
KÖNYVEK
EGY GOETHE- REGÉN YRÖ L *

18ü9-ben jelent meg Goethe leqtöbbet r támadott s ugyanakkor legtöbbet
magasztalt regénye, a "Die Wahlverwandschaíten", Mínt maga mondja, a re
gény "a lemondás fájdalmas érzését fejezi ki", s ahogy Eckermannal közölte:
nincs egyetlen vonása sem, amelyet ne ö maga élt volna át, de természetesen
semmit sem úgy rögzitett le, ahogy az valójában meqtörtént, A regény meq
születésének kulcsát sokan a késői, Minna Herzliebhez fűződő' szerelemben ke
resték, Hermann Grimm szerint a regény Goethének Frau von Stein iránt
érzett kezdeti vonzalmát tükröz'i. Sokan a modern novella utolérhetetlen pél
dájának tartották, mások a regény stílusát modorosnak, sőt "aggastyáninak"
ítélték és az egészet unalmasnak mondták. Tartalmáról és, mondanivalójáról
sokáig általános nézet volt, hogy erkölcstelen, (az erkölcstelenség vádját még
korunkban is felvetik, nem kisebb elme, mint Charles du Bos) és nem más,
mint a házasságtörés meqdícsöítése. Thomas Mann, "erkőlcsösen merész"-nek
nevezi a könyvet, s "a legmélyebb és leqvakmeröbb házasságtörési regénynek,'
amelyet a Nyugat, erkölcsi kultúrája létrehozott". Vílmar szerint a regény a
belső ember kórtörténete: "megmutatja a mérget, kíméletlenül leleplezt halálos
hatásait. de nem . engedi, hogy azok átáramoljanak belénk". Többen akatoli·
clzálö romantika jegyeit vélték felfedezni benne.

Barátai és ellenségei voltak a megjelenése óta- eltelt másfélszáz esztendő

alatt, s talán az egyetlen volt és maradt Goethe életművében, amely még ma
is vitát ébreszt, szenvedélyes ellenvéleményeket támaszt. Maga Goethe - hadd
válaszoljon ő a vítákra, - egy szentírásí idézet iIlusztrációjának tartja regé-'
nyét: "Aki azért néz egy, asszonyra, hogy 'őt megkívánja, az szívében már
házasságot tört vele." Ennyit a "Wahlverwandschaften" körüli yítákról, ellen
véleményekről s magának Goethének nyilatkozataíról, - kövessük talán a
Goethe által idézett szeritírási passzust, keressük a morális tendenciát a lát
szólag, s nemcsak mindig látszólag, immorális történetben.

*
A regény két férfi és két nő szerelrnének 'bonyolult története. Ahogy a

fizikában .bízonyos anyagok ellenállhatatlanul vonzzák egymást és egyesülésre
törekszenek, mások pedig elutasítják egymást, egyesülni képtelenek. úgy az
emberek is egymáshoz kapcsolódnak vagy egymást taszítják, anélkül, hogy az
akaratuk ebben a kölcsönös vonzásban és taszításban szerepet játszana. Goethe
regénye egy' ilyen kettős ,,\Nahlverwandschaft".ot - Babits találó magyari-
tásával: - "elemi rokonsáqot" tárgyal. - '

Eduard és Charlotte ifjúkorukban szerétték egymást, de a társadalmi kon
venciók arra kényszerítették őket, .hoqv ne egymást válasszák. Amikor' mind
a ketten özvegyek lesznek, már érett korukban 'egybekelnek. Elérik ifjúságuk
nagy törekvését, bár ami most köti össze őket, már inkább "kölcsönös baráti
jóindulat", mint "mély, beteljesítő szerelern". Ámítás ez, s ez az ámítás világos
lesz - "szétvá:Iik rögtön az egymásnak idegen, és egyesül az. ami egymáshoz
tartozik", - amikor Eduard gyerekkori barátja, a kapitány, és Charlotte ne
velt-leánya, Ottilíe, a házaspár józan kettősébe kapcsolódik. Úgy vonzódik
ettől kezdve Eduard Ottílíe-hez és Charlotte a kapitányhoz. ahogy a kémiai..
lag rokon elemek. Kezdetben észre sem veszik a vonzódást, sőt mintha meq-

• Goethe: "Vonzások és vál asztások.." (Fordította és a bevezető tanulmánvt
Vas István.) Franklin, 1949.

779



éreznék a fenyegető veszélyt. a külvíláqböl -:- vagy ahogy később kiderül:
legbensejükböl - feléjük közeledő kísértést, egyikük sem akarja. hogya két
idegen. Ottílíe és a kapitány, meghitt körükbe kerüljön. De Ottilie és a ka
pitány megérkezik a főúri kastélyba, és megkezdődik a ..kémiai folyamat".
szétválík és ellenállhatatlanul egymás felé. tart, ami rokon, s taszítja egymást
az, ami idegen.

Charlotte az okosabb, nem akarja átengedni magát a kapitány felé húzó
elemi vonzásnak, védekezik, tiltakozik ellene. Eduard azonban kenyértörésre
akarja vinni a dolqot, hogy egyesüljön Ottilíe-vel. Egy váratlan éjszakán ,azon
ban a házastársak megértik. hogy lelki házasságtörést követnek el s ráéb
rednek arra, hogy kapcsolatukat becsületesen tovább fenntartani nem tudják.
Eduardból hiányzik az erkölcsi erö, hogy szenvedélyét legyőzze és titokban
Ottílíe isa válásban reménykedik. A kapitány és Charlotte azonban morálisan
erősek, lemondanak szenvedélyükröl, a kapitány elutazik, Charlotte pediq el
lenzí a válást, s különösen akkor lesz határozott. amikor ráébred arra. hogy
gyermeket vár Eduardtól. Eduard végül is úgy oldja meq a problémát, hogy
otthagyja a kastélyt. katona lesz. - a két nő pedig, Charlotte és Ottílíe,
együtt marad, Charlotte a háziasszonyi gondnak. a főúri építkezéseknek. kert
kultúrának vetve oda magát. Ottilie pedig a naplóirásnak. A katasztrófa kö
zeledík: megsziiJetik CharlottI' és Eduard gyermeke. de a gyermek Ottílíe szé
mét és a kapitány arcvonásait örökli, és .a házastársakat ráébreszti a lelki há
zasságtörés bűnére. A gyermek tehát nem hoz megoldást Charlotte és Eduard
válságába. Eduard most még határozottabban .követclí a válást. Ottílíe pedig
minden vonzalmával Eduard gyermeke felé fordul. Charlotte továbbra is ren
díthetetlen marad. várja, hogy Eduard is ugyanarra a belátásra jöjjön. mint Ő.

S ekkor. Ottílíe elövíqvázatlansáqa folytán. egy napon a' gyermek a tóba
fullad. A holttest felett Charlotte elhatározza. hogy beleeqyezik a válásba.
Ottiliera azonban véqzetesen hatott a gyermek halála, ráébred arra. hogy bűnt
követett el, amikor Eduard felesége akart lenni. •.Isten iszonyatos módon meq
nyitotta' ,a szemernet" - mondja -' •.és megmutatta. milyen bün rabja vaqyok,
Vezekelni akarok. és senki se akarjon feltett szándékomtól eltántorítani." El
menekül a kastélyból. Eduard azonban visszahozza. Erre Ottílíe azzal vála
szol. hogy megvonja magától az ételt és italt. s nem szöl többé Eduardhoz.
Iqy hal el lassan és csak halála pillanatában szölal meq: ..Iqérd meg. hogy
élni fogsz". - mondja a kétségbeesett Eduardnak. De Eduard gyenge, túlsá
cosan erős a vonzás Öttíliéhez, ő is meqhal hamarosan, s az okos, lemondó
Charlotte közös sírba temeti a szerelrneseket.

Az elemi vonzásoknak ebben a bonyolult szövevényében az erkölcsileg
bátor és egyenes míndenesetre Charlotte. Ö az. aki ellent tud állni a házasság
törés kísértésének. ó az, aki nem követi szenvedélyét, hanem okosan lemond
arról; eltemeti, s ragaszkodik a házasság erkölcsi meqállapodásához. A kapi
tány is a lemondást válassza, ó sem engedelmeskedik az ..elemi vonzásnak",
ő is lemond. Eduard és Ottílie kettőse a lázadás. ök a \1yengébb,határozat
lanabb jellemek. ök a szenvedély rabjai, csak amig Ottilie a véqsö percben
rádöbben ennek a rabsaonak rnorális útvesztőjére és lemond Eduardröl, Eduard
nem tud beletörődni abba; hogy le kell mondania Ottílíe-röl. Goethe rokon
szenve a lázadók mellett van, öket dicsőíti meq, s míq Charlotte és a kapi
tányerkölcsi ereje inkább makacsságnak tűnik a regény folyamán, az iró
Eduard és Ottílíe amorális elszántsága felé tereli minden rokonszenvünket.
Ottille késői feleszmélésével ezt a konok. meglehetősen mohó fiatal leányt
valósággal szentté avatja.

A vád' a ..Wahlverwandschaften" ellen. hogy erkölcstelen, ebből a szem
pontból okvetlenül jogosult, mert Goethe a végső elégtételt Ottiliénak adja,
s Charlotte 'a maga határozottsáqában, keménységében. következetességében

780



szinte szánalmas lesz; Charlotte [eliemét azonban nem ltélhetjük mindenben
morálísnak, határozottságát és a szenvedély iránti ellenállását nemcsak belső

erkölcsi indítékok Irányítják, hanem a külsö konvencíök, a századforduló főúri

életformájának korlátai. Mint ahogy 'nemcsak őt, hanem az egész történet
lélektani környezetét ezek determinálják bizonyos szempontból. a csak a szép
pel foglalkozó semmittevés, az élet rokokó játékossáqa, apróságokkal való
bíbelödése, a társadalmi érintkezés szertartásossága és az általános erkölcsi bom
lás. Charlotte is ezeknek a társadalmi-kulturális. hatásoknak a rabja... s abban,
hogy ragaszkodik Eduardhoz, a konvencióknak is szerepük van. A kapitány
_. a négyes negyedik tagja - az egyetlen közöttük. aki valóban morálís meg
gondolásból szakítja ki magát az "elemi vonzásböl" , és akkor sem egyesül
Charlotte-tal, amikor Eduard utánahal Ottiliénak és Charlotte özvegyen ma
rad. Az erkölcsi világrendet sértette meg az elemi vonzásoknak ez a bonyolult
szövevénye, s a kapitány magatartásában ennek a felelőssége érződik.

"Az erkölcsösen merész" - amit Thomas Mann rnond a reqényről, 
legalábbis vitatható, s aki szigorúan a morálís szempontjából olvassa a könyvet
- amire okvetlenül kényszerül, - az Charles du. Bos oldalára áll. Más kér
dés természetesen, hoqy a történetnek és konkluziójának van-e a morálís szem
pontjából veszélye. Altalánositható-e Goethe magatartása, az olvasó rokon
szenve arrafelé húzee, amerre Goethe akarva...akaratlan terelt. Itt Vtlmar párt
jára kell szegödnünk. aki nagyon helyesen állapította meg azt, hogy Goethe
megmutatta a mérget, kíméletlenül Ieleplezte halálos hatásait, "de nem engedi.
hogy azok átárarnollacak belénk". A végső benyomásunk a történetről
íqy aztán az Iesz, hogy különleqes esettel állunk szemben, melynek erkölcsi
következtetései. !Jem általánostthatök. Négy különös ember érzelmi maqánüqye,
amely rokonszenvünket vagyeIlenszenvünket hívja ki, de erkölcsi értékrend
szerünkben semmiképpen sem idézhet elő zavart.

. Annál is inkább így van ez, mert ami ma a könyvben elsősorban érdekel,
az a korrajza, egy letűnt és hanyatlása kezdetén rögzített életforma csodála
tos pontosságú, részletességű, kicsit iróníkus ábrázolása. Van benne valami
irreális, valami valószínűtlen, 'furcsa, romlottan idilli. És Goethe művészete

különösen abban nagy, ahogy ezt a főúri életformát bemutatja, atiogy szinte
egy rokokó pásztorjáték hangulatát ébreszti, s ugyanakkor - ahogy Vas
István előszava' elemzi - pontosan rámutat a társadalmi hatóerők szerepére.
A modern esszé-reqény egyik ösét láthatjuk ma benne, s jelentősége elsősor

ban ebből az irodalomtörténeti szempontból lényeges. Míndaz, ami valaha
forronqást, vélemények harcát idézte fel körülötte. ma már nem érdekes. 
Goethe regényei közül nyilván a "Wilhelm Meíster" mond többet és lénye-
gesebbet. mínt a "Wahlverwandschaften". "

*
A regény a Goethe-jubileum alkalmából új magyar fordításban jelent meg.

Vas István munkája kitűnő, sok helyt egyenesen bravúros, nem ö tehet róla,
hogy Goethe prózaját magyarra átültetni - tán a "Werther" kivételével -:
majdnem megoldhatatlan feladat. Míndaz, ami elavult a regényben, a fordítás
ban lényegesen élesebben tűnik ki, mint az eredetiben, és néha egyenesen a
nevetségesség határát közelítí meg. De a goethei próza-stílust, az emelkedett
nek és a mindennapinak állandó keveredését, egybejátszását magyarul aligha
közelíthetjük meg jobban. mint a "Wáhlverwandschaften" fordítója, - a
megoldhatatlan megoldását természetesen. akárcsak Thomas Mann fordítóitől.

tőle sem várhatjuk. A regény új magyar címe - "Yonzáso'k"és választások" 
kicsit preszíöz és túlmaqyarázó, a Babits-ajánlotta "Elemi rokonsáq'l-ot hite-
lesebbnek érezzük. Károly András
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ADY MINDEN TITKAI. Földes~y

Gyula körryve. (Athenaeum - kíadás.]
Földessy Gyula első nagyobb Ady

tanulmányát 1919-ben; írta, alig né
hány hónappal a költő halála után.
Azóta egy életen át búj ta. tanulmá
nyozta, hirdette 'és magyarázta Ady
költészetét. Szerelme és küldetése
volt ,ez a munka, Most, mintegy össze
gezve életművét, nagy összefoglaló
könyvben Ady összes verseinek kom
mentárját adja. Bevezetőjében .ezt a
vallomást olvassuk: "Mióta Ady első
új kötete megjelent; úgyszólván na
ponta olvasom. s míkor ezer lapnál
jóval többre menő Ady-tanulmacyaím
után a mult év november havában
másodszor feküdtem neki az összes
Adynak, hogy minden versét, minden
sorát maradék nélkül megértsem és
meqértessern, munkárnban előreha

ladvia szégyenkeroen' gondoltam visz
sza azokra a kijelentéseimre. amikben

. már régebben is és legutóbbi Ady
tanulmányfüzetemben. Az ismeretlen
Ady-ba'nl Ady 'a:lapos és teljes isme
rőjeként állítottam oda magamat Sok
nehéz Ady-vers megértésének első

mámorában és később is, mindiq jó
hittel rnondtam ezt, de meg kellett
qyözödnöm róla, hC9Y ebben, a hitem
ben tévedtem. De talán nem csadó
dom, hogy ez utolsó' Ady-könyvem
megdrása után már valóban "alapo
san" és "teljesen" ismerem Adyt, a
költöt és az embert egyaránt Ady
költészetének teljes kommentárját nyuj
tom itt át a magyar olvasóközönséq
nek s legkivált a magyar ífjúsáqnak.
Nagy odaadással, minden képességem
meqfeszítésével, zavaró életviszonyok
között, folytonos fatális véletlenek
gáncsvetése közben irtam meg ezt a
könyvemet Mégis életemnek legglyö
nyörüségesebb élménye volt ez a fá
rasztó munka. Ady sok-labiríntusú
vers-orszáqának bejárása. rneqmászása
q magaslatainak. behatolás a mélysé
geibe naqyobb örömöt. több élvezetet
szerzett öreg napjaimra. mint fiatalabb
éveim kalandozása], hazánk s a mesz
szíbb országok szép tájékain. Az Ady
generáció. elmulasztott kötelességét tel
jesítem e könyvemmel. Több évszáze-
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dos multú aranybányász őseimtől rám
származtatett robotos kitartással törtem
át magam Ady poézisának rettentő ne
hézséqeín, Ha ém nem végezem el ezt
a. feladatot, ma aligha akad rá vállal
kozó. Ady' életes költöművészete az ő

kor-talajának jeleries televényéből nőtt

ki (igazában jórészt még az ő ősi sok
év ezredes magyarsága is). tájékozód
hatik-e ebben egy más kor neveltje.
megmutathatja-e Ady igazi emberi-köl
tői alakját? Ady megértésének íunda
menturnát csak kortárs rakhatja le."

A kommentár sorra veszi Ady köte
teit (a verseken kivül ,a, Petőfi nem
alkuszik c. tanulmányt is) és mínden
egyes versről elmondja. amit a szerzö
szükséqesnek lát a vers helyes meg
értésére. A végén .tömör összefoqlalö
képet ad Adyról az emberről és a köl
törőlés csoportosítja Ady fömotívurnaít.

Adyt erősen intellektuális költőnek

tartja, meg van róla győződve, hogy
az egyes versekre csak az egész életmű

ismerete deríthet igaz világot; az egyes
versek 'egymást magyarázzák. Ezért
mindenekelött a versek szöveqének ér
telmét akarja tisztázni. A kommentálás
főszernpontját igy jelöli meg: l. mely
versek vagy verssorok voltak azok.
amelyek első olvasáskor vagy később

is meqakasztották: 2. mi az az Ady
verseiben. ami meröben eltér a régebbi
vagy akár vele eqynemzedékű-'költők

beszédétől. más szöval: ami őnála kü
lönleqesen-sajátosan-eredetí,

A könyv érdeme inkább teljességé
ben, semmint újságában áll. (Bár még
újat is tanulhat belőle az ember; ilyen
pl.: Földessy illetékes tollából ez a meq
állapítás: "Ady vajúdó kínnal szülte
legtöbb versét, éjszakáit, életét áldozva
értük. mínden sorukat. szölásukat. sza
vukat, egész külsö köntösüket újra
meg újra latbavetve. egyik-másik ver
sét tízszer-húszszor is leírva és át
meg átfésülve, s ha az ö sziqorú mér
téke szer.nt nem volt velük megelé
gedve. összetépte és eldobta öket.] Föl
dessy Ady-szemlelete és magyarázó
szempontjai ismeretesek régebbi Ady
könyveiból. Csodáló szeretete Ady
iránt, akit már régen ..a maqyar költé
szet és a világirodalom leqnaqyobb li-



S. S.

KöLTE
Kardos

ríkusának'' nevezett. ma sem csökkent,
szempontjai sem változtak. Az olvasó,
ha nem ls tud mindenben egyetérteni
vele. söt ha talán helyenkint meg is űt

köz.k egy-egy állításán, sokat fog ta.
nulni könyvéboi és nem tagadhatja
meg a tiszteletet a tudóstól, aki egy
hosszú és következetes életet állított a
felismert lángelme áhítatos szolqála...
tába,

EDGAR POE ÖSSZES
MÉNYEI. .Összeállitotta
László. (Franklín, 1949.)

Nálunk. Maqyarorszáqon, egyetlen
vers jelentette Poet a nagyközönség
számára: "A holló". Leqnaqyobb mű

fordítóink versengve tolmácsolták ezt
a viláqírodalmí remekművet: ez a köl-'
temény magyar fordításban
úgy beleívödott az Irodalmi köztuda
tunkba, akár legnagyobb költöínk
e.gy-egy kivételes alkotása. Amikor a
költő halálának századik évforduló
jára magyarul megjelent Poe költe
rnényeinek qyüjteménye, lehetetlen e
kötet [elentöséqét, hatását lernérnünk
anélkül, hogy ne ismernők ..A holló",

'nak a magyar köztudatban elfoglalt
sajátos helyét. Tévedés lenne azt ál
Iítaní, hogy Poe eqyversü költö. Fő

kép Babits Míhály műfordítói mun
kássáqa révén jónéhány nagy verset
ismert meg a magyar közönséq ..A
holló't-n kivül is. ( ..A qyözcs féreg".
..Ulalume", "Lee Annácska", "A ha
ranqokv) Most, e kötet megjelenése
kor Kardos László kitűnő ízléssel és
nagy kőrűltekíntéssel gyüjtötte egybe
az említetteken kívül Poe jónéhány
kiemelkedő alkotását, részben új, rész
ben kevésbbé ismert fordításban, EI
mondhatjuk bátran azt is, hogy a
szép vállalkozásban a magyar műfor

dítóqárda leg java vett részt. Mégis.
arra a kérdésre, mélyebben viszi-e be
Poet a magyar irodalmi köztudatba
ennek a könyvnek megjelenése, nem
mel kell felelnünk. Tegyük mindjárt
hozzá: sem a szerkesztö, sem a fordí
tök nem hibáztathatók ezért. Maga
Poe az. aki páratl-an és a saját költé
szerébem is soha többé el nem ért or
mct jelentő költeményével...A holló">

val elhomályosítja többi versét, Ez
lehet az oka' annak, ha majd egyes
olvasók némi csalódással teszik le a
teljes magyar Poet, mondván: "A
holló után nem ezt vártuk." Egyes
olvasók - mondottuk -, de' semini
esetre sem az irodalmi igényű és el
mélyülésre hajlamos vers-szeretök.
Föntebb utaltunk Babits néhány íor
dítására: ezek a versek m.nd az érett
esztendökből származnak s Poe egész
lírai termése nem több. míntegy fél
száz darabnál. Kardos László tehát
ekve hálátlan föladatot Vállalt, ami
kor a költő életművének javát a teljes
séq kedvéért nagyrészt fiatalkori
zsengékkel egészíttette ki. Míndezen
túl 'n~ feledkezzünk meg még valami
ről: aműfordítás, akár maga a költé
szet, ihletett munka, aligha hátrább
való emennél. Nyilvánvaló, hogy a
vérbeli műfordítót a nagy föladat
megihleti, nagyobb teljesítmérryre, ön
kénytelenűl tökéletesebb odaadásra
készteti. "A holló" démonikus lég
köre egész sorát ragadta meg müfor
dítóínknak. E kötetben talán a leg
sikerültebb, a Tóth Árpád fordítása
szerepel, de nagy öröm lett volna. a
magyar olvasók számára, ha ép ezt a
rnéltán Világhires művet nemcsak eb
ben az egy fordításban közlí a gyűj

temény, hanem közreadja Babits Mí
hály, Kosztolányi s a régiek közül
Szász Károly remekbekészült fordítá
sait is, Poe-nak .s egyben a magyar
müfordítás-kultúrának nem csekély
dicsőségére.

Vannak a kötetben költemények,
melyeket menthetetlenül hadványabb
nak, elmosódottabbnak érzünk annál,
hogysem a tudatunkbavésett nagyon
is karakterísztikus Poe-arcélt tükröz
zék. A föladatul kitűzött teljesség nem,
engedte meg, hogy mlndenütt míndcn
műfordítöa- maga ..hullámhosszának"
megfelelő verset válassza. De meg.
mint említettük. a f.atal Poe első ver
sei inkább va készülő nagy költő arze
nálját. míntsern a magáratalált gé
níuszt mutatják. Épp ez okozza. hogy
a kötetben közölt hibátlan müfordítá
sok nagyrésze nem tud átforrósodni,
Inem tudja az eredeti vers illúzióját
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Ormi János

A KALIFA. Nikoláj Tyilionov no
velláí. (Révai. 1949.)

Ennek- a hat rövidebb-hooszabb no
vellának színtere a Kaukázus. idő

pontja a seoclalísta forradalom elleo
vivott intervenciós' háborúk ideje.
Furcsa és megvesztegető légkör ve
szi körül a történeteket: a vad he-

kelteni s igy csupán pontos. mútord1
tás marad. Poe káprázatos formaér
zéke e . csodálatos rímtechnikája óriási
föladatot ró a fordítóra s nem e~y

szer a: tiszta forma csábitása egyolda
lúvá. cs.lloqö, de hideg II).Ív~ssegg~

teszi a költői munkát. Mínderre ala
pos mentség van; hiszen. mint InOIlI

dottuk, maguk az eredet.ek sem mín
dig remekművek. A fordítótól nem is
zsonqlörmutatványt, vagy kegyes
csalást kivánnak. csupán mindíq -

. még halványabb müvekben is - a
költő hamssltatlaeu arcát és hangját.
S. talán ez az. ami bizony néhai el
sikkad.

Külön nehézsége még Poe fordítá
sálnIak. hogy a költő. kora valósága elől

menetWlve. álomországot épitett ma
gának; költ.~szetének java az írrealí
tásvllág'ába esík," Éppen ez a. lirai
terület az. melynek formanyelve él

magyar költészetben a.. századforduló
körüli szecesszrös . Iírára, ,vagy ami
még rosszabb, él multszázad utolsö év
tizedeinek vértelen almanach-lírájára
támaszkodik. Innen a nem egyszer po
rosnak ható szóforclu.latok és képek. A
fiatal Poe egy-egy verse úgy hat ma
gyarul. mínthu. i3Z emlitett lirai korszak
valamelyik névtelen. ábrándos magyar
poétájának zsengéjétolvasnók.

A kötet igazi értéke a versek ké
sőbbi csoportja. Itt a kész Babits. Kosz
tolárryí-fordításokcn kivül Kerdos
László, Szabö Lőrinc. Kalooky László
néhány valóban nemesveretű fordítását
olvashatjuk. (Naszballada, Colosseum.
Zanté-hoz] •

gyekvidéke. egy különös keleti em
berfaJta szókásat, a világtól elmara
dottság holbarbáran költői hangulata.
hol realísztíkusan szomorú nyomorú
sága. Ebbe .az atmoszférába. tör bele
a szocíalísta forradalom. ezt a vilá
got zavarja fel. rendíti meq alapjai
ban, eZit a . még félig-meddig törzsi
álomvíláqot bolyqatja fel. ennek az
embereit eszmélteti életük valösáqára.

Lényegiik.- miJnlt Nikoláj Tyiho
nov legjava irásainak - ezeknek is
az atmoszféra. Tyíhonov szinte a ke
leti mesék hangulatát ébreszti. a ke
leti mesék hangulatából épiti ki té
máit, formálja imeq embereit. akik má
sok már. mínt a reqehösök, ha még
küszködnek ~ régi valöjukkal, ha még
csodálkoznak is szabadságukon és
azon, hogy az életük meqváltozott, a
civilizáció betört álmos tunyaságukba.
Az elbeszélés módja is a keleti me
séké~ - széles.. képekben és költői.
mítíkus utalásokban gazdag. anélkül
azonban, hogy az íröt eredeti céljától
- az ébredő ember megmutatása,
p~ichológiájának feltárása. - eltérí
tené. Keleti mese és szocllalista éb
resztés: talán így határozhatjuk meg
legjobban ezt a hat novellát, Jelentő

ségben mindenesetre a .Sztmon, a
bolsoik" emelkedik ki valamennyiök
közül, egy hegyi oszét férfi története.
aki a bolsevikekhez csatlakozik. mert
úgy érzi. köztük a helye. s csak fo
kozatosan. a kalandváqyö hősiesség

eseményein keresztül, érkezik el, a
forradalom értelmének felismeréséig és
a bolsevík-rnaqatartás öntudatcsodá
sáq. Ennek a bőbeszédű Szírnonnak
a törtérietén keresztűl ábrázolja Tyí
honov a Kaukázus kíemelkedését 'a
keleti babcnássáqböl, bekapcsolódását
ai modem ctvtlízácíöba. Kitünő jellem
képva ..Szdmon, a bolsevik", s ugyan
csak jó arckép-tanulmány, a kötet
másik két legjobb írása. "A miréb"
és 'a "Szemfényvesztés".

(-ó)

Felelős szerkeszeö és kiad6:Sík Sándor.

21.55749 - ..elet" Irod. és Nyomda Rt. XI.. Bartók Be-út 15. - 19azg-ató: Laiszky Jen6.
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KOVETKEZŰ SZÁMAINK TARTALMÁB6L

Yves Congar:

Történdmi szemlélet és kereszténység

Thurzó Gábor:

Az igazi Lisieuxi S~t Teréz

Füzesséry Katalin:

Balzac

Joseph Folliet:

A ma s~tje

Ró n a y G y ö r g y :

Racine

*

S~t Gertrud. S~t Mechtild. Szent Tamás, Témesvári Pdbért.

Bourdaloue és középkorí misztikusok írásaíböl.

*

Csanád Béla, Pilinszky János, Rózsa Sándor, Sík Sándor, Szokolay

Károly, Vidor Miklós, Weöres Sándor versei.

Remenyik Zsigmond, Molnár Kata, Willa Cether. Giovanni

Papini, Fekete István elbeszélései.

H f ' · t'k A N T I C O R S tyúkszemirtóta aJ a yu szeme használjon, biztosan elmulasztja.
'f ada. F. S-80 .

HIt G Y DRO G ÉR I A. Budapest, VIII. kerület, J6zsef·kirút 19.



A JÓKÖNYV SZOLGÁLAT
legújabb besorolásai:

Babits Míhály:

Az európai irodalom törtétrete ... .. . ...

Erőss Alfréd:

A vallásnevelés

Jánosi József:
Az erkölcs metafizikai gyökerei ...

Ljeszkov:

Az elvarázsolt zarándok (regény)

Pascal:

Gondolatok

Pourtales.
A zongora poétája (Chopin életregénye )

Sík Sándor:

Pázmány

800 ip.

120 ".

200 "

185 "

120 "

320 "

150 "

Szent Ágostonvallomásaiból 80 "

Szent Agoston:

A keresztény tanításról (Városi István fordítása L, . 150"

Tóth:
Az evangélium látszóliagos ellentmondásai 100 "

ARA~Y EZÜST, ÉKSZER
. ", VÉTEL ELADÁS Kehely, cihórium. szentségtartó______a...::..::.:;.::!..'':'::;::'=". nagy valasztékban

Dr. BAJMÓCZINé WINTERMANTEL TERéz
Budapest, VII., Rákóczi·Út 10. I. 2

~
FÉRFIKALAPOT KOSZEGI kalaposmestertől

. IX., RÁDA.Y-UTCA 26. és MÚZEUM·KORÚT 15.

. Hagy bel. é. külföldi kalapraklár. J A V IT AS.


