
rével publicista. Ö, aki nemzetének egr
egy vál.ságo,s órában okosan, mértéktar
tással - a szinpad nyelvén és a dráma
eszközeivel - ismétli meg a magyarsá
got vezetö eszméket. Gondolatai formá
sak, szépek, hitelesek, de nem újak, in
kább összefoglalásai közismert, állan
dóan figyell\lIllllel kísérendö és mégis
annyiszor semmibevett nemzetnevelll
igazságoknak. Ilyen összefoglalást

• nyújt egy sereg mély történelmi igaz
ságból, már-már közmondássserü bölcs
gondolatból az ".Aranyszárnyak" is.
Itt Zrinyi nona a föhős és figurájá
bana ma annyira időszerű, kétfelé
húzó, az igazságot kétféle külsö ha
tásra mozduló magyarság jelenik meg.
Zrinyi nana politikus, de asszony is,s
amikor cselekednie kell, szívo szavát
követi s ebben, ösztönszerűleg a helyes
utat is. Herczeg Ferenc nem akart a
szó teljes értelmében vett drámát írni
inkább drámai képekben, - hellyel
közzel állóképekben, - ábrázolta ezt az
asszonyi pályát s e pályában a magyar
ság örökkön időszerű sorskérdéseit.
Eszközei -higgadtak, válogatottak, ki
csit régiesck, elképzelésében van valami
abból a nemes. festöiszándékbóI, mely
lyel Benesur Gyula festette hatalmas
vásznait, Nem hamis stíl-romantikát
kapunk, mint Fesaty Árpádnál, hanem
az igazi történelmi stílust, de essmé
nyitve, felemelve egy bizonyos esztéti
kai magaslatba. S így, ha inkább pom
pás történelmi freskó is ez a mű, mint

dráma, megrs érdekelal tud közismert,
de elegánsll-U fogalmazott, őszintén

hangzó - és valóban őszintén. átérzett
- igazságaival. S amellett a kitűnő

ezinpadtecímíkus se tagadja meg ma
gát: mutatós szerepeket írt ezínéseed
számára, 'I'ermészetesen a szerepek kö
rül egy kis baj volt: a Vígszínház
nem túlságosan alkalmas hely kosztümös
magyar színművek számára. Az előadás

vontatott volt, mintha a sok paróka és
szakáll zavarta volna a remek színésze.
ket. Egyedül Lázár Mária lepett meg
ezépen átgondolt alakításával, - hogy
dekoratív Zrinyi Ilona lesz, azt min
denki sejtette, Ját'or Pál csekély lelke
sedéssel j'á.tszotta Thököly Imrét, nierev
és feszes volt. Mindkettöjükre áll azon
ban az, hogy meg kell tanulniok végre
helyes magyar hangsúllyal beszélni.
Somlay .Artu1· Lipót császár villanásnyi
jelenetéV'el nem sokat tudott kezdeni.
A többiek' Bihary J6zsef élménysze
rűen formálta meg egy falusi bíró Ti
borcszerű alakját, - na.gyon helyesen,
hangsúlyozta a figura Tiborccal azo
nos vonásait. Itt Herczegnek is az le
hetett az elképzelése, hogy a nagy ma
gyar történelmi dráma egyik figuráját
szinte átmenti a maga szinpadára is, 8

az örök magyar keserveket szándékol
tan Tiborccal mondatja el. CsatM Kál
mán dekoratívan rendezte a művet, de
gondja lehetett volna rá, hogy Herczeg
régiesebb ízlésű technikai fogásait he
lyenként leplezze.

E LV E K É S M o V E K
SIK SÁNDOR: HIMNUSZOK KÖNY
VE. (Szent Istt'án Társulat.) A közép·
kori himnuszokat Babit« Mihály "Amor
Stanctus" -6 fedeztette fel velünk. De
aki forgatta valaha a Pázmányé mel
lett legremekebb magyar imakönyvet,
a Pázmányét oly bőven és okosan ki
aknázó, kitűnő "Sik-Schütz"-öt, an
nak Babits himnuszait olvasva fel
csendült a fülében egy másik, ·talán.
kevésbbé pompás, kevésbbé lüktetö, de
nagyon mély és megkapó, olykor talán
meggyözőbb dallam is, - a "Sík
Schütz" már-már szerény névtelenség
ben megbúvó elsőrendű fordításainak
a dallama, Babits fordítását latinabb-
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nak éreztük, Sík Sándorét közelebbi
nek a középkori és tizenhatodik, tizen
hetedik századi magyar himnuszfordí
tások hangj ához,

Most, végre, megjelent Sík Sándor
tolmácsolásának teljes gyüjteménye is,
a "Himnuszo1c könyt'e", a forditáeos;
mallett a latin szöveget is közölve. S
megint csak az a régi érzés támad föl
bennünk, ami akkor, mikor először for
gattuk az ".Amor Sanctus" -t: Babits
ban a magyar nyelv szikrázó, dallamos,
eredetivel versengő latinosságát élvez
tük, Sik Sándorban a kőzépkorias,

vagy Kájanit, Náray Antalt, sőt akár
a 1códexdkat idéző magyar ízt. Úgy



látsz.iik, a fordító még ebben a jobbára
személytelen lírában sem tagadhatja
meg önmagát. A "Himnuszok Köny
vé" t polcunkon mindjárt a ",Fekete
Kenyér" mellé helyezhetnénk.

Alig hisszük, hogyahimnuszoknál
lehet fogasabb műfordítói föladat.
Sík Sándor ezerötszáz év hangját szó
laltatja meg. Babits figyelmeztetett rá
az "Amor Sanctus" ragyogó előszavá

ban, mennyire nem egy tömb ez a .líra,
mennyire változik, fejlődik ez is, Ennek
is vannak korszakai. Szent Tamás más
ké'Jlt dícséri Istent,mint Szcnt Ambrus.
A latinban természetesen finomabb fül
kell a különbségek, a stílus, ritmika,
rímelés apró változásainak érzéklésé
hez, mint ha modern nyelv költésze
tével állunk szemben. Villoert természe
tesen fordítjuk más hangszerelésben,
mint Lamartine-t. De Szent Ambrus és
mondjuk Celanói Tamás közt éppen
csak egy leheletnyi a kűlönbség, - és
több mint háromnegyed évezred. Sík
Sándor müvészetében ez az e'gyik leg
nagyobb teljesítmény: ennek a lehelet
nyi s oly döntő különbségnek a mesteri
érzékeltetése. A háromnegyed évezred
a fordításban is észrevehető. ,

Másik ritka érdeme a hűség. Nem a
szöveghüségre gondolunk: az elemi kö
telesség. Nem is a dogmatikai tartalom
pontos visezaadéeára, - Sík Sándor,
mint teológus, erre iglliZán hivatott.
Hanem az esztétikai, ritmikai hűségre.

Sedulius egyik himnuszában olvassuk
ezt a két sort:

Intacta nesciens virum
Verba creavit filium.

Ezt a különben rímtelen himnuszban
kiütköző nagyon erős, mintegy a gon
dolat teljességén fölcsendülő rimet a
magyar ezzel adja vissza:

Ki sosem ismert férfiút,
Angyal·igén fogant fiút.

Ilyenek a fordítói telitalálatok ! La
tinban, magyarban ugyanaz a két szó,
ugyanaz az értelem rímel, IS a ,,,férfiú
fiú' , rím hangulata, ereje pontosan
megfelel a latin "virum-filium' , -nak,

E korai keresztény himnuazok ked
velt formája az ambröaíánus nyolcas:
nyolc szótagos jambikus sor. metszet
tel az ötödik szótag után. A strófák
négysorosak. s a metszetet nem minden
sor tartja meg pontosan: a sorok több
sége, vagy a legjelentősebb sorok szug-

gerálják a ritmust. Ennek a szuggesz
tiőnak leglényegesebb eleme, - a rím
telen himnuszek korában valóságos
rímpótló, - az alliteráció, amire a kö
zépkori, egyházi latinnak kiilönben is
nagyon erős a hajlandósága. Találomra
idézÜiI1k néhány példát, s mellé a remek
magyar megoldást :

Surgamus ergo strenue
Patrem perennis gloriae
Ut facta fletu sisteret
Madere musto ebrios

Hát talpra 'keljiiJnk könnyedén
A múlhatatlan menny urát
Tisztítsa könny a 'tetteket
Zajongja: mlU8ttól mámoros

Vagy már nem ambróziánus formá
júból, például egy magyarországi szek
venciából:

Vera veris primula
Tet8ző tavasz elseje

Szintén magyarországi himnuszból, a
belső rím szép példájaként:

Mater plorat, /mm adorat
Sírva nézi, úgy becézi

- s itt az egész verset idézhetnénk, 
Kájooiból való az eredeti, - latinját
mint a magyarországi Iatinnyelvű ba
rokk egyházi líra egyik remekét, a for
dítást pedig mint valóságos bravűrt :
végig követi a latin édesen csengő belső

rímeit, ,s bájosan adja vissza azt a né
pies ízt, azt a barokk oltárképekre em
lékeztető közvetlenséget, mely a latin
nak talán legnagyobb értéke. S még
egyet e himnusszal kapcsolatban: 
egy·egy idegen versben sokszor csú
csosodik rímbe egy-egy ritka, más nyelv
ből vett szó" terminus technicus, má-s
aféle, amit lIIZ igazi fordítói becsvágy
szeretne mindíg ugyanott, ugyanúgy,
ugyanolyan értékben megtartani. Idéz
zük párhuzamosan a latint és a ma
gyart, - s figyeljük az utolsó sor
rímét, az "ecloga" szót:

Vitant casilam, petunt Aulam
Regis nati Coelicam,
En pastores sunt c:dtores,
Jesu cantant Eelogam.

J ön a pásztor barikástól:
Jézus seentebb aklot ád.
A Fiúnak sípot f'Úlnak
S énekelnek eklogát.
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.Az eredeti harmadik sora, ez a bű

bájosan együgyű Iatinság milyen szé
pElIL eseng vissza a magyarban, milyen
remek lelemény a "fiúnak" szó lazább,
,,népibb" hangulatával, s milyen ked
ves barokk "tudlálékosslíJg" ez az "ek·
loga" - latinban és magyarban! A
legszebb magyar f'ordttások között kell
ezámontartanunk ezt. (Altalában a ma
gyarországi himnuszek külön .meglepe
tés, Milyen gazdag volta mi költésze
tünk, mennyire egyenrangú a Nyuga
téval ! S meanyire szomorú, h9gy Dankó
hatalmas gyüjteménye oly mélyen al
szik könyvtárunkban l)

.Az olvasóban természetesen fölébred
IL ."pepellselés", a hasonlítgatás, ízlel
getés vágya is. Olvassuk. el Aegidius
Oolonnaszép hóra-énekét, a"Patris
sapientia" kezdetűt. Ime, első magyar
fordítása, a tizenhatodik század elejé
ről való Winkler-kódexból - (negye
dik strófája ez, a sextára) :

Napnak hatod idején Jézust meg
[eseejték,

Kmjában megszomjula, epével
kínzaték,

Két tolvajnak közötte bűnösnek

usueui,
.A kegyetlen zsidóktul meg meqkárom:

lattatélc.
Négy századdal később Sik Sándor

nál igy hangzik:
Keresztfára szegezik hatod óra tájám..
F'Ügg IN két lator között a gyalázat

fáján.
Epe csorog italul szomjuhozó száján.
Igy mossa le bűneink a megcsúfolt

Bárám.y.

(A Winkler-kódex a latint is közli,
némi változattal a hiteles szoveghez ké
pest, melyet Sik Sándor tolmácsolt.)
S végül lássuk egy nyilván a "Patris
sapientia" hatása alatt keletkezett
magyarországi hóraének sextáját, 
ennek az éneknek Szűz Mária a közép
pontja; ez is Kájoni énekeskönyvében
maradt fenn, s a fordítás Babits Mi
hályé ;

Vas szögekkel szögezve hatodik hórára
szeme eUitt v,onták a magas Kereszt

fára.
Megzüzva seent tagjai, folyt a vér

belőle ;
8 búbámattal töltözött a világ Urnője.

156

I Folytathatnók az idézeteket, a har
sonlitgatáet, tallözást, a példák föl
hozását: mind csak arról győzne meg,
meanyire élő líra ez a himnuszköltészet,
s ,mennyire értékes, hű, nemes, gazdag
Sik Sándor fordítása. A "Himnuszok
könyve" az utóbbi évek legszebb mű

vei közé tartozik. Büszkék lehetünk rá.

Rónay György

RACINE: BERENICE. Benedek Mar
cell. fordítása. Szalay Lajos rajzaivaL
(Új Idők.)

Ismerjük azokat az irodalomtörténeti
mendemondákat, amelyek Racine Béré
1lIice-ének megszületését körülrajozzák, s
amelyeknek egyike szcrint Angliai Hen
ríetta, XIV. Lajos sógornője bujtotta.
föl a kor két nagy tragédiairóját, hogy
ugyanarról a témáról írjanak szomorü
játékot, egymás tudta nélkül, .Az iro
dalomtörténeti kutatás félig-meddig
megdöntötte ezt a feltevést, die való,
hogy Racine Bérénice-e mindössze nyolc
nappal Corneille Titus és Berenicé-je
előtt került színre 1670-ben, és igazi
racine-i téma lévén, diadalt aratott as
öreg vetélytárs darabja felett.

Racine nem mínden büszkeség nélkül
emlegeti műve előszavában, hogy oly
tragédiát vitt sikerre, amelynek ese
ményanyagát Svetonius egyetlen mon
datából merítette, hozzáadás nélkül: 'I'i
tus, aki seenvedélyesen szerette Bereni
eéts közhit szerint házasságoj, is igért
neki, uralkodásának első napjaiban el
küldte Rómából, mindkettejük szíve el
lenére. .Az ilyen egyszerű bonyodalmü
szindarabot -- jól mondja a fordító 
csak lírai értékei tarthatj ák életben.
Ámde lefordűtása annál nagyobb fel
adat,főleg ha fel kell áldozni az ere
deti veraformát. a párosrímű klasszikus
alexandrínt, Benedek Marcell a fordí
tásához füzött tanulmányában megindo
kolja, miért választotta a stílus-megtar
tás érdekében az elkerülhetetlenül né
pies jellegű magyar alexandrinus helyett
az ötöd-hatodfeles, párrímes jambust.
Az alexandrin elvetésével viszont elvész
a. racine-i Borok ünnepélyes redője, elé
gikus kitartottsága, amely oly szoro
san összefügg a klasszikus ízzel. A tíz
ezótagos jambikus 80r jóval kfumye
debbé, pergőbbé tömöríti a lá;gy, ko
moly, elégikusan lassú racine-i verssort,
igy hangulatát is megváltoztatja, a
gyorsan rávágó rím túlságosan hang-



8Ú1y08llá válik, B olykor az értelmi visz·
szaadás pontossága is veszélybe kerül.
Lehet, hogy más forma még ennyire
sem felel meg az eredeti hangulatának,
de akkor ugylátszik, csakugyan igaza
volt Kosztolányinak abban, hogy Ra
eine-t nem lehet igazán magyarra for
(mtani.

Annál nagyobb érdeme Benedek Mal
eellnak, hogy mégis vállalkozott erre a
hézagpótló feladatra, és - tegyük
hozzá - sikerrel birkózott meg vele. Az
eredeti szöveg elégikus líráj át, költői

ségét természetesen nemadhatta visz
sza hiánytalanul,. de stílusban zavarta
lanul vezet végig a racine-i hősök ér
zelemhullámzásán, s meg kell adnunk:
a tömörség olykor még előnyére is válik
a szövegnek. Például az ily részletek
bem:

Paulin: Berenice holnap már száz
nép ura lesz I

Titus: Ily fájdalomra gyönge vigasz
ez ...

A ,gyöngébb sorokért remeklő rész
letek kárpótolnak, például Titus e sza
vaiban:

... Tudom, míly gyötrelmek felé futok;
Nélküled, érzem, élni sem tudok,
Szivem önmagamtól pártol el -
De most nem élni: uralkodni kell l

Igen érdekes a színdarab írói elő

tlZ&va is. Nem egy mai szerzönk meg
BZÍvlelhetné a XVIL századi szerzö
szavait: "Vannak, akik azt hiszik,
hogy ez az egyszerűség a költői lele
mény hiányára vall. Nem gondolják
meg, hogy a lelemény az" ha e semmi
ből valamit csinálunk, s a sok mellé
'kas esemény míndíg oly költők rnene
déke volt, akik nem éreztek tehetsé
giikben sem elég bőséget, sem elég
erőt, hogy öt felvonásen keresztül le
kössék nézőiket egy egyszerű cselek
ménnyel, amelyet a szenvedélyek he
veBBége, az érzések szépsége és a ki
fejezés finomsága támogat .. ." Ezek
nek a szavaknak igazságára többnyire
esak egy-egy kűlfőldi színdarab éb
reszt rá olykor bennünket színpadaín
kon.

A szépkíállitásű kötetben Szalay
Lajos szuggesztív rajzai érdekesen
egyeBÍtik a klasszikus ízt az elnagyoló
modemséggel.

M (l,1tay Gmztáv

IGNÁCZ ROZSA: KÉT ELET. (Dante
kiadás.)

Az egyik élet, melyről a közismert
erdélyi irOOő ír s mellyel egyre nagyobb
arányokban kibontakozó tehetségének
újabb tanujeiét adja, Akta Bertáé, aki
félig gyermek még, mikor az erdélyi
magyarságra minden súlyával ráneheze
dik a kisebbségi SOl'SS ezzel az Ő sorsa
is megpecsételödík. Mikor a számukra
otthont és kenyeret jelentő pénzügyőri

kis épület címert cserél, Akta Bértának
ez sokagyéb közt azt is jelenti, hogy
abba kell hagynia iskoláit s egy román
állami hivatal iróasztalához kényszerül,
mint másoló. 'I'izennégy éves, lelkes,
ambiciózus, az ifjúság bájával tündöklő
fiatal lány, mikor - hogy nyomorgó
családján segítsen - letelepszik ehhez;
a rozzant és rendkívül kényelmetlen.
iróasztalhoz. S harmincon jóval túl lévő,

a testi-lelki robotban felőrlődött, sziirke
areú nő az, hátán a sok gömyedéstlől

származó púppal, mikor felkél onnét.
Az immár megnyílt sorompókon átjön
az anyaországba, hogy maradék erejé
vel próbálja magát hasznossá tenni,
újra - mások érdekében. Ezsikeríil is
neki, mikor végül is hivatását, lelki
egyensúlyát, sőt egyéni életének meg·
oldását is a beteg és nyomorék gyer·
mekek között találja meg.

Ignácz Rózsa ezt a látszólag szürke,
eemmitmondió kis életet, kiváló léleklá
tásával s kifejezőkészségével olyan ma
gasságha emeli, hogy mindnyájunknak
meg kell hajolni az elött a hősies maga
tartás előtt, mellyel Akta Berta a po
I'OS iratok rabságában, s az őt gyötrlS
környezetben harcol és mindvégig kí
tart helyén. Egyike azoknak a kemény
Iáneszemeknek, melyek széttörhetetlenül
állták húsz esztendő feszítő próbáját 8

végül is csorbítatlanul őrizték meg és
adták át a magyar lelkiség belső erejét.

A másik kis életrajz ifjú Török Ist
váné. Fiatal fiú még, korára nézve gye
reknek számít. A harc, mely válófélben
lévő anyja és apja között dúl, állandó
nyugtalan és feszült atmoszférát teremt
körülötte. Ez a légkör nem csupán meg
zavarja és tönkreteszi - épp ebben a
kényes és a nevelők részéről a legtöbb
tapintatot igénylő korban - az arnúgy
is túlérzékeny fiú gyenge idegzetét. ha
nem miközben betegesen sóvárog a szii
lői szeretetet és a családi béke után, le
gyengült szervczetét valóban súlyos be-
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tegeég támadja meg. Végül is agyon
zaklatott lénye az öngyilkoeságban
keres megoldást, abban a reményben,
hogy szülei az Ő sírja felett találkoz
nak s új életet kezdenek majd, ut61ag
ismerve fel gyermekük. érettük. hozott
áldozatát.

Ignácz Rózsa, akinek egyébként egyik
fő erőssége alakjainak egészséges élet
ereje, minden nehézséggel dacol6 ke
ménysége, ebben a kis életrajzban letér
szekott útj áról. ú,gy mondhatnánk, a
francia dekadensek betegesen túlérzé
keny és ingoványos területére rándul ki,
mely talán nem egészen az ő formája,
Tehetsége itt is megállja a próbát, de
8JZ Irönö valódi értékét ezután is mín
den bizonnyal az ősajátságosan egyéni
és elevenségtöl duzzadó iránya képvi
seli, melynek nagysikerű hajtásait any
nyi szeretettel fogadta eddig is a ma
gyar köz,önség.

Molnár Mihály

v:I1lGH GYÖRGY: VIHAROK JÖN
NEK. (Bersenyi hiadás.) A mai tudo
mányos vizsgálódás nem tesz külőnbsé

get végtelen nagy és végtelen kicsi kö
zött. Nerncsak a világűrbe lehet ka
Iaardokra indulni, egyetlen vízcsepp is
az élet nyüzsgő gazdagságát rejti ma
gában s akik az atomok robbantásá
ról álmodnak, versenyeznek merészség
ben a világot egy külsö fix pont se
gitségével sarkaiból kifordít6 Archi
médessel. A valamikor közkeletű szálló
ige: whar egy pohár 1!ízben, színtén
tartogat annyi látványt és meglepetést,
mint a hajdankor számára Jupiter
szinj átéka.. '

Amikor Végh György új verseeköteté
nek címében azt mondja: Viharok jön
'nek, nem igér többet, mint azt a bizo
nyos vihart a pohárban, bár a serleg
maga a költő lelke. Romantikus távol
áJlást jelent ez, vágyódá!'lt valami után,
ami egészen elemi, ami kívülről jön,
ami áttöri az ifjúság tündöklő üveg
falát.

Merüljek el zúg6 ör1!ényeekn,
'lb8zíts reám ezer 1!ihart.

Bzél1!észt és jégesőt, hadd tépjenek,
mint tölgyeket a förgeteg 

Villám szabdalja gyatra testemet:
hogy j6 legye'k, igaz legyek.

A külső, a valódi vihar nincs itt, de
az égő nosztalgia annál erősebbörvé·
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nyeket kavar a költő lelkében, abban a
pillanatban, amikor eljutott a fájó ro
mantikus felismeréshez:
Villánn és szél, felhő és köd 8 1!ihar
messeebb 1!an tőlem, mint Tűztől a Víz.

lr}s ugyancsak az ifjúságé a rögtön
újraéledő bizalom a lánccsörgetö ern
feszítés hasztalannak vallott próbái
után. Ugyanebből a, Shelley nyugati
szélhez írt 6dájának nagy szárnyait pró
bálgató versből idézzük a következő

sorokat is, hogy kitűnjék, a romanti
kus hangulatörvény hány réteget vet
het fel a költő lelkében, egyazon meg
roadűlés alkalmából:
Uram, csönded maholnap rámri1!all
s enyém lesznek, 1!agy én leszek találn:
1!"llám és szél, felhő is köd s 1!ihar 
ha meghintáz az érlelő Magány
s gyögyéül elfogad az OCffám.

A költő tudja, hogy kétféle magány
van, az egyik, amelyet nagybetűvel ír,
mert már nem is állapot. hanem misz
tikus erő, mely formálja a lelket, a
másik fajtát azonban az ifjúság vat
tázzaa lélek köré, hogy a belehulló
élmények puhára essenek:
A zöld magányt mindíg nagyon

szerettem,
de álmaimb61 mégis lepke lett 
hiába őriztem jáemin keretben
két bolyhos 'kis cicát ágyam felett.

"S2Jeleburdi vázlatnak' , mondja a
cím ezt a kis rögtönzést, mely nem áll
egyedül: társainak egész serege tanus
kodik a groteszk játékos kedvről, az
ifjúság nagy démon áról, melynek létü
ket köszönhetik. A két ellenpólus, ka
maszos fintor és sóvárgott férfi-hiva
tásvállalás teszi jellegzetessé ezt a·
mégegyszer leírjuk - romantikus lirát.
Végh György legfőbb érdeme és vonzó
ereje, hogy beleveti magát a lehetősé

gekbe, melyeket a stílua felkinál,
ugyanakkor azonban vigyáz rá, hogy a
lázadó tartalom ne csorduljon ki a po
hár szegélyén.

Formailag ez azt jelenti, hogy nem
szakad el a kor impreeseionistának
mondhat6 II általában a tájak meta
forái által éltetett Iírájától fegyelem
ben és mértéktartásban. De egyúttal
megnöveli költészetének hatósugarát,
befelé az írraeíonalitás, kifelé pedig a
túlérzékeny zeneiség -kettös program
jával. Nemcsak a szavakat és kifejezé
seket válogatja ki, gondosan vigyázva



11.2; ötvözet zenei pengésére. mínt a ha
rangöntők, hanem a ritmusokat és
versformákat is. Költeményeit úgy kí
séri végig az időmérték, mint vonatok
útját a villamos póznák sora. Bár első

rendű fontosságot soha nem nyer, ön
célú rímjátékot vagy formabravurokat
nem keres, mert ennek a Iírának, akár
milyen parodoxul is hangozzék, mégis
legfőbb célja a mondanivalő,

Ha a világ csak hangulat, mint az
impresszionisták hirdették, az ifjúság
is csak egy állapot. Önmagátől nem
gazdag, de az.záteszi a gazdagság
igénye. Bűbája a ziláltság, termékeny
sége a sóvárgás, fegyelme a póz, me
részsége a modorosság; klasszícismusa
az elhasználatlanság. Sokasitani lehetne
a példákat Végh György könyvéből, a
fiatal költő második kötetéből, mely
egy nagy lépéssel, tovább viszi az első

kötet, a Haoas éjszakák meadanivaló
ját, bármennyire fáj, szeretne búcsút
mondani neki. A búcsú tüzétől égnek a
nagy versek, ódai fellobbanásai és elé
gikus panaszai, meghitten lemondó já
tékos ujj.gyakorlatai. Nem csekély fel
adat, büszkeség és merészség kell
hozzá. Az, amit Nietzsche "Sternen
moral' '-nak nevezett. S a véletlen úgy
akarta, hogy erről a caillagsorsrél vall
jon a könyv utolsó verse, a Párduc-szo
nett, a Párdueröl, melynek sörénye
lobog a holdtalan éjben "roppant ug·
rásra készen a Semmiség ködében.'

Vajda Endre

AZ IFJÚSÁG KLASSZIKUSAI. A
Don Quijote és a Koldus és királyfi
Mándy I ván átdolgozásában.

Régi igazság, hogy az irodalmi tűz

próbát kiállott remekművek a legalkal
masabbak ifjúsági olvasmányul. A tö
kéletes szerkezet, a vonzó stílus, színes,
sokrétű alakok és az örök emberi merg
1átii.sa - hiszen milye~ más sajátságo
kat tulajdioníthatunka remekműnek

- feltétlenül kielégítik az Irodalmi
rendszerektől ésa rendszertelen modem
élettől fertőzetlen gondolkodású gyer
mek érdeklődését. E jelben készült a
Vigilia két új ifjúsági könyve. A kettő

közül mindenesetre, maradéktalan értéke
és híre miatt, a Don Quijote tarthat
számot nagyobb figyelemre.

A Don Quijote átdolgozása igen ve
szélyes feladat: a cselekmény és eszme
viszonyának tökéletes meglátása,a mese

és morál pontos adagolása, komikum és
melankólia egyensúlya ezer csapdát tar
togat a gyanutlan átdolgozónak. Kiilő

nösen fontolóra kell vennie az "iuge
níoso hidalgo" jellemének kettősségét,

. fenség és nevetségesség keverékét.
amely az abszolút erkölcsnek a gyakor
lati világban bekövetkező csődjét pél
dázza és amelyről, Thomas Mannal
szólva, ,,11.2; embernek szinte az a benyo
mása, mintha a köJtő ezt a magasabb
rendű erkölcsi lélek természetes és el
kerülhetetlen antinómiájaként kívánná
bemutatni". Dícséretére válik Mándy
Ivánnak, hogyaszánlOs útvesztő ko
zött rátalált, a helyes útra, Az átdolgo
zás 11.2; ifjúságnak készült és ezzel már
eleve meg volt határozva a könyv mu
latságos jellege, Mánd,y Iván még sem
esik abba a hibába,ameiybe elődei, t.
i. eszme és eszmény melíözésébe. Hóbor
tos Don Quijotéja lelkesiteni és megin
dítani is tud, - legkivált a haldoklási
jelenetben, Sancho Panzája pedig gyak
ran emelkedik fel a' komikum vaskos
világából a bensőségesebb, könnyek kö
zött nevettető humoréba. Úgyszólván
minden egyes része kacagtatásta kész
tet. Kár, hogy a legifjabb Cervantes a
nevettetés arányait eltúlozva, néha tisz
tességtelen eszközöket használ: pesties
szójátékokat, nyegle kiszólásokat és esi
bőszszavakat. Igy olvashatjuk, hogy
Don Quijote hű fegyvernökének az
együttes ".meglógást" tanácsolja. Azon
ban érdemei, az élénk, fordulatos pár
beszédek és az árnyalatosan rajzolt fi
gurák, elfeledtetik eet a kőnnyelműsé

get. Bíztos szemmel ismeri fel az epizó
dok kisebb vag)' nagyobb jelenWségét;
pl. nagyon helyesen látja, hogy az
orosslán-kalandnak döntő fontossága,
Vian a főhős jelleme szempontjából. Csak
a teljes elismerés hangján szólhatunk
Gy6ry Miklós munkájáról, a könyvet
díszítő széllemos és ötletes rajzokról.

A Koldus és királyfi átdolgozása nem
tűnik feltétlenül szíikségesnek, A régi
fordítás szertartásos és talán. kissé ci
kornyás stílusa nem volt idegen a re
gény hűviis, északi levegőjétől, de be
fejezett tényként vizsgálva az új átdol
goz.Mlt, készségesen valljuk meg, hogy
az átdolgozó itt is jó, alapos munkát
végzett. Kitűnöen érzékelteti az eredeti
keserű humorát és helyes ösztönnel dom
borítja ki humánus célzatát. Különösen
kiemelkedik a ceavargó-gyűlés és Tom
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Rába György

Canty udvari életének leírása. Egyedül
az áthidalást szolgáló monologue inté
rieureök helyenkénti nehézkessége za
varja a műélvezetét. Korceméros Pál
rajzai stilusosan egészítik kJi a törté
netet.

Bársz,ekundt>r-természetűallootások
kal állunk szemben, Mándy Iván próza
irói llajátságai mégis többé-kevésbé vi
lágos körvonalakkal rajzolódnak ki
előttünk. Legművésziebbck párbeszédei
és ezek ,segitségével, valamint külosö, le
káson és cselekedeteken alapuló, jel
Iemzéssel teremtett figurái. Stílusa jel
legzetes ,.,atyle eoupé", mely egyszerre
tükröz fanyar kiábrándultságot és fölé
nyes iróniát. Természeti érzéke szinte
teljesen hiányzik. Tulajdonságairől ha
tároeott tudomása van és visszaél ve
lük: erényeit néha szernfárasztásig csil
logtatja, hibái kiküszöbölésére viszont
csak egy-két félig vállalt kísérletet tooz.
Röviden összefoglalva az érdekli, ami
nek egy igazi íröt érdekelnie kell: az
ember.

BAUDELAIRE: VERSEK. (Poézis
'kiadás, 1943.) Baudelaire magyaror
szági Irodulomtörténetí sorsa míndmáig
kedvezően alakult: eleinte, ritka kivé
telképen, csak az igazi költészet hívei
kedvelték, majd Ady óta felszabadító
hatása és meggyőző ereje mindinkább
nyilvánvalóvá vált. Az első teljes
Eleurs du Mal két nyugatos nemzedék
verskultúráját képviselte: Babits ide
ges nyugtalansága, Tóth Árpád nieren
gő szépségáhitata mellett Szabó Lőrinc,

fiatalos heve és szabad szóképe valami
magyaros Baudelaire-ízt képviselt. 
új költő jelentkezik mostan, és mind
járt Baudelaire werseíböl szemelget;

,mindenesetre kezdő költőnek kiváló
erőpróba. Szily Ernő fordításainak át
lagosra sikerült helyei már költőre

vallanak, néhány eredetien nagy Bau
delaire-velset meglepden jól fordított
magyarra. Bohémiens en voyage egyike
a sikerültebb fordításainak, mig a Le
orépusoule du matin, A une melabra.ise,
Le balcon és Alléqorie szerenesés fordí
tások, az eddig ismerteknek sok tekin
tetben mélté párjai ; kétségtelenül le
marad abban a versenyben, mely a hí
res Partum exotique és az Une cha
rotme magyar megfelelőiért indult, Ja
vára írandó, hogy nagy elődeivel nem
kél versenyre, és e verseknek inkább
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pontos és filológiai, mínt költői átül
tetésére törekszik, jól ellenőrizhető az
eredeti alapján. Szily Ernő kéteégte
lenül meggyőz tehetsége felől a fordítás
nehezebb erőpróbája ellenére. Fordítá
sai mellé, igen szerényen, odateszi az
eredeti szöveget is, hogy fordítói vál
lalkozása egybevethető legyen.

Pa'ku, Imre

GYŰRFFY ISTVÁN: MAGYAR
]'ALU - MAGYAR HÁZ. ('I'urul
kiadás, 1943.) Győrffy István tanulmá
nyai, elsőrendű forrásai, nemcsak szak
szerűségiik avatja a magyar tudo
mányos irodalom jellemző alkotá
saivá, hanemszokatlanu1 világos és
tiszta stílusuk a magyar észjárásnak
arról a képességéről tanuskodik, hogy
a komoly tudásnak közlésére elegendő

a legegyszerubb nyelv.
A magyar találékonyság és alkal

mazkodóképesség nagyszerűségéről gyö
zödhetiink meg, ha egymásután olvas
suk Győl'ffy István pompás fejtege
téseit a magyar telopülésmödröl, a ha
tárrészek kialakulásáról, a régi útirá
nyok kialakulásáról, a fal vak alapítá
sáról, a telekformákröl, aházépítés
legkülönbözőbb típusairól ős végül a
pásztorhajlékokról. Győrffy István
szinte minden adatát a helyszínen je
gyezte fel, valamennyi megállapítását
ellenőrízte és a valósághoz mérten ér
tékelt. A táj, a föld, és az éghajlat fo
leosatosan átalakítja a nomád lakossá
got, előbb pásztorkalyibákba kénysze
ríti, majd sárkunyh6kba kergeti, mig
vég-ül a falusi településben hozzászo
kik a köz.össégi élet legprimitívebb vál
tozatához és seokásaihoz Mindenik
esetben a nép egyszerű fiát a rideg
célszerűség vezeti, valóságérzéke és
praktikussághajlama szabja meg az
építendő hajlék méreteit, formáit és
diszítéseit. Természetesen ezek a ma
terialista elvek korántsem érvényesül
nek népün.k köznapi életében oly ríde
gen, hiszen. akkor a népköltészet és
népművészet nem alakulhatott volna ki.

A magyar jelleg meghatározásához
Györffy István tárgyi bizonyitékokkal
és belső párhuzamokkal szolgál. A
tárgyi magyar néprajz példaadó mtm
kásának kell öt tekinteni, követése el
veinek és munkamódjának alázatos és
áhítatos folytatásában áll.

Pa7cu Imre



A VIGILIA könyvei

Thornton Wilder.-

Sorsom
,

a z e g
"A mi kis városunk" nagysikerű szerző

jének új szatirikus regénye P 13.60

Ijjas Antal:

Széchenyi kapitány p 12.40

Horváth Béla:

Hol vagy te nép? p 10.80

Az IFJ,ÚSÁG KLASSZIKUSAI sorozatból

. Cervantes:

Don Quijote
Mándy Iván átdolgozásában,
Győry Miklós rajzaival P 15.S0

P 15.80

királyfi
Mándy Iván átdolgozásában,
Korcsmáros Pál rajzaival

Mark Twain:

Koldus és

Előkészületben:

H. E. Beecher Siowe :

Tamás bácsi kunyhója
Mándy Iván átdolgozása kb P 16.-

Georges James:

R'obin Hood
Mándy Iván átdolgozása kb P 16.-



Á ~Áf7~Á ~ I< e ~ ~V

1944 június hó 1, 2, 3.

A Könyvnap : nemzeti ünnep a magyar szellern parúdéja, a
magyar kultúra és a magyar tehetség demonstráeíója,

A Magyar Könyv Napján elindul a könyv az olvasó felé, hogy
rnéltóan képviselje a magyar szellemet, a ma,~'ya I" ~I.(' 11"111 hon a nem
zeti öntudatot

A Magyal' Könyvnap könyveit a magyar könyv barátainak, a
magyar kultúra híveinek szerétetébe ajnáljuk.

Surányi Miklós: Egyedül vagyunk.
Történ'elmi regény. Három kötet, egykötetbe kötve.

A történelemnek egyik legérdekesebb korszaka a francia for
radalom és a negyvennyolcas idők közti félévszázad és ennek
a csodálatos forrongó korszaknak, az új világ születésének egyik
legérdekesebb höse, Széchenyi István, Széchenyi István igazi
re,gényhŐtl; lelki fejlődése minden igazi író fantáziáját izgat
hatta, foglalkoztatta, de" hogy Széchenyi életénok regénye, a
magyarság hősi korszakának ez a rnonumentális eposza meg
szülcthessék, ehhez Surányi Miklós írói tehetsége, lélekbelátása
és tudása kellett. Nemcsak az ember szívébe, lelkébe lát bele,
hanem megérti, megmagyarázza, közel tudja hozni hozzánk ezt
az egész korszakot ill, amelyben a regény hőse élt.
Surányi Mi7.:lós hatalmas alkotása nemcsak egy ember, hanem
egy nemzet regénye is.

Bókay János: Hősnő

cimű nagyszabású regénye.

A legtisztább és legigazibb emberi értékek valóságos himnusza
ez a regény. A "Hősnő" elött élete egyik válságos korszaká
ban felragyog egy férfi alakján át a magasabbrendű élet káp
rázata, ám a "szürke" vezérigazgatói titkárnő csakhamar rá
eszmél a nagyvilági környezet riasztó érzelmi sivárságára. Bol
dogan menekíil vissza a hűség" az önfeláldozás, az áldozat.
világába, amelynek ő a "Hősnő"-je. Bókay János bensőséges

Iirájával, bravúros elbeszélötehctségével tündököl PZ a nőalak

és megragadó története.

Lyka Károly: Kis könyv a müvészetről.

Lyka Károly megtanítja látni a laikust, aki érdeklödve indul
el megismerni a rnüvészet csodálatos birodalmát. Megmagya
rázza merre menjen, mit nézzen, mire figyeljen, hogy meglássa
és megértse a műalkotás, a kép. a szebor kiilbn életét. Az
emberek érdeklödéssel indulnak el Lyka Károly vezetésével a
művészet világába. Lyka Károly tanít, de olyan élvezetes és
szórakoztató formában, hogy mínden olvasó boldogan vállalja
a tanítvány szerepét,

Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner } kiadása, Budapest.



Révay tavaszi újdonságai:
Gustave Flaubert: Három mese.

Flaubert három kisregénye, "Egy jámbor lélek",
"Irgalmas szent Julián legendája" és "Herodiás" 
a világirodalom három remeke.

Gogoly: Holt lelkek.
Az orosz realizmus megalapítójának világhírű regé
nye, az orosz élet monumentális rajza. Fordította
Szabó Endre. A bevezető tanulmányt Szerb Antal
írta.

Francis Jammes: A 'nyúl regénye.
Jammes csodálatos kisregénye, Nyúl úrról, Szent
Ferencről és az állatok paradicsomáról Rónay
György fordításában. Vele egy kötetben a híres
"Almaide d 'Étremont" , melyet Kállay Miklós for
dított.

Márai Sándor: Bolhapiac.
A "Bolhapiac" és a "Müsoron kívül" válogatott da
rabjai: ragyogóan szellemes, fölényes és elragadó
remekművek, Elbüvülő tüzijáték, humor, irónia és
mély líra remeklései.

Móra Ferenc: Válogatott elbeszélések.
A kiváló író legszebb elbeszéléseinek gyűjteménye.

Ezek a jóízű, tiszta hangú, meleg humorú novellák
az újabb magyar irodalom nagy értékei.

Arthur Rimbaud: Versek.
A modern líra úttörőjének, a századvégi francia líra
legnagyobb alakjának rejtelmes szépségü versei,
Rónay György müvészi fordításában, nagy bevezető

életrajzával és gazdag jegyzeteiveL

Shakespeare: Romeo és Julia.
Shakespeare remekműve a lángoló szerelem him
nusza, a színpad örök sikere. A remekművet Kosz
tolányi Dezső fordította, ragyogó müvészettel, híven
a magyar Shakespeare-fordítás klasszikus hagyo
mányaihoz.

Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja.
A Vígszínház új nagy sikere szerzőjének, a modern
amerikai irodalom kimagasló alakjának regénye.
A klasszikus művet Kosztolányi Dezső fordította és
ő írt hozzá bevezető írói arcképet.

'l.- ; ---'



fl ~ranklin Társulat taoaszi könyoei:

Komis Gyula.: l't'lagyar filozófusok.

Nagy filozófusunk tanulmányai a magyar bölcselet
fejlődéséről és az újabb magyar bölcseleti rendsze
rekről számolnak be, világos, mindenki számára
érthető nyelven.

Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth MarivaJ.
Schöpflin Aladár Mikszáth-könyvében ezt írja erről

a regényről : "Ebben a regényben bizonyította be
Mikszáth legmeggyőzőbben,hogy nála a humor nem
írói hatás-eszköz, hanem az élet sajátságos szem
lélete,"

Urho Karhumaki : A bajnok.

Sportregény és irodalmi igényű mü, a finn táj le
írásával, derűsen rajzolt alakjaival s fiatalos opti
mizmusával megragad minden olvasőt.

Ma.urice Maeterlinck: A term.eszek élete.

A Nobel-díjas író különös világba vezet bennünket,
a földalatti termeszépítmények útvesztőibe; ugyan
akkor mély gondolatokat vet fel a természet hatal
máról, az állatok és az emberek társadalmáról.

Rainer Maria. Rilke: Válogatott versei.
A félelem metafizikai mélysége, a megrendült szána
lom s a gyermekkor örökké élő varázsa aranyozza
be Rilke költeményeit.

Krúdy Gyula.: Boldogult úrfikoromban.

Ez a könyv a századeleji Pest csodálatos legendája,
Krúdy Gyula legérettebb, legegyénibb írása.

Boldizsár Iván: Téli párbaj.
Az orosz tél ennek a kötetnek az igazi hőse, meg
a dermedt föld, a roppant mozdulatlanság, az ellen
séges égbolt; magyar katonaarcok merülnek fel előt

tünk a határtalan ködből, az ismeretlen tájban.


