
ban az élő beszéd kötetlenségét, közvetlen-
ségét biztosítják. Az olvasó egészen szoros 
kapcsolatba kerül az íróval, ami különleges 
bensőséget, bá j t kölcsönöz írásaínak. Köz-
vetlenül szól az olvasóhoz, egy sokat lá tot t 
és sokat látó ember szavaival, de hiányzik 
belőle a feszes oktató magatartás, a prae-
ceptor patriae pózának erőltetése. A humoros 
ötleteket a könnyed csevegés összekötő 
szövegével növeszti át kíméletlenül, csípősen 
suhogó szatírává. Az olvasó vidáman, fel-
szabadultan nevet, míg észreveszi, hogy 
mosolya fintorrá torzul, mert ami kezdet-
ben kedves butaságnak, esetlen lódításnak 
tűnt , a feneketlen ostobaság, az aljas ciniz-
mus fantomjává duzzadt. — Mark Twain 
prózája az angol nyelvben rejlő lehetőségek 
új aknáit tár ta fel, a demokratikus kifejezés-
mód, a közérthető, gyermeket és felnőttet 
egyaránt gyönyörködtető stílus * kincseit 
hozta felszínre, formálta magas művészetté. 

Regényei mellett talán útleírásai a leg-
népszerűbbek. Utazásai során jóformán az 
egész világon megfordult. A különböző 
benyomások mozaikjaiból méreteiben is 
impozáns összkép kerekedik. Ezeket a laza 
részleteket nem a szorosan vet t művészi 
kompozíció köti össze, hanem az író szemléle-

tének egysége. Ezt a műfa j t olyan tökéletes-
ségig fejleszti, hogy a benne megformált 
életanyag helyenként a regény és novella 
intenzitásával hat . Az emberekről, országok-
ról, intézményekről szerzett benyomások 
egy világnézeti egységen keresztül, amely 
világnézetnek természetesen megvannak a 
maga gyenge oldalai is, ítéletté élesednek. 
Mark Twain kíméletlen éleslátása a világiro-
dalom legnagyobb jelentőségű szatirikusaira 
emlékeztet. Bobrova idézi G. B. Shaw 
egy Mark Twainhez intézett írását : »Meg 
vagyok győződve, hogy Amerika későbbi 
történészeinek éppoly nélkülözhetetlenek lesz-
nek az Ön művei, mint a francia történet-
írónak Voltaire politikai értekezései«. 

Bobrova könyve sok eredeti szemponttal 
járul hozzá ennek a bonyolult életműnek a 
felméréséhez. Különösen történelmi anyaga 
gazdag s ezek az ismeretek még akkor is 
hasznosak, ha a szerző nem mindig tud ja 
őket az író művészetével közvetlen kapcso-
latba hozni. Ezt az alapos munkát , mely 
kis terjedelme ellenére is sikeres összképet 
ad, még bíráló megjegyzéseiben is a nagy 
író műveinek elmélyült tanulmányozásán 
alapuló tisztelet és megbecsülés ha t ja á t . 

Wéber Antal 

GEORG FORSTER : VÁLOGATOTT ÎRÂSAI 

Szerkesztette Bódi László, fordí tot ta : Fónagy Iván, Művelt Nép Könyvkiadó, 
Budapest 1953. 

A tizenkilencedik század végének Német-
országa nem szűkölködött a nagy egyéni-
ségekben. A német polgárság azonban ugyan-
akkor, amikor remekműveket alakított , kép-
telen volt a te t t re : nemcsak hogy nem csat-
lakozott a francia forradalomhoz, hanem 
egyenesen szembefordult vele, és sietett 
még a gondolkodásából is kiirtani a beszivár-
gott forradalmi eszméket. Kevés olyan mű-
vész vagy gondolkodó akadt , aki még 1793 
után is együtt érzett a francia polgárság 
harcával ; olyan, aki cselekedeteivel is be-
kapcsolódott ebbe a küzdelembe pedig csak 
egy volt : Georg Forster. 

A demokratikus Németország idén ünnepli 
Georg Forster születésének kétszázadik év-
fordulóját, válogatott írásait Lessing, Goethe, 
Heine műveivel egy sorozatban adták ki, 
Magyarországon azonban igen kevesen isme-
rik. Magyarnyelvű Forster-kiadás eddig még 
nem jelent meg. Ezt a hiányt hivatott pótolni 
a most megjelent válogatás és Bódi László 
bevezető tanulmánya. 

A tan lmány felöleli Forsternek egész sok-
oldalú tevékenységét, Cook kapitánnyal, a 
világhírű felfedezővel való utazásainak a 

maga korában Európaszerte ismert leírá-
sától kezdve esztétikai tanulmányain keresz-
tül politikai cikeiig és a jakobinus forradalom 
Párizsából írt leveleiig. 

Bódi László rámuta t arra, hogy Forster-
nak már útirajzaiban sem csak nagyfokú 
leírókészsége, színes stílusa jelentett értéket. 
Már ebben a könyvében jelentkezett haladó 
világnézete : az akkori Európa társadalmi 
kérdéseire is választ keresett, miközben a 
szigetvilág bennszülöttjeinek felbomló őskö-
zösségi társadalmát , az európai gyarmatosí-
tóknak a primitív népek életére gyakorolt 
hatását vizsgálta. Forster — mint a fel-
törekvő osztályok többi képviselői — sok-
oldalú egyéniség volt, a valóság minden terü-
lete érdekelte, mindenütt új u taka t kere-
sett . Nem tar tozot t azok közé a nagyok 
közé, akik egységes filozófiai-világnézeti 
rendszert tud tak kiépíteni, de műveiben töre-
dékesen sok előremutató gondolat rejlik. A 
tanulmány kiemeli Forster lényegében 
deista világszemléletének a deizmuson túl 
a materializmus felé muta tó elemeit, a gon-
dolkodásában meglevő dialektikus csírákat, 
Spinoza panteizmusával rokon gondolatait ; 
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elemzi természettudományi munkáiban jelen-
kező organikus szemléletét, fe l tár ja Kan t és 
Rousseau filozófiájához való viszonyának 
pozitívumait és korlátait . 

Forster, aki maga is közel állt a haladó 
német polgárság korabeli képviseló'ihez : 
Lessinghez, Wielandhoz, Goethéhez és külö-. 
nősen Herderhez, hozzájuk hasonlóan a 
görög művészetben lá t ta a példaképet, 
ugyanakkor a pártos, osztályharcos művészet 
elvét is vallotta. »Túlzás nélkül mondhatjuk« 
emeli ki Bódi László »hogy Forster közép-
ponti helyen áll a XVIII . századi német 
polgári esztétika fejlődésében.« Kár, hogy 
ennek az állításának alátámasztására nem 
•szánt bővebb elemzést. 

A tanulmány részletesen tárgyalja, hogyan 
jut el Forster attól a kezdeti felháborodástól, 
amelyet a népet elnyomorító feudális viszo-
nyok vál tanak ki belőle, a felvilágosult ábszo-
lutizmusnak a haladás oldaláról való bírá-
latán keresztül a jakobinus forradalom igen-
léséig. Fel tár ja Forster helyzetének ket-
tősségét a francia csapatok előnyomulása 
után, mikor Mainzban a polgárság veszi 
kezébe a hatalmat , és ő a Közigazgatási 
Bizottság tagja lesz. Custine tábornokkal 
való időnkénti szembekerülésében nagyon 
helyesen nem korlátot lát , hanem a burzsoá-
ziának a forradalmi háborút hódító háborúvá 
átalakító törekvésével való szembeszállást. 
Ugyanakkor nem tér ki Forsternak a német 
társadalom elmaradott , felemás helyzetéből 
adódó korlátainak tárgyalása elől sem. 
R á m u t a t arra, hogy Forster kezdetben 
még a francia forradalom igenlése ellenére 
sem tekinte t te ezt a fejlődés egyedül lehet-
séges ú t jának — egészen addig, míg 1793 
márciusában a Mainzi konvent képviseletében 
Párizsba nem ment, hogy felajánlja a Rajna-
vidéknek a forradalmi Párizshoz való csato-
lását. Ekkor alakult ki véglegesen követ-
kezetes forradalmisága. Bódi László gondosan 
elemzi fejlődésének ezt az utolsó szakaszát, 
kiemeli annak nagy jelentőségét, hogy 
Förster meglátta a német és francia nép 
összefogásának szükségességét, k imuta t ja az 
utópista szocialistákhoz való helyenkénti 
közeledését, de közben egy kissé fölöslegesen 
mentegeti a forradalmi terrorral kapcsolatos 
magatar tása miat t . Mint maga is rámutat : 
Forster lényegében egyetértett vele — ha 
minden részletében nem is tud ta elfogadni, 
ezt nem róbat juk föl neki, hiszen az 1793-as 
terror túlkapásairól egyhelyütt maga Engels 
is elítélően nyilatkozik : » . . .Meggyőződésem, 
hogy az 1793-as rémuralom szinte kizárólag 
a túlságosan megrémült, hazafiaskodó bur-
zsoá, a kis, nadrágbacsináló nyárspolgár és 
a terrorból üzletet csináló g/iilevész csőcselék 
javára írható.« (levél Marxhoz 1870. szept. 4. 
— Marx — Engels : Válogatott levelek, 
292. 1.) 

Az egészében igen alapos tanulmány —• 
mely többek között kitér Forster magyar-
országi kapcsolataira is — talán csak egy 
vonatkozásban hiányos : stílusáról alig tesz 
említést. Igaz, nem volt író, de a finomtollú 
tájleírások, a helyenként felvillanó maró 
gúny, a szenvedélyes hangú pátosz elemzése 
föltétlenül több teret érdemelt volna. 

A válogatás ugyancsak Forster egész 
életművének vázlatos bemutatására törek-
szik. Ezzel igen nehéz feladatot vállalt 
magára, hiszen nem könnyű kétszáz lapon 
bemutatni egy többezer lap terjedelmű 
életmű legfontosabb részeit, a nélkül, hogy 
az egyes műveket apró szemelvényekké 
kelljen tördelni. A kötet négy szakaszra 
tagolja az egyes írásokat : az elsőbe Forster 
gondolatvilágát megvilágító természettudo-
mányi, filozófiai és esztétikai műveit sorolja, 
a másodikba az 1789-es francia forradalom 
idején írt műveiben muta t j a meg a forra-
dalomnak Forster fejlődésére gyakorolt hatá-
sát, a harmadikban az úgynevezett mainzi 
forradalom alatt i publicisztikai tevékenysége 
kap helyet, míg végül a negyedik Párizsban 
írt műveiből, leveleiből közöl részleteket. 

Ebből is annak a szenvedélyesen az újért 
küzdő, a valóság minden területe iránt 
érdeklődő, elmélyült gondolkodónak az arca 
néz felénk, aki ha nem tar tozot t is a kora 
beli német polgárság legkiemelkedőbb nagy-
ságai közé, mindenesetre a legbátrabb és a 
legkövetkezetesebb volt, aki a legjobban 
szabaddá tud ta tenni magát attól a bizonyos 
»német filisztercopf«-tól és leginkább túl-
ju to t t a korabeli német korlátoltságon, 
aki mindig arra törekedett , hogy tet tei és 
eszméi között semmi ellentmondás ne t ámad-
jon. 

A válogatás általában jelentőségük szerint 
szabja meg az egyes részek terjedelmét A ma-
gyar közönség számárakészült kötetben azon-
ban nagyobb teret érdemeltek volna a forra-
dalmi Párizsban írt művei a kapot t mintegy 
ötven lapnál. Kissé jobban figyelembe kellett 
volna venni a válogatásnál azt is, hogy a ma-
gyar közönség bizonyos problémákat kevéssé 
ismer, és hogy a kötetnek a népszerű ismeret-
terjesztés a célja, hogy ugyanakkor, mikor 
eleget kell tennie a tudományos követelmé-
nyeknek, egyben olvasmánynak is kell 
lennie. Elmaradhatot t volna pl. Lüttich és 
Gent problémáinak tárgyalása, Tahiti szige-
tének leírása ilyen rövid szemelvényben 
pedig szintén nem tud sokkal többet nyúj-
tani , mint a tanulmányban tárgyalt kér-
dések illusztrációját, bizonyítását. Forster 
emberi nagysága Párizsban bontakozik ki a 
legszebben, mikor magárahagyottan, a német 
közvéleménytől megbélyegzetten, a forrada-
lom válságos helyzetében is úrrá lesz időnkénti 
belső vívódásán, és nemcsak hogy nem ta-
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gadja meg eddig vallott nézeteit, hanem túl 
is lép ra j tuk , és egyértelműen a forradalom 
mellett tesz hitet. Ezt a F o r d e r t kellgtt 
volna még jobban előtérbe állítani. 

Meg kell még említeni a magyar olvasó 
számara ismeretlen eseményeket, a művek 
keletkezésének körülményeit , stb. megmagya-

rázó jegyzetek alapos és részletes voltát. 
A kiaaó' korabeli képek közlésével te t te 
gazdagabbá a kötetet . 

Egészében véve a könyv méltó emléket 
állít a német nép nagy fiának, és ezzel a 
magyar könyvkiadás komoly hiányosságát 
pótolta. Tamás Attila 

PROSPER MÉRIMÉE: COLOMBA 

Ford í to t ta Réz Ádám. Szépirodalmi Kön) 

M. Premier Prose — ahogy Victor Hugo 
anagrammája Prosper Mérimée-t nevezte — 
1803-ban született . Nem keresztelték meg — 
polgári művészcsaládjának szabadgondolko-
dása a bölcsőtől kezdve alakít ja egyéniségét. 
Gyermekkori élményei közül egyet különösen 
kiemel az irodalomtörténet. Egyszer, amikor 
térden állva kért bocsánatot egy vétkéért, 
anyja a szemébe kacagott . A vérig sértet t 
kisfiú megfogadta, hogy érzéseit nem árulja 
el többé senkinek. Számos méltatója —Sainte 
Beuve, Taine — ezzel magyarázza iróniáját, 
tudatos emberi és művészi szenvtelenségét. 
Csak jogász korában lát neki, hogy tudásának 
hiányosságait pótolja. Tanulmányozza a 
XVIII . századot, a görög nyelvet, épp oly 
elmélyülten olvassaeredetibenLopedeVega-t , 
mint Shakespeare-t, és otthonos az építészet 
ismeretében épp úgy, mint pl.az éremtanéban. 
Világfi, a leghíresebb szalonok, így Mme 
Récamier szalonjának is látogatója, és csak-
hamar Stendhal tisztelő bará t ja . A tiszte-
letből majd sok lekopik, de ami a barátság 
alapja, érdeklődésük, magatar tásuk és esz-
méik nem egy rokonvonása, megmarad. 23 
éves korában jelenteti meg első ránkmaradt 
munkájá t , a Clara Gazul színmüvei-t. Kitalált 
személy, egy spanyol táncosnő nevében a 
romantikának áldoz benne; a színes környezet, 
lobogó szenvedélyek és változatos bonyodal-
mak barát i körben nagy sikert a ra t tak , 
a könyv sovinizmus- és vallásellenes elemei 
azonban a közönséget visszariasztották. A 
kiadásnak Mérimée-t spanyol női jelmezben 
ábrázoló arcképe fokozta az irodalmi csíny 
hatását . Két év múlva Guzla címen délszláv 
népköltési gyűj teményt ad ki. Ebben egy 
népénekes a lakjá t teremti meg, — Clara Gazul 
módjára . 15 évvel később, a második elő-
szóban elmondja, hogy bará t jáva l dalmáciai 
útra készült, de nem volt rá pénzük. Ezért 
élményeiket előre megírták és a tisztelet-
díjjal zsebükben már útra kelhettek. 

Ez az előszó már realista írót jelez, aki a 
romantika szertelenségét gúnyolja ki. Ezután 
társadalmi és művészi pályája egyaránt föl-
felé ível. Tíz év leforgása alat t kiadja elbe-
széléseinek javá t . J á r Angliában, Itáliában, 

dadó, (Olcsó Könyvtár) Budapest, 1954. 

Spanyolországban, ahol közeli ismeretségbe 
kerül III. Napoleon majdani anyósával. A 
júliusi forradalmat követően egymás u tán 
több fontos minisztériumi állast tölt be, 
majd a műemlékek országos felügyelője lesz. 
Novelláiért az Académie Française, a mű-
emlékek felügyelőjeként végzett munkájáér t , 
de főként régészeti és történelmi tanulmá-
nyaiért a tudományosabb jellegű Académie 
des Inscriptions választja tagjává. A 48-as 
fordulat megtorpanást jelent pályáján, ami-
kor azonban III. Napoleon Eugénia de 
Montijo-t, mondhatnám Mérimée volt tanít-
ványát veszi feleségül, a császárnőben hatal-
mas pártfogóra talál. Mérimée minden hiva-
talos megb.zatás elől kitér, de bejáratos az 
udvarba, ahol jól érzi magát, mert szeret 
szórakozni és szórakoztatni. Félig-meddig tit-
kos diplomáciai szolgálatot végez Olaszország 
egyesítésének érdekében. Ekkor már ritkán 
veszi kezébe a tollat, elbeszéléseiről csúfon-
dárosan mondja, hogy ál tában elal tat ják 
az embert. E korszakának leglényegesebb 
mozzanata, hogy oroszul tanul, és fölfedezi 
a francia olvasóknak Puskint , Gogolyt és 
Turgenyevet . Még egy-két novellát ír élete 
alkonyán. Az összeomlást, amely a hazafi 
ja jszavát tépi ki belőle, nem sokkal éli túl : 
1871-ben meghal. 

Élete nagy szemlélődőre és élvezőre vall, 
életműve szenvedélyek gyűjteménye. Méri-
méeben is megvan romantika és realiz-
mus kettőssége, mint Flaubertben. A Bo-
varyné után egy Salambbo jön, aztán egy 
Érzelmek iskolája, Mérimée egy-egy művén 
érezzük, hogy a realizmus vértezetéből ki-
duzzad a romantika húsa. Első jelentős műve, 
a Chronique de Charles IX. (magyarul Szent 
Bertalan éj tszakája) a romantika színeiben 
pompázik. Walter Scott divat ja idején kielé-
gítette az olvasó vágyát a múltba álmodásra, 
kiélezett jeleneteit fal ták az izgalom kedvelői, 
egy-egy történeti arcképe megnyugta t ta a 
gyanakvó történészeket—noha a regényben 
az esztétikai kerekítés igénye érvényesül — és 
maga az erős tónusban fes te t t egyházellenes 
téma visszhangot kapot t liberális körökben. 
Igazi műfa jára , a novellára, ugyanebben az 
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