
662 

Delmont évekig eleven vadállatokat 
fogott a világ minden részében a híres 
Hagenbeck-cég számára. Majd leg-
híresebb rendezője lett az állatfilmek-
nek. Élményeiből most állított össze 
egy kötetre valót. A legizgatóbb, leg-
hajmeresztőbb kalandok mellett ka-
cagtató történeteket is ír. Krokodilus-, 
oroszlán-, kenguru-, polip-, majom- és 
medve-filmfelvételek, hol halálosan ve-
szedelmes, hol tréfás, de mindig tarka-
barka lefolyását meséli el. 

Egyike a legszebbeknek és magyar 
szempontból mindenesetre a legérde-
kesebbeknek : Der Jaguar von Mező-
hegyes című (134—143. 1.) elbeszélés. 

Egy berlini vállalat a háború előtt 
búr-filmet készíttetett. De mivel sokba 
került volna a Délafrikába való leuta-
zás, a társulat a magyar kormány enge-
delmével Mezőhegyesre rándult le, 
melynek vidéke olyan, mint a Karroo. 
Magyar gulyásokat öltöztettek fel bú-
roknak, a pesti állatkert adott kölcsön 
egy selejtes jaguárt. A rendező szerint 
a jaguárt rá kellett ereszteni az ökör-
csordára. A német hősszínész lóháton 
ment volna neki a jaguárnak, hogy 
leszúrja lándzsájával. A színész nem 
tudta megülni a ménes paripáit, ezért 
kerítettek neki egy kiszuperált katona-
gebét. A jelenet programmszerűen fej-
lődött. Hajtották a csordát az álbúrok. 
Kieresztették az éhes jaguárt a ketre-
céből. De ahelyett, hogy felugrott volna 
az ökrök egyikére, egy véletlenül arra 
sétáló sündisznóra csapott rá a man-
csával. Mivel ez fá j t neki, dühében meg 
akarta harapni a tüskés állatot. Össze-
vérezte magát, megbolondult a haho-
tától, fogta magát és felugrott a leg-
szebb ökör hátára. 

Mindjárt ott termett a hős német, 
de jámbor gebéje megbokrosodott a 
jaguár láttára, ledobta lovasát, aki 
épen a fenevad hátára repült. Az ökör 
nehéznek találta a dupla terhet, le-
rázta magáról a jaguárt és a színészt 
is. A derék állat nem félt. Odalépett 
a jaguárhoz, megszagolta, aztán a 
szarvára kapta fel. Felhajította jó ma-
gasra a levegőbe. Mikor a jaguár a 
földre érkezett vissza, rávetette magát 
a hős magyar marha és összetaposta. 

A film a várakozásnál sokkal job-
ban sikerült. A művelt Nyugat pedig 
azt hitte, hogy tényleg a búrok földjén 
készültek a felvételek. 

Ezt a magyar kalandot pompás hu-
morral mondja el Delmont. Leírja, 
hogy milyen nehéz volt a gulyásokat 
rávenni a «maskarára», leírj a a magyar 

ökör flegmáját, a juhászkutyák kíván-
csiságát és bátorságát, az Alföld csend-
jét. Gyakorlott szemmel veszi észre a 
legsajátságosabb vonásokat emberben 
és állatban. Dicséri a magyar hatósá-
gok előzékenységét, a mezóhegyesi te-
lep mintaszerű gazdálkodását, ma-
gasztalja a ménest. 

Aki szereti a vadász- és állattörté-
neteket, kedve szerint dúskálhat a 
szépen illusztrált kötet sikerült esetei-
ben. írója kitünő mesélő és nagy kópé. 
Magyar tárgyú elbeszélése is tele van 
jóízű ötlettel és a sorok közt alamuszian 
meglapuló csendes és meleg humorral. 

Lám Frigyes. 

Az újabb észt irodalomról. Pallas-
Almanach estnischer Diehtung und 
Kunst. Pallas-Verlag, Tartu, 1927. 
120 + 2 1., műmellékletekkel. 

Modern, ízléses és tetszetős kiállítású 
évkönyv, melynek célja, hogy a dere-
kasan fejlődő észt művészetet és mű-
irodalmat a külföldön megismertesse. 
Kiadói és összeállítói a Tartuban (Dor-
pat) működő képzőművészeti iskola 
tanárai, akik között az észt műiroda-
lom legjelesebb költői, prózaírói és 
esztétái foglalnak helyet. Mint egy 
meghatározott csoportba tartozó mű-
vészek egyéni vállalkozása, e kötet nem 
tarthat igényt arra, mintha az egész 
észt irodalmat és művészetet kizáróla-
gosan képviselné. Mégis az a kép, me-
lyet e kötet átlapozása nyujt, hű és 
jellemző. A szereplő írók ugyanis a 
századeleji «Noor-Eesti» (Ifjú-észt), va-
lamint a háború utáni «Siuru» (az észt 
mitológiából vett jelképes állatnév) 
irodalmi mozgalommal kapcsolatosak ; 
ezekben vezetőszerepet játszottak, a 
mai észt műirodalomnak és műbírálat-
nak pedig elismert képviselői. 

A mi nyugatosaink fellépésével 
egyidőben, az 1905. évi orosz forra-
dalom idején lépnek az irodalmi élet 
színterére az «ifjú-észtek», egyik for-
dulójaként ama sokágú nemzetiség-
öntudatosodási folyamatnak, mely a 
számunkra oly félelmetes hatalmú szláv 
birodalmat már régóta a felbomlás felé 
sodorta. A cári állameszme szempont-
jából tekintve, az ifjú-észt törekvések 
bomlasztok ; irodalomelméleti és esz-
tétikai elveik a mi Bessenyei-Kazinczy 
korszakunk és nyugatosaink ideológiá-
jának sajátos keverődését mutatják. 
«Legyünk észtekké és váljunk euró-
paiakká», a költő Guslav Suits-kiadta 
jelszó lesz uralkodóvá. Ami a nyugatba 
való bekapcsolódás ellenére a rugalma 
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lendülettel fejlődésnek induló észt iro-
dalmat megmenti a dekadenciába ha-
nyatlástól, az épen az a körülmény, 
hogy az ébredő népi energia — mond-
juk a Bessenyei-színezet — erőtelje-
sebben érvényesül. Az «ifjú-észt» moz-
galom töretlen erejű, friss kezdemény. 
Politikai ideológiája, alig másfélévtized 
mulva, a független állami lét megterem-
tésében csúcsosodik. A magyar nyuga-
tos mozgalom egy fejlődése klasszikus 
fokára eljutott irodalom továbbfino-
mulása, városéleti kultúrképlet, mely 
elszakadóban van a népies ősjellegtől 
s így kényszerítően hanyatló tendenciát 
mutat. Politikai ideológiája nemcsak 
új államteremtés eszméjéhez nem ért 
el, de még arra sem bizonyult képes-
nek, hogy az állameszme megvédése 
céljából egy táborba tömörítse a nép-
nemzeti erőket. A nyugatosság szellem-
iránybeli csődje kiderül s érdekes, hogy 
az észt továbbfejlődéssel, a «Siuru»-
mozgalommal (1917) egyidőben kelet-
kezik nálunk a Táltos-csoport. Siuru 
és Táltos jelképes jelentésben, cél-
kitűzésben, pályafutásban egyaránt 
sorsosak. A Siuru-mozgalom elülte 
után — tagjai úgyis azok voltak — 
újra az «ifjú-észtek» veszik át a vezető-
szerepet. Az állami függetlenséggel, a 
kulturális élet berendezésével újabb fej-
lődési lehetőségek adódtak. Tartuban, 
az észt egyetem, a szellemi élet köz-
pontjában, a felállított képzőművészeti 
iskolában s a Pallas-egyletben talál-
koznak a régi bajtársak s töretlen hév-
vel vesznek részt az irodalmi élet to-
vábbfejlesztésében. 

Ma már tárgyilagosan is ítélve, be-
szélhetünk észt műirodalomról. Ör-
vendetes, hogy ez napjainkban erő-
teljesen fejlődik tovább. Az idézett év-
könyvben Henrik Wisnapun, az észt 
líra egyik erős tehetsége erről jólsike-
rült áttekintést nyujt. A meglepően 
gazdag népköltészet a műirodalom for-
rása. A népdal, a népi melódia és nép-
művészet az a szellemi alap, melyen 
a műirodalom nyugszik. A népdal egy-
kor a népi együvétartozás kifejező jegye 
volt, olyannyira, hogy a népköltészet 
veszendőbe mente szinte a nemzeti 
megsemmisülés veszélyével járt volna 
együtt. A politikai viszonyok meg-
változása valóban új lehetőségeket tárt 
fel. A mult század közepén megindult 
nemzeti ébredés : a néphagyományt 
gyűjtő F. Kreutzwald, a hazafias lírát 
művelő költőnő Lydia Koidula, majd 
az észt pszeudoklasszicizmus, romanti-
cizmus, naturalizmus és realizmus iro-

dalmi korszaka után, melyek mind 50— 
60 évre zsúfolódnak össze, 1905-ben 
nemzedékváltás történik. A gazdasági 
körülmények módosulása megosztja a 
népet. A fiatalok megteremtik az ellen-
zéki novellát és regényt. De 1905 nem-
'csak társadalmi, hanem esztétikai és 
irodalmi forradalmat is jelent az ész-
teknél. Az új irodalmi megmozdulás 
szellemi vezére, a lírikus Gustav Suits 
szavai szerint amiképen a faekét a vas-
(sőt szerintünk gőz-)eke, a sarlót az 
aratógép váltja fel, úgy küzd az 
«ifjú-észt» mozgalom az ósdiak ellen. 
A neoromantika, szimbolizmus, sőt 
ekszpresszionizmus is bevonulnak az 
észt irodalomba s az egyéniségkul-
tusszal uralkodóvá válnak. A kritikus 
Friedebert Tuglas — az észt Kazinczy 
— az esztétikai elvek rendszerezését 
végzi el. Tuglas nagykészültségű író 
és műbíráló, legtipikusabban szép lélek, 
aki az észt irodalomban páratlanul álló 
stílusformáló készségével, lélektani fi-
nomságokra való törekvéseivel válik 
ki s szárnyaló, bár néha bizarr képzele-
tével a valószerű és valószerűtlen kes-
keny érintkezési mesgyéjén sokaktól 
meg nem értetten halad. Ő már nem 
népies író, szellemi életnek ír. A nép-
költészetet klasszikus tökélyre emelő 
lírikus G. Suits és F. Tuglas, azok a 
képviselői az észt műirodalomnak, akik 
a tőlük megindított törekvések ered-
ményeképen valóban európai viszony-
latba kerültek. Mellettük Maria Under, 
habár asszonytól szokatlan erotizmu-
sával meg is döbbentette az olvasókat, 
de főleg szonettjeinek formatökélyével 
s érzelmeinek erős lirikus szokásával 
tagadhatatlanul erős tehetség.Ugyanez 
áll Henrik Wisnapunra, az anarchikus 
versforma eredeti kezelőjére és a gyö-
nyör anarchiájába való merülés mes-
teri kifejezőjére. 

Az észt regény vajudik. August Gailit 
és Albert Kirillas a Pallas-csoportba 
tartozó erős tehetségek. Az észt regény 
a naturalista parasztregény terén hiva-
tott egyetemes értékűt alkotni. A jelek 
erre vallanak. Bizonyos lehiggadásra 
van még szükség azonban s jellemző, 
hogy az észt kritika belátta ezt. Na-
gyobb átfogójú és egyetemesebb jellegű 
művek elkészültét várja. Az idei erős 
könyvtermés mintha ezt igazolná. 

Jelenleg, H. Wisnapun szerint, 
«Menschlichkeit und geistesrevolutio-
näre Gesinnung» jellemzi az észt iro-
dalmat, mely eredeténél fogva ellen-
zékieskedő. Bizonyos ifjú, koránérett-
ség, cinizmus, blazirtság is jelentkezik. 
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Pedig ezek átmeneti jelenségek s az észt 
irodalmi hagyomány sokkal értéke-
sebb és rokonszenvesebb tulajdonságo-
kat képes felmutatni. Az a megható, 
sőt imponáló nemzetébresztő és építő 
tevékenység, mely közel háromnegyed 
századon át tartva, a független észt 
állam kialakulásához vezetett, nem lab-
dázott ily sokatmondó és keveset-
jelentő szavakkal. E kor észt patrio-
tája előtt talán furcsán hangzaná-
nak e szavak is : «Die estnische Dich-
tung kennt zunächst den Menschen 
und die Persönlichkeit, dann den Estem. 
Bevallhatják egész bátran az illetéke-
sek, hogy az észt embert kell megismer-
niük, mert mi biztosít arról, hogy az 
«embert» ismerve és ábrázolva, nem a 
hozzájuk legközelebb állót, az «észtet» 
jellemzik önkéntelenül is. Ily elszólá-
sok csak azt bizonyítják, hogy az észt 
szellemi élet vezérei ma még a keresés-
nél tartanak, igen élénk személyes 
érdeklődést mutatnak a külföld iránt — 
ez szinte beteges nosztalgiává módosult 
náluk. Érthető is ez, hisz évezredek 
befojtott parasztenergiája és felszaba-
dulási vágya dolgozik jelenleg bennük. 
Ha majd az egészséges észt lélek ma-
gába olvasztja, harmonikusan és cél-
szerűen elrendezi ezeket a külső áram-
latokat, úgy nem a mai átmeneti kor 
a maga zűrzavaros keresésével, a szélső-
ségek után való futkosásával fogja je-
lenteni a valóságos gazdagodást az észt 
szellemi élet számára, hanem a lehig-
gadt napok munkateljesítménye. Ne 
az almanach utolsó költeményében 
(Johannes Semper : Selbstmord der Lo-
komotive) foglalt szimbolum : a sineiről 
szabadult, palotákat és önmagát el-
pusztító mozdony energiapazarlása le-
gyen a minta. Vannak a földi életben 
korlátok, melyek az eszeveszettséget 
rendes mederbe terelik s J. Semper 
öngyilkos mozdonya lehet megragadó 
hasonlat, mely híven tükrözteti vissza 
a mai, irányát vesztett anarchikus szel-
lem- és anyagéleti tombolást, de a köl-
temény logikai botlása a fizika törvé-
nyeinek nem, vagy el nem ismerésében 
rejlik. Ha a jelenlegi ingadozások elle-
nére az «optimista és aktiv az észt iro-
dalom szellemi beállítottsága», kíván-
juk, hogy ilyen maradjon, szerencsés 
továbbfejlődéssel, a jövőben is. 

A Pallas-évkönyvet, melyet Martin 
Pukits, a magyar irodalom és művészet 
igaz barátja és alapos ismerőjének tollá-

ból való sikerült észt művészettörté-
neti áttekintés, technikailag jól sike-
rült válogatott reprodukciók, váloga-
tott lírai és prózai szemelvények egészí-
tenek ki, nyugodt lélekkel ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. Egy érdekes 
rokonnép irodalmi és művészeti törek-
véseibe nyerhetünk betekintést. A Pal-
las-almanach megrendelhető Pfeiffer 
Nándor könyvkereskedése útján. 

Virányi Elemér. 

Kiváló mathematikusok és fizikusok. 
A középiskolai tanítás kereteinek ki-
egészítésére írták ezt a kis könyvet 
jeles tanáremberek. Minden fejezetet 
számtani vagy fizikai magyarázatok-
kal is elláttak. És a kis könyv, ha e 
részeket elhagyjuk, szövegénél fogva 
olyan értékes olvasmány mégis, amely 
irodalmi szempontból is figyelmet érde-
mel. Életrajzai nemcsak regényszerűek, 
vonzók, hanem gondolatébresztők is. 
Mindenki élvezettel olvashatja, akit az 
úttörő nagy szellemek küzdelme és 
lelki története érdekel. Archimedes, 
Galilei, Copernicus, Laplace, Kepler, 
Newton, Faraday, Cauchy, Gauss, Eöt-
vös és Bolyai Farkas munkásságát 
ismerhetjük így meg Nagy József, 
Wodetzky József, Dávid Lajos, Ho-
landa Barnabás, Csada Imre, Sárközy 
Pál és Renner János előadásában. 

Igazán bajos volna közülük a leg-
értékesebbet kiválasztani. Sz. Z. 

Magyar irodalom Észtországban. Az 
«ifjú észt» írói csoport kiadásában meg-
jelenő, magas tartalmi és technikai 
nivón álló irodalmi folyóirat: Looming 
(Alkotás) figyelemmel kíséri a magyar 
irodalmat is. A Petőfi-Társaság leve-
lező tagja, Petőfi legszorgalmasabb 
észt fordítója K. E. Sööt az elmult 
számokban ismertette a magyar hir-
lapirodalom fejlődését s a magyar 
lexikonok kiadásának történetét. Egy 
magyarul tanuló egyetemi hallgató, 
Albert Kruus három jólsikerült költe-
ményfordítással szerepel: Reviczky 
Gyula: «Tünő i f júság»; Szabolcska 
Mihály: «A Párisi Grand Café-ban» 
és Ady Endre: «A halál lovai». Az 
Észt Irodalmi Egyesület tervbe vette 
tíz magyar regény lefordítását. A regé-
nyek kijelölésére, a fordítások ellen-
őrzésére a tartui egyetem magyar 
lektorát kérték fel. V. e. 
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