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Galsworthy Hattyúdal. (Swan song.) 
(Fordította : Házsongárdy Gábor. 
Franklin-kiad. Budapest.) A nagy csa-
ládi és társadalmi tabló, a Forsyte-
Sage, utolsó ecsetvonásait adja meg 
i t t ez a regény. Már melancholikus 
stílhangulatot idéző címe sejteti, hogy 
a Forsyte-család, melynek sorsválto-
zásaiban Galsworthy az angol közép-
osztály több mint száz esztendejét 
tömöríti össze, i t t elérkezett életlehető-
ségeinek, irodalmi szimbolumértékének 
határához. Nem hal ki a család,— ez 
nagyon is olcsó és Semmitmondó befe-
jezés lett volna — hanem a családot 
fenntartó elv, a «szerezni és megtar-
tani», szikkad ki és válik semmivé. 

Ennek a zárókötetnek a Forsyte-jai 
már az élet szerepeinek nem művészei, 
hanem csak műkedvelői. Az élet ú t ján 
nem járnak, hanem csak lépkednek. 
Tragédiájuk épen abban van, hogy 
több-kevesebb világossággal lá t ják sor-
suk lehajlását s meg is próbálnak cé-
lokba kapaszkodni, de ezek csak ideig-
óráig tar tó irányt tudnak jelenteni. 
Kezdve a sztrájktörők számára kan-
tint nyitó Fleur-ön, férjén, a nyomor-
tanyákat átépítő részvénytársaságot 
szervező Michaelen át, egészen a költő-
ből gyümölcstermelővé aktivoskodó 
Jon Forsyte-ig lát juk a forsyte-i élet-
tudat csődbejutását. Látszólag Fleur 
a főalak, hiszen az ő még korai gyerek-
ségéből visszakisértő reménytelen sze-
relmének szentel Galsworthy legtöbb 
helyet a regényben, de a regény e moz-
zanata valójában csak másodlagos, 
szinte epizód. Olyan epizód azonban, 
melynek nem is annyira a benne sze-
replőkre van igazi kihatása, hanem 
arra, aki már szintén csak kívülről 
szemléli az életet, Soames Forsyte-ra, 
Fleur apjára. Az igazi főhős itt is az 
öreg Soames, ra j ta keresztül látunk 
mindent. Az ő véletlen és mégis nagyon 
megokolt halála végzi be a regényt, 
még egyszer így hangsúlyozva, hogy a 
család létet adó szelleme utoljára benne 
tudot t emberi cselekvéssé válni. A csa-
lád többi tagja életben marad, folytat-
ják látszatéletüket, de életük már 
jelentőségnélküli, íróra, olvasóra egy-
aránt . 

Kevés regénye van a világirodalom-
nak, mely oly kevés, sokszor igen sze-
rény eszközzel tud ja az élettudat elhal-
kulását éreztetni, mint a Forsyte-Sage 
s különösen ennek utolsó része. Szín-
darabjaival ellentétben Galsworthy itt 
nem áll fel hangos bíróként az irodalom 
pódiumára, hogy szónokoljon, ítéljen, 
felrázzon vagy félemlítsen. Nem találni 
regényében egyetlen mozzanatot sem, 
mely kézzelfoghatóan bizonyítaná, hogy 
tar talma voltaképen irányzatosság. 
Könnyen el is lehetne intézni ábrázoló-
módját , ha azt mondanók, hogy de-
monstratív. De a demonstrációban is 
mindig van póz s szinte lát juk a ki-
kiáltó karlendítését : Ime, itt látható az 
angol középosztály tönkremenése ! 
Galsworthy távol áll ettől a póztól. Az 
élet apró, jelentéktelen dolgai és szavai 
mögé búvik szuggesztív ereje s ezek a 
dolgok és szavak nem az írásmesterség 
elhasznált eszközei segítségével, hanem 
a mögéjük rejtett elképzelő és elkép-
zeltető erő által lendülnek a regény-
szerűség magaslatára. Regénye lelke-
ket leleplező kegyetlensége ezzel eny-
hűl meg s finomodik az előkelő író időn-
felüli alkotásává. 

Meg kell állnunk egy pillanatra stílu-
sánál is. Modern krónika-stílusnak 
lehetne előadásmódját nevezni. Rövid, 
kegyetlen mondatai az északi krónikák 
sorsszerűségét éreztetik, de egyben a 
regény alakjainak céltudatlan hajszolt-
ságát is. Minden olvasója észre fogja 
venni azt is, hogy Galsworthy beszéde 
mennyire igétlen. Ez a regénye az élet-
bizonytalanság stílusában van írva. 
Igen örülünk, hogy Házsongárdy Gábor 
kitünő fordítása nem hagyott semmit 
sem elveszni az eredeti írásmódjából. 

Kerecsényi Dezső. 

Verseskönyvek. Vályi Nagy Géza : 
Földem, népem. Az ismert katonapoéta 
legújabb verseskönyve az Országos 
Jegyző Árvaház Egyesület kiadásában 
jelent meg. Ebben is arról a forró, 
rajongó szeretetről tesz tanuságot, 
amely a magyar földhöz, a magyar nép-
hez köti. Vályi Nagy Géza nemcsak a 
mondanivalójában, de a formában is 
a régi, nemes hagyományokat követi. 
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Tájképei frissek és ízesek is. Kár, hogy 
gyakran ismétli magát és az elhasznált 
szavaknak, a kopott képeknek, ame-
lyekkel némelyik versét megtömi, nem 
tud új veretet adni. A minőség rová-
sára termékeny. 

Gyula diák: Éjfél után. (Csáthy Fe-
renc kiadása.) «Gyujtogatás» című kö-
tete országos nevet szerzett Gyula diák-
nak. Erős sodrú, kemény veretű verseit 
azóta mindenütt szavalják. Legújabb 
kötete, az «Éjfél után», túlnyomóan 
irredenta verseket tartalmaz. A keserű 
harag, a közönyt ostorozó tüzes lélek 
és a mindezeken túl való megható biza-
kodás könyve ez. Bizonyosra vehető, 
hogy az «Éjfél után» versei ép oly 
hamar terjednek majd el s válnak or-
szágszerte a legsűrűbben szavalt költe-
ményekké, mint Gyula diák első s azóta 
négy kiadást megért «Gyujtogatás», 
valamint «Idők sodrában» című kötetei-
nek versei. 

Nagy Lajos: Egy szív naplója. Nagy-
kőrösi poéta rója rímes sorokba magá-
nos óráiban felgyülemlett érzéseit e 
füzetkében. A polgári életben mint köz-
igazgatási gyakornok fungál és reménye 
lehet arra, hogy idővel elnyeri a «váro-
sunk aranytollú főjegyzője» titulust is. 
Nincsenek problémái, nem jár új uta-
kon, helyenkint elődöket is ju t ta t az 
olvasó eszébe, de nincsenek nagy igé-
nyei sem. Ama buzgó olvasók egyike, 
akik írnak is, ha a lelkük csordultig 
megtelik. 

Dózsa Dániel: Mimóza asszony. Nem 
első kötete ez a szerzőnek, aki komoly 
törekvéssel halmozza verseit Mimóza 
asszony lába elé. De egy húsz év óta 
hitelét vesztett líra elkopott rekvizi-
tumait próbálja versekké galvanizálni. 
Nála még csak most «csattan el az első 
csoda-csók», még mindig «álmot kerget», 
«szívében álmot bont a nap» és «szent 
lázának gyász a vége». Az álmai: bánat-
virágok, a lelke egy drágamívű szent 
hárfa, szíve csak felkent rímeket avat 
és így tovább. Kár, hogy évszámot írt 
a kötetre. E nélkül a járatlanabb olvasó 
azt hihette volna, hogy valami régi 
verseskönyv akadt a kezébe. Mert ez 
a frazeológia mintegy húsz év előtt élte 
virágát. Pedig a formai készsége, a len-
dülete arra mutat , hogy különb ered-
ményekre is képes lenne, ha elmélyülne 
és nem elégedne meg minden kísérlettel. 

Takáts József: Álmodó lelkem temp-
loma. Tiszta és széplelkű ember lehet 
Takáts József, ezt tanusí t ják bokrétába 
kötött versei, amelyeknek makulátlan 
hangja minden dícséretet megérdemel. 

A családi tűzhely, a szülői szeretet, a 
lelkes hazafiság szent érzései égnek 
lelke kohójában. Kár, hogy versírásra 
is késztetik. Mert versei roppant kez-
detlegesek és gyöngék. Családi haszná-
latra valók. Legföljebb falusi olvasó-
körök szórakoztatására. 

Móra László: Sír egy ország. A szor-
galmas és nemes törekvésű író az if jú-
ság számára írt szavalásra alkalmas ver-
seinek ez már a második, bővített ki-
adása. Hazafias és alkalmi költemények 
váltogatják egymást a tartalmas kötet-
ben, amely céljának kiválóan megfelel. 
Móra László, a «Meseország» szerkesz-
tője, nemcsak verseivel, hanem meséi-
vel is igen jó nevet szerzett magának 
mind a gyermekvilágban, mind pedig 
az ifjúság körében. Könyvének új ki-
adását is bizonyára nagy szeretettel fo-
gadják olvasói. 

Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. Fia-
tal költő indulását jelzi a vékony kötet, 
amely Kolozsvárott került ki a nyom-
dából. Ha eltekintünk néhány Ady-
reminiszcenciától, mélyérzésű, gon-
dolkozó költőt ismerünk meg e kötet-
ből, amelynek bevezető sorai, valamint 
«Meghalt a patak» és «Gátak» című 
versei többet jelentenek a biztató 
ígéretnél. Majthényi György. 

Lőrinczy György : Szobrok az éjszaká-
ban. Ez a kötet minden darabjával a 
novella és a visszaemlékezés határán 
mozog. Nem nagyértékű műfaj ez ; 
koncentráltság, gondosabb jellemzés, 
kikerekített mese alig várható tőle. 
Súlyt csak az író elbeszélőkészsége, 
egyéni jelentősége, világlátásának mély-
sége ad neki. Mikszáth anekdotázó 
zsenije versenytárs nélkül érvényesül 
benne. Az ő politikai karcolatai lebeg-
hettek Lőrinczy előtt, mikor most arra 
vállalkozott, hogy a Tisza-korszak 
többé-kevésbbé kiváló alakjai közül 
elénk vázoljon vagy kéttucatnyit . 
Ügyes tapintat ta l hordozza körbe a ba-
ráti emlékezés lámpáját , hogy valóban 
szobroknak lássuk hőseit mai életünk 
sötétjében. Csak azt muta t ja , amit di-
cséretesnek vél. Igy bizonyos egyhangú-
ság támad ; mintha az író saját művét is 
jellemezné egy versenytósztozás rajzá-
ban : «Forró felköszöntőkkel ürítgettük 
és koccintgattuk az ősi családi ezüst-
serlegeket. Mindenki sorra került. Min-
denkiről kisült, hogy nagy, hogy híres, 
érdemes és kiváló hazafi : önzetlen, 
lelkes, tudós, áldozatkész és a többi». 
Még hozzáteszi, hogy a lakoma részt-
vevői, naiv magyarok, «mindent hittek. 
Amit mondtak is, amit hallottak is». 
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Bennünk már nem él a Tisza-párt 
belső embereinek ez a családi hangu-
lata. Nem hiszünk, s Lőrinczy látható-
lag nem is törődik vele, hogy belénk 
oltsa a hitét. Szobrait nem mintázza 
elég gonddal; csaknem minden darabja 
intim hatásra szánt torzó. Nagy törté-
nelmi alakjait sem igen véve ki, sokkal 
több dicséretet mond hőseiről, mint 
dicséretest. A miniszterelnök, ki nem 
is tudja , mi az, amit egy protekciós 
if júnak ad, s a pártember, ki követi 
vezérét «a pokolba is» — jobb, ha kivész. 
Mintha valami álomvilágban élnének 
ezek a politikusok. Nem látnak ki a 
kúriák és klubok ablakain. Vidámak, 
hűségesek, magabízók, jószándékúak és 
többnyire vakok. Elfogultságukban az 
író is osztozik. Az az éjtszaka, mely 
körülárad alakjain, saját kétségbeesése 
miatt olyan csillagtalan. Micsoda köl-
tői lendületű vezércikkféle a kötet első 
darabja : Bayard Imperator. «Biro-
dalma a virágok birodalma volt, 
melynek még határai is koszorúk. 
Népei testvérek, akik aranykertben 
élnek.» Ki gyaníthatná, hogy itt Ferenc 
Józsefről van szó? . . . Igazán reális 
jellemző vonás általában kevés van a 
kötetben. 

Legfőbb erénye szép magyar beszéde. 
Ha hiányzik is belőle az eleven színe-
zés, a mélyrevillanó lélekrajz és az 
ötletesség adománya, de állandóan 
valami lírai megindultság harmata 
reszket szavain. Szélesen kanyargó tör-
ténetkéi, sok jelentéktelen epizódból 
egybeillesztett mozaikképei elmosód-
nak hamarosan, de hol ellágyult, hol 
dohogó, kedves hangja tartósan a 
fülünkben marad. 

Méltánytalanság volna külön nem 
említeni izzó magyarságát s a mult 
minden romja alól föl-fölsugárzó hitét 
fa junk jövőjében. Leginkább kiválik 
kötetéből két gyermekkori emlék. 
(Amerre a bácsi lép, Fokot neki.) 
Tartalmi ismertetésük lehetetlen, hi-
szen a finom, megindult líraiság a fő-
értékük. Szépen példázza a megszállott 
magyar falu lebírhatatlan őserejét 
A gutaiak című kis rajz. Elevenek az 
idősebb Andrássyról szóló anekdoták, 
különösen a középső. Legplasztikusabb 
összes portréi közül a Bársony Istváné. 
Ezek mindenképen méltók a novellista 
Lőrinczyhez. A többieknek inkább 
kultúrtörténeti értékük van, az sem 
jelentős. Juhász Géza. 

Bernát István : Adam Smith. A plu-
tokrácia rohamos fejlődése mellett ér-

dekes ismerni a klasszikus közgazdaság 
tudományos megalapozójának, Smith 
Ádámnak felfogását a merkantilizmus-
ról és arról a jelentőségről, melyet a köz-
gazdasági tudomány nagymestere a 
fiziokratáknak tulajdonított. Abban a 
füzetben, mely különlevonata a Bernát 
István által a Magyar Tudományos 
Akadémiában «A nemzetek gazdag-
sága» című nagy mű megjelenésének 
150. évfordulóján felolvasott értekezés-
nek, sok tekintetben új és meglepő 
szempontokat talál az olvasó. Anyagot 
nyuj t ez azon való elmélkedésre is, 
hogyan lehetett az eredeti tanítások 
félremagyarázásával, egyes igazságok 
elhallgatásával Smith Ádám tanításait 
kiindulópontjává tenni annak a gazda-
sági fejlődésnek, mely a plutokrácia, 
a kartelek és trösztök uralmához ve-
zetett. —r 

Várkonyi Nándor: A modern ma-
gyar irodalom. (Danubius-kiadás, Pécs.) 
A magyar irodalom történetének meg-
írása 1882-től napjainkig csaknem 500 
hatalmas oldalon, kb. 900 név fölemlí-
tésével, életrajzi és irodalmi adatokkal 
s az egyes fejezetek elé illesztett esszé-
szerű útbaigazításokkal, külső kerete 
szerint is akkora munka, hogy szívesen 
megbocsátjuk egynémely hiányát, kü-
lönösen, ha tekintetbe vesszük a nemes 
célt, amely írója előtt lebegett. 

Egyik hiánya — kezdjük ezen —, a 
kritikai irodalom mellőzése. 

Másik hibája az irodalom s a politika 
túl-szoros kapcsolatának hangsúlyo-
zása. Politikai és irodalmi szupponált 
korszerűség kimutatásának erőltetése. 
Ideális elgondolásnak is kissé merev, 
a való helyzetnek meg épen nem felel 
meg. Le kell számolni azzal az elvvel, 
hogy az irodalom nem egyéb, mint 
tükörképe a közállapotoknak. A kap-
csolat sokkal komplikáltabb és rej-
tettebb. Pl. abszurdum kollektív iro-
dalom sürgetése, még akkor is az, ha 
a politikai kollektivitás igaz és korszerű 
tünet volna. Egyéniség máskép nem 
lehet kollektív, mint úgy, hogy össze-
gyüjti magában a látottakat és érzette-
ket : erre azonban új irodalmi irányt 
építeni nem lehet. Várkonyi olykor 
egész hosszú politikai programmbeszé-
deket mond s politikai állapotokból 
akar irodalmi állapotokra következ-
tetni. 

Költői portréiben is sokszor elvont. 
Jellemzései nem igazán jellemzések. 

Aránytalanságai : Móra Ferencről 
pl. félannyit ír, mint Ferenczy Sáriról. 
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Thury Zsuzsáról szól, de Thury Lajos-
ról megfeledkezik. Maróthy Jenő sem 
érdemli meg a teljes mellőzést. Juhász 
Géza sem. Nagyobb hiba az erdélyi iro-
dalom legkisebb alakjainak is túlzott 
ismertetése. Ennek bizony Erdély sem 
örülhet. Délvidéki, pécsi írók is túl-
tengenek. Ok : bizonyos lokálpatrio-
tizmus. Nehéz lesz azoknak a remény-
teljes föltevéseknek megfelelni, melye-
ket Várkonyi sokszor teljesen ismeret-
len írók felé irányít. 

Erénye azonban : igazságra törek-
vése, őszintesége és jóhiszeműsége. 

Legjobb tanulmányai : Csiky Ger-
gely, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, 
Gyulai Pál (a lírája), Tormay Cecile. 
A Herczeg Ferencről szóló majdnem 
hibátlan. Régibb írókkal szemben talán 
azért szigorúbb, mert ezekről már lehet 
ítéletet alkotni, míg a fiatalabbaknak 
többnyire jóindulatú dícséretet előlegez. 
Korán-elhaltakról, méltatlanul sutba-
került írókról is szól. Nem feledkezik 
meg Török Gyuláról, Lovik Károlyról, 
Hajnik Miklósról. De Békássy Ferencet 
elfelejti. 

Gondolkozásának önállósága is nyil-
vánvaló. Sokszor a bizarr különvéle-
ménytől sem riad vissza, exponálja ma-
gát a közvéleménnyel szemben is, ami 
mai kritikusainknál aránylag ritka 
erény. Könyve, mint a maga nemében 
egyedülálló kísérlet, érték. Bár lexikon-
nak nem elég pontos és kimerítő, iro-
dalomtörténetnek pedig nem elég szem-
pontos, igazságtalanság volna hibáival 
mérni. Már azzal, hogy e hatalmas mű-
vet megalkotta, dokumentálja a ma-
gyar irodalom gazdagságát, elszakított 
részeinkre s Amerikára is szétágazó 
gyökereit, nagy látóhatárt nyit, egymás-
tól messzeeső területeket mutat , melye-
ket a politika alkotott meg s melyek 
fölött az Egy-nyelv, a magyar nyelv 
varázsának minden magyart koncen-
tráló Csillaga fénylik. Olyan feladatot 
végzett el, amire csak irodalomtörténet 
vállalkozhatik, más mű nem. 

Sok tekintetben forrásmunka s már 
ezért is jelentős érték. 

Marconnay Tibor. 

Boross Sándor: Vár engemet a föld. 
(Budapest, Singer és Wolfner kiadása.) 
Boross Sándor legújabb versei rokon-
szenves és érdekes lírikust mutatnak. 
Ujra megállapítható a költő elhivatott-
sága, ami különben mindjárt első köte-
téből kiviláglott. 

A «Tánc» és a jelen füzet között azon-
ban lényeges különbség van ; nem 

annyira a modorban, mint inkább a 
témakörben. A «Tánc» témái általában 
közvetlenebbek, primärek ; a legújabb 
kötetre a filozófiai, sőt részben meta-
fizikus természetű tárgyak a legjellem-
zőbbek. Ez a tény egyelőre még nem 
megy az esztétikai érték rovására. 
Egy körülményre azonban fel kell hív-
nunk a költő figyelmét : Meg kell 
becsülnie azt a hangulat- és témakört , 
amellyel annakidején kezdte, s amely 
az Erdő erdő c. versben most is olyan 
üdítő, friss művészettel buzog fel. 
Egyelőre még nincs semmi baj ; de 
ha az abstrakció iránti hajlama a jövő-
ben is úgy nő, mint a Tánc óta ; akkor 
az a veszedelem fenyeget, hogy egy-
két esztendő mulva — kultúrlírikussá 
lesz ; ez pedig ma a magyar lírában a 
legkeservesebb sablon. 

Jól tudjuk, hogy a művésznek nem 
lehet megszabni, miről írjon. Az előbbi 
sorok csak azt akarják mondani, hogy 
Boross Sándor költészetében az ab-
strakció növekedőben van. Kevés az 
olyan vers, amelynek magva jkép ; 
annál több van, amelynek magva gon-
dolat. Ettől eltekintve épen filozófiai 
természetű verseire nagyon sok jót 
lehet mondani. A gondolati témák ki-
fejtése csaknem mindig költői. Gaz-
dagon fejlett intelligencia; eredeti, 
némelykor bizarr gondolatmenet és 
subtilis megérzések jellemzik |ezt a 
verscsoportot. Gazdag, komoly és ne-
mes lelkiélet bontakozik ki előttünk, 
amely az embert körülvevő miszte-
riumokkal sokszor egészen új és min-
dig érdekes, eszméitető módon foglal-
kozik. A verselésben kisebb érdességek 
akadnak, viszont kitünően stilizált, 
szinte klasszikus tömörségű, axioma-
szerű sorok is találhatók. Az elképzelés 
nem mindenütt olyan erős, mint a gon-
dolati konstrukció. Ok nélküli kom-
plikáltság, sőt erőszakoltság is fordul 
elő, bár egészen szórványosan. 

A magyarság sorsával sok darab fog-
lalkozik. Magyarország jövőjének biz-
tosítéka, erőtartaléka a paraszt — ez 
a hazafias versek alapgondolata. Boross 
Sándor hazafi-érzése azonban nem sok-
kal megyen túl a konvencionális haza-
fiság fogalmán ; ezen a területen még 
sok eszmélkedésre van szüksége, hogy 
elmélyüljön. Hogy ez az elmélyülés 
el fog következni, arra alapos reményt 
nyuj t az a körülmény, hogy ebbe az 
eszmekörbe tartozó versei teljesen 
őszinték, sehol se akarnak többet 
mutatni a valóban megélt érzéseknél. 

Vallásossága is őszinte, bár költői 
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szempontból nem szerencsésen fejlett. 
Egy alapjában egészséges lélek termé-
szetes józansága és kissé fatalista színe-
zetű nyugodtsága csökkentik az érzés 
intenzitását és akadályozzák színekre 
bomlását. De az őszinteség it t is meg-
van és nivón ta r t j a a hűvösebb érzéssel 
írt darabokat is. 

Irodalmunkban ma a lírikus helyzete 
a legnehezebb. A magyar közönség Ady 
révén hozzászokott a lírában a gigászi 
arányokhoz és még ma is — egészen 
önkéntelenül — összehasonlításokat 
tesz. Ez nyomasztó, lehangoló körül-
mény, másfelől azonban áldás, mert 
felfelé ösztökél. Boross Sándor az új 
lírikus generációnak jelentős tagja. 
Továbbhaladásának ú t já t azokban a 
gondolatokban jelöljük meg, amelye-
ket ő maga nagyon szépen fejezett ki 
«Mi atyánk» c. versében. Ha férfiasan, 
feltétlen komolysággal fogja fel, ami-
ket mond, akkor további emelkedése 
bizonyos. Fehér Gábor. 

Ujabb orosz elbeszélők. (L. Leonou : 
A kisember vége. A. Sz. Nyevjerov : 
Az igéret földje. M. Pristin : A fekete 
arab. A. Remizov : Istenítélet. J. Smel-
jov : Boldogasszony kelyhe. A. Tolsztoj : 
Péter cár napja. Valamennyit magyarra 
fordította Haiman Hugó. Kner-kiadvá-
nyok. Gyoma.) A világháborút követő 
idők orosz szépirodalmáról igen halvány 
képe van az átlagolvasónak. Pedig a 
hitelesség igényével föllépő, de egy-
másnak ellentmondó élményleírások 
után érdekes volna tudni, hogyan 
reagálnak a nagy átalakulásra az írók, 
kiknek tudvalevőleg nem kis részük 
volt a lelkek forradalmosításában. Úgy 
látszik azonban, hogy sokan ezek 
közül sem tudtak beleilleszkedni az 
ú j rendbe s inkább a távolban vár ják 
meg hazájuk sorsának jobbrafordulá-
sát. A Haiman Hugótól most lefordí-
to t t szerzők némelyike szintén e cso-
portba tartozik. Az emigráns Remizov 
és Smeljov témaköre és felfogása ily-
formán természetesen a jól ismert 
orosz klasszikus hagyományokkal ta r t 
rokonságot. Ugyanez a helyzet Pris-
tinre nézve, akinek két elbeszélése 
még 1911-ben készült. 

A később hazatért A. Tolsztoj három 
novellisztikus műve közül csak az 
egyikben (Idegenben) érezzük a kor-
szerűség lehelletét. Erősebb már az 
aktualitás nyoma Leonov A kisember 
vége c. novelláján, amely egyéni színe 
dacára is alkalmas a tipikus helyzet-
rajz elképzeltetésére. Különösen meg-

rázó azonban e szempontból Nyevjerov 
Az igéret földje c. hosszabb novellája, 
mely az 1923. évi éhinség korából vett 
történet keretében szinte jelképes ábrá-
zolása az orosz parasztság szívós élet-
erejének. 

A sorozat e darabján kívül nagyon 
sikerült még Smeljovtól a Boldog-
asszony kelyhe. Hőse egy művészi 
tehetségű jobbágyfiú, kit földesura 
kitanít tat s aki tragikus sorsú úrnője 
iránt érzett imádatát egy róla mintá-
zott Mária-képben örökíti meg. Művé-
nek elkészülése után belehal az esz-
ményképeért való immár reménytelen 
sóvárgásba. Smeljovnak ez az elbe-
szélése emberábrázolás és környezet-
rajz dolgában egyaránt szerencsés ihlet 
terméke. 

A fordító úgy ebben, mint a többi 
novellában — tárgyhoz simuló köz-
vetlen előadásával — újabb bizony-
ságát adta jó példákon induló, kimű-
velt izlésének. B. Gy. 

Kalevipoeg. ( Az észtek nemzeti eposza. 
Észt eredetiből fordította Bán Aladár. 
Budapest, A La Fontaine Irodalmi 
Társaság kiadása. 1929. 336 l.) A világ-
háború lezajlása után önálló állami-
sághoz jutot t népek közül — őstör-
téneti kapcsolataink folytán — leg-
közelebbről érdekelnek bennünket a 
finnek és észtek. Mindkettőnek gaz-
dasági és művelődési viszonyairól igen 
jó tájékozást nyuj t a budapesti finn-
ugor-kongresszus évében (1928) gróf 
Teleki Páltól szerkesztett szép kiad-
vány (Finnek, észtek ; a magyarok 
testvérnépei. Budapest, Egyetemi-
nyomda. 335 1.), melyben a legkivá-
lóbb szaktudósok fogtak össze, hogy 
északi testvéreink mult ját és jelenét 
helyes megvilágításban szemléltessék 
a magyar érdeklődőkkel. 

E műnek az észt irodalomról szóló 
fejezete már felhívta a figyelmet arra 
a húsz énekes, népi eredetű hőskölte-
ményre, mely Kreutzwald F. Reinhold 
fáradozása nyomán Kalevipoeg címen 
1856—61 között jelent meg. A nép-
rajzi és irodalmi szempontból egyaránt 
igen becses eposzt most magyar nyel-
ven tet te közzé Bán Aladár, aki vagy 
harminc év óta foglalkozik északi 
rokonaink szellemi életének ismerte-
tésével s e téren számos fordításával 
meg tanulmányával adta bizonyságát 
rátermettségének. 

Az észtek nemzeti eposza Kalevnek, 
egy a hitregék ködébe vesző hősnek 
nagyerejű fiáról szól, aki csodás ka-
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landjai közben gyakran legyőzi hazája 
ellenségeit, míg végre beteljesül rajta 
egyik áldozata atyjának átka s a 
bilincsbevert hős az alvilágba kerül és 
itt Halálország őre lesz. 

E mesemag, mint az egészet össze-
fogó tényező körül naív terjengősséggel 
hömpölyög a főhős személyéhez fűződő 
sorsváltozatok áradata, melyből itt-ott 
furcsa tarkasággal bukkannak föl a 
primitív képzelet alakjai (varázslók, 
túlvilági lények stb.). A magyar olvasó 
bizonyára különösnek fogja találni az 
egyre ismétlődő gondolatpárhuzamok 
miatt vontatottan haladó előadást, 
de ezt megszokva, hihetőleg gyönyör-
ködni is fog az észt alkotó szellem e 
sajátságos termékében, melyből egy-
szerűségében is megkapó módon bon-
takozik ki egy sokáig elnyomott nép 
ösztönös szabadságvágya. A költe-
mény befejezése is a hős küldetés-
szerű rendeltetésére céloz. Kalev fia 
ugyanis nem nyugszik bele alvilági 
rabságába s időnként megkisérli a 
szabadulást. Az emberfeletti erők azon-
ban mindig megakadályozzák, hogy 
«A hős el ne szabaduljon, Örök őrsnek 
ott maradjon . . . » 

De egyszer csak derül korszak, 
Hogy a fáklyák mindkét felül 
Lángot vetve föllobognak, 
S kőbilincsből a hős öklét 
Kiolvasztja a tűz ismét. 
S hazatér majd Kalev fia 
Fényt derítni fiaira, 
Népét újjáalkotnia! 

A körülbelül 19.000 sornyi terjedelmű 
eposzban Kreutzwald Frigyes Reinhold 
(egy jobbágyszármazású vidéki kör-
orvos, 1803—1882.) a Kalev nevéhez 
kapcsolódó verses és prózai mondákat 
foglalta egybe s alakította szerves 
egészé ; természetesen szigorúan ragasz-
kodva az észt népköltés formai saját-
ságaihoz. Az észt eredeti trochaeusi 
lejtésű, rímtelen, nyolc szótagos sorok-
ból áll, melyekben a laikus olvasótól 
is érzékelhető ritmust az alliteráció 
jelzi. A magyar fordító nem mellőzi 

ugyan a zeneiségnek ezt az elemét sem, 
de ezenkívül még párosával össze-
csengő sorvégi rímekkel is igyekszik a 
tartalom hatását fokozni. 

A verses szöveget tartalmas «beve-
zetés» előzi meg, melyből kitűnik, hogy 
a fordító az eposz elejéről 318 sort 
jelentéktelensége miatt, közepe tájá-
ról pedig két kisebb epizódot 326 
sornyi terjedelemben — obszcén hangja 
miatt elhagyott. Az észt-magyar kap-
csolatok elmélyítését szolgáló könyv 
megjelenését a La Fontaine Társaság 
áldozatkészsége s néhány nagylelkű 
észt testvérünk támogatása tette lehe-
tővé. Reméljük, hogy a fordító buzgó-
sága méltó elismerésben fog részesülni 
a szakkörök részéről. V. M. 

Peer Gynt és Brand magyarul. Ibsen 
Henrik összegyüjtött műveinek soro-
zata, melyet az Athenaeum indított 
meg, jelentékeny új kötettel gazdago-
dott. Az új kötet a nagy északi író két 
hatalmas drámáját, a színpadjainkról 
már jólismert Peer Gynt-öt és a poe-
tikus szépségű |Brandot tartalmazza. 
A modern dráma halhatatlan úttörő-
jének e két műve nem véletlenségből 
kerül egy kötetben a magyar olvasó-
közönség elé. Mindkét mű középpont-
jában Ibsen centrális problémája : az 
egyéniség kérdése áll. Brand, a cselek-
vés lázától hajtott , az igazságkereső 
lelkes ifjú pap, aki világmegváltó esz-
méiért feláldozza családját, kenyerét, 
fiatalságát — hogy annál nagyobb le-
gyen keserű kiábrándulása, mikor rá-
jön, hogy a tömeg a válság pillanatai-
ban mindig elfordul a herostól. Peer 
Gynt pedig szemlélődő, passzív egyé-
niség, aki nem igazságokat, hanem 
fantazmagoriákat hajszol egy életen 
át, aki a hazugságért hagy el anyát és 
szeretőt, s elkárhozik a hazugságban... 
Az «egész» és «fél»-ember tragikus küz-
delme az ideálokért a Brand és a Peer 
Gynt : e két hatalmas pillér, melyen 
Ibsen irodalma felépült. A magyar iro-
dalom értékes gyarapodását jelenti a 
két mű kiváló fordítása, mely Hajdu 
Henrik és Patthy Károly munkája. r. 
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