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mányos világot is nagy hálára köte-
lezte. Műve egyik legszebb terméke 
a magyarországi közép-görög tanul-
mányoknak, melyek újabban a ma-
gyar történeti kutatások szempont-
jából egyre nagyobb jelentőséget 
nyernek. M. Gy. 

Surányi Miklós: A nápolyi asszony. 
(Regény két kötetben. Bpest, 1924.) 

A Szent hegy és a Trianoni páva 
után harmadik nagy történeti regé-
nye ez már Surányinak. E nagy 
koncepciójú munkájában oly időbe 
vezet vissza bennünket, amely ép-
pen mai elesett korunkkal való el-
lentéte miatt is méltán tarthat szá-
mot érdeklődésünkre. 

Az életet, az embert keresi Surá-
nyi a magyar renaissance korában, 
Mátyás és Beatrix udvarában. És 
valóban tolsztojiasan nagyarányú az 
a korkép, amelyet cselekvénye hát-
teréül megalkot. Az udvar, a főne-
messég köre, az olasz és magyar hu-
manisták társasága, Bécs városa, a 
budai polgárok élete — egy-egy ha-
talmas kép, egy naturalista festő 
minuciózus ecsetvonásaival meg-
festve: a történettudós pontos kuta-
tásainak s az író-művész multba 
visszaérző lelkének együttes alkotá-
sai. E képek egymásba fonódnak, s 
egymást szervesen kiegészítik. Él és 
mozog rajtuk minden és mindenki; 
a magyar renaissance csodálatos vi-
lága szemkápráztató pompában és 
természethűségben elevenedik meg 
szemünk előtt. Egy-egy művészi ih-
letettséggel, a nagyműveltségű író 
mélyenlátásával kidolgozott nagy-
szerűbb jelenet, mint Bécs város 
ostroma és Mátyás bevonulása, 
Beatrix és Galeotti a csillagász-
toronyban, a flagellánsok menete, 
Temesvári Pelbárt halála — való-
ban magával ragad. Mindenütt 
pezsdülő, mozgalmas élet, eleven-
ség — a háttérben. 

Be csakis ott. Mert a cselekvény, 
amely ez előtt a korhű, színeivel és 
realitásával megkapó háttér előtt 
lejátszódik, vérszegény. Beatrix, aki 
hiába vágyódik gyermek és trón-
örökös után, Korvin János öröklé-
sét szeretné mindenáron meghiúsí-
tani, illetve végeredményében a 
maga hatalmát megalapozni fon-
dorkodásaival. Ez a szegényes fonal 
követel magának két hatalmas kö-
tetet. Pedig Surányi neki-nekilen-
dül, hogy szélesebb mederbe terelje 

a cselekvényt, de mindannyiszor el 
is hagyja eseményfejlesztő fantá-
ziája: a történet ellaposodik, sőt 
nem egyszer elvész a korviszonyok 
rajza mögött. Érdekfeszítő és ide-
geket izgató eseménytömkeleget 
nem várunk, de egységes, a részle-
tekből önként összefűződő, egy 
irányba törő cselekvényt valóban 
megkívánhatunk. Beatrix legna-
gyobbszerű terve például, amelynek 
kivitelénél egész pozicióját kockára 
teszi, a koronának Visegrádról való 
elraboltatása, hosszadalmasra nyú-
lik a cselekvény fonalának elejtése 
következtében s azonkívül is vélet-
lenen, valószínűtlenségen hiúsul 
meg. A regény utolsó fejezete pe-
dig, amely Beatrixnek, Korvin Já-
nosnak, Csáky Miklósnak Mátyás 
halála utáni történetét illesztgeti 
mintegy epilógusba, bátran el is 
maradhatott volna. 

Másik hibája a regénynek Beatrix 
alakjának — nem tudom mit mond-
jak: valószínűtlensége, vagy talán 
inkább túlmodernsége? Beatrixben, 
a nápolyi asszonyban, akinek meg-
rajzolására és lelki strukturájának 
lélektani megalapozására pedig 
nagy gondot fordít az író, én nem 
annyira a renaissance forróvérű, 
az erkölcsileg labilis alapon álló 
olasz udvarok erőszakos, érzéki asz-
szonyát, mint inkább a X X . zsázad 
elkoptatott idegzetű hisztérikáinak 
visszavetített mását látom. 

Sikerültebb — bár nem mindig 
valószerű — Csáky Miklósnak, 
Beatrix cselszövényei áldozatnának, 
a rajza. A quattrocento levegőjé-
ben felnőtt világfi és humanista 
küzdenek az ifjú magyar főúrban a 
faj egészséges ösztönű erejével; az 
olasz műveltség, erkölcs és szoká-
sok megdöntik az ősi vérrel örökölt 
puritánabb erkölcs és akaraterő 
alapját. Jelleme és cselekedetei ép-
pen ezért ingadozók, a meg nem 
emésztett idegen műveltség és az 
idegen asszony szerelme megront-
ják boldogságát, becsületét, egész 
életét. 

Surányi jellemrajzoló tehetségé-
nek kiváló alkotásai Mátyás, Ga-
leotti és Temesvári Pelbárt. Az első 
misztikus félrajzoltságában is a 
nagystílű uralkodó alakját mutatja, 
akit nem zavar meg az idegen kul-
túra, akit nem hoznak ki sodrából 
a nápolyi asszony apró fondorkodá-
sai, aki mindenek véleményétől 
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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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