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mindezeket a részleteket s ezzel is 
gondoskodik arról, hogy könyve tu-
dományos alapossága mellett vonzó 
és lelkesítő olvasmány is legyen. 
Megelevenednek e lapokon is a 
„nagy idők, nagy emberek", akik 
olyan távol esnek a jelen kalmár 
nemzedéktől. Persze itt is csak fény-
oldalak ezek s nem hiányzik az árny 
sem. A nagy színházzal rövidesen 
nagy bajok vannak és emiatt sok-
szor a művészet is erősen háttérbe 
szorul. A tárgyilagosan és részlete-
sen bemutatott bukdácsolások na-
gyon is meggyőzhetnek mindenkit 
annak a tévhitnek a tarthatatlansá-
gáról, mintha a magyar színészet 
ellenfele, a német, tejben-vajban 
fürdött volna itt ezekben az évek-
ben. Erről szó sem volt s nem utolsó 
sorban ez is idézte elő, hogy még a 
bécsi vendégszínészek is kedvesked-
tek a magyarságnak, amely éppen 
ebben az időben hódította meg ma-
gának saját, rohamos fejlődésnek 
induló fővárosát. 

Sokkal csöndesebb, de nem ke-
vésbbé nehéz sora volt a budai né-
met színészetnek, amely nagyobb-
részt szerényen követte a pestit. 
Mindkettőjük életében az 1847-es év 
határ, nem mintha a budai szín-
házat is a pestiéhez hasonló csapás 
érte volna ekkor, hanem az 1848-as 
események és azok következményei 
miatt. A magyar világ minden le-
tiprás ellenére, sőt talán éppen 
azért, gyors, végleges diadalra ju-
tott. Még a század második felében 
is volt ugyan német színészet a fő-
városban, de ennek már távolról 
sem volt meg a régebbi jelentősége; 
lassú, biztos halálra volt ítélve. 

Koszó János. 
Regényfordítások. (Jörgensen Já-

nos: Dánia nagyasszonya. Zahn 
Ernő: Indergand Albin. Pallas ki-
adása. Frank Norris: Örvény. Sven 
Hedin: Csangpo láma a nomádok 
földjén. Genius kiadása.) 

Jörgensen János dán író könyve 
felekezeti munka. Nem regény, ha-
nem idézetek, szónoklatok, vezér-
cikkek különös keveréke, a művé-
szet rovására. Egy protestáns ifjú, 
Ronge Hermann, belátja, hogy té-
ves hitet szolgál s a szerinte egye-
dül üdvözítő anyaszentegyházba lép. 
Jörgensen-Ronge metamorfózisa pa-
piroson oldódik meg, álpátosszal és 
sívárabban, mint egy matematikai 

feladat. Zola túlzásai tartalomban 
és formában néha semmiségeknek 
tünnek fel a lapok tucatján keresz-
tül tekintélyekre hivatkozó, elmél-
kedő Jörgensenhez képest. Csak a 
Quo vadis? Chilonjára gondolunk, 
kinek ösztönös megtérése minden 
pártoskodásbeli kényszerzubbony 
nélkül is megejti, magával ragadja 
és meggyőzi a lelket. Természetesen 
az ilyesmi megrajzolásához nem-
csak vallásos hév szükséges, hanem 
művészi tehetség, amit Jörgensen-
ben nem találunk. Szunyogh Xav. 
Ferenc elég jó magyarsággal vé-
gezte meddő munkáját. 

Jörgensen fárasztó irányművéhez 
képest szelíd, jóságos falusi történet 
Zahn Ernőnek szintén regénynek 
nevezett elbeszélése: Indergand Al-
bin. A rokonszenves történet lelke 
egy pap; nem elfogult, külsősége-
ken se nyargal, csupán emberebbé 
akarja tenni embertársait. Okos, 
sőt bölcs pap, tud számolni a körül-
ményekkel, ismeri az anyagot, me-
lyet formálni akar s alkalomadtán 
állását is kockára teszi, csakhogy 
egy elkallódásra ítélt lelket meg-
mentsen. Tiltakozás ez a könyv a 
hetediziglen való bűnhődés ellen. 
Zahn sok jóakarattal, bár kevés 
írói erővel írta meg. A cselekmény 
többnyire elbeszélve jut hozzánk s 
Indergand Albin megtérése is in-
kább a kulisszák mögött történik. 
Várady Imre fordítása sokszor lom-
pos. Csak pár példát idézek: A plé-
bános gyapjúharisnyát viselt és ke-
zében nehéz sétabotot. — A lelke 
mindennek Albin volt. — Albin! — 
hebegte csak. — De a gyűlölet, me-
lyet az Indergand-fiú bőségesen ki-
érdemelt, végezetül az emberek ra-
gaszkodását a papjukhoz is tönkre-
tette. — Egy pillanatra egymáséban 
nyugodott tekintetük. 

Frank Norris könyve, az Örvény, 
amerikai regény. Széles alapon, biz-
tosan felépített meséje természete-
sen pereg, alakjai egyéni vonások-
kal kavarognak előttünk s élnek. 
Ez Norris, a rátermett elbeszélő és 
lélekismerő érdeme. Világnézete 
eleven, egészségtől duzzadó, fantá-
ziája amerikaiasan józan. Ért hozzá, 
ami újabb honfitársainál annyira 
kellemesen hat, hogy a legszárazabb 
témába is költészetet varázsoljon. 
Eredeti tehetség. Zola mindenesetre 
hatott rá, kivált monumentális tö-
megjeleneteiben s refrénszerűen ki-
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csengő hangulatképeiben, anélkül, 
hogy utánzót formált volna mar-
káns egyéniségéből. Bartos Zoltán 
kiválóan alkalmazkodott az érdekes 
regény frazeológiájához. Két észre-
vételünk volna. Bartos a mindent 
uraló Valóságról beszél a mindenen 
uralkodó Valóság helyett A 76. lap 
utolsó, labirintusos mondata szinte 
nyomdahibának tetszik, annyira ki-
rí az avatott fordításból. 

Sven Hedintől nemrég jelent meg 
Genius-kiadásban „Csangpo láma 
zarándokútja". Most a második részt 
is lefordították („Csangpo láma a 
nomádok földjén"). Csangpo láma 
bolyongása itt is csak ürügy, vörös 
fonál a sivatagok útvesztőiben, jó 
alkalom, hogy Sven Hedin, a pusz-
ták szerelmese és ihletett költője 
kedvére beszélhessen kedves állatai-
ról, a mormotákról, vadszamarak-
ról, jakbikákról, vadludakról, me-
lyeket embereinél is jobban szeret. 
Talán ő az egyetlen író, aki az álla-
tok életét, érzésvilágát annyi rajon-
gással figyeli meg s aki nagy tudá-
sát át is tudja plántálni olvasói lel-
kületébe, a puszták minden vad 
szépségével együtt. Gerely Jolán 
művészi fordítást adott. 

Vajthó László. 

Berend Miklósné: Jochanaán Ibn 
Ben Aluya. (Genius kiadása.) Ben 
Aluyát, a zsidó orvost, az inkvizició 
kiűzi Spanyolországból. Nagy tudása, 
emberismerete, sikeres gyógyításai 
keresett orvossá teszik Olaszország-
ban; a városok tanácsai, a fényes 
renaissance-fejedelmek egymásután 
hívják, sőt X . Leó pápának udvari 
orvosává is lesz. De Ben Aluya nem 
talál kielégítést semmiben. Hajtja a 
nagyravágyás, hogy korának vala-
mennyi orvosát felülmúlja s babo-
nától menten gyakorolhassa hivatá-
sát; kergeti az ábránd, hogy az élet 
titkát megtalálhassa. De üldözi egy 
emlék is; Velencében gyáván ki-
szolgáltatta kedvesét, egy nemes 
leányt, a boszorkányok fölött ítélő 
bíróságnak s azóta a leány árnya, 
az önvád elkeseríti, lehetetlenné 
teszi számára a szerelmet. Lelkében 
az ész és szív örök harca dúl, az 
önvád kígyói mardossák, elméje 
megbomlik s végül eszelősen koldul 
Nápoly utcáin. — A hős alakja kö-
rül rajzanak a cinquecento első fe-
lének híres alakjai, az Orsini-k, Bor-
gia-k, Este-k, Gonzaga-k női és fér-

fiai, a nagy pápák, hadvezérek; já-
runk Génuában, Firenzében, Nápoly-
ban, Rómában; az urak palotáiban 
s a nép salakjának oduiban; látunk 
fényes ünnepeket, fosztogató serege-
ket, hullarablást, a pestis pusztí-
tásait s az inkvizició ítéletét. Forró 
szerelmi jelenetek váltakoznak az 
elmaradhatatlan Machiavelli és 
Aretino csípős megjegyzéseivel és 
fényes hazudozásaival. Szóval min-
den anyag megvan egy nagyfényű 
és sötétárnyékú renaissance-kori 
regényhez — csak egy a híja: nem 
hat ránk. Érezzük, hogy divatjelen-
séggel van dolgunk, nagy minták 
visszavert fényével és hangjával. A 
forró szavak józanok, a fényes szí-
nek fakók; a műben igen sok a ta-
nulmány, de kevés az ihlet. A törté-
neti nevek sűrű raja nem elevene-
dik meg, hanem írott betű marad; 
az útikönyvszerű pontos helyrajz-
nak nincs biztos talaja, nincs leve-
gője, puszta névjegyzékül hat;a szán-
dékosan halmozott nevek, tárgyak, 
történeti és műtörténelmi utalások 
és célzások tudákos címtárrá vál-
nak, puszta kellékekké, korfestő és 
jellemző erő nélkül. Annál bántób-
bak aztán az apró tárgyi botlások; 
az olasz felindulásában nem „Corpo 
de Bacco"-t, hanem „di Bacco"-t em-
leget; a laemurák voltaképen lemu-
rok; kétélű szablya helyett pallost 
kellett volna írni; a patkány, mint 
a dögvész terjesztője, akkor aligha 
volt ismeretes; nem valószínű, hogy 
Dante halála évében Orsini Mária 
már idézte volna a Pokol fenekén 
lévő Kainát; a szilva nem ezüstös 
s a pinia nem sudár, kúpalakú, ha-
nem széles ernyőszerű; terje-követ 
a középkori orvoslás nem ismert, 
hanem igen theriakot, régi magyar-
ban terjék-et, mely ópiumos készít-
mény volt. Apróságok ezek, de ahol 
akkora a tudományos készület, ki-
rinak belőle. Az előadás nyugtalan, 
elejétől a végéig; ám ez a nyug-
talanság nem a tárgyé, nem a sze-
mélyeké, hanem az íróé, aki ráerő-
szakolja elbeszélésére és modorossá 
teszi vele. Ráadásul még az írás-
jelek közt a szertelenül szerte hin-
tett . . . (a női helyesírás egyik jele) 
az olvasást is nyugtalanná teszi. 

Egészében a szerző nagyobbbra 
vállalkozott erejénél. Meseszövése 
bizonytalan, jellemző ereje nem ha-
tol a lelkekbe, előadása kapkodó, 
nyelve is szertelenkedő (holmi „be-
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