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Ilyen a hősnő, ilyen Kalotai minden 
jellembeli fogyatkozása ellenére, ilyen 
Lithván tanár, ilyenek a mellékalakok 
közül a bájos fiatal leány, Dénes a 
filozopter s az öreg Pirkó néni. 

Egy kissé tán sokalljuk is ezt a 
koncentrált édességet s komorabb, 
mélyebb szintónusokhoz szokott sze-
münknek szokatlan ez a rózsaszínű 
világítás. Az írót mindenesetre figyel-
meztetjük, hogy derült életszemléletét 
támassza alá minél elmélyülőbb lélek-
rajzzal s egészséges realizmussal. 

A szerző még fiatalember és kétség-
telenül tehetséges, tehát bizalommal 
várhatjuk fejlődését. Szinnyei Ferenc. 

Gombos Albin : Hóharmat. Székely-
földi mesék és regék. (Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda.) A Hóharmat me-
séiben két értékes fonál szövődik össze 
finom szövetté, a bölcseség és a költé-
szet. Mély részvét az emberi szenvedés 
iránt, erkölcsi gyönyörködés a jó dia-
dalában és a gonosz bukásában, több-
nyire ezek a magvak húzódnak meg 
a mese héja alatt. A legnagyobb érté-
két épen az adja meg ezeknek a bájos 
meséknek, hogy a tanítómesék oktató 
hangja helyett a régi székely mese-
mondók előadására emlékeztető, köz-
vetlen hangon szólalnak az érdekes 
históriák. Másik jelessége a meséknek 
a fordulatokban gazdag cselekvény. 
Az elbeszélés érdekességéhez csatlako-
zik az előadóé. Gombos előadása a 
megnemesített népiesség. Megőrzi en-
nek közvetlenségét s hol szelíd humor-
ral, hol emelkedett érzelmekkel fris-
síti fel. Méltó párja ez a kötet a szerző 
tavaly megjelent «Hájas Muki» soro-
zatának. (r.) 

Dr. Kalmár Gusztáv : Ismeretlen 
népek, névtelen földek. (A Szent István-
Társulat kiadása.) Afrika, Ausztrália 
és a Csendes Óceán szigeteinek fölfede-
zését mondja el dr. Kalmár Gusztáv 
ebben a közel négyszáz oldalas köny-
vében mindazoknak, akik nem jutot-
tak hozzá Livingstone, Stanley vagy 
Cook könyveihez. És akiket valaha 
is elgondolásra késztetett az a gigan-
tikus munka, amelyet a Föld meghódí-
tásának önfeláldozó hősei végeztek, 
mindenesetre nagy élvezettel fogják 
olvasni a körültekintő munkával meg-
írt könyvet. Mind az ifjúság, mind 
pedig az olvasni és tanulni vágyó fel-
nőttek kimerítő fogalmat nyerhetnek 
e könyvből arról a heroikus bátorság-
ról, amellyel ezek a régi fölfedezők a 
Nagy Ismeretlennek nekivágtak. 

Az első fejezetek Diaz Bertalanról 
szólnak, aki Tengerész Henrik paran-
csára indult el Afrika nyugoti partjai 
mentén dél felé, abban az időben, ami-
kor a Föld alakja is problematikus 
volt még. Hajói alig voltak akkorák, 
mint a mi dunai propellereink. A vihar-
tól hajtva, kerülte meg Afrika déli 
csúcsát, a mai Jóreményfokot, és fe-
dezte föl az Indiába vezető hajóutat . 
De Afrika fölfedezése még ettől kezdve 
is évszázadokig tart . A Niger, a Nilus 
és a Kongó vízrajzának, a nagy tavak 
megismerésének kérdései még tengernyi 
munkát, önfeláldozást és életet is kö-
vetelnek. A könyv a kutatók seregéből 
Ledyard, Mungo Park Clapperton, a 
Lander testvérek, Barth, Nachtigall, 
Burton és Speke s végül a két leg-
különbnek : Livingstonenak és Stan-
leynek expedicióival foglalkozik tüze-
tesebben, hiszen az ő munkájuknak 
köszönhető, hogy a fehér foltok las-
sankint lekerültek Afrika térképéről. 

A továbbiakban James Cook három 
nagy földkörüli ú t já t ismerteti a szerző 
és ezzel kapcsolatban az ausztráliai 
szigetvilág fölfedezését. — A könyv 
utolsó része Ausztrália gyarmatosítá-
sáról szól. Behatóbban ismerteti a 
sidneyi fegyencgyarmat megalapítá-
sát Phillipp Arthur irányításával, to-
vábbá az ausztráliai kontinens föl-
fedezését célzó törekvéseket : Stuart 
három expedicióját, Mc Kinley, Burke 
és Forresték útjait . Végül megemléke-
zik az új-zeelandi és az új-guineai 
kutatásokról. 

A kitűnő munkát néhány pompás 
trópusi illusztráció díszíti. 

A szerző figyelmét felhívom a 9. ol-
dalon olvasható tévedésre : «Diaznak 
(miután Afrika déli csúcsát megke-
rülte hajójával) azonnal feltünt, hogy 
a part nem jobbkéz felé esik, hanem 
balkéz felé». Itt a tévedés abban áll, 
hogy Diaznak, minthogy Portugáliá-
ból indult délfelé, mindvégig balkéz 
felől kellett a partot látnia. Még azután, 
is, hogy a Jóreményfokot megkerülve, 
északnak haladt. A nap fölkeltét fi-
gyelhette ő meg eleinte bal, későbben 
pedig jobbfelől. M. Gy. 

Dékány András : Félálomban. (Ma-
gyarság-kiadás.) Ez az első regénye 
Dékány Andrásnak. Jó bemutatkozás, 
jó tárgy ; a Felvidék magyarjainak mai 
élete a most érettségizett diák szerelmi 
félálmában. A háborúelőtti magyar 
világ oly rokonszenvesnek tartott sá-
rosi urai idéződnek fel előttünk, bizony 
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még ködösebb-felhősebb körülöttük az 
élet most, mint valaha. Félálom. Par-
nóczy Gyurka magyar úriember a cseh 
huszárok tisztje, ott őrzi az elődök 
lovashagyományait. A hegyek a régiek 
még, az emberek ujak, hanem azért a 
régi bolondságok esnek meg velük. 
Valami Krúdy-hangulat borong az 
egész regényen, anélkül azonban, hogy 
Krúdy-utánzat lenne ; Dékány András 
is a ködből jövő, ködbe vesző urak és 
kisasszonyok szerelmese. A hősnő, Mo-
nostory Andrea, egy magányos barátot 
szeret, aki rózsákat nevel hegytetőn 
levő temploma körül, hiszen gyéren 
akad a hegyek közt lélek, nem nevel-
heti azokat. Az urak féllovagok csak, 
nem lehetnek eszményképek ; nincs 
kiért élni más, csak a barát. Egy most 
érettségizett diák veszi fel vele a ver-
senyt, nyárára cseppen bele szegényke 
Andrea féláloméletébe, őszre már ko-
cognak is vele vissza a sárosi lovacskák 
a hegyekből betegen. Nehéz kiábrán-
dulni még hitünk frissességében, láz 
jár a nyomában. 

Külön kiemelendő írói erénye Dé-
kány Andrásnak, hogy aránylag so-
ványtestű meséjét ezer meg ezer leírás 
csillogó szálával hímezi-szövi. Leírásai 
beleilleszkednek a regény egységes, 
felül hamvadtnak látszó, alul annál 
parazsasabb hangulatába ; i t t a tót ki-
varrások nagyszerű tarkaságával lehet 
írásművészetét legjobban jellemezni. 
Rövidek ezek a leírások, kikibújnak 
az alapanyagból és csakhamar el is 
tűnnek benne, hogy másutt új színes-
ségben gyönyörködtessenek ismét. 

Néhány igen szép részlete a háborút 
szenvedett Felvidék magyar alakjait 
önti az írás ércébe ; ilyen például a 
szinnai csendőrőrs utolsó két napja az 
oroszok bejövetelekor, megrázóan mély 
novella. Valamit, bár halványan a Fel-
vidék magyar leányainak csehek, tótok 
felé kényszerülő vergődő életéből is 
érzünk ; alkalmas magyar fiatalembe-
rek híjján nehezen lehetnek szegény-
kék hívek igaz vágyaikhoz. Kár, hogy 
Dékány nem erre építette fel egész 
regényét, a borongósságból kevesebbet 
kaptunk volna, a legelevenebb mából 
azonban annál többet. 

Előadásmódjában érezzük az eleven 
ütemű tárcaírót, párbeszédekben dol-
gozik, nem ívekre nyúló bölcselkedé-
sekben. A regény párbeszédes szerke-
zete hangsúlyozott dicsérete az írónak, 
ha ezt a téma ködösségével, körvona-
latlanságával egybevetjük. 

Kilián Zoltán. 

Gesztesi Balogh Gábor : Asszonyölők. 
(Regény. Franklin-kiadás.) A címről 
detektívregényt sejtene az ember eb-
ben a könyvben, de nem az. Sőt azt 
lehetne mondani : még az sem. Négy 
jóbarát mondja el legnagyobb szerelmi 
csalódását és ezzel indokolja a többiek 
előtt : miért mondott le a szerelemről. 
Kemecsey Elemér magyar földbirtokos 
pedig a naplójába írja le ezeket a sze-
relmi élményeket. A napló egy része — 
a saját története — készen is van, azt 
felolvassa. Előzőleg azonban «házikabá-
tot öltött és kényelmes, puha otthoni 
cipőt. Bezárta az ablaktáblákat. Forró 
csésze teát öntött a szamovárból, de 
előbb rumos cukrot égetett bele és rá-
gyujtott egy illatos Dimitrinóra. Ké-
nyelmesen elhelyezkedett az íróasztal-
nál. Hogy a lámpa fehér fénye ne érje 
bántóan a szemét, egy színes kendővel 
takarta le. Az album oldalán kicsiny, 
remekművű kulcs lógott. Beleillesz-
tette az oldalzárba. Nehezen fordult, 
különös csikordulással, hiszen a rég-
mult idők színes képei derengtek 
mögüle». 

A napló többi része is arra a «Schön-
geistre» vall, akit a fönti idézetből 
megismerhetünk. Szétszóródó apró-
lékossága mellett kétségbeejtően ro-
mantikus és imádja az útszéli bölcses-
ség színehagyott frázisait. Neki is, 
barátainak is csak egy a problémája : 
a Nő. Mindegyikük bőviben van a 
földi javaknak s bár a szerző — azt 
hiszem, csak illendőségből — azt 
állítja, hogy egyikük német gyáros, 
soha nem látjuk mint ilyet tevékeny-
kedni. A másik kettőről még kevésbbé 
sül ki ilyen pozitívum. Igy aztán csak-
ugyan ráérnek a Nővel foglalkozni, aki 
mind a négynek az életében csodálato-
san egyformán kiagyalt titokzatosság-
gal bukkan föl és bizonyos idő multán 
ugyanilyen titokzatosan tűnik is el. 
Elkeseredésében az egyik ilyen kon-
kluzióra jut : It t nálam már meghalt 
az «Asszony». A másik, a szangviniku-
sabb ezt már így formulázza : Elve-
szem az asszony szerelmét és eltiprom 
őt, nehogy azután ő tiporjon el engem. 
És mindezeket, mind pedig más bölcs 
szentenciákat, mint például : Nem te-
kintem problémának a nőt, — Tudni 
szeretném, mi van a fekete Kapu mö-
gött, — Hiszen a földi élet tova száll, 
mint a röpke pillanat — a szerző kur-
zívval szedeti, nehogy a fölületes olvasó 
valahogy elessék az élvezetüktől. 

Hogy a könyv érdekességét növelje, 
fölsorolja Kalkutta, Newyork, Berlin, 
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