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I. EGY ÁLLOMÁS A HŰ FELÉ

Márai Sándor új regénye! elé nyugodtan oda lehetne tenni Valéry
elgondolkoztató paradoxonját: "Isten megteremtette a férfit és nem
találván őt elég magányosnak, egy nőt adott neki társul, hogy job
ban éreztesse vele magányát." A regény felvet és megoldani igyek
szik más problémákat is: a kizárólagos szerelern kérdését, vagyis,
hogy van-e olyan lény, aki nekünk, a mi számunkra teremtődött,

van-e igazi; az író felveti a polgár, a polgári életforma problémáját
is, rnely annyira érdekli, hogy a regény hősnőjének ugyanezt a
mondatot adja a szájába, mint később, sokkal később a férfinak:
a polgárnak egész életén át kell bebizonyítani magát, míg az arisz
tokrata csak egyszer bizonyítja be magát, amikor megszületik. De
ezek csak mollékproblémák, korroláriumai a lényegnek, mely a nő

és a férfi elbeszéléséből derül ki.
A regény első részében, Marika, ez akispolgárí, szeretetre

vágyó, rokonszenves asszony meséli barátnőjének házassága törté
netét; a második részben pedig a férfi mondja el Perúból hazatért
barátjának életét a gyermekkortól kezdve az első házasságon át
addig a pontig, amikor második feleségétől, az egykori cselédtől is
elválva kissé keserűen, de tudatosan vállalja a magányt, mely így
egyedül sokkal elviselhetőbb, mint a szerelemben. Első felesége
mellett nem tudott boldogan élni, mert az asszony szeretetre vá
gyott és szeretetet akart adni, amit az elzárkózott önző férfi nem
tudott nyujtani és elfogadni. Márcsak azért sem, mert házassága
menekülés Aldozó Juditnak. a férfi anyjánál szolgáló cselédnek az
emlékétől. De amikor feleségétől elválik és elveszi az egykori cse
lédlányt, akiből Angliában Huxley-t olvasó nagyúri dáma lett, a
magányosság érzése, ahelyett, hogy eltünnék, fokozódik: a gazdag
ságba csöppent nő - akiről az első feleség és a férfi elbeszélése
után azt hihette az ember, hogoy szereti azt, aki magához emelte
- kihasználja és meglopja férjét. Az első házasságban émelyítette
a feléje áradó szeretet, itt pedig megundorodik a nőtől, aki vissza
élt szerelmével és hiszékenységével. S mert végeredményben ret
teg a magánytól, beletörődik abba a magányba, melyböl legalább
az áltatás hiányzik.

A regény technikája emlékeztet Marcel Boulanger Rose című

regényére és Gide L'école des femmes-jára, melyekben a nő és a
férfi ugyanazt az eseményt - egy házasság történetét - meséli el,
kiki a maga szubjektív megvilágításában. Márainál annyiban mó
dosul ez a technika, hogy amíg a nő elsősorban a maga házassá
gának a történetét meséli el, a férfi csak intermezzónak érzi első

házasságát és azokat a motívumokat világítja meg, amelyekről fe
lesége nem tudhatott: a szülői házban töltött esztendőket, Áldozó
Judit megjelenését, a kettőjük között kialakuló furcsa szerelmet,

1 Az Igazi. (Révai.)
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mely sokkal erősebb, végzetszerűbb annál, semhogy egy viszony
megoldhatná, - majd, csaknem átugorva első házasságának a tör
ténetét, ott folytatja, amikor az Angliából visszatért egykori cseléd
felhívja telefonon és testi mívoltában is a házaspár közé áll.

Érdekes, elgondolkoztató könyv Márai regénye: egy nyugtalan
szellem vallomása a szerelemről, a házasságról, arról a páncél
szerű, átlátszó magányról, mely minden embert körülvesz, a pol
gári életformáról, 'a szeretetről és az alázatról. A kritika mégis
úgy érzi, valami hiányzik ebből a könyvből: valami, amit nem pó
tolhat a szerző biztos, csaknem hibátlan írásművészete, a részletek
lélektani megalapozottsága, a gondolatok gazdag áradása, a drámai
feszültség, mely a regény három főhősét körülveszi. .Iulien Green
írja naplójában, hogy valakinek, aki megkérdezte tőle: mi külön
bözteti meg az igazi írót a mesterembertől, ezt felelte: "Az igazi
író hisz abban, amit leír". Máraival kapcsolatban azt kell mondani,
hogy mindannyiszor, amikor valami élményszerűen tör ki belőle.

a hatás is teljes: ezért értékes mű a Polgár vlIllorná811 vagy a
ZendüUJk; de mihelyt kiagyal valamit, amiben természetszerűlez

ő maga sem hisz, könyvének minden pontja sebezhető (\s az egész
nek valami faetice-jellege van. Ezért elhibázott regény a Válá.~

Budán vagy a sokak által oly magasra értékelt Vendégjálék Bolza
nóban. Közbevetőleg: értsük már meg egyszer, hogy az író nem
Isten, tehát nem lehet minden alkotása tökéletes, s főleg: elsősor

ban az írónak ártunk, ha minden újabb könyvét a legjobbnak ki
áltjuk ki. Az ember szinte restelli, hogy ilyen banalitast kell le
írnia: elsősorban magának az írónak ártunk, ha pályájának pilla
natnyi hullámvölgyében született művét istenítjük s ugyanakkor
teljes csődbe visszük a kritikát, melyet a kommersz-szellem amúgy
is elsorvasztani törekszik.

Al;:' Igazi távolról sem tökéletes alkotás. Ha valami nem belső

élményből fakad, vagyis az író nem hisz maradéktalanul abban.
amit leír, alakjai sohasem élnek önálló életet, bábuk maradnak,
melyekkel azt csinál, amit 'pillanatnyi szeszélye tanácsol. Áldozó
Judit alakjára gondolok.. A regény első részében úgy jelenik meg,
mint aki proletár származása ellenére ("proli nő", mondja róla
vallomásában a férfi) fennsőbbrendű lény, olyannyira, hogy a gaz
dag, igényes és polgári tradiciókban élő huszonnyolcéves fiatal
ember belészeret ; de a cseléd is az emberbe lesz szerelmes s nem
a számára elérhetetlennek tetsző nagypolgári fényes életbe. Az
első feleség elbeszéléséből s főleg a férfi vallomásának első részé
ből (a találkozás, a karácsonydélutáni beszélgetés) egy kissé való
színűtlen, de nem elképzelhetetlen lény bontakozik ki, aki il

femme fatale szerepére hivatott a férfi életében. Az olvasó .~ ez
a naív, de következetes lény - azt várja, hogy az Angliából vissza
tért Aldozó Juditban. aki ott is cselédként élt, ugyanazt a lényt
fogja viszontlátni; ehelyett egy tökéletes dáma jelenik meg, aki
Huxleyt olvas, úgy eszik, mint egy hercegnő és a legközönségesebb
inódon meglopja a férfit, aki elvette. Semmi kétség, ez a teljesen
megokolatlan és érthetetlen törés nem következik he, ha aziró
hisz alakjában és engedi, hogy Áldozó .ludít az legyen, aki fogam
zásának első pillanatában volt.

Ha egy bábú mozog az élő alakok között, akik - mint Márai
regényében - elsősorban tőle függnek, 'az a veszély fenyeget. hogy
ők maguk is utánozzák a bábú élettelen rángatódzásait (\s hason
lóak lesznek hozzá. Az Igazi első asszonya mégis élő alak marad,
mert nem érinti Aldozó Judit váratlan metamorfózisa; és l\lő alak
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marad a férfi is, aki sokkal erősebb, belülről jövő karakter, sem
hogy bárki is vá1toztathatna valamit rajta. Igy, végeredményben, a
játékos, paradoxonokat szerető Márai 'alulmaradt abban a birkó
zásban, melyet a benne élő igazi alkotóval folytatott, de regénye
magán viseli a vesztes kezének nyomait is: karcolásokat és kis
foltokat. Ha majd sikerül alkotás közben teljesen távoltartani ma
gátöl azt a lényt, aki szereti a pointe-re alapított szellemességeket,
II "máraias" szavakat, a könnyű megoldásokat, - és előbb-utóbb

ennek sikerülnie kell - az eredmény nem a "legjobb regényt'
vagy a "chef-d'oeuvre" lesz, hanem egyszerűen, csendesen a mü,
melyet sokan türelmetlenül várnak tőle.

II. MŰVÉSZ ÉS MESTEREMBER

,4" kritikustól megkívánható érdeklődéssel kezdtem olvasni Passuth
László regényét,' de az első lendület után megtorpantam és nehe
zen, küszködve folytattam, állandóan azzal a gondolattal: tegyük
félre ezt a regényt, nem érdemes róla írni, akkor sem, ha csak ki
siklás egy író pályájaban s akkor még kevésbbé, ha nem az. Mégis
végigolvastam, azzal a titkos reménységgel, hogy talán az utolsó
harmad kárpótol az előbbiért, hátha találok egy szép részletet,
melynek oázisáért érdemes hosszú sivatagi utat is megtenni. De
II regény utolsó harmada sem jobb, a szép részlet is elmaradt, 
{'s mégsem volt kárbaveszett munka ennek a könyvnek az el
olvasása.

A lombard kastély érdekesen kezdődik: egy fiatal magyar tu
dós, aki Leonardo da Vinci iskoláját tanulmányozza Milánóban,
megismerkedik egy titokzatos szélhárnossal, akinek kastélyában a
reneszánsz egy alig ismert festőjének hét gyönyörű képére bukkan.
Érdy Lórántnak szánták a feladatot, hogy igazolja ezeknek a ké
peknek a valódiságát, a fiatal tudósban azonban csakhamar kéte
lyek támadnak. Ez az első száz oldal cselekménye. A továbbíkaban
tanúi vagyunk honfitársunk tragikus küszködéseinek : az egyetemí
katedrára törő tudós azt súgja neki, Iordítson hátat a kastélynak
és a képeknek ; a benne élő férfit azonban megszédítette a szélhá
mos feleségnek, Carlának egyénisége, lelki magánya és szépsége,
és nem törődve aggályaival és "chimaeráival", mindenben teljesiti
II szélhárnos parancsait. A regény végén megjelenik Érdy Lóránt
öreg professzora és mestere, aki - bár nem szakembere a lom
bard iskolának, az első pillanatban észreveszi azt, amit a fiatal tu
dós nem akar észrevenni heteken át, és egy drámai jelenetben
megvádolja tanítványát, hogy elárulta a tudományt s az eszmény
helyett a hírnév és a pénz szolgája lett. A fiatalembert megrendíti
a nem egészen alaptalan vád, faképnél hagyja a szélhámost - aki
nek már amúgy sincs szüksége reá - és egy rokonszenves angol
lánnyal hazautazik, via Velence.

A túlságosan hangsúlyozott és megoldásában elnyujtott lelki
ismereti problémától eltekintve nem érdektelen téma, de ahhoz,
hogya jelennek és a multnak az egymásbaolvadásából értékes al
kotás jöjjőn létre, íróra lett volna szükség. Iróra, aki életre tudja
kelteni a reneszánsz csodálatos korát s ugyanakkor élő alakokat

1 A lombard kastély. (Athenaeum.)
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is tud formálni. Passuth csak ügyes utánzó: eltanulta a regény
külsö technikáját, kultúrált fő, van történelmi érzéke, művészet

történeti ismeretei meghatóak, de hiányzik belőle az, aki a holt
anyagot élővé tudja varázsolni: az alkotó művész. S a legnagyobb
baj az, hogy ezt nem lehet megtanulni.

III. TIZFILLÉRES REGÉNY SÚLYOS ÁRDRÁGITÁSSAL

Nagypál István első regényei Iantasztíkus történet, az a műíaj,

melynek irodalmi művelője nálunk még nem nagyon akadt, akár
mert a magyar lélek a reális témákat kedveli, akár mert íróink
lenézik ezt a fantasztikumot, mint témaanyagot. Külföldön a mult
században olyan művelői akadtak, mint E. T. A. Hofman, Balzac
(Séraphita), Edgar Poe; a modernek közül pedig Wells és Maurois
is (A gondolatolvasó gép). Ezért örömmel kell üdvözölni minden
olyan próbálkozást, mely az irodalom síkjában próbálja megcsinál
ni azt, amivel a tízfilléres regények "írói" régóta próbálkoznak.

Egy titokzatos égitest olyan gázzal árasztja el Budapestet.
hogy milliónyi lakósából csak néhányan maradnak ébren, a töb
biek tetszhalálszerű álomba merülnek. Ennek a néhány embernek
egy heti történetét meséli el a szerző: a szürke bankhivatalnokét,
a csillagászét, akinek lefojtott állati lénye gátlástalanul előtör, az
egyszerű gyári előmunkásét, aki az önfeláldozás és a rend hőse

lesz, abetörőét, akiről kiderül, hogy végeredményben hűséges

cimbora, a vérszomjas politikusét, aki felhasználja a váratlanul
jött alkalmat és megöli békésen alvó ellenfeleit. A végén vihar tá
mad, elsodorja a gázfelhőt s néhány órai anarchia után helyreáll
a régi rend.

Az író abban tévedett, hogy mindenáron mélyebb szímbölumo,
kat igyekezett belevinni regényébe. ami helytelen (mert a műfaj

irreális jellegét megzavarja) és teljesen felesleges erőlködés. Sok
kal helyesebb lett volna valóban irodalmi eszközökkel megirni ezt
a történetet, mert amit produkál stílusban, kompozícióban, cselek
ményben, alig emelkedik a tídilléres füzetkék nivója fölé.

Just Béla

1 Budapest nem felel (FrIJnklin).
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Ka.ipp, a 16mD éJelDek, az éalzen1
és egészséges tápJálJcozásDak egyik
aagy eJóharcosa volt.Oadta nekw
a kiváJ6 és egészséges uépkávét, a
11I:Ipp......-t. Miadeu egyes~
mag iráDta Ya16~HbCSl,
az ó képmását és aláírásót viseli.

Egy bizonyos cigarettafajta sikere gyakran megmagya

rázhatatlan dolgoktól függ. Száz és százmillió számra

gyártják a jobbnál-jobb, a zamatosnál-zamatosabb füs

tölnivalókat. Egyfajta aztán .Jdugrík". Egykettőre olyan

népszerű lesz - mint mondjuk - a Memphis. A követ

kező lépés: mindent elkövetni, hogya közönség még

jobban összessokjon az újfajta eígarettával, A Memphis

remek új ruhát kapott. Új és nagyon csinos dobozkát 25

vagy 50 cigaretta számára. Ezzel is természetesen a fo

gyasztók kényeImét akarják szolgálni. Csak könnyebb

egy ügyes kis dobozból rágyujtani, mint a divatjamult

régi "stanioliból!" ... Nikotex mínöségben is kapható!

FeleleSs szerkeuteS és kiadó: Dr. Possonyi László.


