
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

BOILEAU, A PARNASSUS T Ö R V É N Y H O Z Ó J A . 
Születésének 300-ik évfordulójára. 

Az idő óramutatója Mindenszentek ünnepén háromszázadszor szalad 
el Boileau születésének napja felett. Sokan fognak ezen az évfordulón vissza-
emlékezni reá Franciaországban és annak határain túl is, mert méltóvá tette 
őt erre az a hely, amelyet neki az utókor a Napkirály fényes századának leg-
nagyobbjai Corneille, Racine, Molière és Lafontaine mellett kijelölt. 

A férfikorban kifejlődő képességek és lelki tulajdonságok gyakran már 
a gyermeknél mutatkoznak. Boileau-ra ez nem áll. Azt tudjuk róla, hogy 
hallgatag és félénk gyermek volt, kiről apja egyszer ezt mondta : (Jó fiú, ki 
soha életében másról rosszat nem fog mondani». Ebből a jó gyermekből, kit 
apja előbb a papi pályára szánt, lett később, amikor független anyagi helyzete 
megengedte, hogy a kenyérkereső foglalkozásoknak hátat fordítson, — a 
XVII. század nagy szatirikusa. 

Aki végigolvasta Boileau tizenkét hátramaradt szatiráját és a költő 
egyéb műveit is, meg fogja állapítani, hogy Horatiusnak ez a követője, kinek 
francia földön is meg volt a maga elődje Mathurin Regnier személyében, 
akkor mutatkozik igazán nagynak és eredetinek, amikor századának rossz 
költőit állítja pelengérre. Ostorozza ő is korának erkölcseit, gúnyja nem 
kíméli az asszonyi nemet és az emberek gyarlóságait, mindig és mindenütt 
visszatérnek azonban Cotin, Coras, Chapelain, Pradon és más rossz költők 
nevei, kik ma már mind az elfeledtek közös sírgödrében nyugodnának, ha 
Boileau versei nem állítottak volna nekik külön fejfákat. Valahányszor 
ezekre és az ő selejtesekként jellemzett műveikre kanyarodik a vers, magunk-
hoz közel érezzük Boileau szívverését, mint azét, ki a neki legkedvesebb 
tárgyról a legőszintébb közvetlenséggel beszél. Kitűnő példája ennek egyik 
hosszabb műve : Le Lutrin (a Pulpitus). Ezt a kis humoros eposzt fogadás-
ból írta Boileau. Vállalkozott arra, hogy egy egyházi személyek között fel-
merült apró nézeteltérést több énekre elnyujtva költőien fog feldolgozni. 
Cselekmény híján persze a Lutrin vontatott. Az itt-ott döcögő verssorokat 
azonban, mint az álló levegőt a friss tavaszi szellő, váltja fel az a jelenet, 
amelyben a két szembenálló párt egymás fejéhez hajigál egy könyvárusnak 
boltjában talált köteteket, ami persze alkalmat ad a gúnyolódásra a külön-
böző fűzfapoéták felett. 

Néhány kisebb óda és egyéb költemény után mint szatirikus kezdte 
Boileau pályáját. Szatirái azonban csak jóval keletkezésük után jelentek meg 
nyomtatásban. Szerzőjük, ki valamennyi kívülről tudta, maga terjesz-
tette őket különböző összejöveteleken élőszóval. Igy harcolt ő a gonosz 
poéták ellen, kiknek hada bitorolni akarta a Parnassust. Az ő baráti köré-
hez az igazán nagyok tartoztak : Molière, Lafontaine és főleg Racine, kihez 
a legszorosabb barátság fűzte. 

Az, aki helyesen bírálta el kortársait, sőt mint több műve bizonyítja, 
önmagát is, hivatott volt arra, hogy összeállítsa a költészet törvényeit. Az 
Art Poetique a már érett férfivé kiforott Boileau munkája és egyben a költő 
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legismertebb alkotása. Ez szerezte meg részére a Parnassus törvényhozója 
elnevezést, melyet neki az utókor adott. Szószerint értelmezni ezt az elneve-
zést persze hiba volna. Boileau nem állított és nem is állíthatott fel örök 
érvényű törvényeket a költők részére. Gördülékeny, könnyed és világos vers-
sorai, melyek közül több közmondássá vált, azokat a szempontokat tartal-
mazzák, melyeket az ő korában a jó költőknek figyelembe kellett venniök. 
Kétszázhatvan év alatt azonban, mely az Art Poetique megjelenése óta 
eltelt, az irodalmi ízlés gyakran módosult és bár a törvényhozó tekintélye, 
sok ellentétes kritika dacára, megmaradt, mindenben az általa felállított 
szabályokhoz alkalmazkodni már száz évvel később sem lehetett. Viszont 
az Art Poetique, a szatirák és a versben írt levelek kellemesen csengő rímei 
sok olyan költői elvet népszerűsítettek, melyek minden időnek szólnak. 

A Parnassus törvényhozója saját költészetében is az igazat, az őszinte-
séget tet te alapelvvé. Seignelay márkihoz írt sorrendben hetedik verses levele 
tartalmazza Boileau-nak ismertté vált mondását : «Csak az szép, ami igaz». 
Ezt a tételt ő mindig tiszteletben tar tot ta , sőt okunk van feltételezni, hogy 
még akkor is őszinte volt, amikor királyát magasztalta költeményeiben, 
akárcsak a hízelgők és udvaroncok, kiket mélyen megvetett. 

Az igaz, a valóság keresésével kapcsolatos Boileau-nak másik nagy 
erénye : a józanság, a francia bon sens. Gyűlölte a cicomát, a dagályosságot; 
mérsékletre és egyszerűségre intett. Nála a józanság uralkodik, mely sokszor 
még az egészséges költői fantáziát is elnyomja. 

Stílusa egyszerű, tiszta és világos. Röviden és érthetően fejezi ki gon-
dolatait, ami mindenesetre nehezebb és több munkát is igényel, mint az 
ellenkezője. Molière-hez írt második szatirájában mondja, hogy négy szó 
közül, melyet leírt, hármat rendszerint töröl. Költőtársainak az Art Poétique-
ben is azt ajánlja, hogy műveiket többször dolgozzák át . Róla tudjuk, hogy 
már megjelent művein az egyes kiadások között mindig simított és javított . 

Boileau a szigorú kritikus, költőtársainak kegyetlen bírája, műveivel 
nagy sikert ért még életében. Az ő korában és még azután is az ő munkái 
érték el a legtöbb kiadást. Nagy volt azoknak száma is, akiket megbántott, 
úgylátszik azonban megértették, hogy nem rosszindulatból, vagy gonoszság-
ból cselekedett. Amikor 1711-ben, dacára, hogy minden pompa nélkül temet-
ték, nagy tömeg kísérte utolsó útjára, egy járókelő megjegyezte : «Mégis 
sok barát ja volt ennek az embernek, aki mindenkiről rosszat mondott». 

Villani Lajos. 

Párisi levél az irodalmi életről. 
Botrány Montherlant regénye körül. — 

Az új Bernanos. 

A mi nyári hónapjainkban Páris-
ban nem áll meg a kultúra gépezete. 
Júliusban még iskolába járnak a gye-
rekek, szokott kávéházaikban és sza-
lonjaikban találkoznak az írók, a par-
lamentben valami heves nekiiramo-
dással a törvények egész seregét 
ha j t ja keresztül a kormány, a diva-
tos szerzők regényeik korrektúráját 

végzik és a halhatatlanok csütörtö-
könként összeülnek a Quai Conti-n, 
az Akadémia kupolája alatt, hogy 
döntsenek az esztendőnként szokásos 
jutalmat kapó százötven irodalmi 
mű felől. A kinevezések is csak augusz-
tusban jelennek meg és akkor ered 
meg a becsületrend kicsi piros szalag-
jának esője. Párisban csak akkor pi-
hennek, amikor a környékbeli erdők-
ben rőt-arany színűek már a faleve-
lek, a fák alatt megszaporodik a ne-
mes vad és az ember a nagy csend-
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ben megnyujtott testtel lesben ül és 
némán, egy pontra ügyelve, semmi 
mással nem törődve — vár. Amikor 
nálunk újra kezdődik a munka. Ad-
dig sűrűbben isszák hűsítő aperitifje-
ket és egészen behúzzák az ablak spa-
lettáit a nap elől. 

E nyáron is az Akadémia pályájá-
nak egyik olyan állomásához ért, 
melyről számot kell majd adnia a tör-
ténelemnek. Alig osztották ki a hal-
hatatlanok a jutalmakat és bocsátot-
ták útjára a nagy szótár nyolcadik 
kiadását, a Kupola alatt újabb gond-
felhők gyűltek fölébük : Mit tegye-
nek a megüresedett tagságok olyan 
nagyszámú jelöltjeivel. Többek kö-
zött két irodalmi karosszéknek nincs 
most gazdája s erre nem kevesebb, 
mint tizenhat olyan név adta be pá-
lyázatát, mely nemcsak az élő iroda-
lomban szerepel, de már irodalom-
történeti csengése van. Közöttük 
van Claudel is — Franciaországnak 
évtizedekig nagykövete, a modern 
misztikus —, aki legutóbb Claude 
Farrere-rel szemben húzta a rövideb-
bet és most Duhamel-lel és Paul Fort-
tal kell felvennie a versenyt. Bizo-
nyos, hogy a halhatatlanoknak nem 
olyan egyszerű most a helyzetük és 
a nehézségeket még azzal is fokoz-
ták, hogy jobbra-balra nyilatkozgat-
tak. Ezeket a nyilatkozatokat az ujsá-
gok felnagyították, a közönség tüs-
tént pártokra szakadt, irodalmi for-
radalomról rebesgettek és a népfront 
egyik minisztertanácsán nyiltan szó-
bakerült a reform gondolata. Meg 
kell reformálni az Akadémiát, nem 
azért, mert visszás dolog pályázat 
esélyeinek ilyen tiszteletreméltó fér-
fiakat kitenni, de mert mégsem lehet 
egészen az új humanizmus szelleme 
szerint való negyven ember autarkiája 
a francia kultúra folyamatában. Az 
aktualitások iránt igen fogékony 
Pierre Veber a Nouvelles Littéraires-
ben körülbelül ezekben a napokban 
írta meg ügyes cikkét a Rothschild-

Akadémiáról. E fantázia szerint a 
színházalapításáról emlékezetes Roth-
schild báró elégedetlen a mai akadé-
miai helyzettel s ezért olyan akadé-
miának az alapját akarja óriási áldo-
zatokkal megvetni, amely a francia 
és Goncourt között áll és az igazi, 
eszményi irodalmi társaság megvaló-
sulása. Ebbe az akadémiába senki-
nek sem kell pályáznia, érdemük sze-
rint hívják meg a legkiválóbbakat, 
akiknek az alapítvány fölényes élet-
standardot és munkalehetőséget biz-
tosít. Jellemző Veber komolykodó 
hangjára, de a párizsiakra is, hogy e 
cikk gondolatait tízezrek hitték való-
ságnak. Az érdeklődők levélözöne 
árasztotta el az illetékeseket, hiszen, 
ha valamikor, úgy most látszott el-
jönni a tökéletes intézmény létre-
hozásának ideje s Pierre Veber kény-
telen volt helyreigazító nyilatkozatot 
tenni. Csak mese volt, álomkép. — 
Nem, a Francia Akadémia statutu-
mait sem okmányok, de a halhatat-
lanok sem változtatják meg soha. 
A gall szellemiség őrségének szabály-
zata ma még örökkévalónak tűnik 
fel és mindössze annyi történt, hogy 
az akadémikusok megtanulnak hall-
gatni, hogy nyilatkozataikkal ne okoz-
zanak akkora vihart egy tojásrántot-
táért. S a novemberi választások, ha 
gondok nélkül nem is, mindenesetre 
simán zajlanak majd le. 

Az akadémiai probléma mellett 
ennek a nyárnak volt még egy széles 
felületekre kiterjedő eseménye — ki-
csit botránya is — Henri de Monther-
lant új regénye, Les junes filles. (Lá-
nyok.) Ez a könyv az 1936-os szen-
záció. Montherlant nem érdektelen 
ember. Fiatal még, jómegjelenésű 
férfi és különös vonzóereje van a nő-
olvasók nagyszámú táborában. Pos-
táját unatkozó asszonyok és ábrán-
dos leányok levelei duzzasztják fel 
nap mint nap. Van kritikusa, aki té-
nyekkel bizonyította be, hogy dilet-
táns, regényeinek arra az egymásnak 



785 

ellentmondó, lelki beállítottságára hi-
vatkozott mondatait idézte, amelyek-
ből az olvasó a műkedvelés határo-
zott bélyegét láthatta meg. Mások 
meg önfeledten tapsolnak neki. S íme 
most, ez az új könyve megint olyan, 
hogy a fanyar kritikusnak és a töm-
jénezőnek is igazat tud adni. Kényes 
problémája csak francia agyban szü-
lethetett meg : Vajjon elfogadhatja-e 
a férfi annak a nőnek a szerelmét, 
akit nem tud viszontszeretni? El 
kell-e egyáltalában fogadnia ezt a 
kéretlen szerelmet? S vajjon szabad-e 
a nőnek kezdenie? Szabad-e magát 
felajánlani? De a probléma megoldása 
is döntően francia. Könyörüljünk 
meg a nőkön. Ezért talált a francia 
olvasóban ez a probléma olyan ne-
hezen lecsillapítható visszhangra. Az 
egyik irodalmi folyóirat ankétet nyi-
tott meg. Megkérdezte Párisnak ma 
számottevő asszonyait, vajjon ember-e 
egyáltalában ez a Costa, akinek kö-
nyörületből el kellene fogadnia An-
drée Hacquebaut ajánlkozó szerelmét. 
S vajjon nő-e igazában ez a lelki mez-
telenségen túl levetkőzött szeren-
csétlen teremtés, aki ilyen őrült tébo-
lyodottságban fut a szekér után, mely 
nem akarja felvenni?! Sok eredménye 
az ilyesfajta ankétnak nem igen lehet, 
legfeljebb annyi, amennyit úgyszól-
ván minden egyes körkérdés ered-
ményeképpen tudhatunk, hogy min-
den felelet mélyén élet, nevelés, szü-
letés és vérmérséklet — röviden az 
ember van. De reklámnak minden-
esetre jó volt. Pedig ez a regény so-
kakban őszinte felháborodást és visz-
szautasítást is váltott ki. Mauriac 
adott hangot ennek a korántsem alap-
talan megrőkönyödésnek, amikor nyil-
tan felvetette a kérdést, vajjon fel-
használhatja-e az író regényében a 
hozzá címzett leveleket, mégha nők 
írták is azokat a kellemes megjelenésű 
férfihez. Mégha szerelmes levelek is 
azok. Minden jel arra mutatott 
ugyanis, hogy Montherlant indiszkré-

ciót követett el és Andrée Hacque-
baut levelei nem fiktívek. Az író csak 
átstilizálta azokat. S amikor Mauriac 
cikkében ezt a kérdést fölvetette, egy-
ben rosszaló ítéletnek is hangot adott 
— és sokak nevében szólt. Monther-
lant e vádaskodásokra megrebbenten 
s nem kis hevességgel válaszolt és ter-
mészetesen tiltakozott. Ő mindössze 
néhány jellemző mondatot vett át 
és éppen azokra mondták olvasói, 
hogy költöttek. Nehéz volna itt az 
igazságot megállapítanunk, de ben-
nünket közelebbről nem is érdekel, 
mert a regény mindezeken túl érde-
kes, ha nem is könnyű olvasmány. 
S Solange megfogalmazásával új is. 
Solange az, aki Costa szeret és Solange 
az új élet figurája, a modern leány 
hús- és véralakja, akiről eddig így 
még nem olvashattunk. 

Annál kisebb vihart, de igazabb 
és mélyebb lelki élményt jelentett 
Georges Bernanos most megjelent re-
génye Journal d'un curé de campagne 
címen. (Egy falusi plébános naplója.) 
Katolikus regény. S ez a naplóforma 
a legalkalmasabb a katolikum problé-
máinak a kifejezésére. Annak a belső, 
rejtett, titkos világnak, a léleknek 
a drámája ez, amiről az embernek 
falun, egy szegényes kis plébánián, 
talán fogalma sincs, mert mindent 
elfed a szem elől a fekete reveranda, 
a rózsafüzér, a sok-sok imádság, 
a szentmise és a prédikáció. Pedig 
mekkora küzdelem a nyomorúságos 
francia falucskában, a szűkös, ke-
mény kenyér mellett egészen és vég-
zetesen katolikusnak lenni! — S 
azonfelül papnak lenni! Papnak, aki-
nek hivatása van, akit elküldöttek a 
falura, hogy lelkeket mentsen és gyó-
gyítson és segítsen. Milyen meg-
nevezhetetlenül nehéz ilyen körül-
mények között segíteni! Úgy, aho-
gyan azt Isten akarja. Kezdeti ne-
hézségek, tétova ügyefogyottság, ta-
pasztalatlanság és a lélek már-már 
összeroppan, mintha nem bírná to-

Napkelet 55 
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vább és úgy érzi, hogy a falunak eb-
ben a nagy röghöz, anyaghoz kötött-
ségében nem tud katolikus és pap 
lenni s még egy kicsi gróflány lelkét 
sem tudja megmenteni, amikor mégis 
csak ráköszönt a csoda, — az isteni 
kegyelem. Nem, nem Pierre, a naiv 
kis falusi plébános már az, aki itt 
munkálkodik. Nem ez a tehettetlenné 
váló meddő és mindig csak akadá-
lyokba ütköző emberi erő az többé, 
mi itt küzdelmet folytat. Mert egy-
szerre könnyűvé lesz minden, az ed-
dig hihetetlennek látszó is áthidalható 
és minden olyan természetes, olyan 
mosolygósan egyszerű lesz. A lélek 
pedig megmenekül és üdvére lel. 

Mint minden munkája, úgy ez sem 
meséjéért húzza alá Bernanos elvitat-
hatatlan írói értékét, hiszen a felü-
letre néző szemnek tulaj donképen itt 
sem történik semmi. Pascal alázat-
tól és istenközelségtől szikrázó gon-
dolatai, mondatainak érett szépsége 
az elsők közé emelik. Nem tömeg-
olvasmány, Bernanos fölött nem civa-
kodnak és nem is cikkeznek úton-
útfélen és mégis egyre többen olvas-
sák. A könyv nemcsak az írója mel-
lett tesz hitet, de olvasójára és korára 
is vall. 

Néhány figyelemreméltó kezdet 
után ez a nyár hozta meg Germaine 
Beaumont valódi sikerét. La longue 
nuit a címe ennek a regénynek s 
magyarra talán legkifejezőbben A 
végtelen éjszaká-ra fordíthatnók. 
Angol iskolába járt ez a halk, finom-
hangú, de nagyon emberi írónő. A 
cikkei is erről tanuskodtak, amelyek-
ben divatbemutatókról, irodalmi dí-
jak kiosztásáról, színdarabokról írt. 
Könnyedén, szellemesen, de sohasem 
személyeskedve, soha gúnyosan, váll-
veregetve s mindig az írás szerelmétől 
megejtetten, a lélek mélységével. 
Páris szereti Germaine Beaumont 
cikkeit, de regényének a sikerét nem 
ez a kölcsönzött szimpátia hozta meg. 
Legnemesebb művészet ez a regény és 

szerzője talán az új Georges Sand, aki 
szigorú angol nevelőintézetekben töl-
tötte el leányéveit és Bremond apát 
áhítatos irodalomtörténeteit olvasta. 

A végtelen éjtszaka Saturnine 
Boiscoube-ra köszönt rá ötveneszten-
dős korában Saint-Arnoulban, a Sei-
ne-et-Oise egyik apró városkájában. 
Milyen soká van az, hogy ez az éj-
szaka eljön ! Mint lesz petyhüdt sár-
gává az arc rózsaszín bőre, mint apad 
el egészen a könny, szárad aszottá a 
finom, kicsit ideges, zongorázó kéz és 
lesz egyetlen álomképében, fantaz-
magóriájában is már-már megürese-
dett a lélek. Ez az a végtelen éjszaka, 
amikor már nincs tovább. Az asz-
szonyi élet utolsó válsága, ami mö-
gött a kenyértelenség rigolyás félelme 
teszi be az ajtót. A tévedések és félre-
értések regénye, — de vajjon az em-
beri szánalmak és tragédiák mind-
egyike talán nem ilyen kívülről 
nézve csekély félreértésekből támad-e? 
Az igazság mégis az, hogy vannak 
kiválasztott és egymásnak szánt em-
berek és hiába minden tévedés, rossz-
indulatú, gyarló félrevezetés, ez a két 
ember rossz házasságok és kiböjtölt 
életek után talán még a végtelen éjt-
szaka előtt, de az emlékezésben, lélek 
szerint, okvetlen egymásra talál. Thi-
erry mégis csak bekopogtat a halott 
Saturninehez. Nem szól semmit, leül 
melléje, gyöngéden megsimogatja a 
kihült két kezet és türelemmel, bol-
dogan várja azt az időt, amikor a 
végtelen éjszaka túlsó partján végre 
találkozhatnak. Mert tudja, hogy ott 
is vár reá. 

Szentimentalizmus nélkül a szép 
szomorúság húzódik végig ezen a 
könyvön. A kritika is egyhangúan 
állapította meg, hogy régen jelent 
meg már regény francia nyelven, 
amely ennyire lelki és mégis nagyon 
érdekes lett volna. Azonkívül, hogy 
iskolapéldája lehet az egységes kom-
poziciónak. Minden a lélek e végtelen 
éjszakájának az érzékeltetésére van, 
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még a késő ősszel az ágához szomo-
rúan ragaszkodó sápadt falevél le-
írása is. S a megnyugtató az, hogy 
Germaine Beaumont sikerének egész 
Páris örül. Ez is ritka jelenség az iro-
dalmi életben. 

André Thérive-t is cikkeiért becsü-
lik a párisiak. A francia nyelvet, a 
gall szellem összefogó erejét és örök-
érvényű szimbolumát védelmezi he-
tenként írásaiban. Új regényét, a Fils 
du jour-t (A nap fiai) rokonszenvvel 
fogadták. Még időben jelent meg, az 
emberek magukkal vihették pihenő-
jükre. Pedig ez a mű sem úgynevezett 
könnyű nyári lecture. Az író a gazda-
gok és szegények össze nem érő társa-
dalmi ellentétét állítja szembe egy-
mással. A nap fiai nem lesznek soha 
egészen és maradéktalanul a sötét és 
bizonytalan éjjel gyermekei, mégha 
a nő szerelméért megkísérlik is meg-
hozni ezt az áldozatot. Mert áldozat 
megtagadni a származást, az ágyat, 
amelyből az ember vétetett. A regény 
kritikája kicsit a gazdag párisi nyárs-
polgárnak is. Kritika, összeráncolt 
homlokkal és lebiggyesztett ajakkal. 
S ezen a ponton a francia nyelv lelkes 
védelmezőjének tolla bizony néha el-
csúszik. Igazságtalan. S a mai, foko-
zott idegéletben szenvedő ember 
mitsem érez meg először és inkább, 
mint az igazságtalanságot, ami a róla 
kimondott ítéletben meghúzódik. A 
könyv még egészen friss, csak nem-
rég hagyta el a sajtót, nagyon lehet 
tehát, hogy az új irodalmi évad meg-
kezdésekor nem marad el egyesek 
cáfolata és védekezése. 

Dénes Tibor. 

Aldous Huxley új regénye. Huxley 
úr, rég várt regénye — így mondja 
a kiadóvállalat (most is, mint Huxley 
eddigi műveinél, a Chatto and Win-
dus cég) szokásos könyvborító be-
harangozójában, és igaza van ; vár-
tuk, kérdeztük már, mikor jön ki 
új Huxley-regény? Huxley termé-

keny író, így aránylag hosszú volt 
a pauza. Pár év előtt, igaz, meg-
jelent középamerikai útleírása, de 
újabb regénnyel már rég adósunk 
volt ez a markáns, érdekes angol 
egyéniség. Az «Eyeless in Gaza» most 
mintegy megmagyarázza a hosszú 
szünetet, mely megelőzte; terjede-
lemben is masszív (620 oldal) és tar-
talmilag is széles skálájú. «Milyen az 
új Huxley?» kérdezte tőlem nemrég 
valaki. «Nagyon szép». «Van olyan, 
mint az eddigiek?» «Szebb», feleltem. 
Aztán futólag felvetettem magam-
ban a kérdést: jól jellemeztem-e a 
futtában váltott pár szó keretében 
ezt az új művet? Huxley sokszor 
valami epés ingerültséget hagy az 
olvasóban, bogaras, örömtelen kü-
lönc írónak nevezzük, akinek olva-
sása kielégületlenül hagy ; de az is 
igaz, hogy mindamellett újból s új-
ból le tud nyűgözni, nem szűnik meg 
érdekelni. Kiegyensúlyozatlan lélek ; 
és hogy is lehetne más egy izig-vérig 
mai s hozzá differenciált író? 

«Eyeless in Gaza» — furcsa cím, 
első pillanatra érthetetlen, mint Hux-
leynél mindig, amíg a címoldalon 
levő mottó fel nem világosít. «Eyeless 
in Gaza at the mill with slaves.» — 
Milton. Tehát a megvakított Sám-
sonról van szó, amint Gáza városá-
ban őröl reménytelenül a malomban 
rabszolgák között. Per analogiam : a 
modern entellektüel a mai, vajúdó 
társadalomban ; lelki vakság — rab-
szolgatársadalom. A főalak, mint már 
máskor is Huxley regényeiben, egy 
fiatal, hiperkulturált entellektüel; 
most, igaz, már nem annyira fiatal, 
42 éves, mint maga az író. Anthony 
Beavis közeli rokona az Antic Hay 
főalakjának, Gumbrilnek, és itt ne 
feledjük, hogy a groteszk iróniával 
kiagyalt Gumbril név egy betű híján 
annyi mint köldök (tumbril). Ez te-
hát a köldökszemlélő, tehetetlen, cse-
lekvésre képtelen entellektüel, aki 
jajong félember voltán. Anthony nem 

55* 
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annyira jajong, mint inkább igyek-
szik magával elhitetni, hogy ez így 
van rendjén, hogy szerepe az élet-
ben a páholyból-nézés, az intellek-
tuális fölény, az irónia az emberi 
színjáték fogyatékosságaival szem-
ben. Persze, ehhez egyebek közt egy 
kell: pénz. Huxley «hősei» (csak a 
rövidség kedvéért használom a rossz, 
sületlen «hős» kifejezést) sose isme-
rik az anyagi problémákat, és érde-
kes, hogy még a fentebb említett 
kiadói ismertetés is, mely a könyvek 
borítólapján van, pár mondat kere-
tében is fontosnak tart ja ezt jelezni 
a regény főalakjáról: «a körülmények 
megadták neki a gazdasági szabad-
ságot». Mint ahogy fontos is. Huxley 
igaz, e fölött bizonyos magátólérte-
tődőséggel siklik át, ez nyilván con-
ditio sine qua non szemében. Ennyi-
ben tehát, bármily forradalmi egyé-
niség egyébként, mégis hasonló a ré-
gebbi írókhoz, akiknél az összes sze-
replők vagyonosak, lehetőleg grófok 
s még csak hírből se ismerik az 
anyagi lét problémáit; és ő maga 
is — mutatis mutandis — tipikus 
tagja annak a régi viktoriánus idők-
ből mai napig fennmaradt, előkelő 
angol nagypolgári entellektüel osz-
tálynak, melynek félszegségeit pedig 
oly páratlanul elmés szatirával szokta 
jellemezni. Az osztály-öngúnynak 
Huxleynél megvannak a határai. Pe-
dig most már Angliára is nagyon 
kezd rájárni a rúd ; és meg kell adni, 
hogy Huxley új regényében teljesen 
benne vagyunk az angol társadalom 
válságában, érezzük az idők szelét. 

A könyv szerkezetileg is merőben 
újszerűt hoz : szakítást a kronológiai 
elbeszéléssel. A kronológiai módszer 
egyedülüdvözítő voltával szemben a 
herézis úgylátszik a levegőben van ; 
és aki, mint e sorok írója, már maga 
is úgy érezte, hogy a nem-idősor-
rendi szerkezet jobb, amikor egy 
egyéniséget egész miliőjével, légköré-
vel együtt kell megrajzolni, különös 

érdeklődéssel fogadja ugyanazt a for-
dulatot oly kiváló íróművésznél, mint 
Aldous Huxley. Az Eyeless in Gaza 
54 fejezete látszólag rendszertelenül 
nyúl vissza a hős életének legkülön-
bözőbb szakaszaihoz; az ábrázolás 
tehát a jelenbe vetül, a mult is szer-
ves része a jelennek, mint kimúlni 
nem akaró emlék, mely époly kér-
lelhetetlenül determinálja a sorsot, 
a jellemet, mint ami a jelenben tör-
ténik. Anthony tudós, agy-ember s 
egyben szívtelen donzsuán, míg végre 
kilendül ebből a kényelmes, ironiku-
san fölényes, páholyban ülő attitüd-
ből. Egész fiatalon szörnyű tragédiát 
idézett fel ; legjobb barátjának, a 
talpig derék, túlzott, bogaras idea-
lista Briannek menyasszonyával csu-
pán játékból, hiú, indiszkrét fogadás 
alapján viszonyt kezdett, mire Brian 
öngyilkos lett. Anthony meglepően 
kevéssé rendül meg, tovább keres 
kalandot, olvas, ír — a maga módjára 
élvezi az életet, míg végre egyik fia-
tal úriasszony, Helen, akinek ő mind-
össze az érzéki partner szerepét volt 
hajlandó juttatni, faképnél hagyja, 
mire rádöbben, hogy csupán önámí-
tás volt a fölényeskedés, hogy csak 
erőszakkal fojtotta vissza magában a 
mélyebb vonzalmat Helen iránt. Ta-
lajvesztettségében fogja magát és egy 
másik volt collegebeli barátjával, az 
energiatúltengésben szenvedő Mark 
Staithes-szel Mexikóba megy (tehát 
Huxley legutolsó, érdekes útjának 
színhelyére), hogy barátját elkísérje 
egy kalandos forradalmi vállalkozás-
ban, korántsem politikai meggyőző-
désből, hanem csupán azért, hogy 
mindenáron kilendüljön a kerékvá-
gásból. Kilendülni kilendül mind a 
két angol, de nem úgy, ahogy gondol-
ták. Markot baleset éri, lábát ampu-
tálni kell; Anthony, a vadonban 
nekiindulva orvost keresni, az ország-
úton akad össze egy páratlanul rokon-
szenves, emberbarát skót orvossal, 
dr. Millerrel, aki anthropológiai tanul-
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mányúton van a félvad országban. 
Miller egy Gandhi-szerű pacifista hit 
tevékeny apostola ; Angliába vissza-
térve, gyűléseken szónokol és hihe-
tetlen erkölcsi fölénnyel tűri még azt 
is, ha a hallgatóságba vegyült komisz 
krakélerek bántalmazzák, lökdösik, 
pofozzák. Anthony, az elvont filozó-
fus-hajlandóságú ember, aki soha 
nem élt cselekvő életet, beleszegődik 
a mozgalomba. Egész világnézete, 
ahogy az angol mondja, outlook-ja, 
kitekintése megváltozik: úgy érzi, 
hogy az egyéni szellemiség nem elég, 
hogy tudományos alapon hozzá kell 
látni a pozitív emberszeretet, a sze-
mélyes és politikai pacifizmus kiépíté-
séhez. Helen közben egy menekült 
német kommunistát szeretett, akit 
aztán a nácik Schweizban tőrbe csal-
tak ; a fiatal nő lelkileg összeomlik, 
de Anthony érzelmei nem változtak ; 
nem lehetetlen, hogy ha Helen magá-
hoz tér, új, szebb alapon ismét egy-
máshoz fognak tartozni. 

Ez a cselekmény, helyesebben a 
váza a regénynek, a keret, melyben 
gazdag tartalmat helyezett el az író. 
Elvont — és mégis tanulságos: így jel-
lemeztem Huxleyt, és úgy vélem, ez 
illik teljesen új könyvére is. Tele van 
mondanivalóval; a mondanivaló nem 
örömteljes, inkább nagyon is szo-
morú, kiábrándult, örömtelen; de 
ellenállhatatlan az emberábrázolás, 
melynek valóságos gyöngyei vannak 
a könyvben. 

És nemkevésbbé lenyűgöző az 
írásművészet: nincs mondat, mely ne 
volna stiláris szempontból teljesen 
kiegyensúlyozott, egyben pedig any-
nyira tömör, tartalmas, hogy bátran 
el lehet többször is olvasni. 

Ferenczy Valér. 

E. Dabit : Trains de vie. (Paris. 
1936.) 

Dabit, akit a «Szálloda a külváros-
ban» c. könyvéről a magyar olvasó-
közönség is ismer, most «Trains de 

vie» címmel novelláit gyüjtötte össze. 
Ugyanaz a Dabit jelentkezik ezek-
ben a novellákban is, mint akit a 
«Hotel du Nord»-ban megismertünk 
a kisemberek, az élet igavonóinak 
élesszemű és melegszívű írója. Ezen 
rövid kis történetek némelyike egész 
életívet rajzol, rövid regényvázlat-
ként hatnak, amelyek a szűk kereten 
belül is sokat fognak és sokat mar-
kolnak. A «Hotel du Nord» és a «Zene 
verte» alakjai jelennek meg ismét 
előttünk, akik gyarlók, esendők, gyak 
ran elbuknak — de emberek. 

Dabit hősei külön kis világot al-
kotnak, akiket a szegénység köt 
össze. A legegyszerűbb embereket ál-
lítja elénk. És Dabit a testvérüknek 
érzi magát s ez a közösség-vállalás, 
amely az egész könyvön végigvonul, 
adja a könyv különös zamatát és 
teszi meleggé a sorokat. 

A «nép» ma divatos téma az iro-
dalomban ; a franciáknál a «popu-
lisme» külön irányzatot jelent. De 
Dabit más eszközökkel dolgozik. Nem 
felülről és kívülről nézi, hanem saját 
szemükkel látja alakjait. Ez a figu-
ráihoz való közelállás azonban, bár 
a kísértés igen nagy, nem teszi ten-
denciózussá az í rót : Dabit a tények 
láttán sem agitál, hanem csak meg-
állapít. Úgy beszél embereiről, mint 
aki legjobban ismeri őket, mint akik 
szinte a családtagjai és innen van 
az a melegség, amely minden sorá-
ból felénk árad. Szereti őket. Nem 
háborog, nem csodálkozik, hanem 
velük él és elmeséli ezt az életet. 
Nem pszichológiai különlegességeket 
akar kibogozni, drámát sem akar ját-
szani, ízig-vérig való embereket raj-
zol, nem csinál sem hőst, sem már-
tírt belőlük. Mindennapi beszédjü-
kön, ételeiken, szokásaikon keresztül 
olyannak mutatja őket, amilyenek. 

A «Trains de vie» igazi emberi 
írás. Aki olvassa, annak fényesebb 
lesz a szeme és melegebb a szíve. 

Galambos-Gruber Ferenc. 


