
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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Demokratikus és háborúellenes. Az első 
világháború idején bátor cselekedet volt. 
Sikere teljében le is parancsolták a szín-
padról. 

Sós Endre komoly tudással, nagy lelkiisme-
retességgel megszerkesztett könyve hasznára 
lesz a magyar művelődésnek. Még nagyobb 
hasznára lenne, ha (ez egyetlen kifogásom a 
könyv ellen) nem esnék bele sokszor a ma 

divatozó szürke, tankönyvszerű hangba. 
Ha én emlékszem Sós Endre régebbi könyvei-
nek eleven stílusára, miért gondolja ó', hogy 
illik megfeledkeznie róla? Az ilyenfajta 
könyvnek nemcsak az a célja, hogy ismertesse 
hősét. Talán még főbb célja, hogy meg-
szerettesse. 

Benedek Marcell 

G O R K I J : A Z I F J Ú S Á G I - É S G Y E R M E 

Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. 

Hasznos kötetet állított össze N. Medve-
gyeva, amikor Gorkij valamennyi gyermek-
irodalomra vonatkozó tanulmányát , cikkét 
és nyilatkozatát időrendbe sorolva kiadta. 
Jókor jelent meg a kötet Magyarországon is, 
mert irodalomtörténeti értéke mellett sok 
időszerű kérdésre is feleletet ad. 

Gorkij már 1900-ban felfigyel az egyik 
kiadó kezdeményezésére, aki klasszikus szer-
zők műveit olcsón adja ki. Bírálatában azt 
hangsúlyozza, hogy a vásárlóközönség sze-
gény, tehá t a filléres árakból is engedni 
kell : »Látjuk, ismerjük a kiadó rokon-
szenves törekvését — jó könyvet akar adni 
és olcsón, de még olcsóbban kell.« 

Bámulatos sokoldalúsággal és kitartással 
fáradozik Gorkij a szovjet gyermekirodalom 
megteremtésén. Cikkeinek időrendje szinte 
egyértelmű a fejlődés ütemével. Először 
(1918) az orosz klasszikusok népszerű ki-
adásának fontosságát és a népköltészet 
jelentőségét hangsúlyozza. Majd (1921) egy 
gyermekkönyv-sorozattal kapcsolatban a 
könyvkiadás új célkitűzéseit ismerteti. A fő-
cél : »hogy a gyermeket aktivitásra serkentse, 
a munka szeretetére, az alkotás tiszteletére 
nevelje.« Elsősorban a város kul túrmunkájá t 
muta t j a be, mert i t t fejlődnek legszebben az 
emberi szellem erői. Gorkij hangsúlyozza, 
hógy az új irodalom feladata a pozitívum 
kiemelése : »ne azt helyezzük előtérbe, ami 
tagadó magatartásra késztetheti a kis olvasót 
az emberrel szemben, hanem azt, ami 
magasra emeli előtte embertársát.« Ez a 
humanizmus a történelem és a földrajz 
megelevenítésével válik nevelő erővé : »A 
gyermeknek elsősorban mint hőst kell 
bemutatni az embert , mint ismeretlen 
országok merész utazóját , mint a szellem 
lovagját , az igazság harcosát, mint forradal-
márt , eszmék vér tanujá t , mint álmodozót, 
aki szerelmes álmaiba, és képzeletével meg-
valósítja, akaraterejével életre kelti őket. 
Csak az önbizalommal teli ember tud ja 
valóra váltani, makacs kitartással létrehozni, 
amit akar.« 

I R O D A L O M R Ó L 

A történelmi, földrajzi regények szervesen 
fo ly ta t j ák a népköltészet hagyományát . 
Gorkij több helyen hangsúlyozza, hogy a 
népköltészet a dolgozó nép álmait valósítja 
meg. A monda a multat őrzi, a mese a kép-
zeletszülte óriásokkal és griffmadarakkal az 
emberiség technikai jövőjét fejezi ki, amely 
még az álmok világában szunnyad. Az a 
gyermek, aki a kalandos mesehőst kísérte 
csodálatos út ja in, megérti a földrajzi utazó, 
a történelmi szereplő életének nagyszerű-
ségét is, mert a regény folyta t ja azt , amit a 
népmese előkészített. Gorkij tanítása a nép-
költészetről azért jelentős, mert határozott 
ú tmuta tás nyú j t ma is a dolgozó nép köl-
tészetének helyes értékelésére. 

Gorkij irodalmi tevékenységének jelentős 
része az építő bírálat, amellyel a kezdő 
írókat és krit ikusokat neveli. Az íróknak 
témákat sorol fel, amelyek megírásra várnak. 
Különösen a természettudományi ismeretek 
terjesztésének mula t ta tó formáit ( játékok, 
kísérletek, könyvek) emeli ki. Többször 
hangsúlyozza, hogy jó ismeretterjesztő gyer-
mekkönyvet csak szaktudós írhat , aki 
annyira ismeri a t émát , hogy már egyszerűen 
is képes megfogalmazni a bonyolultabb 
ismereteket. Gorkij nagy igénnyel lép fel : 
elvárja, hogy a kiadó csak olyan könyvet 
adjon a gyermekek kezébe, amely erkölcsi-
politikai felfogásában egyértelmű, világos, 
előremutató, tudományos anyagát illetően 
teljesen megbízható, stílusa pedig egyszerű és 
konkrét . Vitába száll azokkal, akik az erkölcsi 
prédikáció vagy a katedra nyelvén kívánnak 
szólni a gyermekhez. Gorkij éppen azt 
hangsúlyozza, hogy a gyermeket mula t ta tn i 
kell, de ez a mulatság hasznos időtöltés 
legyen. A já ték közel hozhatja a gyermekhez 
a távoli természettudományi ismereteket is : 
»Én azt állítom — írja — hogy a gyermeket 
igenis mula t ta tn i kell. Naprendszerünkről, 
bolygónkról, a bolygónkon élő emberekről 
és országaikról játszva, és játékszerek ú t ján 
kell az első ismereteket közölni. »Állás-
pont ja győzött ugyan, de még ma sem értük 
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