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KÉT ÖRÖKBECSŰ  KÖNYV  
Dickens: Copperfield Dávid •— Petöfi Sándor elbeszél ő  költeményei  

(Tes vér ség-Egység új kiadvánуai)  

I. 

»Copperfield bávid«-at, Charles  
Dickensnek ezt a remekművét  Ba-
bits Mihály úgy jellemzi, hogy  
»igazi demokratikus mesterm ű ,  
ellenállhatatlanul népszer ű  еs  min 
denkihez szóló. «  

Dickens művészetében kétségte-
lenül kimutatható, hogy lélekana-
líziseiben különösen olyankor utol-
érhetetlen, amikor a gyermek ј. lel-
ket igyekszik bemutatni. F7zel a  
tehets "egével tisztában is van, ahogy  
csak szerét ejtheti, gyermekkoruk-
ban is bemutatja hőseit. Általában  
igazi élettöкténeteket  ad, amelyek-
ben az egyén els ő  életévei igen je-
lentékeny helyet foglalnak el.  

Ha Dickenst, mint a gyermeki " 

lélék mesteri isme тőjét akarjuk  
bemutatni, legkönnyebben a Cop-
pérfield Dávid-bál vett példákkal  
oldhatjuk meg a feladatot. Aki  a, 
kis' Dávid gyermekéveinek leírá-
sait figyelemmel olvassa, száz és •  
száz olyan vonást fedezhet fel b en-
nük, .amelyek a gyermeki lélek sa-
jáitos gondolkodásának éserzései-  
nek finom elemzéséről taпúskod-  
nak. A melodramatikus érzelgős-
ség. helyét a Capperfieldben az ön-
életrajzi részek igazi melegsége•  
foglalja el. Nem hiába lett »ked-  
véne gyermeke« ez a mű  magának  
az • írónak is — egyszerűen saját  
gyermekkorát exponálja.  

A kor maga, amelyben a cselek-
mény lejátszódik a Viktorianiz-
must megelőző  évtizedek, a posta-
kocsik korszaka. Az a London,  
amelyre az adósok börtöne éppen  
olyan jellemző , mint az, hagy mkg  
az elemi iskolai tanulás is egyedül  
és kizárólag csak vagyoni kérdés.  
Az a London, amelyben a közel-
mult durva utcai rablótámadásai  
helyett — a Két városból emlék-
szünk ezekre — most már szövevé-
nyes hitellevélcsalások és részvény-
spekulációk dermesztik meg a lel-
keket. S mint visszatér ő  refrén, új-
ból és. megint találkozunk a va-
gyonbukással: Ezek között hányko--
lódik a kis Copperfiield Dávid  
élete is. Társadalmi biztonság és  
minden ebben a korban: a család,  
amely, ha zátanyrafut, következik  
.‚ bukás, a Sötétbehullás, az éhha-
1 1. A menekülés egyedüli útja  is 
— a család. A család valami elfe-
lejtett tagja, aki megjelenik. S ha  
nem, a kis hős — mint ahogy  
Comperfield Dávid• tette — véres  
lábbal maga gyalogol hozzája.  A 
pompásan megformált, angolul hó-
bortos, de csupasziv nagynéni —  
talpig ember! — az apró. formahiba  
miatt korábban kitagadott rokon-
gyereket szeretetébe burkolja és  
egész életén végigkíséri.  

A szív-elem, a szeretet szomjas  
és örök keresése viszi a cselek-
ményt - mint ' minden dickensi  

írásműben — a végkifejl ődés fi- 
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lé. Ez a dickensi aranypor, amely  
utolérhetetlen. Történhet akármi,  
a szeretet vértje rnagóvja Dávidot  
a további tévelygésekt ől.  

A dickensi szeretet-szirup azon-
ban nem émelyítő  ital, idealizmusa  
nem a romanticizmus szertelensé-
ge, hanem lélektanilag megindo-
kolt olyán valóságrajz, amelyet  
szeretünk és amelynek lángjai  
mellett még a fonákság is kedve-
sen életízű . Ahogyan például  a 
nagy angol mesemondó ebben  a 
könyvében örök-kedvesség ű  foltok-
kal leírja a világbaszakadt kis an-
gol gyerek-emberke első  postako-
csi utazósat, vagy mondjuk leány-
kérését —amelyben olyan fontos  
szerepe van a leánykéréshez magá-
val vitt barátja lefésülhetetlen, lo-
bogó üstökének, vagy ahogyan  a 
fiatal házaspár konyha- és háztar-
tási gondjait és tapasztalatlanságát  
a derű  fényével bevonja -- mindez  
olyan mélységesen emberi, hogy  
elfeledteti, ha netán a szirup mégis  
émelygősnek ígérkezik. Ez . az  a 
mesterien emberi, életíz ű  valóság,  
amely a mosolygó realizmust jut-
tatja diadalra Dickensben.  

Persze, a dolgok nem mindig  
ílyеn egysíkúak. A régi angol in-
tézmények, minta lélektelen, ma-
galtató magániskola rendszer. pél-
dául, mint minden dickensi mű-
ben, itt is megkapják a magukét.  
A tömegnyomorúság is -szerepel, az  
országúti vándorlás reménytelen-
sége éppen úgy mintacsaládf ővel  
együtt az adósok börtönébe vonuló  
família; az utóbbiak önkéntesen  
persze, de mit is tennének, csa-
ládfentartó nélkül? Ezek a képek  
á Copperfield Dávidban csak fel-
villannak, elmaradhatatlan tarto-
zékai mégis a dickensi műnek. S  
éppen, mert következetesen jutot-
tak minden Dickens írásba, lettek  
örök feltárásukk al els őrendű  napi-
rendi kérdései a korabeli angol  
életnek. A legkirívóbbat közülük,  
mint pl. az adósok börtönét már a  
mult század közepén orvosolták.  
Ha Dickens csak mesemondó lett  

volna — ha szível írt soraival  
egyúttal nem világított volna bele  
ezekbe a határteriiletekbe -- elvi-
tathatnók fejedelmi jelz ői sorából  
éppen ,a társadalmilag legértéke-
sebbet: a haladás harcosának cí-
mét.  

Jól tette a Testvériség-Egység  
kiadóvállalat, hogy a megritkult  
és nehezen fellelhető  klasszikus  
kiadványok pótlására a sorozatba  
éppen ezt a mesterművet vette fel,  
mikor pedig ennek a könyvnek ép-
pen ifjúsági kiadását bocsátotta ki,  
nyilvánvalóan és els ősorban ifjúsá-
gunkra gondolt. De a kiadás élvez-  
hetővé teszi Dickensét a felnőttek  
számáré is, mert megőrzi Boz  
(Dickens írói álneve) művészetérnek  
minden lényeges potitivumát.  

. Izléses szép címlapjával, korabe-
li rajzokkal tarkítva a kötet büsz-
kesége lehet kiadóvállalatunknak.  

IL 

Ha nem is jutottunk még el egy  
össaegyüjtött teljes Pet őfi. vagy  
Arany-kötet kiadásához Arany-
nál különben is több kötetről  lг- 
hét csak szó, ha összes műveit egy-
szerre ki akarjuk adni — fokoza-
tosan, új és új kiadványok formá-
t óban mégis kezébe adja a Testvé-
riség-Egység könyvkadóvállala  
ta a teljes .Petőfit és a teljes  
Aranyt a vajdasági olvasóközön-
ségnek.  

Két Arany-kötet után ezúttal  
Petőfi Sándor elbeszél ő  költemé-
nyei jelentek meg. A könyvet ki  
egészíti B. Szabó György el őszava;  
mint önálló tanulmány is megállja  
helyét és értékes hozzájárulás  a 
könyvtárnyira duzzadt Pet őfi-iro-  
dalomhoz. Az - eiöszó igyekszik hi-
teles társadalmi hátteret is adni a  
nagy magyar költő  fejlődési vona-
lához, elsősorban természetesen e1-,  
beszélő  művészetét érintve. >rrzé-
kelteti azoknak a maradi erőknek  
felvonulását, amelyek Petőfit az új  
miatt akarták elbuktatni. Olyan  
összeröffenés volt ez, amelyek fi- 
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lett ma mosolyognunk kell —' ké-
sőbb Adynál és valamennyire  Jó-
zsef Attilánál meg.,smétlődött  a 
magyar irodalomban — de amely-
nek közös gyökerai pontosan kimu-
tathatók. Ferdült ízlésű, megmere-
vedett »műbírálók« s a modorosság  
zsákutcájába került »nagypipájú  
és kevésdohányú« tollforgatók haj-
szája volt 'ez, olyan neveké, akiket  
azóta régen betemetett а  feledés.  
pora — s akik a maguk korában  
fölényesen. mégis Petőfit ítélték  
volna »elfeledésre«. A tanulmány  
írója egész csokrot idéz ezekb ől  a 
Petőfit elmarasztaló írásokból.  
Hozzátehetnők, hogy ez a hang  
még a költő  halála után is jelent-
kezett, amikor .Petőfi művészete  
már régen azonosult magával  a 
náplélek.kel. Gyulai Pálnak Arany  
Jánoshoz írt leveléb ől idézzük,  
amikor a Pesti Napló visszautasí-
totta Gyulai Pet őfi tanulmányát,  
ezt mondták neki a szerkeszt őség-
ben: »Nem is volt olyan nevezetes  
az á Petőfi«.  

A most kiadott kötet hét elbgsz эΡ-
lő  köІteшéhyt tartalmaz, ebben  a 
sorrendben: A HELYSÉG KALA-
PÁCSA, JÁNOS VITÉZ, SZILAJ  
PISTA, BOLOND ISTÓK, A TAB-
LABIRб , LEHEL VEZÉR és AZ  
APOST6L. A könyv el őszava ke-
letkezés јk sorrendjében foglalko-
zik az egyes költeményekkel, rá--
mutat, hogy a korabeli kritika  
majdnem kivétel nélkül félreis-
merte és félre magyarázta, lebe-
csülte és lekicsinyelte a HELY-
SÉG KALAPÁCSA-t, amely nem  
más, mint az epikus modorosság  
kipellengérezése; nyflt hadüzenet  a 
negyvenes évek nagyszámú és te-
hetségtelen époszkölt&i ellen: de-
rűs és üde olvasmány.  

A legnépszerűbb elbeszélő  költe-
mény Petőfi művészetében kétség-
telenül a JÁNOS VITÉZ. 1844 vé-
gén írta a költő  s kritikusai bizo- 

nyos ellentmondást fedeznek fel  a 
két mű  a HELYSÉG KALAPA_  
CSA és a JANOS VITÉZ között.  
Valójában a koltőnek az époszról  
vallott fogalmait hozzák felszínre;  
az előbbiben kigúnyolja a műfajt,  
ebben pedig egyszerűen megdönti,  
azaz: átminősíti, érvényrejuttatvа  
a népi jellemvonásokat. A min ősé-
gileg újnak és a forradalminak ez  
az első  megnyilvánulása az epika  
terén A JANOS VITÉZ már némi-
leg elnémítottá a Petőfi ellenégek  
siserahadát, már nem merték eb-
ben a nagyszérű  alkotásban  a 
»póriasságot« kifogásolni, hiszen  a 
megnemesített népköltészet klasz-
szikus tökéletesség ű  példájával áll-
tak szemben.  

Különösen értékes B. Szabó ta-
nulmányának az a szakasza, amely-
ben az APOSTбL-ról ad jellemzést.  
Ez az elbeszélő  mű, amelyet ké-
sőbb a Pet őfi bírálók oly szívesen  
töröltek volna a nagy magyar  
poeta költészetéb ől, bepillantást  

,enged abba, hogy Petőfi jelszava  a 
világszábadságról, a lobogó vörös  
zászlókról — lelkébe ágyazott mély  
program volt. Több mint száz év  
előtt az ember felszabadulásáért  
kiizdött, a társadalmi igazságtalan-
ságok ellen, szószerint a proletár-
iga:zságért. Itt a " kimondott szó  
esik latba és a tudatosan végigve-
zetett harc: ezt a kimondott szót  
igyekeztek eldisputálni Petőfitől  
a későbbi nacionalista bfrálók és  

hamisítók. Általában — s ez igén  
értékes leszögezése a tanulmánynak  
- a forradalmi elem Pet őfi költé-
szetében már megvan, miel őtt még  
farradalnvi versei elhangzottak  
volna.  • 

Az úi Petőfi kötet szép  killíts= 
ban kerül az olvasó elé. Címlap] át  
B. Szabó Gvörgy Petőfi rajza dí-
szíti, a kötetet Oláh Sándor  iil-
lusztrálta.  

Majtényi Mihály.  
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