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Pedig ezek átmeneti jelenségek s az észt
irodalmi hagyomány sokkal értékesebb és rokonszenvesebb tulajdonságokat képes felmutatni. A z a megható,
sőt imponáló nemzetébresztő és építő
tevékenység, mely közel háromnegyed
századon át tartva, a független észt
állam kialakulásához vezetett, nem labdázott ily sokatmondó és kevesetjelentő szavakkal. E kor észt patriotája előtt talán furcsán hangzanának e szavak is : «Die estnische Dichtung kennt zunächst den Menschen
und die Persönlichkeit, dann den Estem.
Bevallhatják egész bátran az illetékesek, hogy az észt embert kell megismerniük, mert mi biztosít arról, hogy az
«embert» ismerve és ábrázolva, nem a
hozzájuk legközelebb állót, az «észtet»
jellemzik önkéntelenül is. Ily elszólások csak azt bizonyítják, hogy az észt
szellemi élet vezérei ma még a keresésnél tartanak, igen élénk személyes
érdeklődést mutatnak a külföld iránt —
ez szinte beteges nosztalgiává módosult
náluk. Érthető is ez, hisz évezredek
befojtott parasztenergiája és felszabadulási vágya dolgozik jelenleg bennük.
H a m a j d az egészséges észt lélek magába olvasztja, harmonikusan és célszerűen elrendezi ezeket a külső áramlatokat, úgy nem a mai átmeneti kor
a maga zűrzavaros keresésével, a szélsőségek után való futkosásával f o g j a jelenteni a valóságos gazdagodást az észt
szellemi élet számára, hanem a lehiggadt napok munkateljesítménye. N e
az almanach utolsó költeményében
(Johannes Semper : Selbstmord der Lokomotive) foglalt szimbolum : a sineiről
szabadult, palotákat és önmagát elpusztító mozdony energiapazarlása legyen 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 szellem- és anyagéleti tombolást, de a költemény logikai botlása a fizika törvényeinek nem, v a g y el nem ismerésében
rejlik. H a a jelenlegi ingadozások ellenére az «optimista és aktiv az észt irodalom szellemi beállítottsága», kívánjuk, 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 művészettörténeti áttekintés, technikailag jól sikerült válogatott reprodukciók, válogatott lírai és prózai szemelvények egészítenek ki, nyugodt lélekkel ajánljuk
az érdeklődők figyelmébe. E g y érdekes
rokonnép irodalmi és művészeti törekvéseibe nyerhetünk betekintést. A Pallas-almanach megrendelhető Pfeiffer
Nándor könyvkereskedése útján.
Virányi
Elemér.
Kiváló mathematikusok és fizikusok.
A középiskolai tanítás kereteinek kiegészítésére írták ezt a kis könyvet
jeles tanáremberek. Minden fejezetet
számtani vagy fizikai magyarázatokkal is elláttak. És a kis könyv, ha e
részeket elhagyjuk, szövegénél fogva
olyan értékes olvasmány mégis, amely
irodalmi szempontból is figyelmet érdemel. 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, Eötvös és Bolyai Farkas munkásságát
ismerhetjük így meg N a g y József,
Wodetzky József, Dávid Lajos, Holanda Barnabás, Csada Imre, Sárközy
P á l és Renner János előadásában.
Igazán bajos volna közülük a legértékesebbet kiválasztani.
Sz. Z.
Magyar irodalom Észtországban. Az
«ifjú észt» írói csoport kiadásában megjelenő, magas tartalmi és technikai
nivón álló irodalmi folyóirat: Looming
(Alkotás) figyelemmel kíséri a magyar
irodalmat is. A Petőfi-Társaság levelező tagja, Petőfi legszorgalmasabb
észt fordítója K. E. Sööt az elmult
számokban ismertette a magyar hirlapirodalom fejlődését s a magyar
lexikonok kiadásának történetét. E g y
magyarul tanuló egyetemi hallgató,
Albert Kruus három jólsikerült költeményfordítással szerepel:
Reviczky
G y u l a : «Tünő i f j ú s á g » ; Szabolcska
M i h á l y : «A Párisi Grand Café-ban»
és A d y Endre: «A halál lovai». A z
Észt Irodalmi Egyesület tervbe vette
tíz magyar regény lefordítását. A regények kijelölésére, a fordítások ellenőrzésére a tartui egyetem magyar
lektorát kérték fel.
V. e.

