
Azok az 1870-iki forradalmat követő, és Ozanam nyomain jaro szo
ciális mozgalmak, amelyeknek történetét Georges Hoog irta meg, s ame
Iyeket két pápai enciklika, a "Rerum novarum" és a "Quadragesimo anno"
igazolt, elsősorban a szeretetnek ebből az evangéliumi forrásából fakadtak.
Ezeknek a fejlődése sem volt azonban mentes zökkenőktől. Egyik problé
májuk a katolicizmus és a politika viszonya volt; e téren ismételten leszö
gezték a pápák azt a lényeges elvet, mely szerint a katolikusok személy
szerint - és a katolikus hitbeli és erkölcsi elvek keretei között -- politikai
véleményiik és magatartásuk tekintetében szabadok; maga az egyház
viszont pártok és politikai irányok fülött állóan egyetemes, lévén Kr isztus
rendelte hivatása, hogy az emberiséget vezesse az üdvösségre, nem pedig
pártokat politikai - és bármily nemes politikai - célok elérésére.

A másik probléma az előbbivel kapcsolatos. A hierarchia krisztusi
rendeltetésénél fogva közvetitője a kegyelemnek, tanitója a gondjaira
bizott hivőseregnek, éber őre a tannak, - de az nem feladata, hogy a
katolikusok számára konkrét evilági szociális vagy politikai programrnot
adjon, mozgalmat kezdeményezzen, gyakorlati vonatkozásokat kidolgoz
zon. Elérkezett a hívek nagykorúságának ideje: nekik is vállalniok kell az
evangélíumí munka rájuk eső részét, az evangéliumnak az evilági dol
gokban és viszonyok közepett való képviseletét. mindig a szeretet azon
elveinek szemmeltartásával, amelyeket Aquinói szent Tamás alapján
XIII. Leó pápa "Quod apostolici" és XI. Pius pápa "Quas primas" enciklikái
ban kifejtett. Szeretet és hűség: ez a két elv az irányadó e téren a katoliku
sok számára. "Mindenben szeretet" - mint a katolikus magatartás alaptör
vénye; és hűség Istenhez és törvényeihez, hűség az egyházhoz, a "corpus
Christi mysticum"-hoz, hűség az államhoz, amelynek polgáraivá születtek.
S ha e vonatkozásokban problémáik támadnak, bízva a kegyelem kifogy
hatatlan és mindig éber erejében, a gondviselésben s Isten terveinek böl
csességében, vegyék tekintetbe a "Quod apostolici" tanácsát: "Az orvos
ságot a keresztényi türelem érdemeiben és az Istenhez való szüntelen
imádkozásban kell keresniük". r. gy.

KÖNYVEK

LEOPAHDI
Koltay-Kastner Jenő könyve, 1948. - Szegedi Egyetem kiadása.

Kevés nehezebben megközeIithető csúcsot ismertem él világiroda
lomban, mint c szűkbeszédű, szomorú olasz poétát, aki a maga időtlen

világfájdalmával ködbe burkolja a Risorgimento kezdetein a hagyományos
klasszicitás s a fellobbanó romanticizmus határvonalát. Huszas eszten
dőirnben, az azóta betemetett milánói kanális mentén olvastam először

versei egylírás gyüj teményes kiadását. Valaki megmutatta a házat, For
tunato Stella hajlékát, ahol Leopardi 1825-ben, a lombard hőskor e forró
nyarán lakott. Mily közelállt akkor fenkölt, magános kiábrándulása, az a
"vago e Jeggiadramente indefinitivo", amit ő a költészet lényegének
nevez. Azóta persze, az évek távolságában elmaradt emléke s most lehetek
hálás Koltay-Kasiner Jenőnek Leopardi-könyvéért, mely arra késztetett,
hogy negyedszázad távolságából újból feIídézzem egykori barátom, végig
olvassam az alig negyven verset, mely Iírájának egészét teszi.

Barátja, Raineti, aki halála után alaposan bányászott Leopardi dicső-
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ségéből. így örökíti meg külső képét: .Középtermetű, hajlott, gyengealkatú
volt. Arca halványan fehér, feje nagy, homloka magas és széles, szeme
kék .. , vonásai igen finomak... mosolya kimondhatatlan, szinte égi" ...
Ám ez a portré nyilván idealizált. A sors ritkán halmoz. el embert több
testi csapással, mint e kiválasztottját, aki a grófi palota hideg szobájában
kezdte meg csenevész életét. A Recanati-i ház valóban olyan hideg és
kietlen volt-e, ahogy Leopardi számtalan változatában megörökítette? Talán
anyja, e pietista, krajcárosan-fukar, janzenista asszony nyomta rá bélye
gét a házra, me ly egyesíteni próbálta a cifra nyomorúságot az előkelő

hagyományokkal. Apja - több mint századnnyi távolságból nézve - nem
is ellenszenves. Inkább "színházi" szülő, maga is író, széplélek, jámbor és
romantikus - de féltékeny a fiára, apró, csínyszámbamenő bosszantások
kal keseríti s alapjában alig-alig segít rajta egész életén át. De egy ajtót
megnyit fia számára - a könyvtárét, mely - úgylátszik - a Leopardi-ak
nem megvetendő családi büszkesége: az egyetlen művelt hajlék az egész
Recanatiban. .

Giacomo angolkóros volt, a sok üldögéléstől gerince ferdülni kez
dett. Szeme nem bírja a tartós olvasást, kínzó főfájások, idegfájdalmak,
állandó kólika gyötri. A test oly hitvány, hogy mérhetetlen erkölcsi erő,

félelmes önbizalom kell hozzá, hogy mindezt a könyvtárszobában úgy kom
penzálja, ahogy ezt tizenötéves korában teszi.

Míg a korabeli kamaszok Itáliában napoleoni ábrándképekben, a fel
feslő romantikában tetszelegnek - Leopardi tökéletes klasszikafilológussá
képezi ki magát, érintkezésbe lép a megújuló ókori tudomány legkitűnőbb

szövegkutatóival, görög textusokat kohol, melyekről szakértők vitatkoz
nak: eredeti-e, vagy sem? Tudomány és költészet határvonalán áll 
profilja már ezek alatt a tanulóévek alatt kialakul. Versei oly mértékben
terhesek a klasszikus hagyománytól, hogy szerkezetileg latinosnak hat
nak: ettől a sajátos stílus-arisztokratizmustól élete végéig sem tud meg
szabadulni. Másrészt viszont bölcseleti és nyelvészeti tanulmányaira költői

vénája, a benne rejlő kompoziciós erő zavaróan, elterelően hat. A leg
komolyabb, szövegtanulmányok, összehasonlitó fiológiai elmélyedések sod
rából feltör egy költői kép, a Leopárdí-líra sokrétű, hatalmas hangszere
lésében.

Húszesztendős, amikor első exodusa, az első menekűlés Recanatiból:
sikerül. Ezidőtájt egymásmellett élnek még a régi olasz élet irodalmi
hagyományai: a költői levelek, irodalmi szalónok, settecentesco elefánt
csonttornyok játéka - s a születő század modernizáló könyvkiadási tech
nikája, az. irodalmi folyóiratok köré csoportosuló kottériák, új írókat fel
fedező kiadócégek, reklámmal és hirdetéssel dolgozó nagypéldányszámú
kiadások. Bologna - ahová eljut - a Pápai Allam határán belül fekszik.
Itt a szellem kultusza mellett még a hagyományos konzervativizmus is
érvényesül. Ezek a Szentszövetség esztendei, ám érdekes megfigyelni, hogy
a vallásosnak - legalábbis katolikus értelemben - aligha mondható Leo
pardinak ebben a tudós és műértő milieuben mindenki segítségére van,
míg például az osztrák uralom alatt álló Lombardiában a cenzor meg
tagadja versei kinyomtatását.

Megkezdődik a "húsztól-negyvenlg" tartó vándorlás: szegényen,
betegen, depressziókkal küszkődve, rossz idegekkel. "Soha valóságos nőt

nem ölelt karjai közé" - írja róla Raineri - s valóban, azt látjuk, hogy
már húszéves korában verseiben a szerelem fenkölten, filozofikusan,
Dante-i átködléssel jelentkezik: .Asszonyához", "Sappho", majd .Aspasía"
kétkedő, majdnem kétségbeesett változatai az örök témának: nincs
senki ... nincs élő asszony, aki megválthatná a költöt fájdalmas s remény-
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telen epekedésében szenvedéseitől. Igy él, egyre mélyebbre körözve a
földi lét megpróbáltatásaiban - harminckilenc éves koráig, amikor a
délibb ég szelidebb klímájában teljesen megtörve. rokkantan éri utól a
halál. Oly szegényesnek látszík külső története: szinte Ady kétségbeesésé
veI hull vissza-vissza az ősi földre, Recanatiba, de itt csak sokasodnak
testi és szellemi ezcnvedései. krajcáros gondok, vad víták verik fel a
szülői házat: anyja tudomást sem vesz "világi" költészetéről, apja elsik
kasztja irodalmi levelezését. Felkerekedik újból: vállal szótárszerkesztést,
házitanitóságot, nyelvórákat, könyvtári munkát, néha meg-megalázkodik,
elfogad ismert, vagy ismeretlen mecenástól vékonyka havi járandóságot,
szerényen és alázatosan kér apjától valamilyen kis subsidiumot a grófi
jussra ... Ebben a korban, mely végülis az anyagi bőség, a feltörő polgári
jólét félszázada - fagyoskodik, bajlódik örökösen rossz gyomrával, mely
nem bírja el a gondatlanul készitett étkeket, padlásszobában lakik, fél
vakon bezárkózik hetekre az örökös félhomályba, a chimaerák egyetlen
kísérői ...

Igy ír. Kevés verse maradt, de hatalmas, sok kötetre rugó feljegy
zései, nem is egészen saját számára készült memoriáléja -- a Zibaldone 
tanuskodik e magános lélek belső válságairól, arról a beteges érzékenység
ről, mely minden új benyomásra, ingerre növekvő szenvedéssel válaszol.
fgy ír... kevés verset - egy-egy költeménye évekig csiszolódik, leg
többje valóságos bölcseleti remekmű, a tudatos műalkotús Ielü l-nem-múlt
záróköve. Körülötte - a Risorgimento Itáliájában - ömlik a tinta, soha
el nem képzelt bősége dagad poétáknak, köziróknak, széplelkeknek. Leo
pardi hűvös szél, magános fárosz közöttük. Pedig nincs ~)enne semmi az
"odi profanum"-ból, inkább csak testi állapota hajtja elkülönülésre ernher
társaitól. Ha lehet, benne él kora életében, résztvesz benne, megszólaltatja
hangjait - de mindezt csak a maga módja szerint. Nem hisz a fokozatos
emberi fejlődés hegeli menetében, a születő technokráciát gyanakodva
szemléli, készülő vérözönökkel méri fel. Minden szavából - kevés, idil
likus kivétellel - keserűség, kiábrándulás, pesszimizmus árad - mintha
stoikus bölcs hajlana rá korára s ítélne felette érdeme szerint.

Koltay-Kastner Jenő félszázad óta - Radó Antal fordítása, gyüjtése
és tanulmányai után --..: az első, akí Leopardi másfélszázados születésének
emlékére e komoly kötettel gyarapította a ma gyar irodalmat. Művét 
márcsak a benne sokszorozódó olasz idézesek miatt is -- főként tágabb
értelemben vett tanítványai használhatják, akíkben megvan a hajlandóság
a Leopardi-kultusz kései átéléséhez. Kitűnő forrásérzékkel, bő anyaggyüj
téssel, modern szemlélettől vezetve építi fel e szegény, megátkozott költő

életművét, megadva lírai plasztikusságát. Stílusában talán több színt, több
esztétikaí értékelést szerettünk volna, néha meg úgy érezzük, túlságosan
is hajlik stílusában költője tömör, de archaikus fogalmazásmódjához 
könyvét mégis komoly értéknek látjuk; utat nyit azok számára, akik a
Risorgimento korát kutatják, felkelti érdeklödésüket e nagy, magános
olasz költő iránt, aki a maga zárt világában egyike az itáliai költészet leg
talányosabb figuráínak. Számunkra Koltay-Kastner Jenő könyvének az a
fejezete volt legérdekesebb, mely Leopardi viszonyát elemzí a mult század
magyar pesszimista költészetével. Ha Arany János, Vajda, Reviczky világ
fájdalmas lírájának hátterében nem is lehet közvetlen Leopardi-hatást fel
fedezni, kétségtelen, hogya szellemi hatások hajszálcsövessége e korban
bőségesen szolgáltatott magyar költők számára is hangulati ősmatériát.

Talán így érthető, hogy Leopardi lírája - mint Koltay-Kastner Jenő

mondja - a kilencvenes években sokkal ismertebb volt irodalmi közön
ségünk előtt, mint a századforduló után, vagy ma. Passuth László
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zaLD ÁG. Tamási Áron regénye. )5 ketten maradnak, de végül utolsó,
(Révai, 1948.) ,;,:, eghivebb társát is elvesziti egy ret-
E volt, hol nem It,," entő égiháború alkalmával, éppen

" " gy,szekr k ' , vo :, a az igéret földjének' kapujában. Igy
nepmesene eze a regr tovatűnt- "- 't d "I k J' . t 't l
b ld ' t idéző . t' k ria egye u csa acm JU e a

o ogsa?o I ezo szaval eme paradicsomba, közvetlenül szűlö-
vIssza mmduntalan gondolatunkban. ... . •. . ..
valahányszor egy Tamási egy-egy Iöldje szomszedsa~aba~.. U~~ er~~:
regényét olvassuk; ezek teremthet. meglelte a bol~ogsagot, de te ed: .:
nék meg talán most is legjobban .bben il, ~~radl~somba~ sem t~!il!la
azt az atmoszférát, amely az írónak neg az Idotlenseg,et, hiszen apJan.ak
ezt az új művét is jellemzi. A "Zöld ?ttmaradt e~y'k?:1 szer~lme, Jo_z~a
ág" azonban túlnő a népmesének es en~ek cs~bItoJ~, a faJtala~ \Tas a
Tamási által kitágított keretein és K,. Ka~oly IS csúful.. megven~lte~.
valósággal mítosszá alakul, illetve A. blbl~kus ,ere?e.t~ mond~l1lvdl()-
szeretne alakulni. A rendkívül lírri nak Ilyeten mitológíával valo keve-
hangú elbeszélés a Paradicsomból ése ,?em ..e~yed~lálló vá.llalk~zás,<J
kiűzött ember örök és hiábavaló szerzo muveszeteben. Régebbi mu-
nosztalgiáját, az elsüllyedt boldog- vei, különösen a "Szűzmáriás Ki-
ság keresését igyekszik kifejezni.' ál yfi" , már sejtették, hogy Tamási

A Székelyföld egyik falujában, nem csupán egyetlen alkalommal
az őrek Lengődi Gergely házának ándul ki a népmesének erre a
kertjében gondosan ápolt, szok at- misztikus köddel körűlvett teriile-
lan figyelemmel körülvett almala tére, hanem talán legkomolyabb
áll. Olyan különös szeretettel bánik J írói ouvre-iére is legiellemzőbb ér-
gazdája ezzel az almafával, olyan deklődési köre ez. Ezt igazolja a
figyelemmel vigyáz tavasszal a vi- ,Zöld ág" is. Maga a témaválasztás
rágos ágakra és olyan gondosan ké- - hogy tudniillik a boldogság ke-
szíti ~I gyűmölcsét, hogy legendók resője mindig keserves felfedező-

születnek a faluban róla. Mindenki útra kényszerül és mégis mindi ~
csak annyit sejt, hogy valami régi ott talál rá a Paradicsomra, ahon-
emléket jelent az öreg Lengődi szá- nan elindult - szerencsésnek mond-
mára ez az almafa. Még fia, az ép- ható: a világirodalomban is sokan
pen serdülő korban lévő Jácint is feldolgozták, minden nép a mag'}
csak sejti az almafa történetét. Egy sajátos stílusában; örülhetünk. hogy
varázsos tavaszi estén aztán meg- jellegzetesen magyar képviselője is
tudja apjától az igazságot: valami- akadt. A felfogás, az epikai k idol-
kor igen boldogan, élt egy igen bol- gozása azonban Tamásinál haté ro-
dog vidéken egy asszonnyal; az zottan vitatható. Sajátos szímlio-
asszonyt azonban elcsábították, a lizmusa, mely a "Szűzmáriás Ki-
vidék elveszítette számára varázsát rályfi"-ban még a gondolat kedves,
és ő ide költözött és itt őrzi az játékos csapongása volt. itt érthe-
egyetlen emléket, mely ahhoz a tetlen, fölösleges filozofálássá, mito-
paradicsomi helyhez köti: az alma- lógikus hornállvá nő. Ez pedig külö-
fát. Jácint, aki most van a meg- nösen zavaró egy ilyen clbeszélóssó
magyarázhatatlan, de visszafojtha- egyszerűsített, cselekményt és moz-
tatlanul erős vágyak korában, ol-: galmat alig tartalmazó olvasmány-
határozza, hogy ő is megkeresi ezt ban. A bibliaipéldákból és kele-
az ígéret-földjét. Jegyesével és né- tieskedő filozófiából összegyúrt böl-
hány barátjával fel is kerekedik. cseIkedés nem hat az élmény, az
Hosszas és hiábavaló vándorlás után ihlet spontán erejével; valahogyan
jegyese, akiről csak őszinteséget és kitaláltnak, mesterkéltnek érzik, Iő-

ragaszkodást tételezett fel, meg- ként az utolsó, a "Paradicsomban"
szökik tőle egyik barátjával. Végül lejátszódó eseményeknek az előző
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.oldalakhoz képest túlzsúfolt, érthe
tetlen szimbolikájú utalásaiban.

Am arnilyen mesterkélt a "Zöld
ág" epikai kidolgozása, olyan íhle
tett és őszinte a stílusa. Mintha a
stílus előbb lett volna készen, mint
a tartalom; mintha az előadásmód

hoz szerkesztették volna az előadást.

A stílus szétfeszíti a mondandot
és jobban kifejezi a szerző érzéseit,
mint az elhanyagolt, szétesően szer
kesztett történet. Amikor a retek
ről, fákról és virágokról ir, közelebb
jutunk gondolatvílágához, mint a ki
mondott gondolatok olvasásakor.
Amennyit hanyatlott Tamási szer
kesztő és elbeszélő készsége a
"Szűzmáriás királyfi" óta, annyít
fejlődött a stílusa. Bár tudná a mon
dandót a stílussal. a formát a tarta
lommaI olyan harmóniába hangolni,
mint régebbi műveiben, és mint
amílyen harmórriát éppen a "Jácint
és Rózsabimbó" esetében tudott
megvalósítani e téma másik feldol
gozója, a romantikus, kékvirág
kereső NovaIis.

Nemeskürty István

AZ ASSZISZIBELI SZENT. Georg,
Tetramore könyve. Fordltotta
fjjas Anta!. - Ferences Missziók,
1948.

Terramare a két háború közötti
délnémet irodalom egyik Iegkífíno
multabb stílusú írója, származására
nézve olasz. Az expresszionista ra
gyogó szineivel, széles skálájú ér
deklödésével fordul e talán legsike
rültebb művében az asszíszíbeli szent
alakja felé. Tizenkilenc remekbe
készült fejezetböl bontakozik ki sze
münk előtt Szent Ferenc alakja. Az
egyes fejezetekben a holló éppen
úgy megszólal a maga krákogó
hangján, mint a stigmatizáció ta,
nuja: egyalvernai bokor. A termé
szet is szót kér az emberek mellett.
A képsorozatban - mert az egyes
fejezeteket leginkább képeknek ne
vezhetnők .......:. éles megvilágitásban
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lép elénk a szegénység nagy szent
jének alakja. Míntha titokzatos
fényszórók víllantanának rá egy-egy
sugarat más-más irányból. Végigki
sérjük életének majdnem minden je
lentős állomásán attól a pillanattól
kezdve, amelyben elhagyja az atyai
házat, hogy kordáj ával megkösse
századának bukás felé száguldó sze
kerét, egészen addig a percig,
amelyben halottasmenete elvonul a
San Damiano-i kolostor előtt, ott
egy pillanatra megáll, éppen csak
addig, míg Klára és Agnes testvér
fehér keze utolsó istenhozzádot int
het a kolostor "szűk kis rácsszemei
nek vasszövedékén át" az örökké
valóságba röppent lélek testi hüve
Iyének.

Minden kép egy-egy jellegzetes
vonást örökit meg a szentből. A
rablógyilkosnak nem ember, a lep
rásnak érthetetlen, a pápának szinte
elérhetetlen, a hollónak féltékeny·
ségre szító ellenség, a kereszteslo
vag priornak irigylendö egyszerűség

és fölfoghatatlan diadal, a diáknak
a tudományosságot messze túlszár
nyaló bölcseség. Az író az' olvasóra
bízza az egyes képek összeílleszté
sét, ez az összerakó munka azonban
nem okoz semmi nehézséget sem.
Minden egyes fejezettel tökélete
sebbé lesz a szentről alkotott ké
pünk, - s a képsorozat végén mi
is fölkiálthatunk Jacopa Settesoli
imádságának szavaival: "Szent Fe
rencnek, a Szentnek, a Koldusnak,
a Gyermeknek életéért, amely meg
jelenhetett és munkálkodhatott kö
zöttünk, legyen dicsőség az Atyá
nak és Fiúnak és Szentlélek Is
tennek".

Ijjas Antalt dicséret illeti nemcsak
a könyv kiválasztásáért, hanem
talpraesett bevezetéséért, gondos,
szép, költői lendületű fordításáért is.

Agos/ton Julián



ARAGON VÁLOGATOTT VER
SEL (Parnasszus.)

Aragon költészete mögé organikus
hátteret képez a kor, mely alaki
tctta és az a forradalmi életérzés.
melyböl jóformán egész költészete
eröt merít és táplálkozik. A költő

elsődleges problémája mindig : az,
hogy vállalja önmagát s ezen ke
resztül a kort, melyben él. Aragon
ezzel az önmaga felé irányuló eman
cipációval egyben számot vetett
azokkal a körülményekkel, melyek
elborították s vállalta míndazt a ki
tartást igénylő küzdelmet és meg
próbáltatást, melyet ez a szabadság
megkiván. Hűsége, mely épúgy
sz ólt önmaga, mint a vállalt forra
dalom felé, előre megszabta költé
szetének nem a határait, hanem a
mondanívalóját. á cesurák, melyek
fordulópontot jeleznek Aragon éle
tében s melyek - költő és a törté
nelem egységének bizonyitékául 
mindig egy lényeges változást je
lentő évszámhoz kapcsolódnak 
1939 és 1944 - azért érdekesek,
mert belátást nyerünk azokba a szé
les vonatkozású fordulatokba, me
Ivek alakították és konkrétumaik
b-an befolyásolták költészetét. Bel
sőleg ez a költészet hű marad ön
magához - "örök" mondanivalója
éppen az, hogyaváltozóhoz igazo
dik, hogya változó-politikait rögzíti.

Aragon mint szürrealista kezdte
mesterségét, természetesen - mint
arra Somlyó György is rámutat be
vezető tanulmányában - a szürrea
lizmusnak húsz év előtti értelmében,
mely akkor annyit jelentett, mint
forradalniárnak lenni. A Dada kö
vetői forradalmárok voltak, olyan
forradalmi lendülettel ~s olyan
harci arcátlansággal, melyre igen
kevés példa akad az irodalom tör
ténetében. Irodalmiságuk egyenlő

volt a politikummal, a szürrealiz
mus számukra nem irodalom, hanem
életforma - ebben jelentettek újat
és mutattak előre.

A fiatal Aragonnak ebben a Ma
jakovszkij nyomdokain haladó szür-

realista periódusában egy probléma
vetődik fel, me ly később, érettebb
korszakában önmagától feloldódik.
Tudniillik az, hogy értékesebb-e egy
kezdeti, tehát eszközeiben még ki
nem alakult, még forradalmi szür
realizmus egy már tökéletesedett,
de az idő torzító hatására már az
ellenkező pólusba át csúszott szür
realizmussal szemben - vagyis vál
lalható-e az utóbbi az "irodalmiság"
kedvéért, vagy sem. Kétségkivül
zsákutcának látszik - hisz csak a
teljes szakítás jelenthet megoldást,
viszont ez költői multjának bizo
nyosfckú megtagadásához vezetne
Élet és irodalom látszólag összeüt
közik.

A problémát egy csapásra feloldja
a második világháború kitörése, az
utána következő keservesen hősies

évek, az elnyomás és az ellenállás
évei. "Arma virumque cano ..." 
kezdi "Elza szeme" - kötetét beve
zető tanulmányát. A nagy bizony
talanságban minden tétovázó bizo
nyosságot nyert, hogy mit kell ten
nie. Ezekben' az években vált Ara
gon a nemzet költőjévé. aktnek ille
gálisan terjesztett verseit minden
francia olvasta s melyekből minden
elkeseredett erőt merített. Most vá
lik éltető nedvvé Aragon leverhe
tetlen optimizmusa, mely az esemé
nyek nyomasztó hatása alatt álló
komor verseiben is jelentkezik 
feIIélekző fináléiban - s mely még
most, szűk kereteiben sem hagyja
el, akkor, amikor még csak a lehe
tőségek megteremtését jelenti. "Ke
resztrejtvényes esték is lesznek
még, ne félj" - mondja, amikor
Fl anciaország elkeseredésének mélv
pontjára jut.

Az események forgatagában va
dul rántja magához a tétovázókat
és a magánosokat - mindent és
mindenkit csak egyféleképpen lát:
harcában a gonosz, a náci téboly
ellen. Franciaország a szemében egy
hatalmas testté lett, mely egy dalla
mot zümmög s mely dallamhoz sző

veget mondani senki sem mert.
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Szent .tüskéket viselt e dallam ne ve
búsan

S egy isten homlokán színes könny
csepegett.

Horgonyzott bárkaként pihent a clal
a húsban

És újra kelt a kín és újra élt a seb.

S ez az optimizmus szilárd alapo
kon nyugodott - széles tömegeken
s rendíthetetlen hitén az igazság
ban. Felszabadulás után uj harern
készül. soha nem nyugvó harci
kedvvel, a világ és önmaga iránti
kérlelhetetlenségéveI - magatartá
sanak véglegesítéséért. Mit ír elő

szavában Paul Eluard Politikai Köl
teményeihez: "A költőről alkotott
egy bizonyos kép a történelem lom
tárába kerül. Többé nem lehet,
hogy túl ne lépjünk a régi ellenté
ten: álom és tett, ég és pokol, tiszta
költészet és politika... Mert ég és
pokol házasságának új. modern
neve van: politika ... Az ellenveté
sek rendre elhullottak: minden szó
költői, ha az élet szava, mert a köl
tészet célja a gyakorlati igazság".
- Most vált valóra konkrétumaiban
is az a költői-politikai hítvallás.
melyért szürrealista korában harcba
szállt. s mellyel költészetét lehető

séggé emelte - rnost teljesült be az
a diadal, melyben saját és költő

tál sai igazolását láthatta kibonta
kozni.

Ha felvetjük a kérdést, merről és
hogyan közelíti meg Aragon a ver
set, arra a megállapításra jutunk,
hogy tárgyának megkőzelítése kí
vülről történik, a vers anyagát nem
belsőleg, őnmagából bontja részeire,
hanem egy külső feldolgozás mele
gével olvasztja le a burkoló jeget.
Az anyagnak ez az objektív bonco
lása azt eredményezi, hogy azon az
úton, melyet a vers masszájából a
versig megtesz, sokkal kevesebb
szubjektív elem s az ezzel együtt
járó zavartság ragad a kőlteményre,

tehát a vers substanciája tisztábban
csapódik le. A feldolgozásnak ez a
módszere természetesen merőben

különbözik a Valéry-étől; objektí-
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vitását nem egy tökéletesen szabad
matematikai szellemtől kapja, ha
nem a világtól, az anyagtól, az ob
jektív valóságtól. A kettő közötti
különbség körülbelül az, ami a kü
lönbség metafizika és dialektika kő

zött. - Ezzel az olvasó is bizonyos
dilemmába kerül: a versek pszicho
lógiai feldolgozása lehetetlenné vá
lik, nem azért, mert "külső" mot í

vumokat kell felkutatni a - hisz
nagyrészt minden műalkotásnál ez
a helyzet -, hanem mert Aragon
annyira kivetődik önmagából, any
nyira tőrekszik az a-szubjektivi
tes ra, hogy ez a pszichológiai rnód
szer már csak e törekvés dialekti
kája miatt sem lehet gyümölcsöző.

A könyv egyes verseket kettős

fordításban közöl; ezeket Szabó Lő

rinc és Illyés Gyula, Szabó Lőrinc

és Kemény Dezső, Békés István és
Gáspár Endre fordították. Itt k ű lő

nösen az egyik ford itó-költő re aka
runk kitérni, Szabó Lőrincre, aki
saját két párbajában elviszi a pál
mát (a másodikban nem mindigl.
A versfordítás nem "átélés" - a
szónak dilettáns-romantikus értel
mében, hanem munka, mely az in
tellektus átható tevékenységén
alapul. Es ez Szabó Lőrinc előnye.
ez az intellektuális munkamódszer,
melynek eredményeképpen a bal
lada sötétebb és homályosabb érzés
világát is tökéletesebben meg tudja
közelíteni, mint egy "átérző" for
dító tenné. - A kötet többi fordi
tói elismerésreméHóan tettek eleget
a fordítás adta lehetőségeknek.*

Görgey Gábor

FEHÉR NYIRFA. f'vIichall Bube .. ,
nov regénye. - (Athenaeum. 194R.\

Bubennov Sztálin-dijas könyve
háborús regény. A második vilAg
háborúban, 1941 öszén játszódik.
Az előnyomuló német csapatok már

* Kár, hogy Arngon nemrég mogjr-lont
utolsó verskötete már nem szcropelhetet t
az antolögíában : itt Arruzon már r-gészr-n
mugáévá tet to a közösséjri stilu xt , sztnte
népdalszcrü versekbe, ('{J;yszerii, értheti.
nyelvhe öltözteli ruouduntvalójú t. (Szerk.)



Moszkva közelében járnak; mögöt
tük pusztulás, nyomor és szenvedés,
el öttük a visszavonuló s lassan-las
san magukhoztérö orosz csapatok;
rettegve menekülő nép, harc, dőr

gés, ágyútüzek villanásai minden
felé. E nagy és szomorú vissza
vonulás közben Andrej Lupuchov
kőzkatona egy magasan álló, sér
tetlen fiatal nyírfát pillant meg a
gránátszaggatta domboldalon, szüló
faluja határában. Nem véletlen,
hogy az elpusztított tájon épen ma
radt ez a nyírfa. Az orosz föld le
győzhetetlen ereje él ebben a fá
ban. A regény is ezt az elpusztít
hatatlan, mindent kibíró életerőt

festi: a szovjet csapatok vissza
vonulását, majd lendületes előre

töréset. az első nagy visszacsapást,
mellyel Moszkva alatt megállItják
az ellenséget, a németek kezébe ke
rült országrész népének szenvedé
sét, embertelen nélkülözéseit, a ma
gukramaradt őregek, asszonyok,
gyermekek nehéz, küzdelmes életét
és hősi magatartasát. Az események
hullámzásából azután kiemel az író
egy főhőst, ezt a jelentéktelen és
tapasztalatlan kis közkatonát, aki u
regény elején még fáradt testtel, el
csüggedt lélekkel hátrál Moszk va
felé, hogy aztán az egész orosz nép
jelképes hősévé nőve küzdjőn ha
zája földjéért és a szabadságért.

Nálunk valószínűleg csak na
gyon kevesen ismerik Bubennovot.
hiszen d "Fehér nyírfa" tudtunkkal
első magyarul fegjelenő könyve, s
nevével orosz antológiákban sem ta
lálkoztunk eddig. Pedig jó író, ha
nem is tartozik a legnagyobbak
közé. Tud mesélni, történetének ---
főleg a csatajelenetekben -- van
epikai sodra és lendülete. Hőseinek

belsö meghasonlottságát, majd fo
kozatos átformálódását céltudatos,
kemény harcokká erős írói érzékkel
és meggyőzően ábrázolja. Tárgyi
lagos, részletező, de mindig mérték
tartó realizmusát halk, meleg lírai
ság hatja át.

A "Fehér nyírfa" értékes terméke
annak az iránynak ,melyet eddig

főleg Alexej Tolsztoj Szolochov és'
Fagyejev müveiből ismerhetett meg
a magyar olvasó. Kár, hogy Tró
csányi Zoltán kellően át nem fésült
fordítása sokszor bosszantóan pon-
gyola és hevenyészett. -

Iványi Sánaor

ELADOTT ORSZÁG. Szövérdy
Gyula regénye. (Athenaeum,
1948.)

Szövérdy Gyula nem könnyű fel
adatot vállalt magára: tísztázni
akarta a Szent István utáni magyar
élet kínzó kérdéseit. Kétségtelen,
hogy krónikáink előadását illetően

számolnunk kelJ biz_~myos ferdíte
sekkel. hiszen például a Vászoly
fiak (Levente, Endre, Béla) leszár
mazottjainak udvari krónikásai men
teni igyekeztek Vászolyt, le akar
ták róla mosni a királygyilkosság
kísérletének vádját, sőt talán éppen
ezért tették meg Vászoly helyett
Szár Lászlót a hercegek atyjának,
sok-sok gondot okozva ezzel a tör
ténetíróknak. Ilyen módon a meg
vakíttatást is nyugodtan foghatták
Gizellára és Péter befolyására. Ta
gadhatatlan, hogy Péter királynak
megvoltak a maga gyönge oldalai,
a megvakittatásban azonban nincs
szerepe, mint ahogy merész állítása
a regénynek Péter kezdetí német
barátsága is, hiszen eleintén inkább
németellenesnek mondható. A láza
dás is udvarában tört ki, kemény
kezű uralma miatt, éppen az elége
detlen magyar főemberek, köztük
Aba Sámuel nádor részéről is. A
krónikák töredékes megjegyzései a
paraszt-párti Aba Sámuelról a Szent
Istvántól fölemelt magyar urak vá
daskodásán is alapulhatnak, de iga
zolhatják legalábbis bizonyos
mértékben - a regényírót is. Mai
értelemben vett kiállást az elnyo
mott réteg, a parasztság mellett
azonban aligha jelentenek. Törté
netíróink általában úgy tudják,
hogy Aba Sámuelt a Tisza vidékén
azok a foglyok fogták el, akiket éi
hurcolt el hazájukból, majd Péter
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Agoston Julián

EJé vitték; s a királyi tanács ítélő

székké alakulva rnínt hazaárulót és
hitszegő lázadót halálra ítélte Abát
és fejét vétette. Unrest német kró
nikája a regény elgondolását támo
gatja ezzel a történeti állásponttal
szemben: "Aba in den Dorff 
ifja -, genannt Akad, ward er von
den Ungern elendigIich erschlagen".

Az író sok mindenben helyesen.
lát; ez azonban nem jelenti azt,
hogy minden anakronizmusát meg
kell bocsátanunk. A nádorispán fe
leségének öntudatos nemzetiségi
szemlélete erősen a századokkal ké
sóbb feltámadt nemzetiségi gondo
lat jegyében fogant. Azt is sejteti
az író többek között, mintha Aba
Sámuel "vallásszabadságot" akart
volna adni népének; ha nem is
mondja ezt ki nyiltan, céloz reá,
holott ez a kérdés is csak több szá
zad mulva lesz időszerű. Aba alak
jának tisztázását szolgálja, hogy a
krónikákban egyöntetűleg neki tu
lajdonított csanádi vérengzésért a
regényanádort teszi felelőssé.

Ezzel kapcsolatban, de másutt is
Szent Gellért alakja kissé elrajzolt.
Nehezen bizonyítható egy másik
állítása: a szóbeliség korának írni
olvasni, azaz latinul tudó fölszentelt
papj áról ugyanis bajos föltenni azt,
hogy csak két ímát tudott volna.
Ugyanilyen valószínűtlen a Szent
Mór-korabelí Pannonhalmáról adott
jellemzése; míntha sokkal későbbi

századok írásait használta volna
forrásul a szerző.

Nyelvi anakronizmusai nem hat
nak ennyire bántóan, hiszen a re
gényírónak joga van a jellemzés és
hangulat kedvéért régies nyel ven
írni. Minden hozzáértő jól tudja,
hogy nem a régi nyelvet akarja
visszaállítani, hanem csak a mai
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nyelvet tölti meg jellemzésűl regr
zarnattal. középkori Iüszerszámmat.
Két dologról azonban ekkor sem
szabad megfeledkeznie: egyrészt ne
használjon olyan nyelvet, amelynek
megértése nagy nehézséget okoz az
átlagolvasónak, másrészt régies ki
fejezései, szavai nyelvészetileg is
helytállóak legyenek, még ha ké
söbbi korokból is szedte volna össze
őket. Igy pl. jó a regényben az "isa,
kerál, Oba Sámuel stb." használata,
de a helyes nyelvérzéket bántják
az effélék: "küzsdölődik, náder
ispán, hivulál" és társai.

A három könyvre osztott regény
fejezetei inkább csak külső szer
kesztési fogásokkal, mint belső,

egységes szerkezettel tartják össze
az eseményeket Aba Sámuel alakja
körül. Amellékhősök különösen el
nagyoltak. Egy-egy markáns figu
rája akad ugyan a regénynek,
azonban ezek is olyanok, mint a ke
retből kilépett képek: egy pillanatra
meglebbennek szemünk előtt, de
nem alakulnak, nem fejlődnek, nem
élnek. János és Terézke már a re
gényírás lomtárából kötelezőleg

idekerült alakok. Általában - mint
kezdő regényírónál annyiszor - a
sok szó mögül nem tudnak kibon
takozni az alakok, nem maradnak
meg bennünk éles, egyéni vonások
kal. A magyar történeti regény ki
sebb igényű válfaj ához kapcsolódva
igyekszik jellemezni hőseit és a
kort, újszerű csak egy van benne:
a néha sikerült, máskor meg ke
vésbbé sikeresnek mondható vállal
kozás történeti hőseinek átértékel é
sére. Több elhítető erővel többre
mehetett volna, még ha állításai
nem felelnek is meg mindig a törté
neti valóságnak.
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600 ip.
400 «

240 «

, ..
~~~~~!!..!~GET J[IIAPECZ-T6L
Budapes'. IX., 01161-01 '19.... 6r6klmlldis-lemplom mellell.



KELYHET,
cib6riumol,
..enlséglarl61

sth. készit és raktáron tart

LEDO BéLA egyházi m űö t v ö s,
BUDAPEST, IV., SZERVITA.TÉR8., AZ UDVARBAN.

ARANYOzAs, EZ-oSTöZÉSI
Telefon: 380-0570

76 ÉVE BLAZSEK KÉS, OLLÓ
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-U. 1.

RdEGER OTTO
FATH DRGO.AGYAR

HARISNYA Budapest, XIV., Füredi-u. 41.
Telefon: 297-0230

IV .•
Vállalja ÚJ ORGONÁK

Ferenciek-tere 2. építését és míndennemű javitását.

Villamos lúvöberendea6s
készítését és szállítását.

Ha fáj a tyúkszeme ANTICORS tyúkszemirtót
használjon, biztosan elmulasztja.

1 adag Ft S'SO

NAGY DROGÉ ft I A Budap\!sl, vm., '6.sel-krl 19.

ARANY EZÜST, ÉKSZER
'VETEL ELADÁS Kehely, erbortum, szentségtartó

, n a g y 'f á l a sz t 6 k b a no
Dr. BA..MÓCZINÉ WINTERMANTEL TERÉZ

Budapeet, VU., Rakóczl.ót 100. I. 20

FÉRFI FEHÉRNEMŰ

PÁLHÁZI
hozott anyagból is

IX., RÁDAY.UTCA 30. FÉLEM.t. FÉRFIllALAPOT KŐSZEGI kalap••me.t0lt61
F68z1et és mtlhely: lx.,RÁDAY·U. 2&.Fiók: CALVIN·TÉR Múzeum·krt sarok.

Hagy bel- és külföldi kalaprakt6r. J AV•T As.


