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szentsége, melyet az Athenaeum-cég 
adott ki magyar fordításban, szeren-
csésen ment tud maradni attól a ter-
jengősségtől és nehézkességtől, mely a 
nyugati olvasók nagy tömegeit vissza 
szokta riasztani az orosz regényiroda-
lom legértékesebb, legjellegzetesebb ter-
mékeitől. Az egész regény alig lépi túl 
egy hosszabb novella kereteit, szerke-
zetileg is inkább elbeszélésnek mond-
ható s ez az aránylag kis terjedelmű 
munka is harminc apró fejezetre tagoló-
dik, gyakori pihenőhelyekkel könnyítve 
meg az olvasást. De ennek a tömör 
koncepciójú és gyorsfejlődésű témának 
rendkívül mély hangulati háttér ad 
plaszticitást. Mitja szerelmes Kat jába 
. . . mindössze ennyi a «tartalma» Bunin 
művének, de ez a szerelem meggyőző 
és megrendítő igazsággal revelálja egy 
orosz ifjú lelkének egész valóját, az 
örökemberi jellem alaprajzát tipikus 
orosz vonásokkal s az egyéni adottság 
finom árnyalataival színezve elevenné. 
E kis regény főszépségét az a hangulati 
vehikulum hordozza, mely állandó 
közösséget létesít Mitja egyéni szív-
világa és a külső természet végtelen-
sége közöt t ; a hős örömének és fájdal-
mának ez a végtelenbe lendülő lírája 
nagyban elősegíti az egyéni történet-
nek szimbolikus érvényűvé emelkedé-
sét, vagyis a művészi hatás megsok-
szorozódását. Az orosz széppróza szá-
mára, mely oly rohamos gyorsasággal 
emelkedett a világirodalmi értékek 
első vonalába, egy irányban még nagy 
lehetősége nyílik a tökéletesedésnek és 
hatóeszközei szaporodásának: tudni-
illik a «formának» azon a tágabb és 
szűkebb értelemben vett területén, 
melyen a nyugati, nagyobb multú 
irodalmak igazi virtuozitásra emelked-
tek. Bunin Iván diszkrét formaművé-
szetében ilyen irányú szerencsés út-
mutatást kell látnunk. 

Zsigmond Ferenc. 

Stefan Zweig : Ámok. Folytonos fül-
ledt izgalom, paroxizmusig fokozódó 
láz Stefan Zweig novelláinak alaphan-
gulata. Olvassuk és egyszerre nehezen 
lélegzünk a foj tot t levegőben, ahol 
szédítő a forróság, őrjöngők a vágyak, 
tobzódik a tömeg és halálosan beteg 
az egyén. A fokozás helyes és hasznos 
írói eszköz, Balzac legszebb hatásait 
ezzel érte el. De Balzacnál az emberek, 
indulatok, helyzetek a maguk egyéni 
valóságában nőnek hatalmassá és mert 
a kezdeteket is lát juk, átérezzük a fel-
törés ellenállhatatlan lendületét. Stefan 

Zweignál hiányzik az egyénítés és 
hiányzik az á tmene t ; alakjai rá juk 
erőltetett, eltorzulásig túlzott és örö-
kösen egyforma szenvedélyek bábjai. 
Az első novella (Ámokfutók) még meg-
téveszt fűtöttségével, de a követke-
zőkben már unalommá bágyad a figye-
lem ; nincs egyhangúbb, mint a foly-
tonos feszültség. A stílus is erőteljes, 
de fárasztó, mint a gőzkazán szün-
telen dohogása. A sorsdöntő véletle-
nek, életkizökkentő hangulatok, rej-
telmes irányítások és makacs elhatá-
rozások egész tömege sem tud levegőt 
teremteni az elbeszélések hősei közé. 
Lépten-nyomon halálos problémává sú-
lyosodik számukra az élet, de kívülről 
hordozzák ezt a problémát, mint zsák-
hordó a terhét. Céltalanul rogyadoz-
nak a súly alatt, míg az író azt hiszi, 
hogy belső láztól sorvadoznak és elé-
gedetten néz reájuk : micsoda embe-
rek ezek, akik szeretnek, lobognak, 
gyötrődnek, elégnek ! Nem is embe-
rek, nem tudnak azzá lenni. Nem az 
egyoldalúság a baj. Dickens legjobb 
alakjait egy kiragadott tulajdonság 
állandó kiélezése teszi feledhetetlenné. 
A módszerben és a végrehajtásban a 
hiba. Nem tudatosan nagyvonalúvá 
egyszerűsített, hanem tökéletlenül ösz-
szerótt figurák Stefan Zweig emberei. 
Nem klasszikus áldozat, de romantikus 
tehetetlenség, formálni nem tudás te-
remtményei. Persze sokan azt állítják, 
hogy az alkotás hevületében az író 
sem ügyelhet alakításra és ezeknek az 
tetszik, ha tűzokádóként dobálja ki 
magából mondanivalóit, tüzet, ködöt, 
szennyet vegyesen, mert életre van 
szükség. Elfelejtik, hogy a formálás 
munkája, a feladat leküzdése mennyi 
eleven energiát re j te t t a kész alkotásba 
és hogy mennyivel élőbb egy hideg 
márványszobor, mint egy kihült láva-
tömeg. 

Stefan Zweig emberei tönkremennek, 
vagy olykor, ami még rosszabb, újjá-
születnek. (Vajjon miért nem tudnak 
rendesen élni?) Friedrich Michael von 
R . . . báró, a bécsi társaságok ünne-
pelt gavallérja, aki már csak az unalom 
megszokottságával élte korlátok és for-
maságok közé szorított életét, egy kü-
lönös éjtszaka a Praterben ráébred az 
élet igazi értelmére. Mi történt vele? 
Leült egy kispolgári asztalhoz, ahol 
elegánciájával elfojtotta a vidámságot 
és ahonnan szégyenkezve menekült, 
csatlakozott egy végkép elzüllött utca-
lányhoz, megzsaroltatta magát a leány 
csavargó barátaitól. És az eredmény? 
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Boldog, mert emberibb le t t az író sze-
rint ; emberibb, mert nem tesz kü-
lönbséget jó és rossz, erény és bűn 
között, nem kötik többé értéktelen 
külsőségek ; emberibb, mert ha tá r ta -
lan részvétével felolvadt embertársai-
ban. És nem érzi egy percig sem, hogy 
a mélyben ugyanazokkal a «hiábavaló» 
korlátokkal találkozott , amelyek ellen 
ő lázadozik, hogy ugyanaz az osztály-
öntudat , az egybetartozók, egyszőrűek 
természetes érzése mozgat ta a vasár-
napozó munkáscsaládot, ma jd a csa-
vargókat , mint őt magát és társai t , 
hogy az idegeneknek, betolakodóknak 
könyörtelen kirekesztése érvényesül a 
társadalom legmagasabb és legalacso-
nyabb rétegeiben is. És hogy ködös 
humanizmusa épolyan értelmetlen, 
mint az a suta gesztus, amellyel fel-
t ámadásá t kíséri: a hajnal i utcán két 
kézzel szórja szét a pénzét. Stefan 
Zweig emberibb embere szétfolyóbb, 
színtelenebb és együgyűbb, mint a régi 
volt. Halász Gábor. 

Keyserling Hermann gróf: Uj világ 
születése. Keyserling gróf munkássága 
nem bölcseletet akar adni, hanem böl-
cseséget. Ezért meglehetős következe-
tességgel szakít a filozófiai tudományok 
problematikájával (bár terminológiáju-
ka t nem küszöböli ki) és ehelyett az 
eleven élet ál tal adódó, életbevágó 
kérdésekre igyekszik megfelelni. Bizo-
nyos fokig tehá t a népszerű filozófia 
reakciója a szaktudományra. «Kétség-
telen — mondj a Nagy József szép beve-
zetésében — hogy van benne valami 
primitívség, az erő primitívsége, mely 
annyira idegen minden theoriától». Hogy 
valóban az erő primitívsége-e, kérdéses. 
Primitívsége túlságosan tudatos, túl-
ságosan sokat hallgat el, semhogy nyu-
godtan hihetne benne az ember. 

A könyv ta r ta lma racionális jóslat. 
Megállapítja a mai Európa életének 
quintessentiáját , az előzményeket, me-
lyek folytán ilyen lett , amilyen, és a 
várható fejlődést. A jövőt oly kételyt 
nem ismerő határozottsággal rajzolja, 
hogy az embernek okvetlenül a szerző-
arisztokrata parancsoláshoz szokott 
származására kell gondolnia. «Az én 
próféciáim — mondja — nem vélekedé-
sek arról, ami esetleg máskép is lehet, 
hanem anticipációk a már ma törté-
neti valóságok pszichológiailag szük-
ségszerű következményeinek mérlege-
léséből. Minden önálló részekből álló 
eleven egészben szükségszerűen ugyan-
azok a folyamatok mennek végbe, mint 

az egyesben, mert kollektív és egyes 
lélek teljesen analóg dolgok». 

Ez a jóslatműfaj , mely az utóbbi-
évtizedben olyannyira felvirágzott a 
német irodalomban, tu la j donképen nem 
is olyan nehéz mesterség. Moliére köny-
nyű mesterségnek mondja az orvosét, 
mert a halot tak nem emelnek vádat . 
A jós még szerencsésebb helyzetben 
van : a jövendőt senkisem revideál-
ha t j a . 

Az egész modern jóslat tudomány 
azon az analógián alapul, melyet még 
Herder vont a kul túra és az organikus 
szervezet között . H a a kul túra való-
ban olyan, mint az organikus szer-
vezet, akkor az egyes szimptomákból 
az egész konstitució állapotára vissza 
lehet következtetni. Meg lehet jósolni 
továbbá azokat a változásokat, me-
lyeket az organikus szervezetnél vas-
törvényeknek ismertünk meg : a szü-
letés és az elmulás bekövetkezését. 

A «józan ész» ösztönszerűleg húzó-
dozik ezektől a következtetésektől. 
Mert érzi a fenekén rejlő nagy logikai 
bo t l á s t : a jósok összevetik az ana-
lógiát az identitással. Lehet, hogy a 
kul túra szerkezete és sorsa nagyon 
hasonlít az organikus szervezethez ; 
lehet, hogy a kollektív és az egyes 
lélek olyan hasonló dolgok, mint ami-
lyeneknek Keyserling l á t j a őket — de 
ugyanakkor nagyon különböznek is 
egymástól. Ezért hiányzik minden tu -
dományos jóslásból a meggyőző erő. 

Egyébként Keyserling gróf rózsás 
színekben l á t j a a jövőt. A régi kul túra 
romjain egy. gyökerében ú j ku l túra 
fog kinőni a Teremtő Megismerés, a 
szellem, a gondolkodás, az «átvihető», 
tehát a nem-érzelmi lelki t a r ta lmak 
jegyében, mely ú j kul túra minden 
eddiginél nagyobb és boldogabb lesz. 
De ennek az ú j kul turának szörnyű 
nagy ára van. Előbb az ú j embertípus-
nak, a «soffőrtípusnak», mely az orosz 
szovjetben valósít ja meg politikai ál-
mait és a jazzbandben művészeti aka-
rását, el kell pusztítania mindent, ami 
tradicionális, ami érzelmi, ami «átvihe-
tetlen»: évezredek kul turá ja fölött 
tabula rasát kell csinálnia, hogy valami 
ú j létrejöhessen. 

Keyserling optimizmusa végered-
ményben igen lesujtó, bántó, kedvet-
szegő. És ez annál furcsább, mert 
hiszen ő nemcsak igazságokat akar 
leszögezni, hanem elsősorban irányí-
tani és nevelni akar. 

A művet Nagy József fölényesen 
objektív bevezetése előzi meg. A for-
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