
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. szá-
staid győzelmes proletárforradalimát, amely 
megteremtette az emberi szabadlság és kul-
túra előfeltételeit. A munkásosztály kultú. 
mája az emberiség haladó hagyományaira 
épül, ezt bizonyítja Heinrich Heine most 

megjelent válogatott verslrinelk magyar-
nyelvű kiadóra, ame'y a Szépirodalmi 
Könyvkiadó gondos kiállításában látott nap-
világot. 

A magyar dolgozó nép miélító fordításban 
és válogatásban ismerkedhetek mag Heine 
költészetével, az igazi Heitniéve]. akit igye-
keztek meghamósítani, a fasisztáik pedig 
egyemiasen ki akarták irtani a nagy költőt 
a haladió emberiség szívéből. Éles fegyver-
rel bővült a miagyatr kultúra fegyvertára 
Heine válogatott verseinek kiadásával, mie. 
lyet Szemb-isaagezünk az imperiall zrnus 
posványba süil'yedt, rohadt „kultúrájá-
val." Heine végre ¡azoké, akik eddig Legke-
vésbbé ismerték: a dolgozó népé. 

Lődi Ferenc 

Két ifjúsági regény 
Az Ifjúsági Könyvkiadó 'kiadásában je-

jent meg Vadász Ferenc: „A harcnak nincs 
vége" és Heléna Robiméiba: ,,A Kabunauri 
nemizets'fig bosszúja" című ifjúsági regénye. 

Vadász Ferenc regénye bemutatja a 
H-orlthy-flasizmus által „felszabadított" fel-
vidéki magyar falu éleiét Az illegalitásba 
.került ifjú kommunisták hősi, elszánt har-
cát ¡a békéért, dolgozó népünk felszabadulá-
sáért 1938-tól egészen a felszabadulás nap-
jáig. Röviden ez az a keret, amelybe Va-
dász regényének: meséjét építi. 

Vadász Ferenc regénye ifjúsági regény, 
¡fiatalokról ¡szól, fiataloknak. Azonban az 
az érzésünk, hogy a' tör.énet folyamán az 
író sokszor elfelejtkezik erről, s így történik 
imieg az, lio)gy meséjében az eszmei monda-
nivaló résalelossbb kifejtése helyeit, — 
úgyszólván „menetközben" bővíti mondani-
valóját. Ez nem volna még baj, .hisz a metr 
Seszövés során mi is úgy érezzük, hogy 
érintenie belli azokat a kérdéseket, amelye-
ket :az első fejezljlék már felületesen érin-
tettek. Kétségtelen az is, hogy a szerzőnek 
íogMboziiia kell a ciselelanény során 
ideológiai ' kérdésekkel is. Nem helyes azon-
ban 'aiz. hogy két -oldalon keresztül monológo t 
mondát el aiz éberség fontosságáról Árvái 
Irénnel'. Teljesen mai megfogalmazását ad-
ván az éberségnek, jóllehet az író .maga i0 
tisztában van 'azzal, hogy az illegalitás éved-
ben az éberség 'egészem mást j'efantett, mint 
miia. Hibája a regénynek a felületes ábrázo-
lás, szinte kivétel nélkül csak alakjainak 
¡külső, leírásán kerosz ül • ismertteti azokat,-
ezért érezzük egyformáknak, színitelénsknok 
alakjait. Nkim lehet elhallgatni azonban, 
hogy a regény második részében, ha sze. 
replőmál nem is, dle az iróniái mindenesetre 
fejlődést vehetünk észre. A regény első ré-
szére jellemző siteiős kapkodás, szinte váz-

latszarűség a regény második felében már 
gondocan felépített, néha drámai pontorsá-
gú jökmetekben juj kifejezésre. Itt már 
érezzük -a ¡szeretetet. aimielTyé'l újabb alakjait 
megrajzolja. A regénynek ebben a részé-
ben'drámai feszültséggel la1 átkozunk. JCü» 
lönössn szép és felejthetetlen az a feje-
zet, amelyben Schönherz Zoltán utolsó 
napjait misséK- el az író. Megragajó-
an szép és gondjcis írói miunka Sc'hön-
hiarz Zoltán alakjának ábrázolása. Ugyan-
ezt a gondosságot,-és szereiele. figyálheijük 
meg akkor is, amikor Vadász a Szovjetuniói, 
ról beszél, vagy a szovjet katonákról. Egy_ 
szerűen - és mégis ¡minden nagyszerűségéiben 
-boniiaíkozik"-ki a szovjet ember, Fjodor- jól 

. és'gondosan-megrajzolt alakjában. Az első 
rész néha frázisokban és -szólamokban be-

. aztélő figuráit kevesebbet, tömörebben és 
meggyőzőbben beszélő és cs:iefcvő alalbok 
váltják fel. A mű -hibája, hogy Vadász Fe-
renc ebben a munkájában sok mindent akart 
elmondani, innen ered az első rész kapko-
dása, bizonytalansága, és sok helyen szín. 
tdiemsége. Kevesebb több lett . volna. 

Vadász Ferenc regénye „A harcnak 
nincs vége" rrtég nemi irodalom, dia komoly 

• ígéret a jövőre nézve hibái ellenére is, mart 
az út, meOy'en Vadász Ferenc elindult, a 
magyar ifjúsági irodalom igazi útja. 

II. 
Helisna Robinak a regénye ,.A Kabunauri 

nemeettség bosszúja", távol Grúziába vezet 
el bennünket1. -A regény első része Tbiliszi-
ben, a második rásza peidiig az egekbe nyúló 
hegyek között lévő BevszureIliben játszódik 
le. A regény főhőse Nifao, a talált gyermek, 
akit az írónő végtelen, szeretettel és bájjal 
formál meg. Nagyszerűen ábrázolja Nitoot 
két-három éves komában, mi is megtzeiret-
jük azt a huncut kis csavargót, akinek élst-
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eleme a csavargás. Külön, érdeme az írónő- . 
nsk. hagy Nikiol egész férfitkoráig olyan 
módon kísérteti el velünk, hogy szinte Lát-
juk, érezzük fizikai és szellemi fejlődésé-
nek minden mozzanatát. 

A plasztikus emberábrázoláson kívül 
élénken vetíti Grúzia társadalmának képét, 
a mensevik kormány aljas árulását. Min-
denegyes sorában életet érzünk, akár ter-
mészeti szépeket fest, akár egyénsiket- vagy 
tömegeket ábrázol. Vele együtt járjuk be -
Grúzia hegyeinek örökhó borította szurdo-
kait. Lélekzetvisszafojtva kísérjük hősének. 

Nikonak minden lépését. Igazi ifjúsági 
regény Helena Bobinska könyve. Megra-
gadó és élénk színekkel varázsolja elénk a 
bátor és rettenthetetlen hovszurok hazá-
ját, Hevszureliit, ahová rengeteg nehéz-
ségen és akadályon keresztül juthat csak 
el az ember, mert nehezen járható hegyi 
útjait félévig takarja a hó. A szovjet 
ember elszántsága és hősiessége jellemző 
erre a könyvre, 'amelynek minden lapjáról 
sugárzik felénk az alkotni., építeni akarás. 

Baricz Ottó 

Két román könyv 
i. ii. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó adta ki a kö-
zelmúltban Alexandru Vlahuja könyvét az 
„Élősdi ek"~et. 

Tizenegy rövid elbeszélést és karcolatot 
foglal magában ez a könyv, tizenegy hite-
les. képet az első világháború előtti Romá-
nia életéből. 

Alexandru Vlahuta a klasszikus román 
irodalom kimagasló egyénisége. Az „Élőst-
diek" elbeszéléseiben és ¡karcolataiban (és 
egyébiműveiben is), nagy érdeme az. hogy 
necm elégszik meg kritikai realista megálla. 
pílásokkaili, hanem keresi a megoldást. írá-
saiból gyakran kiütközik a kispolgár inga-
dozása, de a társadalom, bíráló magatartá-
sát sohasem adja fel. 
• Vlahuta többnyire a dolgozó nép életéből 
meríti írásadnák tárgyát. Minden sorában 
érezzük népe iránti szeretetéi. Közvetlen 
szeretete, melyet népe és hazájának termé-
szeti szépségei ébresztenek fel benne, nem 
közhelyekben vagy elvont formájában oldó-
dik fel, hanem érzékelhető valóságként 
éi«zzük az ,,Élősdiek"-ben. 

"Különösen! megragadó a köjlat „Elszámo-
lás" című elbeszélése. Ebben mutatkozik 
meg leginkább Vlahuta főereje, a lípusal-
koíés. Vlahuta egy-két vonással plasztiku-
san tudja ^életre kelteni elbeszéléseinek 
alakjait. Karcolatait túlságosan is valósze-
rűn ek érezzük, olyannyira, hogy néha in-
kább „fényképeknek tetszen&k, mint iroda-
lomnak. 

Találunk Vlahuta elbeszélésedben ellent-
mondásokat is, melyek szükségszerűen nő-
nek ki ingadozó világnézetéből. De munkái-
nak pozitív vonásaiban, bár nem jutott el a 
munkásosztály világnézetének tiszta kifeje-
zéséig, az elnyomottak szószólója volt. 

Elbeszélései és karcolatai ma is eleven, 
élvezhető o!vacmányok. 

Szántén a Szépirodalmi Könyvkiadó kia-
dásában jelent meg Maria' Rovan kisregé-
nye, az „Atyafiak." A történet keretén ,be_ 
lül megismerjük egy kis román falu nincs-
telenjeinek és szegényparasztjainak harcát 
egy mindenre elszánt, ravasz kullákasz-
szany ellen, aki az egész falu zsarnoka. A 
történteit Románia felszabadulása utáni 
időkben, lt946---47-ben játszódik le. 

A mes© szép és egész, de veszélyeket rejt 
magában arra, hogy romantikussá vál'has-
son. A ravasz fculákasszony, aki azokkal a 
jófamert -módszerelvkel akarjia megakadá-
lyozni a faJlíu fejlődését és saját bukását, 
amelyeket Maria Rovan előtt olyan sokan 
ós körülbelül ugyanígy írtak le. Találko-
zunk a kisregényben nincstelenekkel, af.dk 
harcolnak a telhetetlen kulák ellen, és ta. 
lálkozuiik természetesen azokkal ds, akiket 
sikerül a kutaknak megtévesztenie. Aztán 
eljjön a fajúba egy üz;tmi munkás, aki lelep-
lezi a kulák ellenséges tevékenységéi. Meg-
van természetesein a kisregényben az la nő, 
egy sokat szenvedett özvegy, akinek Szfo. 
ján a munkás felnyitja a szemét, majd fe-
leségül veszi, rengeteg intrika és megpró-
báltatás után. Amint mondottuk, minden 
megvan Maria Rovan könyvében, ami se-
matikussá tehet egy regényt, Dte hogy 
ez a kisregény mégsem válik sema-
tikussá, az írónő színes messisaö vesé-
nek ós lendületes előadásmódjának tud-
ható be. Súlyos hibája azonban a pozitív 
alakok elhanyagolása. Sokkal nagyobb gon-
dosságot vehetünk észre Szteniloajának, a 
kulák asszonynak megformálásánál, mint 
például a párttitkár alakjánál, aki egyéb-
ként is érthetetlenül elhanyagolt szereplője 
Maria Rovan kisregényének. 

Tiszta és logikus szerkezet, az írónő jó 
meglátásai, ¡színes elbeszélő tehetsége, olyan 
erények, amelyek érdekfeszítő otvasmány-
nyá teszik az „Atyaf'ak"-at. 

Baricz Ottó 
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