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terrorral lehet. A szerző legszívesebben 
a széles általánosság és a felelőtlen 
általánosítás kényelmébe süpped. A vö-
rösök általában ravaszok, céltudato-
sak, hősiesek ; a fehérek általában lom-
hák, félénkek, léhák. Általában. Mir-
kin, a zsidófiú, aki mindig irtózott a 
fegyverektől, a forradalom napján ka-
tonai parancsnok lesz, valóságos stra-
téga. S aztán végeredményben sejtel-
münk sincs, hogyan győzték le a vörö-
sök a moszkvai polgári csapatokat. 
Egyszer csak kiderül, hogy ők a hely-
zet urai. 

Alig egy-két momentuma akad a 
könyvnek, melyben Schalom Asch 
igyekezete írói munkává emelkedik. 
Első mingyárt a regény indulása. 
A moszkvavidéki ősz leírása s Andreje-
vics Vaszilj, szapiankai földbirtokos 
alakja, szép és jó. Szerencsés ötlet volt 
egy szálloda keresztmetszetén felvetí-
teni a különböző emberek vagy inkább : 
osztályok változóan kavargó indula-
tait, félelmét, izgalmát, ujjongását a 
forradalom napján. Helyesen meglá-
tott alakokat mutat be a bolsevikok 
nagygyűlésén, de . . . De ezek az ala-
kok és ezek a helyzetek később telje-
sen elsikkadnak, ellaposodnak. Az al-
kotmányozó nemzetgyűlés megalaku-
lásának és szétkergetésének fakó, felü-
letes, elnagyolt rajza valóságos írói 
bűntett : vidéki hírlapocskák report-
nívóján mozog. 

Olvasás közben százszor felötlik a 
kérdés : mit akart ez az ember? Re-
gényt, krónikát, népszerű ismertetést? 
Vagy ifjúsági elbeszélést? Mert hogy 
a mese «tanulságos», azt minduntalan 
érezzük. De kinek? Kiknek? 

Schalom Asch jiddis író. Kis nép, 
jelentéktelen nyelvterület, kezdő iro-
dalom írója. Annak a lengyel-orosz 
nemzeti kisebbségnek, mely ezen a 
nyelven ír, beszél és gondolkozik, ez 
a «regény» lehet tanulságos és lehet 
jó és lehet nagy — de Európának? . . . 

A «Moszkva» nem Moszkva. S a 
«Három város» kevesebb, mint a «Két 

város». Dickensnek, úgy véljük, mégis 
csak könnyebb volt. Nem akart tanul-
ságos mesét. Csak — mesét. 

Szakáts László. 

Hemingway Ernest regényei. Az 
olyan íróról, mint Hemingway, az 
ember nem tudja, hallott-e vala-
mit, vagy sem. Valószínűleg, amit hal-
lott, nem volt sem túlságosan jó, sem 
túlságosan rossz. Tény, hogy franciára, 
németre már több művét lefordítot-
ták. Úgy rémlik, mintha egy jónevű 
és megbízható kritikus dicsérte volna. 
Ez azonban nem biztos. 

Most az ember kezébe veszi egyik 
könyvét és lapozni kezd benne úgy, 
ahogy Joyce mondja : húsz lapból 
olvas tíz sort. A bekezdések elejét és 
végét. Szavakat ragad ki. A huszadik 
lapon az egyik mondatot végigolvassa, 
aztán le a lap aljáig. Fordít. Dialógus 
következik, aztán egy leírás. Új alak 
jelenik meg. Mire feleszmél, már az 
ötvenediken van. Nem teszi le. Száz. 
Kétszáz ; elolvasta a regényt és ke-
resni kezdi a többit. Egy hét alatt 
elolvas négyet. Ez Hemingway. 

Jelentéktelennek látszik. Nem a 
különösség vonz benne. De bele kell 
kapni. Ragad. Végig kell olvasni. És 
pompásan mulattat. Az ember bizal-
matlan — csalást szimatol. Azt hiszi, 
hogy kellemesen tálalt üresfejűség. Jó 
stílusban írt tehetségtelen ponyva. 
Van is benne valami. De a regények 
társalgása franciásan könnyed. Csupa 
felszín — de elragadó. Amerikai. 
A «Th Sun also rises» Párisban és 
Spanyolországban játszódik le — de 
tulajdonképpen nincs is meséje. Fecse-
gés. Azonban olyan fecsegés, amiért 
mindenki feláldozza éjszakáját. —̂  
A «Farewell to Arms» egy amerikai 
önkéntes regénye az olasz fronton. 
Háborús regény. Milyen távol Renn-
től, Remarquetól, Mottram-tól! — 
A «Men without Women» elbeszélései 
annyira primitívek, hogy csaknem 
éretlenek, mégis élvezhetők. Többi 
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könyve is. Nagyon elmés, vérmes, 
egészséges, pompáskedélyű, jólnevelt 
amerikai beszéli el így kalandjait a 
klubban. A közvetlenség netovábbja. 
Hallani a hangját, látni gesztusát, 
érezni mit, mennyit és hol hallgat el. 
Csupa rövid szó. A dialógus pattog és 
szikrázik. Lendület, vidámság, élet-
öröm. Nem több, mint zsurnalizmus, 
de ilyen zsurnaliszta csak egy van : 
Hemingway. 

Mi magyarázza meg ezt a hatást? 
Először is az az embertípus, amely-

hez Hemingway tartozik. Fiatalos, 
egyfajta reneszánsztípus : Amerika 
legértékesebb emberfajtája. Két kézzel 
kap minden öröm után, bánatait ha-
mar legyőzi. Bohém. Ártatlan, erős, 
friss, okos. Csupa egészséges ösztön, 
pezsgő vér. Szomorúsága is a gyer-
meké : egy pillanatig sír, hogy elvet-
ték játékát, de már újat talált és köny-

nyeit elfelejtette. Típus : a gyermek. 
Élete : a játék. Művészete : a vidám-
ság. Világnézete : az öröm. 

Ennek a gyermekembernek típusa 
a regényekben és novellákban tökéle-
les teljességgel jelenik meg. Élvezi a 
vasutat, hajót, autót, szállót, ruhát, 
a — technikát. Rengeteget eszik és 
iszik. Társas és nagyszerű barát. Min-
dig körül van véve néhány «famous» 
emberrel, akikkel pompásan szórako-
zik. Mindig szerelmes és a nő, akit 
szeret, ugyanolyan vidám, enni-inni 
szerető, legyőzhetetlenül egészséges, 
gyermek, mint ő. Problémái nincse-
nek. Ha valami bántja, leissza magát, 
nagyot alszik s reggel azt mondja : 
tegnap nem jól éreztem magam. A pro-
bléma betegség. Az egészség : öröm. 

Az öröm : enni, inni, beszélgetni, 
utazni, szeretni. Nagyon egyszerű vi-
lágszemlélet, de nagyon amerikai és 
nagyon igaz. 

A felszín nem mindig takar ürt. 
Hemingway felszíne alatt sajátos élet 
lüktet. Amerika. Ez nem Dreiser ko-

mor állati erőfeszítése ; nem a Lewis 
által lenézett nagyképű semmi ; nem 
Sinclair gaz és felháborító kapitaliz-
musa. Egy új társaság. Az emberi kap-
csolatoknak új módja. Ebben a társa-
ságban új értelmet nyer a pajtásság, 
barátság, rokonság, szerelem. 1880 kö-
rül Európa Gogol és Dosztojevszkij 
regényeiből megismerte Oroszország 
újfajta társaságát, azt, ahogy az oro-
szok egymásközt és egymással élnek, 
ahogy egymásba belekapnak, marcan-
golják egymást, elemzik, szétszedik, 
kínozzák egymást. Ez jellegzetesen 
orosz. Hemingway regényeiből, mintha 
az új amerikai társaság első körvonalai 
bontakoznának ki. Az a mód, ahogy 
az amerikaiak egymás közt élnek, 
ahogy egymáshoz tartoznak és egy-
máshoz tartozónak érzik magukat, 
ahogy beszélgetnek : röviden, közhe-
lyekben, «kétszáz szóból álló szótárral», 
de mindent elmondva, ahogy küzde-
nek és ahogy szeretnek. 

A Dosztojevszkijjel való egybeve-
tés nem azt jelenti, hogy Hemingway 
bármiféle tekintetben is számot tart-
hatna arra, hogy Dosztojevszkijjel 
párhuzamba állítsák. Akármilyen ra-
gyogó elbeszélő, akármilyen pompás 
embertípus és akármennyire kiérzeni 
belőle az új amerikai társadalom hang-
ját — nincs sokkal több jelentősége, 
minthogy szórakoztatni tud. Annyira 
és olyan jól, hogy végül az ember 
nemcsak hálát érez iránta, hanem egy 
kicsit meg is szerette. 

Ez a dolog emberi része. Ami a 
művészi részét illeti : Hemingway szü-
letett művész. Kétségtelenül kisrangú. 
De művész. Nem dilettáns. Stílusa 
fegyelmezett, nyugodt, sohasem pon-
gyola. Nem hamisít, nem nagyzol. 
Nem akar megtéveszteni. Nem lát-
szik többnek, mint amennyi. Ott és 
abban, amit csinál, otthon van. Kedv-
vel csinálja és jól csinálja. Ez pedig 
minden körülmények között elég. 

Hamvas Béla. 
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