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tudja, mi baja. Mindenesetre végze-
tesen hiszterikus. Tele van ellent-
mondással, gyűlöli a férfit s mégis 
csak vele foglalkozik; valóságos ül-
dözési mániában szenved. Szomorú 
hánykolódásaiban, férfikínzásaiban, 
bosszantásaiban ő maga szenved 
legtöbbet, őt magát sajnáljuk leg-
jobban. Teljes fejetlenséggel cselek-
szik, mint afféle gyökértelen, sehová 
sem tartozó nő. Háborút indít a 
férfi-nem ellen s a végén maga esik 
el, ostobább módon, mint a legutolsó 
falusi liba. Ha az írónő a hisztéria 
őrültségét akarta bemutatni, úgy ez 
sikerült. Rena, az érintetlen asz-
szony, tulaj donképen mégis csak 
szeret egy férfit. Ez a férfi persze 
barátnőnek akarja őt, mert nem hisz 
a házasság szentségében. Nosza, 
Rena erre is kész. Ám a férfi eluta-
sítja: lelkiismerete nem engedi ezt 
a játékot; ha Renának már lett 
volna viszonya, gondolkozás nélkül 
megtenné. S mit tesz Rena? Oda-
dobja magát egy másik udvarlónak, 
futólag s mint aki egy folyamod-
ványhoz a legfontosabb aktát is 
megszerezte, beállít az imádott férfi-
hoz. Ez közben (!) mégis csak rájön, 
nem tudni hogyan, a házasélet idve-
zítő mivoltára s prédikálni kezd. 
Rena pedig, akivel fölöslegesen já-
ratták a bolondját, dühösen fakép-
nél hagyja. Nem, ő ezentúl a magáé 
lesz. S most már legyen belőle okos 
az ember! 

Az olvasóban, egy sereg össze-
vissza jelenet után, felébred egy jó-
zan gondolat: építsetek minden 
utcasarkon szanatóriumokat s hideg-
vízgyógyintézetet ideges nők szá-
mára. Nem tudom hirtelenében, meg-
van-e ez a tendencia a regényben. 
Bizonyára valamelyik mellékmon-
datban merült el az irodalom és a 
pornográfia partjai között. Egyet-
len, amiben sokszor gyönyörködünk, 
a regény színes, ötletes, forró 
nyelve. Szentmihályi Valéria pom-
pásan adta vissza, csak sajnáljuk, 
hogy tehetségét nem komolyabb 
könyvek fordítására használta fel a 
Kultúra. 

* 

Rider Haggard könyve: A va-
rázsló (Studium bizománya), telje-
sen célját tévesztette. Félig a csodák 
világába visz, félig racionális tala-
jon áll s a kevert légkör legfeljebb 
mosolyra indítja az olvasót. Az erős 

hit mindenen diadalmaskodik — 
mondja Haggard — s szerinte ezt 
példázná a regény. Sajnos, nem így 
van. Igaz, hogy a főhős nagy el-
szántságú ember, bátor pap, nem fél 
a vadaktól, a kínhaláltól, csakhogy 
új híveket szerezzen s meg is téríti 
embereit. Ámde ez a térítés a macs-
kák és az egerek meséjét juttatja 
eszünkbe. Míg azonban a mesében 
nem akad egérhős, hogy csengőt 
akasszon a macska nyakába s így 
ártalmatlanná tegye, Owen, a misz-
szionárius, jobban jár. Egérszerepé-
ben az író segít rajta, az akasztja 
fel helyette a mesebeli csengettyűt. 
Mert Owen csak úgy nyerheti meg 
a vadak bizalmát, ha valami csodát 
művel, nagyobbat, mint aminőre az 
ő istenük képes. Owennel csoda tör-
ténik hát, az író jóvoltából. Álmot 
lát; megtudja az összeesküvést, me-
lyet a vadak királya ellen az egyik 
királyfi sző. Megtudja, hogy hol ta-
lálni az ellenmérget, mellyel a meg-
mérgezett királyt az egész törzs előtt 
életre keltheti. Mindezt az álomkép 
mutatja meg neki jóelőre, hogy az-
tán másnap egyszerre hőssé legyen. 
Az álom segítségével győz s nem 
hitével, hiszen csodát várnak tőle, s 
ezt a csodát — a mentő álomkép 
nélkül — nem tehetné meg. Ha még 
epizód lenne ez a vizió, értenők. De 
rajta épül fel az egész regény. S ha 
az álom hihetetlen, hogyan vehes-
sük komolyan az amúgy is naiv me-
sét? Bizony semmi értelme sem volt, 
hogy ezt a könyvet magyarra for-
dították. 

Vajthó László. 

Eötvös-Füzetek. I. Farkas Gyula: 
Petőfi nagyobb elbeszélő költemé-
nyei és forrásaik. (Az Eötvös-Kollé-
giumi Szövetségi Évkönyv II. év-
folyamának függeléke.) 

Az Eötvös-Kollégium volt tagjai-
nak szövetsége adta ki ezt az év-
könyvet, melyben érdekes jelentést 
találunk a fiatal egyesület 1922—23. 
évi élénk tévékenységéről. Kima-
gasló, s a nagyközönséget is méltán 
érdeklő mozzanatai e működésnek: 
Gombocz Zoltán egyetemi tanár el-
nöki megnyitója a hún-magyar 
rokonság kérdésének jelenlegi állá-
sáról, Zemplén Géza műegyetemi ta-
nár kísérletekkel illusztrált előadása 
a szerves festékekről és Kodály Zol-
tán zeneművészeti főiskolai tanáré és 
zeneszerzőé a magyar népzene ős-
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rétegéről. Bartoniek Géza, az Eöt-
vös-Kollégium igazgatója br. Eöt-
vös Lórántról szóló meleg és köz-
vetlen hangon írt megemlékezése 
kapcsán elmondja az Eötvös-Füze-
tek történetét. Egy alapot létesített, 
melyből minden évben jutalomban 
részesítik a kollégiumban készült 
legjobb dissertatiót. Ezeket közli az 
Eötvös-Füzetek című sorozat, mely-
nek első füzete Farkas Gyula fön-
tebbi tanulmánya. 

Szomorúan jellemzi mai tudomá-
nyos viszonyainkat, hogy ez az 
1918—19-ben készült értekezés csak 
öt év mulva, s akkor is csak vázla-
tosan, főbb eredményeinek rövid 
összefoglalásaként jelenhetett meg. 

Ez a 36 oldalra terjedő kivonat 
még ebben a formájában is érdeklő-
désre és elismerésre tarthat számot, 
mert több becses új megállapítással 
járul Petőfi elbeszélő költeményei-
nek irodalmához. Inkább forrás-
tanulmány, mint méltatás, bár van-
nak enemű finom megjegyzései is. 

A helység kalapácsát az ossianista 
paródiák folytatásának tartja, s rá-
mutat Kisfaludy paródiáinak hatá-
sára, de szerinte „az ossiani forma 
aligha ironikus célzatú, hanem való-
színűleg csak a kómikai hatás eme-
lésére szolgált." Az aligha és való-
színűleg szavak azt mutatják, hogy 
a szerző maga sem igen bízik állítása 
helyességében. Ferenczi Zoltánnak 
azt a nézetét, hogy Petőfi az egykorú 
novellastílust figurázta ki, szintén 
csak óvatosan cáfolja. 

Az ossiánias előadás novellairodal-
munkban korán felbukkant. 1824-től 
1829-ig magam öt ilyen előadású no-
vellát találtam, a dagályos nyelv 
pedig (ha nem is mindig ossiáni 
modorú) későbbi elbeszéléseinkben, 
főként az ú. n. „regékben", de társa-
dalmi novelláinkban is otthonos, 
úgyhogy kihívta maga ellen a paró-
diát. Egy ilyen, nem sokkal A hely-
ség kalapácsának keletkezése előtt 
jelent meg a Pesti Divatlapban 
(1844 jún. 20.) Eugen és Hermine, 
vagy: szerelmi kéj és vérboszu. Pa-
ródiai vázolat egynémely divatos 
magyar novellára (Túróczy álnéven). 
A szerkesztő megjegyzi rá hogy 
„Garay barátunk állítása szerint 
mintegy 20 hasontárgyú novella kül-
detett a Regélőbe fiatal íróinktól." 
A novella főként stílparódia. 

Azt hiszem, hogy Petőfi mégis csak 
paródiát akart írni, az üres dagályt 

akarta kifigurázni, kikacagni. Jó 
volna stilusát tüzetesebben egybe-
vetni akkori eposzi- és novellastílu-
sunkkal, hátha rábukkannánk a 
paródisztikus stilfordulatok eredeti-
jeire. 

János vitézre kimutatja Gyergyai 
Árgirus királyfijának hatását, ami 
érdekes új megállapítás és figyel-
meztet arra is, hogy a népdalok 
mennyire hatottak a János vitéz elő-
adására és nyelvére. A Szerelem 
átkában Vörösmarty Tündérvölgyé-
nek némi hatását látja. A kősziklává 
változás ismert mondai motivum, 
Tompa is szívesen használja nép-
mondáiban, melyeket Petőfi felvidéki 
útjakor kéziratban olvashatott. 

Jelentékenyebbek Salgóra vonata 
kozó párhuzamai. Meséje igen emlé-
keztet Mednyánszky Bruderzwist c. 
regéjére, de Vörösmarty Két szom-
szédvára és Vérnásza is hatottak rá. 
Szilaj Pista meséjét a Bélteky ház 
egyik epizódjával, Szőke Pista és 
Erzsi történetével egyezteti, melyhez 
valóban hasonlít. Említi különben, 
hogy akkori novellaíróink szívesen 
dolgozták fel az úrfitól elcsábított 
parasztleány tragédiáját, de ezekkel 
nem veti össze tüzetesebben, pedig 
érdekes lett volna. Szabó Márton-
nak Pórfiú (Pesti Divatlap. 1845 má-
jus 15. 22.) c. novellájában pl. még 
a csónak-jelenethez hasonlót is ta-
lálunk. Itt Gergely a kedvesét, Ilon-
kát, csábító úrfit párviadalra szó-
lítja, mely abból áll, hogy a Tiszán 
két lélekvesztőben egymásnak evez-
nek, s aki felborul, annak pusztulnia 
kell. A furcsa párbaj meg is törté-
nik, de a hihetetlenül naiv és kezdet-
leges novellát aztán jó végre csava-
rintja a szerző. 

Széchy Mária forrását Mednyán-
szky Braut-Werbung c. elbeszélésé-
ben találja meg, az alapeszme ki-
domborítását pedig Kisfaludy Szé-
chy Máriája hatásának tulajdonítja. 
A Bolond Istók mesevázának több 
motívumát Dickens Martin of Chuzz-
lewit-jében leli meg, melyet Petőfi 
talán éppen Koltón olvasott. Hogy 
miért nem tartja Bolond Istókot 
humoros alaknak, nem igen tudom 
megérteni. Öniróniája, mellyel nyo-
morúságán tréfálkozik, a komoly-
ságot és bolondos jókedvet vegyítő 
beszédmódja, általában „okos" bo-
lond-volta nem humoros-e? 

Az apostol forrásaira vonatkozó 
eddigi kutatásokat csak összefog-
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lalja s apróbb vonásokkal egészíti ki. 

Mégegyszer ismételnünk kell, hogy 
ez a kis tanulmány csak egy na-
gyobbnak kivonata, tehát igazság-
talanok lennénk a szerző iránt, ha 
ebből akarnánk amarra végleges kö-
vetkeztetéseket vonni. Annyit öröm-
mel látunk, hogy sok újat mond 
Petőfi forrásairól, melyeket nagy 
tanulmányában bizonyára még rész-
letesebben és meggyőzőbben világít 
meg, s arról is meg vagyunk győ-
ződve, hogy kevésszavú méltatásai 
ott sokoldalú és mélyreható fejtege-
tésekké kerekednek. 

Szinnyéi Ferenc. 

Pierre Benoit: Elhagyatva. (For-
dította: Sz. Bálint Aranka. Genius-
kiadás, Budapest, 1923.) Pierre 
Benoit nevével az utóbbi évek folya-
mán eleget találkozhattunk a fran-
cia lapokban. Sokat beszéltetett ma-
gáról és értett hozzá, hogy ügyes 
reklámokkal ismertté tegye nevét. 
Nem szoros értelemben vett „iro-
dalmi" író, de tagadhatatlanul nagy 
sikerei voltak azoknak az olvasók-
nak körében, akik nem mély, mara-
dandó értékeket kerestek a regé-
nyekben, hanem csupán szórakozást. 
Nálunk különösen mint az Atlantide 
szerzője ismeretes s Franciaország-
ban is ez a regénye aratta a legna-
gyobb sikert, nagy példányszámban 
fogyott el s filmen is bejárta a vilá-
got. 

Még emlékszünk arra a nagy plá-
giumvitára, mely francia és angol 
lapok hasábjain zajlott le a The 
French Quarterly c. folyóirat egy 
cikke nyomán, melyben Pierre Be-
noit-t azzal vádolták, hogy az At-
lantide tárgyát Rider Haggard: She 
című regényéből merítette. A vita 
azonban nemhogy ártott volna Be-
noit-nek, hanem inkább megalapí-
totta az egyszerű könyvtáros re-
gényírói hírnevét, mert mindenki 
kíváncsi volt elolvasni azt a mun-
kát, amelyről annyit beszéltek. 

Tavaly újabb szenzációval lepte 
meg Pierre Benoit a párizsiakat. 
Ugyanis tudjuk, hogy ő De Valera 
francia híveinek egyik vezetője. Egy 
nap aztán az a hír jelent meg a pá-
rizsi lapokban, hogy Pierre Benoit-t 
a másik ír párt autóval elrabolta és 
ismeretlen helyre vitte. Az egész do-
log ugyan kitalált mese volt, de a 
regényíró elért vele annyit, hogy a 

Napkelet. 

francia sajtó napokig foglalkozott a 
nevével. 

Pierre Benoit regényei többnyire 
kalandregények, melyekben a fantá-
ziának tág tere nyílik. Csillogó kép-
zelőereje, folyékony, könnyed stí-
lusa, exotikus leírásai megragadják 
az olvasót. Újabban azonban, mint 
ő maga is hangoztatja, irányt vál-
toztatott. Legutolsó regénye, a Made-
moiselle de la Ferte már analizáló 
munka, mely egy Eugénie Grandet-
szerű leány lelki fejlődését mu-
tatja be. 

A Genius által most kiadott mű-
vecske az író három elbeszélését tar-
talmazza, amelyek révén Pierre 
Benoit-val mint szatirikussal ismer-
kedünk meg. Legsikerültebb az első 
novella, amelytől a kötet a címét is 
nyerte. Egy francia őrvezető a hőse, 
aki Kis-Ázsiában állomásozik, de 
közben eltéved övéitől, s egy kauká-
zusi kis tanácsköztársaságba jut, 
miáltal az írónak alkalma nyílik a 
szovjetállam visszásságait kigúnyol-
ni. Az őrvezető összeismerkedik a 
népbiztosokkal s mindjárt bele is il-
leszkedik a miliőbe, ezredesnek adva 
ki magát. Nagyszerű dolga van. Az 
államfő, aki egy csodaszép nő, ke-
gyeivel tünteti ki s ráveszi, hogy a 
királyi koronával együtt, amely 
óriási értéket képvisel, szökjenek 
meg Európába. Az álezredes bele-
egyezik s magával visz az autóban 
még egy szép színésznőt is. Elindul-
nak, de üldözni kezdik őket, az ül-
dözők már-már utóiérik a szökevé-
nyeket, közben az autó felborul s az 
őrvezető fölébred, mert álom volt az 
egész szovjetköztársaság. Övéi rá-
akadnak s tovább folytatják az utat. 

A másik két elbeszélés két kisebb 
epizód, egyik a francia parlamenti 
életből, a másik az orosz szovjet tör-
vénykezéséről. De nem a tárgy a 
fontos Pierre Benoit-nál, hanem 
ahogyan leírja a dolgokat. Lépten-
nyomon alkalmat talál egy-egy szel-
lemes célzásra és sziporkázó éllel s 
gúnyos szatirával teszi élvezhetővé 
a legjelentéktelenebb történetet is. 
Szinte elfeledjük a lélekrajz hiányát 
és a könnyed elbeszélőt élvezzük, 
akinek nem is az a célja, hogy mé-
lyebben hatoljon az emberi lélekbe, 
hanem egyszerűen mulattatni akar 
s ezt sikerül is neki elérnie. Tegyük 
még hozzá, hogy a Genius egyszerű, 
de igen izléses kiállításban bocsá-
totta közre ezt a munkát és Sz. Bá-
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