
mint a törpekirály. Kicsit boros állapotban 
jöt t be éjiéikor a New-Yorkba . . .Kálnay 
László volt és ügyvédi irodáját hagyta ot t , 
hogy beszélyíró lehessen Pesten.« 

íme, ez a iurcsa öregúr, aki ötvenéves 
korában akar ta írói pályáját elkezdeni 
(s később kiábrándultán visszament vidékre), 
ez Szomjas Guszti modellje. Azt hiszem, 
szinte minden Krudy-alakról ki lehetne 
mutatni , hogy bármilyen különc figurának 
is tűnnek : a valóság talajából nőttek ki. 
»Esperes legenda volt« — mondja Krúdy , 
mielőtt leírná, hogy ki is volt igazában ez 
az ember. S ő a maga egyéni módján Adyból, 
Cholnokyból, Mikesből, Reinitzből is legendát 
formál abban a már említett könyvében, 
amelyen talán a legközvetlenebbül mér-
het jük le : milyen távolság (vagy közelség) 
van Krúdy regényalakjai és a valóság között. 

A Hét bagoly és a Boldogult úrfikoromban, 
ugyanakkor, amikor Krúdy romant ikájának 
erényeit is megcsillogtatja, a képekben, 
hasonlatokban páratlanul gazdag, színes 
stílust, a mulatságos, érdekes zsánerfigurá-
kat , a mély líraiságot s a tiszta érzelmeket, 
— egyúttal leghiggadtabb s legérettebb két 
műve, amely alkalmas arra, hogy azokat is 
bevezesse Krúdy világába, akik eddig nem 
ismerték. Szerencsés gondolat volt éppen ezt 
a két regényt választani kiadásra. Sajnos, a 
címlaptól eltekintve — amely Csillag Vera 
munkája — Ferenczy Béni illusztrációi 
csak ritkán keltik fel bennünk a Krudy-mű 
igazi hangulatait . Úgy érezzük, hogy jellem-
zőbb jeleneteket kellett volna kiválogatni s a 
ceruzarajz helyett a toll, vagy a lavírozott 
tusrajz felel meg inkább a Krudy-szöveg 
légkörének. Szabó Ede 
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A Franciaország nemzeti katasztrófájához 
vezető szálakat vizsgálja Erenburg ebben a 
regényben. A második világháborút megelőző 
évek politikai és morális zűrzavarát aknazták 
ki a horogkeresztes légiók és lecsaptak a 
vezetőik bűnéből védtelen országra. A küz-
delem a progresszív és megalkuvó erők között 
a politikai élet porondján és emberi sorsok 
területén egyaránt íormált ölt Erenburg 
nagyszabású regényében. A könyv jelképes 
címe mögött okokat és tanulságokat kuta tó 
írói szándék érződik. Ez a nagyigényű 
szándék azonban nem a szemlélődő és 
visszatekintő művész tárgyilagos króniká-
jában nyer kiiejezést, hanem az események 
iorrongásába bátran behatoló, biztos ítéletű, 
szenvedélyes alkotásban. Erenburg műve 
1940 augusztus— 1941 július között íródott, 
amikor a valóságban még nem dőlt el a 
küzdelem sorsa, de a történelem logikája a 
csüggedés és levertség sötét óráiban is a 
győzelmet jelezte. 

Egy nemzet válságos korszakának írói meg-
örökítése nem egyszerű íeladat. Ez a nagy-
lélegzetű, sok ágra bomló, az eseményeket 
szélesen átölelő ábrázolásmód egyike a leg-
nehezebbeknek. A társadalom minden ré-
tegét érintő fordulatok összehangolása a 
cselekménnyel, a nagyszámú szereplő egy-
más közötti viszonyainak mesterkéletlen ki-
hangsúlyozása az egység érdekében, alapos 
átgondolást, magasrendű írói technikát 
igényel. Erenburg íinom tapinta t ta l , helyen-
ként inkább megszakítja a történetet s nem 

teremt erőszakolt kapcsolatokat. A szerkezet 
az élet összeiüggéseinek lenyomata a mű-
vészi alkotás anyagában, amelynek minden 
torzulását átveszi a mű egésze. 

A parlament folyosóin, a választási had-
járatok közepette, a fényűzően, kényelmesen 
berendezett magánlakásokban az árulás 
terveit koholják. Közben sztrájkokon, gyű-
léseken folyik a másik oldal, a néptömegek 
harca. A politikai küzdelmeket tapinthatóan 
érzékletessé teszi az élet szüntelenül höm-
pölygő áramának elmélyült rajza, egyéni 
sorsok alakulása, a szerelem, a munka, a 
mindennapi gondok, a nemes és aljas ambí-
ciók, törekvések gondos, költői megfogal-
mazása. A regény széles skálája, mely egy 
keretbe foglalja a miniszterek furfangos 
terveit és a szűk, homályos Cherche-Midi 
utca lakóinak életét, a társadalmi össze-
függések dialektikáját a művészet eszközei-
vel világítja meg. A fasizmus veszélyétől 
rettegő Európa önvédelmi harca nem a 
miniszteri rendeletek, a parlamenti kulissza-
ti tkok és mesterkedések, programbeszédek 
képében jelentkezik, hanem az árulás és 
tehetetlenség ellen fellépő hazaíias gondol-
kodásban, melynek csírái az egyszerű emberek 
szívében és agyában , bomlanak te t tekké , 
előbb vagy utóbb, a gondolkozó fő jellemétől 
és körülményeitől (üggően. A feszültséggel 
terhes levegő behatol a családi ot thonokba. 
A kenyérkereset, a szerelem, a család fenn-
tar tásának prózai erényei a veszély pillana-
taiban közösségi, hazaliúi erényekké emel-
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kednek és az árulás okozta vereség után 
ezek a tényezők vezetnek az ellenállás meg-
szervezéséhez. De ennek végső kibontakozását 
majd a Viharban ábrázolja Erenburg. 

A sokfelé ágazó történet és a nagyszámú 
szereplő áttekintése a rendelkezésűmére álló 
szűk keretben szinte lehetetlen. A törté-
net hősei, leegyszerűsítve, három csoportba 
oszthatók. A padlásszoba-műteremben lakó 
André Corneau lestő a természet rajongója, 
akihez éveken á t nem ér el a zajgó politikai 
élet hullámverése. Cézanne almaiban a nap-
sütésben ragyogó gyümölcsök nézegetése 
közben, a természet leheletét érzi. Művé-
szetében, csendéleteiben a humanizmus élet-
szomj ú szemlélete csillog napsugarasan. Ez 
az élettől távoli rajongas a nehéz órákban 
válik jellemiormáló erővé, későn, sok ábrán-
dos semmittevés u tán , egy reménytelen, 
szívetszorító szerelem elcsitultával. A re-
gény végén ezt gondolja, immáron küzdelemre 
készen : »Ez is július 14-én volt. . . Jeanet te 
mosolygott akkor. És Párizs táncolt, sétált, 
felvonult, zászlókat tűzöt t ki, r e m é l t . . . 
Egy másik életben volt e z . . . De ez a képe 
jól sikerült. Legjobb képe. És ez: Párizs. 
Párizs megmarad. A múzeumokat felperzse-
lik, a képeket szétroncsolják. És Párizs 
— mégis megmarad.« Jeane t te Lambert 
drámai színésznő reklámszövegeket szaval 
a Poste Parisien rádióadóban. Művészi 
törekvései a súlyos anyagi gondokon bicsak-
lanak meg. Érzelmeket kavaró hangja a 
rádión keresztül jut el André-hoz. Kilátás-
talan élete apró kalandokban forgácsolódik 
szét. Pedig gondolkozó szép jellemé válhatna. 
Mint André ő is bűnös a határozatlanságban, 
gyengeségben, de neki nem akad alkalom, 
hogy kivirágoztassa szebbik énjét, mert a 
rémült menekülés közben, emberekkel 
zsúfolt országúton éri a méltatlan halál. 
A repülőgép bombájának füstlelhőjében 
enyészik el zilált szerelmeivel és szép vágyai-
val együtt élete. 

A kor bonyolult útvesztőjében eltévelyedő, 
de alapjában véve pozitív emberek mellett 
ot t sorakoznak a zavarosban halászó fi-
gurák, akik Erenburg regényében nem válnak 
sablonos gonosztevőkké, társadalmi helyze-
tük és egyéniségük alapján cselekszenek s 
így vonják magukra az olvasó megbélyegző 
Ítéletét. Paul Tessat a politikai élet alakulása 
közben kaméleonként vál toztat ja meggyőző-
dését, elveit. Elvtelensége és féktelen hiúsága, 
mohó kapkodása a miniszteri tárcák után a 
botcsinálta népfront-politikustól a németek 
előtt hajbókoló vichy-i államférfi szerepéig 
ragadja , a közbeeső fokok lépcsőzetes, de 
fe l tar tóztathatat lan züllését illusztrálják. 
Szellemi arcát kiegészíti magánéletének i al-
iege, a szerelmeskedő és inyenc, falánk 
öregember képe. Paul Tessat gerinctelen 

alakja mögött komor férfiak alakja vonul föl, 
Breteuil a tűzkeresztesek vezére pontosan 
tud ja célját, a munkásosztály, a demokra-
tikus jogok gyűlölete ad energiát tervei 
szívós, makacs keresztülhajszolásához. Fő-
ként az ifjúság rossz hajlamaira épít, agresz-
szív, kegyetlen katonás szellemet terjeszt , egy 
rendőrállam képét fonja körül középkori 
glóriaval. Szerepe az évek során nöivekszik. 
A francia íasizmus vezéralakjai a háttérből 
nyomakodnak előre s az árulások mesterien 
szerkesztett mechanizmusát hozzák működés-
be, melynek kerekei között foszlányokká sza-
kadoznak a polgári liberalizmus szóvirágai. 
Auguste Viard, »szocialista« miniszter, aki 
ellenzi a spanyol polgárháborúba való 
beavatkozást, megtagadja a „segítséget a 
szorongatott köztársaságiaktól. Ősz aggastyán 
ő, aki emlékekből és békítgető, lapos sirá-
mokból táplálkozik. Érzékeny inűvészlélek, 
ritka képek gyűjtögetője, aki elvonul a 
vihar elől s kész rezignáltán meghajolni az 
erősebb előtt. Alakja a munkásáruló politi-
kai párt jelképévé magasodik. Jules Dessére, 
az energikus nagyiparos osztozik f a j t á j a 
minden hibájában, de nem veszett ki szívé-
ből az emberiesség és hazaiiság minden 
szikrája. Ilyenek is voltak. A megaláztatás és 
reménytelenség napjaiban golyót küldszívébe 
egy magányos dombon, valahol Vichy 
körül. 

Denise Tessat kiszakad családja köréből, 
nem bírja tovább ot thonának képmutató, 
aljas légkörét. Némileg emlékeztet a Vihar 
Mado-jára, vagy Aragon Cécile Wisner-ére. 
Sorsa Michaud-val, az intelligens munkás-
fiúval köti össze, akihez mély és áldozatos 
szerelem is íűzi. Michaud Spanyolországban 
harcol, részt vesz a munkásmozgalomban, 
mint öntudatos kommunista vezeti át sze-
relmesét egy i:ireretlen, sze tb é s e r r t e r i t b 
világba. Üldözötten, nehéz körülmények 
között is vállalják a küzdelmet. A káosz és 
szervezetlenség kavargó világában keresik és 
valósítják meg a rendet, szer/ezik, gyűjt ik 
az erőket. Ennek a nehéz életnek is megvan a 
maga poézise. 

Erenburg linóm ecsettel festi a hosszú idő 
óta egymástól elszakított két szerelmes 
találkozásának igénytelen szavai mögött rejlő 
belső harmóniát , a léleknek azt a csendjét, 
mely nagy tet tekre hevít, amely kizárja a 
cselekvést gátló, annyira jellemzően »mo-
dern« érzelmi anarchiát . Pierre Dubois, a 
fiatal, haladó szellemű mérnök is ott dolgo-
zik, küzd azoknak a sorában, akik a f ran-
cia nemzet sorsának méltó hordozói. A tétlen 
csöndben farkasszemet néző frontvonalak 
mögött oltja ki ma jd életét egy gránát . 
A háború megköveteli a maga áldozatait és 
a lövedékeknek nincsen ítélőképességük. 
A hazájukat szerető francia katonák tud t ák 



és vállalták ezt, sőt a zászlót régimódian 
tisztelő öreg tábornokok is, de az elvtelen és 
gyáva vezetés megtagadta tőlük a becsületes 
harc jogát és lehetőségét. így maradt egyedül 
és özvegyen Agnès, Dubois felesége, kis-
fiával, mint sok francia anya, kiknek el 
kellett takarniok gyermekeik szemét, hogy 
ne lássák a Diadalív alatt menetelő ellenséget, 
hogy ne lássák Franciaország szégyenét. 

Erenburg regénye művészi igénnyel ön-
tö t te tömör formába ennek az emlékezetes 

kornak az életét. Sorait melegen színezi 
Párizs és a francia nép ismerete és szeretete. 
Mesterien bontot ta ki a bonyolult cselek-
ményt , bár helyenként nem tudta elkerülni 
az események gazdag talajából fakadó túl-
telítettséget. Az író szavai súlyosan,aktuálisan 
csengenek napjainkban is. Együttérzéssel 
figyeli az olvasó Párizs sorsát, azét a Párizsét, 
melyre valamikor egész Európa »vigyázó 

-.j.. vetet te . 
Wéber Antal 
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