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Fasti. — Ovidius Római Naptára.
Latinul és magyarul. Ford. Gaál
László. Bev. Borzsák István. Bp.
1951. Akad. Kiadó. 340 I.
(Görög és latin írók. Scrlptores

' <5raeci et Latíni. 1.)

Két "év híján kétezer esztendővel
ezelőtt született Ovidius, a római iro-
dalomnak ha nem is legnagyobb, de
mindenesetre egyik legérdekesebb alak-
ja. A császár megneheztel rá léha
versei miatt, erre a költő, hogy kien-
gesztelje a haragvó földi istent, megírja
a „Fasti"-t, ezt a verses naptár-félét,
az ősi római valláshoz fűződő mondák,
legendák, rég feledésbe merült népszo-
kások, történeti anekdoták, korabeli
események tarka-barka, hol komoly,
hol víg, tréfás, szellemes, mulatságos,
filmszerűen pergő sorát. A vallásos ne-
velés és Augustus célja ugyan nem so-
kat nyert ezzel a művel, mert Ovidius
minden jóakarata mellett sem annyira
áhítattal, mint inkább fölényes humor-
ral tárgyalja az isteneket. A léha ró-
mai előkelők erkölcstelen életét életi
velük, s közöttük a legkitartóbb házas-
ságtörő éppen a minden szoknya után
futosó Jupiter. Ha a róínai religió
nem is, de annál többet nyert ezzel a
művel a latin és a világirodalom, meg a
tudomány, mert a „Fasti" a régi római
vallás és különösen a folklór emlékei-
nek szinte egyedüli s igen gazdag tár-
háza.

Ezt a szellemes „utazást a római val-
lás körül" adta most először a maga
egészében magyarul G a á l L á s z l ó ,
megyénknek, közelebbről Karcagnak
kitűnő fia, az ottani gimnázium egykori
igazgatója. Hogy mennyire ismeri a
latin nyelv legfinomabb árnyalatait,
hogy milyen hű, pontos és mégis szinte
önálló életet élő fordítást adott, azt
cs,ak a szakemberek tudják igazán mél-
tányolni. Azt azonban, hogy milyen
természetességgel, könnyedséggel, si-
mán formálódnak hexameterei, s mi-
lyen témához simuló, kifejező, gazdag,
egyszóval: szép a költői dikciója, azt
minden, latinul nem tudó olvasója is
megérzi. Büszkék vagyunk rá, mert
hatalmas munkája fölemelő látvány s
egyben bátor biztatás is, mert megmu-
tatja, hogy lehet vidéken is dolgozni,
csak éppen: ember kell a gátra.

Betkowski Jenő

Ezerszínű Magyarország. [írták]
Dobozi Imre, Enczi Endre sfb,
(III. Muray Róbert.) 2. átd. bőv,
kiad. Bp. 1955, If j . Kiadó. 429 I.
20 t.

Az első kiadás címe Utazás az
új Magyarországon.

Lapozgatok a könyvben, mely kilenc
jótollú riporter úti megfigyeléseíve],
napfényes vidékek, új üzemek, régi mű-
emlékek nagyszerű rajzaival, sikerült
fényképekkel, festményreprodukciókkal
mutatja meg: milyen ezerszínű, csodá-
latos ország a mi hazánk. A fiataloknak
készült, de az idősebbek szívét is meg-
dobogtatja a hon szépségeinek ez a
gyűjteménye, erősödésének, fejlődésé-
nek demonstrációja.

„Homokvilág" a címe annak a feje-
zetnek, mely az olvasót szűkebb ha-
zánkba, Szolnok megyébe kalauzolja.
A cím az egész Duna—Tisza közére vo-
natkozik. A riporter — Varga Domokos
— előbb Kecskemét környékét látogatja
meg, majd innen jut el „Attila váro-
sába", Jászberénybe, onnan meg a
megye székhelyére. Szolnoki embernek
érdekes olvasni, hogyan látja városát
az idegen. Akik itt élünk, észre sem
vesszük talán, mennyire helytálló a
megállapítás: „Szolnoknál jobban kevés
magyar város van benne a jövendő sod-
rában . . ." A Tabán és a Vár romanti-
kája megragadóan idézi a multat, de a
gyárnegyed, a szorgos kezek munkája
nyomán valósággal a földből kinövő
üzemek teszik igazán a jövő városává
Szolnokot. (Meg kell említenünk, hogy a
megyei tanácsház rajza, a Lehel kürt-
jét, a jászberényi Aprítógépgyárat, a
tiszasülyi állami gazdaság rizsaratását,
a Tiszamenti Vegyiművek egyik csarno-
kát, meg egy szolnoki művésztelepi
részletet ábrázoló fénykép teszi gazda-
gabbá a megyénkről szóló anyagot.)

Ezernél több esztendő küzdelmei, bá-
natai és örömei forrasztották leikünk-
höz a hazát. Ezek hangulatát idézi az
ízléses külsejű könyv. S ha vannak is
hibái — írásai magukon viselik a riport-
műfajjal sokszor együttjáró elnagyolt-
ság bélyegét — mégis elmondhatjuk
róla: öregben, fiatalban szítja, mélyíti a
haza szeretetét. Méltó tehát az alkalom-
hoz, amelyre megjelent a felszabadulás
10. évfordulójához.

Fazekas Zoltán

47 —


