
KÖNYVEK

MEDVECZKY BELLA: HAVASI VIHAR. A Stahl család svájci sza
natóriumában játszódó regény, igen szorgalmas, érdekes és emellett
szép, meleg asszonyi írás. Látszik, hogy szerzője igen nagy gonddal,
odaadással és hosszas tanulmányok után írta meg regényét. A hátal
mas művet sokrétű cselekmény és számtalan epizód, eredeti típus
és figura teszi érdekessé. A középpontban Stahl Márta áll, akit Ber
linből rendel haza családja, amikor a szanatórium főorvosa meghal.
A schneebergdorfi Stahl szanatóriumban ugyanis minden vezetöi
állást a család tagjainak kell betöltenie s most Mártának, a fiatal
eddig csak elméleti orvostudománnyal foglalkozó doktornőnek kell
vállalnia a hatalmas üzem vezetését. A család egyik idős lánytagja
azonban, aki reménytelenül szerelmes a szanatórium egyik daliás
orvosába. mindenképen megnehezíti Márta Stahl dolg-át. Intrika- és
pletykalavinát indit el a fiátal orvosnő ellen, mert HiU doktort, sze
relmét, akarja az igazgató főorvosi székbe ültetni. A szanatórium
fülledt légkörében a sok beteg, izgékony ember között ez a patoló
gikus vénlány, aki végül az orvosságokat is elcseréli és megrongálja
a műszereket, tragédiák okozója lesz. A rendkívül népes Stahl csa
lád jellemzése igen sikerült és logikus. Az öreg matrónáktól kezdve
a család legfiatalabb tagjáig jól megrajzolt jellemeket nyujt az író
nő. Ugyancsak érdekes a szanatórium betegeinek rajza. A sok apró
epizód, bár noha kissé túl sok helyet szentel nekik a szerző, nem
rontja el a mese fővonalát. Érdekes, kiegyensúlyozott írói munka
Medveczky Bella regénye, valószínűleg nagy sikere lesz vele.

-o-ó.

KÜLFOLDI REGÉNYEK
ALBA DE CESPEDES: LÁNYOK. (Révai.) Lányi Viktor fordítása.
Nyolc egyetemista lány történetét írja meg az írónő. Mi fűzi egy
ségbe, regénybe ezeket az idegen sorsokat? Részben a hely, ahol
laknak, a "Grimaldi" apácakolostor. Az együttélés levegője egy
cseppet őszintétlen, fojtott. A lámpákat kora este leoltják, a lá
nyok ilyenkor gyertyát gyujtanak, be nem vallott s be sem vall
ható vágyaikra gondolnak, asztalt táncoltatnak, idegesek az újon
nanjöttekkel szemben s még ingerültebben nézik a távozókat. Vol
taképpen mind a Grimaldin kívül élnek, vágyaik, álmodozásaik a
falakon kívül esnek. A légkörnél, - amelyet maguk teremtettek
maguknak, de akaratuk nélkül romlik meg, - még szorosabban
összekapcsolja őket, legalább is formai szempontból, sorsuk egy
forma szomorúsága. Egy Maeterlink idézettel kezdődik a regény:
"Soha sem léphetünk ki abból a kis körből, mit sorsunk von lép
teink köré." A regény olasz címe még pontosabban kifejezi ezt a
végeredményben determinista ízt: Nessuno torna indietro. Kinek,
kinek helyzete, természete, adottságai mintegy meghatározzák sor
sát. Az egyik lány, Xenia megbukik a vizsgán, üzletemberek szere
tője lesz s nem hagyhatja ott Horschot, akit nem szeret, Maurice
kedvéért. Emanuelának leánya született egy repülötiszttöl, s bű

nét nem tudja úgy megvallani szerelmesének, Andreának, hogy az
meg tudná bocsátani neki. Emanuela a lányokkal szemben sem tá-
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rul ki, senkit, leányát sem tudja igazán szeretni. Arra született,
hogy felületes nagyvilági társalgást folytasson, utazzék, nézelődjék,

kivül maradjon az igazi emberi melegség, az erős emberi élet kö
rén. Sylvia Custo csúnya, örökké csak munkatársa lehet a férfiak
nak, szerelmet nem kaphart. Augusta éjszakákat tölt borok és fe
keték mellett iróasztalánál s írja reménytelen regényeit, amelyek
re soha nem talál kiadót. Még az apácafőnöknő sem boldog, tiszt
sége elválasztja a lányoktól s anélkül, hogy akarná, eltávolodnak
tőle. A Grima1di levegője lassan megromlik a nyolc lány számára,
elmennek, s nem térnek többé vissza, még a Grima1di viszonyla
gos boldogságát is elvesztik.

Kíábrándult. regény, kiábrándult művészet. Mintha nem egé
szen illenék ahhoz, amit az új Itália íróitól várnánk. Viszont két
ségtelen, hogy megírásban, formájában, mélységben· a megszokott
olasz regényeket messze felülmulja. Alba de Oespedes tehetséges,
ügyes írönö, Pasztelszínekkel dolgozik, de szelid, nyugodt stílus
kezelésén belül tud tónusokat megkülönböztetni, mélységeket ki
hozni. öszintesége és bátorsága tiszteletreméltó. Egy közepesen,
megbízhatóan jó színvonalat végig megtart a könyve s ebbe az igen
olvasható, kellemes hangba jól belefér Vinca szenvedélyessége, Syl
via megadása. A lányregények megswkott irányához képest per
sze középszerüsége, becsületessége még mindig a legmagasabb
művészet hitét keltheti. Vannak különben részletei, (Emanuela sé
tái az Arnoparton Andreával,) melyek fínomságukban, frisseségük
ben az igazi, magas művészetet is elérik.

LomS BROMFIELD: ARVIZ INDIABAN. Egy gátat, valahol Indiá
ban rosszul építenek meg csaló európai vállalkozók. Az első kiadó
sabb esőzésben átszakad a gát, a tömegszerencsétlenségben elpusz
tul néhány ezer benszülött, látszatra meginog egy egész indiai állam.
haladó szellemű okos maharadzsájával, jóakarató minisztereivel és
tisztvise1őive1. De az árvíz az emberekről, európaiakról, hindukról
és mohamedánokröl is lehántja, lemossa a kultúrát, gőgöt, civilizá
ciót, hogy mindegyikükben, az iparmágnás értelmetlenül élő testi
lelki gyönyört hajszoló feleségében, Lady Hestonben, az ingyenélő

ténfergő Ramsorneban, a moziszínésznőket utánzó, bódult vidéki
lányban. Fernben, felébred az emberi, a lényük jobb része, küzdení,
dolgozni akaró értékes lelke. Széles és csodálatos körképet .rajzol
Bromfield, nagyszerű művészettel, a szerencsétlenség és pusztulás
hátteréből csodálatos elevenséggel rajzolt alakok bontakoznak ki.
Bromfield azok közé az elbeszélők közé tartozik, akik a cselekmény
érdekességét s a művészi lélekrajzot igazán össze tudják egyeztetni,
vissza tudnak térni a regény igazi hagyományához, legsajátosabb,
azt mondhatnök balzaci formáj ához. Ritkán, szokatlanul nagyvonalú
Bromfield könyve, mind a vajudó társadalmi swciális kérdésekben
vergődő India rajzában, mind az emberi sorsok, az elemi erővel
kitörő szenvedélyek analízisében. Érdekesség mellett a magas művé

szet eszközei villannak meg jeleneteiben, a maharáni estélye, lord
Heston haldoklása irodalmi szempontból is remeklés. Alakjai éles.
mély emléket hagynak az olvasóban, a mohamedán rendörmínísz
tert, vagy az öregedő, még mindig szép, igen megértő, ravasz, bölcs
és hajlékony maharánít nehezen lehet elfelejteni. Az utóbbi évek
könyvsikerei között Bromfield könyve swlgált rá leginkább a kö
zönség szeretetére. (Dante kiadáe.)

THOMAS MANN: LOTTE WEIMARBAN. (Rózsavölgyi.) Vajda Endre
fordítása. Charlotte Kestner, (született Buff) egy délelőtt megérkezik
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a weimari "Elefánthoz" címzett vendéglőbe. Egy Mager nevű tu
dákos szobapincér felismeri benne Werther Lottéját s pletykázásá
val hamarosan rászabadít egy angol rajzolóművésznőt, majd később

Riemer úrnak, Goethe volt titkárának látogatását jelenti be. Rie
mert más látogatók váltják fel, egy fársaaágbelí fiatal leány, Adele
Schopenhauer, majd Goethe fia, August. Lotte rokonai meglátogatá
sára érkezik, de természetesen Goethet szeretné látni. A titkos ta
nácsos úr meg is hívja ebédre, de az ebédből inkább társasági
<összejövetel lesz, Lotte nem tud Goethe közelébe jutni, beszélni ve
le. Később színházjegyet kap Goethetől s a színház után Mager az
Elefánt előtt Lottet Goethe kocsijából segíti ki. A jelenet valóban
regénybe kívánkozik. Mégis, mindaz a kevés esemény, amit itt ősz

szefoglaltunk, csak álöltözet, egy hatalmas Goethe essai leplezé
sére szolgál.

Egyes fejezetekben, így különösen a Riemerrel folytatott beszél
getésben az essai még formailag sem lepleződik, máskor, mint
Adele Schopenhauer elbeszélésében, ebben a ragyogó, précieuse
fecsegés-utánzatban, mégis összefüggőbb történéseken át ismerke
dünk Goethéval. A fejezeték egymásba kapcsolódó sora egyébként
mínd az egyetlen Goethe essai különböző részei. Az angol lány
.akarnok felületességében jelenik meg az első váza a nehéz kér
désnek, hogy milyen is, ki is Goethe? Riemer maga a nehézkes fi
lológus médján azt az oldalát fejti fel Goethe egyéniségének, amely
ben mintegy a maga igazolását látja. Riemer áldozat, Goethe áldo
zata, ki nem tudott megszabadulni vonzásától, mind suta elismeré
sei, mind kicsinyes kárhoztatásai mégis bővitik, részleteiben tel
jesebbé teszik a Goethe-képet. Adele Schopenhauer nem rajongója
Goethének. Azért jött Charlottéhoz, hogy az ő befolyásával akadá
lyozza meg Goethe szerinte hibás, önző tervét, de beszédéből meg
mutatkozik Goethe viszonya a hazafisághoz és a humanitáshoz.
August szerencsétlen áldozat apja árnyékában, látszólag beletörő

dött sorsába s bármennyire nem lehet egyéni élete apja mellett,
ideges kínzottaágában legalább a látszatot igyekszik fenntartani. A
Goethe-essai részleteit, ahogy a látogatók előadásából kialakul,
Lotte állandó ellenőrzése, megjegyzései, személyes vallomásai kí
sérik. Lotte még ki tudott szabadulni "Werther" vonzásából, ön
állóságát, józanságát megőrizte, Kestner felesége lett. De most,
negyven év mulva, mégis keresi a találkozást Goethevel. A hiányzó
csokor a rózsaszin ruhán, egy hajdani tréfa folytatása egyszerre
úgy mutatja, mintha ő sem szabadult volna meg egészen a csodála
tos költő, a legnagyobb ember hatása alól. Titkos reménysége, fenn
tartásai, s az, hogy nem igyekszik meggátolni August házasságát,
árnyalják leginkább valóssá, lélektanilag gazdaggá a Goethe
essait.

A költő monológja, a maga csodálatos, emelkedő szárnyalásával
belülről fogja össze, mutatja meg, Igazítja ki, amit a kivülállók
összeállítottak.

Két dolog teszi Thomas Mann regényét nagyszerű irodalmi cse
megévé : az egyik a Goethe essai nagyarányú, ellentétes vonások
ból felépülő, végtelen gazdagságú csodája, s a másik az a möd,
ahogy Mann emberéIménye, tanulmánya a regény, vagy inkább
egy fiktív lélektani helyzet kereteibe idomul.

Ritka regényt fenyegetett ennyire, hogy szereplői, kiknek más
dolguk sincs, minthogy dialógusba tördeljenek egy tanulmányt,
papírosfigurákká váljanak, s ritka regény ad annyira élő s lélekta
nilag olyan hiteles alakot, mint Mann új könyve. Amellékalakok
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is éles arcélt mutatnak, a beszélgetések felett, Goethe vendégei
között egy elmult kor Weimarjának csodálatos légköre kél életre.
Ez a müvészet nemcsak a Goethe szájába adott gondolatok hiteles
ségében meglepő, de meglepő a részletek gondosságában, s a sze
replőknek Thomas Mann megszokott nehézkessége alatt csodálato
san egyénivé váló jellemző beszéltetésében. Riemer szavai, a nehéz
kességnek milyen fölényes stilusgyakorlata l S micsoda erő a kocsi
ban ülő Goethe szavaiban l "Aldozat és áldozó!" Goethe csodálatos
nagyságát méltóan megmutatni, ez a Thomas Mann könyvének ér
telme, ez teszi az utóbbi évek egyik legnagyobb irodalmi esemé
nyévé.

A kötetet Vajda Endrének, a fordítónak okos, mérsékelt tanulmá
nya zárja be.

W. SOMERSET MAUGHAM: KARACSONY PARIZSBAN. (Bárd.)
Gellért Endre fordítása. Char/ey Mason, egy "jómódu, angol polgári
fiatalember" egy hetet készül Párisban tölteni, atyja engedélyével,
mintegy jutalomképpen azért, hogy eltöltött egy évet nem túlságo
san megerőltető irodai munkával, a Mason Vagyon gondnokságában
s ezzel bebizonyította, hogy nem akar rendetlen ember, vagyis mü
vész lenni. A müvészet csábítása voltaképpen nem is volt erős
Charley életében; egyszer festő akart lenni, máskor zeneszerző, de
ami hajtotta, aligha volt több, mint szülei illedelmes és jólnevelt
müvészetszeretete. Nem volt nehéz belátnia, hogy célszerübb jó
polgárnak, mint rossz dilettánsnak lenni. Charley, ez az igen [öképű

s mindenképpen bájos fiatalember akinek sem különösebb célja,
sem nagyobb gondja nem lehet életében, eltölti karácsony hetét
Párisban s utána hazatér, furcsán, megzavartan, tanácstalanul. Az
anyja megsoványodottnak, kimerültnek találja, az apja fél, hogy va
lami betegséget szedett fel, Scriabin darabját másképp játsza mint
régen, az otthoni ak úgy érzik, valami beteges vonást visz bele. Mi
történt Charleyvel? Nem az, amit a szülei gondolnak. Csak nézője

maradt az életnek, de a sötét és kínzó látvány is erős, kitörölhetet
len élményt hagyott benne, mely üres káprázattá süllyeszti és pusz
ta árnyjátéknak tünteti fel a maga és a szülei életét. Amit az éle
tében csinálhat, értelmetlen lett, unalmas, és céltalanságában leve
rő; a jólétért pedig szinte bűntudatot érez: " kicsuszott világának az
alapja".

Maugham jó író, bár néha túlságosan tetszetős és túlságosan
ügyes. Nem bájos és polgári abban az értelemben, mínt höse: Char
ley, de lázadása óvatos lázadás s írói modora ügyesebb kiegyezés,
hogysem igazán nagyvonalú lehetne. A regény tárgya lélektani hely
zet, egy élmény hatása. A "klasszikus regény" rekvizitumai, a vol
taképpeni történés másedik vonalra szorul benne, nem történik,
csak értesülünk róla. De ezután a lázadó már vissza is fordul a kö
zönség felé: ahogy értesülünk a gyilkosságról, az módszerében egy
kicsit a detektivregény érdékességét kölcsönzi ki. Az élmény többi
motívumában is van valami a régibb regény érdekesség-bajssolá
sából: Lydia rokonainak orosz-nyomora, a találkozás a fegyenctelep
két kiszabadult jával. A SéraH-részlet megadja az olvasók megkí
vánta szükséges erotikát. Lydia élete, ujjongása megalázottságán s
vad ragaszkodása urához, a gyilkoshoz, szintén engedmény a szere
lem romantikus fogalmazását kedvelő olvasónak. Maugbam művé

szetének dicséretére válik, hogy mindezek az alakok (s különösen
Simon, ez a betegagyú diktátor - vagy csekafőnökjelölt) annyira
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újszerúek, frissek és életszerúek tudnak maradni, hogy az olvasó
minden ellentmondási kedve megenyhül s végül is arra gondol,
hogy hátha Maugham formája a regény fejlődésének legtermészete
sebb s legegészségesebb utja?

VIRGINIA WOLF: ÉVEK. (Franklin Társulat.) Hevesi András
fordítása. "North . " úgy érezte, mintha egy dzsungel közepében
volna, a sötétség szívében és utat törne magának a világosság lelé;
de csak mondattöredékek és egyes szavak állnak rendelkezésére
és ezek segítségével kell átttörni az emberi testek, akaratok és han
gok sűrűjét, amely ráborul, gúzsba köti, elvakítja ...H North lelki
állapota egyszerre jellemző Virginia Wolf impresszionista művésze

tére és a magyar olvasó érzéseire.
Virginia Wolf felfogása szerint, (mert az Évek elsősorban egy

sajátos életszemléletre, életmagyarázatra tesz kísérletet.) az élet
nem az idő összeíüggo, logikus egymásutánja. Az ember, ösztönei
vel, melyek nem töle függnek, emlékeivel, melyeket nem mindig
önszántából idéz fel, s asszociációíval, amelyeknek egyáltalán nem
parancsolhat, de amelyeken voltaképpen egész hangulati élete for
dul, csak pillanatokban él, azaz pillanatonként változik, alakul. Az
idő megszüník, vagy értelmét veszti', ezekben a változásokban, me
lyek látszólag egészen szabadok, voltakép mégis a belső jellem,
karakter szigorú szabályai szerint működnek. A könyv alakjai,
mindabban, ami 1880 és 1937 között történik velük, mindig pilla
natnyi élet reakcióit és szenvedélyeit mutatják s ennek ellenére
csodálatosan megőrzik egyéniségüket; minden változása, megöre
gedése ellenére mennyire azonos önmagával a Lamley bolt jába sza
ladó gyerek - s a Delia estélyén résztvevő öreg Rose! Még mintha
a család különböző generációi is megőriznének valamit a családra
jellemző reakciókból: valószinüleg szándékolt az első és a második
kötet estélyének átfutó, mellékes s egészen egymást idéző két ab
lak-jelenete.

"ÉletmagyarámltH
- mondtuk. Valóban. Ennek a regénynek van

egy sajátságos valóság-igénye. Az eseményekkel szemben, ha lehet
egyáltalán eseményekről beszélni, megőriz valami szigorú objek
tivitást. Semmit sem mesél el, semmit sem kommentál. Ahogy az
olvasó "belép" a regénybe, az író olyan attitüddel fordul felé,
míntha mindenkit ismerne. Nincsenek családi viszonyokra utaló
szavak, sehol semmi "magyarázat". Annál különösebb csoda s annál
nagyobb írói bravur, ahogy, mindíg valószerűen s az irodalmi fo
gásokat megkerülve kitárul előttünk a Pargiterek világa, mintha
legszemélyesebb ismerőseink, rokonaink lennének. A Pargiterek
egymást sem magyarázzák: a regény egyik legcsodálatosabb jelene
tében Sara beszámol Roseval megtett útjáról, bolond, de igen köl
tői fantáziaképekbe csavarja el a valódi eseményeket. Maggie hall
gátja s anélkül, hogy figyelmeztetné Sarát, vagy a legkevésbbé
is megütközne rajta, mindig visszafordítja emberi nyelvre dús fan
táziaképeit. Sara különc utánzásait, különös mondatait csupán. Ni
cholas akarja magyarázni s ezzel el is árulja, hogy idegen, hogy
nem a Pargiterek közül való.

"Valóságigény"? Az irodalmi konvenció a regénytől drámai tör
ténést kíván. Virginia Wolf múvéből éppen az marad ki, ami, lát
szólag, drámaivá tehetné. Ha az olvasó úgy érzi, hogy ebben a re
gényben nem történik semmi, a megszokott irodalmiság értelmé
ben igaza van. Rose agitátornő lesz, megdobálják és börtönbe csuk
ják. Delia férjhez megy, North Afrikából jön meg. Csakhogy mind-
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Lovass Gyula.

ez nem a regényben történik, minderről csak félmondatokban ér
tesülünk. Bizonyára élnek valahol ezek a hősök azokban az évek
ben is, amelyekről nem beszél a regény, sőt a régi regény mérté
kével mérve a legtöbb érdekes dolog éppen akkor történik velük,
de lényük, egyéniségük igazi tartalma mégis az elengedett, nem
mindig tiszta tudatú, lényegtelen pillanatokban nyilatkozik meg
igazabban. A valóságot, a legmindennapibb, legpillanatnyibb való
ságot tudja megmutatni Virginia Wolf, s ezek avalóságdarabkák,
a lényegtelen valóság áramlása mélységet s csodálatos értelmet
kap a jellemekkel, egyéniségekkel való kapcsolatában. Ebben a
szabad valóságáramlásban semmi sem készít előre semmit, a jele
netek nem haladnak valamilyen irodalmi cél érdekében előre,

egyik jelenet sem' mond ki semmi olyat, ami valahol folytatódnék.
Még vége sincs a könyvnek, úgy, ahogy azt könyvektól megszok
tuk. "Nem, mondta Nicholas ... - ebben tévedsz. Nem lesz vég
szó, - kiáltott fel, kitárva karját, - mert előbb nem volt szónok
lat."

Nem volt szónoklat? Ez a regény nem regény a megszokott érte
lemben. "Lassan körbeforogva, mint a reflektor fénysugarai a na
pok, a hetek, az évek egymásután végigvonultak az égen." Virgi
nia Wolf lát valami szabályosságot az életben, de megszabadítja az
életet a logikus és célszerű történések kényszerétől. Elmarad egy
konvencionális történésforma, egy logikus mesevezetés és amit ka
punk, az az élet egy bizonyos oldalának csodálatos erejű, soha nem
hitt valóságilluzióval való ábrázolása. Ez az írónő nemcsak kísér
letező, hanem csodálatos művész is, igazán a legnagyobbak közül
való. Rose szökése Lamley bolt jába, Edward és Ashley oxfordi epi
zódja, vagy Delia estélye nyugtalanságában, a legvégső emberi kér
dések fölvetésével a legnagyszerűbh művészí élményt jelentik az
olvasónak.

Kifejezéskincsünk nem készült fel az ilyen meglepetésekre, ne
héz megfogni azt az összetett, különös élményt, amit ez a hatalmas
könyv felkavar bennünk. "Csak mondattöredékek és egyes szavak
állnak rendelkezésünkre." Ez a bravur aligha utánozható, valőszi

nüleg egyszeri s mégis óriási jelentőségű, hogy a magyar közönség
nek és íróknak alkalmuk van megismerkedni vele. Kiadói kommü
nikék minden fordítást kulturcselekedetnek szeretnek beállítani,
nos, ez a regény valóban az.
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