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vele szemben tartózkodó férfi papír-
ízűnek tűnik fel. A Vjerecskájárói 
szóló későbbi részek is ilyenek. A ha-
lálosan szerelmes nő nehezen szökik 
meg attól, aki számára a legkedvesebb. 
Ezek azonban csak apróbb elírások s 
az olvasó előtt, mint nem mindennapi 
esetek, talán annál érdekesebbek le-
hetnek. 

Osváth Tibor stílusa könnyed, él-
vezetes. Könyve számottevő része 
annak a nemzeti emléknek, melyet a 
magyar hadifoglyok szenvedésének 
emelget az újabb magyar irodalom. 

Csanádi Balogh István. 

Sas és pillangó és egyéb állatmesék. 
(Mauks Ernő mesés kötete. A szerző 
kiadása.) Rövid másfél vagy két év 
alatt a második meséskönyvét bo-
csátja közre a szerző. Már első köteté-
ben : a Fogoly oroszlánok és egyéb állat-
mesék-ben is sok a mesemondó kész-
ség, ötletesség s általában a komoly 
irodalmi érték. Ezek az írói erényei 
még szinte fokozottabb mértékben 
jellemzik új kötetét: a Sas és pillangó 
meséit. 

Mauks valóságos művésze az állat-
meseírásnak. Témáival legszívesebben 
a étért való harc eszmekörében szeret 
forogni, az elnyomók és elnyomottak 
örök ellentéte izgatja s ezekből az üt-
köző erőkből meríti legmaradandóbb 
hatású ihletéseit. Trianon külön lapot 
kap ezekben a színes elgondolásokban. 
(Mesteri ebben a nemben A foxi és a 
kuvaszok c. mese.) Csak úgy zúgnak 
e vonatkozású dolgaiban a Clémen-
ceau, Tardieu, Benes, Titulescu-féle 
társaságnak szánt élesen sebző parity-
tyakövei. A nagy paktumszerzők: 
Kellog és társai sem kerülik el vég-
zetüket. (Érről szól a Dúvadak egyez-
sége.) Semmi emberi gazság nem rej-
tőzhteik el úgy, hogy ez a szemes író 
rajta ne üssön. 

Vannak aztán másfajta meséi is : 
elégikus elborongások, amelyeket hol 
a történelemelőtti időkben helyez el 

(A nehézfejű dinosaurus), hol a még 
meg sem született jövő számláját ter-
heli meg velük. (Az utolsó elefánt.) 

A boncolgató kritikának igazán ke-
vés dolga akad ezzel az eleven képzelő 
erővel szemben, amelynek elhitető 
ereje sem kisebb. Emellett nagy forma-
készség, a tárgyhoz illő valódi, hami-
sítatlan mesehang. (Ezt igazán csak 
ritkán véti el Mauks. Két-három zök-
kenést tudnánk mindössze említeni, 
így a különben jó Kakasviadal-ban a 
bevezető részt, ahol a nagyképzett-
ségű író a kakasviadalok barbár sport-
jának lélektani alapjait kutatja.) 

A kötet átlagos előkelő színvonala 
mellett is külön kell rámutatnunk az 
író : kutya- és vágómarhatörténeteire. 
(A két kóbor kutya. A vágóhíd felé. 
Kutyák egymás közt.) Aztán ki kell 
emelnünk különösen három mesét: 
A boát és a gazellát, A mélytengeri 
halakat és A farkas és a varjút. Ezek 
a legmélyebb és legérettebb darabjai 
a könyvnek. Különösen A farkas és 
a varjú megragadó színei komorságá-
val ; az esti ködbe vesző hegyoldal, 
elhagyott csatatér, frissen kaszált 
rendjei elesett katonáknak, fojtó vér-
gőz, előre sompolyodó ragadozók — 
a hősi halál vámszedői. Gyilkos sza-
tíra csillan meg a kötet befejező da-
rabjában : Az újénekű madarakban, 
amely a dekadens művészeti irányok 
nagyhangú apostolain vág végig a 
gúny szöges ostorával. 

A könyv általán igazi irodalmi ér-
ték. Mauksot a kötete alapján a ma-
gyar meseírás legjobbjai közé kell 
sorozni. Emődy László. 

Földi Mihály : Kádár Anna lelke. 
(Regény. Franklin-Társulat.) Előző 
munkáinak kiábrándító hatása elle-
nére is érdeklődéssel és nagy figyelem-
mel olvastuk el Földi Mihály új re-
gényét, mert a budapesti Pen Club 
bíráló bizottsága tudvalevően arra 
méltatta, hogy, mint a legutóbbi két 
esztendő regénytermésének legjobbja, 
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képviselje a magyar irodalmat a világ 
versenyén. 

Ez a döntés annak idején, azt mond-
hatnók : általános megütközést kel-
tett, mert hiszen Földi előbbi sok 
regénye mind azt bizonyította, hogy 
írójuknak nincsenek olyan képességei, 
amelyek igazán komoly eredmények-
hez segíthetnék. Kompoziciója mindig 
hiányos és megrokkanó volt, alakjai 
a papíron születtek és ott is lehelték 
ki életüket, ujságírói bőbeszédűsége, 
olcsó bölcselkedése, amellyel e papi-
rosfigurák rendesen meglepetésszerű 
sorsát galvanizálgatta, csak felületes 
olvasót téveszthetett meg. Széleskörű 
olvasottsága is a kelleténél jobban 
érződik meg munkáin és írásainak 
dzsungelében mindig megsejlenek az 
előtte járt nagyvad nyomai. Hol 
Dosztojevszkijre kell emlékeznünk, 
hol Wellsre vagy Francera, esetleg 
Shawra. «Övék az élet» című regényé-
nek például még a témája is rokon 
Shaw «Cashel Byron mestersége» c. 
regényének témájával. De nem ezen 
múlik. Inkább azon, hogy abban a 
harcban, amelyet Földiben az alkotó-
művész folytat az ujságíróval, végzet-
szerűen az utóbbi kerekedik felül. És 
most az a Földi Mihály, akit ilyennek 
ismertünk meg nem tudom én hány 
kötetéből, egyszerre megváltozott 
volna, és az alkotóművész szuverén ha-
talmával legázolta volna az olvasott-
ságát rutinírozottan föltálaló ujság-
írót, hogy a lelke legmélyéből fölhoz-
zon minden kincset, teremtő és ter-
mékenyítő gondolatot, magávalragadó 
víziót és remekművel ajándékozta 
meg a világot? 

Mindez nem történt meg. A «Kádár 
Anna lelke» is csak Földi-regény. 

Az öntudathasadásnak vagy sze-
mélyiség-megoszlásnak a problémá-
ját, eltérően a «Golyadkin úrtól», vagy 
«A gólyakalifától», Földi a Kádár 
Anna esetében úgy állítja be, mintha 
Kádár Anna testének is külön élete 
volna és a lelkének is. Regényét e két 

élet titokzatos és izgalmas harcának 
szánta. De e kettősség megérzékelte-
lése csak az első fejezetekben sikerült, 
amíg az ötletadta «ihlet» rövid lázából 
futotta. És ez csak Kádár Anna el-
indulásáig tartott. 

Kádár Anna, az egri ügyvéd hu-
szonkétéves leánya, szülei unszolására 
rászánja magát, hogy az általuk kívá-
natosnak tartott gazdag, pesti kérő-
höz feleségül menjen. De nem szereti 
őt. A lelke (jegyezzük ezt a második-
nak szánt én-t K 2-nek) Szebenyhez, 
a híres íróhoz vonzódik. K 1, vagyis 
Kádár Anna, a vőlegényével Pestre 
utazik, de ott K 2 kerekedik felül, 
és ezért elhagyja vőlegényét s először 
Szebenyékhez költözik, majd később 
egy kalandorregénybe illő, őrült tán-
coshoz szegődik, akinek partnere lesz, 
amíg Cannes-ban meg nem hal. 

Attól a perctől fogva, hogy Kádár 
Anna elhagyja vőlegényét, a kettősség 
voltaképpen megszünt, mert K 1 
mindvégig azt cselekszi, amit K 2 
akar. K 1 nem különálló én többé, nem 
cselekszik semmit, nem is történik 
vele semmi. K 1 csupán a mult, a 
báb, amelyből K 2, a világbarepült 
pillangó lett, holott a szerző mindun-
talan közbeékelt metafizikai érteke-
zései ugyancsak azon vannak, hogy 
a kettős én látszatát fenntartsák, 
mert ezekkel véli igazolhatni a regény 
kalandormeséjét, amely különben 
szóra sem volna érdemes. De éppen 
mivel a két én különválasztása nem 
sikerült, nincs elhitető erejük, monoló-
gok maradnak, cikkek, amelyek ri-
portok között folytatják magános 
életüket. 

A második kötetben a téma teljesen 
szétfolyik, a konstrukció roskadozni 
kezd. Mintha a szerző maga is meg-
érezte volna, hogy a probléma már 
megbukott, nem is tud mitévő lenni 
Kádár Annával, és ezért a Szebeny-
házaspárra helyezi az elbeszélés sú-
lyát. Az öregedő nagy író és a híres 
primadonna-feleség ismert kliséi egy 
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pillanatra sem elevenednek meg, és 
addig untatnak, amíg — hosszú, 
hosszú töprengés után — a szerző rá 
nem szánja magát arra, hogy a meg-
oldhatatlan problémát egy trükkel 
befejezze. Közben — tekintet nélkül 
arra, hogy már Anatole Francenál is 
olvastunk hasonlót és Zilahynak is 
van erről egy szép novellája — rész-
letes beszámolót kapunk arról, hogy 
tulajdonképpen mikor is hal meg egy 
ember. Továbbá némi tanulságokra 
is tehetünk szert és ez igazi érdeme 
Földinek. Amikor ugyanis a Szebeny-
házaspár Velencében üdül, tíz évi 
házasság után a színésznő újra be-
mutatkozik férj ének, hogy meghódítsa. 
Hosszadalmas lelki riportban tá-
lalja elő multját és igen találó szen-
tenciákban árulja el véleményét arról, 
hogy a sikerhez jutottak milyen vi-
szonyban vannak az irodalommal és 
a művészettel. Érdemes belőlük idézni, 
mert hiszen a regény szerzője : Földi 
Mihály. 

«. . . Vannak, akik gyártanak vala-
mely közszükségleti cikket — mondja 
a primadonna az írónak (és nem meg-
fordítva !) —, de bocsánat, az álom, 
a játék, az illuzió is közszükségleti 
cikk! És mi ilyen gyárosok vagyunk. 
Álmokat, illuziókat, játékokat gyár-
tunk. És meg is dolgozunk a pénzért! 
Miféle hit kell ehhez?» 

«Milyen hit kell Haggenmacher úr-
nak, hogy sört gyártson? Milyen hit 
kell a muranói üveggyáraknak, hogy 
ezeket a szép csillárokat gyártsák? 
Olyan, amilyen nekünk kell, hogy 
könyveket és színházat gyártsunk. 
Ez a métier-nk. Ez a foglalkozásunk. 
Ezzel csinálunk pénzt, ebből élünk 
és jól. És az egész világ ma így akar 
élni. Nézzen körül és azt fogja látni, 
amit én mondok. Nincs igazam?» 

De igaza van, mondjuk mi is, mert 
ez a könyv is ilyen hittel íródott, 
azért nem is ad sem érzelmi, sem 
esztétikai értékeket az olvasónak. 

Ám mégis csak meg kell gondolnunk 

a dolgot, mielőtt a végső megállapítá-
sunkat leírnók. Kellenek-e vajjon a 
ma közönségének a mély értékek, a 
művészi alkotások, vagy megelég-
szik a legföljebb szórakoztató, blöff-
mesére applikált riportokkal, amilye-
neket a sikert hajszoló rutin ró egybe? 
Ragaszkodhatunk-e még ma is azok-
hoz az ideálokhoz, amelyeket Flau-
bert, Tolsztoj, Dosztojevszkij plán-
táltak a lelkünkbe, holott azóta a 
repülőgépek már közelebb hozták vi-
lágok határait, és a futuristáktól a szür-
realistákig már annyiféle irodalmi 
szabadcsapat rohamozta meg a lélek 
kastélyait? Szabad-e a ma irodalmi 
termelésével szemben azokkal az igé-
nyekkel föllépnünk, amelyek a klasz-
szikus nagyságok olvastán épültek ki 
bennünk, vagy el kell vetnünk az 
örök művészi igazságban való hitün-
ket és azt vallanunk, amit Földi pri-
madonnája mond : «Annak van igaza, 
akinek véletlenül igazat adnak . . . 
Az igazság, a hit is szórakozás ma, 
és pillanatokig tart minden siker és 
minden igazság. Önző ez a nagy és 
szép világ és bolond, aki mélyen tö-
rődik vele.» 

Nem. Ezeket a megállapításokat 
nem fogadhatjuk el, még annak elle-
nére sem, hogy a Pen Club zsürije 
Földinek adott igazat. Mert véleked-
hetik így a primadonna vagy Földi 
Mihály, a szerkesztő, akikhez mester-
ségük csak a felszín tajtékját sodorja, 
ők ennek és ebből élnek. Iparosok. 
A kereslethez igazodnak. Ez a métier-
jük. Az alkotóművészetnek azok az 
igazán dicsőséges munkái, amelyek az 
egész emberiségnek szólnak, nem ipa-
rosok kezéből kerülnek ki, hitük és 
igazságuk nem pillanatokig tart. De 
ezt fölösleges is magyarázni. 

Annyi bizonyos, hogy ma csak-
ugyan mindenre akad publikum. De 
aki az irodalomban művészetet keres, 
azt nem tántoríthatják el sem a lát-
szat-sikerek, sem a különféle jelsza-
vak, amelyek amúgyis csak egy ha-
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nyatló kor pörsenései, nem kápráz-
tatja el a felszín és hamarosan tisz-
tában lesz azzal, hogy az a riport-
irodalom, amelynek Földi is egyik 
művelője, csak tiszavirágéletű. Éppen 
ezért elfordul tőle és olyan könyvek 
után nyúl, amelyeket a művészetben 
való szent hit keltett életre. 

Mindenesetre sajnálatos, hogy a 
Pen Club zsűrije a «Kádár Anna lelke» 
mellett döntött és ugyanakkor Szit-
nyai Zoltán «Lángoló hegyek» című 
regényét észre sem vette. Pedig ez 
az utóbbi valóban művész kezéből 
került ki. Ha a Pen Club egyik juror-
jának kritikáját olvassuk erről a 

könyvről, szinte érthetetlennek tet-
szik a mellőzése. Csak egy mondatot 
idézek ebből a kritikából: «A család-
nak s benne az egyes személyek egy-
máshoz való viszonyának rajza több 
az írói bravurnál, apró árnyalatokig 
át van érezve és újraalkotva.» Ezt 
a mondatot például Földi egyetlen 
regényével kapcsolatban sem lehetne 
leírni. 

Hát akkor miért? Csak azért, mert 
«annak van igaza, akinek véletlenül 
igazat adnak?» Az irodalmi érvénye-
sülés is szerencse dolga? Ha igen, 
akkor csak gratulálni tudunk. 

Majthényi György. 
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