
'vett cselekménye nincs. Az ilyen
filmek felépítése egyike a legnehe
zebb feladatoknak. A néző figyel
mét a képek összeillesztésével, vá
gásával kell ébrentartani. Lidia
Sztyepánova hiánytalanul felel meg
ennek a feladatnak. A jelenetezé
sek nem száraz adatokat mutatnak
be, de nem is egyszerüen riportok;
az egyes részek egy-egy vezető gon
dolat köré csoportosulnak. Az alap
eszme: megmutatni, . hogyan írja

KÖNYVEK

történeimét a felemelkedő nép. A
mai fejlődés lendületes montázsaiba
a mult gyászos' eseményeinek ké
pei is jó jellemzéssel illeszkednek
bele. Látjuk az ostrom szörnyű em
lékeinek, a romházaknak javítását,
rombadöntött hidaink újjáépítését;
látjuk a bányászok munkáját a föld
alatt, a vasgyárak munkásait a ko
hók mellett, a kitüntetett dolgozó
kat, a hároméves terv hőseit

S06s László

A TEGNAP KRÚNIKÁSA*
(W. Somerset Maughumról)

A cap ferrati Maugham-vílla falán kabbalisztikus jel van, amely
arab babona szerint minden rossztól megóvja azt, aki házára festi. Ezt a
jelet megtalálhatjuk valamennyi angol Maugham-kötet kötésén is. E ba
bonás jellel űzi el magától az író a rosszat, - s mi lehet ez a rossz?
A sikertelenség, a kockázat, a tévedés. Szerenesés ember, szerenesés iró,
akinek minden kijutott, amit hosszú élete folyamán eddig elnyerhetett:
népszerű volt és gazdag, sikeres és megbecsült; olvasói vannak a vilag
minden táj án, s csekkönyvére Indiában épúgy fizetnek, mint Párizsban;
bejárta a világot, volt orvos és az Intelligence Service kémje: élt Ameri
kában és az indiai szigetvilágban; járatos fűúri szalón okban és színházak
kulisszúi között. Most hetvenöt éves, - elmondhatja, hogy minden sike
rült, amit elérni akart és általában szinte többet ért el, mint amennyi egy
írótól ildomos, Ezt a hetvenöt évet azonban nemcsak siker kísérte, hánem
irígy gyanakvás. Onéletrajzában - pontosabban: az életéről mondott
véleményében - írja, hogy a kritika általában mostohán bánt vele, tized
anny t, jót sem kapott az irodalmi bírálattól, mint nála jóval kisebbek és
kevesebbek. S megmondhatjuk most: a lekicsinylést végeredményben
époly kevéssé érdemelte meg, mint a feldícsérést. De akárhogyan ís volt,
egy valami mindig kijárt neki, s ez az egy mindig joggal: a népszerűség.

Egy szerenesés. népszerű iró, - így jellemezhetjük röviden a
hetvenöt éves W. Sornerset Maughamot. Mi az oka ennek a szerenesének
és népszerüségnek? Az él tudatosság talán, amellyel életét irányította, az
a biztonság, amellyel mindig csak azt akarta, amit tudott és sohasem vál
Ialt kockázatot. Voltak eszményei, így Csehov és Maupassant. Csehovot
becsüli többre és Maupassant-t követi, mert tisztában volt azzal kezdet
től, aogy erre szánta őt a természete. Jól átgondolt, mozgalmas története
ket akart mindig írni, olyasmit, amihez elsősorban a fantáziája szükséges,
s nem a Iírája. Világosan tudta, - s ez a szó: "tudom", a lényegét jel
lemzi magatartásának -, hogy a fantáziája erősebb, mint.a lírája. Ezért
engedte át magát mindig a képzelet csábításainak, s ezért soha a líráé-

• ,Életem" (The summing up.) Fordította: Vas Is tván - ,A végzet játéka;',
(Creatures of círcumstance) Fordította: Bókay János. - Hévaí, 1948.
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nak. Igy követte és vezette tovább Maupassant novella-típusát. Azt írja,
hogy sohasern vadászott témák után, mindíg volt a fejében raktáron jó
néhány. Igy volt ez, mert maga az élet adta témáit, az, amit látott, tapasz
talt, mindig a fogható, a valóságában különös, s ezt fejlesztette azután
egy rendkívüli fantázia színességével.

Neki is voltak adósságaí élete lírája felé -, a mai Maugham akkor
született meg és alakult azzá, akínek ísmerjük, amíkor lerótta ezt az adós
ságot, megszabadult tőle. Az "Orök szolgaság"-ban foglalkozik először és
utoljára önmagával, belső fejlődésrajzát adva életfelfogásának, hogy az
után az "Eletem"-ben már egy lezárt és tovább nem mozduló fejlődés

eredményeit vegye számba. Mindaz, ami e két könyvön kívül és túl van:
játék ét valósággal, a tapasztalt és látott dolgok rögzítése, a színes, ön
ellentmondó élet. S amíg ezt írja, addig tart a varázsa. Gondoljunk remek
műveire, ,- hideg és kiszámított és mégis varázsos remekek ezek, - az
"Ordög sarkantyújá"-ra, a "Sör és perec"-re, a "Színház"-ra, az índíai
szigetvilágból származó nagy novelláira, az "Eső"·re, "Neil MacAdarnre",
"Vörös Tedt-re, "Levél"-re és még egynéhányra. De akár a remeket, akár
a mindennap termékeit olvassuk, ugyanazt a szellemi-emberi magatartást
érezzük az íróban: kényelmesen meséli el érdekes, csattanóra kihegyezett
fanyar filozófiájú anekdótáit. Mindig személytelen, so'sincs köze törté
neteihez és hőseihez, se a történetek, se a hősök nem árulkodnak az író
ról, - közli amit hallott és látott, legfeljebb annyit tesz, hogy egy kis
erőszakkal a csattanó felé tereli a történetet, mert jól tudja, hogy az
élet a csattanóval legtöbbször adós marad, s így a maughami híres élet
szerűséget is ki kell kényszeríteni. "A végzet játékai" egyik novellájá
ban írja egyhelyt: "az élet egyik udvariatlansága a sok közül, hogy rit
kán kap ai ember töle kész, kerek történetet". Ha egyáltalában van írói
magatartásának és módszerének tragédiája, az nyilván az, hogy alakítani
kell a valóságon és nem elégedhet meg egy-egy ironizáló, gúnyosan
résztvevő vagy helyeslő megjegyzéssel.

Amit a maughami életmű nyujt, az nyilván maga a valóság. Kinek
és minek a valósága, - kérdezhetjük. Hiszen jórészt az úri társaságok
történeteil halljuk, mintha szalón-égkör venne körül mindent. Az élet
egy szelete ez, s nem látjuk' ai egészet. Maugham ifjúsága tájain, mielőtt

elkényelmesedett, a valóság másik részét is írásaiba vonta: a "Lisa' of
Lambeth'I-ben, az "Orök szolgaság"-ban. Es később is elővillan furcsa
impassibilitéjéből, társadalmi korrektségéből, hogy kritikával él abban a
világban, melynek krónikása. Ez a kritika sohasem éles, sohasem lelki
ismeretet felrázó, míndig inkább undorodó. Nem szereti - más szó aligha
fejezhetné ki ilyen pontosan: - a gusztustalanságot. 'Egy-egy emberi
hibát, bűnt, ízléstelenséget úgy csippent fel két ujja hegyével szinte, mint
valami undok bogarat. S közben - ellentmondásokban nem, szegény élet
művének ez a legérdekesebb ellentmondása '-, majdnem mindig csak
szennyes vagy züllött lelkeket, perverz vagy önmagukban ízléstelen tör
téneteket mond el. Ahhoz, hogy ez az undorodás morális értelemben
építő lehessen, ahhoz hiányzik belőle a részvét. Maga is bevallja, hogy
egyik legfontosabb tulajdonsága az önzés, ezért ragaszkodik úgy saját,
ítéletet nem mondó, rögzítő és beszámoló szerriléletéhez. Szenvtelen 
néha derülni tud a világon, szívből nevetni, vagy mélyen felháborodni
soha. Ezért nem lesz soha ígazí társadalom-krítíkus vagy társadalom
karríka tú rí sta.

Mi hiányzik belőle legjobban? Míért nem tud igazán nagy lenní?
Mondottuk már: a részvét és a hít. Erre a két tulajdonságra - így há
mozhatjuk ki önvallomásaiból - egyszerűen níncs képessége. A részvét
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hiányáról már szóltunk, a hitről maga beszél az "Életem" hosszúra nyuj
tott befejezésében. Azt vallja: "talán az egyetlen dolog, amiről biztos
vagyok, az, hogy semmiről sem vagyok biztos". Ez a vallomás voltakép-:
pen rumdennek a tagadását magába foglalja, igya hitét is. A századvégén
volt fiatal, a filozófiában Schopenhauer volt az első élménye, még heidel
bergi diákéveiben, utána Hume kötötte le, s végigolvasta kora vala
mennyi divatos filozófusát, voltaképpen csak azért, hogy saját filozófiája
a "semmi sem biztos" mellett döntsön. Vallásos környezetben nőtt fel,
.anglikán pap nagybátyjánál, itt hitéletet kényszerült élni, 'de ez egész
fiatalságában kényszer volt számára. A latin országokban megérzett vala
mit a katolikumból, de annak igazságát azonban átérezni nem tudta, csak
mint valami különös, színes élmény maradt meg benne, olyasféleképpen,
mint egy-egy sevillai bikaviadal vagy tarka délszaki fiesta. Különösebb
rokonszenvet nem érzett iránta, hősei között sincs senki, aki legalább
becsülettel élné a hitét, s neki, aki annyit foglalkozott a "végső dolgok
kal" - akár az élet, akár az írás titkának megismerése terén -, a meta
fizika mindvégig idegen maradt.

"Az élet szépsége" - idézi önéletírásában Luis de Leónt ....:.. "nem
más, míníhogy míndenkí a természetével és feladatával megegyezőn cse
lekedjék". Ha ezt vallja életbölcsességenek. akkor megtalálta az élet szép
ségét, Természete a szemlélődőé volt, ezt fejlesztette ki magában való
ságos művószetté, És ezt illusztrálják tnűvci, jók és gyengék egyaránt, 
it "Lisa of Lambeth"-fiJl egyik utolsó elbeszélés-gyüjteményéig, il "Végzet
játékai"-ig, - ezt bizonyítja egész kényelmes, íróníkusan sztoikus élete.
És a feladatát, aniit maga elé tűzött, ugyancsak utolsó szóig beváltotta:
megmutatta az életet, az embereket, és nem kommentálta őket. Minden
művére illik most megjelent nove!lás-kötetének eredeti címe: -"A körül
mények teremtményei", Miért élünk és miért kell élnünk, mik a felada
taink a világban és a világon túl, - erre sohasem felelt. Csak azt mondta
meg minden sorával, hogy ő miért élt és az ő feladata mi volt. Maga is
tudja, hogy kevesebbet adott, mint amennyit egy nagy írónak adnia kel
lett volna, de összefoglalván életének és működésének eredményeit, be
vallja, hogy mindig csak annyi akart Icnní., amennyi lehetett: Furcsán
rokonszenves-ellenszenves lényének a mértéktartás ez ismerete ad ran
got a képességeiken és lehetőségeiken túlduzzadó írói egyéniségek felett.
Ezzel a magatartással jellegzetesen a tegnap írója, egymagában fejezi ki
a századvég magatartását, az impassibilitévá vált voltériánizmusát. Min
den irása remek mulatság, a gyenge is és a formában remekművű is.
Olvassuk, oda kell figyeln ünk erre a kellemes hangra, melyből a nagy
realista elbeszélők akcentusát érezzük kí olykor. Már ma anakronizmus 
.ami friss benne, az is clúszik az idővel. Thurzó Gábor

VALLAsI IRODALMUNK rJJ
MűVEI. - A vallásos élet és tudás
benső elmélyítését szolgáló, hit
buzgalom, aszketika, vallási pedil
gógia terén mozgó új művek - az
igényekhez képest sajnálatosan
gyér - sorából első helyen egy ter
jedelmében is nagyszabású, több
mint ezerlapos imádságos könyvéről

kell megemlékeznünk. Címe: "Sze
ráfi lángok"; összeállitója a kiváló
ferences bölcselő és teológus - s
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egyben vallásos néprajzunk egyik
kiemelkedő művelője, - Dóm Ince.
A cím is, de a szerkesztő neve is
rávilágít a mű sajátos jellegére:
elsősorban a nagyszerű franciská
nus imaélet és misztika értékeít
teszi az imádkozó katolikusok köz
kincsévé. E franciskánus vallásos
ság kezdettől fogva határozottan
népi irányú, s mint ilyen, közösségi
törekvés ű, Dám Ince elsősorban eze
ket a szempontokat, ezeket a mély



ferences és népünk vallásos életé
ben élményien magyarrá avatódott
hagyományokat érvényesitette a
"Szer~fi lángok" megszerkesztésében,
ájtatosságainak és imádságszöve
geinek kiválogatásában..Müve, gaz
dagságában és teljességében, hiány
talan vezetője mind a katolikus
hívőnek, . mind a hivők közösséget
nek az egyházi év liturgikus drá
máján át. A ferences bensőségesség

melegével járja át a magánájtatos
ságot, a közös áhitatgyakorlatoknak

- pedig fokozott világossággal állítja
középpontjukba a kegyelmi világ
alapvető tényeit és a hit életünk
lényegét érintő misztériumait. Az
egyéni vallásos elmélyedés és a val
lás valóságainak közösségi átélése
oly szerenesés. oly modern s oly
tradicionálisan franciskánus módon
egyesül a "Szeráfi lángok"-ban,
hogy bizonyára az imádkozó hivek
szeretetében is méltó utódja lesz
századok magyar imádságos életét
irányító elődeinek, az "Arany ko
roná"-nak. "Szeretet kötelei"-nck.
(Magyar Barát kiadása, Budapest,
1949, a "Szent vagy, Uram" énekei
veL)

Igen hasznos, nagy hiányt pótló
munka Rajz Mihály áttekinthető,

könnyen kezelhető, világosan ós
élvezetesen megírt. külső formájá
ban is szerenesés. zsebkönyvszerű

műve, az "Elmélkedések a katektz
musból" (Korda kiadása, 1947).
Akárcsak Dám Ince imádságos
könyvét - vagy korábban Sik Sún
dorét, a "Dicsőség, békesség"-et ---,
ezt is a vallásosság pozitiv elmélyi
tésére. tartalmának tudatositására
való határozott törekvés jellemzi.
Mint maga a szerző is rámutat első

fejezetében, elsőrendű célja annak.
a langyos, kompromisszumos, pusz
tán csak_ "tudomásulvevő", de nem
"élő" kereszténységnek a leleple
zése és felszámolása, amelynek leg
árulóbb és legszégyenteljesebb jele
talán az Isten megrendítő valóságát
szentimentális hazugsággá fonv-
nyasztó "lstenke"-fogalom volt.
..Takarítsuk el lelkünkből ezt a torz

fölfogást"- írja Rajz Mihály s a
szenvedélyes, okos, férfias Isten
keresés útjait tárja föl a hivők előtt.

A "dogmából táplálkozó élet" útját,
a mai ember nyelvén, és a mai em
ber igényeihez, szemléltetésmódj á

hoz, látóköréhez alkalmazkodva.
Valóban illik könyvére a szabv á

nyos reklámszöveg, ezúttal azonban
teljes komolysággal: mint a valla
sos műveltség vezérfonala, "egyet
len katolikus könyvtárból sem hiá
nyozhatik".

Ennek a vallásos műveltségnek,

s egyáltalán a katolikus vallásos
életnek, magának a katolikus val
lásnak az alapja, forrása, szeglet
köve a kinyilatkoztatás, a szent
írás. Néhány évtizeddel ezelőtt még
jogos volt a panasz, ho,\(y a katoli
kusok többsége éppen ezeket a szent
szövegeket nem ismeri eléggé, rnert
nem olvassa eleget. Ma már világ
szerte észlelhető a szentírás iránti
érdeklődés nagyarányú föllendűlése,

az evangéliumnak - mondhatnók 
új "népszerűsége", ami nélkül
egyébként komoly vallási megúj
hodás elképzelhetetlen. Vannak
azonban a szentírásnak könyvei,
amelyekben sokkal jobban mélyed
hetünk el úgy, ha fölidézzük egy
kori környezetüket, hátterüket, tör
téneti talajukat. hogy aztán annál
meggyőzőbben világosedjék meg
előttünk örök ~rtalmuk és örök tar
talmuk időszerűsége, folytonosan
aktuális tanítása és parancsa. Ilyen
kettős tájékoztatást nyujt - egy
részt a történeti keretből, másrészt
a minden időkben érvényes "alkal
mazásróI - Kosztolányi lstván "Igy
szerétett az Isten" című műve, "be
vezetés az újszövetségi oktatóköny
vek (vagyis az apostoli levelek) és
a Jelenések Könyve olvasáséhoz"
(Korda kiadása, 1948). A munka
módszerében is igen szerencsés:
együtt nyujtja a szöveget a tudni
valókkal; igy a mindennapi elmél
kedés és szentírásolvasás céljára is
kiválóan alkalmas.

Ugyancsak a személyes és közös-
ségi vallásosság elmélyitésének
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szándéka sugallta Túrmezei Petetic
"Előkészítő oktatások az első szent
gyónásra és szentáldozásra" címu
művét, (Korda kiadása, 1947 )
A Kompromisszumos muítszázadí
gondolkodás a gyermekek előkészí

tését a szentségekhez járulásra jó
formán egyedül csak a hitoktato
föladtanak tartotta; holott a leg
jobb, pedagógiailag is kitünően kép
zett hitoktató munkájának sikere
sem lehet bizonyos, ha a szülők

nem osztoznak benne kellőképpen.

Túrmezei István könyve éppen ezért
szól nekik is. Módszere modern, lé
IEJktanilag szil?rda~ megalapozott,
~ nemcsak az evszazados gyakorlat
kikristályosodott 'elveít tartja szem
előtt, hanem a külföldí. elsősorban

francia gyermek-pasztoráció 'nagy
eredményeit.is. Külön értéke, hogy
ügyesen válogatott, szemléltető kis
történetei mellett a gyermeki val
lásosságot már ebben az első nagy
élményben szilárdan odakapcsolja a
forráshoz, a szentíráshoz.

Don Boscónak, a modern peda
gógia és a legújabbkori keresztény
ség e nagyszabású alakjának, az
Egyház e jellegzetesen korunkbeli
szeritjének nevelői világát ismerteti
meg, valóban riportszerű kőzvetlen

séggel, Fascie Bertalan könyve:
"Don Bosco nevelési módszeréről"

(Adám László Iorditása, Szalézi Mú
vek kiadása, 1948). Az olasz szerző,

a szalézi rend tízenkét esztendővel

ezelőtt elhúnyt büszkesége, egyíkr)
volt a Don Bosco-féle nagy hagyo
mány legkitűnőbb és legtevéke
nyebb örököseinek, maga is első

rendű gyakorlati és elméleti perla
gógus és szervező, a szalézí isk.olál~

és a turini egyetem tanulmányt
rendjének előkészitője. Műve egy
részt a mestert, Don Boscót szólal
tatja meg, másrészt a saját "nw
gyarázatait" kőzli - amíhez a for
dító szakszerű felvilágosító jegyze
tei járulnak -: így jóformán teljes
képet ad korunk egyik legnagyobb
és legsikeresebb nevelői vállalkozá
séról. Módszrt és eredmények e té
ren távolról sem korlátozódnak
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pusztán csak az iskolára; alapvetően

érdeklik a keresztény családot, ke
resztény szülőket is: hasznos irány
elveket adnak nekik és megmutat
ják, hogyan lehet és hogyan kell
ezeket az irányelveket a gyakorlat
ban alkalmázni, - hogyan lehet és
hogyan kell, az erőszak és kényszer
minél teljesebb mellőzésével, egész
emberré, egész jellemmé nevelni a
gyermeket.

Pataki Géza "Hivatalosak és vá
lasztottak" című könyve (Szalézi
Művek kiadása, 1948) elsősorban

papoknak és papnövendékeknek
szól, mégpedig "nem a sacerdetium
dogmatikáját fejtegeti; nem lelki
pásztori témákat tárgyal; a papot
akarja szembeállitani a papi esz
ménnyel, és ennek tükrözéséri ke
resztül önmagával, hogy belássa: a
pap első föladata saját maga meg
szentelése, mert az életszentség az
az erő, amelyen keresztül másokat:
a híveit is megszentelheti". Szán
déka szerint tehát nem elméleti,
hanem gyakorlati jellegű, s éppen
ezért tarthat számot a papságé mel
lett a hivők érdeklődésére. Ez utób
biakat ugyanis megismerteti a papi
életnek nemcsak szellemével, hanem
problémáival is; ugyanakkor pedig
rávílágít arra, hogy a maguk rend
jében és keretei között az Egyház
világi tagjaiban szintén bizonyos
"papi" lelkületnek kell élnie, mert
csak így munkálkodhatnak rendel
tetésük betöltésén, Krisztus titok
zatos Valóságának történelmi meg
testesítésén. (y. y.j

FRANCIA UTAZOK MAGYAR
ORszAC;ON. Birkás Géza könyve.
.- A szegedi egyetem kiadása. Sze
ged, 1948.

A szegedi egyetem érdemes fran
eia tanára, Birk ás Géza hosszú
évekre terjedő kutatásainak ered
ményeit foglalta össze ebben a kö
tetben. A magyarokat mindíg iz
gatta ,mit gondol róluk a külföld, de
különös kívácsisággal és szinte sze
rongó aggódássallesték, ha egy-



egy francia utazó nyilatkozott arról,
mit látott a nagy európai turisztí
kától sokáig igen félreeső orszá
gukról. Ennek az izgalomnak mé
Iyenfekvö társadalmi okai vannak:
egy olyan nemzet, mint a magyar,
melynek annyiszor és olyan sokáig
kellett küzdenie önálló létének el
ismertetéséért és saját öntudatának
felfedezéséért, minden külföldi meg
szelalásában saját létének igazolá
sát, öntudatának visszfényét keresi.
A közvetlen, nem éppen jóindulatú
szornszédon túl élő franciát pedig
elfogulatlan, vagy legalább is érdek
telen tanunak tartotta a magyar, mi
óta nemzeti öntudata határozottab
ban kialakult.

Ezért igen érdekes Birkás Géza
kőnyve. Benne megtaláljuk a leg
régibb középkor zarándokaitúl
kezdve a legújabb korig a külön
féle típusú, gondolkodású, célú uta
zók listáját, feljegyzéseiknek, köny
veiknek bő ismertetését.

Ezeknek a feljegyzéseknek a for
rásértéke rendkivül különhöző. A
magyar mult kutatója számára ter
mészetesen érdekességük a régiség
arányában nő, mert népünkről. or
szágunkról olykor villanásszerűen

festői, vagy legalább is hazai for
rásokból ismeretlen részletekre buk
kanunk bennük. A Zsigmond-kora
beli Bertrandon de la Brocquiére
például már leirja Szegedet. mint
egyetlen mérföldnyi hosszú utcáhól
álló nagy falut, a Tisza halböségét,
több ezerre becsült halászseregét.
Budán franciéul jól beszélő zsidókra,
francia mesteremberekre talál, töb
bek között egy Arrasból hozzánk ve
tődött szövőrnesterre. A II. Ulászló
jegyesét kísérő fegyverhirnök pon
tos leírást őrzött meg a fényes ce
remóniákról, lakomákról, melyek ezt
a fejedelmi nászt kisérték.

Kevésbbé ismeretesek a törők-'

kori utazók feljegyzései; ezek közül
nem egyet Birkás Géza ismertetett
először a magyar irodalomban. A
díplomáciaí küldetésben utazó Gue
briant-né kisérője, de Laboureur, cl

Felvídékről nyujt festői képet: el-

képzelhetjük, milyen különös érzé
sei lehettek ennek cl Varseilles le
vegőjéhez szokott úrnőnek, mik.or
az árvai utakon kellett átvergödníe,
majd a Vágon tutajon leereszkednie!
Arvában . csak egy pásztorral talál
koztak, aki "egy gyökérből való,
hosszú tülköt fújt, mely durva re
kedt hangot adott. Juhbőrből ké
szült ruhájában és lábbelijében
olyan volt, mint valami vadember".
Árvaváralja vendégfogadójában a
rossz levegő és a részeg emberek
miatt kénytelenek voltak a finom
nagyságák a pince pftvarán aludni.
A török harcokban résztvevő fran
ciák egyike-másika megütközik a
háború borzalmain: Bassompierre
szerint "nagyon kegyetlen dolog
volt nézni", hogy ölnek le a ma
gyarok nyolcezer törököt, akik az
adonyi sziget körül adták meg ma
gukat. A szent-gothárdi csatában
résztvevő hanciákatkisérő isme
re tlen pap leirj a az elpusztult or
szág képét (ezt a leírást Kosáry ta
lálta meg nemrégiben).

Sok helyen fatörzseken, rőzse

kötegeken, emberi hullákon jártak.
máshol a gyalogos katonáknak VIZ

ben kellett gázolniok, egyik kezük
ben levetett ruhájukat, a másikban
puskájukat tartva. A falvakban
senki sem lakott, lakóik az erdőben

bujdostak s ott rablásból, toszte
gatásb61 éltek. A franciák lépten
nyomon holtakba és haldoklókba
ütköztek, ezek jórészt a császári
hadsereg -hátramaradt katonái vol
tak, akik az éhezéstől elgyengülve
nem tudták folytatni útjukat s ott
hevertek a kerítések aljában, a ho
zótokban s a kátyúkban cipő, süveg
és fegyver nélkül. A haldoklóken
próbáltak segíteni, enni-inni adtak
nekik, a pap meggyóntatta öket.
Egy helyen egy asszony hullájára
akadtak, két gyermek volt mcllette,
az egyik meghalt, a másik még élt
és halott anyja emlőjét szívta.

A régi kép: a katonáival nem tö
rődő császári sereg siralma 'és az
ártatlan nép rettenetes nyomorú-
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sága! Bauffremont is felháborodva
jegyzi meg, hogya császári sereg
idegen tisztjei nem törödnek a
fegyverek dicsőségével és vissza
vonulnak, mihelyt a császár szol
gálatában meggazdagodtak. Des
hayes kitűnő megfigyelése, hogy a
török egyáltalán nem törődik a re
mek budai királyi palota karban
tartásával: "nem áldoznak egy csap
szeget sem rá, hagyjákbeomIani a
tetőt és elpúsztulni a szobákat: a
Iödolog az, hogy fedél alatt Iegyo
nek, egyebet nem kívánnak; ha ogy
szoba tönkremegy, inkább a pincé
ben húzódnak meg, semhogy vala
mit kőltsenek rá". Nagyon feltűnik

általában az utazóknak, hogy SZE

retik a magyarok a boritalt és Thö
köly kioktatja La Motray nevü 'len
-dégét - ez bevallotta: azért nem
igen látogatja, mert nem birja a sok
ivást, - hogy Magyarországon sér
tésszámba megy, ha valaki nem
iszik'a vendéglátó gazdával.

Különösen tanulságos ezeken az
útleírásokon keresztül, mint fedezik
fel apránként az Alföldet a francia
utazók. A régebbiek megdöbbenés
sel nézik a nagy pusztaságot s a
lakosság szerény életmódját, majd
lassan-lassan felfedezik, hogy a föld
itt más életmódot követel. De ez
már a legújabb idők vívmánya,
mikor az idő - Lcnau és Liszt nyo
mán - meghozza az alföldi magyar
cigány-romantikáját. Viszont a bre
ton Gustave de La Tour, aki hat
évet töltött Aradon és környékén
mint ulánus hadnagy 1843 előtt, VC-l

lósággal szerelmese lett az alföldi
síkságnak és a cigány-romantikMól
függetlenül fedezte fel honfitársal
a magyar életet. De a cigány-ma
gyar romantika halhatatlannak lát
szik: még maga Birkás Géza is ka
pott francia ismerősétől A mon ehet
Tzigane ajánlással könyvet.

Persze a romantikus írók, rnű

vészek, festők és zenészek galériája
is tanulságos, bár ezek, De Geran
don kívül, igen rövid időt töltöttek
magyar földön. Nagyjából az első
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világháborúval zárul a kötet, melyet
a magyarság lelkiségével és társa
dalmi kritikájával foglalkozók egy
aránt nagy haszonnal olvashatnak.

Eckhardt Sándor

SIRATO. Tőrők Sophie versei. 
(Baumgarten Ferenc Irodalmi Ala
pítvány kíadása. 1948.)

Fájdalom van e versekben, oly
elevenen, hiteles és gyötrő, hogy
láttán és vele érezten elhallgat rni n
den mérlegelés és bírálás, elhullgut
il megjelenési formát latolgató eszté
tizmus, s csak a megrendült "élvezö'
marad, szívében a költőasszony
együtt és továbbrezgő kínjával,
gyógyíthatatlan magányával. S ez
talán a legtöbb, amit versekről

legalább az olvasó szemszögéből

mondani lehet.
Valóban sirató énekek ezek,

indus özvegyek máglyáira gondo- .
lunk róluk; bár ez az asszony nem
meghalni akar, hanem élni tovább,
megsokasodott és óriásira növeke
dett feladattal terhelve: a maga életé
ben, eszméletében, kínjában tovább-o
életni nagy halottját. Ezeket a ver
seket és így csak asszony és más,
mint asszony, meg nem írhatta.
Vannak sorai, mondatai, olykor
csak egy kép, vagy egyetlen jelző,

melynél az olvasó döbbenten meg
áll, s egy pillanatra visszafojt ja lé
lekzetét. "Már csak énbennem do
bogsz!" írja a "Nálad a mérték"-ben,
és: "láthatatlan parancsaidra lehúnyt
szemekkel hallgatózom".

"Növök és tágulok és terjedek,
hogy ne szorítsalak, hogy ne

szenvedj.
Néma kiáltás, hogy elférj bennemI
Hogy élj I hogy élj! hogy élj!

Az "Almák" című vers, - talán
a kötet legszebb darabja -, asszo
nyian idillikus báj ában, szemben il

kérlelhetetlen enyészettel, valóban
kísérteties és megdöbbentő. Tudna-e
más, mint aszony, - a szó teljes
és legigényesebben leszűkített ér-



telmében asszony - olyan sorokat
leírni - mert érezni? - min t a
"Sem Angliát" első sorai:

Ma reggel, álmomból ébredve az
jutott

eszembe hirtelen: hogy nem voltál
sohasem

Görögországban - s szívem össze
facsarodott ...

és a végén:

... engem se, ki
olthatatlan szomjaíddal szomjú

hozom ...

Egy gazdag és teljes asszonyi lé
lek jajkiáltása e kötet; egy léleké,
aki nem fut meg a ráomló feladaf
elől, amit a nagy férfi párjának
lenni jelent, s vállalja akkor is,
amikor ez már csak kín és magány.

Sík llmű

Új MAGYAR PROZA. Bisztray
Gyula könyve. - Magyar Tudomá
nyos Akadémia, 1948.

Mintegy tizenöt éve vajudó vál
lalkozásnak utolsóelőtti kötete ez a
könyv. Horváth János "Magyar ver
sek könyvé"-vel indult el a sorozat,
melynek a magyar irodalom minél
szélesebb réteget felölelő, népszerű

bemutatása volt a célja. Költésze
tünk egy kötetbe sűrített antológiája
után a prózát három kötetre ter
vezték a szerkesztők; Kerecsónyí
Dezső "Régi magyar prózá"-ja a
XIX. századig terjedő anyagot gyüj
tötte egybe, Bísztray Gyulának most
megjelent második kötete pedig a
XIX. századról ad keresztmetszetet.
A harmadik kötet még nem jelent
meg.

Bisztray Gyula rendkívül gondos
és körültekintő válogatás alapján
szerkesZtette meg a művet. Kazin
czytól Arany Lászlóíg a mult szá
zadbeli irodalomnak csaknem min
den ágát megtaláljuk, az anekdota
tól a tárcáig, a regénytől a vezér
cikkig. Egyszersmind azonban élJ
pen ez a dícséretes" bőség és rész-

letesség az, amí az olvasóban Iá
radtságot, a tájékozatlanabbakban
bizonytalanságot okozhat. Deák fe
renc vezércikkei és Bernáth Gáspár
"Gazsiádái" rendkívül sok irányban
kalandoztatják el a figyelmet. Ter
mészetesen ez" is célja egy antoló
giának - amint azt a szerző ki is
fejti bevezetésének első soraiban -,
mégis felvetődik ilyenkor az antoló
giák örök problémája: mit is értsiink
ebben az esetben prózán (hiszen az
irodalom mégiscsak inkább szépiro
dalom). és ennek a fogalomnak ke
retén belül hol legyen aminőségi.

alsó határ. "
Az első kérdés különösen bony»

lult. Tudományos és kutató-érdek
lődést felkeltő szempontokat feltét
lenül figyelembe kell venni, és ek
kor máris minden az antológiába
kényszerül, legyen bár történettu
dományi értekező próza: ha viszont
inkább a nagyközönség érdeklődé

sére számítunk, fontosnak kell tar
tanunk az' irodalmi széppróza hatá
rait, már csak az áttekinthetőség,

a kor stilbeli egysége kedvéért IS.

A jelen esetben természetesen mind
két szempontnak érvényesülnie kel
lett, tekintve, hogy legalább úgy
készült az egyetemi ifjúságnak, rnint
az érdeklődő nagyközönségnek;
mégis úgy érezzük, néhány amúgyis
ismert, nem elsőrendűen szépíró, és
kortörténetileg nem különösebben
vagy nem csak úgy érdekes egyé
niség - (Deák felirati javaslat-u.
Vachott . Sándorné, Szendrey Júlia,
Veres Pálné, Székács József, Kos
suth Lajos, kiről újabban több on
álló antológia jelent meg) - teljes
vagy részleges mellőzésével egy
részt áttekinthető).Jb szépirodalmi
képet kaptunk volna, másrészt Gyu
lai és Jókai is helyet kaphatott
volna" még ebben a kötetben.

A másik szempont: aminőségi

elbírálás érthető és helyes ebben a
kötetben. Világos, hogy teljes 'képet
nem a kiválóságok egyeduralma,
hanem a kisebb írók jól csoportosí
tott bemutatása ad. Az irodalmil-iq
rnéltatlanul mellőzött Kuthy Lajos, a
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Puskin-fordító Bérczy Károly, Nagy
Ignác, Tóth Lőrinc, Csató Pál be
mutatása igen sok szempontot ad
hat szakdolgozat-témára vágyó ta
nárjelölteknek és érdeklődő, elmé
Iyülni kívánó olvasónak egyaránt
Szellemes megoldás műnek és bírá
latának egymásutáni bemutatása és
a kor legkedveltebb lapjainak (Hon
derű, Pesti Divatlap) legalább né
hány lapos bemutatása.

Külön kell megemlékeznünk a
"Történeti tájékoztató" szerény címe
alá rejtőzött bevezető tanulmányrol,
mely a mult század első fele irodal
mának talán első ponfos és minden
szempontot felölelő vázlatos ismer
tetése. Valóban igen sok újraérté
kelendő van e kor irodalméban. leg
alább annyi, mint a XVI. századé
ban. Ezt az újraértékelő folyemetot
van hivatva megnyitni az "Új ma
gyar próza" és annak bevezető ta
nulmánya.

Reméljük, hogy mihamar napvilá
got lát Bisztray Gyula nagyszabású
antológiájának befejező kötete; és
reméljük, hogy közönségünk mól
tánylása és érdeklődése más, nem
kevésbé fontos prózai antológiák
megjelentetésére és régi irodalmunk
remekeinek népszerű kiadására is
lehetőséget fog nyujtani.

Nemeskürty Istvein

OROSZ REALIZMUS. N. A.
Dobroljubov könyve. (Szikra
kiadása, 1948.)

.Dobroljubov a mult század köze
Dén élt; 1361-ben, huszonöt éves
korában meghalt. Esztétikai tanul
mányai mély' hatást tettek az
orosz demokratikus ideológia fejlő

désére. A Csernlsevszkij által szer-.
kesztett "Kortán;" munkatársa volt.
E folyóirat jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a liberálisok és a de-'
mokratikus haladás hívei szétvál
tak és a haladó' közvélemény fel
ismerte, hogy a liberalizmus milyen
veszélyeket hordoz magában. Az
orosz irodalom számos kiváló kép
viselője közel .állt a liberalizmus-
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hoz .és ezért az irodalmi kritika eb
ben a korban az eszmék harcában'
különösen fontos szorepet töltött be.

Dobroljubovnak halála után négy
kötetben összegyüjtött esztétikai
és publicisztikai művei közül a ma
gyar olvasók eddig csak az Oszt
rovszkij drámáival .foglalkozót is
merhették. Az "Orosz realizmus"
címen Lukács György elöszavával
megjelent' tanulmányok tehát szé
les érdeklődésre tarthatnak. számot.

Az első, "Mi az oblornovság?"
cimű tanulmányban Dobroljubov
párhuzamot von Goncsárov "ObI0

mov"-jának, Puskin "Jevgányin
Anyegin"-jének, Lermentov "Ka
runk hösé"-nek, Hereert "Ki a bű

nös?" című regényének, Turgenyev
"Rugyin"-jának, "Egy fölösleges
ember naplójá"-nak és "A scsigrov
szkiji járás Hamletjóv-nek fő alak
jai közott. Feltárja, hogy bármeny
nyire különbözö jellemek is Ohlo
mov, Anyegin, Pecsorin és a töb
biek, jellemük közös alapvonása,
hogy a magasabb törekvésről, az
erkölcsi kötelesség tudatáról, a köz
érdek elsőbbrendűségéről csak be
szélni szeretnek, de ha próbára ke
rül a sor, kiderül, hogy mindez
csak üres beszéd. Elveik nem igazi
sajátjuk, tetteiknek nem indítékai,
elveikből nem vonják le a követ
keztetéseket, és soha nem jutnak túl
azon a határon, ahol a szó tetté vá
lik. Nem rosszak, de romlottak; ta
lán nem is ellenszenvesek, de ijesz
tőek. Miért? Mert nincs hitük; mert
a mult jukban gyökerező jelenükben
már nem tudnak hinni, a jelenüket
fenyegető haladásban pedig nem
mernek bízni. Ezért céltalanok, tehe
tetlenek, tunyák, "oblomovok". Dob
roljubov tanulmánya nagy vihart
támasztott, forradalmi manífesztum
nak tekintették. Oblomov alakja
pedig a tehetetlenség nemzeti típu
sává lett.

A második, "Mikor jön el az igazi
nap?" című tanulmimy Turgényev
"Előeste" cimű elbeszélésével fog
lalkozik. A novella főalakja egy jó



jellemű, jómódú és jó nevelésű

lány, aki meghasonlik környezeté
vel, mert nem ad neki lehetőséget

hajlamai szerinti jó és bátor csele
kedetekre. Jelena tevékeny jóság
után szomjazik és boldogtalan, mert
nem tud boldogságot teremteni
maga körül. Dobroljubov benne
látja annak a szerenesés anyagi kö
rülmények közott élő orosznak a
típusát, aki fájdalmasan és meddőn

vágyódik saját jótettei után. Turgé
nyev talált Jelena szám~ra kiutat:
egy bolgár íorradalmárhoz fűződő

kalandos szerelemben. Dobroljubov
nem hisz ilyen kiútakban. őa Tur
gényev-féle megoldást csak szírnbo
lumnak tekinti: ime, oly sivár az
orosz középosztály férfiainak világa,
hogy egy derék nő csak egy ide
gen mellett találja még a helyét.
A tanulmányt mélyenjáró és finom
esztétikai és társadalomfejlődéstani

megállapítások szövik át.
A harmadik, "Fénysugár a sötét

ség birodalmában" című írás lénye
gében az Osztrovezkíj drámáiról
megjelent krítikák birálata. Dobrol
jubov kifejti itt azokat az esztétikai
szempontokat, amelyeket ma az
irodalmi realizmus irányadóknak
tekint. -

Eszerint a kritíkus magát .a mű

alkotást vizsgálja és ne azt firtassa,
mít akart az író szubjektive kife
jezni. Ne tartsa birónak magát, aki
nek joga van formalisztikus szem

.pontok szerint ítélni az író felett,
hanem tárj a fel a művet, fűzzön ma
gyarázatot a részletekhez, adjon
szempontokat a mü alapgondolatá
nak megvilágítására, hogy minél
helyesebben tudjon ítélni - .az
olvasó. Az irodalmi alkotás igazsá
gát nem az író következtetéseinek
szőrszálhasogató boncolásával kell
keresni, hanem azt kell vizsgálni,
mi egy jelenség karaktere, mi a he
lye a többi jelenség között, mi az
értelme az élet általános meneté
ben. Az a lényeges, hogya tények,
amelyekből az író kiindul, valósá
gosak legyenek, ábrázolásuk pedig

hiteles legyen. Az igazi nagy író
ezért talán igazabbat ír, mintsem
akart; a saját társadalmi és politi
kai meggyőződését meghaladva-és
megcáfolva olyan tényekre és ösz
szefüggésekre mutat rá, amelyeknek
feltárása talán nem is volt tudatos
szándékában. Igy kapjuk éppen
Concsárev és Turgényev írásaiban
a liberalizmus legélesebb bírálatát:
annak ábrázolását, hogyan buknak
meg e világnézet emberileg finom
és értékes képviselői ott, ahol az
élet próbára teszi öket.

Lukács György előszava hasznos
útmutatásul szolgál az olvasónak
Dobroljubov törekvésének megérté
sében és értékelésében. Birkás Andre

A HUSZONEGYEDIK UTCA.
Mándy Iván regénye. - Uj Idők,

1949.

Ha Mándyt eddig különös hang
járól, elbeszélésein.ek szomorú mo
notóniájáról "éltük fölismerni a
folyóiratokban, ebben a könyvében
egy mélyebb és izgalmasabb isme
ret beavatottjaivá lehetünk: a novel
lák egyhangú folyama két különvált
szólam deltáján át ömlik e regénybe.
A regény két szólam örvénylése,
egy régi és egy új hang küzdelmé
nek története; és - mintha egy
metronom ingája lengene a "égIetek
között - e történetben az idő egy
mással feleselő pillanatokká tagoló
dik, zenévé változik. Mándy zenéje
ben a régi szólam a látványé, az
új a hité s a végletek benne: egy··
felől naturalizrnusa, mely az élet
látható, állati valóságához tapad,
másfelől pedig lírája, mely többé
nem tud hinni abban, amit lát s még
sehol nem látja azt, amiben hisz.
Gáborban, a regény főalakjában a
földhöztapadásnak és a vakhitnek
pillanatai feleselnek egymással. Ez
a feleselés zene, de még egyelŐre

nem élet, már két kedélyállapot
egymásbaszüremlése, de nem valódi,



emberi összeöleltetése a végletek
nek: ez a zene még disszonáns.

/'\. regény arról szól, amit a' kül
város utcáin látni, az ember állati
nyomorúságáról, azt ábrázolja, ami
az emberekből látható, egy-egy rög
eszme esetlen körvonalait, de arról
is szól, amit nem lehet ábrázolni, a
láthatatlan huszonegyedik utcáról,
egy megfoghatatlan rögeszme szim
bohrmáról. Gazdag és érett natura
lista tehetséggel rajzolja meg az élet
összegyűjthető töredékeit, viszont
romantikusan gyermeki módon meg
szólaltatja az igazi tehetség sóvár
gását is a föl nem lelt teljességre.
Amit Mándy huszone'gyedik utcá
nak nevez, nem egy regényhős

álma, hanem annak a honvágynak
a mítosza, melyet saját figuráinak,
az életből kirekesztett és rögesz
méíktől exotikus alakoknak társasá
gában ő maga érez: megjárhatatlan
transzcendenciává nőtt hiány és
képtelen kozmosszá nőtt 'Üresség,
földöntúli hely, hol a boltos ingyen
ad narancsot s egész nap sétálni
lehet a ligetben. Csak könyve vé
gén döbben rá arra, hogy a teljes
élétet nem itt, nem egy utópiában
kell keresnie, hanem ott ahol min
dennapi életét éli, ott és önmagá
ban. Igazi regényt Mándy akkor
fog írni, ha abba azzal a. tudással
fog bele, amivel ezt befejezte.

Az út azonban, amit eddig a tu
dásig megtettünk vele, magában is
tanulságos. Szinte soha nem halad
biztos, kitaposott talajon és csak
nem minden verembe beleesik, amit
a könnyed idillikus írók -jómesszi
ről elkerülnek vagy nem is gyaní
tanak. A vergődés sötét pillanatai
követik egymást, az agyrém és a
szenvedély csapdáiban férfiak, nők,

gyermekek magános szűkölését fi
gyeljük: látjuk a Lehel-téren tőrbe

hullani az öreg nőbolondot s a
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labdapálya éji csöndjében kuporgo
gyilkosát is, aki nem akart gyil
kolni, látjuk a szerelmes léprement
vágyakozását a kettős megtisztu
lásra és ocsmány vigasztalódását
is: csupa barbárt látunk. De mi va
ditja el ezeket az embereket, ki
vagy mi üldözi ezeket a vadakat?
Miért van az, hogy a kisleány, kit
apja eladott a hitelezőknek, szülei
mocskos vitáját csak a meghök
kentő, váratlan hegedűszóval tudja
beléjük fojtani és nem tehet többet
se értük, se önmagáért? Az író tra
gikus impresszionizmusa azzal pró
bál hitelt szerezni utópiájának, hogy
az ilyenfajta kérdést visszafojtja,
megállapítja a megrontó közöny tü
neteit, dc ekaít már nem kutatja
s a sívárságra szemfedőül ráborítja
részvétét. Stílusának ez a fordulata
tereli alakjait az egy-két oldalas
pillanatképek zsákutcájába, abba a
hihetetlenül elrajzolt magányba.
mely sehogyan sem képes epikai
mondanivalóvá lenni.

Ez a könyv egy kitűnő novellista
érett 'tehetséggel vállalt iskolája,
első ismerkedése a mai regény fel
adataival. Úgy gondoljuk, hogy ilki
a mai élet ábrázolásának' nehézsé
geihez annyira közel merészkedik,
mint Mándy, annak egyszer meg
kell találnia rájuk a megoldást is.

Rozgonyi Iván

HOMÉROSZI HIMNUSZOK. De
vecseri Gábor fordítása. - (Új Idők,
1948.) ,

Mikor ezt az elegáns, csinos kö
tetet a kezünkbe vettük, önkényte
lenül eszünkbe jutott Devecseri Gá
bor két korábbi hasonló című for
ditás-gyüjteménye. Az elsőben hat,
a másodikban tizenegy himnuszt ta
lálhattunk, s előttük olvashattuk
Kerényi Károly remek bevezető ta
nulmányait. Meg kell vallanunk,
ezúttal kevésnek találtuk a függe-



lékként közölt rövid, lexikális ada
tokat. Bővebb útbaigazításra lenne
szükségünk, hogy rendet teremtsen
a himnuszok bonyolult vílágábun,
az istenek" összevisszafonódott éle
tében. Valamít segít ugyan, hogya
bevezetés megvilágitja e himnuszok
szerepét az ókori liturgiában (ha sza
bad így mondanunk), de az isteni
tö,rténetek rejtelmeíben így is ki
csit vaksin botorkálunk. Devecseri
ugyan azt írja a Kísérőszóban:

nA költemények azáltal, hogy egy
egy istenség jelleget történetté
bontva mutatják föl, inkább magva
ráznak, semmint magyarázatot igé
nyelnek". Ez a magyarázat azonban
inkább csak a klasszika-filológia
szakértőjének férhető hozzá közvet
lenül, a járatlanabb olvasónak
szüksége van a vezetőre, aki meg
ismertesse és a mi fogalmi és kép
zeletkörünk számára lefordítsa en
nek a világnak önmagában minden
bízonnyal világos és érthető nyelvét.

Tartalom szempontjából örvende
tesen jelentős gazdagodást jelent a
magyar . müfordítás-irodalom szá
mára ez a kötet: szemelvények he
lyett itt már a himnuszok teljes
csokrát olvashatjuk. Némelyik nem
több, mint az isten vagy istennő

ünnepélyes megszólítása az ünnep
kezdetén, de nem egy remekmű is
van köztük. Legjelentősebb~ termé
szetesen a hatalmas Apollon-him
nusz.

A fordító utal az előszóban arra,
hogy mennyivel színesebb, gazd~
gabb, érzékibb világ ez, mint volt
az llias és Odysseia világa. Ezt a
gazdagságot, ezt az érzékiséget, eze
ket a dús, buján föllángoló képeket
szinte hiánytalanul megkapjuk a
fordításban is. Emellett azonban nem
hallgathatjuk el azt sem, hogy ~gy

két helyen talán lehetett volna ta
lálóbb, többet mondó s talán helye
sebb képet is találni.

Nagy erőssége a fordításnak a
folyamatos, jól gördülő, értelmileg
is zökkenésmentes fogalmazás. Az
egyes sorok készségesen kapcsolód
nak egymáshoz és erőltetés nélkül

fűződnek össze nagyobb egységekbe,
Látszik, hogy a költő nemcsak soro
kat fordított, hanem iparkodott le
hetőleg egészében megragadni és
visszaadni a forditandó anyagot.
Különösen szembeszőkö ez a töké
letes kerekség a kisebb himnuszok
ban.

Devecseri kétségtelenül művészi

és nagyértékű fordításaival szemben
csupán egy ponton kell bizonyos el
lenvetést tennünk: a versek, a hexa
meterek zenéjét illetően. Ha meg
nézzük a görög szövegeket, első ol
vasásra feltűnik, hogy milyen tisz
tán és zökkenők' nélkül peregnek
a sorok (eltekintve egy-két szem
melláthatóan megromlott szöveg
részről). milyen frissen és tempera
mentumosan, mennyire a sok dakty
lusra van építve zenei hatásuk. A
fordításokban viszont gyakran talá
lunk e friss sorok helyett laposakat,
fáradtan vonszolódókat. Gyakran
használ olyan sorokat is, melyekben
elhagyja a kötelező utolsó-előtti

daktylust. Ilyeneket az eredetthen
is találunk, de a Démétér-himnusz
kivételével (ahol a Démétér név
nem fér el másképp a mértékben)
aránylag nagyon keveset. Úgy H
nik, a fordító maga is észrevette

.hexametereinek vontatottságát, mert
helyenként szembeötlően törekedett
rá, hogy frissebbé, pergőbbé tegye
őket. E célból azonban olyan eszkö
zöket is megengedett, melyeket csak
erős fenntartással fogadhatunk el:
megnyujtott rövid szótagokat, meg
rövidített olyanokat, melyek nyel
vünkben természetüknél fogva hasz
szúak. Divald lstvoin

VAKARCS ÚRFI. Végh György
meséje, - Egyetemi. Nyomda, 1948.

Végh György "Vakarcsúrfi"-ja
messze felülemelkedik gyerek-köny
veink átlagán. Jobb és értékesebb
az író korábbi öt mesekönyvénél,
mert itt már teljesen a maga hang
ján szól. Aki kezdettől figyelemmel
kísérte Végh György költői útját,
a "Vakarcs úrfiv-ban első verses-
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köteteínJk üde játékosságát, gazdag
ötletkészségét, fríss humorát kapja
vissza. Egy kís kutya "mondja el"
élettörténetét, vándorlásait Móci
Macával. a hiú cicával. koplalásaí
kat és kalandjaikat Pocokkal, az
egérrel, Bernbulival. a buldoggal. aki
a kutyacírkusz ígazgatója volt, és
Kócossal, az örökké didergő kutyá
val, akit nem tudni miért neveztek
el Kócosnak, mert egy szál szőr

síncs rajta, és dideregve mindig azt
hajtogatja: "nem fázom, nem fázom,
dehogyis fázom". Valamennyí figu
rája' némileg a trükkfílmek hősei

vel rokon, a mese Iordulatai vnéhol
il hagyományos népmese-formulák
tudatos fejreállításának tünnek. Pél
dául az állatok, amínt "mennek,
mendegélnek", egy bizonyos távol
ság megjárása után, ezt a népme
sékben és a hagyományos meseví
lágban páratlan kérdést teszik föl:
"Tulajdonképen hova is megyünk,

-és míért ís megyünk?" A meseha
gyományok megfrícskázása és a
trükkfílmekre emlékeztető groteszk
ség azonban nem zavarja a könyv
mese-jellegét, inkább felfríssítí a
megszokott kereteket. Végső fokon
pedíg nem szakad el az aesopusí
hagyományoktól: állataí embert tu
lajdonsággal rendelkező lények; de
kíhasználja azokat a lehetőségeket

is, amit az ember Íntuició-játéka
nyujt: amíkor a beleélés és a kép
zelet segítségével valamely állat
világába helyezkedik, egy kutya
szemével próbálja nézní a világot.
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A "csíba" szóra megjelenő hatalmas
békában, akí a kutyát hálából, jó
tette jutalmául, mínden kérlelés el
lenére békává akarja változtatní, ki
ne ísmerné föl a hálálkodásával
nyűgösködő ember típusát? Végh
György állatfíguráíról ís elmondhat
juk, amit Radnótí Míklós a La Fon
tame-mesék állataírói írt, hogy "a
farkas - farkas, és a róka - róka,
igazándi róka, tökéletes, és épp ezért
embert róka is, - udvaronc".

Bármennyíre átszövik is Végh
György meséjét a játékos ötletek
és fordulatok, meg a hagyomány
iránti csúfondárosság, a mese min
den fíguráján érezní, hogy emberi
tapasztalatokból és lelki észrevéte
lekből szövődött alakok. De ezek a
tapasztalatok már a modern ember
tapasztalatai: bonyolultabbak, össze
tettebbek és esetlegesebbek, és a
belőlük formálódott mesefigurák
sem képviselnek olyan karakteroló
gíai "tíszta típust" , mint Aesopus ál
latai. Végh György meséjének lelki
tartalma úgy aránylik az aesopusi
példához, mint egy modern pszicho
lógiával megalapozott írodalmí
portré Plutarchos életrajzaíhoz. Eb
ben rejlik a "Vakarcs úrfi" felnőt

tekhez ís szóló jelentése; moráli s ér
téke is ebben keresendő. Néhány
kevésbbé sikerült szójátékszerűöt·

let leszámításával, humora is zavar'
talan élvezetet nyujt. Köpeczí Bócz
István művészi rajzaí pontosan ki
fejezík a könyv jellegét és légkörét.

Vargha Kármán
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