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kölcsi tétel állandó szemmeltartásá-
ból következik és ebben a nehézkes-
ségben, sőt éppen általa megnyilvá-
nuló erő. Bourget mondatai formát-
lanok, mert széttöri őket a kifejezendő 
tartalom súlya. Vagy talán nem is a 
mondanivaló súlya töri szét őket, ha-
nem a gondolatok, az elvek tisztá-
zatlansága, határozatlansága, ami a 
mondatok felépítésén is meglátszik. 
Ha az ember a «Le Disciple»-t olvassa, 
a gondolatok súlyos voltában haj-
landó látni ezt a formarontó erőt, 
ha az előttünk fekvő magyar fordí-
tást nézegeti, inkább hisz a tisztázat-
lan gondolatok hatásában. Ezzel már 
meg is bíráltuk Dánielné Lengyel 
Laura fordítását, amely különben 
gondos munka lenne. 

Akármi is legyen az oka ennek a 
francia irodalomban annyira szokat-
lan formátlanságnak, az bizonyos, 
hogy Bourget nagy kövekkel épít. 
A lelkiismereti kérdések nagy érzé-
kenységre valló fejtegetésével, hihe-
tetlenül kényes felelősség- és becsü-
letérzéssel, a legsúlyosabb társadalmi 
kérdések állandó felszínentartásával. 
Egy-egy Bourget-regény lelkiismeret-
ébresztő, megtisztító és felemelő ha-
tása a legnagyobb értékek közé tarto-
zik, amelyet az irodalom adhat. F. I. 

Nyáry Andor: Az én embereim. 
A Stádium bizománya. — Horog János 
egy este hasztalan mondta az asszony-
nak : «Elolthatod a lámpát!» A me-
nyecske akaratoskodott: «Fújja el 
maga !» A gazda mérgében a lámpára 
csapott. Szétfolyt az égő petróleum s 
egyszerre lángban állt az egész ház. 
Reggel lett, amire eloltották a tüzet. 
Reggel az asszony a gyerekek közt el-

gondolkodott, hogy miért is nem akarta 
eloltani a lámpát. . . Persze, vidá-
mabb tanulságok, esetek is vannak 
Nyáry Andor novelláiban. Ilyen a 
Csutorás Vendel szomszédé, aki ugyan-
csak túljárt Kopacsek vendéglős eszén: 
eltagadta, hogy megkapta a pénzét, — 
tagadhatta, mert nem volt rá tanu. 
Pintér János meg a fiskálist tette lóvá 
hasonlóképen. Pintér gazda a pénzt — 
mind a négyszáz pengőt, amivel az 
ügyvédnek tartozott volna — a temp-
lom új harangjára adta. «Hadd emle-
gesse meg a prókátor, ha harangszót 
hall.» — Értő, paraszti vonzódással, 
aprólékoskodva szemléli Nyáry Andor 
az embereinek tetteit-dolgait, a duna-
pentelei szomszédok egy-egy komótos 
vagy ravasz cselekedetét. Kedveli az 
anekdotaszerű, jóízű karakterizálást. 
Tartja a népiesség régi stílusát, mely 
azonban műnaivitásával néha mes-
terkélten hat. Jobban bízik az ötletek 
tetszetőségében, a fordulatok érdekes-
ségében, mint természetes írói ösztö-
nében. A beszédes elevenséget, a jó 
színeket nem kell nagyon keresnie. 
(«Panni tej arcú, finomtestű leány volt, 
dereka hajlott, mint az idei nád.) Kár, 
hogy stílusa az ilyenekben a közhe-
lyeket sem kerüli el. László István. 

Török Sándor: Az idegen város. Ezen a 
címen írta meg Török Sándor a Csonka-
Magyarországra menekült erdélyi fia-
talság elhelyezkedésének küzdelmeit. 
A nagy problémát, amely igazán alkal-
mas regénytéma, életeleven emberek 
sorsának pompás és érdekes történe-
tével vetíti elénk. Ez a kitünő regény, 
amely a Napkelet tavalyi évfolyamában 
gyönyörködtette olvasóinkat, most 
könyvalakban jelent meg a Franklin 
Társulat kiadásában. 


