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alkalmunk hallani. A hasonlatoknak, 
találó jelzőknek, a nyelv erejének egé-
szen különös és eddig ismeretlen vilá-
gába kerülünk. A legvakmerőbb drá-
mai feszültség ta r t ja össze a kérdése-
ket és feleleteket, amelyek rendesen 
különösízű humorral fejeződnek be. 
De e humor mögött a legsötétebb való-
ság huzódik meg és úgy érezzük, hogy 
nem más, mint egy különös formája 
a fájdalomnak. Ez meglepően bonta-
kozik elénk a Népszakértők című no-
vellában. It t Szent Pétert, az ördögöt 
a politikus, az író helyettesítik. Velük 
szemben ott van a leégett székely falu. 
De ahelyett, hogy siránkozó tömeget 
állítana elénk az író, egy hétköznapi 
székellyel ereszti beszélgetésbe az ura-
kat, kiknek előkelő gesztusait, nagy-
képű érdeklődését a legnagyobb nyu-
galommal és logikus gondolkodással 
tompítja le ez az egyszerű falusi. 

A novellákban a nép nagyszerű 
alkotóereje, eszmei gazdagsága, for-
málókedve nyilatkozik meg. Ezt azon-
ban nem a kollektív tömegek bemuta-
tásával vetíti elénk az író. Nála a min-
denkivel és mindennel szembenálló 
individuum jelentkezik, aki a problé-
mák megoldását csak önereje segít-
ségével reméli. Azonban egész érzés 
és gondolatvilágával, tetteivel olyan 
környezetben, illetve közösségben fog-
lal helyet, amelyik hozzá hasonló, 
azonos természettel és követelésekkel 
rendelkezik. S ezek az agyafurt széke-
lyek csak kicsinyített másai társadal-
muknak. Szándékuk keresztülvite-
lére a leghajmeresztőbb «mókákat» 
találják ki. Kalandos Nagy István 
tüzet rak maga alá a piacra hozott 
fával, hogy az összecsődült és sajnál-
kozó embereknek egy alkalmas pilla-
natban jó áron adja el. Ami idegen 
emberek számára tragédia és felfordí-
tott világ, az nékik végtelen kacagás, 
örömüknek kiteljesedése vagy éppen-
séggel kereseti lehetőség. Néha igen-
igen siratni valóak, de dühbe is tud-
nak hozni, annyira, hogy még ellenük 

is fordulunk. Turi Dani nagyotakarása 
és lendülete él bennük, de új színnel 
és perspektívákkal. Nem egyszer még 
elbukásuk is hasonlít ennek az eposzi 
hősnek tragédiájához. Az Okkersárga 
Ábrahámok, Énekes Ferencek és Csali 
Danikák mögött ott van a nép. Érez-
zük, hogy magasbatörő szimbólumok 
és raj tuk keresztül «Kicsiszékelyor-
szág» ád hírt magáról a többinek s 
belekapcsolódik a közös sorsba, a ki-
bontakozások felé mutató harcokba. 
Külön világot jelentenek számunkra az 
ősi mitologikus istenhittől kezdve a 
hétköznapi templomos miszticitásig 
s hogy ez olyan nagyszerű formában 
jelentkezik, Tamási Áron érdeme. 
Ezekben az írásokban már nagy letisz-
tulást látunk. A Lélekindulás és Szűz-
máriás királyfi szavakkal és képekkel 
túlzsúfolt mondatait (annakidején 
ezek bűvöltek el, de éreztük, hogy sok 
van bennük a gyermek torz látásából, 
amelyet érett szemlélet fog felváltani), 
sokkal dinamikusabb sorok váltják fel. 

Van a kötetben egy-két kisebb 
jelentőségű tárcanovella, sőt olyan 
írásokkal is találkozunk, amelyekben 
a szocializmus a hatáskeresés ked-
véért jelenik meg (Uri gesztus), de a 
Helytelen világ, Kivilágított fapiac, 
Rézangyal és a Rendes feltámadás naiv-
eposzba illő részleteivel mindenért 
kárpótol. 

A könyvet Kós Károlynak, a szin-
tetikus erdélyi művésznek ízléses fej-
lécei díszítik. Gunda Béla. 

Gyalókay Jenő : Az első orosz meg-
szállás és Erdély felszabadítása. Buda-
pest, 1931. A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása. A gróf Vigyázó-
vagyon lehetővé tette, hogy az Aka-
démia nagyobb lendülettel folytat-
hassa a világháború következtében 
ellankadt könyvkiadó tevékenységét. 
Helyesnek tar t juk a kiadásra kerülő 
művek kiválasztásának szempontjait 
is. Az egyes szaktudományok ered-
ményeit összefoglaló, tehát a művelt 
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olvasóközönség széles rétegeire szá-
mító tudományos művek kiadása a 
magánvállalkozás számára is jövedel-
mező szokott lenni. A monografikus 
művek — a szaktudományok diffe-
renciálódása s rohamos fejlődése kö-
vetkeztében — egyre kevésbé szá-
míthatnak a tömegek érdeklődésére, 
de annál nélkülözhetetlenebbek a tu-
dományos kutatás munkásainak. 
A szaktudományok részletproblémáit 
vizsgáló tudósok érintkeznek közvet-
lenül a tudományos igazsággal. Kuta-
tásaik eredményeiben tükröződik, de 
eredményeik által egyszersmind mó-
dosul, fejlődik a szaktudomány struk-
túrája s így a világról alkotott egye-
temes képünk is. 

Gyalókay Jenő, a magyar hadtör-
ténet ismert nevű, kiváló kutatója, 
új könyvében az eddig kevés figye-
lemre méltatott első orosz megszállás 
(1849 januárius 31—március 28.) ka-
tonai történetét írta meg. (A diplo-
máciai előzményeket és vonatkozáso-
kat Horváth Jenő tisztázta.) Nagy-
szeben és Brassó oláh és szász lako-
sainak hívására vonult be Erdély e 
két városába Lüders Havasalföldön 
táborozó seregének két különítménye 
Engelhardt és Skariatin tábornokok 
parancsnoksága alatt, hogy a kezdet-
ben fölényben levő, de remegő és té-
továzó Puchner császári tábornok 
«hadműveleti alapját» megvédelmezni 
segítsék, de alig két hónap mulva — 
Bem stratégiai mesterfogása követ-
keztében — újra elhagyták az orszá-
got a megvert császári seregekkel 
együtt. 

Gyalókay Jenő a császári csapa-
tok, az orosz különítmények és az 
erdélyi honvédhadsereg katonai ak-
cióit, a szászhermányi, medgyesi, 
nagyszebeni, feleki, feketehalomi, vö-
röstoronyi és tömösi harcokat a sze-
gényes kútfőanyag ellenére is kitű-
nően rekonstruálja, szigorúan és pár-
tatlan objektivitással ítéli meg. Szá-
mos félreértést és tévedést igazít 

helyre. Megállapításait forrásidézetek-
kel, forráskritikai megjegyzésekkel és 
térképvázlatokkal teszi meggyőzőekké. 
A terepviszonyokkal, az időjárással 
és a katonák testi és szellemi állapo-
tával is számol. Felismeri a parancs-
nokok emberi nagyságát (Bem, Van 
der Nüll) éppen úgy, mint emberi 
gyengeségét (Puchner, Gál Sándor). 
Noha a történeti élet egyetlen kes-
keny szeletét vizsgálja, mégis szerve-
sen kapcsolja be ezt a szeletet — 
különösen bevezető és befejező meg-
állapításai által — történeti életünk 
fősodrába. 

Gyalókay Jenő munkásságától had-
történetünknek még számos felderí-
tetlen kérdésében várunk új eredmé-
nyeket. M. F. 

Szederkényi Anna : Felszabadultak. 
Regény. (Az Athenaeum kiadása.) Egy 
asszony küzd az élet sötét és remény-
telen problémáival. Az utcán névte-
len gyermekek, elhagyott anyák, ki-
vetett leányok, éhező, elnyűtt asszo-
nyok. Meg kellett váltani az asszo-
nyokat, az anyákat, a szerencsétlen 
leányokat s az ártatlan gyermekbim-
bókat. Az asszony, az ügyvédnő, a 
képviselőnő, hármas hivatása között, 
gyöngeségének, elégtelenségének a tu-
datában háromfelé forgácsolt energiá-
val harcol az életnek külön-külön is 
súlyos frontjain. A probléma megold-
hatatlan. Az otthon kihül az asszony 
nélkül s a gyermekek elidegenednek. 
Az ügyvédi objektivitás mellett egyre 
előbukkan az asszonyi szív s a gyön-
geség turbációja. A képviselőnő javas-
lata, az «anyák törvénye» elbukik a 
férfiérdekek szövevényében. Az asz-
szony visszatér a családba, amelyből 
elhívatott. És elkezdi az öltéseket azon 
a kézimunkán, amibe az asszonyok 
belevarrnak egy egész életet, «szerel-
met, gondot, terveket, nekibuzdulá-
sokat, elernyedéseket». És a kis ke-
resztek sorakoznak az öltések nyomán. 
«És fognak sorakozni ezután mindig 




