, traktorok, olaj- és narancs-
fák ültetése százezerszámra, modern, 
aszfaltos országutak, európai jellegű, 
forgalmas városok, boulevardok, par-
kok, a bennszülött lakosságnak a köz-
egészségügyi és általános kulturnívó 
hatása alatt megháromszorozódott 
száma — mind nem képesek ezt a 
szinte romantikus ellenszenvét csök-
kenteni. Az afrikai városok régi, ősi 
arcát keresi s úgy látja, hogy Európa 
megölte civilizációjával a kelet színes 
világát. Afrika lelkén, «ezen a szilaj, 
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vad paripán átgázolt a naptalan Nyu-
gat és most vérében fetrengve hever a 
hódító Európa lábai előtt». Az arab dal 
«feltörő sírás talán az elvesztett sza-
badság után». Sajnálja, hogy Észak-
afrika 14 millió arabja alszik, hogy az 
ifjú arab mozgalom erőtlen, hogy ke-
vés az intelligencia s az is behódol a 
franciáknak. Úgy érzi, «hogy az arab 
városrészekben egy faj lelke lángol, 
melyet a történelem viharai leszorítot-
tak a hatalom polcáról, hogy aztán 
újra megújulva és megfrissülve ismét 
megjelenjék a történelem színpadán 
és visszakövetelje jogait». Már-már azt 
hisszük, hogy az arab nacionalizmus 
programmját vallja az író, de aztán 
sajátszerű, oly jellemzően erdélyi lé-
lekre valló fordulattal, a fehérek és szí-
nesek jövendő «közös nagy világhazá-
jára» apellál. Mérey Ferenc. 

Nagy Lajos : Az óbudai ókeresztény 
cella trichora a Raktár-utcában. 51 
képpel, Budapest, 1931.— 1930-ban 
az aquincumi múzeum az óbudai 
Raktár-utcában ásatásokat kezdett, 
melyek meglepő eredményre vezettek. 
A városi bérházak előtti, parkírozásra 
szánt területen egy ókeresztény ká-
polna alapfalai kerültek elő. Ez a 
kápolna az úgynevezett cella trichorák 
ritka fajába tartozik, azaz három fél-
körös és egy négyszöges épületrész 
összefűzéséből áll. A kis kápolnát még 
a IV. században a Pannoniába költö-
zött keresztények emelték, a római 
impériumnak abból a szakából szár-
mazik, mikor az aquincumi pogány 
szentélyek már pusztulni kezdettek 
s az új vallás diadalmas pályáján meg-
indult. Az ásatásokat Nagy Lajos, az 
aquincumi múzeum szerencsés kezű, 

kiváló őre vezette s a munka befejez-
tével a főváros gazdagon illusztrált, 
díszes kötetben állított emléket az új 
leletnek, mely a honi föld ősi kultúrá-
jának ismét értékes tanubizonysága. 
Gondoskodás történt arról, hogy maga 
az emlék se tünjön el, a cella trichora 
alapfalait az eredetitől könnyen meg-
különböztethető falazással félméter 
magasságba felemelték, bekerítették, 
környékét rendezték s ezzel Budapest 
igen érdekes látnivalóval gyarapodott. 

Az ásatások kapcsán jelentős ki-
sebb leletek kerültek napvilágra. A ta-
lált római pénzek nagyban elősegí-
tették az épület korának meghatáro-
zását. Néhány kisebb bronztárgyon 
kívül római bélyeges téglák s úgy-
nevezett terra sigillata-edények tö-
redékei alkotják a leletek legértéke-
sebb részét. A fejlett római fazekas-
ságra élénk fényt vetnek a domború, 
figurális díszítéssel ellátott edények, 
melyeket az archeológia már oly pon-
tosan ismer, hogy gyárak szerint tud 
elkülöníteni. A cella trichora törme-
lékei között aquincumi, ittenweileri és 
rheinzaberni edénytöredékek kerültek 
napvilágra, jeléül annak, hogy a késő-
római kor már épúgy ismerte a 
nemzetközi exportot és importot, mint 
a mai idők. 

Nagy Lajos könyve a pannoniai 
ókereszténység kutatásának igen je-
lentős állomása. A honi archeológia 
eddig főkép a pogány római emlé-
kekkel foglalkozott, pedig a korai ke-
reszténység kultúrtörténetileg és mű-
vészetileg egyaránt becses emlékei is 
nagy figyelmet érdemelnek, annál is 
inkább, mert vallási vonatkozásaiknál 
fogva túlélték a népvándorlás árada-
tát s mai is aktuálisak. G. 




