
KÖNYVEK
. FORRADALOM ELOTT. Buda-pesti toll

rajzok és életképek Petőfi korából. Szer
kesztette Waldapfel József. - (Franklin
Társulat.)

Amint a cím is jelzi, a könyv a száz
év elötti Budapestet mutatja be úgy,
amint az akkori írók és rajzolók látták.
Egykorú ujságcikkek és zajzolatok mel
lett, egykorú művészek képeiből bonta
kozik szemünk elé Pest-Buda képe abban
a formájában, melyben Petőfi is ismerte a
nagy árviz után és a forradalom előtt.

A kor prózaírói sokat foglalkoztak a
fejlődésnek akkoríban nekilendülő fő

várossal, "Egyáltalán aligha van korszak,
amelynek irodalma oly bőségesen és sok
oldalúan tárná elénk Budapest egykorú
életének képét, mint éppen azok az évek,
amikor Petőfi járt itt" - írja a bevezető

oldalakon él szerkesztő, "A hírlapi tárca
és a fővárosi rovat élete a harmincas évek
végén kezdődik, s a divatlapok és velük
együtt az életkép-műfaj virágkora a
negyvenes évek közepe. A legelső hír
lapi tárcák pesti levelek, s aztán éveken
át versenyeznek egymással az ujságok
és divatlapok, hogy különböző című fő

városi rovatukban ... lehetőleg minden
oldalról és minél színesebben bemutassák
a fővárosi életet - elsősorban vidéki 01
vasóiknak, mert hiszen a magyar sajtó
olvasóinak nagy többsége még vidé
ken él."

Növeli még a fővárosról szóló cikkek
népszerúségét hóban és olvasóban egy
aránt az, hogy ezekkel a cenzúra keve
sebbet törődtk és így könnyebben lehet
politikát csempészni a sarok közé. Ezt
olyan formán teszik, hogya főváros fo
nákságairól írnak, de mindenki érzi,
hogy országos érdekű dolgokról beszél
nek. Igaz ugyan, hogy az írók ezekben
az életképekben gyakran egyszerúen le
másolják a külföldi nagyvárosok rejtel
meiről szóló írásokat, de még ezek le
számítása után is bőségesen marad tárgyi
valóságot ábrázoló anyag. Igy a "szöve
gek darabkáinak pusztán mozaikszerű

összerakása lehetövé teszi, hogy magunk
elé idézzük Budapest, vagy ahogy akkor
még többnyire írták, Buda-Pest akkori
képét és hangulatát, s vele azt a környe-

318

zetet is, amelyben Petőfi és társai éltek
és negyvennyolc hőseivé értek."

Buda-Pest abban a sorrendben tárul
az olvasó szemei elé e könyvből, amint
a valóságban is föltűnik a vidékről érke
zőknek. De alig tekintjük meg a befutó
országutakat és a város körrajzát, márís
megismerkedünk két kellemetlenséggel:
az állandó széllel és a míndent elborító
portengerrel, me ly esős időben feneket
len sárrá dagad. Teszünk egy sétát a bel
városban és a Dunaparton. majd kiláto
gatunk a külvárosokba: a Leopold- és
Terézia-városba. Útközben tekintetünk
megakad a pesti- és egyúttal minden
nagyvárosi utca sokat gúnyolt alakján,
az arszlánon, amint éppen kalandvadá
szatra indul. Több-kevesebb veszedelem
árán átkelhetünk él hajóhídon Budára, de
ha nem szerétjük a tolongást, mehetünk
gőzhajón is. Sőt, ha kedvünk tartja, ezzel
ki is rándulhatunk a "császárfürdői kéj
helyre". Budának akkor még önálló életet
folytató részei és' a hegyekben levő ked
venc kirándulóhelyek érdekes látnivaló
val szolgálnak ugyan, de kalauzunkat 
s minket magunkat is - jobban érdeklik
a város lakói. Sorra járjuk tehát azokat
a helyeket, ahol a pestiek napjai telnek.
Benézünk egy kétemeletes házba és meg
lessük mindennapi gondjai között annak
minden lakóját a szobaúrtól a csizma
tisztító invalidusig. Felkeressük a szín
házakat, vendéglőket és kávéházakat is,
ahol megtalálja közös szórakozását és
művelődését a főváros minden rétege. Az
utcán lépten-nyomon találkozunk a ház
tartások nélkülözhetetlen kiegészítőivel, a
"dunavízhordogatókkal" és a "tejárusnők

kel". Közben majdnem feldöntenek a csin
talan inasgyerkőcök. A koldusok raja
lepi el akkor is az utcákat. Ezek közül
jellegzetes figura az utcaseprő fiú. Kis
seprőjével megtisztogat az elegáns urak .
és hölgyek előtt egy-egy átjáróhelyet az
úton és alázatosan pár fillérért nyujtja
szurtos sapkáját. S ha már eleget láttunk
a város életéből, május elsején kirándul
hatunk a pesti polgárral a zöldbe egy kis
levegős szórakozásra.

Mindez persze így egyszerüen fel
sorolva semmít sem árul el a könyv le-



vegőjéből. Pedig több történelmi levegő

árad a sorok közül, mint akárhány tudo
mányos értekezésből. Ez a levegő annak
a feszültségnek köszönhető, me ly akkor
uralkodott a pesti hangulatban és amely
belekerült ezekbe az írásokba is. A fe
szültség pedig a város lakosságának
összetételéből eredt. A túlnyomó többség
ugyanis a polgársághoz tartozik, mely
ragaszkodik német nyelvéhez és Bécsből

másolt biedermeier életformájához. Mel
lettük elenyésző számot tesznek ki, de
viselkedésükkel annál inkább kihívják
mindenkí bírálatát azok, akik a nemesi
kiváltságok bástyái mögött folytatják
tétlen életüket. Mindkét réteggel szem
ben áll a feltörekvő, nemzeti szellemű és
reformvágyaktól fűtött fiatal magyarság,
ahová tartoznak ezeknek a cikkeknek
írói is. Felháborodott türelmetlenséggel
támadják ellenfeleikben az idegen szelle
met és a kényelmes maradiságot. Mivel
egyenes támadás a cenzúra miatt nem
igen lehetséges, a róluk szóló cikkek iro
nikus, olykor éles hangja árulja el a
mélyben feszülő erőket, melyeknek csak
egy pár évre van szükségük, hogy 48-ban
a felszínre törjenek.

Éppen azért, mert a cikkek ma is él
nek, a szerkesztő megelégszik a kalauz
szerepével. Felhívja figyelmünket a látni
valókra, megadja a szükséges - rövidsé
gükber. is mindig tudományos alaposságú
- magyarázatokat, azután engedi, hogy
a rajzolatok maguk fejtsék ki ránk hatá
sukat. A gyüjtemény méltán beillik a
centenáriumi kiadványok sorába. Kedves
ajándék nemcsak Petőfi tisztelőinek és
azoknak, akik érdeklődnek a főváros

multja iránt, hanem tudósnak és a nagy
közönségnek egyaránt. Lőrincz Imre

PETOFI VÁLOGATOTT VERSEI, Costa
Carei fordításában; kétnyelvű kiadás. 
(Anonymus, Budapest, 1948.)

Nagy költőnknek egyenértékű müíordí
tásokra képes átültetőt talán még egyetlen
nemzet sem adott; magyar versek idegen
nyelven való megjelenésükben rendszerint
elveszitik a hímport. mint a hálóban so
káig vergődő pillangó. Uvegszemű mada
rakká válnak - főleg a nyugati nagy
nyelvek múzeumában.

A román nép - majdnem azonos föld
rajzi, társadalmi és művelődésbeli adott
ságokkal rendelkezvén, talán sokkal job-

ban saját hangjára ismer a mi dallamunk
ban, mint bármely más népe a földkerek
ségnek. Hogy eleddig verstermésünk javá
nak átültetésére nem igen vállalkoztak,
annak az engesztelhetetlen történelmi
acsarkodás az oka, melynek előbb-utóbb

gyökeresen véget kell vetni.
A mult évben megjelent Eminescu-anto

lógiának, mellyel régi adósságunkat rót
tuk le a román nemzeti költészetnek, va
lamint a modern román költészetből válo
gatott floriligiumnak, gesztusban román
megfelelőként üdvözölhetjük Costa Carei
Petőfi-fordításait.

Costa Carei, a magyar nyelvterületről

származó költő, valami rendkívüli ösztö
nösséggel - inkább mint erudici6val 
élte át és vetítette vissza anyanyelvén a
magyar líra legsúlyosabb és legfinomabb
termékeit. Erejének és adottságának hiva
tásérző tudatában tán egyedül áll a ma
gyarból forditók gyér táborában. A ma
gyar nyelv törvényeiből következő vers
tani és stiláris problémák természetesen őt

is ugyanazokkal a nehézségekkel állítják
szembe, amelyek nyugati műfordítóínkat,

ő azonban a magyar nyelv és az át
élés teljességének birtokában természetes
előnyt élvez, az azonos kultúrtájbeli em
ber előnyeit. .Dunának, Oltnak egy a
hangja .. ." Nem véletlenség, hogy két
legsikerültebb Petőfi-fordítása, a Szeptem
ber végén s a Falu végén kurta kocsma
éppen Petőfi szatmármegyei ihletének
gyűmölcsei: Costa Carei nagykárolyi. Az
átélés és beleérzés itt érte el legmagasabb
hőfokait. illetőleg lokálpatriotikus okok
ból, ezekre forditotta a legnagyobb gondot.

A teljesértékű fordításokban bővelkedő

kötet egyébként valóságos tárháza az ösz
szehasonlitásoknak és műhely-észleletek

nek, annak, hogy Petőfi arcát egy. más
nyelv tükréből visszavetítve is nagynak,
géniusznak mutassa. S hogy Costa Carei
műfordítói képességei is végesek, hogy ő

is kénytelen imitt-amott az eredeti sorkép
let és értelem rovására - a természete
sebb román kifejezés érdekében - enged- •
ményeket tenni, semmit se von le a mű

forditások hangulati értékéböh tudjuk,
minő veszedelmeket - az unalommal öl
döklését - rejtik magukban a szótár- és
filológus-szemüveg szagú fordítások!

A román Petőfi-antológia Costa Carei
műfordítói elhivatottságának és rátermett
ségének legfőbb bizonysága, joggal tesz
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vdrll:kozóvá a készülő modern magyar
versgyüjteményt s a román Ady-antoló
giát illetőleg: eddigi Ady-fordításainak is
meretében II. lelkesek túlzása nélkül remél
hetjük, hogy nagy magyar honfitársa, a
szűkebb hazájából származó magyar költő

óriás átültetésével, kinek alaphangját és
rezdüléseít tökéletesen érti és érezi 
teendi fel művére a koronát.

Jékey Zoltán

FRANCIA KULCS. Mándy Iván. - (Új
Idők.)

Mándy Iván regénye egy másodosz
tályú szálloda jellegzetes alakjait vonul
tatja fel: a "világlátott" kabarétáncost,
aki "majd" szerződést kap, az álorvost,
aki török feleségével lakik a szálloda
egyik szobájában és "világraszóló" talál
mányát készití, a "szerkesztő urat", aki
"több lapnál dolgozik, de inkább egynél
lenne", a "Lear királyt", akinek "valaha"
háromezer disznója volt, a kölnivizest,
aki maga keveri hajnövesztő szereit és az
"úri modorra" kínos gonddal ügyel ...
A kiszinezett mult állitólagos sikerein
kérődző bohémek, félbemaradt lelkes
dilettánsok, máról-holnapra élő lecsúszott
egzisztenciák. - valamennyien. az élet kis
szerepjátszói. Mándy. Iván általában elő

szeretettel fordul a társadalom margóján
mozgó emberekhez, az Ú. n. "furcsa figu
rákhoz": az emberi közösségből kihullott
csavargókhoz és a nyárspolgáriság bék
lyóiból a gyökértelen dilettantizmus álom
világába szabaduló bohémekhez. de itt is,
- akárcsak novelláiban - nem áll meg
a külsőségeknél, a kuriozumoknál: a
Francia kulcs több, mint érdekes figurák
vázlatkönyve. Minden hősét teljes emberi
valójában ragadja meg: életformában és
stílusban rokon figurái éles határvona
lakban különülnek el egymAstól. Innen
ered alakjainak életszerűsége, plasztici
tása, másrészt Mándy egyéni ábrázolás
módjának technikájából, ahogy figuráit
- leíró jellemzés helyett -- apró gesztu
saikból, beszédmodorukból, arcjátékuk
ból, epizált belső monológjukból életre
kelti és "a maga részéről" legfeljebb egy
karikirozás felé hajló vonással, vagy
hasonlattal teszi teljesebbé a portrét.

A szálló lakói a bohémségen túl, napi
gondokkal küzdő, gondolkozó, emlékező

és mindenekfölött: érz ö emberek, és több
nyire családapák is, akik gondjaikat és
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keserű tapasztalataikat épúgy megosztják
koravén gyerekeikkel, mint szűkös ebéd
jüket. Fejük felett mindig ott függ abi·
zonytalanság demokleszi kardja, - az
adós vendég zárjába franciakulcsot dug
a portás - szerepjátszásuk, formakultu
szuk mögött reménytelen pesszimizmus
rejtőzik, hiába próbálják naponként visz
szajáró csalódásaikat fanyar humorba
fojtani. Humoruk sokszor az élc határán
jár, de az író ezeket a jeleneteket sze
rencsére egyszersem hegyezi öncélú bo
hózattá. Mándy Iván írói ízlése a másik
csapdát is sikeresen kikerüli: az ellágyu
lást, pedig erre is sok kísértés kínálko
zik, mert szereti a figuráit: valami fojtott
érzékenység lappang minden sora mögött.

Minden vonatkozásban elmondhatjuk.
hogy Mándy nem tesz engedményeket,
regénye mégis szórakoztató, olvasmányos.
Csak azok csalódnak benne, akik izgal
masan bonyolult históriát, vagy kápráza
tos kalandokat várnak tőle. Cselekménye
három-négy mondatban összefoglalható,
alakjait nem az egymásba-szövődő "sors
fonal" köti össze, hanem a szállodai
szomszédság véletlen érintkezési sikjai és
a hasonló életforma. Hagyományos re
génykompozíciót hiába keresnénk a
Francia kulcsban, egy pont körül kristá
lyosodik ki az egész regény. Sodrása
nincs, csak atmoszférája: apró pillanat
képekből szervesen összeálló jelenetek
filmszerüen pergő sorozata.

A Francia kulcs sajátos kompozíciójá
ból következik, hogy· nem alakul ki a
szereplők "hierarchiája". Valamennyien
egyenrangúak, csak két hős: a "szer
kesztő úr" és elemi iskolás kisfia, a Feri
emelkedik ki közülük, Ök állnak a re
gény központjában: apa és fiú. Pontoseb
ban: a fiú és az apja, mert Feri az igazi
főszereplő: a regény legteljesebben áb
rázolt figurája: az elvált szülök hitelesen
megrajzolt egyke-gyereke. Feri mellett
még öt gyerek vonul fel a Francia kulcs
ban, - ezek sem olvadnak össze: húsból
vérből való figurák.

A regény néhány novellává kereke
dett jelenete mély nyomot hagy az olvasó
ban. (Pl. Nagy Sándornak, a borzas rossz
tanulónak látogatása a szállodában.) Ezek
nél a jeleneteknél érezhető, hogy Mándy
Iván igazi területe a novella, írásművé

szete abban forr ki legtökéletesebben.
Vargha Kólmán


