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hogy ebben a formában más t a r t a lma t 
keressünk, mint egy áhitatos vallásos 
költeményben. Viszont a horatiusi 
életbölcseséget hirdető költeményeiben 
Harsányi stílszerűen alkalmazza a 
klasszikus formákat archaizáló modort. 
Egyikben-másikban szinte újrakölt i 
Horat iust és Berzsenyit (Horáciushoz, 
Dunántúl dicsérete.) Ezekben ugyan 
kevesebb az eredetiség, de teljesebb az 
üluzió s ezt elsősorban a stílszerű 
formanyelv kelti föl bennünk. Ime a 
forma illuziórontó és illuziónövelő 
hatása. Gál János. 

Mátyás Kovács Gyula :Nánásy kapi-
tány. (Történeti színmű három fel-
vonásban). 

Ez az igénytelen külsejű füzet a 
maga érdekes tar ta lmával a jász-kun 
redemptio kérdését akar ja világossá 
tenni. A ki tűzöt t cél nagyon is indokolt, 
mert a jász-kun területek lakói közül 
ma már csak kevesen t u d j á k ponto-
san, hogy mi is volt az a sokat emlege-
t e t t redemptió. Az előttünk levő kis 
munka igen könnyen át tekinthető me-
sében, szakszerű pontossággal m u t a t j a 
be az önmegváltás tényét . 

Az I. felvonás szerint 1702-ben adta 
el Lipót császár a Jászságot, Nagy- és 
Kiskunságot a német lovagrendnek 
500.000 rhénes forintokért. A birtokba-
vétel alkalmával Halason lázadás tör t 
ki, amellyel kapcsolatban Nánásy János 
városi deák is fogságba ju to t t . A cseh 
származású, áruló Szimacsek diák ezzel 
elérte célját anélkül azonban, hogy 
Kovács szenátor uram leányát, Juci-
ká t , aki a balsorsban is hű maradt 
Nánásyhoz, magához t án to r í tha t t a 
volna. Sőt Jucika volt az, aki a városi 
főbíró fiókjából kerí tet t második kulcs-
csal k inyi tot ta kedvesének börtönét. 

A II. felvonásban 9 évvel később lát-
juk viszont Nánásyt , mint Rákóczi 
vitéz kapi tányát . Embereivel Halas 
körül táborozik s a lovagrend meg-
bizot t jaként Halast és a Kiskunságot 
sarcoló Szimacsek árulása folytán ismét 
fogságba ju t . Most már Jucika sem 
tudná megmenteni, azonban aközben 
megkötött béke mindent jóvá tesz. 

A II I . felvonásból megtudjuk, hogy 
43 évi keserves munka és türelem u tán 
végre 1745-ben Mária Terézia meg-
engedte, hogy a jász-kunok az 500.000 
rhénes forintnyi «tartozatlan tartozás» 
kifizetésével megvál that ják magukat , 
ha ráadásul még 1000 lovast kiállíta-
nak őfelségének. Igy vál tot ta meg magát 
a Jászság és Kunság hihetetlen anyagi 

áldozatkészséggel. Az ügyek irányítá-
sában vezető szerep ju to t t Nánásynak 
és hitvesének, akik megérték az álnok 
Szimacsek megérdemelt bukását is. 

A tárgyul választott partiális jelen-
tőségű témának mozgalmas hátterül 
szolgálnak a kuruc fölkelés hullámai 
s a történelmi milieube egyéni színt 
és életet vetí t Nánásy kapitány és 
Jucika szerelmének sikerült rajza. Az 
egész mű bonyolítását meglehetős ele-
venség jellemzi s a jó és rossz küzdel-
mének utolsó összecsapása, Szimacsek 
bűnhődésének ra jza különösen hatá-
sos. A jóra irányuló törekvés végső 
diadalának s egy életrevaló f a j áldo-
zatra kész küzdelmének bemutatásá-
ban van a mű építő hatása. 

Sándor András. 

Orosz regények. (Dosztojevszkij: A 
nagybácsi álma, A nagyváros homályá-
ból ; Gorkij Maxim: Az Artamónovok, 
Bunin Iván: A szerelem szentsége.) 
A Révai-cég kiadásában megjelenő tel-
jes magyar Dosztojevszkij-sorozat 
X I I I . és XV. kötete van előttem. 
A nagy orosz író jólismert arcképe, 
mely ot t lá tható e sorozat minden 
egyes kötetének a fedéllapján, valami 
szokatlan és furcsa elváltozást muta t 
e mostani két kötet elbeszéléseinek a 
tükrében. Dosztojevszkij gondterhes 
muzsik-arca, melynek redőiben a t ra-
gikus Végzet hieroglifjeit szoktuk bor-
zongó kíváncsisággal betűzgetni, most 
többé-kevésbbé derűs kifejezésűvé mó-
dosul (majdnem azt mondtam : «tor-
zul»). A régebbi kötetek némelyikébe 
is beletévedt ugyan a humoros ábrá-
zolásmódnak egy-egy játszi sugara 
(például A játékos címűbe), csakhogy a 
komikai elem sehol sem ju to t t annyira 
előtérbe, mint A nagyváros homályából 
című kötet két utolsó elbeszélésében, 
főként pedig A nagybácsi álma című 
kötet darabjaiban. 

De egy bizonyos határvonalon túl 
már nem érezzük rátermettnek Dosz-
tojevszkij írói egyéniségét komikai tár-
gyak kidolgozására. Az olyan bohózat-
szerű téma, amilyen például A más 
felesége, vagy az olyan végletes túlzás-
sal dolgozó szatíra, amilyen például 
A krokodílus, — minden groteszksége 
ellenére sem mondható teljes sikerűnek; 
az ilyen témák könnyedebb mozgású 
tehetségnek valók s kisebb író is na-
gyobb hatást tudha t velök elérni. 

A két kötet legértékesebb elbeszé-
lései azonban igen jellemzők írójuk 
egyéniségére. Amennyire idegenül hat 
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ránk Dosztojevszkij ábrázatán a szélső-
séges vidámság mimikája, époly jól 
illik ehhez a szenvedésektől megviselt 
archoz a mosolynak az a szelídebb és 
komolyabb fa j tá ja , amely a fájdalmas 
részvét könnycseppjét kéri kölcsön, 
hogy ezen a fénytörő közegen át szem-
lélje az emberi élet alakjait , esemé-
nyeit, problémáit. A nagybácsi álma, 
a Becsületes tolvaj, Proharcsin úr, Pol-
zunkov, az Ostoba eset — megannyi ki-
tűnő példa arra vonatkozólag, hogyan 
lehet a humor magas álláspontjáról 
nézni a mindennapi életet, hogyan 
lehet a bűnök hinárja közt vergődő 
torzjellemekben is ráismerni mind-
nyájunk embertestvérére. Dosztojev-
szkij humora egyáltalán nincs ellentét-
ben világnézetének alapelveivel : nincs 
ellentétben a szenvedés szükségességét 
valló érzelmes pesszimizmussal, csak 
túl van ezen. Az embert hibáival és 
erényeivel együtt t ud j a szeretni Dosz-
tojevszkij, mert lát ja , hogy mennyire 
ugyanegy tőről fakadnak hibák és 
erények : örökemberi természetünk 
alapgyökeréből. Nagy szenvedés árán 
ju tunk el ehhez a meggyőződéshez s a 
Dosztojevszkij-humor ennek a vérta-
nuság-tudatnak mosollyá való glorifi-
kálódása. 

A Révai-cég magyar Dosztojevszkij-
sorozata tudvalevőleg egészében a 
Szabó Endre fordítása, de az egyes 
kötetekhez tanulmányszerű tájékoz-
tató bevezetések járulnak, többé-ke-
vésbbé illetékes szakemberek tollá-
ból. A mostani két kötet egyikét, 
A nagybácsi álmát Juhász Andor lá t ta 
el sikerült bevezetéssel. A nagyváros 
homályából című másik kötet elé Mun-
kácsy Mihály írt bevezető tanulmányt 
e címmel: «Dosztojevszkij, mint a 
nagyváros költője». Ennek az utóbbi 
tanulmánynak az értékét nemcsak az 
a körülmény csökkenti, hogy ta r ta lma 
a szerző bevallása szerint is részben 
idegen forrásmunkából van kölcsö-
nözve, hanem sokat ront r a j t a az elő-
adásmód stiláris modorossága is ; Mun-
kácsy Mihály minden egyes gondolatot 
három-négy-öt hasonló értelmű mon-
dattal , minden fogalmat három-négy-öt 
szinonim szóval fejez ki, minden főnév 
elé három-négy-öt (esetleg több) rokon-
jelentésű jelzőt rak s ez a percig sem 
szünetelő modorosság lassanként való-
sággal szenvedhetetlenné válik az olva-
sóra nézve. 

Dosztojevszkij most említett két 
kötetének az ábrázolásmódjával, ezzel 

a szenvedése között is mosolygó és 
humorizálása közben is vezeklő érzel-
mes állásponttal alig lehetne merevebb 
ellentétben álló munkát találni Gorkij 
Maxim Az Artamónovok című terjedel-
mes regényénél, melyet most adott ki 
Gellért Hugó fordításában a Genius-cég. 

Kevés író tud ta még annyira elrej-
teni magát regényének cselekvénye 
mögött s olyigen magukra hagyni 
regényalakjait, mint ahogy ezt Gorkij 
teszi említett munkájában. Ez a korán 
nagy hírnévre ju to t t író, aki eléggé 
jellemző írói nevet választott magának 
(gork i j=keserű) , első műveiben még 
akarva-nemakarva lírikussá hevült, 
mikor témáinak színhelyéhez és alak-
jaihoz sajá t élményeiből merítette a 
motívumokat, szerelmes részrehajlás-
sal tapadva oda a Volga-vidék erkölcsi 
hajótörött jeinek sajátos világához . . . 
Az Artamónovok című regény témájá-
val szemben már a hűvös, sőt rideg tár-
gyilagosság álláspontjára «emelkedik». 
Egy család történetét jeleníti meg 
előttünk, három egymásra következő 
nemzedék életét, melyben szimbolikus 
módon tükröződik az orosz nép alsóbb 
rétegeinek a története a jobbágyság 
felszabadításától fogva a világháború 
végéig, a szovjeturalom bekövetkezé-
séig. Ez a könyv négyszáz lapnyi ter-
jedelmű s mindössze négy fejezetre 
oszlik, külön címűk persze nincs a 
fejezeteknek ; már maga a tagoltságnak 
ez a hiánya is fárasztóvá teszi a regény 
olvasását. De sokkal fárasztóbb hatású 
az a rideg közömbösség, melyet Isten 
tud ja miféle módon és okból önmagára 
rákényszerít Gorkij. Egynehány sze-
replőnek a jelleme tagadhatat lanul 
kiváló sikerrel van megrajzolva (Ilja, 
Nyikita, Tyihon), de a regény a maga 
egészében a művészi tudatossággal 
megvalósított szürkeség netovábbja. 
Szerzőnk, ha ennyire odaszegődik az 
«impossibilité» ócska zászlója alá, hova-
tovább elveszti jogát a «Gorkij» név-
hez : hiszen a «keserűség» fogalma már 
egyéni színezésmódot jelent, vagyis 
megsértését a személytelenség vak-
szürke színhiányának. 

* 

Bunin Iván a kevéssé ismert orosz 
írók közé tartozik, nem azért, mintha 
tehetsége nem érdemelne szélesebb 
körű hírnevet, hanem azért, mert te-
hetségét csak tiszta művészi törekvé-
seknek, nem pedig a mindenáron való 
feltűnésnek állítja szolgálatába. Most 
szóban levő munkája is, A szerelem 
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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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