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A fiatal amerikai író legújabb re
génye újszerű tárgyával és hangjá
val meglepetésként fog hatni azok
ra az olvasóira. akik első rnűvei

világát megismerték. Nálunk is
népszerű regényei elsősorban for
mai újszerűségükkel tűntek ki,
középútat keresve az amerikai
széppróza két fő műfaja, az iro
dalom-pótlékként ható ideges short
story és a divatos regénykolosz
szusok epikus hömpölygése között.
Wilder akisregényhez közelálló,
szigorú zártságú, rendkívül gondo
san átkomponált, az európai ro
mantikus nagy-novella legszebb
hagyományaira emlékeztető formát
választotta. Hangban, látásmódban
mí sem volt idegenebb tőle, mint
a mai amerikai próza Sinclair Le
wis-on iskolázott szatíráia vagy az
úiabb naturalisták könyörtelen kö
rülményesséze. Három első kisre
génye tömören zenei nyelven, va
lami magasztos szárazságú pátosz
szal ábrázolta az alapvető szenve
délyek problémáit, a sors és az
ember viszonyát. Első művében

(Cabala, 1927)' a túlérett európai
kultúra apoteózisát pillantjuk meg
egy rendkívül exkluzív és deka
dens római klub szimbólummá nö
vő tagjainak arcképsorában. Máso
dik regénye (Szent Lajos király
hídja, 1928) világraszóló siker volt
mind a céhbeliek. mind a nagykö
zönség körében. Az írói eszközök
roppant ökonómiájával megalkotott.
klasszikus forma-tökéletességű re
gény a spanyol kultúrával átitatott
tizennyolcadik századi Peru világát
idézte fel. öt emberi életvonal
metszőpontjának eszmei pillanatá
ban és helyén leszakad' a cuzcóí
országút egyik hídja és a halálba
temeti az élet érett teljességéhez
eljutott öt regényhöst. Itt, a fősze

replők halálával kezdődött el a re
gény, mely a véletlen titokzatossá
gának rejtélyét kutatta visszafelé
az öt utas elöéletéböl, mintegy fel
állítva a tbeodicea laboratóriumát
és feleletet keresve arra a kérdés
re, hOl1V miért éppen ezek és mi
ért éppen ekkor lettek áldozatai a

230

látszólagos véletlennek. mely való
jában a gondviselés megjelenési
formája volt. Nem kevésbbé gaz
gad hangszereléssel fordult Wilder
következő regényében (Az androsi
leány, 1930) Krisztus születésének
korához. Az angol próza legszebb
hagyományaira emlékeztető írás
művészettel szólaltatta meg a késő

Hellász elomló világát egy a lelki
tökéletességhez eljutott hetairában
s messzianíkus mediterrán láto
másban idézte fel az emberen túl
emelkedő, az embert túlérő szen
vedő Szeretetet, a szakadatlan hul
Lámokban reánk törő barbárság,
makacs lelki keménység civilizá
tórát.

Az időben fl térben távoli vilá
gokban tudatos nyelvművészettel

kirajzolt örök aktualitású problé
mák regényei után mind hely
szint, időt és stílust illetőleg meg
lepetésként hatott Wilder eddig
legutolsó elbeszélésének (Henven
is my Destination, 1934) megjele
nése. Egy huszonhároméves mo
dern nyugatamerikai baptista
könyvügynök néhány hónapjának
a "szép" prózaírás minden eszkö
zétől való tudatos tartózkodással
ábrázolt kalandos történetéhen
Wilder az egyén és a társadalom
kómikusan meglátott szemberrállá
sát rajzolta meg. George Brusb
furcsa kalandiainak minden ro
mantikus ízéHil ment sora afféle
modern Don Kihóte történetként
hal. A fanatikus térítőnek és
ügyes üzletembernek ez a különös
ifjú keveréke amerikai energiával
és naiv közvetlenséggel igyekszik
a szektariánus életszentséz eszmé
nye felé. önmaga átgvúrásával meg
nem elégedő reformátori buzg-lima
minduntalan kiárad a vele kapcso
latba kerülökre. ami azután mu
latságos, de kínos komplikáeiók
végeérhetetlen sorozatába sodorja.
Minden belső tisztasága és naiv
őszintesége ellenére heroikus pél
damutató erőfeszítése hatástalan
marad, mert a tökéletesség eléré
séhez és cselekvő közléséhez a
véztelen jóság egymagában nem
elég, ehhez végtelen intelligenciára
is szükség van. És éppen itt leljük
meg a baptista utazó Achilles-sar-



kát, aki - mínt egy huszadik szá
zadi reiner Tor - nem képes a
világ' ilrazi mivoltát mezértení s
ezáltal több bajt teremt. mint a
mennyi jót akart. Georze Brush
rendkívül diszkrét szatírával, reáli
san nyers nyelven, minden inter
pretáló szándéktól menten elbeszélt
története azonban valójában trag-i
kus életérzést takar. A sajátmaga
és a világ díszparitásán kétséq-be
eső ügynök históriája burkoltan a
világ és az emberek mélységes
romlottságára mutat rá, Wilder
distancia-tartása az olvasóra bízza
a tömegélet bajainak diagnózisát,
hangsúlyozó és kiválasztó művésze

tével azonban kétségtelenné teszi,
hogy iróniája a tipikusan amerikai
pragmatikus altruizmus ellen irá
nyul, mely naiv közvetlenséggel
csak a felületi bűnöket irtog.rtja,
de alapjában elfogadja életformán
kat és társadalmunkat. Szerencsére
az erkölcsi behaviorizmus másodla
gos következményeivel kevésbbé
törődő olvasó is megtalálja a szá
mítást, mert ez a modern antipika
reszk regény filmazerű esemény
sorával elsőrendű, helyenkint a hu
moreszk határán járó szórakoztató
olvasmányt nyujt. Ez a fínom el
lenmondás a felületi hatás és az
ellenkező előjelű rnélyebb értelem
között alkotja a gondolkodó olvasó
számára Wilder regényének leg
főbb varázsát.

OrSzágh László

.JUHÁSZ VILMOS: MEGVÁLTAS
FELÉ, úJ VALLASTöRTÉNET, A
NEM-KERESZTÉNY VILAG.
Juhász Vilmos új nagy könyvének
íőcíme is mutatia, hogy a szerző

célja nem a vallásos jelens"gek
egyszerű történeti ismeretetése
volt, hanem a vallásos élet és a
vallásos fejlődés örök lényegének,
a végső emberi állásfoglalásnak tu
dományos feltárása és írói ábrázo
lása. JuháSz Vilmos joggal írja az
olvasókhoz intézett bevezetésében,
hogy a művelt közönség számára
ma semmisem lehet fontosabb és
időszerűbb, mint az emberiség
végső állásfoglalásainak, a helyes
útnak épúgy, mint a tévelygések
nek a megismerése. Ebben a
könyvben, amely nemcsak a tudo
mányos, anyag teljes iameretéről

tanúskodik, hanem sok tekintetben
egészen önálló és meglepő felis-

merésekből is, megvilágosodik előt

tünk az emberiség vallásos hitének
csodálatos útja, az öskínyílatkozta
tástól az Istennel való együttlét
sorsdöntő paradicsomi élményeitől,

a vágyak, hajlamok és szenvedé
lyek okozta tévutakon s az igaz
útra való örökös visszavezérlésen
keresztül a különböző állomásokíg,
amelyek mindegyike a megváltás
mindig megújuló és mindig töre
dezett hitével ajándékozta meg az
emberiséget.

JuhG~sz Vilmos könyvének legér
dekesebb és legeredetibb fejezetei
az emberiség vallásos életének és
megváltás hitének ezeket az ősi

egyetemes állomásait ismerteti, a
melyek kiinduláspontjait alkotják a
fejlett kultúrvallások kíbontakozá
sának. Megismerkedünk az ősmű

veltség közvetlen Istenélményével.
majd feltárja előttünk a szerzö a
szenvedélyeitől irányított emberi
ség végzetes és különös vallásos
kisérteleinek, a totemista állatkul
tusznak és napkultusznak okait és
magyarázatát. Ezután következik a
"Megváltás felé" egyik legérdeke
kesebb és talán legeredetibb ré
sze: az anyajogi vallásos világkép
ismertetése. Juhász Vilmos müvé
szi módon idézi fel azt a csodála
tos, .megragadó "barlangi szemléle
tet", az "anyák" szemléletét, amely
a mindig elhaló és megújuló
feltáma<Msisten tiszteletéhez veze
tett. A legmélyebb emberi problé
mákat elemzi, a bűntudat és elég
tétel kérdését, a túlvilági képzetek
kialakulását, az emberáldozatok
okait. de mindig olyan drámai
közvetlenséggel és életteIjességgel,
hogy a legfinomabb elemzések is
teljes mértékben lekötik a laik~s
érdeklődést, aki mindig megtalálja
a belső lelki kapcsolatot a könyv
rendkívül gazdag és sokfelé ágazó
anyagával. A "MegváUás felé" kö
vetkező része az államalkotó pász
tornomádok vallásos hitével, az
égisten vallásos világképével is
merteti meg az olvasót. Az égis
tenhit nagy átalakító és kultú~a
formáló erejében látja Juhász VIl
mos a magas múveltségek, a fej
lett állami és társadalmi berendez
kedések kialakulásának végső for
rását. Nagyon érdekes és figyelem
reméltó Juhász Vilmosnak az a
megállapítása, hogya fejlett mű

vellségek egyszerűbbek és tisztul-
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tabbak, mint az úgynevezett primi
tív világképek, és hogy ez az úgy
nevezett primitívség többnyire egy
általán nem a frissesség és fiata
losság, hanem éppen ellenkezőleg

az elöregedés, a degenerálódás, a
hanyatlás jele.

Az égísten világképének ismerte
tése átvezet a pusztai népek vallá
sának a sámánizmusnak a tárgya
lására: A sámánizmus vallásos vi
lágképét, amely lényegében az ös
magyarságnak is a vallása volt,
JuhátSz Vilmos könyve ismerteti
először részletesen magyar nyelven.
A sámán csodálatos "túlvilági uta
zásának" előadása számtalan érde
kesebbnél érdekesebb problérnát
vet fel; a könyv egyik legérdeke
sebb fejezete a komikum és az iró
nia vallásos vonatkozásait tárja
fel bebizonyítja, hogyan fÜl\'g'~nek
ös~ze a drámai tipusok, a színpad
ősi figurái a vallásos hittel és az
ősök tiszteletével. Ezután sor ke
rül az istenkirályságok vilá.grendjé
nek ismertetésére; ezzel kapcsolat
ban JuháSz Vilmos nagyon érde
kesen elemzi az állami élet és a
vallásos hit nyilt és rejtett kap
esclatait. A medvekultuszról szóló
fejezetek a finn-ugor erdővidéki

népek vallásos életének sajátossá
gaiba avatják be az olvasót. Követ
kezik a három nagy európai nép
család a szlávok, a kelták és a ger
mánok vallásos világképének is
mertetése. Ezeknek a részeknek
talán azok a legérdekesebb fejeze
tei, amelyek az orosz lelkiség val
lási és világnézeti alapjait, továb
bá az eliziumnak, a "földi túlvilág
nak" a hitét és képzeteit ismerte
tik. A "MegváltáB felé" utols.ó két
nagy része a két naev ókori val
lásos rendszert: Ezyíptom és az
ókori Előázaia vallásos világképét
tárgyalja. Itt különösen érdekesek
az ókori megváltás hiteket és fel
támadásisteneket ismertető fejeze
tek. Ezzellezáródik JuháSZ Vilmos
nagy munkájának első önmagában
teljesen önálló első kötete, a~ely
nek az ismertetésére még VISSza
térünk Meg kell azonban emlékez
ni a '"Megváltás felé" rendkívül
gazdag és tanulságos képanyagáról,
amely 32 képtáblán vizuálisan kí
séri a szövegel Ezek az illusztrá
ciók a szöveahez hasonlóan varázs
latos elevenséggel és közvétlenség
gel idézik fel előttünk az emberi-
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ség végső állásfoglalásainak nagy
szerű gazdagságát és alapvető egy
ségét.

Nagy AndráS

KODOLANYI JANOS: CSENDES
ORAK. (TuruI.kiadás, 1942.)
Az újabb magyar irodalomban két
féle írótipus jelentkezik: az egyik
általában elveiért hevesen küzdő,

magát a közügyekbe teljesen bele
vető, harcos egyéniség, aki szere
pet kér magának a közvélemény
alakításából is: a másik viszont
elvonuló, elméleteken rágódó szép
lélek, aki művészetének eszközét,
a nyelvet, cslszolia, és csak szép
irodalmi művein keresztül kíván
szélani a nyílvánossághoz, Az előb

bi csoport egyik vezéregyénisége
ma kétségtelenül Kodolányi János,
akiben éberen élnek a harcos öss
tönök, heves láz tüzeli vitatkozásra
és helytállásra egyaránt. A vád és
védelem, a támadás és kiállás be
szédes bizonyságai találhatók ab
ban a kötetében, mely Osendes
órák címen legutóbb megjelent.
Kodolánvi magyarságtudata az a
központ, ahonnan kiindul minden
esetben, akkor is, ha ebben a vo
natkozásban tudományos nézeteket
akar megcáfolni: a lélek. az érzés
szava vezeti, a józan mérlegelés
hidegsége és hűvössége távolesik
tőle, épezért gondolatjárása állan
dóan a szélsőségek közt hullámzik.
A végletek közt feszül érzelmi vi
lágának íve, az a nagy távlat ez,
ami átlendül a magyarság égető

kérdései felett, öszinteségének és
vérmérsékletének köszönhető, hogy
a magyarság nemzeti 'Problémáit
következetesen és kitartóan tár
gyalja, vállalja a kétségtelen téve
dései és a maga igaza felett ér
zett gyermekies örömei következ
ményeit. Ugyanúgy védekezik el
lenzékének támadásai ellen: dae
és b06SZÚ fűti sorait. belőlük oly
kor a gyűlölet szikrái szóródnak.
Nekünk ez a dacos, nyakas ma
gyar nyilvánvaló ellenszenvei elle
nére is imponál; örülünk, hogy
Kodolányi vitaírásainak ezt a má
sodik ~yűjteményét is nyilvános
6á~ra hozta, ezzel a ténnyel is kö-:
vetkezeteségét igyekszik Igazolni
annak a célnak bevallása nélkül,
hogy erkölcsi alapja minden írá
sának egy és uiO'anazon nagyságú
és erősségű pilléren nyugodnék. A



magyar sorsirodalom fulmináns
cikkei sorakoznak egymásután, kü
lön-külön és együttesen nagyszerű

en jellemzik írójukat elsősorban és
nem kevésbbé korunkat. melyben
ezek fogantak. Kodolányi János e
könyvének stílusa a megmásíthatat
lan közlesek egyszerű és biztos
eszközeivel él s mint ilyen a ma
gyar vitairodalomban első teljesít
ménynek látszik abban a vonatko
zásban, hogy a személyes indulat
nem ragad magával felesleges stí
lusékítményeket. A puritán, igény
telen stílus az öszintesség egyik
jele, és ebben a vonatkozásban
sem férkőzhetnek nagyobb kéte
lyeink és ellentmondásaink köze
lebb Kodolányi legbensőbb helyt
állásaihoz. leghevesebb kitörésel
[ozosságához, Irásairól végleges
ítéletet majd az utókor mondhat
megfeleJö időtávlatból.

DELACROlX NAPLÖJA. Fordította
é-s a bevezetést írta: Bárdos Artur.
(Officina KÜIl.1fvfár 24-25. - 11M2.)
Delaernix a múlt század első felé
ben uralkodó romantikus festészet
egyik francia képviselője, az aka
démikus festők ellenzékének ket
tős érdeme biztosította maradandó
~át: müoészete átmeneti a leg
újabb kor számára a barokk szín
látás legjava értékeit, naplója vi
szont eg-y különben zárkózott ter
mészetű művészegyéníséz figye
lemreméltó megnyilatkozása, legbi
zalmasabb vallomása, melynek mín
den sora önmagának szél. a köz
readás leghalványabb szándéka
nélkül írja le személyes sorsára
utaló jegyzeteit, a művészetre vo
natkozó nézeteit, a nagy festőkrlll

vallott véleményeit és több rnester
fogáBá'nak nyitját itt tárja fel. A
legkíméletlenebb llszinteség jel
lemzi minden vonatkozásban. A
napló nem rendszeres, szertelenül
változik benne a legváltozatosabb
témascrozat, ő maga jegyzeteknek
nevezi, amit nagy élete kis emlé
kének szánt. Amikor festőket jelle
mez, rendszerint átvált saját mű

vészi irányának értelmezésére: ön
maga a mérték, őmaga a viszonyu
lás első és végső eleme. Életének
nagy tanúiról míndíg jellemzően

és helytállóan ír, úgyszólván koré
nak egész szellemi Franciaországát
ismerte és egyéni látásának tükré
ben, naplójában megörökítette.

Delacroix naplója remek példája
annak a kivételes esetnek, amikor
az ecset művésze a tollforgatásban
sem marad el. Igen jellemző rá az
a néhány szava, amit írásáról
mond: ,,A tehetséges ember, aki
gondolatait a művészetről fel akar
ja [egyezni, vesse őket papírra,
ahogy ép eszébe jutnak. Ne féljen
attól, hogy ellentmond magának.
Többet lehet tanulni a túlságosan
bőven ömlő gondolatokból, még
ha egymásnak ellentmondanak is,
mint a jól megfésült, .iól megírt
műből, amelyben csak a forma lé
nyeges." Bárdos Artur fordítása
nagyszerűen alkalmazkodik az ere
detinek ahhoz a kedves lompossá
,gához. mely minden olyan írást
jellemez, ami csak íróiának saját
tetszéséhez igazodik. Ez a kis kö
let voltakép szemelvényes IO'Űjte

Illény, a válogatás egyetlen szem
pontja az volt. hogy minél többet
feltárjon a szerző legegyénibb val
lomásaiból.

Poku Imre

TATAY SANDOR: CSIPKE. (Bo
lyai Akadémia.) - A Bolyai köny
vek érdekes sorozatában. ahol ki
tűnő és értékes munkák váltakoz
nak vitatható értékűekkel s egé
szen elbibázottakkal, Tatav Sándor
tíz novellaja rnindenesetre azok
közé a kiadványok közé tartozik,
amelyet a 'legtöbb olvasó fogadhat
el ellenkezés nélkül, a kritikus
pedig egyenesen örömmel köszönt
het.

Az olvasók számára megnyugtató
biztosíték, hogy Tatay megmarad a
realista elbeszélés hagyományai
ban, nem különcködik. nincsenek
méniái, még csak a kizárólagos
népies témákhoz sem köti magát.
Annak pedig, aki komolyabban fi
gyeli a magyar novella sorsát,
megnyugtató a tiszta fogalmazás
nak, a nyugodt írni-tudásnak, a
tanult mérsékletnek az a foka,
melyre Tatay eljutott. Ha ezen túl
Tatay saját hangját, fejlődésének
irányát, szemlélete [ellezzetességét
keressük, úgy érezzük, fantáziájá
nak és érdeklődésének a realitáson
túl-lépő vonására kell felfigyel
nünk. A kötet legharmónikusabb,
legbefejezettebb darabja a Füst
leány, ez a szabályos. realista ke
retes vallomás-formát használja.
Tán nem ilyen érettek, de bizo-
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nyes tekintetben érdekesebbek
azok a novellái, ahol a történet be
állítása néha csak a záró monda
tok, (legtöbb novelláia kitűnűen

végződikl) az eseményt szimbóli
kussá oldják, groteszk távlatot ad
nak neki. (A nagy purk heil/én,
Almos délutmt, Elpattan II húr.)

Ez a groteszkké, szirnbölikussá,
szmte már játékossá oidolI hang,
a pontos lélektani aprómunkaval
együtt el(észen különös ízt ad az
Arva lelkek-nek. ez a kötet leg

egyénibb, legérdekesebb. legtöbbet
igérő hangja. Itt színeződik el leg
jobban novelláinak borongó, fojtott
légköre, nyugodt zenéle is iti
kapja a legérdekesebb felhangokat.
A .betű öl viszont tán a legkevésb
bé sikerült; a tételt nagyon is gé
piesen viszi végbe, valami tenden
ciózus keresettség is érzik rajta.
A címadó novella, a Csipke is in
kább mint ötlet érdekes. ha él
mény, szép élmény lehetett s szép
kidolgozásbeli tapintata is, de
mintha végső, formai megoldása
nem lenne a témához méltó. Stíl
modorosságokkal tele korunkban
külön dicséretet érdemel Tatay
nyugodt, egyszerű s a maga idején
mégis kifejező realista elbeszélő
stílusa. Milyen üdülés, ha egy iró
egész novellát vagy egész gondola
totfogalmaz, nem nedig egyes epi
grammatikus mondatokat!

Lovass Gyula

ÜDVÖZLÉGY SZABADSAG. (Er
délyi fiatal költők versantológÍ!~ja.)

A szerkesztö bevezetése szerint az
antológia társa kíván lenni az
Unio-isebkönyvnek, mely száz esz
tendővel ezelőtt hasonló nagy "tör
ténelmi pillanatban" látott napvi-

. lágot. "Tanú~téte'l akar lenni. ar
ról, hogy Erdély fiatal költőiben

- a nagy elődökhöz méltóan 
elevenen él a történelmi lelkiisme
ret s a nemzet sorsának szüntele
nül vigyázó gondja. Kiviláglik,
hogy az erdélyi magyar költő haza
élményét éppen elvan fokú himni
kus lelkesedés. illetőleg önemésztő

tépelődés hangján fejezi ki, mint
szerencsésebb nemzetek fiai a lé
lek vsajátabb megrendüléseit." Ter
mészetesen, s erről a szerkesztö is
biztosít. vannak a gyü.ileményben
szép számmal nem-történeti íhleté
sű versek is, melyek - inter arrna
- az "élet teljességét" hirdetik.
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A költők fiatalok. legalábbis ab
ból a szempontból, hogy sokat vá
runk tőlük. Némelyiknek Mag:yar
országon is jó, sőt elsővonalbeli

neve van, másokat, úgy zondeljuk.
az erdélyi közönséznek is be kell
mutatni. Egyenkint jeilemezni őket

annyi lenne, mint nvolc rövid ta
nulmányt írni a kötetben szereplö
költőkről. Allion itt a nevük egy
másután : Derzsi Sándor. Hegyi
Endre, Horváth Imre. Horváth Ist
ván, Jékely Zoltán, Kiss -Ienő,

Szabédi László. Varró Dezső. Hana
nak és formának mennvi váltoZ;;
tessága a kortársi egységen belül.
Jékely Zoltán egyre tágabb lélek
zetet vevő nagy verseitől. Horváth
Imre remekbe faragott - lapunk
hasábjairól is ismert - négysoros
verseiig az egyéni és közöss~ ér
zelem sokféle lirikus húron' zenz.
elbírva Szabédi játékos öniróniáját
vagy Varró Dezső szándékolt naiv
ságát, Formájuk szizorúan kötött,
ebben egységes az erdélyi Iirikus
nemzedék, mint ahogy két évti
zede elödeik azok voltak a szabad
versben, s belső egyensúlyukkal ör
zik az egyesülés napjainak örömé
ben és az új háború válsága iban a
megtalált formát.

Vajda Endre

DÉNES GYöRGY: AMIKOR ZU
HOG AZ ESÖ. - A regény színss
témát markol fel, hiszen egy volt
urasági inas, - akiről később ki
derül, hogy nem az - meséli el
benne élményeit. Igy voltaképpen
~léggé laza és szétesö keretbe ösz
szefűzött elbeszélés-sorozattá válik.
nem rendelkezik azzal a szilárdan
felépített szerkezettel, amely min
den regénynek elengedhetetlen
kellléke. Nyelvezetében. stílusában
kissé összekapott írás, több mü
gond, Iínomságra való törekvés
nem ártott volna. Már csak azért
sem. mert az "Amikor zuhog az
eső" írója a regényből láthatóan
művelt és tehetséges ember.

Aki csak unaloműzö olvasmányt
keres, akinek csupán az a célja.
hogy néhány órára elszörakozzon,
olvassa el az "Amikor zuhoc az
esö"-t. Egészen bizonyosan jól érzi
majd magát a könyv mellett. Iz
galmat, érdekességet kap benne.
Dénes György regényét a Pantheon
adta ki.

Bálint László



CHARLES MORGAN: A LÁNG I-II.
(Franklin, 1942.) Morgant a könyvei
előtt befutó hírek az úiabb angol
irodalom jelentős. sőt kimagasló
egyéniségének jelentették. "The
Fountain" (A forrás) címü regényé
vel már 1929-ben díjat nyert, s az

'Óta a magyarul megjelent anzol
irodalomismertetők erről a könyvé
ről, mint Illesterműről emlékeztek
meg. M('gsl'1ll olvasták sokan,
sznobjai sem akadtak mint Law
rencenek. Huxleynek. vagy Powys
nak. S valljuk be őszintén: ez egy
kicsit gyanus volt. Nevezetes köny
ve a mult esztendőben elég csönd
ben érkezett meg hozzánk. Elmé
lyedt olvasóit nagyon könnyen meg
számlálhatnők. könyvének nem volt
különösehh vísszhanzia, igaz, a
bestseller rekláiu sem kísérte. Mor,
gan továbbra is megmaradt hívei
nek tisztelt j e, s körükhen valószi
nűleg nagy iró.

A láng c., most megjelent köny
vét nem jelentéktelen erőfeszítéssel

olvastuk végig. Talán azért, lllert
na,.,''Y felfedezést szeréttünk volna
végrehajtani evvel a híres és mégis
ali:! ismert angol íróval. És lelep
lezés lesz beszárnolónkból. Az aláb
biak ugyan sok részletükben kér
dőjeIlel értendők, csupán egyéni fel-,
tevésünket rögzítik, de szabad vé
lemény-nyilvánitásunkat igen meg
köti az, bogy az angol eredetihez
nem férhetlünk hozzá, s í!!:y Mor
gan irói tulajdonságait angol
iróról van szó: tehát i ren lénye
ges: - stílusának. nyelvi erejének
eredeti keretben tükröződő értékét
nem mérheltük Illeg. Nagypál Ist
ván !!:ördülékeny, s igazán lényeg
telen zökkenőkkel folyó fordítását
vesszük ezért corpus delil'tinek.

Morgan hagyományosan angol,
mégis igen e;n'pni elbeszélését sa
ját analitikus igényével, könnyen
két félre vághaljuk. Az euyikre
esik a mese, a másikra az indíté
kok, lelki kavarzások lélektani be
állitású írói magyarázatai jutnak.
Leírásai, hosszadalmas fejtegetése i
nyujtják még ezt a második részi;
drámai jelenetei szinte egyáltalá
ban nincsenek, a reflex ió állandó
[elenidöben lélekzik a könyvben.

Ha, sajnos. elengedhetetleniiI el
mondani próbáljuk a re rény iuesé
jét, nagyon naf.,'Y vigyázattal kell
lennünk, hogy könnyű kifeiezések
kel a trivialitás szintié! ne súroljuk.

A komor lónusú. de vázlatos be
vezetéséből megtudjuk. hogy 100'd
Sparkenbroke még fiatalon, tragi
kus hirtelenséggel meghalt, akkor,
amikor éppen belépett családi sír
boltjába. kedves tartózkodási helyé
re. Morzan a történetet magát, visz
szapillantással kezdi, a kis Piers
szomorú gyermekkorából éppen azt
a jelenetet emeli 'ki, amikor bátyja,
féltestvére tréfából bezárja a sír
boltba, s ő különös révülettel. élmé
nyekkel [ön ki onnan. A voltaké
peni történethen mint nagy íróval
találkozunk viszont vele. Házassága
már föl is borult: majdnem állan
dóan Olaszországban él, egyetlen
inas. Bisset társaságában. Alkotá
sainak vajudásáról hosszú leíráso
kat olvasunk végig az egész köteten.
A mese másik molívumát az a ki
vételes szépségű, ifjú hölgy, Mary
hozza, aki különlezes körülmények
között ismerkedik nleg Piers-szel ; er
dőhen, elrejtett, irói tanyán. Csak
sokára kimondott, hatalmas szere
lem csap föl bennük. A szerelem
fejlödésének mindegyik mozzanatá
ról bő beszámolót kapunk, az ana
lizis egy pillanatra sem szünetel.
A férfi érzéki szándékkal közeledik
II lányhoz, de a szintén szerelmes
George közbelépésére Sparkén
hroke hirtelen Olaszországba utazik
hódításának befejezése elő!. Mary
George felesége lesz, s harmoniku
san élnek, amit ismét csak a vélet
lenek ráncigálnak vissza a régi vá
g'ányokra. Hosszú olaszországi epi
zód kezdődik. Piersben e~yre [ob
ban lángol a vágy, hogy végleges!:'n
magához kösse Marvt, Előbb azon
han szakítanak, de később Angliá
ban döntenek: szeretteik föláldozá
sával, összekapcsolják étetüket.
Mary a szökés legutolsó pitlanatá
han mégis visszatér férjéhez, Piers
meg a regl;ny első lapján elmondott
hatalomnak en zedelmeskedik.

Bármennyire fölöslegesnek is tű
nik egy beszámolóban a tartalom
összefoglalása, most mégis sajnál
juk. hogy igazolásunkra nem lenet
Iiink sokkal részletesebbek. Mert
azt talán így is látni lehet: a mese
semmivel sem több a giccsnél. A
na,.,ay írö, aki lord is, az eszményi
szép leány, aki két férfi szerelme
közt vergődik. a csodálatosan szen
vedö feleség, a::(ánesnélküli inas
stb., lehetetlen, hogy ne untig is
mert legyen az olvasó előtt. Vagy,
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ha végig-pörgetjük az olaszországi
eseményeket, akkor is csak szerke
zetileg elcsépelt ötletek sorozatát
láthatjuk. Sparkenbroke Olaszor
szágban él, George feleségével, s
beteg nővérével Helénnel színtén
odamegy. Persze, hogy George ma
gára hagyja őket, s persze, hogy
Mary éppen akkor találkozik Piers
szel, amikor Helén rosszulléte miatt
orvosért szalad, s persze, hogy
Sparkenbroke luccai vendégei lesz
nek. S végi! igy. az egész 'könyvön,

A mese alapján nem több ez a
regény szepen fésült, romantikus
históriáuúl. Morgan azonban látha
tólag; nem törődik sokat a mesével.
Irói tulajdonságai regényének má
sik, reflexiv f('nyében mutatkoznak.
Történetr-í türelmes és aprólékos
részletezéssal. szüntelen analízissel,
elmélkedésekkel szöví át. Mintegy
ráaggat,ia ezeket az elemeket mez
telen történetére, ezeknél fogva
húzza a rejtélyes. költői tónusú,
fülledt, "magas irodalmi" lé rkörbe.
Nincs egyetlen természetes, tiszta
mozdulata. Minden lélekzetvétel
[elzöt kap, divergáló mellékruonda
tot. Csak egyetlen példát, azt is ta
lálomra idézünk: "Hamarosan me
gint hőség lesz és a kövek izzani
fog-nak, de most kis időre .. '. és
Iölvetette fejét. hogy jobban érezze
a levegőt homlokán, s beszítta a
lombok illatát. melv a várfalról
áramlott: a házak" csúcsai közt
zölddel lligitott és kankalinos t il
zekkel pásztázott kr istály eget lá
tott." S ilyen valóban ezrével. Ezek
a mondatok sorról sorra lihezik a
csináltságot.

A könyv a nagy szerelern anali
zisM foglalja e~D's{'ghe, s itt talál

bő teret az írói reflexió. Sparken
broke állandóan versben. definiciö
han és költői megszállottaágban be
szél. Ismét találomra kiemelünk
egyetlen mutatványt: . "Igy a halál
is lehetetlen, teremtő értelemben.
amíg kapcsolatos a megszünés és
félelem eszméivel és a költészet is
lehetetlen, mi:! kapcsolatos a hatás
eszméjével. De míntahogy a hal
doklónak hatalmában van' kitörölni
a test pusztulásának gondolatát és
elvonat kozva a halál testi körülrné
nye itől, közéledni tud a megisme
nis felé - Úh')' miért ne lehetne a
szerelemnek is hatalmában meg
semmisiten i, még a gyönyör pilla
natában is. a testi különállás nak
azon tudatát, ami a g-yönyör mag-a,
és túljutva az Én-en ús a Te-n, be
lépni egy oszthatatlan valóságba?
Mert csak a látszaT meaosztott. gon
dolta; csak az embereknek van ne
vük, az itteni zűrzavar tanulságául;
a valóságban nines megoszlás, sem
külön szemlélet : nunden művészet

nek egyazon t:írgya van. minden
szerelern egyazon lényért van, min
(len halál eg-yazon születésért." Az
idézett rész filozófiai megfejtésére
kár vállalkozni. Kiabáló jellernzője

H tudálékosság. Nem szellemes.
Fontoskodó és nehézkes, S ilyen az
egl"sz könyv. és- ügy érezzük. a
folyam látszólagos titokzatossága
után, leleplezi íróját. Azt halljuk,
hogy öt évi munka után uuost [e
lent Illeg Morgan új regénye. Ké
sl.ek va,,')'tmk látni írójúnak az öt
esztendő alatti hihetetlen ambíció
jáLKMsl'gtelen ő az angol iroda
lom leg]dválóbh irodalmi iparruű-

"Honvédeink hősi harcát segíti a hadigondozási bélyegek
használatával '"

"Használja a hadigondozási bélyegeket !"
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