
KÖNYVEK

MÉG EGY SZÚ WILDER "CAESAR"-JÁRÚL

Most, miután kezünkbe került az eredeti amerikai kiadás, alkal
munk volt azt összehasonlítani a magyar fordítással. melyet a Vigilia
januári számában már ismertetett. Az eredeti szöveg olyan mozzanatokra
világít rá, amelyek új szempontokat nyujtanak a regény értelmezéséhez.
Új szempontot. mely túlmutat azon a tradicionális szemléleten. mely
.a letűnt antik világ értékes egyéniségeit - egy-egy "utolsó rómaít" ,
vagy "utolsó hellént" - potenciális kereszténynek akarja feltűntetni,

mint amilyen például Sienkiewitz Quo Vadis-ában az annyi rokon
.szenvvel megrajzolt Petronius alakja.

Tény az, hogy az ál-dokumentumok alapján Wilder, a regényiró
- e képzelt sajtó alá rendező - egyre több oldalról nézve bontakoz
tatja ki a császár testi és szellemi vonásait. Erre felhasználja egyrészt
a minimális tükrözési felületet nyújtó "történelmi anyagot" , másrészt ki
aknázza azt' a módszert, hogy különböző emberek véleményéri át vetíti
elénk a föszereplőt. Természetesen mindezt azért teszi, hogy intenzíven
érezzük azt a többletet, amikor aztán a különböző vélemények "tárgya"
önmagáról és· a világról elmélkedik. Az utóbbit különösen azokban a
megkapóhangú levelekben látjuk, melyeket Caesar egy barátjának és
volt fegyvertársának ír Capri szíqetére. aki ott él, miután súlyos hábo-

. rüs sérüléseinek következtében csonkán és bénán teljesen visszavonult
a közéletből. A távoli magatehetetlen meghitt barát személye, mintegy
életíqazsáq-katalízátor, anélkül, hogya Caesar ügyes-bajos dolgaiba je
lenleg bármiképen is belesodrödna. arra készteti a díktátort, hogy elmél
kedjék eddigi és mostani életen, tettein, gondolatain és kiássa azok rej-
tett összefüggését saját magával, mint egész emberrel. .

Mégis annak ellenére, hogy Julius Caesar alakja a leglenyügözőbb

a levelekből kibontakozó történet során is szinte sztóikus bölcsnek tűnik

fel, aki túl van minden kicsinyes emberi szenvedélyen, elfogultságon,
- az olvasónak az a benyomása, hogy nem áll varázsszigetként az ese
mények tengerében. (Az eredeti címe nem CaeS8Jr, hanem Március
Idusa.) Ebből a minden tekintetben nagyvonalú és körültekintő állam
férfiból hiányzik valami. az, ami a legtöbb diktátorból. (Wilder e művét

részben Lauro de Bosís római költőnek ajánlja, aki Mussolini ellent
mondást nem tűrő abszolút diktatúráját és a Duce rezsimjének korrup
cióját lánc-levelekkel leplezte le, majd üldöztetés közben repülőgépével

a Tírréní tengerbe zuhant.) Caesar meggyilkolásának igazi oka - az
Iró beállítása szerint - nem valami különösebb emberi fogyatékosság,
hanem a vallás és annak tanítása iránti teljes közömbössége. Ebben
viszont minden melléksaereplő felette áll és közelebb kerül a keresz
ténységhez. melynek alapja színtén a természetfeletti iránt megnyilat
kozó nyitott-lelkűség. Hiszen tudjuk. hogy az úgynevezett beavatási és
egyéb antik szertartások a lázas Isten-keresés következményei voltak.
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Az élet és a történelem leszűkített értelmével és céljával szembenálló
természetes emberi kielégületlenség sodorta a pogány misztériumok felé
az antík embert. Számos ilyen "nagy kereső" talált aztán magára és
életének igazí értelmére. otthagyva a pogány misztéríumokat, a keresz
ténységben. Visszatérve a regényhez. megállapít juk. hogy. Wilder a
március idusán bekövetkezett eseményeket elsősorban a valláshoz való
viszonyból nézi. Ezért helyezi 17 évvel későbbre és így a történet
középpontjába Bona Dea istennő mísztéríumaínak Claudia Pulcher és
bátyja Claudius által történt megszentségtelenitését. Ezzel az anakroníz
mussal együttjár a regényben az események megbolygatása és olyan
tér- és ídőtorlódás, amely a császár-gyilkosság előkészítője. mondhatni
aktualitásának előidézője lesz. A tér és idő ilyenfajta tragikus kimene
telű megkavarodása abból fakad. hogy Caesarnak . színte semmi érzéke
sincs az időn és téren kívülálló Abszolutum iránt. Az Istenséghez. illető

leg az író antikizáló beállítása szerínt az istennőhöz. a Magna Mater
hez embertelenül közömbös viszonyban áll. A regény egyik leqsíkerül
tebb női alakja. az említett Claudia Pulcher (Caesar szellemi ..teremt
ménye". akinél a császártól eltanult közöny a feslett életben nyilvánul
meg) a Jó Istennő tiszteletére tartott misztérium profanizációjával,
ezzel a látszólag teljesen politikamentes üggyel teremti meg' - ösztönö
sen feltárva ..teremtőjének" sebezhető pontját - azt a légkört. mely a
levelek tanusága szerint ídöszerüvé teszi a változást. Azt a változást.
amely a diktátor meggyilkolásához vezet. Ezzel az istenség ellen írá
nyuló vakmerő tettel Claudia és bátyja eléri azt. amit kétszeri gyilkos
merénylettel nem tudtak elérni: a levegő feszültséggel lesz terhes...Mín
denki azt mondja, hogy ez a vég". A fenyegető hangulat elsősorban a
nőkben talál visszhangra. mert az említett esemény színte az ..örök
nőí"~t hívja ki maga ellen. A tarthatatlannak vélt helyzet indítja a ki
csinyes és sok gátlással küzdő Brutus anyját arra. hogy fiát ..tettre"
biztassa. Ezért aggodalmas Cleopatra; Julia Marcía, Caesar nagynénje.
Calpurnía, az új feleség, - sőt a végzetet most már megállítani akaró
Claudia Pulcher is.

A regényben Caesar tragikuma az. hogy az istenséghez való benső

séges viszonya hiányzik s ezért bár látszólag ő a legemberibb szereplö
- mégis tökéletlen. Tökéletlen és méghozzá embertelenül az. mert mes
terségesen kiküszöbölte magából az istenfélelmet és istenszeretetet. ezál
tal képtelenné válva nemcsak az erény és bűn. érték és értéktelenség szé
leshorizontú fel- és beismerésére. - hanem a történelem egyrészének
irányitására is. (Nem bánt meg soha semmit és azért tartja magát bol
dognak. mert mindig elodázatlanul eleget tett vágyainak.) Mindezek
miatt hiányzik lelkéből a megtísztuláshoz szükséges emelkedettebb félelem
és részvét - ahogy Arisztotelész katharzísz-elmélete megkövetelne. A
római nép díktátora lemond arról. hogy meqkísérelje a dolgokat sub
specie aeternítatís vízsqální. Altalános megértés. mindent egyformán fel
fogás. - közöny vezeti tetteiben. Ilyen közönyös Bona Dea, a nagy
ístenasszony iránt is. Bár Cleopatra már jóelőre értesíti a két testvér
titkos tervéről. ujját sem mozdítja meg az elhárítására, sőt a bűnösöket

a közfelháborodás ellenére futni hagyja. A császárnak nincs semmiféle
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kapcsolata az istenséggel, még a félelem se. Ezért következhetett be
minden emberi nagysága ellenére a végze.tes március idusa.

A kitűnő katolikus iró a mű mottójául .a regény elejére Goethe
Faust-jának második részéből idéz két sort. Abból a jelenetből. ahol
Faust alászállni készül az ..anyák birodalmába", oda. ahol több istennő

trónol, körülöttük sem tér, sem idő és a szó zavarba jön. ha róluk szól.

..Das Schaudern ist der Menschheit bestes Teil;
Wie auch die Welt ihm das Gefühl verteure ... "

( ..A borzongás az ember Iöjava,
Ha még úgy rá fizet is a világban..;" )

Ehhez az idézethez magyarázatot is fűz Wilder ugyanott: ..Míndaz, ami
a lelkiismeretvizsgálatkor a legértékesebbet jelenti, az embernek abból a
félelemből és tiszteletből származó felismeréséből ered. hogy van va
lami Ismeretlen, még akkor is, ha ez a felismerés babonára. rabszolga
ságba és vakmerőségbe vezet."

Mind a Faust-ból vett mottót, mind a hozzáfűzött maqyarázatot,
mely szorosan összefügg a Bona Dea istennő mísztéríumának profanízá
lásával, sőt mintegy az egész regény kulcsa, csak az eredeti amerikai
kiadásban találtuk meg. Németh László különben kitűnő fordításában
nem leltük nyomát.

Thornton Wilder a Caesar-arckép bemutatásánál - és ezt nem
lehet eléggé hangsúlyozni régebbi műveinek elemzésénél sem - túlmegy
a valóság tükrözésének általánosan bevett módszereín. Nem találja ele
gendőnek a császár származásának. nevelkedésének. társadalmi helyze
tének. nemi életének. bírodalom-polítíkájának stb. kiásását. Szerinte a
valóság teljes. azaz egyedül kielégitő visszatükrözésének oka csak az
Abszolutum lehet. Tisztában van vele, hogy csak akkor képes a dík
tátor vonásainak helyes megrajzolására. ha egy pillanatig sem téveszti
szem elől, hogy höse mennyíre képtelen volt a történelem egyedül ki
elégitő okát felfedezni. Ezért bármennyire megkapóak a császárnak ön
magát és helyzetét elemző levelei, nem fogadhatók el hiteles valóság
tükrözöként. még magánhasználatra sem. Ugyanis a valóságnak csak
ilyen tükrözése nem elegendő arra, hogy az istenség elleni merényletnek
és a március idusába torkoló eseményeknek jelentóségét megéreztesse.
Az író tudja ezt és ezért folyamodik ahhoz az adott tárgyon túlnyúló
megoldáshoz. melynek lényege. - hogy a valóság egyedül kielégítő

visszatükrözése lehetetlenség a történelem és fejlődés egyedül kielégitő
Okozója nélkül.

V ALTOZIK A FöLD ARCA.
(Két földrajzi könyv.) Nyolc évtized
del ezelőtt a természettudományi iro
dalomban ritka népszerűségnek örven
dett Elisée Redus "La Terre'l-]e. A
földgömb életjelenségeinek újszerű Ie
írására vállalkozott. Merészen tűzte

Fáj Attila

ki célul: be fog következni az az idő.

amelyben a föld mult jával és jelené
vel foglalkozó kutatók azt, hogy a
föld a maga történetének egy egész
korszakán át nyugalomban volt, ép oly
hihetetlennek fogják tekinteni, mint
amilyen hihetetlen volna a légkörnek
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egy egész évszakon keresztül tartó
teljes csöndessége.

Az emberi nem egységéért s rnin
den nép szabadságáért lelkesedő fran
cia kutató jóslata teljesült. A tudo
mányos kutatások révén évről-évre hal
mozódott a bizonyíték. Feltárta tit
kainak egy részét a légkör. beszé!~
kezdett a viz s meqszölaltak a sokáig
némáknak vélt kövek. Egyöntetüen
rejtelmes erőkről vallottak. melyek a
Földdel egykorúak s olykor I~n.

szinte észrevétlenül. másszor meg hir
telen. valósággal katasztrófaszerüen
formálják a földgömb arculatát. Nem
csodálkozhatunk. ha szemléltetö fel
sorakoztatásukra az ember megbor
zadt s egy pillanatra nem találta meg
a helyét. Egyre jobban érezte törpe
ségét és tehetetlenségét. A századfor
dulón az angol Gerland azután nem
is habozott kijelenteni. hogy a föld
felszín alakításában az ember szerepe
édes-kevés. Csupán a természeti erők

kisebb-nagyobb kihasználásáig terj:.d s
így élete végelemzésben azok fugg
vénye.

Napjainkban ez az egyoldalú s ~z
emberi szellem számára sötét szemle
let figyelemreméltó változáso?, megy
át. Mivel a mai ember a számok es
statisztikai adatok feltétlen tisztelője,

az elóbb mondottak igazolásául csu
pán két adatot idézünk Carrol Lane
Fenton ..Földünk titkai" és M. Iljin
.A Fekete-tengertől a Káspi-tóíq?"
~ímü. most megjelent munkákból.

Az Északameríkaí Egyesült AIIa
mok területéről a folyók törmelék for
májában és oldott áIIapotban. évenki?t
135.000 vonatnyí. vonatonkint szaz
nagy teherkocsiból álló rakományt
szállítanak a tengerbe. Képzeljük el
most már. milyen óriási az a közet
törneq, amelyet a folyók a világ ösz
szes többi részéből szállítanak a ten
gerbe. es ez a földfelszínt állandóan
alakító erőknek csupán az egyik ne
me s látszatra talán nem is a leqerö-

• Mindkét könyv - az első Bogsch
László a második Sz ázdi István fordítá
sában' - a Dante kiadása (\949).
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sebb. Mívé törpül mellette az ember!
Lássuk azonban a képszalag máso

dik felét. Gyermekkori olvasmánya
inkból és földrajzi tanulmányaínkhöl.
jólismert a Kaukázus magas hegyvo
nulatának egyik tava. a Gokcsa, ami
az azerbajdzsánlak nyelvén "kék he
lyet" jelent. Az örmények Szevan
nak. .,fekete kolostornak" nevezik a
benne emelkedő sziqéten még ma is.
látható kolostor romjairól. A tó mel
lesleg a világ egyik legnagyobb ten
gerszeme. A térképen ferde három
szöqalakú, azonban csak ma. mert.
holnapra az alakja meqváltozík, A tó
ban' 60 míllíárd köbméter víz van.
ami az Örményföld legnagyobb nem
zeti kincse. Vizét a Zanga folyó ve
zeti le. A tó azonban roppant szűk

markú, mert vannak esztendők. amikor
a Zanga alig észrevehető patakként
szivároq köves medrének fenekéri.
Ennek eIIenére a tó vízrnennyíséqe
mégsem növekszik állandóan. mert
évenkint egy millíárd köbméter víz.
alakul át köddé és felhővé. Örmény
ország vízímérnökeí az ötéves terv
keretében a tó színtjét ötven méterre
szándékoznak csökkenteni. 'Megépítik
először a Szevan partján a Zanga
szabályozható vízcsapját. majd mivel
a tó majdnem kétezer méternyi ma
gasságban fekszik a tenger színtje fe
lett s rövid szakaszon egy teljes kilo
méter az esése, az egyes lépcsőfoka

kon vízlerőműtelepeket létesítenek.
Ezzel 1950-ben 860,000.000 kílovatt
óra energiát termelnek. ami 12 míl
líárd ember munkájának felel. meg.
Minden felnőtt egyén a Szovjetunió
ban évenkint 2400 órát dolgozik. Osz
szuk el most már a tizenkétmillíárdot
2400-zal, az eredmény öt millió. Ez
más szöval annyit jelent. hogy az öt
éves terv végére ötmillió láthatatlan
munkás fogja működésben tartani az
eszterqapadokat, a gépeket, Örmény
ország villamosvasutait. v~~it.

traktorait•. világitással fogja eIIatni a
lakóházakat. megvarrja a cipőt, ruhát,
kibányássza a rézérceket. kiolvasztja
belőle a rezet. termelni fog szinteti
kus kaucsukot és alumíniurnot és a
végén még megöntözi az Ararát szá-



raz völqyeit, hogy ott sohasem látott
ültetvényeket tápláljon. Az ember
képzelete elfárad, míre a sor végére
jut. A két idézett adat szembeállitása
kor azonban valahogy úgy érezzük,
hogya keresztény világszemlélet se
gít a további tisztánlátásban: Isten az
embernek tehetséget adott s ezzel a
földfelszin formálásában, alakitásában
mintegy munkatársául hívta.

Ezt a szemléletet válthatja ki belő

lünk a két könyv gondos áttanulrná
nyozása. Mindkettö a maga nemében
elsőrendű munka. Fenton az észak
amerikai kontinens alapos ismerője.

A különleges földrészt nemcsak köny
vekből ismeri. Személyében szerencsé
sen egyesül az élesszemű megfigyelő

a szépségeket meglátó turistával. Ezt
a ritka adományt tetézi még az is.
hogy élvezhető formában tud előadni.

Kezdi Földünk kialakulásával, három
mílliárd évvel ezelőtt. A tűzhányók,

heqyképzöerök, a víz. szél és jégárak
Ienyüqözö, munkáján át elvezet a je-

. lenkoríg. Bemutatja azt a sokfajta kö
zetféleséqet és felszíni formát, amit
munkájukkal évmilliárdok alatt létre
hoztak. Míndezt úgy közvetíti. hogy
kerüli a száraz szakszerüséqet. A mü
veit olvasót nem tömi agyon a rész
letek halmozásával. de nem egyszer
ad a szakembernek új szempontokat.
A fordítás hozzáértő kéz munkája. A
mellékelt fényképmásolatok és rajzok
előnyösen segitik elő a szöveq meg
értését. A szép kiállítású könyvvel
kapcsolatban csupán egy kivánsá
gunk lehet: sajnálattal nélkülözzük
Északamerika térképét. Viszont dicsé
rőleg húzzuk alá, hogya fordító
munkája nyomán szamos maqyarhoni
adattal találkozunk.

Iljin munkája a Kaukázus most erő

sen átalakuló. új világába vezet. A
Fekete-tenger és a Káspi-tó között
három szovjet köztársasáq: Gruzía,
örményország és Azerbajdzsán fek
szik. Ezek rohamos átalakulását irja
le a szerzö az újságiró mödszerével.
elesen megvilágított s kikapott rész
leteket rajzol, így a kutaiszí nagy
ipari központról. a kolchisz-vidéki

nagyarányú lecsapolásokról. ahol
meghonosítják az ausztrálíaí eredetű

"szivattyú-fát", az eukaliptuszt .
(40 millió ilyen fát akarnak telépí
tení egyedül Gruzíábanl ) - S' ezen
kívül új otthont talál a bambusz, a
citrom. a tea s India, Sziám s Dél
amerika nem egy ültetvénye. Eleven
képet kapunk Gruzia szemünk előtt
újjáépülő Iövárosáröl, Tbílíszíröl,
majd Rusztavíröl, a nagy vasfeldol
gozó telepről. Örményország főváro

sa, Jereván is más már, mint tegnap
volt. A Szovjetuniö legkülönbözőbb

vidékéről jönnek a szakemberek: qeo
löqusok, agronomok, mérnökök, épí
tészek. Elvégezve kijelölt.' feladatukat,
új állomáshelyükre távoznak. Helyü
ket a már kényelmesen berendezett
munkáslakásokban a gyárak és nagy
üzemek időközben kitanult munkásai
foglalják el. Ezzel új élet kezdődik.
Míndez olyan gyors ütemben, hogy
nincs az a térkép, amely a fejlődést,

az átalakulást hüen tudná szemlél
tetni. Mire ugyanís a térkép elkészül,
márls elavult. Valóban olyan iram ez,
amely méltö a villamosság korszaka
hoz. Az olvasó ezeket az álomvíláqba
illő részleteket olvasva, rnéltán kér
dezheti: mi lesz itt egy emberöltő

mulva?
I1jin könyvének fordítása sajnálato

san gyenge munka. Fordítója aligha
ismeri a szakirodalmat. mert külön
ben nem irna például törmelékkúp he
lyett kavicságyat és ilyen értelmetlen
mondatokat: "Az agyag és homok
lassan, de biztosan leraködík, Ielmaqa
sítja a patakok ágyát a lapály színtje
fölé, a hegyi folyók színte a földböl
összeszerkesztett hordágyakban eresz
kednek alá a tengerbe" (28. 1.).

K. J.

VALTOZASOK. Sziráky Judith
elbeszélései. (Révai. 1949.)

Szíráky Judith könryvéböI a mára
marosi havasoknak. a Vísö és Fajna
völgyének különös, izgató. eddig is
meretlen ízű s illatú levegöje csapja
meg az olvasör. Éles és tiszta ez a
levegő, mégis viharok készülődnek

benne mindig; havas förgetegeivel s

879



a gyanta·illatú nyári meleg gel kisebb
nagyobb traqédíákat, zsákutcába szo
rult sorsokat sodor felénk. Zsívano
VIitS Máriát elhagyta a férje, s ő

egyedül maradt a havasok alján. re
ménytelen özvegységben, kis fiával.
aki már három éves, és még mindig
nem beszél. de úgy néz a szemével.
míntha a nagyoknál is jobban tudna
valamit. Má'I1l Oreszt, a felnőtt. házas
fiú títokzatos, színte mísztíkus pár
bajt vív anyja kérőjével karácsony
estéjén. fem a Pop Ivánon. Az édes-o
anyját akarja megvédeni kérőjétől. a
kemény és kegyetlen Sehovíts Simon
tól [uon lis. ez az álmodozó. csupa
szív legényke. de laJ varázslatos szi
nekkel megfestlett trebusaí vásáron
gyilkosság g,yanujába esik, s bele
pusztul a vádba, S a többiek: a Fél
bolond Denk Aurél. aki naqy muzsí
kus lehetett volna, ha el nem issza a
tehetségér. a feleséggyilkos Hustya
Péter, Pável Annuska, a tizennégy
éves lányanya. Közben pedig egy-egy
üde s amellett vaderejű novellában
Lukács. a sas és egy medve beszéli
el foqsáqbaesésének történetét.

Csupa kemény és sötét történet,
csupa dübörgő emberi indulat az
egész könyv, s mégsem gyötrő, még
sem .lehanqolö olvasmány, mert ~

mínt téli verőfény a behavazott erdei
tisztást - a kötlet mindegyik lapját
beragyogja az író emberszeretete.
részvétle és bölcs megértése, s mert a
gyilkosságokat és vad verekedéseket
is oly könnyű és omlékony hangon
mesélí el valamelyik szereplö, hogy a
kiáltás söhajjá, a gyűlölet boldogság
féltéssé, a tragédia pedig valami meg
ható, fájdalmasan szorncrú ídíllé hal
kul és szelídül. Kétségtelenül része
van ebben a tárgyból adódó exotí
kumnak is, meg annak a szlávosan
érzelmes mísztíkának is, mely finoman
elosztva e törtéllletek fölött lebeg.

Mégsem válik szentimentálissá egy
pillanatra sem, exotíkumböl s míszti
kumböl éppen csak annyit ad, ameny
nyi a hangula.ti egység meqvalösításá
hoz feltétlenül szükséqes. S egyik leg
rokonszenvesebb erénye épp ez a han
gulati egység. s a fegyelmezettség,
ahogyan anyagával bánik.
"Földműves testvérem bajlódik így

a röggel - írja egyik novellájában
-, rnint én a szavakkal most, hogy
mélyérc ások a mondanívalőnak." S
csakugyan. Sziráky Judith nemcsak
világosan látja alakjait, hanem belé
jük is lát, együtt érez, együtt él ve
lük. Ezért oly plasztíkusak az írásai,
élők a hasonlatai, ez a magyarázata
tudaros. mélyreásö, egészséges realiz
musának, s ez az oka annak is, hogy
öntmagukban igénytelen adatai tökéle
tes képet adnak a havasi ember érzés
világáról, s megejtő hűséggel tükrözik
a környezet hangulatát. Lassan, meq
fontoltan szerkeszt, történetei csak
fokozatosan, lassacskán bontakoznak
ki a mellékmondatok szövevényes ín
dáíból, s csak akkor állnak elénk a
maguk teljes és meggyőző drámeísá
\Jában, mikoraa: olvasó az elbeszélés
végére ért. De közben feszültséget te
remtett, légkört, mely az ő különös s
mégis véqtelenül egyszeru témáinak a
legjobban megfelel.

Ismerjük Sziráky Judith régebbi el,
beszéléseit, emlékszünk aNyugatban
több, mint húsz évvel ezelőtt megjelent
"Téli nap" és társai kegyetlen és kiet
len realizmusára. monoton és inkább
taszító, mint vonzó hangjára. MegJepő.

hogy két évtized csendes némaságában
mennyit mélyült és nemesedett ez az
író: elbeszéléseinek ma már írama van,
hangjának izgalma, mely átraqad az
olvasóra is, s amelytől nem tud szaba
dulni. Anyag és forma tökéletesen fedi
egymást a "Váltbzások",ban.

Iványi Sándor

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor.

-------------------
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Idegen ci'~kíróin'~:
Romano Guardini német teológus és esztétikus. Filozófiai, líturqíkaí,

mitosztörténeti és Irodalom-krttíkaí munkáival korunk egyik kí
magasló szellemi tekintélye. Legismertebb, több nyelven is meg
jelent két műve Dosztojevszkij és Hölderlin vallásos és költői víláq
képének elemzése.

y ves Congar francia domonkos atya, a franda pasztoráció és teológia
új irányzatainak egyik kezdeményezője s céljainak egyik leghatá
rozoftabb elvi megfogalmazója. Lapunkban közölt tanulmánya az
egész katolíkus világban nagy feltűnést keltett.

Jules Supervielle délamerikai születésű francia író, költő, reqény- és
drámaíró. Legnépszerűbb munkája a betlehemi jászol ökréről és
szamaráról szölö novella, melynek báját vallásos áhitat, meghitt
líra. és némi groteszk humor sajátos egysége adja. Novellánk ennek
ikertestvére. Némi kurtítással közöljük.

ARAIIl..I Y EZÜST, ÉKSZER

•

" __'~V~É~T~E~L~E~LA~D~Á~S Kehely, cibórium. szentségtartó
, nagy valasztékban

Dr_BAJMÓCZINÉ WINTERMANTEL TERÉZ
Budapest. VII., Rákóczi·út 10. 1.2

~
fÉRfiKALAPOT KŐSZEGI Icalaposmestertól

IX., RÁDAY-UTCA 26. és MÚZEUM·KöRÚT 15.

. Magy boi. é. külföldi kalapraklár. J A VI T Á S•

SZEMÜVEG
természet után k é s z í t e t t
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M(jSZEMEK
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MARTON
optika fotó
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sltokilzlet. Telefon: 182-104.
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