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mond, elég lesz arra, hogy emberi érté-
kének kiválóságáról bizonyságot te-
gyen. 

Az értékes adatokban gazdag könyv 
használhatósága nyert volna, ha job-
ban igazodik a tudományos közlésmód-
hoz ; de azért mostani alakjában is 
becses színésztörténeti forrásmunká-
nak tekinthető. K. G. 

Kornyey Paula: Végzet. A Kiváló 
művésznő, akinek irodalmi működését 
eddig finom lírai költemények te t ték 
nevessé, mostani kötetében komoly és 
mély regény-problémával indul ma-
gasabb irodalmi feladatok felé. 

A regény tu la j donképen rejtett , szo-
morú felelet arra a kérdésre : Miért 
alakul az élet úgy, ahogy alakul? Mi 
az események történésének belső elve : 
megvalósulás, avagy szükségesség? 
Szándék él az eseményekben, avagy 
véletlen alakítja, sodorja őket? Kör-
nyey Paula meséje így felel : 

A gróf Somfai-család nevelt leánya, 
Edit Budapesten megismerkedik egy 
épen itt tanulmányúton időző svéd 
íróval: Järnborg Mihállyal. A fiatal, 
szenvedélyes érzésű leány szakít min-
den családi hagyománnyal és felfogás-
sal s megszökik az íróval hazájába, 
Borgholmba s it t megesküszik vele. 
Az északi levegő azonban beteggé 
teszi Editet , s az íróval, most már 
urával, gyógyulás céljából hazatér. 
Itthon nevelőanyja, aki az egész eset-
ben csak a «mesalliance»-ot szégyenli, 
mindenképen arra törekszik, hogy szét-
válassza őket. Eszközül Mosonyi Ká-
roly f regat tkapi tányt használja fel, 
akit Edit könnyelműen csalódásba ker-
getett. Mosonyit sértett hiúsága is iz-
gatja, hogy még jobban nyugtalanítsa 
Järnborgnak amúgy is féltékeny lel-
két. Mikor egy alkalommal Mosonyi 
a naiv Editet — lánykori igéretének 
beváltásaképen — megcsókolja, Järn-
borg rej tet ten t anu ja volt ennek és 
Editet i t thagyva, hazautazik. Min-
denki győz, csak ket ten vesztenek el 
mindent : Järnborg és Edit . Järnborg 
a távolban sem tud ja elfelejteni Editet, 
várja ennek bocsánatkérő levelét. Meg 
is jön ; nem is egy, de sohasem kerül 
kezeihez. A véletlen egy szolgája ke-
zébe adja, ez pedig gyülöletből Edi t 
iránt, nem adja át urának. Igy történik 
aztán, hogy Edi t megkésve tér vissza 
Järnborghoz ; tüdőbaj a csak annyi 
időt enged neki, hogy még egyszer 
lássa otthonát , aztán elragadja. A többi 
az élet és a bűn logikájának rendjén 

következik egymásra : Järnborg is 
nemsokára meghal. Mosonyi pedig 
agyonlövi magát. 

Tagadhatat lan, hogy a regény leg-
finomabb értéke és mélysége az élet 
szemlélete. A regényesség egyéb ele-
mei ettől kapnak súlyt és nemes táv-
latot. Az is az író művészetére vall, 
hogy ezt az eszméjét nem kényszeríti 
rá az eseményekre, sem belőlük nem 
erőszakolja ki, hanem az élet-teljesség 
módján és szükségességén érvényesíti 
ra j tuk . Hogy regényének világában 
megoldotta-e kérdését, erre talán in-
kább irodalmi, mint filozófiai feleletet 
lehetne adni. Bizonyos, hogy a szerző 
finomult líraisága nemcsak írta a re-
gény eseményeit, hanem a szimpátia 
távla tába is került velük. Ez pedig szá-
mára azt jelentette, hogy sok helyen 
a történés hangulata írói higgadtságá-
nak, eszmélkedése elemző élének fö-
lébe került s meghalaványította azt a 
szabadságot, amellyel egyébként tárgya 
külső és belső fordulatainak mindig 
ura tudot t maradni. Csakis így történ-
hetet t , hogy a szerző gyakorlati állás-
pont jában egy-két őt magát is nyug-
talanságban hagyó mozzanat hatása 
alat t megoldásai irányát néha a vég-
zet fájdalmas gondolata felé hajlí-
to t t a el. 

A szerző szemléletének erős líraisága 
feltünően megnyilvánul munkája esz-
tétikai vonatkozásaiban is. Szerkeze-
tileg ugyan egy kissé megsínyli ezt a 
regény, mert terjedelmes és szétapró-
zódó lesz a menete. Egyébként azon-
ban a könyv telve van finomságokkal. 
Mindenhol mélység, örvény, a lélek-
rengés viharai, amelyek fölött azon-
ban fehéren és fegyelmezetten villan 
és világít Környey Paula nemes élet-
ábrázolása. Sem stílusa, sem alakjai, 
sem cselekvéseinek regény-élete nem 
lesznek azért elvontak, vértelenek, 
sőt ! . . . De mindig, még romjaikban 
is, erkölcsi tudatuknak saját emberi 
méltóságukat megtisztelő fényében ra-
gyognak. Külön hangsúllyal kell ki-
emelnünk leírásainak szokatlanul gaz-
dag és friss színeit. Általában szívesen 
hajlik a leírásra, amelyet mindig dús 
és erős líraisággal hímez át. Regényé-
ben van egy-két hely, pl. : Edi t halá-
lának leírása, mélynél artisztikusabb és 
mégis megrázóbb részletet kevesen ír-
tak ú jabb irodalmunkban. Ez a nagy 
leírókészség, mellyel együtt jár az 
átélés ereje is, biztosítja számára a 
kiegészítés munkájá t azon pontokon, 
ahol a jellemrajz belső vonalai, avagy 
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az eseményvezetés lelki szálai szét-
lazulnak vagy megreszketnek. 

A könyv szellemének lendülete em-
lékeztet a sirályok szárnyalására : vi-
zek sötét mélysége fölött úsznak, de 
szárnyaikon a magasságok színei ra-
gyognak. Brisits Frigyes. 

Két orosz elbeszélés. Az orosz el-
beszélők különleges helyet foglalnak el 
az európai ember irodalmi tudatában. 
Velük szemben nyomban hajlandó a 
rendes kritikai szempontok elejtésére, 
az esztétikai megítélést elégtelennek 
érzi, misztikus ködbe foglalja művei-
ket, amiket áhítat tal kell olvasni és 
amikből titokzatos új vallások kinyi-
latkoztatása szól. A legérdekesebb, 
hogy ez a felfogás a józan franciáktól 
indult ki, akik ilyen rejtelmes árnyé-
kolással próbálták teljessé tenni az 
oroszokról szerzett töredékes ismere-
teiket és félfogalmaikat. A németek 
mithoszgyúró lelkének természetesen 
kapóra jöt t mindez a titokzatosság és 
nekik végleg sikerült a köztudatba 
vinni az apostolok regényirodalmát. 
Ma az orosz lélek babonás tisztelete 
fojtogatóbb, mint valaha és egyik jel-
lemző tünete a modern ember világ-
nézeti gyengeségének. Mikor jön majd 
el az a kritikus, aki például Doszto-
jevszkijben nem sötét rejtélyeket, 
szemmel föl nem mérhető mélysége-
ket, lélekbénító bölcseletet fog fel-
kutatni, hanem méltó jelentőségében 
tüntet i fel a heroikus küzdelmet, amit 
a legsivárabb pozitívizmus korában 
szinte egymagában folytatott az ural-
kodó eszmékkel szemben. Az akkori 
német exportcikk, a tudományos mate-
rializmus, a nagy ellenség ; vele szem-
ben nemzeti ellenhatásra van szükség 
Dosztojevszkij szemében. Másrészt 
ugyanennek a kritikusnak komolyan 
számba kell majd vennie és nem köny-
nyedén elütni azt a tényt , hogy Sue 
és a romantikus Balzac voltak leg-
kedvesebb olvasmányai. Sokat értet 
ez meg a Dosztojevszkij szándékaiból. 
El kell olvasni egyik levelét, melyben 
a Bűn és bünhődés ta r ta lmát beszéli 
el, megfigyelni a Karamazov-gyilkos-
ság bonyolítását — s akkor ezek az 
intenciók még világosabbá válnak. 
A Dosztojevszkij-legenda a mai kor 
gyermeke előtt olyan nélkülözhetet-
lennek látszik, mint egykor más idők 
embereinek a Werther-hangulat : ugyan 
ki kételkedik ma abban, hogy a kijó-
zanodás abból üdvös volt? 

Turgenyevnek életkörülményei foly-

tán sikerült elkerülnie az általános 
képbe való besoroztatást és ime, mun-
kái a prófétaság presztizse nélkül is 
remekművekként hatot tak. Különösen 
novellái megkapok, amelyek közül 
kettő (Faust—Első szerelem. Ford. : 
Munkácsy Mihály) jelent most meg 
magyarul, sajnos, nagyon gyönge for-
dításban. De még így a tökéletlensé-
geken keresztül is érezhetők az erede-
tinek finom hangulatai, csodálatos 
stílusváltozatai és ellenállhatatlanul 
érvényesül a történetek és emberi sor-
sok szomorúsága. h. g. 

Utközben. (Gondolattöredékek.) Irta: 
Bárány Gerő. Bárány Gerő, a finom-
tollú és meleglelkű filozófus, ki csak 
nemrégiben keltett őszinte tetszést a 
bölcselkedés körébe eső nagyobb tanul-
mánykötetével, most egy művészies 
külsejű füzetben azokat a gondolat-
töredékeit bocsátja közre, melyeket 
nagyobb európai utazásai vál tot tak ki 
belőle. E gondolattöredékekről maga 
a szerző ad legjellemzőbb képet, mikor 
azokat «a lélek önmagával folytatot t 
társalgásának» óha j t j a tekinteni. Az 
ember mindig útközben van, maga az 
utazás az életet még hatványozot tabb 
módon az ismeretlen felé tar tó utazás-
nak tünte t i fel, mondja az író. Bárány 
Gerő az életúton mindig a filozófus 
szemével fürkész körül. Lényének leg-
bensőbb tar ta lma a bölcselkedő haj lam, 
amely utazásai alatt is nyomon kíséri. 
J á r t a szépséges Itáliában, megállott 
a Forum Romanum fájóan szép már-
ványcsonkjai között, a virágok városá-
ban, Firenzében álmodozva bolyongott 
a művészet káprázatos erdejében, olvas-
gat ta az olasz temetők ciprusainak 
árnyékában fehérlő márványemlékek 
feliratait, állott Taorminában, a hegy-
csúcson és belenézett a tenger misz-
tikus, örök kékségébe a világ egyik 
legszebb pontjáról, elkáprázó szeme 
belekémlelt Párizs lihegő életkaoszába, 
London gigászi forgatagába és gondola-
tokkal terhes, lecsüggedő fejjel ábrán-
dozott el Schopenhauer s í r jáná l . . . 
A t á jak , a sürgő-forgó élet, a márvánv-
nyal ékesített halál bőségesen termelték 
benne a lelki élményeket. A benyomá-
sok rengetegében új és ú j fényben vil-
lant föl benne a világ legnagyobb vilá-
gossága : a tuda t . Ez a tuda t pedig 
nem lehetett más, mint lelkének lé-
nyege : a filozófiai tuda t . A gondolat-
töredékekkel, amelyek a súlyos bölcsel-
kedés tömbjéről szakadtak le, tovább 
kövezte azt az ösvényt, mely a leg-
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