
várakozást felcsigázóan komponál. - Ká
dár György költő, Megrázó erővel hívjá
életre átszenvedett élményeit, tárgyilago
san, kíméletlen leleplezéssel és mégis rep
deső liraisággal, daloló forrósággal.

A közel félezer rajztól búcsúzva, Molnár
C Pál jellemző Csokonai-, valamint Kosz
tolényi-Illusztrációit élvezve még utoljára,
ismételten, el-elnézzük ámulattal Buday
Gyö,rgy remek székelyballada-illusztrá-

KÖNYVEK
BEETHOVEN. Művész és műalkotás két

korszak határán. Szabolcsi Bence: -. Új
.Idők Irod. Int. R.-t. kiadása. 1948. 318. I.

A zene nagy mesterei között talán a
Beethovenről szóló irodalom a legnagyobb.
A legkiválóbb zenetudósok próbálkoztak
emberi és művészí egyéniségérrek mélta
tásával. Igy ezt. a témát valóban már csak
akkor választhatja valaki, ha érdekes és
új mondanivalója van róla. A régebbi
Beethoven-biografiák hű tükörképei annak .
.a kornak, amelyben születtek, de hű bi
zonyítékai annak is, hogy a zseni művé

szete micsoda kimeríthetetlen gazdagságot
rejt magában. Csakis egy kongeniális szel
lem tudná ezt teljes mivoltában megérteni
és másokkal közölni. Lehet-e csodálni te
hát, ha minden korok' Beethoven interpre
tátorai ennek a művészetnek csak egy 01
-dalét, egy szegmentumát látják meg, azt,
amelyik a legközelebb áll hozzájuk, amely
felfogással a legmélyebb önvallomást tesz
nek saját magukról.

A romantikus korszámara Beethoven
a sorssal titáni küzdelmet vívó hős, a ki
robbanó szenvedélyek, indulatok nagy áb
rázolója, aki széttöri a régi formák szűk

kereteit, hogy az új tartalomnak szélesebb,
megfelelőbb kereteket teremtsen. Az ilyen
romantikus szempontok előtt a müvész
emberi egyéniségének mérlegelése súlyo
san esik latba.

A klasszikus eszmények korában Bee
thoven, a nagy építő áll előtérben, aki
szenvedélyes benső mozgalmasséga elle
nére is erős kézben tartja a formálás szi
lérd mártékét. Eszerint a felfogás szerínt
fölösleges a zenénkivüli elemek, az em
beri egyéniségből fakadó vonások mélta
tása: a "mü" megmond- mindent, amit

cióit. Ezen a területen verhetetlen. Vitat
hatatlanul a legelső. Nemcsak elképesztő

titokzatossággal azonosul a tárgyával, ha
nem a misztika iránt is valóságos csoda
fejtő képességgel rendelkezik. Erőteljes,

lázadások, szenvedések árán kiérdemelt
hitével: a' biblia rajzos magyarázásával
tölthetné be legteljesebben a hivatását.

Havts Géza

erről a művészetről lényegében elmondani
lehet.

De ehhez a korszellemből fakadó egy
oldalúsághoz járul még a zenetörténészek
szakmabeli egyoldalúsága. Saját területük'
megmunkálása annyira elfoglalja öket,
hogy a "szakmán" kívül álló problémák-:
hoz már nincs sem kedvük, sem energiá
juk. Kétségtelen, hogy komoly biografus
sohasem nélkülözheti művének adatszerű

megalapozását, de az igazi cél ezeknek az
adatoknak lélekkel és szellemmel való
megtöltése, témájának minél többoldalú
megvilágitása.

Szabolcsi Bence azok közé a ritka zene
történészek közé tartozik, akinél nagy
szaktudás nagy beleélő képességgel és
fantáziával, széleskörű egyetemes müvelt
ség páratlan színes kifejezőkészséggel pá
rosul. Költői, kifogyhatatlan szókinccsel
rendelkező stílusa, - talán az egy Romain
Rolandot kivéve - egyedülálló a. zene·
tudósok között. Romain Rolland és Sza
bolcsi között azonban a különbség, hogy
Romain Rolland inkább ~ regényíró, mínt
tudós, míg Szabolcsi a tudásnak már elyan
magas fokán áll, ahol minden játszi köny"
nyedségűnek 'hat, ahol- tulajdonképpen
ez a legnehezebb - népszerű tud lenni,
anélkül, hogy egy pillanatra is veszítene a
tudományos érték súlyából.
~ Beethoven, minden idők egyik legna
gyobb muzsikusa, valóban csábító téma le
hetett egy olyan író számára, mint Sza
bolcsi Bence. Nem hiába választja azt á
nagy mestert, aki "két korszak határán"
áll. Szabolcsi rendelkezik azzal a finom
intuitív képességgel, amelynek segítségé
vel meglepetésszerűen világít rá eddig
nem is sejtett összefüggésekre. Ilyen mó-
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Bon vezet rá, hogy mi lS ilyen átmeneti
korban egy új romantika hajnalhasadását
éljük, S, ennek az új romantikának első'

nagyobbszabésú esztétikai müve éppen az
Ö Beethoven-könyve.

Ez a. megállapítás talán egy kissé külö
nősnek tetszik. Romantika ma, a folyton
hangoztatott neoklasszikus eszmények ko
rában? Pedig a forradalmak utáni korsza"
kok mindig romantikusak voltak s ez alól
a mí korunk sem lesz kivétel. Itt van
nak már az első jelek;
Midőn gyönyörködünk a Beethoven-mű

vek szellemes esztétikai méltatásában,
. amely a szavak kápráztató gazdagsággal
kiömlő áredatében szinte a művek zenei
hatását fordítja át a fogalmak nyelvére,
önkénytelenűl a nagy romantíkus-eszté
tíkusok jutnak eszünkbe. Ök is ezt akar
ták. A zeneesztétikét csak úgy tartották
méltónak, a zenéhez, ha olyan mint az
imádság. Szerintök az, akit a zene szépsége
megihlet, akinek a zenei fenség csodája
megnyilvánult, az egész lelkével belenő

ebbe az eszményi világba és képtelen
lesz hideg, tudományos, médszeres fej te-
getésekre, .

Szabolcsi Bence a szerenesés középutat
választja. Beethoven zenéjétől gyujtott lel
kesedésének melegségét ott érezzük a' so
rok mögött, amely Öt - önálló esztétikai
értékű írásra ösztönözte. Ebben valóban
romantikus. De emellett el tudja kerülni
a tárgyától elszakadó romantikus esztétika
túlzásait. Mondanivalóját míndenkor a ze
nei tényekhez/kapcsolja s bár míndenkítől

érthető nyelven szól, mégis a legnagyobb
hitelességgel tudja feltárni egy Beethoven
mű formai és tartalmi sajátságait. Ez az
a "plus", ami Szabolesit a "csak" .azekem
ber zenetörténész fölé emeli, aki egy mű

analízisét csak· formai, zenegrammatikai
alapon tudja elképzelni.

Ugyancsak romantikus "bevágás" a
téma széleskörű, átfogó concepcíója. Már
a könyv alcíme: "Művész és műalkotás

két korszak határán" jelzi, hogy az író
hősének művészí és emberi egyéniséget
a két korszak szellemének, zenei' eszmé
nyeinek hátterével akarja elénk állítaní.
Az egyes fejezetek címei: I. Idők fordu
Iása. Az aranykor véget ér, új emberfajta
érkezík. II. Két folyam között. Egy fiatal
embe, útjá' a Rajnától a Dunáig. III. Bécs
átadja az örökséget. IV. Szerep és szobor:
V.. Katasztrófa és felemelkedés - mintha
egy regény fejezetcímei válnának, ahol
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csak a címek mellé illesztett évszámok
jelzik, egy művészí pályafutás állomásait.

De éppen ebben a formai tagozódásban
érzünk egy kis hiányosságot. A világo
sabb, könnyebb áttekinthetöség szempont
jai, az egyes művek analízisének részle
tesebb tagozódása legalább egy tárgy- és
névmutatóval jelentékenyen előmozdítot
ták volna a könyv gyakorlati kezelhető

ségét, Lehet, hogy ezt a ll.agy összevonást
- ami a meglehetősen gyér hangjegy
példákra is vonatkozik, - gazdasági okok
Indokolják. hiszen ezt a témát kétszer
ilyen vastag kötetben sem lehetett volna
kimeríteni. Es éppen Szabolcsi volna hi-

o vatott arra, hogy a Beethoven-témakörrel
összefüggő, nagyon 'érdekes és eddig ke
véssé érintett problémákat is felvesse. Az
elődök tüzetesebb tárgyalása, többek kö
zött Ph. Emanul Bach és Beethoven stílusa
között fönnálló kapcsolatok, Mozart késői

stílusának már Beethovenre mutató ele
mei stb., ezek a problémák még mínd tár
gyalásra várnak.

Az összevonás miatt az egyes fejezetek
tartalma' olyan gazdag, hogy szinte túlcsor
dul a szűkreszabott kereteken. Aligha ol
vashattunk valaha is ilyen, bár rövid, de
mégis kitűnő és szép jellemzését éi két
egymással szemben állított korszaknak, a
l8. század, a zenei aranykor után követ
kező új romantikus szellemnek; A II. feje
zet a gyermek és if júvá serdülő Beetho
ven életútját, szellemi és művészi fejlő

dését, környezetét tárgyalja egészen élete
egy új szakaszáig, vagyis Bécsben való'
végleges letelepedéséig. A III. fejezet a
császárváros meghóditáséról. a történelem
legdúsabb zenei hagyatékának örökbevéte
léről szól. Ezek a nagy előkészület évei.
A IV. fejezet a kiérett beethoveni stílus
korszakát tárja elénk a nagy zongoraszo
náták és hegedűszonáták, a nagyszerű va
riációs vírtuózítás, a szimfóniák, a nagy
stílű 'kamaraművek, a Fidelio opera kor
szakát. Különösen érdekfeszítő az alkotás
titkos kohójának, Beethoven vázlatköny
veinek felfedése, ami egészen új megvilá
gításba helyezi az egyes művek értelmét
és Iényegét, Végül Beethoven életének
utolsó évtizede a legnagyobb és legtitok
zatosabb tárul fel előttünk az 5 utolsó
zongoraszonáta, a IX. szimfónia és Missa
Solemnís korszaka. S milyen jellemzőek

ezek a sorok, amiket Szabolcsi a Missa
Solemnis zárótételéhez a "Dona nobis
pacem" tételéhez fűz: "Könyörgés a benső



ÉS IZABELLA. Eugenío
- (Szent István-Tár!ulat,

békéért .. "Dehát hól van ez a benső béke,
az az elpihentető válasz, az a nagy megol
dás? Mikor egész életünk tele van szom
júsággal s amihez hozzáérünk, azt kiáltja
a kezünk alatt: "minden kevés!" Igen" ez
már a romantika Beethovenje, aki az S
utolsó vonósnégyesében a kamarazene for
mát éppen úgy szétfeszíti a túláradó tar
talommal; mint a misét, az operát, a szím
fóniát és szonérát. Itt már ,,0 maga válik
törvénnyé, mint szabad egyéniség győz

a régi renden, melyet beteljesít és kíolt
egy mozdulattal. Mi lett volna, -ha foly
tatja 2"

Erre nem tudunk választ adni. A halál
előbb tett pontot ene a valóban hősi élet
pályára. És Szabolcsi könyvének egyik
legnagyobb értéke, hogy meg tudja érez
tetni velünk, hogy hőse az emberi szellem
történetének egyik legnagyobb alakja, aki
ről Grfllparzer a gyászbeszédében ezeket
a megrázó. szavakat mondta: "elvonult az
emberek elől, miután mindenét nekik adta,
és semmit sem kapott érte".

Prahács Margit

FERDINÁND
d'Ors könyve.
1947.)

A nagy spanyol Aranykornak - a Sigio
de Ore-nak első prófétái idegenek voltak,
kissé úgy fedezték fel Hispániát - Schop
penhauer Gracian-ja példa rá -, mint az
exotikum s európaiság határvonalán álló,
nyugati civilizációnkkal nem egészen
összefüggő képződményt. Igy történhetett,
hogy Izabella, Columbus, Cortés. Loyola,
Greco, Velazquez, Szent Teréz, Luis de
Leon, Herrera, Gongora, Cervantes, 
hogy csak találomra említsük a legna
gyobbakat, legtöbbször német kompíláto
rok műveként sajátos, majdnem "balkáni"
színben kerültek a romantika korának s e
század elejének olvasói elé.

A lázadás a spanyol "kilencvennyolca
sok" közt kezdődött meg, Salamancában,
Granadában s Madridban. Unamuno kiáltja
először: "nyíssuk ki a Pyreneusokra néző,

zárt ablakokat". Peres Galdos hagy, spa
nyo! regényciklusa már komor, reális
európai világot alakít. A századelején
megjelennek a színen a modern spanyol
szellemiség legnagyobbjai - Ortega, Ma
dariaga és d'Ors -, hogy végre önmaguk
mondják el mindazt a spanyolságról, amit
mindeddig a "művelt nyugat" csak közve
títők segítségével igyekezett felfogni.

Talán az egy Barrés jár közel a' spanyol
misztéríumhoz Grecójában, ő közelitt meg
legközelebbről ezt a rendkívül összetett,
föníciai, gót és arab összetevőkből roma
nizált művelődési kőrt, mely szenvedélyé
nek féktelen, majdnem exotikus lobogását
oly különös módon tudja elegyíteni nyers,
kérlelhetetlen realizmusával, mely már
magán hordja 'az -árnyalatok teológikus
tiszteletét.

Igy öltöznek át a nagy spanyol hős

kornak,'e majdnem negyedévezredes szün
telen díszmenetnek alakjai nemzeti s egy
ben filoaófikus köntösükbe. Unamuno
megteremti Don Quijotejá-ban a tragikus
nemzeti életérzés spanyol -Szokiáteszét,
Madariaga új mélvségeket, társadalmi csu
szemlasokat sejttet Columbusá-ban, Euge
nio d'Ors előbb Goyá-bari próbálja ki spa
nyolsága szellemi fegyvereit s utána - az
előttünk lévő műben - történeti' esszé
sorozata világánál eleveníti meg a Kato
Hkus Királyok hőskoiát.

D'Ors először katalán író volt, utóbb lett
spanyollá, hogy ma az egyetemes európai
ság egyik legérdekesebb képviselője le
gyen, Esztendővel idősebb csak Ortegá
nál, Barcelonában született, első könyvei
ezen a lázadó, regionális, de hagyomány
dús nyelven jelentek meg, ez - úgy lát
szott -, determinálja is művészetét. Ka
taláriul írni a századfordulója- körül 
magatartás volt, lemondás a nagy spanyol
nyelvi közösségről, sokak szemében ko
nok, értelmetlen lokalpatriotizmus, mester
ségbelí játék, emlékezés a· XIV. századbeli
katalán költőnek, Auzias March-nak cik
lusára a halálról és a szerelemről. Csak
a feltörő sikerrel nem számolt szerzőnk

- katalán regényének hazai visszhangjá
val, melyet megjelenésének évében 
1905-ben - már lefordítanak spanyolra
s ezzel visszahódítja magának a hispán vi
lág. Új veszély: nyelvészeti katatásokba
mélyed, vezetője lesz a Katalén Tudomá
nyos Intézetnek,. munkásságá ezidőtájt a
bölcselet körébe vág, innen egyetlen ug
rás a modern lélekkutatáshoz. "A katalán
élmény" az 1914-ben megjelent Fias So
phorum-mal, e szűkebb hazája nyelvén 'írt
filozófus portré-sorozatával zárul, mely
ben a nagy gondolkozók, mínt az emberi
ség haladószentjeí jelennek meg. Itt fog
lal állást Eugenio d'Ors a katalán lélek
két véglete: - a lángoló .katolícízmus -sa
harcos atheizmus eszmei párharcéban. Ka-
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tolíkus magatartása majdnem hőstesség

nek számít a vallásos. közönynek éveiben.
D'Ors -először Goyá-ját olvastuk 

nehezen" közelithető, fölényes, 'szertelen
szellemi formakészsége az olvasó erős al
kálmazkodását követeli. Röppenő meg
Jegyzések,alkalmi asszociácíók, szellemi
kalandozások, megdöbbentő hasonlatok:
mindez lirai kirándulás,. amit megelevenit
apró részletek raja s egyszerre feltáruló
hatalmas szintézissel. "Ha úgy szónokol
hatnék - irja -, mínt Denrosthenés, úgy
írhatnék, mint Boccaccio, úgy festhetnék,
mint Leonardo, annyit tudnék, mint Leib
rrítz, akkora birodalom tartoznék hozzám,
mint Napoleonhoz, vagy oly botanikus
kert, mint amilyent Rudbeck mondhatott
magáénak - én mégis csak Goethe sze
retnék lenni. Az olimposzi lelket e nagy
olimposzi hatalmában és fényességében
találhatjuk csak "meg, mínt önmagunk ma
gyarázatát ...".

A spanyolosan értelmezett hőskultusz

nak ~ fokozódása új könyve, melynek át
ültetéséért minden dícséret megilleti Kál
lay Miklóst, amikor e nehéz, sokrétű

auktor tolmácsolására vállalkozott. Nem
regényes életrajz, nem történelem. Sokat
'kiván az olvasótól, de sokat is ad: mély
séges felismerések láncolatát, kritikát, új
távlatokat. Spanyol vérmérséklettel köze
lít alakjaihoz, ismeri lelkületüket, feszült
ségeiket. azokat az erőket, .melyek létük
nek s művüknek megadja belső, spiri
tuális értelmét. Hogyan keletkezett His
pánia? Mi volt annak a misztikus nyoszo
lyának lényege, melybe először fekűdt

bele Castiliai Izabella sAragon Ferdi
nánd? Honnan indult ki ennek az ősrégi

civilizációs területnek hatalmi s szellemi
egységesítése, mí volt a lényeg,. "mely bű

nökön, hősiességek sorozatán, esztelensé
geken, áltatásokon át - kétszáz esztendő

európai történetének "spanyol korszakát"
formálta meg? D'Ors 'próbára teszi az ol
vasót, néhány mondattal kulisszát fest, fel
tételezi, hogy követjük a képzeletbeli
Monsalvat hegyére, melynek fényei, sza
kadékai s megdicsőülése jelképezi a. Spa
nyol Tragédiát, mely végül, az utolsó
Habsburg-fáraó koporsójánál leáldozik a
Sss és Liliom harcának jelképében.

Izabella a hősnő, mögötte á gyűlölt fél
testvérnek, Henrik királynak Medici-han
gulatú renaíssancea, e gyermekkori törés,
mely Izahellát mintegybelehajszolja a
nagy kalandokba: Granada meghódítása,
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Columbus útja, zsidók kikergetése, Inquí
sitio lesz belőle s Hispánia egysége, né
hány különös misszió. Először csak :ket
ten vannak a szinen, a nőies s mégis ál
lamalkotó Izabella" és Ferdinánd a nagy,
realista, akiről - nem egészen érdemelte
meg e problematikus felmagasztalást 
Macchiavelli Fejedelmét mintázta meg.

.Körülöttük a Siglo de. Oro még el sem kez
dődik s máris oly bősége támad fel a sor
sotformáló alakoknak, mint Columbus,
Gonsalo de Cordoba, a "Nagy Kapitány"
s Cisneros, a Bíboros. Mindegyikűknek

szerep jut, önálló fejezet.
Ferdinánd talán a legsápadtabb, úgyIát

szik, nem áll lénye, szerepe írónkhoz kö
zel, "kevés jó szót tud találni jellemzésére:
- e fukar realistának márcsak kevéssé
vonzó, öregkori képe marad, az ifjú, ro
mantikus aragon gavallért, aki szamárhaj
csár álöltözetben váltja meg az ifjú király
nőt - szerzőnk alig engedi színre. A ro
mantika glóriája inkább a Nagy Kapitányt
övezi körül. Cordobát kevéssé ismertük,
szerepe, egyénisége, sikereinek ragyogó,
de kissé efemer" mívolta erősen emlékez
tet fél-balsorsában is a még ragyogóbb
Don 'uan de Austriá-ra. Talán legmélyebb
Hispánia bíborosának, az agg Cisneros
nak mesteri portréja. Csak spanyol író raj
zolhat így meg egy komor, aszketikus ál
lamalkotót, aki a Vér, Szabály, Könyörte
lenség, Rend és Onfeláldozás Spanyolor
szágát akarja megteremteni a XV. század
közepenek laza, sokrétű, spanyol-mór
zstdó-katalén-olaszos renaissance világa
helyén. Úgy érezzűk, a grecói vonásokkal
eltúlozott komor aggastyán volt a valódi
Izabella s valódi Ferdinánd: amit elvégez
hetventől-nyolcvankét éves koráig: maga
a világtörténelem. A szűk, regionális, ten
gertelen kis Castilia királyságában látott
napvilágot. Mint Hispánia kormányzója
már világrészekben gondolkodik: elfog
lalja az afrikai partokat, rendet próbál te
remteni az Antillákon s halála évében 
ekkor menti fel szolgálatától V. Károly
- Cortés bejut Mexikóba.

Eugenio d'Ors kortárs, szellemiségét
még érdekesebbé teszik azok az ellenté
tek, melyeknek sajátos zamatát fordítá
son keresztül is éreznie kell a magyar
olv~sónak. "Magános spanyol szellem még
keresi a közös civilizáció szálait, s egv
szerre egyetemes emberré válik, mihelyt
Spanyol-Európa históriájában kontinen
sünk multjára borul. Passuth László



DOKTOR ORBIS. Harsányi Lajos drá
mája. '- (Szent István-Társulat kiadása.)

Harsányi Lajos, akinek egész munkás
sága, egész költői tevékenysége a szere
tetet, a jóság és a segíteniakarás meg
váltó természetét hirdette, drámát írt azok
ból az érzésekből, melyek számára ön
tudatraébredésével egykorúak, másokban
pedig a háború friss élményei folytán még
frissen élnek. Drámájában világgá akarja
kiáltani a lelkében élő igazságot, melyet
talán már régen ki akart fejezni ebben a
formában is s melyre végre elérkezett a
kellő pillanat. A költészet időtlen, han
gulatot, állapotot kifejező müvészct, a
dréma egy érzést, gondolatot vagy mon
danivalót inkább megérlel, kifejleszt,
előbbrevisz. Harsányi Lajosnak, a költő

nek is azért volt dráma-élménye, mert lel
kének hangulatát - azt az örök szeretet
től átfűtött állapotot, mely költészetre ih
lette - cselekvési vágy váltotta fel. Nép
szerűbb eszközökkel akarta figyelmeztetni
az embereket: alkalmuk nyílt ismét, in
kább mint eddig, magukba szállni és
visszatérni Istenhez. Az a technika, ami
eddig csak kigúnyolta és meghiúsítani lát
szott minden lelki értéket, csak pusztítani
tudásával nyilvánvalóvá tette a lelki dol
gok magasabbrendűségét.

Az Egyház évezredes tapasztalata azon
ban - hogy sokszor volt már nagy szen
vedések miatt hasonló fellángolás, de még
mindig nem érkezett el az idő, hogy egy
akol legyen és egy ~ásztor - higgadt
ságra inti a drámaíró Harsányit. Sőt, drá
májának befejezése elkeseredett kézle
gyintés voltaképen: a csak jót akaró Vi
lág Orvosa elbukik az emberek csökönyös
megnemértése miatt. Mint már maga a cím
is, az egész dráma szimbólum, Egy jóin
dulatú, de a tudomány hideg racionaliz
musára építő orvos feltalálja a fiatalon
maradás lehetőségét. Magábazárkózott n
válisa: Doktor Orbis szembeszáll vele és
be akarja bizonyítani, hogy életűnknek

nem a fiatalság, hanem a boldogság az
igazi problémája. A boldogságot azonban
mindenki máskép értelmezi és noha a dok
tor érzékelhetően is kimutatja a lélek lé
tezését, rosszindulatú lázítással vádolják
és mivel elméletével. h9gy a boldogság
hoz csak szenvedéssel Juthatunk, a világ
nagynehezen megszerzett békéjét látszik
felforgatni, halálra ítélik. Igy magán Or
bis doktoron teljesedik be hitvallása, hogy

csak szenvedás hozhat bodogságot és meg
váltást.

A dráma szímbólum, Harsányi Lajos
költő, -~ de különben sem nehéz Ielfe
dezní a párhuzamot, amit a szerző von .a
Krisztus korabeli társadalom és a mai kö
zött. Azt is mondhatnánk, hogy Harsányi
a megváltást magyarázza, illetve szímbolí
zálja: .hogyan Játszódott volna le korunk
ban a megváltás? Az igazi prófétát nem
csak a maga hazájában, de, sehol és soha
nem értik meg. Válságos időben a Doktort
elhagyták tanítványai, olyan biróság - elé
állítják, mely nem is illetékes ügyében;
hamis tanuk vádolják; leghűbb' tanít
ványa, János megtagadja. a bírót, aki
érzi, hogy Orbis ártatlan, felesége figyel
mezteti, hogy vigyázzon, kit, itél el. A
dráma végén pedíg a bíró, megszokott és
kissé útálkodó mozdulattal - kezét mossa,
Ezzel azonban nem hárítja el sem magáról"
sem pedig kora; társadalmáról a felelőssé

get. Harsányi Lajos drámája aggódó fi
gyelmeztetés, hogy ismerjük fel végre a
sátánt, ki körüljár köztünk a földön, -Ae
az igaz tanítást is; ne szalasszuk el az al
kalmat és legalább egy lépéssel közeled
jünk a nagy célhoz.

A költő Harsányi verseiből az ihletett
müvészszól hozzánk; a drámaíró Har
sányibóÍ a felelősség súlyát érző, intő
lelkipásztor.

Nemeskürty István

GOETHE: FAUST I. RÉSZ. Sárközi
György fordítása. - (Hungária.)

A műfordításnak mindmáig legjobb de
Iiníciója KosztclányíDezsőé: "Műfordítani

annyi, mint guzsbakötöthin táncolni". Hol
keressük hát a remekbekészült műfordí

·tás kritériumát? - a meglazított guzs
ban-e, vagy a minél szabadabb lejtésű

táncban? Az évtizedes vita melyík érvét
ragadj uk meg? A sokféle kötelező hűség

közül melyíket ismerjük el Iegelsöbbran
gúnak? - Ha elfogadjuk a műfofdítói

munka -végtelenül bonyolult, de végsőso

ron mégis csak esztétikai objektumként
való szemléletét. azt kell mondanunk: az
eredeti mű egésze az, amelynek hűsége

kötelező. Arra az egészre gondolok, mely
ben a naiv tartalmi és formai elemek el
választhatatlan egysége értelmetlenné
teszi a hangulati hűség, a külső forma
megfelelésének dilettáns és gyerekes kö
vetelését.

Sérközi György Faust-Iordítésa a tiszta
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esztétikai utánképzés nemes jjléldájá. A
műfordítás megindító motívuma az az iz
galomba hozó, ingerlő áram, mely a mű

ből a fordító felé irányul. Amikor Sárközt
)1 nyugati ernber örök példáját, a magát
megújítva mind újabb s újabb küzdelembe
vető Faustot ragadja meg s álmodja ,újra
a merőben más természetű anyagban:. a
magyar nyelvben, - azt a szándék és
eredmény köztí hiátust tölti be,'mely mín
den eddigi magyar Faust kísérletet jellem
zett.

Eszközei meröben különböznek a min
dent nyelvi virtuózitással megoldó Kosz
tolényiétól. a végtelen finomságokig öt
vöző Tóth Árpádétól, vagy az intellektus
gyémántfúrójával a művészi anyag vele
jéig hatoló Szabó Lőrincétől. Osztöneí a
tökéletes beleélés oldaláról indulnak el s
nem egyéni élményt jegecesítenek ki a
goethei műből, csak a megértés biztos
partjai közt hatnak tovább.. Fordítása ment
minden különcködéstől, hanghordozása a
magyar nyelvnek olyan arany-középszínt
jét-üti meg, melyet époly kevéssé fenye
get a mult századvég romlandó epigoníz
musa, mint a forradalmi nyelvteremtés
műfordításnál éppen nem szerenesés exhi.
bicionizmusa. Sárközi pontosan megerezte
il Faust kortalanságát s ehhez alkalmaz
kodott nyelvében is, mikor a költemény
magyarra ültetésében egy olyan átlag
struktúrájú nyelvet használ, mely a mo
demségen túlnézve az időtlenséget vette
.célba. Forditásában ez a legyelmezett mér
téktartás vall leginkább a szerves Goethe
élményről. Persze ezzel mindenre inkább
gondolunk, mint középszerűségre, Itt való
Dan a művész egyszerre öntudatos és alá-

-zatos fegyelm éről van szó, melyben mél
tóság és szolgálat csodálatos tisztasággal,
szétválaszthatatlanul egyesül.

Lépten-nyomon találkozunk a magyar
Faustban azokkal az ízes, pompás népi
kifejezésekkel, melyekre oly, jó alkalmat
szolgéltat az eredeti. A lehető legszeren
csésebb módon emlékeztet a mű nyelve
eredetiben i.s arra, hogy népkönyvböl buk
kant föl Faust Marlow-n és Goethenát
szimbolikussá magasult alakja. Sárközi át
tudja .venni azt a sok finom hangmodulá
dót, melyet az Auerbach-pince mulatozó
polgárainak nótáj ától a Walpurgis-éj apo
kaliptikus bacchanaliáján át a lugasjele
net szívhangjaiig Goethe annyi árnyalat
érzékkel oldott meg. Sokszor fordul ihle
tért a magyar népdal forrásához - más-
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kor a legratfináltabb, agyafúrt szaloncse
vegést kottazza át pompás természetesség
gel anyanyelvére. Ez a természetesség
Sárközi Faust fordításának, legnagyobb
erőssége. Nincs jelenet, melyben elhagyta
volna költői invenciója és arányérzéke. '

Nem egyszer megoldhatatlannak látszó
sorokon röpíti át ihlete - a rítmusváltá
sok buktatóit bravuros könnyedséggel ha
ladja át. Rímelésében - s itt ne feledjük
el a magyar nyelv kötött, anémeténél
jóval szűkebb lehetőségeket nyujtó rim
törvényét - annyi a szellemesség és fi-

.nomság, hogy pusztán technikai szempont
ból is méltén emelkedik Sárközi műve a
magyar műfordítás legjobb teljesítményei
mellé. Mint hanghordozásában, úgy tech
nikai 'ékítményeiben is dícséretes mérték
tartás jellemzi - sehol sem esik túlzá
sokba, nem kábítja el a sikeres hangátvé
tel. Eszköztelen fordítás Sárközi Györgyé
- s alighanem ez a legtöbb, amit művész

elérhet. Vidor Miklós

TIZPARANCSOLAT. - (Új Idők ki
adása.)

"Thomas Mann Törvény-ének, a gran
diózus Mózes-novellának kivételével vala
mennyi darabja a második világháborúról
szól: mindegyik részt. vállal annak bizo
nyításából, hogy a faji fölény rögeszmé
jébe beléveszett nácizmus tökéletesen
amorális és sorra végiggázol a Tízparan
csolat minden erkölcsi törvényén" 
írja Benedek Marcell a tíz elbeszélésből

álló gyüjtemény előszavában. Többször
hangoztatja, hogy ezek az elbeszélések 
ha első vonalbeli művészek írták is őket

-, elsősorban dokumentumok: kor- és
irodalomtörténeti dokumentumok: Igy lát
ták a nagy írók - valamennyien a náci
hatalomvágy sujtottáí - népük tragédiá
jának friss fájdalmában legázolt nemze
tük életét. Az előszó és az attól függet
lenül is jól kivehetö összeállítási elv föl
jegosít bennünket arra, hogya könyvet
ne csak irodalmi szempontból, sőt első

sorban ne is irodalmi szempontból vizs
gáljuk.

Külön kell méltatnunk Thomas Mann
Törvény című elbeszélését - ha úgy tet
szik kis regényét -, már csak azért is,
mert időben is megelőzi a többit és tár
gyában is eltér azoktól. Aki olvasta a
nagyszerű J ózsef-tetralógiát, ezt az el
beszélést csalódottan teszi le kezéből.



Úgylátszik, a nagy iró elveszíti I~Da alól
a talajt, ha nem a József-regény áradó
epikus stílusában dolgoz fel bibliai tár
gyat: mintha szűk lenne számára az elbe
szélés kerete. Nem tesz mást, mint a
racionalista bibliamagyarázat és a freudi
lélektan segítségével elmeséli, mílyen
lenne Mózes története, ha nem a Szent
iras, hanem egy tizenkilencedik század
végi racionalista szoba-tudós írta volna
meg. Hőse kétségtelenül élő alak és nagy
egyéniség, csak nem az, aki a Szentírás
Iapjairól néz ránk. Isten legfeljebb deista
istennek lenne jó: a történéshez nincs
sok köze. Csak Mózes lel'ltében marad
valami szűkös szerepe, ott is inkább pszi
chológikum, mint valóság. A "józan ész"
mindenre talál magyarázatot. Mózes kül
detése érthető származásából és nevelte
téséből - az elbeszélés szerint a fáraó
lányának gyermeke egy zsidó rabszolgá
tól, és előkelő egyiptomi intézetben ne
velkedik. A természetfeletti jelenségek
nem olyan természetfelettiek, csak "he
lyesen" kell értelmezni a biblia szövegét:
A tíz egyiptomi csapás: nos, máskor is
előfordul, hogy a Nílus vize egy idöre
vörös lesz a hordaléktól. a békák és
egyéb férgek máskor is elszaporodnak;
az elsőszülöttek legyilkolása: a Bosszuló
angyalok, azaz Józsue fegyvereseinek
műve, átvonulás a Vörös-tengeren: a vi
haros szél visszaszorította a mocsarak
vizét; az Úr leszáll dörgés, villámlás és
harsorrazengés közőrt a Sinai 'hegyre: ki
tör a tűzhányó; és így lehetne tovább
folytatni. A higgadt tudomány megállapi
tásaival szemben álló tanítás és a sok
rideg racionalizmus annyira.zavarja az
olvasót, hogy nem marad hely a mű esz
tétikai élvezésére.

A másik kilenc elbeszélés ismét pél
dát szolgáltat a régi igazság szemlélteté
sére, hogy a jó cél még nem teszi jó iro
dalmi alkotássá a művet, Lényegében pro
pagandamunkától van szó, bár magas
szinvonalú propagandáról. Hiszen a há
borúba nem régen belépett Amerikában
jelent meg, hogy ez is nyitogassa az
amerikai közönség szemét. Az íróknak
előre kitűzött célt kellett megvalósíta
niok. Márpedig ilyen módon ritkán szü

letnek nagy alkotások. És valóban, bár
a gyűjteményben vlághírű írók szere
pelnek. mégis alig akad köztük olyan,
amelyik mélyebb irodalmi hatást tenne

az olvasóra. Ki kell emelni közülük első.

sorban Franz Werfel,". azután Sigríd
Undset és Rebecca West írásait. Ezeken
űt át a legtöbbször a nagy író tüze a le
igázott nemzet fiának fájdalmán. A töb
biek gyakran riportjellegűek. Talán' az ís
hozzájárul a nehézségekhez. hogy többen
egy-egy, lassan a nácízmus felé sodródó
német lélek fejlődését akarták megraj
zólní, de ehhez az elbeszélésben nem ta
láltak meg a megfelelő formát.

Ami a könyvnek irodalmon túli céljait
illeti, azoknak inkább megfelelhetett
Amerikában: mínt nálunk. A tengeren túl
ugyanis csak. hallomásból ismerhették, mi
történik a letiport Európában. Amikor be
léptek a háborúba, kellett ez a munka,
hogy eléjük kiáltsa: ez ellen kell küz
denetek. ha emberek .akertok maradni!
Mi azonban saját életünkben tapasztaltuk
keservesen a történteket. A rájuk, való
emlékezés ebben a formában sokaknak
lelkében fájó, alig behegedt sebeket sza
kít fel. Úgy érezzük, többet tehetnének
irodalmibb alkotások, amelyekből nem
lóg ki ennyire az a bizonyos erkölcsi ló
lább, amelyekben az iró nem a közvetlen
borzalmak ecsetelésével ébresztene em-'
beri öntudatunkra, ha~em az írói tehet
ség istenadta eszközeivel. Benedek Mar
cell az előszóban a rövid idővel magya
rázza az elmúlt háborúról szóló igazi
nagy irodalmi alkotások hiányát: a sebek
még fájnak. nem tudtak alkotássá csen
desülni. Ez sokat megmagyaráz, de nem
mindent. Hiszen a friss élmény is ered
ményezhet értékes' műveket, ha az író
megtalálja anyagához a megfelelö formát.
Gondoljunk csak Eric Knight: l.é~y hű

önmagadhoz című regényére, vagy Ara
gon verseinek egy részére.

Az előszó rámutat a könyvnek égy bí
zonyos korszerűtlenségére: amikor írták,
még javában tartott a háborÚ.. Az írók
hazája a győztes erőszak hatalmában volt.
Számüzetésben, propagandacélokkal ir
ták, természetes tehát, hogy nem írhattak
tárgyilagosan: a sorokból gyakran ki
csendül a ,gyülölet hangja. Ma viszont
már a békés építő munka idejét éljük,
ma már nem vezethet bennúnket a gyű

lölet. A közelmúlt szörnyüségeit éppen
az okozta, hogy egy népből vezetői ki
ölték a szeretetet és a gyűlöletet ültették
helyébe. A Főparancsolat megszegése
egyet jelentett a Tízparancsolat mínden-
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egyes részletének lábbaltiprásával. An
nak nyomában .pedig csak pusztitás és
pusztulás járhatott. Könyvünk a megvál
tozott céloknak már nem felel meg, mert
csupa negatívumot ábrázol. Azzal, hogy
bemutatja a gyűlölet egyetlen lehetséges
következményét, a pusztulást, nem segíti
elő minden építés pozitiv alapját, a sze
retetet. Könnyen megeshetik, hog'y éppen

. arra vezet, amitől;az előszó is óvni akarja
az olvasót: az általánosító gyűlölködésre.

Es végül az ~gészkönyvben van egy
nagy önellentmondás: az isteni paran
csok uralmáért akar küzdeni, és ugyan
akkor Thomas Mannak racionalista el
beszélésével kezdődik, amely az isteni
tőrvényből éppen Istent zárja ki: A Tíz
parancsolatot az elbeszélés szerint nem
Isten adja az emberek kezébe, hanem
Mózes vési kőbe negyvennapi keserves
munkával a Sinai hegy kénes vulkáni
gőzöktől füstölgő oldalában - valami
homályos pszichológikummá süllyesztett
isteni indításra. Ez más szavakkal annyit
jelent, hogy ismét az ember akar az Isten
törvényhozó székébe ülni. Azzes, pedig
nem érünk célt akkor sem, ha az új tör
vényhozó a legjobb szándékkal ül is abba
a székbe. Hiszen az Ádám vétke óta meg
romlott képességű ember képtelen meg
tartani a Törvényt, amely ellenkezik ösz
töneivel, ha nem támogatja Isten tekinté
lyével.

Werfel elbeszélésében a barnaingesek
a magyar határra hajtják a Burgenland
ból kiűzött zsidóka~ Egy temetőben ki
tört sirkeresztből horogkeresztet eszká
bálnak és az agyongyötőrt rabbi kezébe

. adják. Röhögve várják, mit fog kezdeni.
Ez az üldözők elképedésére lassú, meg
fontolt mozdulatokkal letördeli Krísztus
eltorzított keresztjéről a gyatrán odaszö
gezett darabokat és visszaállítja eredeti
formájába. Ez a szímbolummá- váló tett
sokat mond mindnyájunknak. Az utolsó'
évtizedek teljesen deformálták az emberi
séget. Ha dolgozni akarunk azon, hogy
ísmét emberré változzék, nagyobb szük
ségünk van Isten segítségére, mint va
laha. Nem sokra megyünk, ha csak nega
tiv tükröket tartunk elé. A parndorfí kis
rabbival vissza kell állítanunk Krisztus
keresztjét eredeti alakjába és követnünk
azt az utat, amelyet jelképez: a szeretet
útját.

Lőrincz Imre
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. TAG A KAPU. Upton Sinclair, -- (A
Lanny Budd-sorozat IV. könyve.)

Nem regény és nem irodalom, az két
ségtelen. Hogy mégis sikere van, s ez a
siker szüntelen újabb és újabb folytatá
sokra inspirálja az írót, azt annak a szen
zációsari érdekes riportsorozatnak kö
szönheti, mely a Lanny Budd sorozat tu
lajdonképeni tárgya. De ahogy a szerző

az újabb folytatásokban szüntelen ismétli
önmagát, a riport is egyre halványabb,
élettelenebb lesz, amint ez már lenni szo
kott a felmelegített ötletek és sikerek
esetében. Az első könyvek jobbak, a
mese is inkább valószerü, az alakok is
megközelitik az élethűséget. De itt is csak
ürügy ezeknek a papiros-alakoknak élete,
hogy az iró kőrülöttük megelevenitse az
elmúlt évtizedek nagy átalakulásának ko
rát, az intim politikai tudósítások, a vi
lágot a háttérből mozgató erők, a kulissza
titkok leleplezésének segítségével.

A kalandor hősök ide-oda utazgatása
alkalmat ad az írónak arra, hogya külön
böző országok légkörét, az eseményekre
való reagálását jellemezze. A békeidők

levegője árad, a szentimentális német
karácsonyban, s a feudálizmus légköre
csap meg bennünket a régi kastélyból. a
francia nacionalizmus tipikus alakja, a
festő, önként jelentkezik és rohan a
frontra a "la patrie"-t védeni. Az angol
lady józanul mérlegeli az érzéseket is, és
bölcsen alárendeli azt osztálytudatának és
családi hagyományainak, ami nem gátolja
meg abban, hogy a sufragette-ekkel har
coljon a nők jogaiért ugyancsak szokat
lan eszközökkel. Az amerikai szinésznő a
sikerért és érvényesülésért gázol keresz
tül mindenen és mindenkin. - Lanny a
két világháboru közt résztvesz a nemzet
közi konferenciákon, majd Mussolinit
ínterjuvolja meg, és Hitlernél. Gőringnél

. jár, hogy ezekről a férfiakról kaphassunk
jellemrajzokat. De aszalonszocialista
fiatalember a földalatti Németország tá
mogatója, hogy erről is halljon az olvasó.
Szerencse, hogy a nemet ellenállásról
azóta már értesültünk a vezetők könyvei
ből (Gisevius, Hasselt, Pechel], különben
ugyancsak szegényes fogalmunk lenne
róluk! Sinclair hallatlan elfogultságában
nem vesz tudomást másról, mint a szo
ciáldemokráciáról. Mintha pápai encykli
kák, Centrum-párt, Sonnenschein, keresz
tényszocializmus sohasem lettek volna!
Elfogultsága a csúcspontra jut a "Tág a



kapu" c. könyvben, melyben a spanyol
polgárháborút próbálja jellemezni.

..Különös, hogy az Egyházban és vallás
ban csak sötétséget és elmaradottságot,
reakciót és erőszakot látó író legídeali
záltabb nőalakjainak (Barbara Puglíese,
Trudi Schultz) Iegmagasztalóbb díszítő

jelzőjéül a "szent" szót használja, a leg
magasabb fokú jóság, idealizmus, önzet
lenség jellemzésére! Az Egyház állásfog
lalásáról, tanításáról az 'írónak. fogalma
sincsen. Mintha sohasem hallotta volna,
hogy az' elképzelhető legélesebb ellentét
ben áll a totalitarizmussal, s Németor
szágban nyilt ellenállás csak a katolikus
Egyház, Faulhaber bíboros és más püspö
kök részéről történt, ami a legnagyobb
egyházüldözést váltotta ki. De mivel ez
álcázott volt, sokan, így Sinclair is, nem
vettek róla tudomást. ÚgyIátszik, azt sem
tudja az író, hogy Gil RobIes, a katolikus
politikus nem volt fallangista, nem állt
Franco mellé, hanem Portugáliába mene
kült (nem régen tárgyalt Londonban
Bevinnel és az emigráns spanyol kor
mánnyal). Arról sem hallott, hogyan tá
madták a francia katolikusok, Maritain
nel és Bernanos-sal az élükön Franco
mozgalmát, modván, hogy egy naciona
lista felkelést nem szabad azonosítani a
katolicizmussal. Nincs a világon mozga
lom 'és eszme, melynek ne lennének idea
listái és élősdijei. Gyerekes dolog az
egyik oldalon csak az idealistákat, a más
sikon csak a maguk hasznát keresőket

látni. Tudjuk, hogy a katalán ferences
páterek gépfegyverrel lőttek Franco spa
nyol seregeire, mert tőlük nemzeti külőn

állásukat féltették. Ilyen- jelenségek mu
tatják, hogy különféle eszmék és törek
vések bonyolult szövedéke volt a spa
nyol polgárháborií, s azt nem lehet egy
két "erő primitív sémájára egyszerűsíteni.

Sinclair vértelen propagandájának
tömegében fel-felvillan olykor egy találó
megjegyzés, reflektorfény. A gondtalanul
henyélő úri világban "hallgatólagos meg
egyezéssel az Isten nevét csak kivételes
alkalmakkor, családi események idején
emlegették". A fegyvergyárosok "eladták
a fegyvereket az egymással szembenálló
országoknak, hogy sok pénzt keressenek,
s ezen feleségeiknek és szeretőiknek

bundákat és ékszereket vegyenek, amik
kel azok a színházakban és kabarékban
mások előtt tűndökölhessenek". - Egy
egész kor, társadalom szörnyű bűnei,

végzete egyetlen mondatban. - Rettene-.
tes lenne, ha valóban' .csak az lenne a
világ, amennyit Sinclair lát belőle. Ö ......;
és hívei a tények nagy részéről nem vesz
nek tudomást. Természetes, hogy min
den következtetése, melyre helytelen fel
tevése alapján jut, szintén téves.
Sinclair világában nincs Isten és nincs
magasabb hivatás~ az embernek il földi
életnél. Igy' hát itt kell mennyországot
csinálni. Ezért a legfőbb jó a szociális
gondolat, mert ez sokak számára akar
jólétet teremteni a földön. A tízperen
csolat elavult. Az erények: szociális röp
iratokat írni és terjeszteni, munkásiskolát
fenntartani és támogatní, azelvtársakat
segíteni. - Ennél többet csak "egyszer
tesz Sinclair hőse: felvesz egy' spanyol
parasztcsaládot autójába. (Napokig für
dik és fertőtlenít utána!) Vajjon Sinclair
csakugyan nem hallott soha a' szent Erzsé
betekről. . irgalmas nővérekről. a szegé
nyek kis szolgálóiról és a felebaráti sze
retet annyi szent és névtelen hőséről.

Lesujtó és vigasztalan világ Upton
Sinclaire-é, egy magárahagyatott gonosz
világ, mely felett senki sem őrködik. A
holtak lelkei (talán mégis csak van lélek?
Ha itt a földön úgy élnek is az alakok,
mintha nem lenne) a másvilágon tovább
folytatják egymással küzdelmüket, s ott
is megmagyarázhatatlan erők hatalma
alatt állnak. Különös dolog, de az embe
rek, akik elvetik az Isten által kínyilat
koztatott természetfelettiség tanítását,
csínálnak maguknak egy külön misztikát
és túlvilágot, okkultizmus, spiritizmus
vagy más tan segítségéve!. - Hősi do
log kereszténynek. lenni, - de egy ilyen
szörnyűségesen értelmetlen és rendezet
len világban élni, mint Sinclair világa,
még sokkal nehezebb lehet.

H. Boios Vilma

AZ ARTAM6NOVOK. Maxim Gorkii
regénye. -'- (Révai kiadás.)

1864-ben, az orosz jobnagyság felszaba
dulasának második esztendejében egy kü
lönös erejü s külőnös szenvedélyü család
telepedett le Drjómovban, ebben a jelleg
zetes orosz 'kisvárosban. Az apa, Artamó
nov I1ja a jobbágyszabadulás előtt a
Ratszkij hercegek uradalmi intézője volt.
Életerős, kemény, vad ember, minden aka
dályt maga alá gyűrő, fáradhatatlan építő

akarat dolgozik benne. Néhány nap alatt
felforgatja a város nyugalmát, s eddig is-
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meretlen tempót visz bele. Nincs megállás
egy" pillanatra sem. Ilja dolgozik s dolgoz
tat. Fiának feleséget, önmagának szeretőt

szerez; munkásokat toboroz, szövőgyárat

alapít, mely a hatalmas lendületű indítás
után a kapitalista termelési rend törvényei
szerint szinte önmagától, automatikusan
növekszik, terebélyesedik, falja az ember
húst, s valami démoni erővel sodorja gaz
dáit s a benne dolgozókat' a mohóság,
nyugtalankodás, bujálkodás, züllés és pusz
tulás felé. A legidősebb Artamónov érde
kes-fípusa a modern kapitalistának. Sze
reti vállalatát, munkásait nem rövidíti
meg, komázik velük, reggeltől-estig közöt
tük él. Munkakedvével s erejével példa
képnek állítja magát eléjük. De ő, az uj
mitológia hőse sem legyőzhetetlen. A nagy
gőzkazán szállítása közben beleszakad a
baromi erölködésbe. A gyárat azonban már
nem fenyegeti az összeomlás veszélye. A
két Artamónov-fíú, Pjótr és Alekszéj tartja
a tempót. Bennük azonban már jelentkezik
az elpuhulás, az eltorzulás. Alekszéj egyre
vakmeröbb és lelkiismeretlenebb lesz,
Pjótr pedig visszavágyik a paraszti életbe.
Hamar elfárad a hajszában, elcsügged s
feleslegesnek érzi magát. A munkások sem
tetszenek neki: "gyengülnek, elveszitik pa
raszti szívósságukat, asszonyi ingerlékeny
ség fertőzi meg őket, egy-kettőre mcgsér
tődnek, s valami állhatatlanság, érdekeik
kel való nemtörődömség nyilvánul meg
bennük", Pjótr már csak fiaiban, a harma
dik Artamónov-nemzedékben bizik. A fiúk
azonban méltatlanok erre a bizalomra. Az
egyik a képviselőházba vágyik, s a nyu
gati kapitalizmust szeretné megvalósitani
Oroszországban, a másik egy rosszhírű nő

pipogya áldozata lesz, Ilja pedig, Pjótr leg
idősebb fia, elhagyja a családot, s a for
radalmárok oldalára áll.

Gorkij -hűen, túlzásoktól mentesen,
tárgyilagos realizmussal ábrázol, a meg
oldást azonban ő sem mondja meg nyiltan
és határozottan. Dokumentumokat gyűjt

és tanuvallomásokat mond el, s ezeket
tárja az olvasó elé, mintha azt mondaná:
lásd, ilyen, vagy ilyen volt az élet. En
nek nem lehet s nem is lesz jó vége, egy
formán szenvedést hoz mindenkire, győ

zőre és legyőzöUre egyaránt, vagy ahogy
az öreg Tyhon mondja: "katorga vár min
denkíre", Ha valami utat mégis mutat a
regény, ez az út a parasztság felé vezet.
Érdekes és jelentős változás ez Gorkij fel
fogásában. Régebbi műveiben ugyanis a
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parasztságot lomha, tehetetlen, mozdulat
lan s buta tömegnek hitte és ábrázolta,
sőt gyűlölte is őket, amiért ifjúkori kóbor-
lásaiban földjeikről s házaikból elkerget
ték. Az Artamónovokban elismeri, hogy a
parasztság az ország igazi fenntartója. "A
paraszt szllárdan tartja magát, az igazság
határai között, nem dobálódzik ide és
loda . .. A paraszt tetőtől-talpig egyenes"
- mondatja a regény legbölcsebb s leg
rokonszenvesebb alakjával, Tyhonnal, az
öreg udvaros-paraszttal. aki kezdettől

fogva egyedül látja tisztán, hogy az Arta
mónovok kapzsisága, erkölcstelensége és
a munkások féktelensége előbb-utóbb ka
tasztrófához vezet. Az Artamónovokat az
1917-es októberi forradalom söpri el; Ty
hon nem is lát ebben a forradalomban
mást, mint egy nagy istenítéletet, egy
utolsó nagy igazságszolgáltatást.

Nem hallgathatjuk el, hogy milyen vi
gasztalanul sötét, nyomasztó, íojtó.m le
vegőtlen és erkölcstelen ez a világ, az Ar
tamónovok világa. Annak az embert és
írói alaptermészetét jellemző emberszere
tetnek. amivel Gorkij a rongyos és mezít
lábas csavargókról írt elbeszéléseiben s
az Éjjeli menedékhelyben e "volt-embe
rek" sorsát figyelte, annak a részvétnek,
amivel az emberi szenvedést és nyomort
a Gyermekkoromban magához ölelte, 
az Artamónovokban nyomát sem találj uk.
Mindenki gyűlöl itt mindenkit, s mindenki
harcol mindenki ellen. S ha elvétve sze
reti is egymást két ember, mint ahogy
Pjótr szereti nagyobbik fiát, Ilját, ez 1 sze
retet is teljesen céltalan és hiábavaló. S
ez nem véletlenül van így, hanem tudatos
állásfoglalása az írónak. Míg Doszto
jevszkij s a többi nagyorosz a szerotettől

várta amegváltást, addig Gorkij, főleg

irói pályájának második felében, a gyűlö

letben vélte felfedezni a teremtő és újjá
építő erőt. "Gyűlölni kell az embert 
írta egy másik könyvében, az Anyában -,
hogy siettessük azt a napot, amikor cso
dálhatjuk az embert! Mindenkit meg kell
semmisíteni, aki ellenszegül az élet paran
csának." Talán nem szükséges bővebben

fejtegetnűnk, hogy ez a "proletár huma
nizmus", mely oly sivár s kínzó olvas
mánnyá' teszi az Artamónovokat is, - nem
keresztény gondolat. Gorkij, aki a szenve
dés és nyomorúság problémáinak egyik
legmélyebb kifejezője a világirodalomban,
sohasem talált gyógyszert a szenvedésre.

Iványi Sándor


