
szabadulni akar tő le, _cinizmusba,  
érzéketlenségbe, fiél.öntudatlanságba  
menekülni. Ez a ki-kimesztelened ő  
humánum elfeledteti. átk оtszórb,  
bosszútlihegő  kitöréseit, (melyeket  
különben ő  is elfelejt). Igazságér-
zete kezében korbács, de ugyanak-
kor keményen szorító fék is, mely  
nem tűri, hogy felkavart indulata  
túlzó szélsőségbe ragadja. .Csak így  
érthetjük meg, hogy egyszerre vá-  
dolja és dicséri a, nagy német nem-
zetet, mely egy .  Goethével, Ko сh-
hal, Röntgennel vagy Beetkiovennel  
ajándékozta meg a világot. Ez  d 

lelki emelkedettség jut kifejezésre  
akkor is, mid őn az auschwitzi. ha-
láltáborba cipelt zsidókhoz jó, ma-
gyar rend őrökről ír. A tobzódó 
gyűlöletgőzben az ilyenek szép, 
megbecsülend ő  sorok. Uralkodó 
igazságérzete úgy másokkal, mint 
önmagával szemben a legkímélet-
lenebb őszinteségre sarkallja. Csak 
emlékezžünk azokra a soraira, me-
lyek lelki lefokozódásának áltamá-
sairól, emberállattá történ ő  vissza-
esésérő l szólnak. De itt sem re-
ménytelen a helyzet. Az ember ta-
lán két legszebb tulajdona: az 
uralkodó értelem és akarat nem 
engedi, hogy a pocsolyában elrot-
hadjon. írása, bármily infernói 
hangulat uralkodik is oldalain, 
újra és újra kitűzi a remény le-
csukló trikolórját, hogy legvégül a 
felszabadulás nágyszer ű  himnuszá-
val zárja be a regényt:  

A »Hideg krematórium« az írón  
keresztűt sokezer ember sorsát fel-
ölelő  írás. A rövid regényben a leg-
különfélébb embertípusokkal. talál-
kozunk. Az fró kemény tollal raj-
zolja meg valamennyit. A jókat  
éppúgy, mint faja söpredékjelt.  
Szinte ítéletszer űen hangzanak jel-
lenizései, megállapításai. Olyan kö-
nyörtelenek, minta zsidó ószövet-
ség. Érezzük, hogy agy, emberek ma-
gukkal cipelik végzetlik. S ha go-
noszok, másokét is. 

A »Hideg krematórium« nehéz, 
sűrű  írás. Csak lassan, elgondolkoz. 
va jó olvasni. Debreczeni, mikor 

hozzáfogott, tudta mire vállalko-
zott. Élete legf őbb művét írta meg. 
Mindenét beleadta. 

 

Szírmai Károiy 

ROBINSON CRUSOE  
Testvériség-Egység kiadása, ClJvidék, 1951  

Robinson izgalmas története, a-
mely most ízlései kiadásban, szem- 
téltető  rajzokkal tarkítva a vajd-
sragi könyvpiacon megjelent, nem 
új könyv. Két és fél évszázad óta 
a legnépszerűbb ifjúsági olvas-
mány a világ minden részén, s csak 
magyar nyelven idestova százhúsz 
éve forog közkézen. 

A kalandvágyó angol . fiú, aki 
nem szereti a könyvet, a tanulást, 
mert új, ismeretlen földrészekkel 
vágyik megismerkedni, a serdűl ő  
ifjúság körében mindénütt és min-
denkoron megértésre talál. Mai ol-
vasói bizonyára éppen olyan izga-
lommal kísérik el Rop nsont lakat-
lan szigetéré és haLgatják lélekzet-
állító elbeszélését arrМ  a huszon-
hét küzdelmes évr ől, a ielyet ott el--
töltött, mint ifjúkortnkhan mi, 
vagy akár megjeleness idején az 
angol ifjúság. 

Robinson szerzője, Daniél Defo-, 
történetének meséjét egy Alexan-
der Selkirk nevű  skót tengerészt ő l 
kapta, aki fellázadván, elhagyta ha-
jhját .és négy esztend őn töltött egy 
lakatlan szigeten. Talán ez a m a-
gyarázata, hogy Robinson viszon 
tagságait még ma is úgy olvassák, 
mint megtörtént eseményt. Mert 
Defoe olyan híven ábrázolja az el-
képzelt életet Robinson szigetén, 
mintha a történet vele esett volna 
meg. Holott az író mértéktartóbio 
volt, mint az élet, sokat elhagyott 
Selkirk elbeszéléséb ől, mert azt 
tartotta, hogyha mindazt megírná; 
ami a fellázadt tengerésszel meg--
történt, meséje hihetetlennek t űn- 
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ne. S úgylátszik igaza volt. Csak 
így lehetett azzá, aki lett: a realiz-
mus mesteri s a világ legolvasot-
tabb írója.  

Defoe az ifjúság millióit harigil-
ta szenvedélyes szerelemre a tenger  
iránt, ő  maga azonban nem szerette  
a tengert. Tipikus szárazföldi ern-
aer volt s bár inkábba kereskecla-
lemb ől élt, mint az irodalomból,  
elmaradt nem egy hasznothajtó ha-
jóúttól, mert útálta a vizet. Amikor  
hatvan esztendős korában megírta  
életrajzát, bevallotta, hogy »több-
ször volt hajótörött, de mindig csak  
a szárazföldön«. S mégis ily híver  
írta le a tengert, annyi szeretettel  
beszélt a matrózok életér ől, aho-
gyan utána is csak. nagyon kevesen.  
Ezért talán éppen az ő  példája b-
zonyí:tja, hogy a realizmus titka  
nem az élet eseményeinek niásolá-

' sóban van, hanem az általános jó-
zan emberi értelemhez -való alkal-
mazkodásban. Defoe tudta, hogy az  
irodalomban csak az igaz, ami hi-
hető  s nem mindig az is, ami meg-
történt.  - 

Robinson Crusoe a legöregebb  
regényh ős. Most töltötte .be három-
századik évét. Akkor szület гtt beli  
a világirodalomba, amikor kalandos  
élete kezd ődött, ;,mikor :,ze:z ő je  
1651 szeptember elsején, el őszöz  
hajóra ültette. Tehát már három-
száz esztendeje ő  képviseli az iro-
dalomban a józanságot, a kitartást  
s az örök emberi reménységet.  
Alakjában nincs semmi túlzás. Nem  
szokatlanul nagyerej ű , ' nem túlsá-
gosan bátor s pontosan úgy visel-
kedik, ahogyan az helyében min-
den egyszer ű , józngondolkodású,  
az.életet. az  embereket és a tІrmё-
szetet szeret ő  ember viselkedne.  
Hőssé az élet tette; inkábba kény-
szernek engedve lett azzá, mint  
egyénisége adottságainak. Az ifjú  
olvasók bizonyára éppen azért zár-
ták a szívükbe, mert nincsen benne  

semmi rendkívüli. Úgy Érezzük, 
hogy az ő  helyében mi pontosan 
így viselkednénk. Rousseau benne 
látta a boldog embert, aki elsza-
kadva »az emberiség lelkületét 
mérgezb civilizációtól, a terméözet-
hez menekült«. Pedig Robinson 
nem volt boldog. Ő  nem menekült 
az emberi társadalomtól, e1lenke-
zöleg, csak az a remény tartotta 
benne a lelket, hogy még egyszer 
emberek közé kerülhet. 

Robinson szigeti életének elbe-
szélésével aratott sikere arra kész-
tette a szerz őt, hogy h ősét további 
kalandokba vigye s így jutott el 
Robinson Bél-Amerikába, Kínába,, 
és Szibériába is. De ez márrsmet-
lés volt s mint ilyen — unalmas. A 
tökéletes mű  az első  könyv volt, ez 
él még ma is és minden bizonnyal 
igen sokáig még. 

Magyar nyelven Robinson 1— 
landjait elsőízben Vörösmarty kor-
társa, az elfeledett Vajda Péter 
fordította. Utána napjainkig áll.an-
dóan újabb és újabb kiadások je-
lentik meg, hitelesnek mondott for-
dítások, átírások, úgyhogy mi ra 
már külön Robinson-irodalomról 
beszélhetünk. Hatása, természete-
sen, nemcsak a kalandra vágyó ifjú 
olvasókra volt óriási, hanem a me-
sekönyv-írókra is. Epi.gónjai min-
denütt voltak; a magyar irodalom-
ban is. Nem a stílusát, nem írás-
művészetét utánozták, hanem azt a 
csodálatos képességét, ameliyel 
meséjét bonyolította s h ősét any-
nyira élővé tudta tenni. De a mes-
tert senki sem értQ utól. 

Robinson az emberiség közkincse 
lett, s most; hogy új kiadásában itt 
a Vajdaságban üdvözölhetjük, i:f,ú-
ságunk eszményképét, tulajdon-
képpen az emberiség közös kincsé-
ből kaptunk néhány órára szóló 
ajándékot, illetve örökké él ő  cm 
léket. 

Herceg J-ínos 
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