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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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képzelt" szeplők is vannak rajta). 
Nem tanulságos, hanem tudákos; 
művészi hatása pedig nagyon kétsé-
ges. Az új név nem nyeresége iro-
dalmunknak, T. V. 

Nagy Zoltán: Elégiák. (Genius 
kiadás.) E verseskönyv szerzőjének 
neve 1907-ben — Ady első hódításai 
idején s jóval Babits feltűnése előtt 
— jelent meg először, még pedig 
nem lapokban, hanem mindjárt köl-
teményes kötet címlapján. S a Hó-
napos szobákból költője előzetes je-
lentkezés nélkül is észre tudta ma-
gát vétetni. Schöpflin Aladár sze-
retettel írt a merőben ismeretlen al-
földi fiatalemberről, kiemelve, hogy 
alapjában konzervativ formákban 
egyéni és modern hangjai vannak. 
Francia meg olasz útibenyomáso-
kat rajzolt verseinek legtöbbje, de 
erősen magyar szemmel és szívvel, 
mély honvággyal az Ér partja után. 
Ezt legművészibben A homok című 
verse éreztette, mely — némi fiata-
los bizonytalanságai ellenére — 
máig sem hervadt meg s érzésének 
őszintesége, felépítésének gazdag és 
lendületes volta most is megkapja 
olvasóját. A maroknyi sárga homo-
kot a szellő vágja le párizsi hotel-
szobája asztalára, s a lelke honfi-
társat köszönt benne: 

. . . ezt a homokot ismerem! 
Szellő, szellő, hány mérföldet kell futnod, 
Míg ilyen sárga homokot találsz? 
Hát mint a lelkem, fényes palotákból 
Egy kis homokért te is hazajársz? 

Már első könyvéből kitetszett, 
hogy ez a költő nem pillanatnyi si-
kerekre számít, nem alkudozik a 
maga képességeivel, csak értékes 
anyagot fog munkába s csak kellő 
kiérlelés után. Hajlama volt bravú-
rosságokra is, de érezni kellett, hogy 
telt ritmusaiban lélek is hullámzik, 
nemcsak szók lüktetnek. S ellentét-
ben a fiatalságra jellemző kedvelé-
sével a hamarkész verskompoziciók-
nak: Nagy Zoltán már pályája kez-
detén is szokatlan érzéket mutatott 
az érzelmi anyagnak szélesebb ke-
retekben való szervesen fölépített 
költői formálása iránt. Szép és új 
hasonlataiban nem annyira a szem-
lélet tárgyi plasztikája hatott, mint 
inkább erős lelki megfeleléseik: 

Olyan sötétség ült a földre, 
Mint hogyha lelkem szállt vón ki a tájra. 
Az ég olyan volt, mint egy palatábla, 
Melyről egy kéz az írást letörölte, 
A sok szép csillagírást. . . 

Első kötetének sikere semmivel 
sem tette szaporább termésűvé; sőt 
mintha egyre szigorúbban válogatta 
volna ihletekínálta mondanivalóját 
Csak hat év mulva gyüjtött egybe 
ismét (akkor már A Hét s a Nyugat 
lapjairól) egy kötetre való verset 
(Csend! Aranymadár!). Ez újabb 
sorozata kifejezőeszközökben gazda-
gabbnak mutatta költőjét, anélkül, 
hogy egyéniségét megtagadta volna 
bárkinek bármily divatossá vált 
iránya kedvéért. A Nyugat kisebb 
tehetségei azidétt erősen — sokszor 
mulatságosan — asszimilálódtak 
egymáshoz az élenjárók utánzásá-
ban. Nagy Zoltán megőrizte egyé-
niségét. Igen ritkán szólalt meg s 
igen ritkán lehetett rajtaérni a 
hang némi kisiklásán; az ízlésén 
pedig úgyszólván soha. Talán csak 
egy vonása kezdett akkoriban vala-
melyest túltengeni, már-már művé-
szete rovására: eredendő finomsága 
nem egyszer valami finomkodás, 
formai presziőség felé hajlott el. 
A Rimes précieuses-ben (ilyen, fö-
löttébb modoros ajánlással: „A Ma-
dame la Marquise qui n'existe pas") 
így ír szeméről: „Egy-egy nőarc... 
Meghúzódik a mélyén néha lopva, 
Mint drága ékszer barna bársony-
tokba"; kezéről meg: „már úszott 
barna nő haján, mint halvány hold 
úszik az éjszakán, Mint égi vízen 
úszik karcsú csónak, Szelét fogván 
egy-egy elsúgott szónak" stb. Ez ba-
rokk halmozás és mesterkéltebb, sem-
mint a fantázia valódi gazdagságával 
bűvölő. Néha egy-egy formai meg-
oldása (pl. A Csudaszép Város-é) 
Babitsra, máskor a pátriájabeli má-
sik jeles tehetségre, Tóth Árpádra 
vallott (Az ismeretlen ember; e 
genre-ben egyébként Nagy Zoltán 
is, Tóth Árpád is Baudelaire-tanít-
vány). De második kötetének leg-
szebb darabjai híven őrizték művé-
szi látásának és hangjának egyéni 
szépségeit: 
Ódon szobámban ült velünk az alkony, 
Barna húga a fekete nyáréjnek. 

Harmadik kötete, az Elégiák, az 
elődjét követő tíz esztendő termését 
nyujtja, alig többet harminc vers-
nél. Költőnk alkotásmódja nem vál-
tozott, sőt szemmellátható, hogy 
mindinkább ereje teljes latbaveté-
sével dolgozik. Vonzódása a nagy 
lírai versépítmények iránt egyre 
határozottabban jelentkezik; e te-
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