
KÖNYVEK
AZ OMNIBUSZ UTASAt

Louis Aragon regénye. (Athenaeum kíadása.]

Méreteiben is. szándékában is nagyszabású alkotás Aragon regénye. Az
rro arra vállalkozott. hogy két polgári nemzedék életében bemutassa és lelep-.
lezze a századvéq polgári ..idilljét", a burzsoázia fölbornlását, társadalmának
erkölcsi és szellemi nihblízmusát, Európa óhatatlan belesiklasát az első világ
háborúba...Ú. micsoda szörnyeteg!" - kiált föl. nyomban a regény kezdetén.
Pierre Mercadier felesége. Paulette. a viláqkíállítás szenzációja, a Párizs fölé
varázsolt vaskolosszus, az Eiffel-torony láttára; az utolsó lapokon pedig kitör
a háború és Pierre fia. Pascal. •..négy éven és három hónapon keresztül meg
tette kötelességét". azért. hogy az ő fia már soha ne ismerje meg a háborút.
Három és fél évtized történetét ölelí föl a r.egény.

Höse a két Mercadier, Pierre és Pascal, apa és fia; anyaga az ő életük. és
míndaz, ami körülöttük van: családjuk. környezetük, az egész egykorú francia
s egy kissé az egész egykorú európai társadalom. ..Az omnibusz utasai"; azok,
akik csak vitetik magukat. és azok. akik ismerik a gépezet működését és csa
lárd játékot űznek vele. - ahogyan Pierre irja John Lawról, a papírpénz föl
találójáról tervezett. de soha be nem fejezett művének egyik töredékében. Gör
dülnek valamennyien a katasztrófa felé. Az egész regényen végigvonul a hábo
rútól való rettegés. Senki nem akar háborút. S a háború vas következetességgel
közeledik.

Pierre ..jól nősült"; nyugdijas állása van. tanár. A polgári biztonság kere
tei között él. Ezek. a keretek. ha lazulnak is. egyelőre még állnak; ami közöttük
van. az már bomlik. rothad. bele bukik önnön ellentmondásaiba. Pierre házas
sága lassan .pokollá érik. kisebb és nagyobb csalások. értetlenséqek, hazugsá
gok szövedéke. A férj egy szép napon faképnél hagyja családját; kószál a világ-'
ban. amig a pénzéből futja; lecsúszik. a nyomor szélén áll. mikor egy hajdani
kollégája ráakad s újra nyomorúságos állásba juttatja. Pierre ismét húzza az
igát; idejét megosztja a nyügös hivatal és a ..Fecskefészek" nevü rosszhírű ház
között. Ennek tulajdonosnője lesz utolsó támasza; az ő vidéki házában. az ő

karjai közt fejezi be életét. Azon a napon. amelyen az utcákon megjelennek a
. mozgósitás plakátjai.

A fiú. Pascal. keservesen küzdí föl magát odáig. hogy tisztes kis szállódát
nyithat Párizsban a felesége. gyerekkori játszótársa. Yvonne pénzéből. Alapjá
ban véve felelőtlen. mínt az apja. önző. mint az apja; erkölcsileg sem jobb az
apjánál. Mi köztük a különbséq? Pierre megszökött. Pascal pedig megmarad a
polgári társadalom keretei közt.

Kettejük körül. mintegy keresztmetszetben. ott az egész társadalom. Pau
lette, az önző. ruhabolond. nagypolgári becsváqyú, tyúkeszű polgárasszony;
anyja. a régivágású. előitéletekkel teli félarisztokrata hölgy; nagybátyja. az el
szegényedő vidéki birtokos; egy kérnnö, egy munkás a kapitalista kízsákmányo-:
lás hálójában. a bordély alvilági társadalma. egy politikus. akinek érdekszálai a
hadiüzemektől a bordélyig nyúlnak. és igy tovább; - fölvonul a történelem e
hisztérikus traqikomédiájának, az első világháborút megelőző három évtizednek.
a polgárság alkonyának úgyszólván vaalmennyi tipikus alakja: lázadók. haszon
élvezők. balekek, rászedök és rászedettek. csalók és megcsaltak. Nagyszabású.
sokszor lebilincselő forgatag. kisérteties panoráma. Valóban együtt van itt egy
nagy realista regény teljes anyaga. Az igény. mellyel az író tárgyához nyúl.
méltó az anyaqhoz. A mű azonban. úgy érezzük. alatta maradt az iró igényének.
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A reqényt Áragon három részre osztotta. Az első, (az első kötet): Pierre
élete a szökésíg és Pascal gyerekkora. A második, (a második kötet első het
ven lapja): Pierre velencei és montecarlöi kalandjai. A harmadik: Pierre sorsa
Párizsban való újbóli fölbukkanásától haláláig és Pascal Iérfíkora. A közép
pontban természetesen a főalak áll: Pierre; köréje épül rninden. Öt szánja az
író az igazi nagy tipusnak, annak. akinek sorsvonalában egész osztályának.
egész társadalmának sorsa tükröződik. Halála jelképes arányú és értelmű: ez a
fölbomló test. szétesése mocskában, - ez a szétzüllö polgárság; ez a pusztulás
a polgárság pusztulása. Nem véletlen. hogy abban a pillanatban következik be.
amelyben a .történelem megkonditja a polgárság fölött a halálharangot. Aragon
itt dolgozik a legegyszerűbb eszközökkel; itt a legerősebb, leqmeqqyözöbb. Alta
lában a regény harmadik részét érezzük a legjobbnak. legkiegyensúlyozottabb
nak, két remekbeszabott jellemével, az öreg Pierre Mercadíer-vel s a szerelrnes
bordélyosnövel, aki ezt az elgyávult, ravasz. cinikus és szánalmas emberron
csot elragadja magának. torz. élete utolsó. fonák illúziójaként.

Az első rész sokkal kevésbbé sikerült. Aragon itt nehezen meleqszik bele.
nehezen tudja levetkezní a szürrealízrnus iskolájában elsajátitott előadásmódját.

e stílus ideges víbrálását, bizonyos zaklatottsáqát: mintha sokáig csak kerül
getné a tárgyát és keresqetné a hozzáillő hangot; hosszadalmas. terjengős; mind
untalan enqed a pusztán csak stiláris értékű hasonlatok, metafórák csábitásá
nak s a lírai kisértéseknek. a történet itt inkább az író szavaiban, mint a volta
képpeni cselekményben folyik; a regény csak ott kezd nekilendülni. átmeleqední,
ahol végetér az írói "mesélés" és megkezdődik az igazi dráma: a saínteville-í
nyár kánikulai ..ídilljében" • Pierre és Blanche házassáqtörésében. Itt kezdenek
élni. cselekvő jellemekké válni a figurák, itt látjuk tetteikben. reflexeíkben, reak
cióikban őket. - itt jelenik meg az élet. Kár. hogy odáig jó száz lapnyi meddő

szöveqen kell átrágnunk magunkat. De még e valóban forró rész után is át
átveszi rémuralmát a cselekmény fölött a szöveq: az iró többet beszél alakjai
ról, mint amennyit cselekedtetí, mozgatja őket. Itt valóban érvényes a ..keve
sebb több lett volna" elve; az alapos húzás kétségkivül javára vált volna a
rnűnek, Míntha az ingatag szerkezet nem bírná el a túlságos meqterhelést: s
míntha ekkora súlyhoz a főalak vállai sem volnának elég szélesek és erősek,

Aragon nyilván maga is érezte ezt: Pierre alakjának kídolqozatlansáqát: a
problérnát azzal üti el. hogy kitér előle: lehet. - mondja, - hogy következet
len. de sajnálom: ilyen az élet. Míndenesetre gyönge mentséq a regényíró szá
mára, Talán abban van a hiba, hogy nem bírt ellentállni az életrajzi anyag
reqénybe-tódulásának: Pascal gyerekkori élményei túlságosan szétnyomják a
szerkezetet, túlságosan sok, a cselekmény szempontjából tökéletesen fölösleges•
.indokolatlan és mít sem indokoló részlettel zsúfolják tele; megakasztják a' tör
ténetet anélkül, hogyemelnék a jellemzetesséqet.

A regény: egy osztály, egy társadalom regénye. Nos: ebben az első rész
ben sehogyan sem bontakozik ki e mélyebb, tágasabb értelme a szereplök ma
gánügyeinek történetéből. Inkább csak amellékalakok tipíkusak: az öreg Sainte
vílle, Madame d'Ambérieux, Palileron. - ők valóban magukkal hozzák osztá
lyuk, . társadalmuk, társadalmi tipusuk légkörét. És Paulette: egy bizonyos faj
tájú polgári nő típusa, -- a nagypolgári. már-már arisztokrata igény és szno
blzrnus, mohó és korlátolt osztályöntudat belekeseredését a Iareiner-középpolqárt
élet szükösebb világába; lihegő váqyát a ..nagyvilági" ragyogás után; a polgár
megvetését mindaz iránt, ami osztályán kivüli vaílY osztályából kiszakadt: tu
domány, művészet iránt. - Paulette mindezt híven és [ellernzöen képviseli.
Együtt azzal a pusztán formalisztikus. bensőleg üres ..polqári vallásossággal",
amelynek meddő keretei möqött már nyoma sincs vallásos élménynek, árnyéka,
sejtelme sincs kegyelemnek. (Annál szabványosabb. annál klísészerűbb a püs
pök-nagybácsi alakja.]
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Pierre azonban inkább csak lehetőség. amit az iré nem valósít meg. Ez a
szívtelen, rideg. önző. félre siklott ember: ez afféle kispolgári Nietzsche, szélső

séges. iigalmatian individualizmusának egyre cinikusabb filozófiájával: ez afféle
provinciális ..Machtmensch" . kisstílű. kispénzü kalóz. nyárspolgárba ojtott ka
landor. s egyben intellektüel, ~- és ez volna a nagy írói föladat: egységes jel
lemet alkotni ebből a torz egyvelegböI. szilárd vegyületet a laza keverékből.

Nagy, vonzó, és igen nehéz föladat. Araqon, sajnos. vagy nem érezte elég
ízqatónak, vagy nem birt vele. Pierre-nek épp oly ingatag a hitele az első rész
ben. ,mint amilyen szilárd a harmadikban. Nem játssza végig ezt a kissé ter
jengös első Iölvonást: csak jelenetei vannak. Azokban kitűnő.. De az egész sze
repben bukdácsol. Tudjuk, hogy szekésének be kell következnie. Igy kivánja a
regény és az alak logikája. Mégis indokolatlannak hat a szökése. Az író kiesik
a [ellemböl, átsiklik a könnyebbik megoldásba: a szöveqbe.

A második rész: Pierre Velencében, Pierre Montecarlóban; Pierre kalandia
egy kis velencei lannyal meg annak zsaroló bátyjával és Pierre kalandia Reine
nel, a kémnővel. - míndez szinte meghökkentően lapos és érdektelen. Igen, tud
juk. mit akarna jelenteni míndez a regény menetében, Pierre jellemének alakulá
sában; de hiába: nem jelent semmi lényegeset. A jellemen kivül pereg. szavak
ban, okos szavakban ugyan. de mégiscsak puszta szavakban. Reine még egy
szer fölbukkan később a regényben. immár Pascal karján; ott is fakó, ott is la
pos klisé. S ez a velencei élmény nem mond semmit; hogy valaki egy zugkocs
mában egy csöppet sem félelmetes, inkább meqszeppent karnasszal ..életre
halálra" kártyázík: ez mégiscsak kevés ahhoz. hogy Pierre Mercadier-ben föl
támadjon a condottiere. Mi köze mindennek ahhoz a szánalmas, lecsúszott. öre
gedő férfihoz, aki a harmadik rész elején egy párizsi park padján bukkan föl.
egy árva fitying nélkül a zsebében? Csak az író szándéka szerint lehet köze
hozzá. a regény valóságában nincs.

Itt, ebben a harmadik részben aztán Aragon végre megütis úgyszólván
végig tartani is tudja az igazi realista hangot. Itt nincsenek nagy események.
szines kalandok. A regény medre meqszűkül, sodra meggyorsul. - noha cselek
ménye a lehető legkevesebb. De a realista regénynek nem események Iorqata
(Jára, rendkivüli történetekre van szüksége. Mi történik itt? Pierre fokozatosan
fölbomlik. S ez a folyamat meqdöbbentö, jelképes nagyságú. Madame Taver
nier beleszeret a roncs Pierre-be. Ez a szerelern a realista lélekrajz egyik mo
dern remeklére.

..Az omnibusz utasai" felemás regény. Nem egységes; mintha Aragon a
rnű írása közben fejlödnék, találna magára, jutna el a realista ábrázolás szán
dékától a realista váhrázolás valósár;j3ig.

Lányi Viktor fordítása, egy-két jelentéktelen kis botlástól eltekintve, Í<i
váló. hajlékony. híven simul az eredetihez.

Speetetot

AZ EMBER ÉS A FÖLD. Sztró
kay Kálmán könyve. (Athenaeum.)

Ez a negyedik kötete, Sztrókay Kál
mán tudomány-népszerűsítő sorozatá
nak. A szerzö, miután bevezette olva
sóit a természet. a számok és a csilla
gok világának rejtelmeibe, ezúttal az
emberiség lakóhelyét. a földet sze
meite ki. hogy elmondjon róla min
dent, amit a tudomány mai állása mel
lett elmondaní lehet. Míndezt egy ki
csit a százéves jövendőmondó kalerr-

dáríumok stílusában teszi meg. Ez
persze nem baj. miután nem tudomá
nyos igényű rnunkáról van szö, hanem
afféle ífjúsáqnak és felnőtteknek egy
aránt szánt olvasmánvos tankönyvről.

amelyet az átlagos újságolvasói mű

veltséggel mindenki könnyen meg tud
érteni. A könyv anyaga is ezekhez az
igényekhez mérten van csoportosítva.
Nem annyira a módszeresséq volt a
vezető szempont. mint inkább a lehe
tőleg könnyű tájékozódás abban a
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szerteágazó ísmeretanyaqban. amely
földünkkel van kapcsolatban.

A szerzö miridenek előtt a föld alak
jával. méreteivel és égitesti tulajdon
ságaival" ismertet meg bennünket. majd
bevezet a földön való tájékozódás és
térképezés titkaiba. A következő rész
a föld Hzíkájával foglalkozik. Sok ér
dekességet tudhatunk meg belőle a
föld anyagáról. a. földrengésekről és a'
tűzhányók tevékenységéről. Ezután a
földi légkör kerül sorra. A szelek, a
felhők keletkezése. az időjárás alaku
lásának tényezői és a meteorológiai
tudomány bonyolult módszerei kapnak
egyszerű. könnyen érthető maqyaráza
tot az egyes fejezetekben. Az ötödik
rész a föld kérgének. az azon talál
ható közeteknek. az óceánoknak ki
alakulásával foglalkozik. mig a hato
dik a földön megjelenő életet. annak
a közetekben megtalálható nyomait és
a különbözö geológiai korszakokon át
bekövetkezett fejlödését tárja az" ol
vasó elé.

Ezt a vázat sok sztnes olvasnivá
lóval. történelmi adattal és szernléltetö
magyarázattal tölti ki a szerzö, Na
gyon kífejezöek az olyan szernléltetö
összevetései. amelyekkel a számokat
vagy jelenségeket közelebb hozza az
olvasóhoz. Ilyen pl., hogy az egész
földön lakó emberiséget kényelmesen
el lehetne helyezni a Balaton jegén.
Vagy a felhő keletkezésének azzal a
jelenséggel való rneqmaqvarázása, ame
lyet míndenkí tapasztalhat. ha télen
kinyitják a mosókonyha szabadba
nyil ó ajtaját. Ilyenkor sűrű Ielhöszerü
pára csapódik ki a nyitott ajtón. holott
magában a helyiségben ebből a párá
ból semmit scm látunk. A magyarázat.
hogya hideg levegő nem tud annyi
nedvességtartalmat . magába nyelni.
mint a melegebb. Vagy - hogy még
egy példát említsünk - a föld törté
netével kapcsolatos az a kép. hogy ha
a főldön lejátszódó eseményeket film
re vették volna és ezt a filmet most

huszonnégy oran át vetítenék elöt
tünk. csak déltájban jelenne meg sze
meink előtt az első legősibb állati
lény. és éjjel negyed tizenkettőkor

hagynák el a" vásznat a Ieqendás óriás
gyikok. A neandervölgyi ember pedig
csak öt másodperccel éjfél előtt buk
kanna fel.

Bár ez az utóbbi szemlelterés kissé
ismerősnek tünt, míntha valahol más
hol már olvastuk volna. De ez nem
von le semmit sem az érdekességéből

és hasznossáqáböl. Aminthogy az egész
könyvet hasznosnak és érdekesnek le
het mondani és hiba volna rajta szá
monkérni az eredetiséget. Nem az a
Célja. hogy valami újat vagy frappán
sat közöljön.

És talán azt se rójjuk fel különöseb
ben a szerzönek, hogy az élet és az
ember eredetének kérdésében a ma hi
vatalosnak kimondott álláspontot te
szi magáévá és előszeretettel emlegeti
a ..bibliai mesét". Ma már igazán túl
vagyunk azon. hogya biblia és a ter
mészettudomány megállapitásai közötti
ellentéteket boqarásszuk, hiszen nyil
vánvaló. hogya bibliai genezis egé
szen más céllal iratott és egészen
más szempontokból formál. mint a
huszadik század természettudománya.
Az ember eredetének pedig az a ma
gyarázata. hogy valami felsőbbrendű

majom valami ismeretlen okból egy-·
ezerre csak elkezdett - éspedig a föld
több pontján egyidejűleg - értelme
sen gondolkoznL beszélni és cselekedni.
ilyen népszerű előadásban sem hát
meggyőzőbben. mint egyes tudomá
nyos fejteqetésekben.

De a könyv nyilván nem is tűzte

feladatul. hogy Hyenelvi kérdéseket
megoldjon. Egyszerűen közölni akarja
a földre vonatkozó mai ismereteinket
és ennek a feladatnak meg is felel.
A magyarázó ábrák és a mulatsáqos
szöveqközi rajzok eredményesen élén
kítik az amúgy sem unalmas olvas
mányt.

d. k.

Felelős szerkesztö és kiadó: Sík Sándor. ....

21.521.49 - "elet" Irod, és Nyomda Rt. XI.. Horthy M.-út 15. - Igazgató: Latszky Jenő.
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