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diuma» az olvasónak nem esik kezeügyé-
ben, különben úgy j á rha tna vele, mint 
Békász Györggyel a néger. 

Hartmann János 

Orczy Emma bárónő : Pimpernel 
Erdélyben. (Regény. Angolból fordí-
t o t t a Pogány Kázmér.) 

A legendás Vörös Pimpernelnek, Sir 
Blakeney Percynek egyik leszárma-
zot t ja az írónőnek ebben a regényé-
ben a leigázott Erdélybe kerül, hova 
anyai ágon rokoni kötelékek fűzik, s 
ez az ú t j a meghiusít egy aljas politikai 
cselszövényt és alkalmat ad az írónő-
nek arra, hogy felhívja a művelt világ 
figyelmét az oláh uralomnak vérlázító 
gazságaira. Az ős már jóismerőse a 
magyar olvasóközönségnek, mely ro-
konszenvesen fogadta a magyar szü-
letésű írónőnek, báró Orczy Bódog, a 
Nemzeti Színház egykori intendánsa 
leányának róla í r t érdekes regényét, 
mely magyar fordí tásban (A vörös 
Pimpernel) 1908-ban jelent meg. Amit 
t e t t az ós a napoleoni háborúkban, 
ugyanazt cselekszi az u tód is : okos-
sággal, önfeláldozással, nyugodtan vi-
selve a gazság gyanúját , megmenti vég-
veszedelem szélén álló emberek életét. 

A regényben egy gyöngéd szerelmi 
történet s egy lelketlenül kieszelt poli-
tikai intrika szövődik egymásba. A 
Vörös Pimpernel leszármazott ját , Bla-
keney Péter t mély vonzalom fűzi az 
előkelő, test i és lelki kincsekben egy-
aránt gazdag Fowkes Rosemaryhez, 
de nem akar ja addig lekötni, míg hozzá 
méltóvá nem küzdi ki magát . A leány 
nem t u d j a mire vélni tar tózkodását s 
egy dacos pi l lanatában egy másik 
udvarlójával , a hűvös modorú, kissé 
t i tokzatos Tarkington Gáspár lorddal 
jegyzi el magát. Ennek révén megis-
merkedik egy Londonban tartózkodó 
Naniescu nevű oláh tábornokkal. Rose-
mary feltünést keltő cikkeket írt az 
International Reviewban a közel Kelet 
bürokráciájának hibái címmel. Na-
niescu most arról akar ja meggyőzni, 
hogy félrevezették az ő agyonrágalma-
zott szegény nemzetére vonatkozólag 
s ezért azt a jánl ja neki, hogy utazzék 
le Erdélybe s tanulmányozza ott a 
maga szemével a román megszállás 
alatt levő területeket. Rosemary nehéz 
lelki válságában elfogadja az ajánla-
to t , annál is inkább, mert Péter anyjá-
val már já r t Erdélyben s csupa ked-
ves emlékei vannak az ott élő magyar-
ságról. Gáspár kívánságára megesküsz-
nek s együtt u taznak el. 

Vigasztalan csalódások megdöb-
bentő sorozatává lesz Rosemaryre 
nézve erdélyi ú t ja . Undorral l á t j a a 
Balkán szennyének eláradását az addig 
t iszta Erdélyen, pusztulás és bánat sír 
felé az addig vidám arcokról. Különö-
sen Péter unokahúgának, a kis Heves 
Annának kopott ruhá ja s szomorú 
arca indí t ja meg mélyen. Rokonszenve 
i ránta még inkább nő, mikor meg-
tud ja , hogy hazafias önfeláldozásból 
megalázó és kockázatos szolgálatot vál-
lal abból a célból, hogy kicsempész-
hesse rokonának, az if jú Imrey Fülöp 
grófnak az oláhok gazságait feltáró 
angolnyelvű cikkeit. A két rajongót 
elfogják s Rosemary előtt borzasztó 
bizonyossággal világosodik ki, hogy 
Naniescu, aki Erdély katonai kor-
mányzója, tervszerűen csalta le őt s a 
két gyermek élete árán akar ja kény-
szeríteni Romániát magasztaló cikkek 
publikálására. Egyre több fölháborító 
művét l á t j a a korrupt kormányzat 
cselvetéseinek és hideg kegyetlenségé-
nek, egyre több t i tok bonyolódik 
körülte ebben a kémekkel, beugratók-
kal és besugókkal megrakott szeren-
csétlen országrészben. 

A regény cselekvényének legnagyobb 
része az elfogott két gyermek megmen-
tése körül forog. Rosemary mindent 
megtesz erre, de minden lépését el-
gáncsolja valaki, aki csak közvetlen 
közelében nyerhet rejtélyes módon ér-
tesülést szándékairól. Az események 
igen érdekkeltő módon, ügyes kézzel 
úgy vannak egymásba fonva, hogy 
egyre határozot tabban a szintén Er-
délybe érkezett Péter t vesszük az 
oláhokkal való cimborálás gyanújába, 
míg aztán a regény végén kiderül, hogy 
minden gazságot Gáspár, az oláhok-
nak fizetett politikai ügynöke követet t 
el. Péter már rég gyanakodott rá s csak 
azért ment utánuk Erdélybe, hogy ki-
játssza az alávaló kém cselszövényeit s 
csakugyan sikerült is neki bátorság-
gal és leleménnyel visszaszerezni a sza-
badságot azok számára, kiket Gáspár 
gyalázatossága végveszedelembe dön-
tö t t . A szörnyű embertől Rosemaryt 
annak a családnak feje szabadít ja meg, 
amelynek a legtöbb ba j t okozta, s az 
özvegy a hozzá méltó, derék Péternek 
n y u j t j a kezét. 

A regénynek kétségtelenül különös 
értéket ad számunkra a benne irán-
tunk megnyilatkozó őszinte, meleg ro-
konszenv. De ezt figyelmen kívül 
hagyva is, érdekes és vonzó olvasmány. 
Érdekes a cselekvénye, mely filmszerű 
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élénkséggel, változatos, apró képekben 
pereg le előttünk s figyelmünket min-
dig feszülten t u d j a t a r tan i ; vonzó az 
egészet á tható előkelő és nemes élet-
szemlélet. Amik fogósabb feladatot 
jelentenek a regényíró számára, azok-
ban már bizony felszinességei és fogyat-
kozásai is vannak, különösen a jellem-
ra jzban és indokolásban. Egyoldalúan 
eszményíti Rosemaryt s egy helyt oly 
szépnek és okosnak mondja, hogy «ha 
róla esik szó, semmiféle lírai ömlengés 
nem ha t túlzásnak». Legnehezebb fel-
adat volt Gáspár kettős természetének 
ra jza , a világfi kimért előkelőségének 
s a vadállati kegyetlenségnek össz-
hangba hozatala alakjában. Az írónő 
magyarázgatásai mellett is elrajzolt-
nak érezzük alakját s kellőképen elő 
nem készítettnek azt az á tmenetet , 
hogy akit a regény elején hűvös, de 
korrekt és figyelmes gavallérnak ismer-
t ünk meg, arról a végén az derül ki, 
hogy mindenféle aljasságban ludas 
gazember. Ez mindenesetre súlyos ál-
dozat a regény érdekessége s meglepő 
vége érdekében. Ugyanezt szolgálják 
az indokolásnak erősen kiütköző való-
színűtlenségei is. A tet teknek nemcsak 
indokaiban, hanem színtereiben is van 
bizonyos tájékozatlanság ; de mi ez a 
kis földrajzi elnézés ahhoz képest, amit 
rólunk író külföldiektől megszoktunk! 
Talán a magyar vendégszeretet jellem-
zésére szolgálna, de visszatetszőén s 
valószínűtlenül érint, hogy a sorstól 
oly mélyen suj to t t Imrey grófi család-
ban, hova Rosemary kerül, örökös a 
dinom-dánom s a tánc. 

A regényből egyébként nem tünte tő 
és vállveregető, hanem az igazság mély 
átérzésével teljes rokonszenv árad 
Erdély elnyomott, megkínzott és ki-
fosztot t magyarjai felé. Minden elfo-
gultság s rikító színek nélkül fes te t t 
képeiben megdöbbentően bontakozik 
ki a kegyetlen és tudatos aknamunka 
a magyarság elpusztítására, az aljas 
kémrendszer s a nemtelen bosszúszomj. 
E balkáni alacsonylelkűséggel szemben 
viszont az elnyomott magyar lelkek 
mélyéről megindítóan hősi érzéseket 
hoz felszinre. 

Hisszük, hogy a regénynek minden 
elfogulatlan olvasója ugyanazokkal a 
nagy és mély impressziókkal s ugyan-
azzal az elhatározással teszi le a köny-
vet, amelyekkel Rosemary távozik 
Erdélyből ; szívébe fogadj a s egész lel-
kével magáévá teszi az elnyomott, sze-
rencsétlen föld igazát. A letiport erdélyi 
magyarság ügyének kívánunk jót, ha 

sok fogékonyszívű, megértő olvasót 
kívánunk ennek a szép könyvnek, me-
lyet az igazság és méltányosság szere-
te te sugallt. Kéky Lajos. 

Hatvany Lajos : Urak és emberek. 
(Első rész : Zsiga a családban I—II. 
kötet.) 

Annak a társadalmi rétegnek a kö-
rében, melyet a Napkelet olvasóközön-
ségétől mélyreható világnézeti különb-
ségválaszt el, pár hét óta nagy megrökö-
nyödést észlelhetni. Egészen ellentétes 
irányból eredt két okra vezethető vissza 
ez a nagy izgalom. Az egyik az az 
elnöki megnyitó beszéd, amelyet Berze-
viczy Albert mondot t a Kisfaludy-
Társaság legutóbbi közgyűlésén ; a 
másik pedig egy magyarországi bécsi 
emigránsnak, Ha tvany Lajosnak ú j 
munkáj a : az Urak és emberek első két 
kötete. Amannak tel i találatú hatását 
zajos, szenvedélyes, sőt durva ellen-
mondások visszhangja jelzi, emezzel 
szemben egyelőre csak kínosan dadogó 
tanácstalanság, vagy jó képet vágni 
igyekvő bosszankodás mutatkozik, — 
a kétféle diagnózis közül alighanem 
mégis az utóbbitól i jedt és haragudott 
meg jobban a páciens. 

Lehetetlen ezt a lá tványt mulatsá-
gosnak és egyút ta l tanulságosnak nem 
találnunk. A Berzeviczy elnöki beszé-
dének minden során meglátszik, hogy 
olyan ember műve, aki életének na-
gyobb részét a nemzeti művelődés leg-
főbb reprezentativ állásaiban tö l tö t te 
e l : minden mondatából kihangzik nem-
csak a szilárd meggyőződés, hanem a 
felelősségérzet is, mely a fogalmazás 
árnyalataira is éberen ügyel. Most már 
tegyük fel, hogy Berzeviczy ítélete 
Ady költészetére vonatkozólag szigo-
rúbb a ke l le téné l . . . valóban akkor is 
elismeréssel kellene az ellentábornak 
adóznia az iránt a teljes tárgyilagos-
ságra törekvő komolyság iránt, az 
ezerféle rossz femléktől ingerelt érzé-
kenységnek azon r i tkamértékű legyő-
zése iránt, szinte azt lehetne mondani : 
a hazafias és férfias gondolkozásmód-
nak az iránt a közeledési szándéka iránt, 
mely a M. T. Akadémia és a Kisfaludy-
Társaság elnökének kijelentéseiben 
megnyilvánul. Vajjon a haragos ellen-
tábor képes-e ekkora önmérsékletre? 
Figyeljük csak meg, mit mond Berze-
viczy megleckéztetőinek egyike, Igno-
tus, épen a Ha tvany Lajos új regényé-
vel kapcsolatosan í r t cikkében ( N y u -
gat 1927. február 16.) : «. . . Még a há-
ború előtt megkezdődött volt Babits 
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