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tatkozik be. Mind a három jelenet az 
emberi életnek egy-egy mélyértelmű 
problémáját eleveníti allegorikus képpé. 

Az elsőt a könyv címe jelzi s benne 
az író a maga életén keresztül az i f jú 
embert mutatja meg, aki elindul ke-
resni az élet értelmét: A nehéz küzdel-
mek és gyakori elbukások sem tudják 
megakadályozni célja elérésében az 
elszánt if jút, aki hitének ütött-vert 
aranyaimáj át megedzett fényben csil-
logtatva üli meg a visszaemlékezés 
Lázár-lakomáját a költészet forrásánál. 

«A kettős árnyék» című második kép 
az Élet-városban dúló örök harcokat 
jeleníti meg, amelyek a különféle em-
beri szenvedélyekből származnak. Az 
örök harc jegyében indul meg az egy-
másra utalt lelek és test is a maga út-
ján, míg a világosság mámoros győ-
zelme egybeolvasztja őket és megszüle-
tik «a testet öltött isteni gondolat». 
Ez a harmónia teszi a testet és lelket 
emberré, aki bátran neki tud vágni újra 
meg újra az életnek. 

Hasonlóan az élet mélységéből föl-
merülő szimbolikus kép ragyog a 
«Nagy vizek vándora» című jelenet 
költői prózájában is. Az i f jú embert — 
Juvenalist — az anyai szeretetnél is 
erősebb vágy kiragadja az élet tenge-
rére, ahol ezernyi veszéllyel dacolva, 
hajótörést szenvedve is megtalálja az 
élet szépségét, annak szeretetében, aki 
neki áldozza a maga életét. Közben 
az i f jú férfivá edződik s a kikötés után 
visszatekintve, szépnek lát mindent, 
ami volt és megnyugvással néz a holnap 
elé, amely már a gyermeküké. 

A fölvetett problémák,természetük-
nél fogva, annyira mindnyájunkkal kö-
zös, örök kérdések, hogy újszerűségük 
csupán az író stílusából magyarázható. 
Valami megható líraiság s a belőle 
kicsendülő elszánt optimizmus, a ki-
fejezésnek természetes, olykor szinte 
primitiv egyszerűsége a szimbolikus 
jelentés dacára is, a közvetlenség ere-
jével hat az olvasóra. Az író jellegzetes 
egyéni prózája szerves egységbe olvad 
a tartalommal és csak dicséretére 
válik, hogy stílus tekintetében Bunyan 
híres allegorikus művére, «A zarándok 
útjá»-ra emlékeztet. A rokonszenves 
bemutatkozás után bizalommal várjuk 
a folytatást. Gulyás Sándor. 

Retjényfordítások. Paul Morand : 
A gáláns Európa. A modern Sterne, de 
aki voyage sensuel-ről ír. Háború után 
vagyunk ; ma ösztönök az érzelmek, 
érzékiség a szerelem. A fiatal Barrés és 

vele a nyolcvanas évek fiatalsága 
érezni akart, minél többet és reflek-
tálni az érzései fölött. Morand nemze-
déke ingereket keres és irtózik az elem-
zéstől. Az utalás többet ér szemünkben 
a magyarázatnál, az ábrázolás nyersebb 
hatású, ha nem kíséri kommentár, a 
találó jelző, a definiáló szó többet mond 
a leírásnál. Gyors és közvetlen hatásra 
van szükség, amely mint a villanyütés 
éri az idegeket. Idegesen vibráló stílus, 
folytonos meglepetések, preciz pillanat-
képek, ötletek ; minden inkább, mint 
az elmélkedés kerülő útjai. A francia 
kritikusok a sleepingek irodalmának 
nevezik azoknak az új íróknak a 
munkásságát, akik csillogó intellektu-
sukat, fáradt érzéseiket és főleg ideges-
ségüket meghordozzák a mai Európa 
mondáin életében (e mondainség soha-
sem jelentett annyi nyugtalanságot, 
kiegyenlítetlenséget, mint épen nap-
jainkban) és számot adnak futólagos, 
színes élményeikről. Az elnevezés ta-
láló, de a szempont és a hangulati ér-
ték nem kielégítő, ha az irány két 
legfőbb képviselőjéről, Morandról és 
Criraudoux-ról van szó. Nem akarom 
most bolygatni, mennyire és hogyan 
hagyja el Giraudoux a számára kriti-
kailag kijelölt helyet, de megteszi ő is, 
mint Morand, akivel azonban egyéb-
ként nem sok hasonlatosságot mutat. 
Morand túlprodukciója — hogy így 
fejezzem ki magam — komoly tanulsá-
gokban áll, amelyeket azonban ő vilá-
gért sem vonna le, sőt amelyeket ügyes 
szemfényvesztéssel iparkodik eltün-
tetni. Ő a legmodernebb típusú mora-
lista, aki önmaga előtt restelli törek-
véseit. Megdöbben, hogy prédikátor-
nak fogják nézni és ezért bohóckodik. 
Fél, hogy tendenciát látnak benne, hát 
céltalanságot tettet. Szeretné ugyan, 
hogy komolyan vegyék, de nem akarja, 
hogy komolynak tartsák. Raffinált, 
hogy egyszerű igazságokra figyelmez-
tessen ; ahhoz nincs bátorsága, hogy 
egyenesen kimondja őket. Tulajdon-
képen írói kishitűség ez az álláspont, 
meghátrálás a súlyosabb, igazi feladat 
elől, tehát művészi hiba. A nagy író 
nem tér ki az akadályok elől, a leg-
nehézkesebb morális és intellektuális 
ballasztban kutatja fel a művészi pro-
blémát, nem ijedezik a művészietlenné 
válástól és csodálatosat nyujt ; példa 
rá Proust. Mindamellett Morandnak 
is igaza van a maga és a tehetsége 
szempontjából ; az erőlködés nem 
lenne erőfeszítés. És a közvetett ered-
ményt biztosan eléri felfokozott mű-
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vészi hatásaival. A «Rajnavidéki örö-
mök» című novellában egy francia 
asszonyka és egy német férfi flirtjét 
látjuk," de szinte észrevétlenül ráveze-
tődünk a két nemzet temperamentumi 
különbségére. A »Gyermekek keresztes-
hadjárata», a kötet egyik legérdeke-
sebb darabja; a szovjet eszméit a 
gyerekpolitikusok, a tizennyolcéves 
világmegváltók már elterjesztették 
Európaszerte, midőn Franciaországban 
szembetalálják magukat a »szkepticiz-
musukban, józanságukban, fösvénysé-
gükben, önszigorukban megingathatat-
lan öregekkel», »akik esernyőcsapások-
kal védelmezték függetlenségüket» és 
akiken nem fogott elmélet, büntetés 
és rögeszme. A szovjet mindenható 
megbízottja, a fiatal agitátornő, meg-
tanul játszani egy öreg rentier-től, 
játszani, ami ismeretlen fogalom volt 
eddig számára. Az ötleteken és e frap-
páns bonyolításon felül ellenállhatat-
lan erővel emelkedik ki itt, mint az 
egész könyvben, a francia polgár arca, 
a francia lélek, amihez Morand a 
nemzetközi vegyes társaságba kíváncsi 
melegséggel mindig újra visszatér. 

Mario Puccini: Megváltó bűn. Ba-
bits Mihály meleghangú előszavában 
naturalistának nevezi őt, aki túlment 
a naturalizmus céljain, régi eszközök-
kel új eredmények felé törekszik Ez 
igaz is, bár a régi eszközök akadályoz-
zák nála a teljesen új eredményeket. 
Egy kis papnövedék indul el" a ki-
választottság felé, de útjában szünte-
lenül megakasztják a szeminaristák 
felismert gyarlóságai, kemény, makacs 
és hitetlen nagyanyjának piszkos üz-
letei, főkép pedig — s e meglepő észre-
vétel a regény alapeszméjét villantja 
elő : saját bűntelensége. A fiúra ólom-
súlyként hat nagyanyja jelleme, míg 
rá nem jön, hogy gyűlöli, halálát kí-
vánja és hogy ez a gyűlölködő rossz-
indulat fogja megnyitni számára a 
szabadulás útját. A nagyanya végül 
meghal, a fiú újjászületik ; a bűn meg-
váltotta őt a gyötrő kétségektől. Mert 
Puccini felfogása szerint, csak az lehet 
szentté, aki vétkezett és az isteni ke-
gyelem a bűnösöket keresi fel és vilá-
gosítja meg. Ezt a gondolatot szolgálja 
a végig ízlésesen, tompítottan, bár 
kissé egyhangúan vezetett történet. 
Ám az az érzésem, hogy a bonyodal-
mak valahogy elsikkadnak, mielőtt 
élesekké válnának, a válságokból hiány-
zik a feszültség, a kétségekből az aggo-
dalom fojtogatása. A téma rokonsága 
eszembe juttatja Estansié : L'em-

preinté című szép könyvét. Ott szintén 
egy fiatal lélek vergődik, akiből foko-
zatosan kihal a hit, de akit egyre job-
ban hatalmába kerít a hivatás ; érzi, 
hogy képtelen szabadulni. A szemi-
nárium élete különös hatalommá nö-
vekedik, szinte felszívja magába a 
fiatal f iút ; behatol minden érzésébe, 
megragadja minden gondolatát és a 
felnőtt sem tudja felejteni azt, amire 
a gyermek szeme felnyílott. Puccini 
regényéből hiányzik ez a hatalmas erő, 
Puccini sokkal inkább naturalista író, 
hogysem ne ragaszkodnék a romantikus 
schémához, ahol az egyetlen kiválasz-
tott éli a maga csodálatosan gazdag 
életét a sok színtelen, közönbös és ki-
csinyes ember között. A kis Corleoni 
egyedül áll lelki gyötrődéseivel, körü-
lötte a szemináriumban csak egyéni 
és nagyon is földi érdekek kielégítése, 
apró jóllakások folynak, csak az ő 
arca néz az ég felé. A kontraszt, bár-
milyen kézzelfogható jó eszköznek lát-
szik is, itt csak gyöngítette a hatást; 
a fakóvá vált szemináriumi világ el-
vesztette minden alakító befolyását 
e fiú lelkére. Az író szüntelenül utal 
erre a befolyásra, szeretné valóságossá 
tenni, ám a probléma kisiklik kezei kö-
zül. Látjuk, hogy a fiú szenved, de egy 
elhatározott szenvedést érzünk meg és 
hasztalan keressük szükségszerűségét. 

E. Didring : A világpók. Puccini 
könyvében a bonyodalom gyakran idő 
előtt szétbomlik, de csak a lelki bonyo-
dalmak. Mit szóljunk azonban egy 
olyan kalandregényhez, ahol az írónak 
háromszáz lapon keresztül minden ipar-
kodása ellenére sem sikerül valami bo-
nyodalomhoz hasonlót teremteni. A fő-
hős egy rögeszmét kezd üldözni, ami-
ről végig nem derül ki semmi jelentős, 
szörnyű veszélyeken megy keresztül, 
amiket csak nagy munkával tud ön-
maga felidézni, láthatatlan ellenségek 
fenyegetik minden különösebb ok nél-
kül, utazik, leleplez, harcol, bár egész 
nyugodtan is maradhatna. Állandó 
lázas izgalom, kalandos fűtöttség ural-
kodik elvben a regény lapjain, de az 
olvasó mindebből semmit sem vesz 
észre; ő csak unatkozik. Az »izgal-
mas» történetet egy belészőtt szerelmi 
história van hivatva enyhíteni, de az is 
egészen érdektelen. Furcsa, rossz munka. 
Miért fordították le? Halász Gábor. 

Magyar Irodalmi Lexikon. Mult de-
cemberi számunkban ismertettük ez 
értékes és gyakorlati hasznúnak igér-
kező lexikon első félkötetét. Azóta 
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