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függetlenül nagyarányú tervei meg-
valósítására, egy hatalmas impé-
rium megalapítására törekszik a ki-
választott emberek acélakaratával. 
Aki felette áll a közönségesnek, a 
szürke mindennapinak, de akit em-
berileg közelebb hoz mihozzánk a 
fia iránt érzett gyengéd apai sze-
retet. — Galeottit, a tipikusan re-
naissance-kori humanistát hűsége 
teszi egyénivé és egyénileg von-
zóvá, a mellékszemélyek közül pe-
dig Temesvári Pelbárt éleskontúrú, 
szikár alakja emelkedik ki klasszi-
kus egyszerűségben. 

Befejezésül egy kérdés. Beatrix 
udvara fülledt, érzéki levegőjének 
szemléltetéséhez vajjon okvetlenül 
szükséges-e az erotikum oly túlten-
gése, amilyen e regényben talál-
ható? Jausz Béla. 

Lermontov: Históriás ének Kal-
már Kalasnikovrul. Oroszból régi 
magyarsággal átalhozta Sztripszky 
Hiador. (La Fontaine-Társaság.) 

Lermontovnak e régi népies han-
gon írt elbeszélő költeménye (1839) 
annak a romantikus kornak a ter-
méke, amely áhítatosan kereste a 
mult tárgyait, hogy a modern de-
mokratikus ízlés hangján újra 
alakba öntse. Kalasnikov históriá-
ját Rettenetes Ivánnak, Mátyás ki-
rály kortársának idejében foglalta 
versbe Kirsa Danilov s az orosz ro-
manticizmusnak kiváló képviselője, 
Lermontov tette új foglalatba, úgy 
mint nálunk 1825-től a mi romanti-
kusaink Kisfaludy Károly, Vörös-
marty, Czuczor. Lermontov külön-
ben is erősen hajlott a népies felé, 
míg versenytársa, Puskin, inkább 
a magasabb társadalmi osztályok 
lelkéhez szóló Byron-i hangú költe-
ményeket írt. 

A történet három részben a kö-
vetkező. Kiribjevicset, a cár test-
őrét, a szépséges Alónáért emésztő 
szerelem gyötri; a cár gyűrűjét 
adja neki, hogy célhoz segítse, mert 
nem tudja, hogy Alóna már asz-
szony. Kiribjevics bűnös módon ha-
talmába keríti Alónát, ki hazame-
nekűlve mindent bevall urának, a 
Kalmár Kalasnikovnak. A férj 
bosszút esküszik s a cár előtt folyó 
baj vívásban ököllel leüti a csábí-
tót. A cár megtudván a valót, ha-
lálra viteti Kalasnikovot, de csa-
ládját kegyesen gondjába veszi. 

Lermontovnak az ódon népies 

hang annyira sikerült, hogy meg-
jelenésekor magának nyilatkoznia 
kellett, hogy ez nem eredeti népi 
költemény, hanem az övé. Az orosz 
irodalomismerők a legjelesebb ter-
mékek közé sorozzák. Nálunk Arany 
László hívta föl rá a figyelmet, de 
minthogy sem ő, sem más nem for-
dította le, eleddig ismeretlen ma-
radt. Sztripszky igen ügyesen vá-
lasztotta az ó-orosz hangú mű for-
dítására a székely népballadák 
ódon zamatú, rímtelen tizenkettő-
seit, itt-ott egy-egy mondattani 
alakrímmel; hozzá a székely nép-
balladák ódon nyelvét is, mely igen. 
alkalmas arra, hogy a rég elmult 
századok hangulatába ringasson. 
Egy-két apró tévedése, melyet csak 
nyelvtudós vesz észre, az egész ha-
tását nem csökkenti. 

Mikor a fordító, érthető lelkese-
déssel, ezt a tagadhatatlanul szép 
históriás románcot Arany Toldija 
mellé emeli, akkor szemmértéke 
kissé megtévedt; mert míg Lermon-
tov csak újra öntötte a régi tár-
gyat, Arany már rég túl lévén ro-
mantikusaink antikizáló restaurá-
cióin, néhány régi indítékból mo-
dern, önálló költeményt teremtett, 
melynek mélységeihez Lermontov 
naiv története közel sem jár, de azért 
kedves csemegéül szolgál az iroda-
lom barátainak. T. V. 

Francia regények magyarul. (Al-
fred de Vigny: Cinq-Mars össze-
esküvése; Honoré de Balzac: A ho-
mályos ügy; André Baillon: Egy jó 
Mariska története.) A francia ro-
mantikusok közül Alfred de Vigny 
az, akit nálunk legkevésbbé ismer az 
olvasóközönség, sőt még hazájában 
sem méltányolják kellőképen. Ez 
talán részben azért van, mert leg-
szebb költeményei halála után jelen-
tek meg, amikor már nem tehették 
azt a hatást, amit pár évtizeddel 
előbb tettek volna, részben pedig, 
mert mély gondolatai vannak, ame-
lyeken az átlagközönség szeret tova-
siklani. A líra, dráma és a regény 
terén egyaránt megpróbálkozott 
Vigny s mindenütt figyelemreméltó 
a munkássága. Legtöbb sikere talán 
a legutóbbi műfajban volt, bár köl-
tői erő szempontjából nem itt al-
kotta a legértékesebbet. Az akkori 
írók s olvasók Walter Scottért ra-
jongtak s mindenütt a regényest, 
érzelmest s a történeti tárgyat ke-
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resték. Vigny nagy ügyességgel sa-
játította el a regényírás technikai 
részét. A Cinq-Marsban XIII. Lajos 
korát kapjuk s az író Richelieu ön-
zését szembeállítja Cinq-Mars ideá-
lis szerelemből származó becsvágyá-
val és a kettő összeütközéséből fej-
leszti ki a tragédiát mely az idealiz-
mus bukásával végződik. 

Vigny nem akar puszta valóságot 
nyujtani, mert ez túlszáraz és sok 
fölösleges dolgot tartalmaz; szerinte 
az igazi művészet abban áll, hogy 
az író kiválasztja és csoportosítja 
azokat a tényeket, amelyek szembe-
ötlő példát és erkölcsi tanulságot 
szolgáltatnak az emberiségnek. Az 
így átalakított valóság jobban van 
megszerkesztve, mint az igazi, szebb 
is, tehát inkább tetszik az olvasó-
nak. Mindez így szépen hangzik, de 
mikor megtudjuk, hogy Vigny célja 
az is volt, hogy történelmet adjon 
regényformában, mert ez jobban 
érdekli a közönséget, akkor már 
gondolkodóba kell esnünk, hiszen 
regénye meghamisítja a történelmet. 
Jól tudjuk ugyanis, hogy Richelieu, 
minden hibája ellenére, lángeszű 
államférfi volt, aki összetörte a fő-
nemesség uralmát, megteremtette a 
központi monarchiát, Franciaorszá-
got kint és bent naggyá tette, 
viszont Cinq-Mars nem az az ide-
alista, akinek Vigny rajzolja; ellen-
kezőleg: sokat mulatozó fiatalember 
volt, aki nagyon szeretett Madame 
de Rohan és Marion de Lorme es-
télyein résztvenni, az összeesküvést 
is inkább dacból szította, mert nem 
vették komolyan, s ő volt az, aki a 
végén még barátját, De Thon-t is 
beárulta. XIII. Lajos sem azonos 
Vigny pipogya-alakjával; Richelieu 
lángeszét mindig elismerte s anyjá-
nál is előbbre helyezte. Az írónak 
sokat kellett elfeledtetnie, hogy a 
bíborosban csak a rosszat, Cinq-
Marsban csak a jót, a királyban 
pedig csak a bábot lássuk, de így 
kívánta azt az előre elgondolt 
Eszme, amelyet Vigny a legfőbb 
mozgatónak tart. Az olvasó azon-
ban, aki kevésbbé forgatja a törté-
nelem lapjait mint a regényt, haj-
landó mindent elhinni s a hamisan 
feltüntetett történelmet valóságnak 
elfogadni. 

Ami a lélekrajzot illeti, erre nem 
is nagyon törekedett az író s így ez 
nem is igen mély. Csak a három fő-
alakot ismerjük meg jobban, de 

ezekből is le van faragva minden, 
ami nem az író eszméjének szolgá-
latában áll. Ma már ilyen alakban 
a regényt üresnek találjuk, mert a 
mai írótól mélyebb lelkeket s a tör-
ténelemtől több valóságot várunk. 
Azonban Vigny regényei semmivel 
sem maradnak el Walter Scott, Vic-
tor Hugo vagy Balzac művei mö-
gött. Ragyogó fantáziája, vonzó 
nyelvezete érdekes elbeszélővé te-
szik. 

* 

A homályos ügy az ismertebb 
Balzac-regények közé tartozik, de 
nem egyszersmind a jobbak közé. 
Balzac itt igazi detektivregényt ad, 
mely csillogóan bár, de sok való-
színűtlenséggel van fölépítve, a cse-
lekményt szinte mesterségesen ku-
szálja össze, hogy aztán szépen ki-
bogozhassa és az olvasó annál job-
ban dicsérje írói kvalitásait. Egy 
epizód alakjában mutatja be a csá-
szár- és királypártiak titkos küzdel-
mét, melyből egyelőre Napoleon 
kerül ki győztesen. A cselekmény 
sokszor lebilincselő és érdekes, de a 
jellemek rendkívül lazák, talán 
Laurence az egyetlen élő ember-
alak, a regény többi személye vagy 
csak egy-két odavetett vonással van 
megrajzolva, vagy pedig oly egye-
netlen, hogy nem kapunk belőle 
igazi embert. Michu-ról például már 
meg vagyunk győződve, hogy a leg-
aljasabb jellemek egyike, mikor ki-
sül, hogy a legbecsületesebb férfi, 
akinek ezt még hozzátartozói előtt 
is sikerült eltitkolnia. Nagy hibája 
a regénynek az is, ami Balzacnál 
sokszor előfordul, hogy inkább le-
írja, mintsem láttatja alakjait, Sok 
dolog benne már elavult s különö-
sen egy magyar olvasó számára ke-
véssé érthető és érdekes. 

* 

A belga származású André Baillon 
neve nem igen ismeretes még az 
irodalomban, regényének a tárgya 
azonban annál ismertebb. Az utcai 
leány típusát a romantikusok a ma-
gasba emelték, a naturalisták pedig 
a sárba sülyesztették, de mindket-
ten jónak látják és dicsőítik. Bail-
lon hősnője egyszerű, naiv leány, az 
átlag legátlagából, igazi nő, aki 
mindig azzá lesz, amivé őt a férfi 
teszi, egyszer a legbecsületesebb 
asszony, máskor a legaljasabb nő, 
de mindezt öntudatlanul és mintegy 
álomban cselekszi, nem is gondolko-
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zik, hanem teszi azt, amit végzete, 
a férfi rendel mintha nem is külön-
álló lélek volna, hanem a férfinek 
valami szolgai függvénye. De azért 
rokonszenves előttünk ez a szeren-
csétlen teremtés, aki az önző férfiak 
áldozata s akinek végül a boldogság 
helyett az elhagyatottság lesz osz-
tályrésze. A férfi, akiért mindenét 
föláldozta, csak annyira méltatja, 
hogy regényt ír az életéből, amivel 
pénzt keres. 

Nem nagyigényű az író, nem va-
lami nagyszabású a munkája, de 
egyszerű, természetes előadásával 
megnyeri az olvasót s úgy vesszük 
a szavát, mintha csak a valóságos 
életet pergetné le előttünk. 

Megyeri József. 

Farkas Gyula: A tábortűz üzen. 
(Elbeszélések. Cserkészkönyvtár. — 
Voggenreiter, magyar osztály, Ber-
lin.) Az összefoglaló cím e cserkész-
novellák lényegét fejezi ki. Fekete-
vizű tavak mentén a német cserké-
szek tábortüze magyar fiairól mesél 
az idegenbe szakadt parancsnoknak. 
Amint „elveszett szemekkel belebá-
mul a tűzbe", megjelennek előtte a 
régen látott és soha nem látott ked-
ves arcok: a magyar cserkészek. Ar-
cukon a jövő diadalmas hite, hom-
lokukon az erdők tiszta csókja, és 
szívükben testvéri szeretet. Így üzen 
a messzi haza. Elevenül a sok drága 
emlék, majd szárnyra kél, hogy to-
vább vigye az üzenetet az elszakadt 
testvéreknek: van remény, van re-
mény . . . 

Ez az attitude sajátosan jellemző 
Farkas írói egyéniségére. A faji és 
érzésbeli hovátartozás eleven tudata, 
erkölcsi emelkedettség, önmagába 
tekintő és hallgatóira figyelő szub-
jektivizmus a gyökerei ennek. Alak-
jaival „egy közös faj, szép, szomorú 
faj törzséről szakadt" ő is, s benne 
is, mint azokban, mindig és minde-
nütt él az együvétartozás gondolata 
és egy eszmei közösség érzése, mely 
a vérséginél is erősebb testvériség-
gel a cserkészekhez és cserkészethez 
kapcsolja. Ideálizmusa lelkialkatá-
nak és mély életismeretének egy-
formán gyümölcse. Nem „hősies ha-
zugság" ez nála, mely „az élet nyo-
morúságaitól és a lélek gyöngesé-
geitől való gyáva elfordulásból" fa-
kad. Alakjai — különösen későbbi 
novelláiban — nemcsak a maguk 
szűkebb körének külön világát élik 

és látják; ismerik az élet „őrült ka-
vargását" s fáj nekik az élet és a 
halál. Csak egy hősiesség van a vi-
lágon: ha olyannak látjuk a világot, 
amilyen — és szeretjük, mondja 
Romain Rolland. Farkas legtöbb 
alakjában van valami ebből a hő-
siességből. Idegenül érzik magukat 
e szörnyű évek gyászdolgai között, 
tisztultabb időkbe vágynak, boldo-
gabb jövőbe, melyet megváltott a 
drága embervér, az emberi verejték 
és a cserkészeszmék szerint való 
élet, de — mint legszebb elbeszélé-
sének hőse — mindenkihez jók és 
mennek a maguk útján, mintha 
missziójuk volna. Írói szubjektiviz-
musa novelláinak kettős élmény-
szerűségéből ered. Mindenik novel-
lájának élmény az alapja, mely a 
történés elevenségével éled újra lel-
kében, midőn a tábortűz mellé he-
verve mesélni kezd, s újjongva 
figyeli a tűzpiros arcokat és látja 
a lángoló, biztató szemeket. 

Erejét és hatását ezek a tulajdon-
ságai magyarázzák. Fajának leglel-
kében gyökerezik, s a most serdülő, 
nagyrahivatott új generációnak 
egész gazdag érzésvilágát megszó-
laltatja; egy új ifjúság természetes 
életörömét, tettrevágyó rugékony-
ságát, a problémák szakadékos 
mélységei előtt első nyugtalan meg-
döbbenését és győzelmes tovább-
menni akarását. Novelláinak üde 
romantikájából az erdők ózonos le-
vegője árad felénk, melyet táguló 
tüdővel szívunk magunkba. Utolsó 
elbeszéléseinek nagyvonalú, nyugodt 
kompoziciója, az impresszionizmus 
színei felé nyúló, máskor filozófiai 
mélységekbe ereszkedő kifejezési 
módja, művészi naiv hangja és 
közvetlensége sokáig nem felejthető, 
kedves emléke marad a léleknek. 

Az ifjúságnak egy szebb élet ké-
pét mutatja, a nemzet jövőjében 
bízónak erősödést hoz, a kishitűnek 
reményt jelent. És le tudja fegyve-
rezni a kiábrándult fölényes moso-
lyát. Tiszteletreméltó magyar érték 
és nagy ígéret. Megbecsülni és óvó 
szeretettel segiteni küldetéses út-
ján, ma külön kötelesség. M. L. 

Trócsányi Zoltán fordításai. (Orosz 
fordítás-irodalmunk.) 

Az orosz szépirodalom iránt korán 
támadt nálunk érdeklődés. Ügy lát-
szik, a magyar írók közül a nagy 
polihisztor, Brassai Sámuel, fedezte 
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