
pán rendszeresebb foglalata. A fran
cia forradalom jelentőségét nem 
magából a forradalomból, hanem 
mai szempontból, a totális állam 
szempontjából méri le. Igy azután 
szerző tagadja a francia forradalom 
általános emberi és társadalmi je
lentőségét s jelszavait hazugoknak 
minősiti. A francia forradalom ál
talános érvényének tagadásba vé
tele következtében szerző minden 
népiség számára külön-külön fel
adatokat ir elő s Ranke megfogalma
zásához csatlakozva a német nép 
kötelességének egy különlegesen 
német állam kialakitását tartja. 
Olyan német államét, amely jóval 
tulhaladja a francia forradalom 
eszmevilágát. (H) 

SZOLOVEJCSIK: POTEMKIN. 
(Singer és Wolfner, Budapest.) 

A 18. század Oroszországa különö
sen sok anyaggal szolgálhat az író 
számára s Szolovejcsik könyve 
nem kevésbé érdekes, amiért e kor 
történetéből nem az orosz paraszt 
soha nem tapasztalt elnyomását, 
"hanem az udvar s a kegyencek 
mérhetetlen káprázatát választotta. 
Könyve két főalakja, Katalin és 
Potemkin, az orosz történelem leg
nagyobb figurái közé tartoznak s 
igy a könyv végén az olvasó szive
sen megbocsátja, hogy Potemkin-
ben nem egy ködös, bizonytalan, a 
cárnő kegyeibe furakodott szélhá
mos razját, hanem az orosz törté
net egyik legkimagaslóbb és legcél-
tudatosabb államférfijének képét 
kapja. 

A magánügyeiben főleg a külföld 
miatt igen körültekintő Katalin 
negyvennégy éves, mikor a nála tiz 
évvel fiatalabb, excentrikus hajlan
dóságú Potemkin beleszeret. A 
nyugati államok külföldi követei, 
James Harris angol követ, a későb
bi Malmesbury lord, kinek az ak
kori orosz viszonyokról országába 
küldött tudósitásai teszik a könyv 
gerincét — sem most, sem későb
ben nem lát tisztán a pétervári ud
var zürzavarában, a távozó és fel
tünő kegyencek, intrikák és szün

telenül változó belső erőviszonyok 
között. A helyzet helyes felismeré
sét egyébként is igen megneheziti 
az éppen nagykoruvá lett trónörö
kös személye, kinek hol erősebb, 
hol gyengébb pártja a cárevics 
nagykoruságáig kormányzó Katalin 
uralkodását már nem nézi jó szem
mel. Meglepő, hogy Potemkin, ki
nek képességeiről kortársai olyan 
ellentétesen emlékeznek, milyen 
nagyszerű ösztönnel igazodott el 
ebben a zavarban. Teljesen birja 
Katalin bizalmát, aki egész, bár 
kissé sznob-intellektusával s az öre
gedő nő temperált, viharmentes és 
mindig megbocsátó szerelmével hal
mozza el. Ugy látszik azonban, 
hogy a cárnő kegye Potemkin szá
mára nem a cél volt. Szervezői és 
politikai képességei valójában csak 
most kezdenek kibontakozni. Ter
veit és elgondolásait sokszor min
denki ellenére, csak a cárnő segit
ségével viszi keresztül. Talán ez az 
állami ügyekben való szoros együtt
dolgozás eredményezi azt, hogy 
mikor Potemkint uj kegyenc vált
ja fel az udvarnál, politikai befo
lyása az eddigi gyakorlattal szem
ben egyáltalán nem csökken, de 
időmként még erősödik s maradék
talanul megtartja hatáskörét. Sőt 
szervező, valamint sokat emlegetett 
„rendezői" tevékenysége is ebben 
az időben éri el tetőfokát. Átszer
vezi a hadsereget, mint a hadita
nács elnöke egy feketetengeri flot
ta kiépitésébe kezd s ekkor szerve
zi meg a délvidéket, ahol később 
Katalin többszáz kocsiból és hajó
ból álló kiséretével végigvonul, 
hogy megcsodálja Potemkin művét. 
Az orosz diplomácia szálai is kezé
ben vannak s csak Katalin ellen
szenvének és hajthatatlanságának 
köszönhető, hogy a hosszu ideig 
vajudó angol-orosz szövetséget nem 
sikerült megteremtenie. Emberfölöt
ti munkát végez. Háborúban a csa
tatéren, békében Péterváron vagy 
délen, ahol az orosz határ biztosi
tása főcélja a török ellen. Halála 
1791-ben a második orosz-török há
ború idején következik be. Utolsó 



kivánsága, hogy Jasiból, ahol a bé
ketárgyalásokat vezeti, még halála 
előtt Nikolajevbe, utóljára épitett 
legkedvesebb városába vigyék, de 
utközben meghal. 

Potemkinnek, főleg idegen köve
tek jelentéseiből és leveleiből meg
rajzolt képe, valamint a cárnőhöz 
küldött levelei és cédulái, teljes va
lóságában érzékeltetik a nagy ál
lamférfi alakját. Katalin figurájá
ban sincs elrajzolt, vagy hamis vo
nás. Az egyetlen, amit Szolovejcsik 
könyvében hiányolhatunk, hogy az 
általános európai helyzetről adott 
kép hiányában, Potemkin politikai 
és diplomáciai tettei, bár jellemé
nek és képességeinek érzékelteté
sére kitűnőek, voltaképen légüres 
térben történnek. Az akkori euró
pai helyzet szintetikus rajzára 
azonban, ami reálissá varázsolhatta 
volna Potemkin politikai zsenijét, 
Szolovejcsik nem vállalkozott. 
(KKJ.) 

IFJUSÁG ÉS FÉRFIKOR. Van-
nak növények, melyek, ha gyö

kereiket teljesen kiássuk, uj talaj
ra átültetve is életképesek marad
nak. Virágzanak, gyümölcsöt is 
hoznak, éppugy, mint azelőtt, csak
hogy ez a virág sohasem lesz olyan 
illatos, a gyümölcs nem olyan nedv
dus, mint az eredeti talajon volt, 
ott, ahol az elültetett mag terebé
lyesedett élő szervezetté. 

Azok az emberek, akiket a nagy 
változások kiemeltek eredeti tala
jukból, hová a család, a nyelv, az 
izlés, az életforma, egyszóval egész 
beállitottságuk hajszálgyökerei fűz
ték őket, szintén nehezen és más
képpen tudják csak életüket foly
tatni idegen éghajlat és szokások 
termőföldjén. Nem válnak életkép
telenné, a munkás tovább dolgozik, 
az iró tovább ir, de más lesz mun
kájuk minősége, amint az egyéni
ségük is egy uj szinnel gyarapo
dott: a nosztalgiával. Mint ahogyan 
a fűzfa ágai is mindig a nedves ta
laj fölé hajolnak, az ő életük is ar
ra a tájra fordul, ahonnan elszaki-
tották őket, sóvárgás tölti be éle
tüket, sokszor nem is egy határo

zott vágy és cél formájában, hanem 
egy mély hiányérzet alakjában. 
Olyan sóvárgás ez, amit az öregek 
éreznek fiatalságuk után, ami örök
re eltűnt és csak édes-bus, fájóan 
simogató emlékeket hagy maga 
után. 

Arnold Zweig-ban, az emigráns 
német iróban mind a két nosztalgia 
jelentkezik: vágyódik a fiatalsága 
és vágyódik a hazája után. A kettő 
nála tulajdonképpen egyet jelent és 
amikar könyvében, melyet ezeknek 
az érzéseknek áldoz (Versunkene 
Tage, Querido Verlag, Amsterdam) 
beszámol arról a Münchenről, ami 
a régi Németországot és arról a 
fiatalságról, ami a háborúelőtti 
nemzedéket jelképezi, ezt a két vá
gyódását vezeti le. 

A könyv nem más — és nem is 
akar más lenni, — mint szomoru 
sóhaj egy szép és letűnt kor után, 
amelyben még jő volt fiatalnak len
ni és a német haza fogalma egy 
volt a kultura, a tudás és a nyu
godt jövő fogalmával. Szerelmek, 
kis csalódások, egész kevés politi
ka: ezek a szálak, melyekből a 
könyv fonala összetevődik, de nem 
is ez a fontos, hanem a táj, a kul
tura, az élet, mely összefogja az 
1908-as évek német egyetemi hallgatói nyugodt életét. 

Nem kell a vers és nem kell a 
könyv, hogy messze világba ki
áltson, 

ha megleljük egyszer a Földön 
a mi régi, drága hazánkat * 

kiált fel Zweig a könyv elé irt és a. 
Feuchtwanger testvérekhez szóló 
versében és az egész könyv ennek 
a hazának a felidézése. Ez a haza 
nem a német birodalom, a maga 
hatalmas, ellentmondásokkal teli, 
belső harcoktól feszülő életével, ha
nem a táj, a nyelv, a kultura, a ta
nárok, az összejövetelek, a koncer
tek és szinházi előadások, a vitat
kozások, örömök és csalódások, né
ha csak egy iz, egy mozdulat, egy 
jel, ami mélyen befészkelte magát 
a vérünkbe, az agyunkba és emlékét egy életen át cipeljük fájó seb
ként. 

Lehet, hogy a szelid vágyakozás 


