«dik, olt a Geni-s szárnyai mindig mag vágynák nyirbálva."
Egynek tartja magát Kazinczy a jakobinusokkal, M ar l.in ovi csákkai. A per folyamán bátran, férfiasan viselkedik, forradalmár társait a halálba is kész követni: „ Alávetem magamat minden szigorú büntetésnek, és ha a haza jarváérl imag Mail halnom,
azt örömmel fogadóm. örömmel, igen; mert
nem csalatkozott meg szívem, .midőn csodálva azokat, akik nagy lelküket érte kockára telték, boldogan késztet " engem felkiáltani: h'a kell, én is tudok veszni érte!"
A „Fogságom naplója" az utókor, szá;
.mára készült. Kéziratát Toldy Ferencnek

azzal adv.a ál Kazinczy; hogy tartsa meg, e
ha halála után úgy találja, hogy gyermekei meg tudják becsülni, adja át azoknak.
Jelképes énelmű ez a rendelkezés. Kazinczy fia, Lajos, egyike volt az aradi vértanúknak. A magyaT jakobinusok eszméinek mai gyermekei, a szabad magyarok különösen meg tudják becsülni Kazinczy Féltene alkotásait, és a „Fogságom/ naplója"
sokaknak lesz lelkesítő olvasmánya.
A munkának egyébként ez a harmadik
kiadása, a nagy író halálának 120. évfordulójára jelent meg Tolnai Gábor kitűnő
beveze késével.
Végh Joachim

Heiae válogatott versei
(Szépirodalmi Könyvkiadó 1951.)
Hamrich Heine abban a korban született,
-amikor a francia pólgári forradalom /megváltoztatta Európa politikai és társadalmi
arculatát. Azonban .az erőtlen, többszáz fejedelemségre tagolt Németországot alig
érintenie a forradalom vihara. A gyenge,
fejlklllen niárnet polgárság hadiadó rétegei
megpróbáltak ugyan szembefordulni a feudalizmussal, de nem . forradalmi, • hanem
ddeo'ógiai téren. A némtet feudalizmust csak
Napoleon hadjáratai rendítették meg és
tették telhetővé & polgárság fejlődését. Eibb-t a történelmi tényből érthető meg Heine
ifjúkori Napoleondfezilietetie a XIX. század
első rkigyedátöl. a 40-'cs évekig. Fiatalkori
•lírája, a Diatok Könyve a német roimiantáka
melegágyából . sarjad, azonban gyökeresen
dil'Jér Heine romantikája kora fej.lőd'ésellencs
romantikájától, mely egyre.egyre vissza, a
középkor feöé kacsiinigát. .
"
- '-

híre, s 1831-iben Párizsiba megy, a pougári
forradalmak hazájába. Heine hamar meglátja a burzsoázia adta lehetőségek korlátait; bírálja a burzsoáziái, ® így jut el a
Sainit-Simom-féle utópilás szocializmushoz.
Heáne fejlődését nagyban eiőmozdítótlla
Marxnál) való 'barátsága, aldvel' Párizsban
ismerkodett meg a Vorwärts (Előre) című
lapnál; melynek mindkriten munkatársai
volta-k. A szoros barátság kitűnik ajbból is,
hogy együtt beszélték meig Heine készülő
műveit. Élékor írja Marx hatására a német
nyárspolgárság- .és a, porosz kalonaii dliktalúraoltenss cikkeit. Heáne a német kispolgári radikalizmusnak szögezi tollát. Az Atta
Trol'l'-öan .a miadve kaliandjai mögött a kispolgári temdiaraciózKS kölltőkkel számol le. A
romantika fegyvereivel mutatja ki 'groteszk
voltukat, akik szájhősködlésükben nem tudnak a valósággal mit kezdeni.

Heine a népköltészet legjobb hagyományait átvéve írja verseit, eltér" a romantika
népies- nKSterkedéseiltől', az igazi népkölté• szet kifejező erejét veszi át, mint nálunk
Petőfi. A romantikus irónia megnyilvánulása nem ismeretlen Heine kortársai előtt
sem, alk'k szerint atz elképzelés és a valóság között különbség van, aimit áthádlalni
nem lehet,' s ebből származik a lemondás, a
valóság tökéletlen) volta, a vágyakozás ma/g.
valósílhalatiansága. Eliművészies'í.tik az éleiét, azt tartják lényegesnek. Ennék az ön|maigával meghasonlott polgári felfedözésnek
—• vagy nevezzük elméletnek — reakciós
volta mellett pozitív vonása magának a valóságnak a felismerése, felszínre 'kerülése,
amely a 48Jas forradlaltmakban jut ikilfeje.
aósre.
Heine koréri. felodmieri' ezt a valóságot
(Észáki tlemgar című ciklus), szétrombolja
az álmoit és a realitás felé vezeti a romaniikus iróniát. így éri. a júliusi forradalom

•Németország (Télál imiase) című műve vitairat, versben leírt ¡regény. (Németország,
-bám nem fejlődött fki a regényirodalom,
mert nem vollt.egy vonalas, fejlődő osztály,
mely ábrázoHhrió lett volna: hiányoztak a
klasszikus kapitalizmus előfellétl&'iei
és a
kritikai realizmus). Heine ebben a1 művében
a hamiburgd u ázással kapcsolatiban leszámol a fi lisz térséggel, a vallásossággal, a porosz abszolutizmussal; felöleli mindazt, amit
egy. retgónyiben meg lehetéi't volna írná. Itl
számol ie Napol'eon-lelkesiedlásével, aki elárulta a forradalmat, aki viszbnt- Németország szempontjából haladást jelenléti.
Heinének a szocdializmussal kapcsolatos
nézetei nem 'egységesen, hanem sorokra felbomolva jelentkeznek. Ábrázolása 'ezért nem
tfciljes. Felismeri az ipari munkásság egyre
közelgő jövőjél, de ia materializmusig nem
jul el, sem az egysége® szellemi állásfoglalásig. A Feuerbach-féle szcnzualizmusba
esiik, s ez a nézete a szocializmussal fcapcso-
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Játban is. A proltelúrforradlatom valalmúféle
képe dereng előtte, de tisztán. nem látja,
inrirt polgári korlát airaalk ellentmondásai
.gátolják. Heine a kommunizmus születését
a 'kultúra, a szépség hanyatlásával kápzali
el. Fél. hogy verseiből maijd -papírzacskót
készítenek: de mégis ezt az utat vála-sz'-ja,
¡melyet boldogan üdvözöl, — ez az út, ahol
az.ember eléri- célját.
Heine nemi érhette tmag a munkásosztály
győzelmét, a 48.as .forradalmak buikása
mély .hallással vdt az amúgy is súlyosan
beteg iköl'őre. Nem érheljla meg a XX. szástaid győzelmes proletárforradalimát, amely
megteremtette az emberi szabadlság és kultúra előfeltételeit. A munkásosztály kultú.
mája az emberiség haladó hagyományaira
épül, ezt bizonyítja Heinrich Heine most

megjelent válogatott verslrinelk magyarnyelvű kiadóra, ame'y a Szépirodalmi
Könyvkiadó gondos kiállításában látott napvilágot.
A magyar dolgozó nép miélító fordításban
és válogatásban ismerkedhetek mag Heine
költészetével, az igazi Heitniéve]. akit igyekeztek meghamósítani, a fasisztáik pedig
egyemiasen ki akarták irtani a nagy költőt
a haladió emberiség szívéből. Éles fegyverrel bővült a miagyatr kultúra fegyvertára
Heine válogatott verseinek kiadásával, mie.
lyet Szemb-isaagezünk az imperiall zrnus
posványba süil'yedt, rohadt „kultúrájával." Heine végre ¡azoké, akik eddig Legkevésbbé ismerték: a dolgozó népé.
Lődi

Ferenc

Két ifjúsági regény
latszarűség a regény második felében már
Az Ifjúsági Könyvkiadó 'kiadásában jejent meg Vadász Ferenc: „A harcnak nincs gondocan felépített, néha drámai pontorságú jökmetekben juj kifejezésre. Itt már
vége" és Heléna Robiméiba: ,,A Kabunauri
érezzük -a ¡szeretetet. aimielTyé'l újabb alakjait
nemizets'fig bosszúja" című ifjúsági regénye.
a részéVadász Ferenc regénye bemutatja a megrajzolja. A regénynek ebben
1
H-orlthy-flasizmus által „felszabadított" fel- ben'drámai feszültséggel la átkozunk. JCü»
vidéki magyar falu éleiét Az illegalitásba lönössn szép és felejthetetlen az a feje.került ifjú kommunisták hősi, elszánt har- zet, amelyben Schönherz Zoltán utolsó
cát ¡a békéért, dolgozó népünk felszabadulá- napjait misséK- el az író. Megragajósáért 1938-tól egészen a felszabadulás nap- an szép és gondjcis írói miunka Sc'hönhiarz Zoltán alakjának ábrázolása. Ugyanjáig. Röviden ez az a keret, amelybe Vaezt a gondosságot,-és szereiele. figyálheijük
dász regényének: meséjét építi.
meg akkor is, amikor Vadász a Szovjetuniói,
Vadász Ferenc regénye ifjúsági regény,
ról beszél, vagy a szovjet katonákról. Egy_
¡fiatalokról ¡szól, fiataloknak. Azonban az szerűen - és mégis ¡minden nagyszerűségéiben
az érzésünk, hogy a' tör.énet folyamán az
-boniiaíkozik"-ki a szovjet ember, Fjodor- jól
író sokszor elfelejtkezik erről, s így történik . és'gondosan-megrajzolt alakjában. Az első
imieg az, lio)gy meséjében az eszmei mondarész néha frázisokban és -szólamokban benivaló résalelossbb kifejtése helyeit, — . aztélő figuráit kevesebbet, tömörebben és
úgyszólván „menetközben" bővíti mondani- meggyőzőbben beszélő és cs:iefcvő alalbok
valóját. Ez nem volna még baj, .hisz a metr váltják fel. A mű -hibája, hogy Vadász FeSeszövés során mi is úgy érezzük, hogy
renc ebben a munkájában sok mindent akart
érintenie belli azokat a kérdéseket, amelyeelmondani, innen ered az első rész kapkoket :az első fejezljlék már felületesen érin- dása, bizonytalansága, és sok helyen szín.
tettek. Kétségtelen az is, hogy a szerzőnek
tdiemsége. Kevesebb több lett . volna.
íogMboziiia kell a ciselelanény során
Vadász Ferenc regénye „A harcnak
ideológiai ' kérdésekkel is. Nem helyes azonnincs
vége" rrtég nemi irodalom, dia komoly
ban 'aiz. hogy két -oldalon keresztül monológo t
mondát el aiz éberség fontosságáról Árvái • ígéret a jövőre nézve hibái ellenére is, mart
Irénnel'. Teljesen mai megfogalmazását ad- az út, meOy'en Vadász Ferenc elindult, a
ván az éberségnek, jóllehet az író .maga i0 magyar ifjúsági irodalom igazi útja.
II.
tisztában van 'azzal, hogy az illegalitás évedben az éberség 'egészem mást j'efantett, mint
Helisna Robinak a regénye ,.A Kabunauri
miia. Hibája a regénynek a felületes ábrázonemeettség bosszúja",
távol Grúziába vezet
lás, szinte kivétel nélkül csak alakjainak
el bennünket1. -A regény első része Tbiliszi¡külső, leírásán kerosz ül • ismertteti azokat,- ben, a második rásza peidiig az egekbe nyúló
ezért érezzük egyformáknak, színitelénsknok hegyek között lévő BevszureIliben játszódik
alakjait. Nkim lehet elhallgatni azonban,
le. A regény főhőse Nifao, a talált gyermek,
hogy a regény második részében, ha sze.
akit az írónő végtelen, szeretettel és bájjal
replőmál nem is, dle az iróniái mindenesetre
formál meg. Nagyszerűen ábrázolja Nitoot
fejlődést vehetünk észre. A regény első ré- két-három éves komában, mi is megtzeiretszére jellemző siteiős kapkodás, szinte vázjük azt a huncut kis csavargót, akinek élst* 63

