
kus és kijelenti, hogy nem megy
elvált emberhez feleségül. A há
zaspár mégis szétválik. Maga
Nathalie is arra gondol, hogy
lánykori udvarlójához megy fe
leségül, ebben az emberben
azonban nem tudja igazi élettár
sát megtalálni. és mindig férjé
hez vágyik vissza. Az idő azután
megoldást hoz. A Iéri szerelme,
a fiatal lány gyermekágyban
meghal és az asszony vőlegény

jelöltje is elpusztul egy repülő

szerencsétlenségnél. A férj ma
gához veszi gyermekét és az asz
szony is örökbe fogad egy ide
gen gyermeket. Hosszú évek
múlnak igy el, amíg a házaspár
újra egymásra talál és visszaál
lítja a régi házastársi viszonyt,
amelyben immár a két örökbe
fogadott gyermek is helvet fog-
lal. . ,

Siar íd Undset írásművészete

töretlen fényben ragyog, azon
ban a magyar fordítás' a többi
Undset-regényekhez hasonlóan
tűrhetetlenül rossz. Egyszer már
szóvá kell tenni a Kristin Law
ransdatter és a többiek tönkreté
tele után ezeket a magyar Und
set-fordításokat. Hajdú Henrik,
az Undset-regények egyedül jo
gosított magyar fordítója, eről

tetett, nyakatekert műnyelven

adja vissza az írónő gondolatait,
úgy, hogya magyar olvasók kö
zül csak azok ismerik igazán
Undsetet, akik nem magyar 'nyel
ven olvasták. Hajdú Henriknél
ilyen mondatok vannak: "Most
~athalie [óideig nem tudta, vaj
Jon nyert-e, vagy nyelt. Amikor
gondolatai összekuszálódtak mín
dig belebotlott akifejezésbe."
Ez egy fejezet kezdete és ember
legyen a talpán, aki meg tudja
mondani, mit akar ezzel a for
dító Undset nevében kifejezni.
Itt a reggelizőasztalra "házifüs
töltet" tesznek, a gyerekek "toll
tokot" használnak és szerepel a
fordításban valami karakatna is
a~iről szin.tén nem tudjuk meg;
mícsoda, Sigríd Undset. aki ko
~unk egyik legnagyobb írója,
Igazán megérdemelné, hogy vég-
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re olyan tolmácsolót kapjon, aki
nem teszi leheletlen szöíacsará
saival félig élvezhetetlenné
nagyszerű munkáit. Vagy arra
akarják kényszeríteni a magyar
olvasóközönséget, hogy továbbra
is német, francia vagy angol for
dításban olvassa Undset műveit?

Ebben az esetben jobb lenne le
se~ fordítani munkáit: így leg
alabb elkerülhető lenne a ve
szély, hogy egyesek magyarul ol
vasva el regényeit, azoknak ér
tékéről teljesen téves fogalmaI
alkossanak. .

-í -6.

KISBÁN EMIL: A MAGY AR
P ÁLOSREND TöRTÉNETE. (Pá
los kolostor kiadása.) A Pálos
rend az egyetlen magyar szár
mazású rend, története a XIII.
század eleje óta halad párhuza
mosan hazánk történetével és
~zinte érthetetlen, hogy kutató
ink között eddig egy sem akadt,
~ki egységes szempontból meg
ITta volna monografiáját, Kisbán
Emil felismerte' és pótolta ezt a
hiányt. Igen alapos és terjedel
mes művének első kötete az
1225-1711-ig terjedő forrásanya
got dolgozza fel. Érdekes és
hasznos munka, a tények erejé
v:l győz meg arról, hogy ha
zankat a kard szerezte meg, de
a kereszt tartotta fenn. A fejeze
teket, amelyek a rend szellemi
életéről, a XVI. század közviszo
nyairól, a törökök pusztításairól
az erőszakoskodó főurak kárte~
véseiröl, a monostorok elkobzá
sáról és a szerzet rendfenntartó
törekvéseiről szélnak. ma foko
z~tt érdeklődéssel olvassuk. És
~~vánatos olvasnunk: ma egyre
tobb gondolkodó fordul a törté
nelemhez, irányításért és vilá
g?sságért. A mult részletesebben
tar';!l fel előttünk, a történelem
"szmpada" kitágul egy kissé a
mag~ar Pálosrend történetének
~egI~!nerés~ után. A "nagy já
!ekot némileg másképpen lát
[uk, ~ert többet látunk belőle
es talan más szemmel is nézzük.

F. B.
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