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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 


