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Mark Twain neve ott szerepel a világ-
irodalom legolvasottabb, legnépszerűbb írói-
nak névsorában. Az író népszerűségének 
azonban nagyonis kettős jellege van napja-
inkban. A polgári irodalomtudomány — 
amint ezt Bobrova kifejti könyvében — 
Mark Twainből olcsó humoristát faragott , 
és gondosan lecsiszolta írói alakjáról és 
művészetéről azokat az »érdes kinövéseket«, 
melyek az önelégült polgári életszemlélet, az 
uralkodó osztály életszemlélete számára 
túlontúl kényelmetleneknek bizonyultak. 
Mark Twain nevével kapcsolatosan azonban a 
köztudatban nálunk, Magyarországon is 
sokan pusztán a szellemes, sziporkázó humo-
ristára gondolnak, aminek egyik nem lényeg-
telen oka az, hogy éppen legharcosabb 
írásainak nagy része nincsen magyar nyelvre 
lefordítva. (Ebből a szempontból A lóvátet t 
város és az Utazás az Egyenlítő körül c. 
kötetek szolgálnak a többévtizedes mulasz-
tás pótlására). Az író igazi népszerűsége 
csak műveinek alapos marxista elemzése 
u tán bontakozhat ki teljes mélységében, a 
polgári irodalomtörténetírás tendenciózus fer-
dítéseinek kiküszöbölése révén. 

Már fiatalkori írásaiban is, melyekben a 
mondanivaló kiforratlan még, megkapó az 
erőteljes, friss hang, az ábrázolás életközel-
sége. A déli rabszolgatartók felett a ra to t t 
győzelem után bontakozik ki Mark Twain 
művészete. A hihetetlenül gyors, nagy mére-
tekben meginduló kapitalizálódás ennek a 
fejlődésnek minden ellentmondásosságát a 
legkirívóbb módon, a legnyersebb, legdur-
vább formájában dobja felszínre. Az amerikai 
burzsoázia semmitől sem visszariadó otromba 
kalmár-szelleme, melyet a puritán erkölcsös-
ség képmutatása álcáz, mindvégig egyik 
kedvenc célpontja az író kri t ikájának. 
A későbbi művek élesen kritikus hangja, 
józan fölénye az amerikai népélettel való 
szoros kapcsolatból sarjad. Mark Twain 
kalandos ifjúkora, a hajósok és az arany-
ásók között eltöltött hosszú esztendők vetik 
meg az író témáinak és szemléletének alap-
já t . A korai művek látszólag nem sokat 
mondó, játékos humorát átlengi a pionír 
életformából kinövő folklór-elemek egész-
séges népi szelleme. A pionírok, a hajósok, 
az aranyásók küzdelmes életében ismeretlen 
a mesterkéltség, a lapos érzelgősség. Ez a 
fáradságos, nehéz élet azonban a népi 
bölcsességnek, a bajokkal nyiltan szembe-
tekintő, illúziótlan derűnek forrása. Mark 
Twain humora is a józan realitás, a termé-
szetes emberi élet, a világos logika és a 
ta la j ta lan fantazmagóriák, a begyöpösödött 
előítéletek, az álszent hazugságok kiélezett 

helyzetekben való szembeállításán alapul. 
Ezeknek a vonásoknak kidomborítása Bob-
rova könyvének egyik legnagyobb érdeme. 

Az író művészi kibontakozásának első 
jelentős állomása a Charles Dudley Warnerrel 
együtt írt az Aranyozott kor c. regénye. 
Ez a mű már nagyszabású társadalomkriti-
kává szélesül. A társszerző tehetségtelensége 
s részben Mark Twain gyakorlatlansága 
miat t művészileg még nem eléggé erőteljes 
alkotás ez, de a benne felmerülő problémák, 
melyek közül a — Bobrova kifejezésével 
élve »szellerszizmus« a legjellemzőbb, a kor 
életének ütőerére tapintanak. Sellers ábrán-
dozó kispolgár, aki önmagát ezredesnek 
kiált ja ki, s bár nem üzletember, és gyakor-
lati érzéke nincsen, állandóan hatalmas 
terveket kovácsol. Mérhetetlen optimizmus-
sal tekint szét a »korlátlan lehetőségek orszá-
gában«, közben helyzete reménytelenül komi-
kus. Sellers a lakjában azok az illúziók 
testesülnek meg, amelyek megrontják az 
ország légkörét, fantasztikus spekulációkra, 
révült ködvár építésre serkentik a kispolgá-
rok tömegét, szellemi ellenálló képességüket 
a nullára redukálva. Ilyen rózsaszínű lehető-
ségektől megkótyagosodott kispolgárokra van 
szükségük a nagy üzéreknek, akik jóval keve-
sebbet ábrándoznak, de annál kíméletlenebb 
következetességgel halmozzák a gazdagsá-
got. Ez a »szellerszizmus«-nak nevezett 
jelenség mély társadalmi törvényszerűség-
ből fakad, melynek hatóereje napjainkig él. 
A »szellerszizmus« egyszersmind egyik érde-
kes tünete századunk kozmopolita hajlandó-
ságú kispolgára gondolkodásának is, hiszen a 
»szellerszizmus« szelleme az amerikai imperia-
lizmus erejének növekedésével gyarapodott , 
átszállt a tengereken és olcsó regények, 
divatos újságok és mérsékelt tudományú 
könyvek lapjairól behatolt az agyakba. 
Mark Twain miután a nagy író tekintetével 
vet te szemügyre ezt a figurát, üresnek és 
szánalomraméltóan nevetségesnek talál ta. 

Ha olvasmányaink emlékét felidézzük, a 
legkedvesebbek között t a r t juk számon azokat 
az alkotásokat, melyek Mark Twain élet-
művéből mindmáig a legerőteljesebben ki-
magaslanak. A Tom Sawyer kalandjai , 
Koldus és királyfi, Huckleberry Finn kaland-
jai, Egy jenki Arthur király udvarában — egy 
szakadatlan írói fejlődés eredményei. Ezek-
ben a művekben már egy zseniális író bonta-
kozik ki, aki a művész biztos kezével játszik 
az emberi érzelmek széles skáláján, s felidézi 
a gyermekkor derűjét, a felnőttek világának 
kegyetlenségét, a történelem fonákságait. 
A Koldus és királyfi-ban a humorista gyilkos 
ötletével fordí t ja meg a helyzetet, a koldus-
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ból királyfit, a királyfiból koldust csinál. 
Hadd tanul ja meg. VI. Edward alattvalói 
körében, hogy milyen kegyetlenek az ural-
kodó osztály törvényei és mit jelent embersé-
gesnek, igazságosnak lenni. Közben Tom 
Canty ragyogóan viselkedik a király poszt-
ján, hiszen — amint ezt később egy jenki 
Arthur király udvarában c. sokkal következe-
tesebb, élesebbhangú szatírájában, véglegesen 
megiogalmazza : »Minden ország vezető 
elméi minden korban bőséges számban 
törtek fel a nép mélyéről, és mindig csak a 
nép mélyéről — nem pedig a kiváltságos 
osztályok sorai közül. És ezért, bármilyen 
volt is a nép értelmi színvonala, magas, 
vagy alacsony, életrevalóságának hordozói 
névtelen és szegény fiainak hosszú sorai 
voltak.« 

A ma már szinte egyértelműen gyermek-
regényeknek t a r to t t Tom Sawyer-t és 
Huckkleberry Finn-t Mark Twain nem gyer-
mekeknek szánta, ezt leveleiben is hang-
súlyozza. Az író tulajdonképpeni alapgondo-
lata az, hogy a gyermeki logika az emberi 
gondolkodás természetes formája, mert azt 
nem torzít ják el a társadalmi élet visszásságai, 
a kötelező előítéletek stb. Tom Sawyer és 
Huckleberry Finn a maguk gyermeki mód-
ján szemlélik a körülöttük tarkálló világot, 
elmondják véleményüket, vagy humoros 
módon a »felnőtt« világ egyes normáit próbál-
ják következetesen alkalmazni, amiből azok-
nak abszurd volta derül ki. Persze ez a sajá-
tos gyermek-központú társadalombírálat csak 
lélektanilag meggyőzően ábrázolt gyermek-
figurákon keresztül válhat az őket körül-
vevő »felnőtt« világnak, a társadalomnak 
reális, hiteles kri t ikájává. Ezért az ifjúság is 
szívébe fogadta ezeket a kedves fiatal 
hősöket, úgy, hogy ma már valóban az 
ifjúsághoz szólnak ezek a regények, amint 
Mark Twain megjegyzi, 8-tól 80 éves korig. — 
Mark Twainnak ez a gyermeki logika termé-
szetes voltával kapcsolatos gondolata emlé-
keztet a francia felvilágosodás íróira, (akik 
a »természetes ember«-t, a vadembert tar-
to t ták a modern civilizáció elfogulatlan 
bírálójának). Mark Twain szemléletét egy 
következetes racionalizmus, a szentimenta-
lizmus és romantika mély megvetése szövi á t , 
amely nagyrészt népi gyökerű, részben pedig 
sajátos, ezzel a szemlélettel egybehangzó 
világirodalmi hatások befolyása, (kedvenc 
írói Rabelais, Sterne, Voltaire, Dickens, 
Thackereay.) A Huckleberry Finn-ben, J im 
börtönből való kiszabadításának bonyolult 
előkészületei a romantika kifejezésmódját 
parodizálják, félre nem érthető célzással 
Walter Scottra. Mark Twain-nek ezt az állás-
pont já t az indokolja, hogy Walter Scott regé-
nyei ezidőtájt az amerikai nyárspolgárok 
szemérmetes leányainak könyvespolcain dísze-
legtek, aranyozott kötésben. Mark Twain 

teljesen elutasító véleménye azonban, Ы 
érthető, esztétikailag téves. És itt vitatko; 
nunk кеЦ a könyv szerzőjével, aki Mar 
Twain ieliogásával némileg egyetérteni Iái 
szik. Ez leginkább Fenimore Cooper, Scol 
legtehetségesebb követőjének néhánysorc 
értékeléséből derül ki (akit szintén ner 
szeretett Mark Twain). Cooper regényi 
nemcsak Balzacra voltak inspiráló hatássa 
hanem művészetéről Gorkij is a legnagyob 
megbecsülés hangján nyilatkozott . Mar 
Twain a következetes kritikai realizmu 
igényével lép fel, ennyiben a romantiku 
külsőségekkel szemben érzett ellenszenv 
jogosult. Cooper és Scott műveinek realist 
vonásait azonban a harc hevében nem vet t 
észre s így történelmileg indokolt ne 
zete ma már szükségképpen egyoldalúnai 
tűnik. 

A kor eseményeinek éber szemmeltartása 
az eseményekre való rögtöpi reagálás Mari 
Twain munkásságának egyik állandó elv 
volt. Emberi, világnézeti, művészi fejlődés 
során válaszai mind keményebbek és talá 
lóbbak lettek. Egy különleges, elvontai 
értelmezett amerikai demokráciába vetet 
hite azonban mindvégig nem rendült meg ; 
tények nyomása alatt , bár ezeket a tényeke 
művei éles rellektorfénnyel világították meg 
A századfordulót megelőző években kibonta 
kozó imperialista törekvések aktivizálták »< 
burzsoá demokrácia utolsó mohikánjai«-t 
ahogy Lenin az Antiimperialista Ligá 
jellemezte. Ezzel a meglehetősen nagylét 
számú tagsággal rendelkező szervezettel Mari 
Twainnak is voltak kapcsolatai. Mark Twaii 
szatirikus pamfletekben támadta és figu 
rázta ki az amerikai népet megcsúfoló 
hangzatos demagógiával elkábító politikuso 
kat, politikai törekvéseket (pl. a Funstor 
tábornok védelmében c. pamflet A lóvátetl 
város c. kötetben). Bobrova könyve szemlé 
letes, bőséges anyaggal világítja meg az írt 
pályájának ezt a szakaszát. Kiemeli a nag} 
író vonzó emberi magatar tását , a nép, a 
haladás ügyének fáradhatat lan szolgálatát 
A kor fenyegető jelenségeit mégsem tudta 
Mark Twain végső összefüggésükben fel-
ismerni, nem tudta emberi sorsokban, jel-
lemekben megragadni, ezért nem formáló-
dott nagyobbméretű alkotások sorozatává 
a benne forrongó hazafias, humanisztikus 
tiltakozás. Sőt, hangja néha elkomorul és 
ellenállása relatívisztikus töprengésekben 
oldódik fel, melyek reakciós, nietzscheánus 
filozófiai hatásoktól sem mentesek, pl. What 
is man? . A philosophical dialogue — с. 
írásában. 

Mark Twain humoros elbeszéléseiben, 
pamfletjeiben, regényeiben és útleírásaiban 
egyaránt található valami sajátos, egyéni 
művészi vonás. Az író főként azokkal az 
eszközökkel él, melyek az irodalmi alkotás-
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ban az élő beszéd kötetlenségét, közvetlen-
ségét biztosítják. Az olvasó egészen szoros 
kapcsolatba kerül az íróval, ami különleges 
bensőséget, bá j t kölcsönöz írásaínak. Köz-
vetlenül szól az olvasóhoz, egy sokat lá tot t 
és sokat látó ember szavaival, de hiányzik 
belőle a feszes oktató magatartás, a prae-
ceptor patriae pózának erőltetése. A humoros 
ötleteket a könnyed csevegés összekötő 
szövegével növeszti át kíméletlenül, csípősen 
suhogó szatírává. Az olvasó vidáman, fel-
szabadultan nevet, míg észreveszi, hogy 
mosolya fintorrá torzul, mert ami kezdet-
ben kedves butaságnak, esetlen lódításnak 
tűnt , a feneketlen ostobaság, az aljas ciniz-
mus fantomjává duzzadt. — Mark Twain 
prózája az angol nyelvben rejlő lehetőségek 
új aknáit tár ta fel, a demokratikus kifejezés-
mód, a közérthető, gyermeket és felnőttet 
egyaránt gyönyörködtető stílus * kincseit 
hozta felszínre, formálta magas művészetté. 

Regényei mellett talán útleírásai a leg-
népszerűbbek. Utazásai során jóformán az 
egész világon megfordult. A különböző 
benyomások mozaikjaiból méreteiben is 
impozáns összkép kerekedik. Ezeket a laza 
részleteket nem a szorosan vet t művészi 
kompozíció köti össze, hanem az író szemléle-

tének egysége. Ezt a műfa j t olyan tökéletes-
ségig fejleszti, hogy a benne megformált 
életanyag helyenként a regény és novella 
intenzitásával hat . Az emberekről, országok-
ról, intézményekről szerzett benyomások 
egy világnézeti egységen keresztül, amely 
világnézetnek természetesen megvannak a 
maga gyenge oldalai is, ítéletté élesednek. 
Mark Twain kíméletlen éleslátása a világiro-
dalom legnagyobb jelentőségű szatirikusaira 
emlékeztet. Bobrova idézi G. B. Shaw 
egy Mark Twainhez intézett írását : »Meg 
vagyok győződve, hogy Amerika későbbi 
történészeinek éppoly nélkülözhetetlenek lesz-
nek az Ön művei, mint a francia történet-
írónak Voltaire politikai értekezései«. 

Bobrova könyve sok eredeti szemponttal 
járul hozzá ennek a bonyolult életműnek a 
felméréséhez. Különösen történelmi anyaga 
gazdag s ezek az ismeretek még akkor is 
hasznosak, ha a szerző nem mindig tud ja 
őket az író művészetével közvetlen kapcso-
latba hozni. Ezt az alapos munkát , mely 
kis terjedelme ellenére is sikeres összképet 
ad, még bíráló megjegyzéseiben is a nagy 
író műveinek elmélyült tanulmányozásán 
alapuló tisztelet és megbecsülés ha t ja á t . 

Wéber Antal 

GEORG FORSTER : VÁLOGATOTT ÎRÂSAI 

Szerkesztette Bódi László, fordí tot ta : Fónagy Iván, Művelt Nép Könyvkiadó, 
Budapest 1953. 

A tizenkilencedik század végének Német-
országa nem szűkölködött a nagy egyéni-
ségekben. A német polgárság azonban ugyan-
akkor, amikor remekműveket alakított , kép-
telen volt a te t t re : nemcsak hogy nem csat-
lakozott a francia forradalomhoz, hanem 
egyenesen szembefordult vele, és sietett 
még a gondolkodásából is kiirtani a beszivár-
gott forradalmi eszméket. Kevés olyan mű-
vész vagy gondolkodó akadt , aki még 1793 
után is együtt érzett a francia polgárság 
harcával ; olyan, aki cselekedeteivel is be-
kapcsolódott ebbe a küzdelembe pedig csak 
egy volt : Georg Forster. 

A demokratikus Németország idén ünnepli 
Georg Forster születésének kétszázadik év-
fordulóját, válogatott írásait Lessing, Goethe, 
Heine műveivel egy sorozatban adták ki, 
Magyarországon azonban igen kevesen isme-
rik. Magyarnyelvű Forster-kiadás eddig még 
nem jelent meg. Ezt a hiányt hivatott pótolni 
a most megjelent válogatás és Bódi László 
bevezető tanulmánya. 

A tan lmány felöleli Forsternek egész sok-
oldalú tevékenységét, Cook kapitánnyal, a 
világhírű felfedezővel való utazásainak a 

maga korában Európaszerte ismert leírá-
sától kezdve esztétikai tanulmányain keresz-
tül politikai cikeiig és a jakobinus forradalom 
Párizsából írt leveleiig. 

Bódi László rámuta t arra, hogy Forster-
nak már útirajzaiban sem csak nagyfokú 
leírókészsége, színes stílusa jelentett értéket. 
Már ebben a könyvében jelentkezett haladó 
világnézete : az akkori Európa társadalmi 
kérdéseire is választ keresett, miközben a 
szigetvilág bennszülöttjeinek felbomló őskö-
zösségi társadalmát , az európai gyarmatosí-
tóknak a primitív népek életére gyakorolt 
hatását vizsgálta. Forster — mint a fel-
törekvő osztályok többi képviselői — sok-
oldalú egyéniség volt, a valóság minden terü-
lete érdekelte, mindenütt új u taka t kere-
sett . Nem tar tozot t azok közé a nagyok 
közé, akik egységes filozófiai-világnézeti 
rendszert tud tak kiépíteni, de műveiben töre-
dékesen sok előremutató gondolat rejlik. A 
tanulmány kiemeli Forster lényegében 
deista világszemléletének a deizmuson túl 
a materializmus felé muta tó elemeit, a gon-
dolkodásában meglevő dialektikus csírákat, 
Spinoza panteizmusával rokon gondolatait ; 
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