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hasonlíthatnák magukat és rájöhetné-
nek tökéletlenségeikre. 

Ennek épen az ellenkezője jellemzi 
a harmadik könyvet, Berczeli novellás-
könyvét. A modern írók erős hatása 
szinte eltakarja egyéniségét. A modern 
regényirodalom nagy felfedezése, a lé-
lek tudatalatti része. Az ember meg-
magyarázhatatlan cselekedetei, az ösz-
tönök, hangulatok ködös világa a fő-
szereplők a modern regényben. Ennek 
a modern regénynek legemlegetettebb 
képviselői Strindberg és az oroszok. 
Különösen e két író hatása érzik Ber-
czeli novelláin. 

Nemcsak azon érzik kiforratlansága, 
hogy még nem tud mintái hatása alól 
szabadulni, hanem azon is, hogy a 
tudatalatti nála még önmagában él, a 
világ többi jelenségétől függetlenül. 
Mintáiban a tudatalatti elem az élet 
többi megjelenési formája között szinte 
mint azok magyarázata szerepel. Ber-
czelinél azonban betölti egész lelkét, 
mint a friss benyomások szokták. Ezért 
ébred az olvasóban az az érzés, hogy 
Berezeli világa egyoldalú, sematikus 
világ, amely már valószerűtlennek tű-
nik fel. Ezért szerepelnek novelláiban 
élő emberek helyett tudatalatti lelki 
elemek, ezért nem művésziek a problé-
mái, hanem lélektaniak. Fábián István. 

Miehael Arlen: Ifjú szerelmesek. 
(Ford. : Benedek Marcell. Révai-ki-
adás.) Azok az emberek, akik hébe-
korba megfogalmazzák lelkiállapotu-
kat és világnézeti helyzetüket a há-
ború után, rendszerint szomorú arccal 
efféléket szoktak mondani : Az ideálok 
világa és hozzá való viszonyunk eléggé 
tisztázva van. Üjabb eszme-leltározásra 
és az emberi gyarlóság elleni újabb lá-
zadásra nem igen vagyunk kaphatók 
és igen nehézkesen tudjuk méltányolni 
az ú. n. aktív beleavatkozásokat a vi-
lág rendelt monotóniájába. Mi ez? 
Pesszimizmus, józanság, valami utó-
hatása multszázadi lázas betegségnek, 
kicsit affektálása a mindenen túl-levés-
nek, gátló tudatosság, jogos önkritika, 
meg beteges önbecsmérlés, esetleg kre-
tinség? Persze mindez együttvéve, 
ahogy szokás mondani. Ez dirigálja 
művészeti akarásunkat, ez érvényesül 
a szerelem mai stílváltozatában is. 
Hogy helyezkedjünk el, mikor a min-
dent tönkre-elemzés átka még fullasz-
tóbbá teszi a légkört? Ha a háború-
utáni illuziótlanság prepotens erkölcsi 
paradoxonokká morzsolódik, természe-
tes, hogy ellenszenves, mint minden 

neveletlen kéjelgés kézenfekvő dilem-
mák és ellentétek esetében. Naiv an-
nak a szerepe, aki állásfoglalásnak kép-
zeli, ha esetleg a romantika-szót ajk-
biggyesztve ejti ki és a kubista tömeg-
stílus miatt titkolni való betegségnek 
tar t ja érzés-életét. Az abszolút ciniz-
mus, a meddőn ironizáló laisser passer 
hitvány dolgok. A fantasztikus lázadá-
sok haszontalanok és épúgy elhamar-
kodott valami, múlékony változatos-
ság-örömök számára monopolizálni egy 
túlkorán megfogalmazott ál-XX-ik szá-
zadot. Rokonszenvünk a racionális 
újrakezdésnél (illetőleg újrafolytatás-
nál) van : a komoly fölényű keresztül-
látásnál, az emberhelyzet biztos isme-
reténél, az okos destrukciónál és mér-
legelő kreációnál. A girl-truppok, au-
tók és golfbotok világnézetté való föl-
tolakvását erősen mérsékelni ; a kon-
struktívek pedig ne szégyeljenek hagyo-
mányos megoldásokat és ne lássák ter-
vük megfogamzásának pillanatában 
rögtön a paródiájukat bilincsképen. 

Arlen az átalakulás korát reprezen-
tálja. Olyan emberekről és életpróbák-
ról ír, amelyek ebben a kérdés-légkör-
ben élnek. Nem sorozhatni a fenti atti-
tüd-tipusok egyikéhez sem : józan és 
merész ábrázolás, aki gúnnyal izesített 
rokonszenvvel nézi Mayfair gazdag és 
szép szerelmeseit. Egyelőre túlságosan 
mondain és élvezi, hogy szellemes, hogy 
igen tisztán lát bizonyos helyzeteket. 
Az ilyen ismeret alapja lehetne valami 
új pozitív életstílusnak, sőt szerelmi 
erkölcsítéletnek : ettől még nem lenne 
Arlenből reklámpróféta a Hyde Park 
mellett. Valószínű, hogy a szerző jelen-
leg minden erkölcsi programmot idő-
szaki rituális keresztény lázadásnak 
nevezne : de alapjában véve nem léha 
ember. A régi formák iróniás tudata, 
az új életforma ingatagsága és az em-
beri szív örök valóságainak melankó-
likus tisztelete : ezekből finom légkör 
alakul ki a könyvben. Különös bája 
van annak, mikor idézőjel-mosolyú me-
taforák után átlendül őszinte lírikus 
ihletbe. A történet? Venetia egy gazdag 
pénzember leánya : sokat elmélkedett, 
latolt, sejtett és nézett a csöndben. 
Érzés finomságából és ösztönéből szinte 
misztikum árad. Odaadja magát Serle 
képviselőnek, aki nem tud feleségével 
szerelemben élni. A férfi amolyan poli-
tikai kalandor, a férfias karrier-csiná-
lás pozitív foglalkozása és szükséglete, 
a járulékos pózzal és plebejus fitogta-
tással. Venetia úgy érzi, hogy a képvi-
selőnek ő életszükséglete. Savile, az író, 
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szerelmes lesz Venetiába. Jön a finom, 
igaz, szellemes lélektani színjáték. A 
szenvedélyeknek való tártkarú odave-
tés helyett illuzió- utáni balsejtelmű 
tartózkodás, önismeret, számítás, kissé 
szégyenlős öngúny. Valami post bellum 
angolszász erotikus helyzet : itt az ar-
leni terület. A szenvedély megvan : ki-
lobban és elromlik. Fáradtság, kom-
promisszum, hiábavalóság, túléber in-
tuició settenkednek a bontakozni és 
teljesedni akaró szerelem körül. Nagy 
vágy és ernyesztő tehetetlenség. A filo-
zófikusan fanyarrá leszelidített érzéki-
ségből kitörő fiatal szenvedély a nőben. 
Önbecsmérlés, feminin költőiség, nagy 
ideális boldogságszomj a férfiban, aki 
talán egy soha be nem vallott megal-
kuvás miatt sűríti rajongását épen egy 
megtalált nőbe, Venetiába. És Venetia 
épen ezt érzi. Eleinte ugyan szakítani 
akar a politikussal, akinek gondolata 
tönkreteszi Savile boldogságát: de vé-
gül is a képviselővel való megszokott 
viszony nagyobb realitásnak bizonyul, 
mint az iróval való sugaras liaison. 
Kitünő alak Raphael, a dúsgazdag 
zsidó f iú: szerelmi boldogtalansága 
majdnem nélkülözhetetlen kábítószere, 
szenved, komédiázik, néha bánatosan 
éleslátó. Ysabel az amerikai színésznő, 
aki hol azzal csinál nagy szerelmet, 
hogy a lelkét fitogtatja, hol meg közön-
séges kitartott; bosszúálló, féltékeny, 
érzelgős. Ez lesz Savile felesége : tudó-
sít bennünket a kurta epilóg a regény 
után történtekről. 

Arlen fölényének van nem-angol jel-
lege. Örmény, aki bátrabban szúr és 
függetlenebbül, mint egy angol, vagy 
akár ír vagy walesi is. Öntudattal, ví-
gan uralkodik tárgya felett, igen gya-
korlottan sejtet jellem-árnyalatokat, 
apró elmefuttatásai sokszor becsülete-
sen szellemesek. Fiatalság árad a könyv-
ből. (A kissé alantas nekimelegedést 
egy erotikus helyen azért nem bocsát-
juk meg.) Arlen lehet még nagyon léha 
író is, de a konstatálás és lavirozás 
ifjúsága után beállhat az építők közé is. 

Szentkúthy Miklós. 
Kausz János : Az emberfajok élete 

és jövője. (234. old. Centrum, 1928.) — 
A fenti címen a könyvárusok kirakatai-
ban vörös fedőlappal, vastag, rossz pa-
pirosra nyomtatva, rengeteg sajtóhibá-
val jelent meg egy könyv, amely min-
den figyelemre érdemes, mert olyan tár-
gyat hoz az olvasó közönség elé, amely 
két irányban is fontos. Az emberfajok 
kérdését tárgyalja. A faj kérdése első-

sorban tudományos probléma, másod-
sorban divatos tétel, mert a háború óta 
jóformán az egész földkerekségen a 
napi politika hangzatos jelszava lett. 
A fehérbőrű ember vette fel politikai 
fegyvertárába az ő faji különállását és 
természetesen faji magasb-rendüségét is, 
hogy legyen jogcíme a nem fehérbőrű 
ember elnyomására és kizsákmányolá-
sára. A színesbőrű ember természetesen 
a faji gyűlöletet is átvette a fehér kul-
túrától, mint ahogyan átvette a mozit, 
a géppuskát s kapitalista berendezke-
dés annyi más eszközét, s vele most a 
fehér ember ellen harcol. 

A faji kérdéssel foglalkozó könyvet 
tehát nagy érdeklődéssel kell fogad-
nunk. A faj fogalmának, mibenlétének 
meghatározása nincs még lezárva, iz-
gató tudományos probléma, amely ko-
runk igen kiváló tudósainak egész gár-
dáját foglalkoztatja. Botanikusok, zoo-
lógusok, fiziológusok, orvosok stb. egész 
gárdája igyekszik ezt a rendkívül bo-
nyolult fogalmat tisztázni, mert hiszen 
vele átöröklődési kérdések nyernek 
megoldást. Ez viszont beláthatatlan 
fontosságú kérdés nagyon sok társa-
dalmi, orvosi stb. probléma megoldásá-
nál. Igy tehát tudós és nem tudós egy-
forma érdeklődéssel nézhet e könyv 
megjelenése elé. A szakember talán 
csak jó összefoglalást, vagy újabb 
szempontot kap kutatásaihoz, a 
nem szakember pedig faji kérdésekben 
nem egészen világos fogalmainak tisz-
tázását remélheti. Kár, hogy a könyv 
egyik kérdésre sem ad kielégítő választ. 
A szakember kissé népiesnek találja, 
«a művelt olvasó» viszont olyan szer-
telen-nagy és csak igen lazán össze-
függő anyaggal áll szemben, hogy ki-
igazodni nem igen tud. Van a könyv-
ben sok mindenről szó, de legtöbbször 
csak úgy «érintve». Olvasunk a család-
ról, az elválásról, a történelemben sze-
repet játszó népek sorsának alakulásá-
ról, az egykéről, az alkohol-kérdésről, 
nemi betegségekről, a nyugdíj- és élet-
biztosítás válfajairól, az orvosképzés-
ről, Buddha tanáról, a keresztény egy-
házi rendek és az egyházi rend szent-
ségéről stb. 

A rendkívül elágazó anyagot vala-
hogyan úgy lehet közös nevezőre hozni, 
hogy megállapítjuk a szerző amaz 
igyekvését, mellyel mindenképen iga-
zolni akarja, hogy népek és államok 
sorsát az egészségügyi viszonyok min-
den időben erősen befolyásolták. Ez 
bizonyos. De már az az állítás, hogy 
az államok léte tisztán és egyedül a 
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