
igéje nálunk még megmaradt hatalmából ." 
Latinul : „ . . . qui corporibus t an tum atque 
opibus nostris inhiat . . . interea audiendi 
puri verbi dei apud nos relicta potestate ." 
A szöveg értelme az, hogy a török csak 
(tantum!) testünkre és vagyonúnkra áhítozik, 
de meghagyja Isten tiszta igéje hallgatásának 
lehetőségét! (A potestas itt^ nem hata lmat , 
hanem lehetőséget jelent.) Éppen ezt állít ja 
szembe az író az elnyomott és az ellenrefor-
máció igáját is nyögő belgák és franciák sor-
sával, ahol a protestánsok csak t i tokban 
sóhaj tozhatnak. (A Liga, a Guisek és a 
németalföldi spanyol terror korszaka ez!) 
A következő mondat : „Ilii nec anima 
пес corpore tuti . . . " tehát nem a magyarok-
ra vonatkozik, mint a fordítás mondja , 
hanem a nyugati protestánsokra. Ugyan-
ennek a levélnek az elején, Rimay családi 
viszonyainak felsorolásakor a fordításból 
kimarad az, hogy a török háromszor (ter) 
üldözte ki lakóhelyéről. A „nem egyedül 
Isten az, aki igy határoz felőlünk, hanem 
egyúttal a tyánk is" mondat szabatosabban így 
hangozhatnék : „nemcsak Istenünk, hanem 
egyben a tyánk is, aki igy határoz felőlünk." 
À levél szövegében több sajtóhiba akad, a 
jegyzetekben is egy fel tűnőbb, Lipsius egyik 
munkájának címében (Politicorum sive civilis 

doctrinae 1. sexti, libri sex helyett) . •— A r 
Esterházy Pálhoz intézett levélben (116. sz.)-
az „omnem diem credas tibi dilexisse supre-
m u m " fordításaként helyesebb lenne : „ m i n -
den napról hidd, hogy úgy szeretted, mint 
életed utolsó n a p j á t " , n e m pedig az, amelyet 
a szövegben olvasunk. Az ilyen apróságoknak 
különösebb jelentőséget persze nem kell 
tu la jdoní tanunk, hiszen egy kritikai kiadás-
szövegeinek fordítása csak ráadás és a ján-
dék az olvasó számára. — Macrobius nem 
szerzője a Somnium Scipionisnak (183. 1.),. 
csupán ő ta r to t ta fenn Cicero Respublica 
c. műve VI. könyvének e fontos részét. — 
A 417. lapon említett Nagyzellőt a modern 
(1910) helységnévtárban Nagyszőllő néven 
ta lá l tam meg. 

Rimay János műveinek kritikai kiadása 
komoly nyeresége i rodalomtudományunk-
nak. Ha meggondoljuk, hogy Eckhard t 
Sándor e 471 lapos kötetet Balassi Bálint 
Összes müvei-пек II. kötetével és az Ördögi 
Kisértetek betűhív kiadásával csaknem egy 
időben (mindhármat az 1955. év folyamán!) 
te t te oda a magyar olvasók asztalára, csak 
elismeréssel és tisztelettel gondolhatunk régi 
magyar irodalmunk érdekében végzett m u n -
ká já ra . 

Bán Imrg 

K O L O Z S V Á R I - G R A N D P I E R R E E M I L : 

(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.) 

A két háború közötti irodalmunk bővelkedik 
önéletrajzszerű visszaemlékezésekben. A visz-
szaemlékezések javát a kor viszonyaival való 
elégedetlenség, a fölébredő társadalmi felelős-
ség szülte : az írók életükre visszatekintve 
azokról a viszonyokról is ítéletet mondtak, 
amelyek között gyermek- és i f júkoruk le-
játszódott , emberré növekedésük végbement. 
Jelentős írók önéletrajza mindig társadalom-
rajz is; az írói egyéniség elszigetelt vizsgálata, 
pszichoanalitikus búvárlata a polgári deka-
dencia egyik jelensége. A felszabadulás előtti 
évek naggyá magasztalt , polgári körökben 
divatos írójának, Márai Sándornak önélet-
rajza tanúskodik erről a torzulásról. Az „Egy 
polgár vallomásai"-nak csak az a része 
értéke», ahol az író a gyermekkor eseményei 
köré odafesti a felvidéki „magas urbani tású" 
városok patrícius polgárságának békebeli 
zavartalan életét. Amint az egyéniség fejlő-
désének ábrázolásában a világnézeti-társa-
dalmi tudatosí tás szintjéhez ér : érdekte-
lenné, üressé válik, csillogó pózokbgji tetsze-
legve rajzolja végletesen szubjektív élmé-
nyeit . „Sürgős dolgom volt. Húszéves voltam 

T E G N A P 

s le akar tam leplezni valamilyen szenzációs 
riportban a t i tkot , nem többet és nem keve-
sebbet, csak éppen az ,élet t i t k á t ' . . . Ma sem 
írok mást , ma sem óhajtok egyebet." Hasz ta -
lanul burkolja ezt a semmitmondó banali tást 
iróniába, hogy rangossá, „modernné" tegyem 
nem más ez" a „ t i tok" , mint a dekadencia 
álmélysége. 

Az önéletrajzok nagyobb része nem ezt a 
„ t i t k o t " vadászta. Hosszú ideje érő t á r sa -
dalmi válság szociális és erkölcsi következ-
ményeit tá r ták fel a 30-as években megszapo-
rodó visszaemlékezések. Elsősorban a paraszt-
ság nyomorúságos állapota, kisemmizettsége 
és a „középosztály' ' bomlása, szellemi lesüllye-
dése, régi eszményeinek szétfoszlása kapot t 
kifejezést. Az ilyen jellegű művek legfőbb 
sugallmazója a kritikai leleplezés szándéka ;. 
ezért szorul hát térbe az író személye, csak 
mert az író egyéni sorsa részlete — az élmény 
forróságával igazolható részlete — az országos-
bajoknak. A társadalmi tudatosság, az írók 
közéleti felelősségérzete vál tozta t ja meg az. 
életrajzi elemek és társadalmi környezet 
ábrázolásának arányait : mindenekfölött k o -
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Tukról és osztályukról kívántak saját sor-
sukkal hitelesített képet adni. Ezekben a 
sajátságos önéletrajzokban megnyilatkozó 
kri t ikai törekvés ; az egyéni és társadalmi 
élet elválaszthatatlanságát, szoros, kölcsönös 
összefüggését valló és megvalósító szemlélet ; 
a z osztályok elhelyezkedését, múl t j á t , jelenét 
és jövendőjét tekintő igényesség a realizmus 
i rányában hatot t , a dekadencia irracionaliz-
musával szemben az egyéni sors társadalmi 
beágyazottságát hirdette. 

Kolozsvári Grandpierre Emil 1942-ben 
megjelent regénye — az író legjelentősebb 
felszabadulás előtti munká ja — is „önélet-
ra jzba bú j t a to t t szociográfia": a polgári 
származású értelmiségi fiatelember ú t ja a 
nyomasztó, kedv- és lélekgyilkos családi és 
iskolai kötöttségektől az egyéniség önmagára 
találásáig. A „Tegnap" témája : egy többre-
hivatot t egyéniség vergődése és eltorzulása s 
felszabadulása az igazi önfelismerésben. Ez a 
felszabadulás nem kötetlen, törvények nélküli 
irracionális t á jakra , nem a polgári regény 
dekadens eljelentéktelenedésének irányába 
vezet, hanem az emberek és a dolgok helyes 
megértéséhez. A józan értelem, a tiszta rend, 
-az emberek közötti egészséges kapcsolat 
hiányát szenvedte az iskolákban, a közép-
iskolában és az egyetemen, a családjában és 
a társadalmi élet szféráiban s értelmet és 
rendet harcolt ki, magányosan, társaktól és 
mozgalmaktól távol, épp azokban az években, 
amikor nemzedéktársai közül többen a zűr-
zavarra és a „csodára" esküdtek. 

Gyermek- és if júkorára visszatekintve azt 
lá t ja , hogy ezekben az években egyéb sem 
tör tént annál, hogy elriasztották őket a 
valóságtól : a belépés a társadalomba — az 
iskolába -— a • valóságtól való távol tar tás 
módszeres állandósításával járt együtt . Taná-
rai kedvetlenül, unot tan végezték munkáju-
ka t , idegen és hasznavehetetlen ismeretek 
közlésével töltötték az időt. Hiányzott a 
nevelésből az a bizalmas és önzetlen kapcso-
lat, amelyre egy vakációs nyaralás a lat t az 
öreg taní tó muta to t t példát. A lélek nélküli 
tanári munka menthetetlenül átszáll a taní t -
ványokra is, ezért nem is bukkan az író sem 
említésre méltó nagy eseményre, sem jelentős 
élményre gimnáziumi éveiből. Mert az iskola 
nem tudot t igazi nevelői viszonyt teremteni, 
felületes módszereivel a becsületes munkáról 
való lemondást alakí tot ta ki, mindenkit szín-
lelésre, gépies figyelemre kapa to t t . Az egyé-
niség beteggé válik ilyen körben, a léíek 
magába süpped, az akarat célratörését fel-
vá l t ja a bizonytalanság, a szétszórtság ; igazi 
tervek és célok kitűzése helyett fellép a tervek 
és célok elodázása, szív és szellem készülő 
•erői elfojtódnak. Képtelenség reális és hasznos 
cselekvésre — ezt fejlesztette ki az iskola, 
sérülésekkel teli, gátlásos magányosságot. 

A gimnázium elvégzése után egy francia-
országi ipari városkába, Épinalba kerül, 
a szövés-fonás mesterségét elsajátítani. A 
városka tanítóképzőjének tanárnője, Francet te 
iránt fellobbanó szerelme és az iskola gyakor-
latiassága, konkrét és reális céljai életének 
ú j fordulatot adnak. Épinal kelti életre 
egyéniségét, közvetlenséget és világosságot, 
az érzelmek egyenes kifejezését és a tanulás 
hasznosságának a felismerését követelik meg 
tőle. Az otthoni lélektelen oktatás és a szülői 
ház sajátságosan rideg légköre visszahúzó-
dásra nevelték, szorongásokat ültettek el 
benne, pózokat raktak rá. Az épinali egész-
séges környezet kiszabadít ja ebből a betege-
sen eltorzult állapotból. Le kell szoknia 
i t t a torz cselvetésekről'i a szerepjátszás 
kerülőútjairól, az ön-álcázás megrögzött 
szokásairól. Az otthoni élet beleszorította az 
egyén és világ helyes viszonyát eleve lehe-
tetlenné tevő magányosságba, a te t t re kép-
telen bizonytalanságba s mert nem ju tha to t t 
el „a közösségi élet normális formájához" , 
gátlások ta r to t ták vissza, belső görcs aka-
dályozta a legmindennapibb cselekedetben is. 
A kis francia városkában kellett ráébrednie, 
hogy gondolat, szó és cselekvés közötti 
kapcsolatnak egyetlen igazi formája lehet, 
az egészséges emberben érzés, magatar tás és 
te t t közvetlenül és egyenesen nyilatkozik meg. 

Épinalból hazatérve bölcsészhallgatónak 
iratkozik. A vidéki egyetem visszakényszeríti 
a régi életkeretek közé. Tudatosan tiltakozik 
ugyan, a friss franciaországi élmények birto-
kában, a visszafejlődés ellen, a környezetével 
való hadakozás azonban eredménytelen ma-
rad — hiszen mindent á tha tó szellemmel kell 
harcolnia egyedül — s újra a minden nagyobb 
erőfeszítést megó'rlő tétlenség hínárjába ke-
rül. Mert munka és élet között megint meg-
akadt a kapcsolat, elvész a belső biztonság is. 
Ébrednek ugyan társaiban magasabb szándé-
kok, tá rsadalmat mentő igények, megalapít-
ják a „Bacsányi Társaság"-ot, a társadalmi és 
művészeti élet fellendítéséről tanácskoznak. 
Mindebből nem valósul meg több komikus 
ide-oda kapkodásnál, nem jutnak tovább 
néhány homályos szónoklatnál, amelyekre 
az író már csak gúnyoros fölénnyel tud 
visszatekinteni. Esztendők telnek el a ful-
lasztó környezetben, míg a gyötrelmek, 
tépelődések kínos tapasztalatai , a „lázas 
semmittevés" terméketlensége után eljut a 
„szépség és értelem rendjének" ébredéséhez. 
Az elmondottakból is kitűnik, hogy nem nyú j t 
széleskörű társadalmi képet, a „középosztály", 
ahonnan származott , elmosódottan és néhány 
elvont vonatkozásban tűnik fel. Nem egy 
társadalmi csoport szociológiai jellemrajzát 
adja , nem a magyar hivatalnok—polgárság 
gazdasági, politikai körülményeit körvona-
lazza. Belső fejlődésre figyel, lelki folyamato-
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kat rajzol, az egyéniség növekedését, foko-
zatos kibontakozását írja le. Ebből tevődik 
össze ennek az értelmiségi rétegnek a kórképe, 
belső elveszettségének, széthullásának tükör-
képé. Ilyen értelemben jogosult az írónak e 
mostani, második kiadás elé fűzöt t meg-
jegyzéseiben a Tegnap műfajának meg-
jelölése. Valóban „önéletrajzba bú j ta to t t 
szociográfia" a Tegnap, mert a válságokon át 
húzódó szellemi és erkölcsi növekedési folya-
matot sohasem elvonatkoztatva, nem lég-
üres térben, nem öncélú lélektani játékba 
oldottan ábrázolja. A legelvontabb módszer-
tani megfigyeléseknél is mindig keresi az 
összefüggést az általánossal, az egyéni élmé-
nyek, tapasztalatok társadalmi tipikusságát 
ku ta t ja . Tudatosan törekszik erre a lélektani 
elemzéseket igazzá és jelentőssé avató szem-
léletre. Családi körülményeiről szólván meg-
jegyzi : „Családi élményeim nem különlege-
sek ugyan, mégsem olyan természetűek, hogy 
általánosítani lehetne belőlük, ehhez túlsá-
gosan egyéniek, differenciáltak." (51. lap.) 
Az otthoni gyöngédtelenség, szeretetlenség, 
a „szülői ház fojtó szélcsendje" helyett az 
iskolai esztendők érdeklik elsősorban, az a 
terület, ahol egész nemzedékének testi-lelki 
állapota tipikusan megragadható. Mindaz, 
amit a lélektelen, gépies oktatásról, a közép-
iskola és az egyetem elkedvetlenítő, a fiatalok 
tudásvágyát semmibe vevő pöffeszkedő tekin-
télytiszteletről, a tantermekben ter jengő 
unalomról mond, találó és pontos leírása az 
élettől elszakadt oktatási módszernek : „Az 
egyensúly megbomlott a három főelem, a 
tanuló, a tárgy és taní tó között, a megduz-
zadt , óriásivá hatalmasodott tanítói tekin-
tély elnyelte a valósággal együtt a taní t -
ványt is, a közvetítés valóság és tan í tvány 
között illuzióriussá vált , mert a közvetítő 
nem a tárgyról beszél s nem a taní tványaihoz 
szólt, hanem a saját kedvére monologizált." 
(19. lap.) 

A „szépség és értelem rendje" — ez a Teg-
nap írójának maga erőire hagyottan kialakí-
to t t végső magatartása, legyőzése a fiatal 
évek tévelygéseinek, túlhaladása a céltalan-
ságnak. Ez a „ rend" nem más, mint az érett 
értelem fegyelmező ereje révén kiküzdött 
biztonságos „ t a r t á s " , amelyből már fölénnyel 
lehet visszatekinteni a zavaros fiatalkori 
esztendőkre. S fogékonyság a szépségre, a 
világ intenzív átélése, a „szavak és tar ta lmak 
összefüggésének" felismerése, az érzékletes, 
írói kifejezésre való rátalálás öröme. 

A harmincas években föllépő polgári írók 
közül nem egy a fiatal Gide ú t j á t jár ta : 
az ember igazi szabadságát, teljes felszabadu-
lását- minden társadalmi és erkölcsi kötelék 
elszakításában lá t ta , az egyéniség anarchi-
kusan gáttalan kiélésében. Beteg jelenség 
volt ez, gyökértelen epigonizinus, a „deka-
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dens balkáni párizsiasságnak" egyik t ü -
nete. A Tegnap írójának felszabadulása 
más utak felé muta to t t . A 30-as évek végén 
meglátogatta Nagyváradon lakó b a r á t j á t -
Ez a látogatás idézi tel a múltat , szabadí t ja 
fel emlékezetét és ad ösztönzést arra, hogy 
meginduljon az „eltűnt idő n y o m á b a n " . 
Módszere, írói látásmódja azonban élesen 
különbözik Proust művének szubjektiviz-
musától és lélektani esetlegességétől : „ t ö r -
vényszerű erők" feltárását tűzi célul maga elé. 
Nem az artisztikum kedvéért támaszt ja fel 
halottan szunnyadozó emlékeit, hanem, a 
lelkeket betegessé roncsoló társadalmi rendet 
vádolva, emberi tanulságot akar közölni. 
Dekadens kalandok helyett józanságra, t á r -
gyilagos racionalizmusra int, a betegséggel 
szemben az egészséges munka örömére. 
De a sok kínnal kiharcolt ironikus fölény és 
belső harmónia nem zárja magába a teljes 
írói kibontakozás lehetőségét. Lemondás is 
lappang a józan fegyelmezettség és mérték-
tar tás mögött. Az épinali közjáték derűje és. 
fényei: a valóság nyersebb és t ap in tha tóbb 
világa elől sajátságos szellemi védet tség 
emberi küzdelmektől távoleső köreibe húzó-
dik vissza. Kolozsvári Grandpierre intellek-
tualizmusa, irónikus fölénye nemcsak a kor 
átlagos szellemi és erkölcsi színvonalának 
tagadása. Tudomásul vétele és elfogadása az 
emberi sorsokat alakító „véletlenek furcsán 
összegubancoló sorozatának" is. Egy helyütt 
ír ja, hogy a pályaválasztás „osztályközi 
emigrációba" sodorta. Az író önemigrációja 
azonban a „ rendnek" , a szépségnek és az. 
értelemnek a felfogásával teljesedik ki. 
Meggyőzőbb a lelki nyavalyáknak az. 
ábrázolása, amelyekben „egy társadalmi 
osztály életformájának részletmegnyilvánu-
lásai t" ismerte meg. Hitelesebbek az elkalló-
dásról, az értelmiségi fiatalság iránytalan 
lázongásáról rajzolt képek. A szellemi elseké-
lyesedés okainak kutatása során nem hatol 
elég mélyre. „Ennek az életformának végső 
lényege a valóságtól való idegenség."Tapasz-
talatainak ilyen elvopt összegezése a „szépség 
és értelem rendjének" elvontságával függ 
össze. A Tegnap iróniája és öniróniája sem 
csupán a bírálat re j te t tebb és közvetettebb 
— tehát élesebb — formájá t hordozza. 
Kolozsvári Grandpierre iróniája itt a társa-
dalom konkrét kérdéseitől való elhúzódás 
kifejezője is. 

Ilyen gondolati teljesseg számonkérése 
azért indokolt, mert a Tegnap nem regény 
s nem is akar t az lenni : regényszerű motívu-
moknak és esszének az ötvözete. A gondolati 
elemek uralkodnak s a novellisztikus részle-
teknek az a szerepük, hogy egy-egy gondolat-
sort, egy-egy tételt igazoljanak, az írói 
ábrázolás érzékletességével világosabbá és 
maradandóbbá tegyenek. Egész sereg ilyen 



jellegű mű született a két háború között. 
Az esszé beáramlása -az epikus formákba 
a regény ábrázolásának objektivitását fenye-
gette. Kolozsvári Grandpierre lá that ta ezt a 
veszélyt ; nem merült el a szubjektív 

jelentéktelenségekben. Művét nemcsak tár -
sadalmi mondandója ava t j a maradandó doku-
mentummá, egyik érdekesés értékes vívmánya 
a felszabadulás eló'tti irodalom formai keresé-
sének is. 

Bélddi Miklós 

S Ó S E N D R E : C E R V A N T E S 
Művelt Nép Könyvkiadó 1955. 

A Don Quijote kétszer játszik szerepet éle-
tünkben. Először mint ifjúsági könyv, 
amelynek hőse bennünket is éppen úgy mulat-
t a t bolondságával és groteszk kalandjaival, 
mint a műben ábrázolt unatkozó herceget és 
hercegnét. Másodszor felnőtt korunkban, 
amikor a magunk csalódásait olvassuk ki a 
Búsképű Lovag történetéből. Észrevesszük, 
hogy nem mulatunk már ra j ta : azonosítjuk 
magunkat vele, pár t ján vagyunk a józan 
emberekkel szemben. 

Sós Endre könyve most harmadik, nem 
kevésbé jelentős szerephez ju t t a t j a a derék 
lovagot. Magyarországon először állítja bele 
szerzőjének egész müvébe, életébe és korába. 
Rendszerezi és megvilágítja azt , amit mind-
ezekre nézvést csak töredékesen, véletlenül 
tud tunk . Ki most előttünk áll, életünk 
harmadik Don Quijotéja : egy nagyon is 
megalapozott társadalom-kritika hordozója. 

Cervantes keservesen kalandos élete joggal 
csábította az életrajz-regények íróit is, 
olvastunk ilyet magyar fordításban, — de 
még csábítóbb a történelem komoly^elemzője 
számára. Mert ennek a lángelmének története 
— katonáskodása, megnyomorodása, kenyé-
rért vívott harcai, börtönbe záratása, írói 
küzdelmei — vetélytársakkal, szipolyozó 
kiadókkal, művének meghamisítóival és 
megrágalmazóival, s nem utolsósorban : a 
kifejezés korlátaival a cenzúra és az inkvizíció 
korában : mindez úgy odatapad az akkori 
Spanyolország történetéhez, hogy annak 
ismerete nélkül lidércnyomásszerű való-
színűtlen kaland-sorozatnak éreznők. 

Sós Endre könyve tömören, világosan 
formálja meg előttünk a spanyol világiroda-
lomnak azt a korszakát, amelyben a bukását 
előidéző erők már kivétel nélkül hathatós 
munkában vannak. A kifosztott új világból 
hajóteher számra hozott kincsek nem segí-
tenek, hiszen senkinek sem ju to t t eszébe, 

t hogy termelő munkára használja fel. Az ország 
szegény. A Nagy Armada veresége — bár 
ennek igazi jelentőségét maga a győztes 
Anglia sem tud ja még felmérni — már jelzi, 
hogy kinek kezébe megy át a világ uralma. 
Az inkvizícióba kapaszkodó zsarnokság ugyan-
azt a gazdasági öngyilkosságot követi el a 
muzulmánok irtásával és kiüldözésével, amit 
később a francia, a nantesi ediktum vissza-

vonásával. Egy vékony társadalmi réteg még 
dúskál a rablott arany maradványaiban, 
de a nemesség már koldus, a parasztság 
éhezik, polgárság úgyszólván nincs. 

Ki fejti meg annak t i tká t , hogy az emelkedő, 
hatalmasodó, gazdagodó Angliában és a 
hanyatló, koldusodó Spanyolországban egy-
szerre tündökölt a színház, a dráma fénykora 
— Spanyolországban megtetézve Cervantes 
kivételes regényírói nagyságával? (Szimbo-
likus erejű véletlen, hogy Shakespeare és 
Cervantes ugyanazon a napon, 1616. április 
23-án halt meg.) 

Sós Endre lelkiismeretes kor- ép életrajzában 
legföljebb azt hiányolhatom, hogy nem ad 
képet annak a színházi Virágzásnak arányai-
ról, amelyben Cervantes tehetsége ellenére 
sem tudot t kellőképpen érvényesülni. Tisztáb-
ban lát ja a könyvkiadás viszonyait, amelyek 
lehetővé te t ték, hogy a Don Quijote szerzője, 
sikere ellenére is, élete végéig nyomorúsággal 
küzdjön, s utánzók, hamisítók, rágalmazók 
ellen legyen kénytelen védekezni. 

Sós nemcsak ezekről a küzdelmekről ad 
képet, hanem részletesen beszámol Cervantes 
valamennyi elbeszélő és színpadi művéről. 
Ezeknek jelentős részét a magyar közönség 
is megismerte már. 

Cervantes élete és művének értelmezése 
is tele van vitás pontokkal. Sós Endre fel tár ja 
az olvasó előtt a vi tá t ; nem foglal mindig 
állást (a kérdések nincsenek is megnyugtatóan 
eldönfve), — de módot ad az olvasónak, 
hogy véleményt alkosson. Határozottan és 
egyértelműen beszél azonban ott, ahol kell : 
Cervantes ábrázolásának realizmusáról, tár-
sadalom-krit ikájának veszedelmes bátorsá-
gáról és érthető korlátairól. Don Quijote, 
akiben eddig is saját küzdelmeink és csalódá-
saink jelképét lá t tuk, most világosabban áll 
előttünk : nemcsak sa já t naivságának áldo-
zata ő, hanem egy immár halálraítélt társa-
dalomnak is. 

Értékes része Sós Endre könyvének Cervantes 
magyarországi története — fordításainak és 
méltatásainak, hatásának kutatása. Ez utóbbi 
ponton szeretném valamivél kiegészíteni. 
Túlságos kurtán bánik el Lengyel Menyhért 
vígjátékával, a Sancho Panza királyságá-val. 
Ez a darab a máskor inkább ügyeskedő 
szerzőnek legbecsületesebb szándékú műve. 
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