
E L V E K É S M Ű V E K
ANDRÉ GIDE: A NöK 18KOLA
.JA. (Vigilia.) - Gíde-nek, az új
francia irodalom legnagyobb hatá
sű művészének nem sok szeren
eséje volt a magyar kiadókkal.
Csak a Meztelen és a Pásztorének
jelent meg eddig Gyergyai Albert
hű és méltó Iordításában s A Va
tikán pincéi hiányosan, a La Porte
etroite és Les Faux-monnayeurs
lefordítása még míndig késik. Az
igényes olvasó igy nagy örömmel
üdvözölheti minden Gíde-mü ma
gyar kiadását, mert mindegyiktől

az emberi problémák szekatlan fe
szültségét és a stílus és írásművé

szet klasszikus remekét várhatja.
A n(jk iskolája a Gidei-életmű

közepére esik, 1930-ban jelent
meg, a Pásztorének után s a Faux
monnayeurs előtt. Gide még ezt is
récit-nek nevezte, pedig joggal
tarthatnánk regénynek, a jellegze
tesen francia regényforma, a lélek
tani regény egy finom példányá
nak. Formailag kétsarkú elbeszé
lés, a feleség -és a férj mondja el
benne ugyanannak a házasságnak
történetét. vagy inkább a házasfe
lek elhidegülését, kényszerű szét
válását. Már e formai ötlet kivite
lében meglátszik Gide művészi ta
pintata és mértéktartása: A nők

iskolája, voltaképp egy nő napló
jegyzetei, melyet halála után leá
nya bocsátott az író rendelkezésé
re. A jegyzetek nyilvánosságraho
zatala után azok elolvasásának ha
tása alatt írja meg a maga ellen
vetéseit. magyarázó. kiegészítő jegy
zeteit a Iérj : az író az ötletnek s
az önelemzéseknek il..'Y adja meg
a valószerűség és természetesség
ízét. A tételt, hogy Evr-line lelki
leg elszakadt az urától, az olvasó
már az első lapokon megtudja, a
napló közreadójánuk, Eveline leá
nyának leveléhöl. Ettől kezdve
egyetlen szalon. fukar szűkszavú

sággal, kitérílheteUenül halad a
regény, szövetén szinte kitapint
hatjuk a francia lélektani regény
minden hagyományát (\S műfaji tör
vényét: az egyszálú lelki fejlődés

rajzát, mely kevésszámú szereplőt

figyel, kevés külső eseményt vesz
föl s évtizedeket ugorhat át, mert
csak a belső fejlődés érdekli.
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Éveline túlságos rajongással, fia
talos szerelemmel megy a házas
ságba, tán ezért is kell csalódnia
Róbertben, tán ezért kell annak
józan, gyakorlati, ügyeskedő, lé
nyében fölfedeznie a nagyzolót, a
képmutatót. A jegyzetek a szere
lem, a bizonytalanság, a szeretet
hangján tétováznak a téma fölött,
Eveline sohasem meri olyan tisz
tán kifejezni Robertben való csa
lódását, amint érzi. Amit az ön
vallomás nehezebben tehetne hi
hetővé, azt az író Éveline leányá
nak kitörésén át jeleníti meg s
végképp ott mélyíti el, mikor
Eveline levonja csalódása követ
kezményeit s ápolónőnek megy a
frontra, a biztos halál elébe.

A férj "elbeszélése" egyrészt a
reális lélektani képet teszi telje
sebbé, rámutat külső hatásokra,
melyek Eveline lelki fejlődésére

hatással lehettek, valószerűbbé te
szi aprólékos részleteivel a bázas
ság lelki történetét. közelebb hoz
za a férfi alakját, élesebbé lesz e
vallomáson át az, amit az asszony
látott a férfiben s kitetszik az is,
mik lehettek Robertnek - kicsi
nyes és bizonyos tekintetben sze
renesés természetén túl - a tö
rekvései.

De a férj elbeszélése teszi más
részt a regényt finom rneseanyagán
túl is nyugtalanítóvá. ez sejtet
meg valamit a leírt szavak alatt
Iappangó mélyebb jelentéséről. R,,"
bert magyarázata szerint Eveline
az őszinteséget önmagában erény
nek tekintette s nem tudta megér
teni, ha valaki természeténél,
adottságainál nagyobbra törekedett,
képmutatásnak minősltette férjé
nek a "jobb ember" felé való ko
moly, vallásos törekvését. Eveline
I'S Robert távolsága tphát egy ma
uasabb síkon a rnodern és a val
lásos emberideál egymás iránti ér
tetlensúge. Rohert magyarázata
azonhan végső fokon mintha nem
lenne eh~ggé megl..'Yőző. Az író a
!ázadóval, Eveline-nel tart, s az
olvasónak az az érzése, hogy Ro
hert csak utólag talált formulát ar
ra, hogy házasságának megromlá
sát magyarázza. Végtelenül bonyo
lult lélektani kérdés vetődik lel



V/ljlla Endre.

itt, az, hogy az igazi jora való
törekvést el lehet-e választani egy
lélek életéri át a jó ember szere
pétől. Eveline és Robert története
itt lesz Gide kettős arcának vissz
fényévé, vitajuk Gide démonainak
vitáiává. Evelineben a formabontó,
lázadó, nagyobb szabadságot, er
kölcsi autonómiát kereső gideí lé
lek nyilvánul meg áradó vágyaival
és kielégíthetetlen nyugtalansága
val. Robert a belső fegyelemre,
dogmatikus meg-kötöttségre áhítozó
Gide-böl érezteti meg a szigorúsá
got és következetességet, a belső

felelősségtudatot, a lemondásnak,
áldozatvállalásnak. az Istenkereső

léleknek patétíkumát.

A fordítás Zigány Miklós
szép és sikerűlt munkája - dicsé
retes becsvággyal érezteti meg az
eredeti klasszicitását.

Lovass Gyula.

HUNYADY SANDOR: MAGYAR
ORSZÁGI KALAND. (Athenaeum
kiadáSa.) - Hunyady Sándor no
velláinak ez az utolsó gyűjtemé

nye posztumusz kötetként jelent
meg. Az író kibontakozó életmű

vében az egyre jobban érő alko
tások sorában betetözésnek tekint
hetjük. Ez a kötet mintegy per
döntő bizonyítéka annak, hogy a
novella volt az igazi területe, ez
a kiválasztott műíaj, melynek mű

velői talán még jobban érzik az
összpontosított írói fegyelem kény
szerét, mint a regény szabadabb
lélekzetű alkotói.

Hunyady a realizmus nagy ha
gyományainak volt napjainkban
egyik utolsó folytatója. Maupas
sant-t szokták vele kapcsolatban
emlegetni, mint rnestert, A tanít
ványi viszony nem szorítkozik
többre, mint a valósághoz való
szüntelen hűségre és az eseményes
szerkesztésnek arra a klasszikus
hagyományokon nyugvó módszeré
re, melyet· gyökerében támadott
meg az irreális elemeket szívesen
felhasználó, inkább végtelenné
elemzett pillanatokat, helyzeteket,
attitűdöket nyújtó modern elbeszé
lés.

A Magyarországi Kaland a ma
gyar valóság képeit bontja legye
zősen széjjel. Iröla sokat tud ar
ról a világról. melyre valamikor
Mikszáth nyomta rá a pecsétjét és

amely valószínűleg együtt fog el
tűnni a dzsentrivel. A meghamisí
tott operettfigurákkal szemben
Hunyady írásai maradnak meg.
többek közt hiteles emlékként.
Van a szerzőnek egy magyar Fau
bourg de Saint Germainje, melynek
titkait ismeri és melynek hozzáfér
hetetlenéget kevés írás örökíti
meg ~Iyan elhihető erővel, mint a
címadó Magyarországi Kaland, a
francia szépasszony találkozása a
pusztai néppel és kastéllyal, Mind
kettő nyitott könyv Hunyady szá
mára. Valahogy kikerülte a nyil
vánosságot, hogy a nagysikerű dr.
Kovács István film propaganda
mentes, igazi írói eredetije nála
található meg. Más irányokban is
lehet keresztmetszeteket készíteni
és akkor a külföld érdekes különc,
gyakran a bohém arisztokráciába
tartozó hősei mellett megjelennek
a társadalom periféri'á'[án élő ala
kok, cigányok, bűnözők, éhenkéra
szok, akiknek világában színtén
jártas. Melegen emberi érdeklődé

se kiterjed az állatokra is: irodal
munk legszebb kutya-történeteít
talán ő írta.

A gazdag alakgaléria novellísztí
kusan eleven légkörben él. Majd
nem minden képe mozgásban van ~

impresszionista állók épek helyett
szüntelenül alakuló eseményekben
érik el a klasszikus poént. Olasz
vendégllJ Co. elbeszélése, mely egy·
házasság létrejöttéről szól egy os
teria közönségének buzgó közre
működése jóvoltából, valóságos kis
commedia dell'arte A NlJi uszoda
tragédiát súroló emlék a kamasz-
kor világából. Johnny és Mi/ie
egy gyermek szerelern kisregénye.
A kabáttolvaj ebédjében a börtö
viselt ember lelkéből bontakozik kt
a részvét és humanum. Bizsu és
Fifi két kiskutya .sorsa a nagy
francia forradalomban. Történet (ff

hajó királynlJjérlJl a modern világ
háború légiriadós világába vezet..

Még számos kiemelkedő novellát
sorolhatnánk fel, de a pillanat ih
letét magukon viselő alkotások is
felül vannak az átlagon. Minden
darabot ugyanazok a kvalitások
jellemzik: érdekes emberek, érde
kes történetekben. Az érdekesség:
azonban nem vásári, hanem mé
lyen emberi.
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DARVAS JÓZSEF: HARANGOS
KúT. (Dante, 1942.) - Azt, 210gy
ji közönség vastag könyvet ol V<1.8

seívesebben vagy vékonyabbat.
még nem döntötte el semmi sta
tisztika. De hogy szívesebben vesz
vastagot. mint vékonyat, az bizo
nyos. Iróink kedvéhen járnak a
közönségnek és mondanivalójukat
bőven adják elő, vagyis ú. n. nagy
regényt írnak. Anagyregényről

van egy hiteles és van egy téves
elképzelés. Iróink az utóbbihoz ra
gaszkodnak, s ezért két-három
esemény-szálat nyujtogatnak, hol
egymásba fonva, hol szétszálazva
hosszú íveken keresztül. De mível
a három esemény-szál együttvéve
sem elég egy közepes terjedeLmű

regénykéhez, azzal segítenek a ne
hézségeken, hogy bőven adagolják
a tájleírást, homályos célzatú miliő

rajzot, összevont bajuszok és ha
ragos vagy negédes mosolyok áb
rázelásait. Igy a papír gyorsabban
fogy, s a vékony regényből egy
szerre nagyregény lesz. Ebből a
téves elképzelésből születnek ma
gyar. - s hogy ne lássunk részre
hajlóknak : külíöldí - nagyregé
nyeink. Pedig a hiteles elképzelés
a nagyregényről, s Dosztojevszkij,
Flaubert, Tolsztoj, Balzac olvasása
erről győzött meg, homlokegyenest
ellenkező. A vérbeli nagyregény
ben minden esemény-szál elég len
ne a nagyregény terjedelmét túl
szárnyaló regények anyagául. Az
igazi nagyregényszereplőit bonyo
Iult és titokzatos kapcsok fűzik

egymáshoz, sorsuk végzetszerűen

torkollik egymásba, elmélkedéseik
logikusan folynak lélekrajzukból s
nemcsak egyetlen sorsot mozdíta
nak előbbre, hanem a sorsok szö
vevényeit is bonyolultabbá. ágaza
tosabbá, vértől duzzadóbbá teszik.
Az igazi nagyregényt nem lehet
nagy noveLlákra szétszední, minden
kérlelhetetlen szigorúsággal van
együvé szerkesztve, minden a ma
ga helyén és lélektani pillanatá
ban következik, a mellékes figurák
nem azért mellékesek, mert nem
róluk szól a regény központi me
séje, hanem azért, mert a háttér
ből ki-kipillantva magyaráznak
meg és mélyítenek ell fontos dol
gokat, Ilyen az igazi nagyregény.
'S nyilván ilyen is marad.

Darvas József azonban, akinek
írói erényeit elégszer volt aikal-
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munk méltatni, a téves nagyre
gény-elképzelés alapján írta meg
új könyvét, négyszáz sűrűn szedett
oldalon. Megtanulta. hogy tőhh

eseményszálat kell bogozgatní, elő

is vett négyet: az udvarház, a pa
rasztház, a cserény, a kubikus vis
kó életének egy-egy tetszös külsö
belső bonyodalmát. Eddig dicsér
hetjük is munkáját, dicsérhetünk
a terjedelmes műből negyven ol
dalt. Ekkor azonban kiderül, hogy
Darvas ereje az epizód, a kisszerű,

novellisztikus rajz. A mese megin
dul, de el is akad mindúntalan,
Szó sincs arról, hogy végzetszerű

okokból kell most ehhez majd ah
hoz a szereplő-csoporthoz lépnie,
arra ahová az elbeszélés irama so
dorja. Ötletszerűen vezet egyszer II

cserénybe, majd az udvarházba,
nem a kérlelhetetlen szerkesztés
logikája űzi oda, hogy most a
mérnök, majd meg' a parasztlegény
vergődéséről számoljon be.

Pedig rengeteg lehetőség van
ebben a könyvben egy vérbeli
nagyregényhez. Valahogyan úgy
helyezkednek el benne a magyar
ság társadalmi rétegei, mint Rey
mont "Parasztok"-jában a lengyel
ségé: az író szíve itt is a paraszt
ságé, de közben érdekes dolgokat
mondhat, drámai fordulatokat és
összecsapásokat rajzolhat meg- az
értelmiség életének abból a szele
téből is, ami a regényanyagához
tartozik. Ennek így kellene lennie
és lehetne is így, mert Darvas jó
író, hísz a mesterségében. Ezzel
szemben az eredmény mégis más:
a sok drámainak igérkező jelenet
ből egyetlen egyszer sem lesz drá
ma. Az ábrázolt társadalmi réte
gek javarészt nem. csinálnak mást,
mint hol a cserényben, hol az ivó
ban. hol az udvarházban társalog

'nak. Végtelen, oldalszámra nyu,jtó-
zó leírások vannak az aszályról.
pusztáról. kútról, faluról, gátépí
tésről, de ezek a természeti rajzok
,nem-mozdulnak meg, nem hatnak
meg, inkább fárasztanak és okkal
móddal idegesítenek is. Becsületes
szándék, téves kivitel, ezt mond
hatjuk egy valóban tehetséges író
olyan vállalkozásáról. amely, meg
haladja nem is az erejét, hanem
a találékonyságát és a tűrelmét.

Thurz6 Gábor,



MIKA WALTAR[: AZ ASSZONY
:f~S AZ IDEGEN. (Dante, 1941.)
Az idegen porosan, lerongyolódva,
agyonfáradtan állított be egy este
a tanyára. Messzíröl jött, maga
mögött hagyva, megtagadva mult
jált, nevét, család ,ját s a várost,
ahol született és dolgozott. A tanya
gazdája idült alkoholista. Valaha
mérnök volt, de elitta az eszét és
a vagyonát, igy kerültek az elha
gyatott tanyára, erre az utolsó me
nedékhelyre. A teljesen tönkre
ment, beteg ember mellett az asz
szony csalódottan, keserű, dacos
önfeláldozással húzza az igát, dol
gozik, küzd a falatért az öreg
Hermannal, a tanya régi gazdájá
val együtt. Az idegen, akit a vé
letlen vetett közéjük, rövid idő

alatt nemcsak a sovány, elhanya
golt Iöldet támasztja új életre, ha
nem az érzéketlen, kemény, rideg,
mindenben csalódott asszonyt is.
A sötét, feneketlen láp szélén mo
solyognak egynnílsra először, s itt,
a halál árnyékában virágzik ki I'Ö
vidéletű szerelmük. Amikor az asz
szony már azt hiszi, hogy a férfi
szerelmében megtalálta élete érlel
mét, váratlanul összeomlik mi n
den: a féltékeny Iér] agyonlövi az
idegent. Az asszony eszét vesztve,
ön tudatlan, alélék legmélyérCl
előtörő bosszúval ragadja meg a
fejszét s vá,gja agyon szerehnese
gyillwsát.

A regénynek ezzel tulajdonkép
pen vége is van. A tragédia le
zajlott, pedig a testes kötetnek
mégcsak a közepún járunk. Most
már csak a rendőri nyomozás s a
törvényszéki tárgyalás van hátra.
A szerkezet töréséröl, kettéhasadá
sáról azon ban eltereli a figyelmet
a jelenetek állandó feszültsége s
a rínom jellemzés, PZ a gyöngéd
ötvösmunka, mely árnyalatos, le
helletnyi átmenelekben s kifogás
talan írói hitelességgel próbál
megfelelni a kérdésre: bűnös-e az
asszony vagy nem? Az Irö nem tit
kolja rokonszenvét. kezdettől fogva
az asszony mellett áll. Mondatai
ütemén át-áttör az élet hajótörött
jei iránt érzett megindító együtt
érzés. Veszélyes irói állásfoglalás!
A megindultság nagyon könnyen
érzelgössogbe csaphat át s a fel
buzgó líra könnyen langyos melo
drámába fulladhat. Waltari azon
ban kikerüli a veszedelmeket, nem

téved el, s éppen ez mutatja, hogy
igazi író. S bár - a krisztusi er
]{ö!cs alapján állva - nem fogad
hatjuk el teljes egészében és min
den fenntartás nélkül az író állás
foglalását és ítélkezését, kétségte
len, hogy avatott kézzel, kellő ko
molyságg-al s a mély emberi tra
g6diáktól megilletődve nyúlt hozzá
az emberi indulatoknak e szűksza

vú, komor drámájához. Az asszony
vállalja a büntetést, szőtlan meg
adással, érzéketlen beletörödessel
szenved, ahogy csak a föld népe
tud szenvedni. Meg akar tisztulni,
új életet akar kezdeni a gyerllle
kért, akit méhében hord, s a ta
nyáért, amit el kellett hagynia.

A regény hősei annyira valósze
rűek, annyira élő-elevenek, hogy
szinte a személves találkozás köz
vetlenségével szemleljük őket, él
jük Iájdalmas, tehetetlen szomorú
sággal belepett életsorsukat. Vilá
guk egészen más világ, mint a mi
énk, idegen az egész környezet, az:
egész miliő, de mélyen a miénk a
miliőben vergődő ember. Életük,
ez a különleges északi parasztsors
- a nagy földrajzi távolság elle
nére is - Ramuz parasztjainak vi
lágára emlékeztet. Nyoma sincs itt
a mindig csak vádló, magyaros pa
rasztszemléletnek, Waltari a pa
raszti életben nem vigasztalan ál
lati küzdelmet és nélkülözést, ha
nem ezv szinesebb, természetesebb,
az élethez közelebb álló világot lát
s - akárcsak francia és angol
mcsterei - valami lebegő, meg
emelt realizmussal Iejezt ki az
ember és a föld viszonyának hul
lámzó örök hangulatait. A kemény
tragédiát mély líráj ú és hangulatú,
az atmoszféra érzékeltetésében ra
gyogó részletek lágyítják, mint pél
dául az öreg Herman betegsége és
halála, vagy amikor az asszony és
az idegen a tavaszi alkonyatball
az elmúlást idézi.

A finn irodalom idősebb, puró
pai hírű képviselői, Sillanpáá,
.lárventaus, Linnankoski után Míka
Waliariban most az új finn író
nemzedék legtehetségesebb tagja
mutatkozik be magyarul. Alig va
lamivel túl a harmincadik éven
már szinte hibátlan tökéletességű

műveket mondhat magáénak, 'Leg
szebb könyvét., az Asszony és az
idegent G. Beke Margit szépen
fordította le magyarra. Iványi S.
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VÉGH GYöRGY: AUGUSTE COR
BEILLE CSODÁLATOS KALAND
JAI. Irodalmi műveltségünk alap
jához a görög hagyományhoz
visszatért, alkati jelképet kereső

művészek nem véletlen válogattak
a klasszikus témákban. Mindegyík
kor kiemelte belőle azt, amire
szükságe volt, Heraklest, Arnort
vagy Prometheust, S akkor is,
amikor ezek a metaforák törvénye
szerint mezet változtattak, jellegze
tes vonásaikat megőrizte és to
vábbfejlesztette az azonos témák
zárt polifóniájával dolgozó művészi

közszellern. És nem véletlen, hogy
a Narcíssus-komplexumnak egy
korból sem maradt annyi feldolgo
zása, mint a huszadik század,
Fontosabb azonban ennél maga a
nevét levetkőzött, de alkatát meg
őrző Narcissus-jeHeg, a tükrözés
nek tüneményében elmerülö, a fe
lületi síkok geometrikusan egymást
metsző szemléletének viszonylagos
ságát hangsúlyozó önvizsgálat és
önábrázolás, mely végső elemzésé
ben rokon a hasadt öntudatnak,
doppelgángerek pathologiába tarto
zó világával. Az elemzés végső való
ságalkatrészeket kutató szenvedélye
vált át itt valószerűtlenségben tob
zódó képzeletjátékra, .mint ahogy a
lényegretörő valérys-tilkés megis
merésvágyból párolt forma és ir
reális lebegés születík. Egy szóval:
irodalom.

A kitűnő' fiatal költőnek, Végh
Györgynek most megjelent új kö
tete, mely nem véletlenül viseli
címében a kaland szó mellett a
csodálatos jelzöt, szintén az iroda
lomból táplálkozik. Ez a kaland
regények tématikáját fűszerező

könyv különcségei által hívja fel a
figyelmet arra a reálizmus által
beidegzett érzékelésméd miatt kis
sé idegenül és bízarrul hangzó pa
radoxonra, amelyet már Wilde is
hirdetett, hogy egy regény meg
irásához elég az élet nemismerése
is. Ezt a tételt a perspektívának
néhány fokos elfordításaval úgy is
ki lehet fejezni, hogya fiatalon
megöregedésnek legbiztosabb esz-
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köze az irodalom, amelynek ezen
veszélyét nagy mértékben pariroz
za az a tény, hogy ugyanakkor ha
tékony fiatalító eszköz is. Kissé
szekatlan fejtegetéseink mentségé
ül szolgáljon, hogya könyv, me
Iyet ismertetünk, szintén nem tar
tozik könyvpiacunk szokványos
termékei közé.

Már beosztása is feltűnő. Mimlen
fejezet A, B, C szakaszokat toglal
magában, melyeknek témája rínni
kusan változik: az elsőben Sevilla
grandja meséli el kalandjait. me
lyeknek előterében A. Corbeille
figurája áll, a költőé, akit a he
lyesbítő emlékezet költészet .és telt
kongeniális bősévé tesz; a máso
dikokban Végh beszél személyesen
művéröl, módszeréröl, terveiről,

önmagáróL; a harmadikokban ré
szint Auguste Corbeille személye
sen, részint apokrif életrajzirója
számolnak be a kalandokról. me
Iyekben Sevilla grandja sokkal in
kább intrikus lénynek, mint a köl
tészet hódolójának mutatkozík. De
mind a három fejezetcsoport egyes
szám első személye egyazon egy,',·
niség revelációja, azon tükröző elv
alapján, melyet már említettünk.
Igy válik a filléres kaland Nárcisz
motívummá és ez utalja a keve
rékműfajú könyvet a huszadik szá
zad önvallomásos művei közé, me
lyekben gyakran keveredik [elké
pes fantasztikum és játékos essay
hang.

A költő, aki különc tf'má.iának
megfelelően nem riad vissza az
irodalmi nárcizmus önvizsgálatból
önszerelemhe s innen ismét önirú
niába vezető skálájától, megkérdi
magától, hogy remekmű-e alkotása.
A mű, me ly az irodalomból lelke
zeit, maga adja meg rá a feleletet.
De van valami benne, ami egészen
mély: az ifjúság' és költészet mú
zsáihoz való örök ragaszkodás. A
többi cSaJ.: irodalom, azoknak te
hát, akik szeretik a betűk Ionulai
ból keletkezett szőttest, nagyon 'ér
dekes.

Vajda Endre.


