
KÖNYVEK

A SZIGET OSTROMA

Keszi Imre tanulmányai. Dante kiadása, 1948.

A könyv három nagyobb fejezetre oszlik. Az első (Emberség és
irodalom) elvi tanulmányokat, a második (Emberek és művek) tanulmány
szerű bírálatokat, a harmadik (Alkalmak és arcélek) írói portrékat foglal
magában. Mindhárom részen s minden egyes íráson ugyanaz a vezérlő

gondolat vonul végig: állásfoglalás a "tiszta" irodalommal szemben és a
harcos, szociális érdekeltségű realista irodalom mellett. Vagy ahogyan a
franciák mondják, akiknél talán a legnagyobb hevességgel folyt és folyikma is a két fölfogás vitája: a .Jíttéreture purev-rel szemben, a "Iittérature
engagée" mellett. Erre a vezéreszmére utal a mű találó címe is,

Keszi Imre a marxista-Ieninista esztétika, kritika és irodalomszem
lélet egyik leghatározottabb és legiskolázottabb képviselője nálunk. El
veit, a jelenségek és művek bírálatában, kettős irányban fejti ki: egy
részt a "polgári" esztétika különféle irányzataival, másrészt "a marxista
esztétika terén mutatkozó hibákkal" szemben. Igy azután tanulmányaiban
sorra szóbakerűlnek, nem egyszer tisztázást nyernek az utolsó húsz esz
tendő legvitatottabb problémái: a pártosság, az optimizmus, a formaliz
mus, a sziget-mentalitás vagy ínzularizmus. a paraszt-romantika és "na
rodnikv-törckvések, a realizmus, a humanizmus, az absztrakt művészet kér
dései, lehetőleg mindig konkrét tények, művek, egyéniségek, történeti vagy
fölvetődő aktuális jelenségek kapcsán, - és mindig kerülve a vulgariz
must, a marxi-lenini elvek következetes érvényesítéséveJ.

Albert Thibaudet, századunk első harmadának egyik jelentős francia
kritikusa egyik müvében, "A kritik a fiziológiája" címüben három típusát
különbözteti meg a bírálatnak: a "spontán", a "hivatásos" és a "müvészi"
kritikát. Az első hajdan a szalónokban formálódott ki, a művek "aznapi"
megbeszéléséből s ennek utóda ma a napilapok irodalmi kritikája. A máso
dik a szakembereké, professzoroké, a "katedráké", mely igyekszik elhárí
tani magától az ak tualitást, elvekhez és szabályokhoz méri, osztályozza,
rangsorolja a műveket s az inkább impresszionista spontán kritikával szem
ben dogmatikus hajlandóságú. A harmadik a rnűvószeké, vagy mint Cha
teaubriand nevezte, a "szépségek krf tík ája".

Ha elfogadnók ezt a kétségkívül szellemes megkülönböztetést, Keszi
Imrét, noha írásainak jelentős hányada napilap hasábjain jelent meg, a
bírálók második, "professzionális" típusába sorolnók. Mint minden szigo
rúan elví tájékozódású szemlélőben, őbenne is van bizonyos dogmatizmus,
amire világosan és tudatosan céloz előszavában is, egyebütt is a tanulmá
nyokban, helyenkint e dogmatikus kritika klasszikus szóhasználatával, 
(egy-egy mondata olykor a világnézetileg tőle rendkívül messzeeső Brune
tíére-nek, a kritikai dogmatizmus mult századvégi képviselőjének s talán
legélesebb megtestesítőjénekmegfogalmazásait idézi Iöl, párhuzamként, az
olvasóban), A bírálat föladata Keszi Imre szerint is a "visszanyesés" ; a bírák
bizonyos fokig irányítój a, "munkatársa" az írónak.

Meddő dolog volna ennek az álláspontnak a jogosságát vitatni; sem
mivel sem kevésbé jogosulatlan, mint például a "szépségek kritíkája". Van
nak tagadhatatlan hasznai és előnyei: vannak veszélyei is. Tudatosít, rend
szerez, határozott vonalakkal rajzolja ki a mult és jelen írodalmi élet tér-
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képét; másfelől viszont nem egyszer túl keményen nyúl bele a még csak
alakuló, útját, formáját kereső valóságba, a fattyúhajtások lenyesése köz
ben esetleg belevág a termékennyé fejlődhetőbe is s előre megássa olykor
a csatornákat, amelyeken majd a folyónak folynia kell. Ezért hajlik azután
általában a dogmatikus kritika az irodalomtörténet felé, ahol már félig
rneddig lezárt eseményekkel és jelenségekkel áll szemben, úgy azonban,
hogy belőlük állandóan levonhatja a jeleme és jövőre vonatkozó tanul
ságokat.

"A sziget ostroma" legérdekesebb fejezetei is ilyen ma is aktuális
félmulttal foglalkoznak: a harmincas-negyvenes évekkel, meg az akkori
írói magatartás mai megfelelőivel. A vizsgálat lényegében az "írástudók
árulása" és az "írástudók felelőssége" körül forog, ami szükségszerűen veti
föl az egész társadalmi felelősség problémáját. Keszi Imrének kétségkívül
igaza van, amikor a magyar irodalmat, illetve az írók többségét elmarasz
talja; igaza van annyiban, amennyiben az irodalmat önmagában, majdhogy
nem izoláltan szernléli: de az az érzésünk, hogy túlságosan izoláltan szem
léli. Ahhoz ugyanis, hogy az irodalom többet tehessen annál, amit tett,
megfelelő háttérre lett volna szüksége, társadalomra, mely legalább olyan
mértékben állt volna írói mögött, ahogyan a francia "résistance"-ban állt.
Ilyen hátterük azonban a fasizmus éveiben a magyar íróknak nem volt.
Más kérdés, hogy miért nem volt. S itt ismét "útvesztésünk" nagy kér
désével kerülünk szembe: egy nagyméretű történelmi problémával, mely
nek magyarázatához, megértéséhez sem a terhes "huszonöt év", sem az
utolsó száz év vizsgálata nem ad megfelelő kulcsot. hiszen negyvennyolc
bukásában is részben hasonló társadalmi tényezők működtek közre már,
amelyek a negyvenes évek "szigetre-menekülésében", - s ezeknek a for
rása meggyőződésünk szerint századokkal korábban keresendő, abban. a
Mohácsnál súlyosabb Mohácsban (és Mohács közvetlen okában). amit a
középkorvégi magyar paraszt-polgárság kialakuló rétegének tragédiája je
lentett, s aminek szimboluma egy évszám: 1514.

Egy tanulmánykötettől természetesen nem kívánhatjuk, hogy ilyen
messzire visszamenő történeti képet nyujtson. De szerettük volna, ha Keszi
Imre szélesebb társadalomtörténeti hátteret fest elénk és éles kritikai szem
léletét a műfajadta lehetőségek között erőteljesebb történeti szemlélettel
egészíti ki. És szerettük volna azt is, ha egy-egy írói portréja esetében
(például Vajda Jánosnál). a kor gazdasági-szociális tényezőinek szerepe
mellett hasonló figyelmet szentel az író egyéniségének, természetének is, s
az író-jelentette probléma mellett (amit világosan lát és ábrázol). még erő

teljesebben mutatja meg azt, hogyan hatottak a kor szociális-gazdasági erői

erre az egyéniségre, természetre s hogyan tükröződik ez a küzdelem, el
torzulás, indulat, tragikum azután a műben. Alighanem némi magyarázatot
kaphatnánk így arra az izgalmas kérdésre, vajjon miért maradtak torzók
egyes világirodalmi méretű tehetségeink.

NYISD KI AZ ABLAKOT! bobi
János versei, 1948.

A legfiatalabbak lírájának figye
lése kötelez, hogy az outsiderként
felbukkanó Dobí János ígéretteljes
verskötetével foglalkozzam. A kitű

nőségekben és reménységekben bő

velkedő nemzedék orkeszteréből

nyugtalanító dzsungeli hangszerként

rí ki Dabi János szava. Ha őseit ke
resnők. Adyt kétségtelenül meglel
nők valahol a családfán, de épp
ilyen fokon rokona az ismeretlen
népköltőknek, a ballada-foganók
nak is. Tüskés, bozontos árnyékú
bokor egy pallérozott kert sövényé
ben, formátlan és nyesetlen gala
.gonya - s éppen ez a kialakulat-
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lanság a .legígéretesebb vonása, lé
vén egy új költő jelentkezésekor a
mondanivaló, az ihlet újszerűsége a
döntő. Ha ihlete forrását keressük,
valahol a fogcsikorgató dühöngés
és az ősvilági félelem-érzet közt ta
láljuk meg. Hol lánccsörgést hallani
e versekből. hol szűkölést. A szere
lem haramiás-duhaj hangon tör fel
belőle (A vajda makrancos mát
kája); sehol egy lovagi póz, szere
nád-adó elérzékenyülés. Az ember
sorsát a világűrben lázadó angyalok
vergődésével érzékelteti. (Testközel
ben, Száraz csokor balladája.) Ter
mészetélménye olykor a teljes esz
tétikai gyönyörűség erejével ragad
meg [Barkabomlás, Holdfogyatko
zás) s az élet és halál együttvaló
sága krudys sorokat csal furcsa
hangszerére (Csősz őrzi a temető

ket). Az emlitett versek egyszer
smind a kötet legjobb darabjai.

Formai tökéletlensége - ha té
vednénk s nem a formába nem férő

vulkáni érzelem kitörésének erejé
vel magyarázható - irígyévé teheti
mindazokat, akik valamilyen örök
lőtt és kitaposott versidom rabjai.
Arra az esetre azonban, ha a vul
kán netalán kialvással fenyegetné
idővel, mindenképpen ajánlatosnak
tartjuk versmondatainak zártabb
építését s általában a mesterségbeli,
formai elmélyülést és önnevelést.

Jékely Zoltán

BAJZA JOZSEF DRAMATUR-
GIÁJA. Osszeállította: Lóránd La
jos. - A Színháztudományi Intézet
kiadása, 1949.

Bajza Józsefnek, a költőnek, a
Nemzeti Szinház első igazgatójának
dramaturgiai elveiből gyüjtött össze
egy választékra valót Lóránd Lajos.
Bajza kítűnöen ismerte a színházqt,
elméleti és gyakorlati szakember
volt, aki világosan látta, mik a kö
telességei és a lehetőségei a kez
dődő magyar színjátszásnak, mik
azok a tapasztalatok, amiket az első

negyven esztendő sikereiből és ku
dareaiból le kell vonni. Szemlélete.

348

természetesen a XVIII. század dra
maturgiai és esztétikai elveit tük
rözi, elsősorban Lessing szempontjai
irányitják gondolkodását. Világos fő,

tárgyilagosság, kitűnő színházi érzék
jellemzi minden elvi és napi kritikai
megjegyzését. A kis összeállítás színi
birálataiból, a "pesti magyar szín
ház ügyéről" írt pamfletjéből gyüj
tött össze, ügyes keretben, jellemző

részleteket. Ir Bajza a színészetről

általában, s hangoztatja, hogya szí
nészetet nem lehet véletlenre bízni,
ahhoz "elvi studium" kell. Hangsú
lyozza a szép és tiszta magyar be
széd követelményét, a játék és mi
mika egyszerűségét, a jellemábrázo
lás eszményítését. Kitűnő észrevé
telei vannak a magyar darabokról,
a fordításokról ; helyesen látja meg
a korában divatos német drámák hi
báit és hiányait, és ajánlja helyet
tük a francia drámairodalom reme
keit, melyek igazi drámák, igazi em
berekről szólnak és erkölcsi tartal
mat nyujtanak a német ál-roman
tikus kőzőnség-sikerekkel szemben.
Szól a színibírálatról, s már akkor
ajánlja azt, amit a magyar színibírá
lat a mai napig sem tudott megvaló
sítaní, - ellentétben a francia és
egyes német (Alfred Kerr) színikri
tikusokkal -, hogy bírálatot csak a
szöveg ismeretében, a színházi él
mény lehiggadása után írjon a kri
tikus.. A kis kötetet a magyar szí
nészet hőskorának nagy alakjairól

Egressyről, Megyeriről, Lend
vayról, Fáncsyról, Lendvaynéról 
írt karakter-tanulmányok zárják le ..
- Az összeállító Lóránd Lajos rö
vid, síkerült arcképet rajzol beve
zetőjében BajzáróI. T. G.

POKOL. Ljudmil Sztajanov re
génye. - (Athenaeum, 1948.)

Liudmil Sztojanov korunk egyik
l~'gjelentősebb bolgár írója. Regény
es novellakötetek, versek és drá
mák egész sorával s több mint
negyvenöt esztendős írói multtal a
háta mögött, a bolgár írószövetség
elnöke, nemzetgyűlési képviselő, a



nagy bolgár lapok munkatársa; iro
dalomban s politikában egyaránt
súlya van szavának. Irói működését

népdal-változatokkal kezdte a szá
zad elején. Az első világháború
éveiben - akár a legtöbb bolgár
író - még a szimbolizmusnak hó
dolt ő is, 1923-ban azonban, amikor
a bolgár nép először lázad fel el
nyomói ellen, Sztojanov is belekap
csolódik népe szabadságharcába, s
ettől kezdve a szecialista realizmus
szellemében írja müveit. Ebből a
korszakából való "Pokol" címü re
génye is (eredeti· címe "Kolera"),
mely Dimo Boikliev gondos fordi

.tásában most jelent meg magyarul.
A hóditó háború borzalmainak,

embertelenségeinek, egész lélekte
len gépezetének megrázó ábrázolása
ez a könyv; a harmadik Balkán
háború végső epizódjainak alvilági
kínjait, Dante Poklára emlékeztető

gyötrelmeit vetíti elénk komor,
szűkszavú, fojtott liraiságú tablói
ban. A Balkán népei évszázadokon
át éltek török rabságban. A török
járom alól felszabadulva, megintcsak
játékszereivé lettek az egymással
vetélkedő idegen nagyhatalmaknak,
melyek e sokat szenvedett kis né
peket újabb és újabb testvérhábo
rúkba kényszeritették. E harcokat,
az 1912-ben és 1913-ban dúlt három
Balkán-háborút átszenvedte Sztoja
nov is. Sokat látott, sokat élt át, és
sokmindent megértett. Látta, hogy a
fronton és a front mögött hogyan
pusztít a kolera. Látta, hogyan arat
a halál, s milyen tehetetlen a szen
vedő ember ebben a földre szaba
dult pokolban. Amit akkor látott és
tapasztalt, azt írja meg ebben a
könyvében. A bolgár katonák száz
számra hullanak el a mezők őn, az
utak szélén, a frontmögötti járvány
kórházakban, s nincs számukra se
gítség sehol. A kórházakban orvo
saik s tísztjeik nem törődnek ve
lük, nincs orvosság, nincs ápolás,
nincs fekvőhely sem, ahol agyon
kínzott lelküket kilehelhetnék. A
szebad ég alatt sorvasztj a őket a

nyomor és az éhség, eszi őket a
tetű, és veri lázas testüket az eső.

S nem akad közöttük senki, aki ér
lené, aki tudná, hogy miért ez a
mérhetetlen kín, hogy mi célja le
het áldozataiknak.

Ezt a világot ismeri meg ebből a
könyvből az olvasó, akit szintén
megkínoz az emberi szenvedésnek
és nyomorúságnak e félelmetes lát
ványa. S épp ezért nem is pesszi
mista mű :a "Pokol"; bár irtózatokat
tartalmaz, a megkinzottak bajtár
siasságának, hősi emberségének
példáit is felmutatja; s az emberte
len és céltalan szenvedések elkese
redése hőseiben is, s az olvasóban
is a béke és szabadság tevékeny
vágyát ébreszti fel.

Iványi Sándor

TűZPROBA. Rideg Sándor re
génye. - Az Athenaeum népkönyv
tára, 1949.

Egy béres története, a gyermek
emlékezetének első ébredezésétől a
legénykor kifesléséig. Kerete az első

világháború előtti évek szegényern
bersorsa, a háború és a forradalom.
A regény a forradalom leveretése
vel és az ifjúvá serdült gyermek re
ményreébredt, őnmagáratalált esz
mélkedésével fejeződik be.
. Rideg Sándor belülről, a közvet

len átélés erejével és forró keserű

ségével látja a tanyai szegényember
életét, s tudósítása helyenként meg
győző, magávalragadó szenvedélyü.
A sötét virradatelőtti jelenet, me ly
ben az alig serdülő, álomtól, láztól
és rossz táplálkozástól gyönge kis
suttyó-béres az irdatlan gémeskút
nak az ő számára szinte mozdítha
tatlan óriásvedrével birkózik, s a
hajnali itatáshoz nagykeservesen
felhúzott víztömeget újra és újra
magárazúditja, - s miközben a sú
lyos ostorfa minduntalan főldhöz

vágja, tehetetlenségének rémülete
(melyet titkolni kénytelen, hisz az
apa háborúban s a soktagú család
nak ő a fenntartója). elvegyül benne
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, a kisfiú mélységes szánalmával az
"ő" szomjas ökrei iránt: ezt a jele
netet az olvasó nem egyhamar fe
lejti el. Egyébként azonban a mű

dokumentálási szándéka olykor az
ábrázolás művészi hitelességének
rovására 'megy. Pedig Rideg Sándor
jól látja és sokszor jól ábrázolja is
alakjait. Hőse ez ai erős legénnyé
serdülő sovány kamasz Móricz Zsig
mond, Tamási alakjaira emlékeztető

figura, s a könyv olykor nemcsak a
hős lényével, de szárazon reálisnak
látszó s mégis meleg, költői és népi
humorral átitatott stílusával is idézi
két nagy elődjét. Az imádságos, sze
lídlelkű, erős anya finom profilja, s
a bálványerejű s kissé bálványként
is tisztelt távoli apa szintén élően,

hitelesen jelenik meg, s az olvasó
sajnálja, hogy - ahelyett, hogy a
maguk plasztikus, vérbő valóságá
ban egyre erőteljesebben és eleve
nebben emelkednének ki előttünk,

- idö előtt visszahanyatlanak a tör
ténelmi dokumentumnak a regényé
vel szemben szürkébb dimenziójába.

Külön értéke a műnek a maga
egyszerűségében erőteljes és mű

vészi nyelve, mely teljes realitásra
törekvése mellett is költői. S az
egészséges és kedéllyel telt humor
a legsötétebb helyzetekben sem
hagyja cserben az irót és alakjait.
Talán csak két-három kifejezést
hagynánk szívesen ki; úgy érezzük
a népi hitelesség ezek nélkül is
csorbítatlan, a nyelv művészí mér
téktartása viszont teljesebb volna.

Sík Ilma

A IV. BÉ. Oszejeva regénye. 
Az Athenaeum népkönyvtára, 1949.

Oszejeva könyve gyermekekről

szól, és nyilván gyermekek számára
is készült, de nem érdektelen olvas
mány pedagógusok, gyermekekkel
foglalkozók számára sem. Ebben a
környezetben a pedagógus, a tanító,
a felnőtt voltaképpen csak közvetve
ható tényező; az igazi irányító és
nevelő maga a gyermeki közösség,
amelynek legszembeszökőbb és köz-
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vetlenebb hatása a felelősségtudat

kifejlődése, s ezen keresztül az ön
kritika és önnevelés. A könyvecske
igy valósággal a Makarenko-féle el
vek illusztrációjaként hat.
Egyszerű, kedves kis történet,

nincs benne semmi rendkívüli, ka
landos élmény, a gyermeki élet
reális, mindennapi problémáit jele
níti meg. De ezek az apró szenve
dések és szenvedélyek, ezek a mi
niatűr bűnök és összeütközések fon
tossá, sőt döntővé válnak a fiatal
lelkek érzékenységén át. - Meleg
és gyengédséggel teljes a családi
élet rajza, az orosz léleknek ÍJ. nagy
regényírókból ismert lágy jósága
tükröződik sokféle színre bomoltan
a fiatal lelkekben: mindenik egy
egy külön kis emberi jellem: kiala
kulóban. Sok báj, naiv humor s a
gyermeki problémák gyengéd ko
molyanvevése színezi ezt a jelleg
zetesen női írást. Igazán rossz gyer
mek a közösségben nem is lehet,
legalábbis tartósan nem - mondja
ez az életszemlélet, - aminthogy
igazi bánat, szerencsétlenség, jóvá
tehetetlen bajok sem történhetnek:
mindnyájan útban vannak a nemes
emberiesedés felé; a kölcsönös hű

ség, becsület, segítés és egymás
megbecsülése útján. Barátság, be
csület, s a családi élet követelmé
nyei pillanatnyilag összeütközhetnek
ugyan a fiatal lelkekben, ídőlegesen

ellentétbe kerülhetnek, de végül kő

zös nevezőre lehet hozni, minden
kisimul, elrendeződik a gyermeklel
kekben is. Az ember megmelegedett
szívvel teszi le a könyvet; az az ér
zése: egy romlatlanul derűs, meleg
anyai szempárba nézett.

Szímon Katalin

INDIÁN ÁTOK. Jorge Icaza re
génye. - (Athenaeum, 1948.)

Equadori író regénye magyar for
dításban. Eredete s címe után fül
ledt, exotikus délamerikai best-sel
lernek vagy izgalmas indiántörté
netnek is vélhetné valaki. Nem
lenne igaza. Vádirat ez a regény



egy pusztuló, halálraítélt faj, az
Equadorban élő maradék indiánok
anyagi, testi s erkölcsi kizsákmá
nyolása ellen. A történet szinhelye
egy nyomorúságos kis indián falu,
melynek lakóit utolsó csepp vérükig
kiszipolyozza néhány szívtelen és
szenvedélyes pénzvadász.

Ami kegyetlenséget, embertelen
séget, nyomort, testi-lelki kiszolgál
tatottságot csak felmutathat itt is,
ott is az élet, azt mind belezsúfolta
az író ebbe a 140 lapos könyvbe, 
s művészi szempontból épp ez a hi
bája. Igaz, lélekzetvisszafojtva és
egyre borzongóbb lelkiismerettel ol
vassuk regényének fejezeteit; ele
ven emberábrázolásával meg tudja
velünk éreztetni a szenvedők, el
nyomottak, kizsákmányoltak nagy
emberi sorsközösségéti sokszor
mégis hitetlenkedve csóváljuk a fe
jünket, s épp az elnyomott indiá
nok érdekében szeretnők hinni,
hogy az író túlontúl sötétre keverte
szineit. Hiszen mégiscsak alig hi
hető, hogy az equadori érsektől

kezdve az indián dajkát töppedtre
szívó csecsemőig lelkiismeretlen ki
zsákmányoló s vérszopó fenevad
mindenki, aki nem indián. Azt is
nagyon jól tudjuk, hogy az Egyház
nak is lehetnek, s vannak is mél
tatlan szolgái, de hogy Equador in
dián falvaiban a vallás csak arra
lenne jó, hogy kábulatában zokszó
és ellenkezés nélkül hajtsa járomba
fejét az igavonó ember, s hogy az
equadori katolikus Egyház egyetlen
célja, az érseké épúgy, mint a fa
lusi plébánosé, a mindenáron való
meggazdagodás lenne, - az a gon
dolkozó s a valóságos életet a maga
teljességében szemlélő olvasó szá
mára aligha hihető. S Jorga Icaza
sem tudja elhitetni, hiába bizonyít
gatja regényének átlag mindig őtö

dik oldalán. Erthető, ha a realista
regényíró általánosít, s a valóság
valamely szelvényét a jövő s a ha
ladás érdekében általános érvé
nyűvé emeli, de tegye ezt a való-

ság tiszteletével s a művészet híte
lességével. Jorga Icaza regényéből

pedig éppen ez a realista hitelesség
hiányzik. Iványi Sándor

UTAZÁS A SZOVJETUNIO TER
KÉpEN. N. Mihajlov és V. Poksi
sevszkij könyve. Új Magyar
Könyvkiadó kiadása, 1948.

A szerzők, hogy a szovjet dolgo
zók három évtizedes munkájának
kultúreredményét bemutathassák. a
legérdekesebb keretet választották:
az utazást. Az olvasó plasztikus,
szemléletes, érdekfeszítő képet kap
a szovjet vezetőinek és dolgozói
nak azokról a teljesítményeiről,

amelyek egyre inkább kiszélesítik
a jólét útját. Az utazás hét etapban
méri végig a huszonkétmillió négy
zetkilométeres területet: az első a
fővárost és környékét, a második a
Volga, a Kaspi- és a Fekete-tenger
melletti vidékeket, aztán Grúziát,
Sztálin szülőföldjét, a harmadik az
északnyugati steppéken át Ukrajnát
mutatja meg; a negyedik utazáson
megismerkedünk az északnyugati
tengerekel, Leningráddal, a sarkkör
mögötti tájakkal és a jégmentes
sarkvidékkel; az ötödiken (ez a
korrektor elnézése miatt a "Hatodik
utazás" cimet kapta) kitárul előt

tünk észak kapuja, s mi belépünk
nyelvrokonaink, a zürjének és sza
mojédok közé, majd lekanyarodunk
Magnitogorszkba, hogy a világ
egyik legnagyobb kohászati köz
pontját megismerjük. A hatodik
utazáson Ázsia szivébe jutunk, a
hetediken pedig Szibérián át elér
jük a Csendes-óceánt. A látottakat
több mint kétszáz kép szemlélteti
kilencvenhat oldal műmellékleten.

Az anyag gondosan és ízlésesen
van összeválogatva. Modern köz
épületek, új lakóházak, emlékmű

vek, szállodák, hidak, iskolák, kór
házak, munkásüdülők, színházak,
bankok, .ipartelepek, zsilipek, tár
nák, szivattyútelepek és rakodópar-
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tok mellett, szép tájképeket, panci
rámákat, kertészeteket, művészi fa
faragással díszített régi házakat, ösi
templomokat, kolostorokat, régi te
metöket, gyermekparkokat, nép
ünnepélyeket, teve- és rénszarvas
karavánokat, birkanyájakat, méne
seket, szárnyasok seregeit és nem
utolsósorban csínos üzbég és kirgiz
lányokat láthatunk. Kár azonban,

Most jelent meg

hogy a térképek gyengék, ez a ko
moly munka, komoly térképeket ér
demelne. A földrajzi adatokat tar
talmazó függelék hézagot pótol az
ismeretterjesztö irodalomban. A
könyv, általában, tökéletesen eléri
a szerzök által kitűzött célt: képet
ad a Szovjetunióról és 'megmutatja
átalakulását, amelyet a szovjethata
lomnak köszönhet. F. B.

HORVÁTH SÁNDOR O. P. MOVE:

TRACTATUS PHILOSOPHICI
ARISTOTELICO THOMISTICI

Vol. I.

Quaestiones ad Logicam et coqnitio

nem humanam referibiles: (380 oldal)

Ára 70 Forint
A szerzővel való megállapodás szerint

arányos árengedmény és esetleg részlet

fizetés (XIV., Szen t Domonkos-utca 3.)
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