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ÁLOM ÉS VALÓSÁG



Tábory Elemér, a regény hőse kettős életet él. Ha „fekete Álma” 
nem árnyékolná be az ébrenlét óráit is, „Sonntagskind” lehetne, a 
szerencse gyermeke, akinek kedvez a sorsa, s akiben a 
képesség is megvan a boldogulásra és a létezés örömeinek 
teljes átélésére. A szorongató éjszakai álmok s az álmok emlékei 
azonban győznek a valóság fölött, eltömik az öröm forrásait, 
félelmetes hatalmukkal átrendezik, megváltoztatják Tábory 
Elemér belső világát. A folyton megújuló álomkényszer megalázó 
sorsot rajzoltat a képzelettel, nyomasztóan, kínzóan teljeset, 
amely csak asszociációkkal kötődik a másikhoz, s mely sokkal 
több emberé, mint a másik. Tábory Elemér álmában előbb egy 
asztalosinas életét éli, akivel kegyetlenül bánnak, s aki a 
kegyetlenkedésekre maga is brutalitással felel, azután pedig 
napidíjas pesti írnokként tengődik – nélkülözések, félelmek, 
szorongások között – egészen az öngyilkosságig. A gólyakalifa a 
személyiség-megoszlás modern, világirodalmi rangú regénye, s 
egyben izgalmasan szép vallomás is az emberi 
elkötelezettségről, a szenvedélyre való belső készenlétről. 
„Mintha életem, s talán minden költő életének szimbóluma volna 
– írja Babits Mihály –, mely külsőleg simán foly, s csak belül 
gyötrődik, álmaiban.”

BABITS MIHÁLY: 
GÓLYAKALIFA
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Jevgenyij Anyegin Puskin legfontosabb alkotása, lenyűgöző 
remekmű. Az általa is „legszebb munkának” tartott elbeszélő 
költemény kompozíciója alapján regénynek is tekinthető. A költő 
– Dosztojevszkijt idézve – „olyan tapinthatóan valószerűen, olyan 
hatalmas erővel és teljességgel jeleníti meg benne az igazi orosz 
életet, ahogy Puskin előtt senki”. Az Anyeginben fölvonul a 
húszas évek nemesi társadalmának minden jellegzetes típusa. 
Sorsuk fölmutatásával, érzéseik ábrázolásával Puskin az emberi 
élet alapkérdéseire is keresi a választ. Ezek a kérdések 
gyűrűznek tovább és tűnnek föl a 19. századi klasszikus orosz 
irodalomban.

PUSKIN: 
ANYEGIN
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A tizenöt színből álló költemény első három színe (I. A 
mennyekben, II. A Paradicsomban, III. A Paradicsomból 
kiűzetve) és az utolsó szín (XV. A Paradicsomból kiűzve) keretbe 
foglalják a köztük lévő tizenegyet. Ezért az első három és az 
utolsó színre Keretszínekként vagy Biblikus színekként, míg a 
közrefogott tizenegy színre Történeti színekként szokás utalni.

A Tragédia színeiben Madách (a lírai hős, Ádám, illetve kalauza, 
Lucifer szemén keresztül) végigvezet a biblikus és földi 
világtörténelem művészi szándékai szerint kiemelt és értelmezett 
„nagy pillanatain”, s látnia kell: az emberiség kiemelkedő alakjai 
új meg új eszmékkel, hanyatló s megújuló erkölcsi felbuzdulással 
küzdenek az emberiség tökéletesedéséért, a jobb sorsért, az 
mégis bukásból bukásba hanyatlik. A földi történelem vége 
pedig magának a Földnek és egyúttal lakóinak teljes 
tönkremenetele. Látomásai hatására Ádám úgy dönt, nem 
érdemes az életre és már-már eldobja azt magától; társa, a 
gyermekük megfoganását megjelentő Éva szavára, valamint az 
Úr biztatására úgy dönt – bár továbbra is kételyek mardossák – 
vállalja a küzdelmet, amit az egyes ember és az egész 
emberiség sorsának beteljesítése jelent.

MADÁCH IMRE: 
AZ EMBER 
TRAGÉDIÁJA
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Victor Frankenstein, a szépreményű tudós ifjú elhatározza, hogy 
embert alkot a tudomány eszközeivel. Az eredmény irtózatos: 
torz teremtmény születik. A sorsára hagyott lény szenved a 
magánytól, a megalázottságtól, de műveli magát, szeretetre, 
megértésre vágyik, amit nem kap meg. Bosszút esküszik tehát, 
hogy számon kérje szörnyű sorsát teremtőjén…

Mary Shelley, korának kiemelkedő tehetsége alig tizenhét évesen 
írja meg minden idők legeredetibb rémtörténetét, amelyből azóta 
számtalan világhírű filmadaptáció készült. A Frankenstein 
alapkérdései nem is lehetnének időszerűbbek: mindenható-e a 
tudomány? Teremthetünk-e embert, saját képünkre? Kell-e határt 
szabni a vágyainknak?

MARY SHELLEY: 
FRANKENSTEIN
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Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság című 
elbeszélés megírásával nem csupán írt egy remekművet, hanem 
egyúttal egy teljesen új műfaj, a krimi alapjait is lefektette. A 
címadó detektívnovellában lép színre minden detektívek „őse”, 
Dupin, a zseniális nyomozó, aki jól tudja, hogy „a valóságban a 
lehetetlenség nem bizonyulhat lehetetlennek”, és hideg logikával, 
kiváló elemzőképességgel a legnagyobb rejtélyekről is képes 
fellebbenteni a fátylat. 

A kötet következő két elbeszélésének is ez a fantasztikus elme a 
hőse (Marie Roget titokzatos eltűnése, Az ellopott levél). Ezeken 
kívül még további tíz elbeszélés hivatott arra, hogy az olvasót 
elvigyék abba a sajátosan misztikus és komor világba, amely 
kizárólag Poe egyéni sajátja. Az érzelmek valóságos skáláját 
élhetjük át, ha kinyitjuk ezt a könyvet. Az életért való kínzó 
rettegést A kút és az ingában, a mérhetetlen bosszúvágyat az 
Egy hordó amontilladóban vagy a jéghideg klausztrofóbikus 
borzongást Az elsietett temetésben. 

Énünk sötétebbik felén fogunk bolyongani Poe-val, ez 
kétségtelen – és mint ilyen: kihagyhatatlan.

EDGAR ALLAN 
POE: A MORGUE 
UTCAI KETTŐS 
GYILKOSSÁG
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Szakhmáry Zoltán, a tehetséges fiatal földbirtokos több száz hold 
földön gazdálkodik a Kiskunságon. Nem éri be az elmaradott 
földművelői módszerekkel, modernizálni akar. Mindezt azonban 
úgy, hogy közben saját társadalmi osztályához is ragaszkodik, ő 
dzsentriként akar mintagazdaságot létrehozni. A lehetetlent 
kísérti, mint egyébként minden dolgában. Ezt tetézi magánéleti 
konfliktusa: szeretik a nők, és ő is odavan a szerelemért, de 
afféle „egyasszonyos ember”, mondta róla maga Móricz. Olyan 
ember, akinek egyszerre csak egy nő fér meg a vágyaiban: 
bárhogy rajong is a feleségéért, ha mégis beleszeret valaki 
másba, akkor már csak érte, a szeretőjéért fog megveszekedni, 
élni és halni.

MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI
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Az 1911-ben írt Az Isten háta mögött című mű egy felvidéki 
kisváros értelmiségének egyhangú, kiúttalan életét mutatja be. A 
regény három fő alakja más-más módon próbál kitörni ebből a 
világból. Veresnét csak egy szabadító szerelem menthetné ki 
érzelmi sivárságából. Az albíró az „outsiderek” életét éli, 
ugyanakkor kapkodva keresi a különböző kisvárosi csoportok 
között a maga társaságát. Veres Laci mindvégig passzív 
szereplő.

A regény hőseinek sorsa tragikomédiába fullad, csupán Veres 
Laci életében mutatkozik kiemelkedési lehetőség, egyedül az ő 
életét nem zárja le a szerző. Ez az optimizmus már nem a 
Sárarany naiv hite, amely szerint elegendő az állapotokat 
felmutatni. Veres Lacinak már küzdenie kell, bár a küzdelem célja 
– az értelmiség útjának iránya – az író előtt is bizonytalan.

MÓRICZ ZSIGMOND: AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT  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A KRIMI



Az Édes Anna, bár remekmű voltát alig valaki vonta csak 
kétségbe, a szokásosnál is összetettebb problematikát kínál. A 
krisztinavárosi kis cselédlány története, aki a kommün után kerül 
a magas rangú, méltóságos Vizy család szolgálatába, aki 
mintacseléddé válik, szinte-szinte már a cselédlány ideáljává, 
akiről megindul a legendaképződés, kilenc hónapi tökéletes 
szolgálat után brutális módon meggyilkolja gazdáit. A regény 
egyszerre és egységben nyújtja a kommün és az 
ellenforradalom, a fehérterror és a vörösterror rajzát, a 
rendszerváltás egy történeti, de általánosítható modelljét, az 
úr-cseléd viszony aprólékos, megható bensőségességű rajzát, a 
kiszolgáltatottság anatómiáját, az egyéniség kiüresedésének, a 
„géppé válásnak” pszichológiai és mélypszichológiai analízisét, 
a „keresztény kurzus” mélyreható bírálatát, egy tartózkodóan 
szkeptikus történelemszemléletet, az action gratuite Gide által 
„felfedezett” módszerének világirodalmilag is példátlanul magas 
szintű megvalósítását és elmélyítését, valamint feledhetetlen, 
„élő” figurák csodálatos galériáját, élén a magyar irodalom egyik, 
esettségében is legvonzóbb, legmeghatóbb nőalakjával, a 
címszereplővel.

KOSZTOLÁNYI 
DEZSŐ: ÉDES 
ANNA
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