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lovagolva, vadászaton, estélyeken 
töltjük az időnket, mindenfelől a 
gazdagság kényelme és luxusa vesz 
körül bennünket. S ebben a finom 
és előkelő környezetben finom és 
előkelő lelkekkel találkozunk: a szép 
Czobor Máriával, aki szegényes éle-
téből szinte egy csapásra kiemel-
kedve, a „nábob" felesége lesz, s ma-
gával a nábobbal, aki nemcsak dús-
gazdag úr, hanem imponálóan okos, 
erős, energikus — igazi férfi s e 
mellett a legfinomabb lélek, ki előbbi 
szerelmétől feldult lelkű fiatal fe-
leségével leányaként bánik, olyan 
páratlan önuralommal és gyengéd-
séggel, hogy Máriának bele kell sze-
retnie. Bele is szeret s némi akadá-
lyok után — futó felhők a napsuga-
ras égen — igazán az uráé lesz. Mi-
lyen távoli, rózsaszínű, szép mese-
világ! S az írónő mégis közeltudja 
hozni hozzánk egyes részletek realiz-
musával vagy üde hangulataival, a 
mese-történet lélekrajzi aláfestésé-
vel, a párbeszédek elmés és eleven 
gördületével. 

Hallósy Mária bizonyára elsősor-
ban nőknek szánta ezt a regényét, s 
a nőolvasók, azt hiszem, szívesen is 
fogadják, mert érdekesen és kelle-
mesen tud elbeszélni, ami nem utolsó 
érdem manapság. 

Szinnyei Ferenc. 

Herondas mimiambusai magyarul 
Csengery Jánostól. A Kr. e. III. 
századi görög realisztikus irodalom 
egyik kevéssé ismert művelőjét szó-
laltatja meg magyarul Csengery 
János, az avatott tollú műfordító. 
A hét apró jelenet, mely Herondas 
neve alatt került elő egy egyip-
tomi papyruson, a görög köznapi 
élet zsibongásába, a kisemberek ki-
csinyes élményeibe vettet velünk 
egy pillantást. Rövid színpadi jele-
netekben, élénk párbeszédekben pe-
reg le előttünk egy-egy pillanatfel-
vétel a hellenisztikus-kozmopolita 
társadalomból. Megismerjük ennek 
a rendkívül nevezetes, bomlasztó, 
de éppúgy erjesztő kornak szennyes 
alakját, a kerítő asszonyt, aki a 
tisztes és hű feleséget akarja meg-
környékezni; az aljas szenvedélyek 
kapzsilelkü kufárját, aki erkölcs-
telen üzletének hasznát a polgári 
rend törvényeinek védelme alá ipar-
kodik helyezni; az iskolakerülő, vá-
sott városi gyermeket, akit anyja, 
mivel már nem bír vele, a tanító 

elé hurcol, hogy annak a kemény 
fegyelme próbáljon belőle embert fa-
ragni; a vallásos lelkű nőt, akit 
nemcsak a hatalmas, gyógyító erejű 
isten templomának szent csendje 
ragad áhítatra, hanem a görög mű-
vészetnek ott elhelyezett remekei 
is; a féltékeny asszony gyötrő, erő-
szakos szenvedélyét, aki a kezei 
közt lévő nyomorult rabszolga sze-
relmét kegyetlenséggel kényszeríti 
ki; a meghitt barátnőket, akiket a 
bűnre csábító unalom a tiltott gyö-
nyörök karjába vet; a ravasz cipész-
mestert, aki portékáját ügyesen, 
tudja megvétetni a vásárolni kí-
vánó hölgyekkel. Ime, valóban Je-
lenetek az életből", miként Csen-
gery nevezi őket. 

Az irodalmi formát öltött köznapi 
beszédet a fordításban igen nehéz, 
hű kifejezésre juttatni. Már csak 
azért is, mert a fordításban használt 
egyes népies szavak, szólamok és 
fordulatok magukban véve még 
nem éreztetnék velünk az egyszerű 
ember természetes beszédjének za-
matját. Ehhez az szükséges, hogy 
véges-végig érezzük a közönséges, 
köznapi beszéd keresetlen, közvet-
len hangját. Csengery mesteri for-
dítása ezt a művészi célt el is éri, 
anélkül, hogy az eredetiben itt-ott 
nagyon is vaskosan hangzó durva-
ságot is lemásolná. Mégsem nyom-
hatom el azt az érzésemet, hogy né-
hol megejti a kiváló fordítót a ma-
gasabb röptű, nemesebb irodalmi 
nyelv formai készlete, s akkor ki-
esik szerepéből, lesiklik arcáról a 
realizmus álarca, s az olvasó a 
„mimiambusok" helyett nemes lej-
tésű iambusokat hall. Sokszor bizo-
nyára a kötött versforma csábítja 
erre az útra a fordítót, mert hiszen 
legalább is a szórend gyakran en-
nek a hatása alatt áll. 

Természetesebbek és elevenebbek 
volnának ezek az életből vett jele-
netek, ha erőteljes prózában, a köz-
napi beszéd igazi jellemző eredeti-
ségével és lendületével, fesztelen 
magyarossággal és szórenddel be-
széltetnék a mindennapi élet alak-
jait. Nem tudom, nem nyernénk-e 
többet (éppen Herondasnál) a több 
szabadságot jelentő formátlansággal, 
mint amennyit vesztünk a kimért 
forma miatt. Nem tagadhatom 
azonban, hogy midőn ezt a meg-
jegyzést kockáztatom, előttem első-
sorban Herondas páratlan művelő -
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déstörténeti értéke lebeg, amely 
szempontnak a jellemző erejű pró-
zai fordítás jobban megfelel, mint 
a verses, — s csak másodsorban ér-
tékelem Herondas műveit, mint iro-
dalmi termékeket. 

Csenglery János nagy művészi ér-
tékű fordításainak gazdag sorozatá-
ban méltó helyet foglal el az immár 
magyar nyelven megszólaló kis-
ázsiai görög Herondas is. -óó-

Hat francia regény. Hat regény-
ről szólunk itt, amelyeket semmi 
más nem fűz össze, mint hogy vala-
mennyi francia kéz munkája. 

A Mestermű Zolának nem a leg-
jobb művei közé tartozik. Cselek-
ménye alig van, a regényírót itt 
háttérbe szorítja a theoretikus. 
Claude tragédiája a tárgy, aki a 
festészetért mindent föláldoz, még 
szerelmét is. Lángész, de a lángész-
nek rendesen az a végzete, hogy ad-
dig harcol az áradattal, míg el nem 
bukik s ha boldogul is, már nem ő 
látja jutalmát. Claude is küzd hő-
siesen, de mindenütt a középszerű-
ség győz, belőle, rajta keresztül 
hiresek lesznek a kollegái, ő pedig 
az öngyilkosságba menekül. Zola 
önmagát rajzolja itt, Claude küz-
delmei az övéi is, neki is egész éle-
tében a leghevesebb harcokat kel-
lett folytatnia az ellenkező áramla-
tokkal. A naturalista Zolából ebben 
a regényben alig találunk mást, 
mint a pesszimista, az életben, az 
emberekben nem bízó fölfogást. 

Francis Carco-t úgy ismerik, mint 
a Montmarte költőjét. Verseit in-
kább könnyed, romantikus báj jel-
lemzi, regényeit ellenben sötét na-
turalizmus hatja át. A Verotchka 
l'étrangére c. regénye, magyarul a 
Kokain, a most Párizsban élő orosz 
emigránsok világába vezet. Hősei a 
bolsevizmus elől menekült oroszok, 
ezek a sokat szenvedett, sajgó lelkű 
emberek, akik az élet realitásai elől 
a kokain mámorába merülnek. Kü-
lönös alakok ezek, mintha Doszto-
jevszkij hősei lépnének elénk, vala-
hogy érthetetlenül, lenyűgözve ál-
lunk e félvad emberek előtt, akik 
végzetszerűen rohannak a megsem-
misülés felé. A kokain, a „fehér bál-
vány", enyhíti ideig-óráig fájdal-
maikat, azonban lassan, de halálos 
biztonsággal szorítja őket karmai 
közé. 

Az író másik regénye, A Hurok 
(L'Homme traqué) még teljesebben 

Dosztojevszkij hatását mutatja. A 
„Bűn és Bűnhödés" témáját veti föl 
itt Carco, hősét, a gyilkos Lam-
pieurt ugyancsak lelkiismeretfur-
dalása hajtja a rendőrség kezei 
közé, mint Raszkolnyikovot, a titkos 
bűnt is éppúgy végzetes nyomással 
hordozza vállain, mint az orosz re-
gényíró hőse. Még Szonja alakját 
is megtaláljuk Léontineben, akit 
Lampieur mellé sodor valami vé-
letlen s a bűntudat tartja őket egy-
más oldalán. Stílusában is szintén 
Dosztojevszkij inspirálta Carcót, 
titkolózó, az eseményeket csak sej-
tető eljárásával az olvasót állandó 
feszültségben, ideges nyugtalanság-
ban igyekszik tartani. 

Jean Cocteau regénye, A párizsi 
fiu banális szerelmi történet egy 
diák s egy kis szinésznő között. Iga-
zán kár volt ezt a munkát magyarra 
fordítani. Ilyen regényeket minden 
évben tömegével dobnak a párizsi 
könyvpiacra. Itt is megjelenik az 
agyoncsépelt házassági háromszög, 
azzal a különbséggel, hogy a férj 
helyett a gazdag kitartó szerepel. 
Nem a mi világunk ez; az erkölcs 
itt sokkal lengébb valami, mint amit 
mi kívánunk.. A fordító is elég felü-
letesen végezte munkáját, 

Clement Vaute szellemes cseve-
géseit jól ismerjük a francia lapok-
ból. Könnyed elbeszélőnek bizonyul 
„Őnagysága nem akar gyereket" 
címen magyarra fordíott regényé-
ben is. A lélekrajz nem nagyon fon-
tos nála. A háború utáni léha fran-
cia életet vázolja: az emberek csak 
az élvezeteknek élnek, a komoly kö-
telességeket félvállról veszik. A lát-
szólag könnyed világ azonban mély 
sebet takar. Franciaországnak oly 
problémáját, melynek megoldása na-
gyon is égető: a népszaporodás kér-
dését. Az író programmja: minél 
több gyermeket Franciországnak. 
Regényalakjai csak bábok, akiket 
úgy rángat, ahogy az ő programm-
jának megfelelnek. 

A hat regény közül a Pierre 
Véber-é a legértékesebb: a „Pom-
padour kalandja", melynek ugyan 
Madame Pompadourhoz nagyon ke-
vés köze van, mert egy színdarab 
címe ez, mellyel két szerző sok aka-
dály után sikert arat. P. Véber ez-
úttal nem a színpadra vezet ben-
nünket, hanem a kulisszák mögötti 
életet akarja megeleveníteni, azt a 
sok intrikát, szerelmet, hazudozást, 
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