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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 


