
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

F I N N E G A N É B R E D É S E 
(JAMES JOYCE új regénye) 

Részleteket a londoni Faber már régebben kiadott. Akkor 
mindenki azt hitte, hogy a könyv címe «Work in Progress» lesz. 
És úgy tűnt, hogy e részletek kivételes darabok. Ma, hogy a 
regény «Finnegans wake» cím alatt megjelent, kiderült, hogy a 
részletek az egésztől egyáltalán nem különböznek. A két kis 
elbeszélés-mese-költemény előtt (Anna Livia Plurabelle és Two 
tales of Shem and Shaun) az ember akkoriban eleinte tanács-
talanul állott. Micsoda őrület, — gondolta — szándékosan ilyen 
bolondul írni. Igaz, húsz lap az egész, de a húsz lapon nincsen 
húsz normális szó és az is névelő, vagy kötőszó. Hallatlan érdekes 
lehet — folytatja a tehetetlen tünődő a rejtvényszavak előtt — 
mert Joyce, akárki, akármit mond, kitűnő író. Milyen jó lenne, 
ha valaki lefordítaná legalább angolra. Szörnyű szavak. Mintha 
állandóan tizenkét nyelven írna, angol-francia-német-olasz-holland 
latin stb. nyelven s a szavakat még így is kicsavarja és összekeveri. 
Nevek? Például: Mumfsen (Mommsen?), Thumpsen (Thompson?), 
Neoclidus, Inexagoras. Aztán ilyen szó, min t : ishallasobound-
bewilsothontoosezit, vagy: superexcommunicambiambisumers. 
Az ember érti a tréfát és ha tényleg érti, jót nevet. A negyedik-
ötödik olvasásra a «Shem and Shaun» két története elkezd világo-
sodni. Eleinte homályosan, később egyre világosabban dereng, 
hogy valamilyen szörnyetegről van szó, aki olyan őrültségeket 
mond, ami egy szörnyeteghez illik. Az egészben sok a drasztikus 
és a rabelaisi. A szójátékok is kezdenek egészen jól kijönni. 
Pl. mouster («mydear mouster») annyi mint : monster, master 
és mouse összetétele, — egyenlő : egér, mester és szörny. Unsight-
bared. Angol és német. Philioquueus. Heliogableus. Outnulused. 
Hát jó, — legyen, ahogy akarja. 

És most itt a nagy mű. James Joyce húsz évvel ezelőtt 
megírta a «Ulysses»-t, azt a par exellence modern regényt, amely 
nélkül ma már magasabbrendű írásművészetet el sem lehet 
képzelni. Joyce volt az, aki a regényformát alapvető módon 
megújította s azóta senki, aki a kor színvonalán áll hatása alól 
magát kivonni nem tudja és mellette el nem mehet büntetlenül. 
A «Ulysses» új beállítást, nyelvet, szemléletet, stílust, ábrázolást, 
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dramatikát tet t kötelezővé. Ez történt 1921-ben. Azóta új művén 
dolgozott, amely most 628 nagy lapon megjelent. A cím azt 
mondja, hogy egy Finnegan nevű valaki (valószinűleg) felébred, — 
hacsak az író a cimmel nem akarja az egész világot falnak állítani 
s e két szó nem jelent páratlan bolondságot. A gyanú indokolt, 
mert az egész könyvben Finnegan alig fordul elő, ébredésről 
pedig egyáltalán nincsen szó. De mindegy, mit tehetünk mást, 
egyelőre fogadjuk el a szónak azt az értelmét, amit a szótár 
is mond. 

Az ilyen nehézségeknél a leghelyesebb, ha az ember példából 
indul ki. Találomra egy szó : Eridanos. Eridanos görög szó és 
egy folyó neve. Joyce játékos képzeletében azonban rögtön 
felidézi ezt a két másik szót: Eyre és Danaos (Eyredanaos egyenlő : 
Eridanos). De mivel folyó és víz, a víz minden megjelenési formája 
is eszébe j u t : a folyó, a tenger és a tó. Igy kerül hozzá : river, 
lake, sea. Most azonban fontos ponthoz érkeztünk. A regény 
hősnőjének neve Anna Livia Plurabelle nevű hölgy, illetve 
sajátságos nőnemű lény, aki nem más, mint az irországi Liffey 
folyócska emberi megszemélyesítője. Mindenütt, ahol víz, folyó, 
tenger, folyékony halmazállapot valamiképen feltűnik, az ott 
egyszersmind Anna Livia Plurabelle is. Ha másképen nem, legalább 
úgy, hogy az A, vagy az L, vagy a P betű ott van. Eyre ausztráliai 
tó neve, ez tehát víznév és így a legnagyobb rendben van. Danaos 
ógörög király neve és feltétlenül felidézi szerencsétlen bűnös 
leányainak a Danaidáknak képét, akik az alvilágban úgy bűnhőd-
nek, hogy egy feneketlen hordót kell vízzel megtölteniök. Itt is 
a folyékonyság és folytonosság. Most tűnik fel az eső képe. Eső 
annyi, min t : rain. De ez a szó kiejtésben rokon a francia reine-el, 
ami királynőt jelent (angolul: queen). Megvan : La reine Livia. 
De ez így még nem maradhat. Nincs befejezve és hiányzik a poén. 
Meg kell jelölni a rangot. Ez úgy történik, hogy odateszi a H.R.H.-t 
(Her Royal Highness — ő királyi felsége). Ezzel a szerző két 
legyet ütött egy csapásra. Mert a regény férfihőse Humphrey 
Chimpden Earwicker és így nevének kezdőbetűje Liviával együtt 
szerepel. Csakhogy ezt is ki kell valahogyan fejezni. Tehát a 
végleges szöveg így hangzik: «Her Royal Highhumphreyness 
queenreine riverlakesea Livia Eyredanaos». Ez most már így 
tökéletes. A görög Eridanos folyó neve teljesen eltűnt és a regény 
alkatrésze lett, — művészi, átköltött kifejezés, amiben semmi 
sem maradt a száraz valóságból és közhelyből: ez így most már 
tiszta imagináció. 

Látható, hogy a regény címe eleinte miért kellett, hogy 
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«Work in Progress» legyen. «Mű, amely nem áll meg soha.» A dolog 
lényege az, hogy nem áll meg, változik, csillog, ég, folyik, állandó 
haladásban van. A két hős nevének kezdőbetűi H. C. E. és A. L. P. 
folytonosan feltűnnek. Csak úgy találomra a 409. lapon : Eusebian 
Concordant Homilies. A 415. lapon: Auld Letty Plussiboots. 
A 418. lapon töredékesen : L e t . . . Atalone (L. A.) és Highfee . . . 
Crackasicker (H. C.). Éppen ezért nem lehet beszélni határozott 
emberi alakokról. Néha állat, néha tünemény, néha folyó, néha 
szörny, néha álomkép, néha csak jel. A világ ömlik, szövődik, ég, 
dübörög, árad, a formák változnak, elenyésznek, felmerülnek 
s a mélybe szállnak. 

A «Times» irodalmi mellékletének kritikusa azt mondja, 
hogy a művet a szerzőn kívül senki sem érti meg. Erre a nézetre 
mások is hajlamosak, akik az érthetőséget úgy veszik, hogy 
egy művészi regénynek olyan érthetőnek kell lenni, mint egy 
elemiiskolai tankönyvnek. Minden más emberre szégyen volna, 
ha valaki olyant tudna írni, amit rajta kívül senki sem ért. Elvégre 
Laotset és Dantet is sokan olvassák és nagyon-nagyon kevesen 
értik. A szavak ugyan értelmesek, de az benne a fontos? Ami 
igazán érteni való benne, az nem a szó. Joyce nem Dante és 
nem Laotse. 

A regény egy része (260—308 lapokig) sajátságos tipográfiájá-
val felhívja a figyelmet s a fejezet végén rajz van : valaki az 
olvasónak hosszúorrot mutat. A tréfa tényleg kitűnő. Ez a rész 
egyrészt tudománypamflet, de ezenkívül a mű filozófiai kvint-
esszenciája. Itt található egyébként Joyce legkitünőbb szójátéka. 
A descartesi cogito ergo sum-ot így neveti k i : cog it out here 
goes a sum. Mi a fejezet élménytartalma? Röviden : a világból 
való kilépés. Ez a túlvilágélmény és pedig olyan erővel, ahogy a 
világirodalomban nagyon kevés helyen jelentkezik. Olyan, mint 
két inkarnáció között levő állapot, ahol az ember már meghalt, 
de még nem született újra, mindent tud előbbi életeiből, tudatosan 
néz és lát és tudja, hogy állapota: a túllevés, — az életen kívül 
levés. A tréfák, szójátékok állandó áradatában itt a tudattalan 
mélysége nyílik meg. Ilyen viccek, min t : undante amoroso, 
vagy : fejezet a fensőbbrendű majomról, vagy : pillantás a jövőbe, 
ahol a panoptikumban tanítják a világtörténelmet, vagy ilyen 
játék : No Sturm, No Drang. Joyce azzal áll szemben, amit 
a pszichológusok kollektív tudattalannak hívnak. Már a «Ulysses»-
ben megírta, hogy az írásművészetnek tudattalan lelki élmények 
tudatosításának kell lenni, — minden egyéb jelentéktelen fe-
csegés. Nos itt semmi egyebet nem tesz, mint tudattalan (ezek-
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szerint irracionális, értelemellenes, de képszerű és mélyen élmény-
szerű) tartalmakat emel ki és lök a világosságra. Érthetetlen? 
Igen. Élményt akar adni és azt ad, — ebben a fejezetben a világ-
irodalom egyik legnagyobb élményét. 

Ez természetesen megjelöli Joyce emberi és művészi helyét is. 
Nem más ez, mint az eddig még elképzelhetetlen módon megtisz-
tított, teljesen átlátszó, abszolút tükörszerű és tökéletesen hű 
emberi tudat, — az a tudat, amely vigasztalan, kétségbeesett 
és zavaros tudattalan tartalmak közé leereszkedve (mint az 
alvilágba, vagy túlvilágba, a pokolba, vagy a halálba) — azokat 
felhozza, a maguk sötét, értelmetlen, nehéz bonyolult mivoltukban. 
Joyce éppen az ellenkezője mindennemű klasszikusnak, — éppen 
ezért belőle az út a teljes és tiszta klasszikumhoz vezet, — egy új 
klasszikumhoz, ahol a tudatosság határa az előbbinél mérhetetlenül 
nagyobb és több és tágabb. 

Joyce világa, keleti szóval: sangsara-világ. Tisztán lát-
szatok, tünemények, jelenségek világa, amelyeknek igazi élete 
ben van az érthetetlen és értelmetlen mélységben — s amelyeket 
csak a hallatlan magasságra emelt, megtisztított, ragyogó, 
nirvanaszerűen tündöklő szellem-tudat lát, az a szellemtudat, 
amelyet a jelenségek üres sangsara-játéka már nem téveszt meg 
és nem ránt bele a szomorú és zavaros zsivajba : magas, távoli, 
nyugodt, fölényes, — csaknem isteni. 

Joyce jelentősége az európai emberiség számára az írás-
művészet terén eddig még el nem ért magas és tiszta tudatosság 
jelentkezése. Nem több és nem kevesebb. Amit Joyce elért az 
technika, más szóval: mágia, — mágikus fogás. Az irodalomban 
ez olyan felfedezés, mint a fizikában a gőz, vagy az elektromosság. 
Joyce megmutatta, hogy a szavak értelme másodrendű: az 
elsőrendű bennük az a csodálatos képesség, amellyel a világ 
sötétségében elrejtett és minden ember tudattalanjának éjszakájá-
ban lappangó élmény-kísérteteket, vak, zavaros, homályos, el-
vetemült, nagyszerű, gyönyörű és alávaló, gonosz és angyali, 
véres és étheri, megrázó és hahotát fakasztó képeket, lényeket, 
tartalmakat, formákat, foszlányokat fel tudja hozni. Bizonyos, 
hogy Joyce az írásművészet történetében a technikai-mágikus 
szempontból ma a legjelentékenyebb szerző és bizonyos, hogy 
mágikus technikájának felhasználása nélkül továbbfejlődés nincs. 

Hamvas Béla 

Dr. Hellmuth: Langenbucher 
Volkhafte Dichtung der Zeit, 

A Napkelet külföldi króni-

kája nem rég behatóan ismer-
tette Kurt Wais kitűnő könyvét 
(Die Gegenwartsdichtung der 



92 

europäischen Völker), amely a 
mai Európa népeinek irodal-
máról az egyes népi irodalmak 
legjobb ismerőinek feldolgozá-
sában ad pompás áttekintést. 
Ebben a kötetben azonban nem 
foglaltatik benne a német iro-
dalom. De pótolja ezt a hiányt 
és teljessé teszi az európai iroda-
lom jelenkori képét, Dr. Hell-
muth Langenbuchernek ugyan-
csak Junker és Dünnhaupt 
kiadásában megjelent hatal-
mas munkája, amely Volkhafte 
Dichtung der Zeit címen be-
hatón ismerteti a jelenkor 
német irodalmát. 

A szerző mindenekelőtt a 
népi költészet fogalmát ma-
gyarázza meg. Ma már a köz-
keletűvé vált népi író alatt 
nem a népiest, vagy népszerűt 
értik. Népi költészetnek tekin-
tik mai értelemben azt, amely 
egy nép életéből fakad, annak 
valóságából nő ki, lényegének 
alapjaiban gyökeredzik és sorsá-
val függ össze. Ebben az érte-
lemben foglalja össze Langen-
bucher az egész mai német 
költészet anyagát. A kötet ter-
mészetesen a mai élő irodalom-
mal foglalkozik, mégis mingyárt 
a kötet bevezető általános ré-
szeiben külön fejezetet szentel 
az 1933-ban, tehát egészen a 
nagy átalakulás után közvet-
lenül elhúnyt Paul Ernstnek, 
akinek egész élete munkája 
utolsó lehelletéig az egyetemes 
német népé volt. Az ő művei 
«büszke építőkövei az új biroda-

lomnak, mert ezekben a művek-
ben a mostoha időktől érintet-
lenül látnoki szemekkel idézte 
fel a német nép új életrendjét. 

Az írókat és műveiket azután 
olyan csoportosításokban tár-
gyalja Langenbucher, aminő 
szerepük a német népiség mai 
nagy együttesében jut. Vannak 
akik magának a német ember-
nek jellegzetességeit testesítik 
meg egyéniségükkel és műveik-
ben, Kolbenheyer például az élet 
egyetemes egységébe és össz-
hangjába állítja be a német 
embert, akit Emil Strauss mint 
a német közösségnek egyes 
tagját a közösség érdekében 
betöltött szerepe szempontjá-
ból vizsgál. 

A második csoportban azok 
az írók szerepelnek, akik a 
német nép valamely munkás-
rendjének szemléletével foglal-
koznak. I t t ismerkedünk meg 
a földnek és népeinek íróival, 
a parasztság s a különböző 
munkásosztályok költőivel. Az 
ismertebb írók közül Friedrich 
Griesevel, Peter Dörflerrel, Ri-
chard Biliingerrel, Ludwig Tho-
maval, Emil Ertllel, a nemrég el-
húnyt Heinrich Lerschsel, Karl 
Schönherrel és Josef Weinhe-
berrel találkozunk ebben a cso-
portban. 

Külön fejezet jut azoknak az 
íróknak, akik származásuk sze-
rint különböző német vidé-
kek például: Kelet-Porosz-
ország, Szilézia, a bajor-osztrák 
vidék, a sváb-alleman törzsítér, 
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a Rajna és Mosel vidék s az 
alnémet terület jellegzetességei-
nek kifejezői. Ebben a csoport-
ban tárgyalja a szerző a többi 
közt Agnes Miegel, Karl Haupt-
mann, Georg Britting, Fried-
rich Schnack, Max Mell, Paula 
Grogger, Jakob Schaffner, Hein-
rich Federer, Jakob Kneip, 
Wilhelm Schmidtbornn, Otto 
Brües, Hermann Löns és Adolf 
von Hatzfeld költészetét. 

A német nép életútjával az 
őskortól egészen napjainkig a 
költőknek és íróknak egész sora 
foglalkozik. Ezeknek is külön 
fejezetet szentel a szerző és 
különböző alcsoportokban tár-
gyalja őket tárgykörük külön-
bözősége szerint. I t t főleg tör-
téneti regényírók szerepelnek, 
mint Hans Friedrich Blunck, 
Börnes Freiherr von Münch-
hausen, Wilhelm Schäfer, Otto 
Gmelin és Bruno Brehm, de 
mint az utóbbi példája mutat ja 
történeti regényírónak számít 
az is, aki a közel mult nagy 
átalakulásait, tehát úgyszólván 
a jelenkor történetét írja. 

Vannak írók, akikben a vér-
ség és a faj ismérvei ütköznek 
ki s olyanok, akiket az idegen 
területeken küzdő németség 
sorsa foglalkoztat. Hans Grimm, 
Josef Ponten, a szász Meschen-
dörfer, Siegfried von Wege-
sack, Karl Hans Strobl, Hein-
rich Stegemann és mások ne-
vével és költészetével ismer-

kedünk meg ebben a csoport-
ban. 

A nagy erő, amely a német 
népiség alakulására döntő be-
folyást gyakorolt, a világháború 
volt. Igy kapcsolja be Lan-
genbucher könyve a népi köl-
tészetbe a háborús irodalmat, 
amelyet külön csoportban tár-
gyal. 

Egyik legfontosabb fejezete 
a kötetnek a nagy fordulat a 
német nép életében. Ennek a 
fordulatnak előkészítői voltak 
már az előző átmeneti korszak-
ban, a népi szellem tétova 
tájékozatlansága idején. Ezek 
közt első helyen tárgyalja a 
szerző a századforduló és a 
mai kort közvetlenül megelőző 
idők legsajátosabb és legősere-
jübb költői jelenségét Stephan 
Georgét. Kezdetben csak a pol-
gári életformák ellen folyik a 
harc, ha nem is olyan magasztos 
eszményi alapon, mint George-
nál. Később jönnek az új népi 
gondolat s az új rend közvetlen 
előfutárai, majd harcosai. Ebben 
a csoportban találjuk Rudolf 
Huch, Hans Johst, Ludwig 
Friedrich, Bartel Baldur von 
Schirach, Herbert Bőhme, E. 
G. Kolbenbeyer, Josef Magnus 
Wehner és mások művének is-
mertetését. 

A kötetet életrajzi adatok 
gyüjteménye és névmutató egé-
szíti ki és ötven írói arckép 
illusztrálja. 


