
KÖNYVEK

DOCTOR FAUSTUS
Thomas Mann regénye. 1948. (Athenaeum.)

Thomas Mann új regényét. a Doctor Faustust úgy harangozta be a vi
láqsajtó, söt néhány kritika is úgy emlékezett meg róla. mint amelyben a nagy
n~et emigráns író népének a nácizmus szörnyü bukásába torkolló végzetes
útját mutatja be.

Talán joggal várták ezt attól a Thomas Mann-tól. aki annyíra kíábrán
dult saját fajtájából. hogy nem is óhajt többé visszatérni körébe és lehet.
hogy tőle magától sem állott egészen távol ez a szándék. Ha így van. ebből

a szándékból csak keveset és azt is inkább közvetve sikerült meqvalósítanía.
Mint német sors-reqény, a valóság talajától elszakadt mű a "Doctor Faustus"
és életszerűnek legfeljebb az első világháború előtti részeket érezzük benne.
Ezek sem adnak azonban átfogó társadalomrajzot, hanem inkább csak epizód
szerűen villantanak fel egy-egy aprólékosan kidolgozott képet a századforduló
körüli Heidelherq egyetemi életéből. vagy a századeleji München művészvilá

gának társadalmából.
A könyv tartalma Adrlan Leverkühn, egy elképzelt zseniális zeneszerző

élettörténete és pályafutása. Ezt azonban nem az író beszéli el nekünk, hanem
helyette - első személyben irva - a főhős eqyík gyermekkori barátja. akí
Adrian egész életét figyelemmel kísérte. amolyan "confident" szcrepet játszva
mellette, és aki állandóan a maga szubjektív megjegyzéseivel kiséri az általa
leirt eseményeket. Ez az első pillanatra szokványosnak tűnő elbeszélő forma.
mint az alábbiakban még látni fogjuk. ezúttal lehetőséget ad az írónak arra.
hogy kibujjék az alakjaiért vállalt felelősség alól és adósunk maradjon azzal,
amire a legkiváncsibbak lettünk volna. De erről később.

Míröl szól a "Doctor Faustus"? Mert Adrian Leverkühn viselt dolgai és
gyászos vége csak tartajmát adják. Tárgya a démoni elemek szerepe az em
berí magatartásokban és különösen a művészi alkotásban. Olyan kérdés. amely
. __. tudjuk - mélyséqesen érdekli Thomas Marnit. A "Faustus" kapcsán sok
szor úgy érezzük. egész metafizikája tulajdonképpen ezekre a démoni ele
mekre korlátozódik.' Abból a homályosan megfogalmazott emberentúli világból,
amely a Thornas Mann-könyvek cselekménvét rendszerint átszövi, csak a dé
moni az, amellyel az ember közvetlen kapcsolatot találhat. Ha van transzcen
dencia - s hogy Thomas Mann igazán hiszi-e. hogy van, az a "Doctor
Faustus'l-ból még kevésbbé derül ki, mínt egyéb írásatból. -- akkor abból
csak a sátáni az. ami az ember számára megfogható. Egyedül az játszik köz
vetlenül bele az emberi vonatkozásokba. Ez abelejátszás vtsszariasztő. kü
lönösen az olyan emelkedett humanista szernlélet számára. amilyent Thornas
Mann a "Faustlls"··ban is a legfőbb emberi jóként ígyekszik elénk tární. De
ez 'a visszariadás nem a hívő lélek megborzadása a Gonosz hatalmától, csak
afféle finvássáq a szellem birodalmának míndcn olyan tényezőjével szemben.
amelyet a thomasmanní értelmű humanizmus a maga látszat-harmóniájába nem
tud beilleszteni és 'ezért tisztátalanságnak érez.

És ez talán a legdöntöbb szempont. ha mérlegre tesszük azt a vérszegény
vlláqnézetct. amelyet vajmi kevés programmatikus erővel a Doctor Faustus
közöl velünk.

A rernekmütöl, de még a közepes irodalmi alkotástól is joggal várjuk el,
hogy - bármelyik oldaláról közelítse is meg az életet - mindenképpen tudo-
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.masul vegye azt, hogy ez az élet végső fokon a jónak és rossznak harcából
áll és ebben a harcban az írónak állást kell foglalnia. Ez az erkölcsi állás
foglalás még akkor is kötelező, ha az írónak egyébként egészen sajátos nézetei
vannak a jót és rosszat illetően. Thomas Mann. illetve a helyette elbeszélő

.Serenus Zeitblom borzadállval eltelve illeszti be történetébe azt a párbeszé
det, amelyet Leverkühn feljegyzései között talált meg s amelyben a zeneszerző

a sátánnal folytatott alkuját és szerzödését ir ja le. A gonosz fejedelme egy
olaszországi kis városkában látogatta meg Adrtant. Az egyébként zseniálisan
megirt párbeszéd mindenesetre úgy van megfogalmazva, hogy a szkeptíkusabb
olvasó nyugodtan tekintheti az egészet Leverkühn fantazmagóriájának is. Akár
valösáqosnak, akár szimbolíkusnak érzi is azonban valaki ezt a jelenetet,
semmiesetre sem fogja osztani az elbeszélő iszonyatát és megrendülését. Nem
rníntl.a nem tartaná riasztónak. hogy valaki eladja magát az ördögnek. hanern
azért. mert Leverkulm elhatározásából hiányzik rninden, ami emberileg rnoti
valná. Aki akar ilyen. akár olyan formában eladja magát az ördögnek, vagyis
a bün útjara lép, az egy bizonyos pillanatban teljesen szabad akarattal a
rossz mellett foglal állást a jóval szemben. Ez az erkölcsi állásfoglalás
- amelyben külonben mindíg van valami lesujtó és meqrendítö - úgyszól
ván teljesen hiányzik Leverkühn rnaqatartásából. Valami furcsa predesztináció
szánalomra méltó áldozatát látjuk benne, de a szánalmat is inkább az eszünk,
mint a szivünk érzi.

És itt kell visszatérni a regénynek fentebb már emlitett elbeszélő forrn-i
jához. Ha. az író oratio obliquá-ban mcséli el történetét. föhösét állitja a
középpontba és rníndazt, amit róla elmond, hitelesnek fogadjuk el és jellemét
cselekedetei. illetve a cselekedeteknek az író által velünk közölt rugói alapján
ítéljük meg. Ha az iró az első személyes elbeszélő formát Választja. rendsze
rint maga az elbeszélő a Iöhös, de míndenesetre az események annyiban kap
nak jelentőséget, amennyiben az ő szeméri keresztül látjuk őket. Mílven állás
pontot foglaljunk el azonban az olyan regénnyel szemben, amelynek eibesz'>
lője saját magát igyekszik mindenképpen háttérbe szoritani, mellekfiquraként
feltűntetni, ugyanakkor azonban főhősével szemben maga is értetlenül áll?
Vajjon hitelesnek fogadhat juk-e el mindazt, amit Serenus Zeitblom nekünk
Adrian Leverkühnröl elmesél! Ö végeredményben meglehetősen egysikúan
látja a világot és - noha katolikusnak mondja magát - a lélek útjának
nagy szakadékaival szemben teljesen értetlenül áll. Ezért nem érezzük eléggé
meggyőzőnek, ha elmondja, mennyire megborzadt höse életének egyes for
dulátai láttán. Magunk szerétnénk meqborzadni, ha ehhez elég anyagot kap
nánk Leverkühn egyéniségéről. Ennek jellemzésével azonban adósunk marad
az elbeszélő. A gyermekkori környezet és a fiatalkori behatások thornas
mannlan mesteri rajzán túl. a későbbiekben. a Iöhös lelki fejlődésének bemu
tatására úgyszólván kizárólag rnűvészi munkájának és müveínek leírását
használja fel.

A zene művészi mondanivalójának szavakkal való értelmezésében és "meg
maqyarázásában" rníndíq van egy adag - pestiesen szólva - halandzsa. Ez
természetes is. A szö csak mögötte kulloghat a művészi kifejezésnek. ha nem
a saját területén mozog. De mit szóljunk ahhoz, hogy valaki terjengős oldalak
hosszú során keresztül elemez olyan zenét, amely nincs is? Persze meg lehet
érteni, hogy ez a feladat izgató lehet. Egy-két lapon érdekes is. De ha egy
ötszáz lapos regénynek ez a gerince, fárasztóvá és merjük kimondani
unalmassá válik.

Leverkühn fiatal korából még kapunk otthoni és iskolai miliöraizot. és
sokat megérzünk az alakok és események társadalmi hátteréből is. Életének
későbbi szakaszából azonban - művészi alkotó tevékenységének virágkora a
két háború közötti idöszakra esik -:- szinte semmi mást nem kapunk, mint
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egy elképzelt zene hosszadalmas leírásait. Hogy az a szellemi zűrzavar és
célját még meg nem talált mítosz-keresés, amelyet Thomas Mann a heidel
bergi egyetemi évek kapcsán olyan ragyogóan exponál, közben meghozta gyü
mölcseit és Németországat a szellemi káosz szélére vitte: mindebböl már sem
lilit sem látunk. Adrian Leverkühn kinő a társadalmából. 'kinő a környezetéből.

Nem szírnbölum, de nem is húsból-vérből való ember. Valami ezoterikus,
en"iberentúli lénnyé válik, akinek a sorsa - miután nem tudunk kapcsolatot
találni vele - nem is érdekel túlságosan.

Mindennek kapcsán az ember nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy
az idő eljárt Thomas Mann felett, de talán a thomasmanni világkép felett is.
Ö maga kivülről nézi a világot, amelyben él és amelyet már nem igen ért
meg. Közben mintha visszasírna valamit, amiről ő maga sem tudja, hogy mi.

Ami a régi maradt és helyenként .még a régi fényében csillan fel. az a
varázsos thomasmanni elbeszélő stílus. Sajnos. Gáspár Endre fordítása mín
den becsületes törekvése ellenére ebből csak keveset tudott átmenteni. Nyilván
nem az ő hibája ez. Thomas Mann azok közé az irók közé tartozik, akiket
úgyszólván lehetetlen híven átültetni. Vannak fejezetek. ahol szinte érezzük,
milyen keservesen küzdött a fordító az előre-hátra utaló tekervényes német
rnondatszerkezetekkel. A sok különleges és csak a németben használható ki
fejezésmódról nem is beszélve. Igy azután akadnak olyan erőltetett megoldá
sok is. mint mikor pl. az egyik heidelbergi teológiai professzor. aki szerét
amúgy komázva beszélni az ördögről. egy régies kifejezést is használ a pokol
fejedelmével kapcsolatban. A magyarban ez ..urdung" lett. Az eredeti német
kifejezés valószinüleg találóaII jellemzi a professzor stílusát. a magyar olva
sónak azonban - a nyelvészek kivételével - az "urdung" nem mond sem
mit. Ilyen esetekben talán helyesebb az eredeti kifejezést megtartani és inkább
jegyzetben megmagyarázni. Az ilyen kisebb-nagyobb zökkenőktől eltekintve a
fordítás síma és élvezhető.

Míndent összegezve. a regény ha nem is méltatlan a thomasmanni élet
mühöz, nem is gazdagitatta azt lényegesen újabb szinekkel. Fáradt és fárasztó
írás. ha helyenkint Je is bilincsel. Doromby Kérolu

GALAMB-RöPTÉBEN. [enkooicli
Ferené új versei. - (Athenaeum.
1948.)

Idestova húszéves költői pályáját
visszafelé mérve, s szemügyre véve az
utolsó évtized lerakódott vers-rétegeit,
megállapítható, hogy [ankovích Ferenc
eredeti alaphangja, a mélyen buzgó és
dohooó hatalmas férfi rnellkasból fel
törő 'Berzsenyi-hang, nem változott.
De változott körülötte a világ; neki
szilajodtak, körhíntásan forogni .kezd
tek. majd egymásra torlódtak a dolgok
az addig utált, vagy elviselt rendben
megmeredt hazában. Ehhezképest ver
seinek harmóniája. építésük szabályos
sága is meqzllálódott: a verstornyok
meqdöccentek, mint Bolognában. a ha
rangok félreverödtek, s hirtelen min
den repülni kezdett valami révület fel
höjén, - mint amikor egy jégtábla el
szakad a parttól és sodorni kezdi a raj-

tarekedteket. Azóta úgy cseng az em
ber fülébe Jankovich vers-hangja, mint
az Eötvös-elbeszélés sodródó halászai
nak halotti éneke...

A meg-megtört zenéj ü verssorok
kakofóniája, a nekilódult képzettársi
tások hármasuqrásaí, jelzők és hason
latok. melyekre tán csak a rokonlélek
ben támad visszhang - róják a zak
latott és lelki-testi viszontagságokkal
teljes kor grafikonját, melyben élünk.
S lehetne [ankovích alkotói naqysáqá
nak jobb bizonyítéka, mint éppen ez
az. ijesztően zegzugos grafikon? Emberi
érzékenvséqében minden egyéní és kö
zösséqí bántalomra felrezzen. a rnűvé

szí önkiélés és elégtételkeresés ősztö

nével pedig milliók helyett kiált. Ha
ezek a versek klasszikusan csiszolt ra
qvoqásban, hegyükben raffínált csatta
nék érckakasával regélnének a nehéz
időkről. akkor kellene [ankovích te-

421



hetségében és igazságában kételked
nünk. .L'áqe fait que ron finit par
pouvoir écrire des choses assomantes"
- állapítja meg Paul Valéry a má
sodik világháború idején, Nos. némely
őrjöngve átkozódó. jobbra-balra sze
ges buzogánnyal hadonázó [ankovích
vers tökéletesen ígazolja ezt a megál
lapítást. Még megenyhülés és fellélek
zés ihlette versei is. az idillek is ex
presszíonista tablők száguldó ecsetnyo
maival ütnek homlokon (Galamb-röp
tében. Éq és föld. Cédrus).

Olykor a tehetetlen dühöngés hatá
rain születtek ezek a versek; láncos
kutya vicsorog ígyakaróval szurkáló
pimaszra (Fohász a verem fölött. Föl
lebbezés). Máskor allegóriában keres
megrázó kifejezést. s meghajszolt. meg
nyúzott dámvad képével érzékelteti a
háború hajtóvadászatán halálraalázott
Embert. (Holt szarvas könyörqése.)
S ha világnéző magatartása nem éppen
mentes a megbolydult társadalmi kép
letek útvesztőjébe tévedt ember ellent
mondásaítól: ez is a komplex. nyugha
tatlan és kérlelhetetlen művészi alkat
bélyege. olyan tartomárivé. melvben az
igen és a nem. az élet és a halál. a
hit és a kétség szímultán fönséoben
van jelen. Az encíklopédisták-aufkle-

. rist> k népbe oltódott tagadásai mellctt
megfér ebben a lelki tartományban az
Isten és Egyszülött Fia. apácák és
Szent Cecilia. szent orgonaszó és to
mérdek angyal - megférnek. mon
dom. sőt valami paraszti barokk töm
keleg rézarany mennyezetén ékesked
nek. Szintúgy kieqész.ítí és hitelesíti
egymást a háborús reménytelenség. s
a háború utáni ujjongó bizakodás: a
letört derekú. de új hajtásokkal eleve
nedő hatalmas fa lélekzetvétele. élet
érzése. (Romhalmok fölött.]

Keressünk tudatosságot. őriismerő

költöi üoveskedést ebben a vizioná
riusban? Nem tudom feltételezni más
indíték jelenvalóságát. mint a mélyen
gomolygó és formába kivánkozó ősz

tönös alkotóerőér. Verseinek kis szá
zalékában rníndazonáltal kimutatható
bizonyos. nem mindig szerenesés stíl
romantika. (V. ö. Magyar- és idcqen

népdal-inspirációi.) Némelykor régi köl-
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tök, sőt. nem sértésül: sanzonok mód
szeréve. rneqválaszolhatatlan kérdése
ket tesz fel önmagának. (Az égre ir
nám. Szépség siratása. Nyaresti dal.)
Ilyen "végső kérdésekböl" tevődik

össze az utolsó évtizedek egyik leg
megkapóbb magyar versének első

szaka:

Kié volt hát a szépség a világban?
Kié volt ifjú ajkamon a dal?

-Hová lobogtak el. micsoda lángban,
micsoda táncban, szirom és kaca]?

(Szépség siratása.)

Nyelvi gazdagsága révén képes arra.
hogyalegmegfoghatatlanabb halluci
nácíót is érzékelhetővé tegye.

Tündérek fiának mondja magát. Az
Éqen-földön otthonos. erdön-mezön já
ratos. ördöqqel-anqyallal harcoló (s
kicsit cimboráló), korlátaiból kitört
ember: igazi költő.

Jékely Zoltán

HATS6L:É:PCSö. Hol/ós Korvin
Lajos regénye. - (Athenaeum.}

Ez a négyszáz oldalas regény 
vallomás. A börtöncella magányában
mondja el benne életét Báva Vendel.
akire akasztófa (esetleg életfogytiglani
fegyház) vár a íötárqyalas után. kéj
gyilkosság miatt. Báva a hátsólépcsők

lakóinak a kategóriájába tartozik.
negyven évig lakott a Körút egyik
bérházában. ahol az utcai frontot nem
kötik össze folyosók a hátsó traktus
sal. az apja munkás, de ő kercskedel
mit végzett. s egy bank irattárába ke
rült tisztviselőnek. Keshedt. félszeg
emberke. .Lüke Vendel'i-nek, meg
..Hólyag Vcndel't-nck csúfolják a ház
ban. holott alapjában véve talán egy
szerűen csak jó ember. nem idióta.
Kevés öröm éri. a megaláztatásokat
viszont le tudja nyelni. s a szegény
ségét is elviselhetővé teszi szelidség
gel és lemondással. Igazi keserűséget

csak a nőkhöz való viszonya jelent
számára. amely nem jut túl a pénzért
vett szerelern nyomorúságán. EIfy
szürke délután különös dolog történik
vele: Kalmár királyi tanácsos. a hatal
mas és gazdag háziúr. az első traktus



tízszobás lakásának félelmetes rnéltó
sá gosa, leányát, Tesszát, férjhez adja
Báva Vendelhez. Tessza qyönyörű,

gőgös, művelt és ... várandós. A "férj"
álmainak beteljesedését reméli. s nem
fogja elhinni talán még az akasztófa
alatt sem, hogy neki csak a megvásá
rolt és megvetett eszköz szerepe jutott
ebben a csúnya ügyben. A család
tönkremegy. Tessza hamarosan meg
szökik valakivel, s leánykáját, Adrten
net, Báva úgy neveli és szeretí, rmnt
ha édes gyermeke volna: sőt nyolc
tíz év rnúlva még annál is jobban,
mert a lány anyjára hasonlít: színtén
gyönyörü, gögös és kegyetlen. Tizen
négy éves korában már fejlett nő. Az
iskolában lop, kicsapják. a masamód
nál is lop, s megszökik egy fiúval.
Báva sikkaszt, hogy jóvátehesse a
kárt, s felelősségre vonja a leányt,
amikor az néhány nap. múlva, elbukva
és kifosztottan. hazajön. Szándéka
azonban kisiklik, akarata démoni erők

hatalmába kerül. s a felelősségrevo

násból gyilkosság lesz. "Szeretlek!"
-- orditja, amikor az iszonyú birkózás
közben megfojtja gyámleányát.

A regény nem filozofál és nem ana
lizál, de a művészet eszközeivel oly
tökéletesen teszi át szavakba az ele
tet, hogy benne, az olvasón kívül, a
bölcsész is, meg a lélekbúvár is hiány
talan és hiteles anyagot talál a felto"
lakodo problémák meqoldásához, Meg
döbbentöcn éles fordulatai lélektani
lag és logikailag kétségtelenül igazak.
A hős élete túlságosan egyoldalú be
állítottsáqba szorult, annyira, hogy
lényének tudattalan része csak egy
ilyen forradalmi kirobbanással tudta
létrehozni a kieqyenlitést, Milyen sze
repet játszott itt az első- vagy hátsó
lépcső, esetleg a történeti háttér? Ezt
nem lehet egy-két szóval eldönteni.
Tény azonban, amit e vallomás iga
zol, hogy Báva soha egy lépést se
tett a teljesség felé. Nem tudott lelki
leg nőni, állva maradt az infantilizmus
fokán s fejletlen tudata az első komoly
megrázkódtatáskor kiszolgáltatta az
állat-léleknek, amely bensőnk legalján
éhesen les valamennyiünket.

F. B.

LYDIA BAlLEY. Kenneth Roberts
regénye. - (Dante kiadasa. 1949.)

Történelmi háttérbe helyezett ka
landregény. Az események színes és
izgalmas áradásában érdekes ember
tipusok rajzanak. A XIX. század eleji
Amerika alakjai: az elfogultságában
gonosz és erószkos Chase bíró, 3 fel
világosult és bátor Hamlín, a számító
Harriett és az önfeláldozó Lydia,
Haiti szigetének felszabadult, majd
Napoleon támadó hajórajától újból
nyomorúságos rabszolgasággal fenye
getett néqerei, tábornokok és hajós
kapitányok. Az író emberábrázolása
azonban kissé elnagyolt, azt is mond
hatnánk szeszélyes. Mig egy-egy sze
replöjét plasztikusabban kidolgozza,
másokat valami romantikus naivitással
hoJ angyalian jóknak, hol ördögien go
noszoknak fest. Ábrázolásának rnind
két módjában hiányzik azonban a bel
ső megokolás, a szereplök gondolko
zásában történő folyamatok feltárása.

Csupán a regény első fejezeteiben
érinti az iró a dolgok lényeqét, amít
itt elmond, az valóban visszhanqot vet
az olvasóban. Bár az embereket itt is
csak kivülről látjuk, szavaik méqís el
árulnak valamit belső lényeqükböl. A
federalisták és loyalísták közötti poli
tikai küzdelern erőszakosságainak kö
vetkezményeképpen az uralmon lévő

federalisták megtámadják a sajtosza
.badságot. Merész vezércikkéért pörbe
fognak egy derék és bátor újságirót.
A törvényszéki tárgyalás leírásában
az író az elnyomók és elnyomottak
örök morálís küzdeImét jeleníti meg.
A további fejezetek azonban - és
ezek jelentik a regény nagyobbik ré
szét - olyan festményhez hasonlita
nak, melynek tarka színektöl csillogó
vásznán mozqalmas cselekményt, ren
geteg embert, tengert és eget, öserdöt
és várost örökít meg a festő, a néző

ben azonban nem igen ébreszt sem
gondolatokat, sem érzéseket, egysze
rüen szórakoztatja.

Miután a regénynek, mint műfaj

nak, az olvasó szórakoztatása is ta
qadhatatlanul hivatása, elmondhatj uk,
hogy Roberts új könyve ennek a fel
adarának hűséqesen megfelel. H, A.
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AZAREL. Pap Károly regénye.
(Franklin. 1949. )

A gyermekkor regényét irta meg
"Azareloo-jében Pap Károly. a lázadó
gyermekkorét. Önéletrajzi írás. A kis
Azarel Gyurka születése után mindjárt
nagyatyjához kerül. engesztelésül és
jóvátételként a reményekért. melyeket
atyja nem váltott be. amikor elhagyta
a Tant. az ősi zsidó elmélyülést. A
nagyapa halála után visszakerül a
kisfiú szüleí és testvérei közé ~ de
addigra már meqváltozott, az Apó lel
ke költözött belé. zord és magános lá
zadóvá vált. Isten. az igazság. a végső

dolgok izgatják· fantáziáját és igy ke
rül szembe a szülőkkel, testvéreivel,
de az egész társadalommal is.

Ez a háttere Pap Károly regényé
nek. ~ de csak háttér egy gyermek
J<Mek csodálatosan hű meqrajzolásához.
Azarel Gyurkában a már kis korában
többiektől elkülönülő lelket ismerjük
föl, az örök eléqedetlent, a lázadót,
aki szembeszáll miniatűr kereteivel, a
felnőttek dolgairól a maga feje szerint
gondolkozik és fáj neki. hogy senki
sem veszi komolyan. Apokaliptikus
gyerekkor ez: a világban való idegen
ség, a konok igazságkeresés 5 valami
reménytelen szeretetvágy szálaiból szö
vi egybe az iró a gyenneklélek raj
zát. De vajjon idegen, érthetetlen lélek
ez? Aligha. A dac. a hiábavaló igye
kezet és kérés kitörő ellenmérqe, a
komiszság oly ismerős a magunk gye
rekkorából. Ha nem szeretik őt jobban
testvéreinél, a jó tanuló Ernuskónál és
Oluskánál, "aki csak lány". akkor
egyáltalán ne is szeressek. Ö gonosz
akar lenni és elmegy a szülöi háztól.

Egészen ritka. hogy az író könyvé
ben újra tökéletesen gyerek tudjon
lenni s nem átfestve mutatja be a maga
kiskorát. hanem annak a gyereknek a
hangján szölal meg. aki egykor volt.

Ez a regény pedig iskolapéldája cn-

nek a tételnek. Ha a hét-nyolc éves
Azarel Gyurka olyan iráskészséggel
rendelkezett volna. rnint a felnőtt mű

vész. Pap Károly: ő sem irhatta volna
meg másként a könyvet. Talán a leg
több, amit elmondhatunk róla: hiába
tudjuk józan ésszel, hogy ez a gyerek
milyen rakoncátlan és sokszor öncé
lúan gonosz. hiába tudjuk. hogy szü
lelnek rnínden eszközzel meg kell Ié
kezniök, magunk is a lázadó kis ör
döggel érzünk egyet. vele együtt gyű

löljük az önző, kicsinyes. papi hiva
tását féltő apát, a hamis, íqérqetö,
ámító anyát, a stréber. jótanuló Er
nuskót, a hizelgő Oluskát. Ugy érez
zük. ez kisfiú az igazi ember köztük•.
a minden keret, elnyomás. tekintély el
len lázadó. mindennek végső okát ke
reső. semmibe belenyugodni nem akaró
és nem tudó. gyarló, de velünk-egy
lélek.

A tökéletcseri megrajzolt kisfiú fiqu
rájan túl még egy felejthetetlen alakot
teremtett Pap Károly. az ősi vallás
megszállottságába süllyedő nagyapát.
akinek már alig van kapcsolata ezzel
a való világgal, akinek rabbivá lett
fia sem elég hűséges a hagyományok
hoz. Sátrában d a kisfiúval. maga da
gasztja kenyeret. s valamí me-gfejthe
tetlen keménységgel kiválik korából,
hogy egyedül zordon fenségű Urával,
Jehovával törődjék, Ez az alak sokban
a rnellette nevelkedő kis unoka lelki
előképe és önfejű hitével épp úgy
szembeszegül rntndennel. ami körülötte
van, .mint később Azarel Gyurka a
szülöi ház rendjével.

Pap Károly irói értékének egyik
sajátos és nagyon jellemző dokumen
tuma az "Azarel": az író egyedülál
lóan zsidó-magyar világának, biblikus
elmélyültséqének és gyermekkorba való
alászállásának nemesen individuális
alkotása.

Vidor Miklós

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.

21.47249 - "Élet" Irod. és Nyomda Rt. Bp., XI., Bartók Be-út 15. - Igazg.: Laiszky jenö ,
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PÜNKÖSDI KÖNYVAKCIÓNK

Ara Ft
8.

10.
20.
5...
4.
4.-

Dr. Gálos László: A Szendélek Isten ... . ..
Van Roselare: Elmélkedés, szemlélődés . . . . ..
Schneider-Dormut: Katolikus családnevelés ...
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel
Milánói Jakab: A szeretet zsarátnoka ... . ..
Ramon LuU: Imádó és imádott ... . . . . . .. . ..

Különböző kiadók raktarkéseleteínek átvizsgálása során sikerült
olyan művekre bukkannunk. amelyekből kísebb-naqyobb készletek még
vannak. Értékes művek és nagyon alkalmasak a pünkösdí ünnepkör
idején.

Ifjúsági k ö n y ve k s

Legendák könyve
Siennai sas .. . . ..

...... 15.-
......... 15.-

Ajánljuk Goffine: Épületes és oktató könyvét (családi katekíz
mus, korlátolt példányszám még rendelkezésre áU).Ara fűzve 25.
forint, félvászon kötésben 34.- forint, egészvászon kötésben 40.- forint.

A [ökönyv Szolgálat tagjai a pünkösdi akcióról külön értesítést
kapnak. A Vigilia olvasók és előfizetők fenti könyveket azzal a ked
vezménnyel szerezhetík meg, hogy meqrendeléskor a vételár felét fize
.tik, a fennmaradó összeget pedig két havi részletben. A megrendeléskor
esedékes összegek befízethetök a Vigilia 37343. sz. csekkszámlájára és
Ieltüntetendö, hogy pünkösdi könyvakció.

.JI:N G S T E R 01'gona- és hal'mónJumgJál'
PÉcs ép ft és, j a.o i t a s, karbantartás.

postafiók 8. Villamos 'u"a'ó. - Kedvező feltételek.

t. FÉRFIKALAPOT KŐSZEGI kalaposmestert61
JX., Ráday-utca 26. és Múzeum-körút 43. Calvin-té~

Magy bel- és külföldi kalapraktár. JAV IT A S.

ti V E G Ludányi TtiK-ÖR
CSISZOLÓ István KÉSzíTŐ

Budapest" VIII., Práter-u. 63. Telefon : 1~5-()(jO



#'- ~ ,4 J!,ií~) bérmálásra, prllllim"íc4lliá~raMa"lk4al"'mrAasl4Jsz~enL4t"'ké~
~ r)lf ízléses ajándéktárgyat vásárolhatunk.
~~~ RózsafUzérek, kegytárgyak, minden ünnepkörnek

megfelelő liturgikus könyvek ugyanitt:

Budapest, L, K'1'isztina-kö'rút 12'1, Telefon: 268-r/H

ARA~Y EZaST, ÉKSZER
...,..,__.I_~_'L:V.::ÉT~E:.:L!..::E.::LA:;D=Á~S Kehel~, cibórium, szentségtartó_ ' nagy valasztékban

Dr.BAJM6CZIN~ WINTERMANTEL TER~Z
Budapest, VII., Rákóczi·út 10. I. 2

Kerti bútorok,
intézeti csöágyak,
csőbútorok,összecsuk6s

kárp. vaságyak a készítönél

VINCZE
Népszínház-utca 26
Telefon: 339-290

HA fÁJ ATYÚKSZEME,
A N T I C O R S tyúkszemírtót
használjon, biztosan elmulasztja.

:f adag F' 3'SO

NAGY DROGÉRIA
Budapest,VIII.JÓzsef·krt. 19

,.

18 EVE BLAZSEK KÉS, OLLÓ
Budapest, IV. Recekemeü-u.L

könyv/:'eres/:'edésében

ker., Demb insky-utca 10.

"SZENT VAGY, URAM!"
imakönyvet bérmálásra!

Az összes kiadásai kaphatók

S~
Budapest, VII.


