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Szent István Könyvek (Dr. Tfikál 
József: A lélek rejtett élete. — Dr. 
Mihelics Vid: Az új szociális állani). 

Tudományos könyvekben mindig 
gyanús, ha a szerző sokat szónokol és 
lírizál, hiszen a szerzőnek nem az ér-
zelmeire, hanem gondolataira kíváncsi 
az olvasó és a túlságosan hangsúlyo-
zott érzelmek sokszor a gondolatokat 
fojtják el vagy azokat akarják pótolni. 
Dr. Trikál József is a szónokló és 
lírizáló bölcselkedők közé tartozik, de 
hála Istennek a gyanú ebben az eset-
ben alaptalan, mert gondolkozása, ha 
nem szorítja is mindig szigorú keretbe 
érzéseit, megtartja a vezető szerepet. 
Talán témája is — misztikus lélek-
tan — megkövetel bizonyos élénkebb 
érzelmi hullámzást, noha talán éppen 
ezen a téren nagyobb bizalmat 
ébresztene a nyugodt és objektív 
előadás, mint a lelkesedés. 

Trikál az önmagával vitatkozó 
filozófusok közé tartozik. Kérdéseket 
tesz fel, feleleteket keres és meg-
oldásokat ad. A gondolkozásával járó 
érzelmi hullámzás módszerében is 
megvan, tehát valószínűleg nem témá-
jának következménye ez a szónoki 
hang, hanem egyéniségének. Amikor 
kérdez, ellenvetéseket tesz, valami 
halk, filozofikus rosszmájúság ömlik el 
mondatain ; amikor felel, nagy tanult-
ságra valló körültekintéssel és óvatos-
sággal hordja össze bizonyítékait, ami-
kor megoldást talál, szinte ujjongva 
lelkesedik és a következő percben a 
meggyőződés biztonsága tölti meg 
mondatait. 

A filozófia és a spiritizmus problé-
máit mélyen átélő gondolkodót ismer 
meg az olvasó, aki a legközismertebb 
igazságokra is sokszor eredeti gondo-

latsor, de mindig új átérzés után jut 
el. Gondolatokat ébreszt, őszintén ki-
tárja eszét és szívét: a könyv elolva-
sása után az olvasó hálát és rokon-
szenvet érez. 

A másik előttünk fekvő Szent Ist-
ván Könyv Mihelics Vid munkája : 
Az új szociláis állam. Csak mint «mű-
velt nagyközönség» szólhatunk hozzá 
ehhez a könyvhöz, amely tulaj donké-
pen jogi szakmunka. A mű első jó tu-
lajdonsága, hogy laikusok számára is 
érdekes olvasmány. Ez részben talán 
témájából következik (a háború utáni 
új államalakulásokkal foglalkozik), de 
a szerzőnek is része van az érdekesség-
ben, mert észreveszi azokat a dolgo-
kat, amelyek az új alkotmányok szá-
raz paragrafus-erdejében az élet új 
színét jelentik. 

Ha egy könyv érdekes, ez már csak-
nem azt jelenti, hogy eredeti. A laikusok 
számára ez az eredetiség leginkább a 
szerző magas szempontjának ered-
ménye. Elfogultság nélkül ismerteti 
az új államok berendezkedését, nagy 
nyugalommal tárgyal olyan kérdése-
ket, mint a demokrácia válsága, a 
munka és tőke viszonya. Nyugalmá-
nak és objektivitásának következ-
ménye, hogy ezekre a kérdésekre meg-
nyugtató megoldást talál. 

Ez a nyugalom és elfogulatlanság 
részben a temperamentum következ-
ménye, másrészt a szerző nagy olva-
sottságából ered. Német, francia és 
angol művekből nemcsak az adatait 
vette, hanem sikerült elsajátítania a 
nyugati szerzők legjobbjainak nagy 
igazságszeretetét és kíméletlen igaz-
mondását is. Az ilyenforma mondatok 
nem ritkák könyvében : «A vagyon-
szerzés joga tehát megáll ott, ahol 
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a jogot tovább már csak a közjó ár-
talmára lehetne gyakorolni; a vagyon-
halmozás ne állja úját annak, hogy 
lehetőleg mindenki magántulajdonhoz, 
elsősorban földtulajdonhoz jusson». 
Napjaink ideges politikai életében 
ilyesmit csak az mer leírni, aki az 
elvek, a minden melléktekintetet el-
fojtó igazság birodalmában él. 

Aki nem ismeri a neoskolasztika 
tág térre kiterjedő és nagyarányú mun-
kásságát, meglepődik majd azon is, 
hogy a szerző — sokak szemében talán 
túlzó elveit a legkonzervatívabb te-
kintélyekkel támasztja alá. A keresz-
tény felfogás, Aquinói Szent Tamás, 
XIII. Leó pápa is felvonulnak a 
nyugateurópai nagy közgazdászok és 
jogászok sorában. 

Könyve kissé túlzsúfolt, megálla-
pításai nem mindig látszanak leülepe-
dettnek, de végeredményben nemcsak 
a Szent István Könyveknek, de háború 
utáni irodalmunknak is egyik dísze 
Mihelics Vid műve, mert a legmaga-
sabb európai színvonalon áll. 

Fábián István. 

Gyallay Domokos : Hadrakelt em-
berek. Elbeszélések. 1931. (Minerva 
r.-t., Kolozsvár). Gyallay Domokos 
nagy szolgálatot tesz Erdélyben a 
magyarság ügyének. Hogy Erdély el-
nyomott magyar népe magyar ma-
rad, abban jelentős része van az ő 
néplapjának és könyvsorozatának, me-
lyeket fáradhatatlanul és kitűnően 
szerkeszt. A «Magyar Nép» könyvtárá-
nak előttünk fekvő immár 44. kötete 
magának a szerkesztőnek nyolc há-
borús elbeszélését tartalmazza, me-
lyeket a Napkelet olvasói jórészt is-
mernek. 

Székelyeknek viselt dolgairól szól-
nak s mint a szerző saját harctéri él-
ményei kedves közvetlenséggel van-
nak elbeszélve. Gyallay kitűnő mesélő, 
aki az apró emberek egyszerű élete 
folyásának látszólag jelentéktelen ese-
ményeit vonzókká és jelentősekké 

tudja tenni írásművészetének formáló 
erejével. Ez a formáló erő nemcsak 
történeteinek kerek kompozícióba való 
tömör összefogásában, hanem a jellem-
rajz elevenségében, a lélekrajz benső-
ségében, a meleg, helyenkint pompás 
humorú előadásában s a stílusnak szé-
kelyes zamatú, de azért minden eről-
tetett és fitogtatott provincializmust 
mellőző, ragyogóan tiszta magyarsá-
gában is mutatkozik. 

A nyolc elbeszélés közül legkitű-
nőbb a Gergő három győzelme, egy egy-
szerű lélek nemes felsőbbségének rajza, 
s az Aranybicsok, mely a «csudalátó» 
s a falubeliek szerint félbolond Takó 
Kelemennek élettörténete. Kelemen 
bizony fura dolgokat művel s nem úgy 
él, mint a józan átlagemberek szoktak, 
de szebben él, mint ők s valahogyan 
mindig neki lesz igaza. A kis elbeszé-
lésben mély szimbolizmus van. 

Azt hisszük, hogy ezt a kis kötetet 
nemcsak Gyallay szűkebb hazájában, 
hanem mindenütt gyönyörűséggel fog-
ják olvasni. Szinnyei Ferenc. 

A veszedelmes szerelem. (Thury La-
jos regénye. Athenaeum.) —«Esztelen 
bolondok voltak azok a nők, akik sze-
rették magát és ezt el is árulták. Ma-
gának sohasem szabad bizonyosságot 
adni, benne van ez a fajában, a nemé-
ben, az egyéniségében, jaj a nőnek, ha 
egy pillanatra megfeledkezik magáról 
és mégis megteszi. Magának mindig 
kell egy csepp bizonytalanság, valami, 
amiért tovább kell küzdeni, ami ma-
gának ellenáll ! Hol lennék én is egy év 
mulva, ha most beleszeretnék magába 
és elárulnám, hogy szeretem. 

Zoltán meglepetve hallgatott. Nem 
tudott felelni, mert érezte, hogy Mag-
dának igaza van.» 

Tiszta írói becsvággyal, előkelő írói 
eszközökkel megírt novellák alól Thury 
Lajosnak évek óta figyelmet és becsü-
lést keltett neve most tizenötíves re-
gény címlapjára került. Az idézet, amin 
kezdtem, művének derekáról való s a 
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