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Jó eszméjébe való boldog elmerülés 
vágyának filozófusa szól hozzánk. A 
«nyélvek beszédének» varázsát érezzük 
olvasásakor. Ámde az ő szava csak 
ahhoz ér el, aki maga is akar látni, aki 
vállalja az önmegtagadásnak azt a 
tisztító munkáját, melyen a léleknek 
át kell küzdenie magát, mielőtt szem-
bekerülhet a Legfőbb Eggyel, a minden 
létezés legősibb forrásával, amelynek 
létezése annyira valóságos és teljes, 
hogy gyarló értelmi ítélettel nem is 
mondhatok róla semmit, mert minden 
állításom vagy kijelentésem az Ő Egy-
ségének és Valóságának meghamisítása 
Volna. «Aki őt egyszer látta, érti, amit 
mondok» : ezzel utasítja vissza Ploti-
nos a profán, kíváncsi okoskodást. 

Az istenkeresésnek, a világ és az 
élet magyarázásának ebből a legfelső 
tételéből folynak Plotinosnak a meta-
fizikára, ethikára és esztétikára vonat-
kozó tanításai. A görög bölcseletnek 
utolsó nagy alkotása ez a szintetikus 
filozófiai rendszer, melyet a platóni 
ideák világának fényes es tiszta leve-
gője táplál, de amely a felhők feletti 
magasságból áttekinti és egybefog-
lalja a régebbi görög filozófiának, vala-
mint Aristotelesnek a létezés és való-
ság titkát fejtegető bölcselkedését is, 
s amely végső eredményben egy val-
lásos, misztikus megoldásban lel meg-
nyugvást. Plotinosszal a pogány filo-
zófia letűnik, viszont vallásos ihlete 
útat talál a keresztény gondolkodók 
lelkébe is. Hisz az ő metafizikája oly 
bámulatos himnusza a minden léte-
zőn felül álló istenségnek ; ethikája 
oly tiszta és félreérthetetlen parancsa 
a legfőbb Jó keresésének ; esztétikája 
oly nemes magyarázata az anyagon 
átsugárzó eszmei szépségnek ! Ő min-
dig és mindenütt az «igazi élet oszto-
gatóját» keresi, benne tehát az új világ 
és új hit bajnokai nem láthattak ellen-
séget. 

Techert Margit igen nehéz feladatra 
vállalkozott Plotinos fordításával ; 
ennek a filozófusnak a nyelve magán 
hordja a bölcselő átszellemült és túl-
áradó lelkének hangulatát. De azért a 
dithyrambikus alaphangú stilus alatt 
mégis véges-végig átérzik a mesterei-
től öröklött spekulatív és dialektikus 
okfejtő gondolkodás. A stílusnak ez a 
csodálatos tudományos-művészi össze-
tettsége, ami platóni hagyomány, 
ugyancsak próbára teszi a fordítót: át 
meg át kell szántania a súlyos értelmi 
nehézségektől rögös és sók helyütt 
még feltöretlen művet s meg kell ke-

resnie a megfelelő művészi köntöst. 
A mondottak után természetes, hogy 
a fordító nem is nyújthatott oly töké-
letes munkát, hogy Plotinost teljesen 
zavartalanul és igazi lényegének min-
den apró részletben hű megértésével 
élvezhetné a magyar olvasó. De két 
igen nagy érdeme van s ezekre a leg-
nagyobb elismeréssel mutatunk rá. 
Mindakettő nagyon közönséges dolog-
nak látszik s mégis érdemes róluk 
szólni, mert mindenféle komoly tudo-
mányos munkának a legszilárdabb 
alapjai s mégis — különösen a fordí-
tási irodalomban — oly sokszor véte-
nek ellenük. Az egyik az, hogy az ere-
deti szöveget igen komolyan, önálló 
munkával átdolgozta. Vannak homá-
lyos helyek a fordításban, vannak hatá-
rozott tévedések, sőt vannak tévedés-
ből eredő kihagyások is, de mindenütt 
meglátszik a munka és gondolkodás 
nyoma, sehol sincs könnyelmű, heve-
nyészve odavetett találgatás. A másik 
érdeme : amit az eredeti szöveg zilált-
sága vagy csonkasága miatt nem tud 
megmagyarázni és lefordítani, azt 
őszintén megmondja s nem akarja a 
lehetetlent és képtelent a tudákosság 
hivalkodó, de semmitmondó külsziné-
vel feltálalni. A Plotinos-fordítás a 
görög filozófiában való nagy jártas-
ságot és széleskörű, elmélyedő tanul-
mányt kiván meg. Techert Margit 
talán nem rendelkezik még eléggé ezek-
kel a föltételekkel, ebből eredhetnek 
botlásai. De az, ami komoly fordítói 
feladat elvégzésére őt képesítheti : az 
eredeti mű szellemébe, gondolatvilá-
gába való behatolás és az író nyelvé-
nek lelkiismeretes, részletes magyará-
zása, dicséretet érdemlő fokon talál-
ható meg Plotinos fordításában. 

A görög idealizmusnak, az önma-
gába, befelé forduló eszményi életnek 
nagy költő-filozófusát melegen ajánl-
juk a magyar közönségnek. 

Szabó Miklós. 

Vörösmarty leánya — Deák Ferenc-
ről. A Szózat költőjének halála után a 
kiskorú árvák — Vörösmarty Béla és 
Ilona — gyámja Deák Ferenc lett. 
Tisztét köztudomás szerint önmagához 
és nagynevű barátja emlékéhez méltón 
töltötte be, egyforma gondossággal 
ápolva a rábizottak mindennemű érde-
keit. Anyagilag országos gyűjtés útján 
biztosította jövőjüket, erkölcsileg pedig 
bölcs irányításával egyengette előttük 
az élet útjait . Önként vállalt terhének 
kötelességszerű felfogásáról tanuskocl 
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nak levelei, melyekben nem egyszer 
esik szó ifjú gyámoltjairól. 

Irodalmi szempontból különösen ér-
dekesek azok a sorai, melyekben tizen-
hatéves keresztleányát, Vörösmarty 
Ilonát köszönti névnapja alkalmából 
(1862 aug. 17.)- Nem a képeslapok 
táv irat stílusú üdvözlete ez, hanem egy 
tartalmánál fogva is nagyobbigényű, 
részletes intelem, egy modernebb 
kiadású Parainesis-leányok számára. 
Egyéb jeles tanácsai között itt ajánlja 
gyámleánya figyelmébe, hogy ápolja «a 
kegyeletnek szent érzelmeit, mert belő-
lük erednek legszebb erényeink». A gon-
dos gyámapa szellemi magvetése nem 
veszett kárba ; a kegyelet virága íme 
tovább él az utódok szívében. Ennek 
gyümölcse az az újabban megjelent 
kedves könyv (Emlékeim Deák F. 
politikai és magánéletébőlmely Vörös-
marty leányának, Széli Kálmán egykori 
miniszterelnök hitvesének, a «haza 
bölcsé»-re vonatkozó följegyzéseit tar-
talmazza. 

A kéziratot Vörösmarty Ilona kíván-
sága szerint unokájának, Bernrieder 
Ferencnek kellett volna közölnie a 
nyilvánossággal, az ifjú hirtelen és 
váratlan elhunyta következtében azon-
ban ez nem történhetett meg s így a 
boldogult szerző óhaját leánya, Bern-
rieder Jánosné váltotta valóra. 

A hálás emlékezés jegyében készült 
érdekes könyv a nagy államférfiú alak-
ját többféle vonatkozásban és igen 
rokonszenvesen eleveníti föl, de bár 
a sorok közül kiérzik a szeretet 
meghatottsága, a testi és leiki arculat 
rajzában nyoma sincs az elfogult túl-
zásnak. A szerző nyolcéves korában, 
1854-ben, tehát még atyja életében, 
találkozott először későbbi gyámjával, 
kinek mindvégig kedvence maradt. 
Deák élete alkonyán hozzá is költözött 
s keresztleánya családja köréből tért 
utolsó útjára. 

Ferenczi Zoltán háromkötetes élet-
rajza után, az új kiadvány révén a régi 
kép nem módosult ugyan, de azért 
az emlékezések szives fogadtatásra 
számíthatnak, mert a szerző helyze-
ténél fogva szinte forrásértékük van. 

A könyvnek Vörösmarty családja 
sorsát ismertető lapiai is figyelemre-
méltók. 

Előadásának egyszerű közvetlensé-
gét szemléltesse az itt következő, tar-
talmilag is érdekes részlet : «Az utolsó 
reggel ködösen, setéten derengett, mi-
dőn Deák Ferenc szobájába léptem s 
Béla testvérem és Sibrik János távoztak. 

Épen elmúlt egy nagy roham, oly erős* 
oly tartós, hogy féltek, nem birja ki. 
Most kimerülve ült székében s maga 
elé nézett. így érkezett el tíz óra. Sze-
mei, melyek előbb lázban égtek, fárad-
tak lettek s hevült arca sápadt, kezei 
kékek, fázni kezdett. Miután két nap 
óta többször mutatkozott hasonló fá-
zás, az orvos tanácsára meleg ruhákat 
raktunk karjaira, anyámmal és az 
ápolónővel ; de látva, hogy a fázás nem 
szűnik, Kovács tanárért küldtem s 
kerestettem fivéremet, ki épen jött. 

Deák Ferenc meglátva Vörösmarty 
Bélát a szobába lépni, magához szólítá 
őt s a következőket mondá : «Irni» — 
«ceruzát» — midőn testvérem tollal, 
tintával közeledett felé : «Nem látok» — 
«Gyujtsatok gyertyát» — «Világosabb 
legyen». — Ezek voltak Deák Ferenc 
utolsó szavai». 

Az intim mozzanatokban gazdag s a 
Deák-irodalom szempontjából kétség-
telenül számottevő, becses kiadvány 
tetemesen elő fogja mozdítani multunk 
egyik nagy alakjának és környezetének 
többoldalú megismerését. " B. Gy-

Egy «nagy nő» élete és halála. A béke-
kötes óta nagy kelete van a terjedelmes 
regényeknek. A kiadók jobban sajnál-
ják a papirost az ösztövér könyvecs-
kékre, mint a húsz ívet meghaladó 
kompozíciókra. S ehhez igazodnak 
íróink is : ma a kis fejszék is nagy 
fába vágatnak. Lázas sietséggel foly 
a munka, mindenesetre gyorsabb ütem-
ben, mint aminőt valódibb nagyarányú 
alkotások elmélyedő megérlelése és. 
szerkezeti megépítése megkívánna, 
így esik azután, hogy a versenyben 
többnyire a könnyed routine kerül 
élre a súlyosabb tehetséggel szem-
ben. 

Erdős Renée a pillanatnyi élenjárók 
között feltűnő helyet vívott ki az ol-
vasók kegyében. Vaskos könyveit újabb-
meg újabb kiadásokban olvassák, egy-
egy új regényének pedig már a híre 
is a tömegek bizonyos rétegében iz-
gatott várakozást ébreszt. 

Különben a nem mindennapi írás-
készséget, az éles megfigyelőképessé-
get s a hangulatkeltés ügyességét a 
komoly bírálat sem tagadhatja meg 
tőle. De ennek joga van aziránt is-
faggatózni: vajjon mind e képességek 
a művészi és morális koncentrációnak 
abban az egységében jelentkeznek-e,, 
mely az érdekes olvasmányt egyszer-
smind művészi élménnyé is bélyegzi? 
S ez a faggatózás Erdős Renéere nézve 




