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még alig tud írni-olvasni, huszonegy éves korára pedig nemcsak művelt, hanem 
kiváló tudományos és irodalmi képzettségű emberré is lett, aki pl. jót mosolyog, 
mikor egy vén ex-színész a «Cyrano» című színdarab szerzőjének Coppét hiszi. 
A szerző it t is nagy buzgóságot fejt ki ennek a csodálatos fejlődés mozzanatai-
nak a reálisztikus módszerű megokolása terén ; felhívja a figyelmünket, hogyan 
betűzget János első olvasmányként egy kalendáriumot s hogyan olvasgat 
később «rengeteg» könyvet, de hiába, ez a három év alatti fejlődés csak nem 
válik valószínűvé egy fél-analfabéta parasztgyereknél, kivált egy olyan testet-
lelket kimerítő vad hajszában, amilyet János az anyagi függetlenség gyors 
kivívásáért folytat. Ellenben mindez hihetőbbé válnék, ha az író jobban meg-
hagyta volna témáján a naiv származás hamvát. 

Egyébként szerzőnk nagy tudatosságú módszerének előnyei is vannak. 
Ilyen pl. a szerkezeti tömörség és arányosság. A regény két, pontosan egyenlő 
félre, mind a két rész egyformán tizenkét fejezetre oszlik. A tömörségre való 
törekvésnek van része abban is, hogy a cselekvény időtartama olyan rövidre 
van szabva. Bámulatosan meg tudja őrizni szerzőnk a cselekvény útirányát 
bárminő fölösleges félrekanyargástól ; végigmegyünk az Alföldön, Budapesten, 
Európa sok nagy városán, anélkül, hogy az artista-élet szűk körén úgyszólván 
csak egy pillanatra is túllépnénk. A téma majdnem légüres térrel van elkülönítve 
a jelenkori állami, társadalmi, szociális életviszonyok kábító bonyolultságától. 

A regény stílusának tiszta magyarosságát öröm olvasni, minden sora 
rávall szerzőnk alföldi származására. De nemcsak magyaros ez a stílus, hanem 
a költőiség számos oldalát is megragyogtatja. Egészében véve az olcsó hatások 
keresésének mostani fertőzött világában a magasabbrendű, nagyszabású költői 
vállalkozásnak tiszteletreméltó példája. Zsigmond Ferenc. 

Semmibe ívelő hidak. Fehér Gábor 
regénye. Nyiregyháza, 1929. A regényt 
preludium előzi meg. Milliók állnak a 
nagy vizek partján. A csonkák és el-
esettek véréből épülő nagy híd pillérét 
bámulják, amint összeér a messzeség 
ködéből induló túlsó part ívével. Ez 
az ív az Ember fiáé, aki az összeérő 
híd dicsőséges fokán hirdeti a tiszta-
szívűek boldogságát. Ja j a bűnös 
millióknak, a hazugoknak, mert ezek-
nek hidjai beleomlanak a semmibe ! 

E szabadversre emlékeztető, áhí-
tatos, evangéliumi, de művészileg na-
gyon is általános és bizonytalan kezdet 
után elevenebb jelenet kapja meg ér-
deklődésünket. Fekete Sándor hadnagy 
kalandos módon találkozik a kis Bartha 
Katóval, az éjtszaka sötétségében, egy 
vonatban. A leányt tulajdonképen egy 
önkéntes freiter üldözi s a menekülő 
leány ép a hadnagy üres szakaszába 
toppan be, aki természetesen nagy elő-
zékenységgel ajánlja fel segítségét a 
feltünő szőke szépségnek. A segítség 
nagyon is kétes, mert mikor a 23 éves 
ifjú tiszt — az önkéntestől kellő infor-
mációt nyerve — visszaperdül kocsi-
jába, oly merészen viselkedik a sze-
gény kis leánnyal szemben, hogy az 

kénytelen a szakaszt elhagyni s csupán 
becsületszó ellenében tér vissza. 

Ehhez a hídfőhöz támasztja esemé-
nyeinek további pilléreit a szerző. Több 
híd íveit látjuk párhuzamosan lebegni, 
a hadnagy mellé másnap délben ki-
ugrik a megrekedt kávédarálóból egy 
zömök, fürge ember, piros arccal, he-
gyes kis bajusszal : Pikó ez, a pucer. 
Gyorsan megborotválja az urát, aki 
most már megcsinosodva folytatja a 
tegnap éjjel abbamaradt ostromot. 
A leány a váróterembe illant az alvó 
tiszt elől, ott néz ki az üvegajtó mögül. 
Hosszú párbeszéd következik, a had-
nagy háborús szenvedéseit vágja sze-
mébe a régi etikettet tartó úrileány-
nak s ezzel szakaszába — visszakény-
szeríti. 

Nem sokáig örülnek egymásnak, mert 
a melegedő helyzetbe beront a pucer s 
feltárul előttünk a regény egyik leg-
jobb jelenete. Kint az állomás túlsó 
végén nagy csődület. Verekedés kato-
nák és civilek közt. Egy öreg ember 
véresen fekszik. Tanyáján éhes kato-
nák meglopták egy félbornyú erejéig 
(mert a másik fele az öreg paraszték 
kezében maradt !) s emiatt az egész 
kavarodás. Miután Fekete Sándor igaz-
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ságot tet t (s ez az ítélet becsületére 
válik !), szakaszában a leánynak már 
csak hült helyét találja. Nem esik két-
ségbe, hanem vállára üt a pucernek : 

— Sebaj, fiam ! Megyünk utána ! 
És betoppannak a kis Tóvölgybe. Ott 

áll a leány ősi kúriája. Dzsentri család, 
tele adóssággal, túlfinomult idegzettel : 
a ragyogó mult erőtlen árnyéka. Fe-
kete Sándor sorsa hasonló : ő is lelké-
ben őrzi már csak az elúszott száz-
holdakat. A hadnagy a bemutatkozás 
utáni nehézségeket már-már eloszlatja, 
már-már győz, már-már övé a szép 
leány, midőn kitör belőle harctéri 
nyers természete, mely sikerült ellen-
tétet képez a tóvölgyi elszigetelt úri-
család anachronizmusával. Bartha 
Katót a mohó ölelés visszariasztja, a 
család jól kiszámított anyagi okokból 
amúgy sem kedveli az if jút és ezzel a 
híd — a semmibe ível. Az arany sza-
badságnak vége, mennek visszafelé a 
bizonytalan harctérre, csak Pikó lép-
ked megelégedetten : az ő pillére szi-
lárd, az ő romlatlan, ősi ösztönének 
elég volt az a néhány nap, hogy erős, 
tenyeres-talpas Zsófiáját, a ház sza-
kácsnéját, örökre magához láncolja. 

E néhány sornyi tartalmi összefog-
lalást, mely már némiképen kritikát is 
éreztet, ki kell egészítenem még a kö-
vetkező megjegyzésekkel. Feltünő az 
előadás egyenetlensége. Fehér Gábor 
ért ahhoz, mint kell elevenné tenni a 
cselekvényt. Nagyon sok oldala egé-
szen leköti érdeklődésünket. Annál in-
kább kellemetlenül érint párbeszédei-
nek terjengőssége és absztraktsága. 
Legjobb soraiból fel-felrémlik valami 
nagydeákos egyéni íz, az ősi kollégiu-
mok tradicióin táplálkozott őszinte 
szókimondás zamatossága. Sajnos, re-
génye többet akar markolni, mint 
amennyire lényege elhatárolja. A lé-
nyeg egy háborús katonakaland : egy 
tiszt és egy közlegény sorsának felleb-
bentése. Fehér Gábor ezt a kalandot 
korregénnyé szeretné kitágítani. It t a 
tévedése. Ez nem sikerült neki. A re-
gény sokkal többet érne, ha megelé-
gedne a kaland kereteivel. Akkor befe-
jezett lenne és tökéletes. Igy kísérlet, 
torzó, felemás alkotás. 

Ez a mindenáron kereten-túli törek-
vés hozza létre a kevésbbé sikerült 
alakokat. Erőltetett a kis Cséry Magda 
portréja : túlságosan is céltudatos, 
pszichológiai elhitető erő nélkül. Nem 
is veszem sorra a többi alakokat. It t 
csak annyit jegyzek meg, hogy a dolog 
túlméretezett természetéből kifolyólag 

sok a konvenció Fehér Gábor regényé-
ben : alakok merülnek fel, akiktől nem 
gazdagodik lelkünk kincstára. Beszél-
getések folynak, de nem nagy beszél-
getések, értékjelzés szerint. Doszto-
jevszkij ék is megeresztik olykor a tár-
salgás gyeplejét, de nem úgy, ahogy pl. 
a könyv 66-ik oldalán Katóka és 
Fekete Sándor. Ezzel a példával kon-
krét módon utalok észrevételemre. 

Katóka kezében egy piroskötésű 
könyv van, valami háborús antho-
lógia. A hadnagy irtózik az ilyesmiktől. 
Utálja a háború verskomédiásait. S a 
leány így szól : 

— Hát kit szeret az ujak közül? 
Talán csak nem . . . 

— De igen — felelt a fiú komolyan. 
— Épen ezért nevetségesnek tartom 
ezeket a kis citerázó iparos céheket, 
most, mikor a költőkirály búgatja fe-
lettünk a magyar sors orgonáját. Ki 
ne mondja a nevét, mikor azt a köny-
vet, azt a papirost a kezében tar t ja ! 

Ilyen kvalitású eszmecserék kergetik 
egymást Fehér Gábor regényében. 
Boncoljam-e, hogy ezeknek mélysége 
nem több a kroki-mélységnél? Pedig 
még az igazán mély «betétek» is csupán 
enyhítik egy művészalkotás szerkezeti 
kilengését, de így . . . 

Végzetes tévedése ez nagyon sok 
korunkbeli (és hajdani) regénynek. Ha 
még az analizis, a pszichológiai stra-
tégia imponáló szövevényét nyujt ja is 
egy műalkotás, akkor is inkább a bá-
mulat némasága fog el, mint a meleg 
rokonérzésé, — még ez sem feledteti 
a regény homunkulus-voltát. Fehér 
Gábor — ezt a regényét tekintve — 
távol áll az intellektusnak mindent szét-
szedő és összerakó erejétől. Lelke egy-
szerű, jóízű vagy fanyarízű látásra 
hajlik, ezért következő regényében ezt 
az oldalát kell megragadnia s minden 
intellektuális salaktól mentesen meg-
formálnia. Gulyás Pál (Debrecen). 

Jack London : A mayák kinese. 
(Athenaeum.) Jack London nálunk 
igen olvasott író, műveit már sorozatos 
kiadásban adják ki : ime, e munkája 
is, mint «összes műveinek» XV-ik kö-
tete kerül a közönség elé. Ez legalább is 
szokatlan jelenség nálunk : Tolsztoj-
nak vagy Ibsennek később jutott e 
szerencse s soká kellett várakozni más 
európai nagy íróknak is, míg műveiket 
az alkalomszerűség felszínre vetette 
s közülük egyik-másik teljes kiadást 
ért. Jack London csekély tíz esztendő 
alatt tette meg ez amerikai tempójú 
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