
szabadabb, keverétlenebb at
moszférájú magaslatokra sem.
A kitűnő szereposztás és a
szerzőnek a részletekben iga
zán sikerült rendezése így is
kellemes középsikert csiholt
ki a kissé elnyújtott, hetero
gén vígjátékbél. Lázár Mária,
a kissé bambán álmodozó nő

ingatag szerepében kitűnő

volt és gazdag egyéni színská
lával sok apró jellegzetes nü
ansszal tette élővé a feleség
alakját. Törzs Jenő a kispol
gárian anyagias és kicsinyes
férj szerepét bravúros élet
szerűséggel telítette meg.
Szinte kellemetlenül az a ke
vésbé megnyerőférj típus volt,
akinek a szerző intenciói sze
rint lennie kellett. Csak egé-
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szen nl1gy színészek engedhe
tik meg maguknak azt a fény
űzést, hogy a megrajzolt alak
ban antipatíkusok, művésze

tükben pedig megragadóak
tudnak lenni egyszerre. Haj
mássy Miklós az udvarló sze
repét kitűnő ösztönnel találta
el. Ez a fiatal színész szem
mel kísérhetöen, szerepről

szerepre életszerűbb és elmé
lyedettebb lesz. Három karak
teralakítás : Bilicsy Tivadar
kotnyeles pincére, Pataky
Miklós horgászó fogorvosa és
Földényi László kritikusa
márkás epizódalakítások, a
melyek még sokáig megma
radnak a néző' emlékezeté
ben.

Possonyi László.

Possonyi Lászlóról az "Üldözni fognak titeket" megjelenése
alkalmából

Possonyi Lászlót eddig mint megfontolt, józan kritikust be
csültük, aki a színházi és irodalmi világ zsivajgásában bölcs
mérséklettel és nyugalommal osztotta biztos ítéletét. Sivár krí
tikai állapotaink a "két szomszéd vár"-ra emlékeztetnek, két
szomszéd kávéházra, melyböl egymást lövik az írók, A kávé
ház jellege s az irodalmi pajtáskodás mérve határozza meg,
hogy míként kell valakit egekig magasztalni, vagy lecsepülni
az agyagosig. Ezek az írók nem az örökkévalóságnak irnak,
hanem egymás bosszantására. "írok valami csodálatosat l - ki
ált fel a mai ifjú író - hadd pukkadjanak a barátaim!" az
ifjú író ifjú kritikusa pedig új művet kreál a "csodálatos" mű

ből. Nem krítíkát ír róla, hanem önálló csevegést. Egy szójáték
kedvéért hajlandó lelőni az egész művet. Mondjuk ír valaki
egy könyvet "Utolsó jelenések" címmel. Mi a dolga ekkor a
mai kritikusnak ? 1. A könyvet nem olvasni, 2. szellemes kis
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krokit írni, melyben fordulatosan és ötlet-dúsan abban re
ménykedik, hogya szerző jelenése valóban utolsó.

Az eféle játékot nálunk ma kritikának nevezik. A mai
kritikus illetéktelenül a mű elé áll, a mai kritikus eszünkbe
juttatja a híres anekdótát a híres francia író temetéséről me
lyen egy ifjú író oly ünnepélyesen és buzgólkodva szal~dgált
föl és alá a gyászoló seregben, hogy valaki kénytelen volt rá
szölni: Hallja, fiatalember, ön oly feltűnően viselkedik, mint
ha legalább is ön lenne a halott!

De nem akarok magam is ugyanebbe a hibába esni s ille
téktelen csevegésemmel elborítani Possonyi művét. Igaz, hogy
nem is vagyok kritíkus, De (szinte önvédelemből) megvizsgál
tam krítíkusaínk médszerét s vizsgálatom alapján végre ki
kell mondanom, hogy oly feltűnően írnak a mű kapcsán önma
gukról, mintha legalább is ők lennének a szerzők. Kritikáikban
mindenképpen önmagukat koszorúzzák meg. Megjelent egy
húszíves regény? A kritikus ír róla egy fél hasábot, melyben
bizalmas vallomásokat közöl önmagáról, elbűvöli az olvasót e
másodrendű silány lírizmussal.

Possonyi László higgadt, tárgyilagos és személytelen iro
dalomtörténeti működése az újabb magyar irodalom kritikai
exhibicionizmusában szinte az egyetlen kivétel. Possonyí mín
denkor a művet tette mérlegre, a kitűnő írói arcképekben nem
önmaga vonásait rajzolta, hanem az íróét, Mindannyian em
lékezünk arra a pompás sorozatára, melyben a magyar szép
próza jelenéseit élesen, hibátlanul és pártatlanul bemutatta.
De az elfogulatlanságnak, az okos osztályozásnak, a nyugal
mas ítélkezésnek csak az lehet birtokában, akinek nincs szük
sége arra, hogy vékony mondanivalóját és fakó élményeit a
kész művek bírálatában fitogtassa. Gyanúsak a színpadi kri
tikusok, kiknek nincs közük a színpadhoz. Possonyi László
színházi bírálatai azért mértékadöak és illetékesek, mert ma
ga is a színpad hivatott ismerője és mestere. Majdnem azt
írtam: mestersége néki a színpad, mert ez valóban nemcsak
művészet, hanem - a szó legmagasabb jelentésében - mes
terség is. Hogy e mesterséget és művészetet érti, lelkében és
idegeiben hordozza, bizonyságot tett erről híres Calderon át
dolgozásával. melyet színpadi irodalmunk legszerencsésebb
magyarításának mondhatunk. Az Apostolokról szóló Játékkal
pedig a színpad-szerű új magyar verselés elevenséget, játé
kos könnyedségét és reális erejét igazolta.

Most jelent meg Possonyi László első regénye, az "tildöz
ni fognak titeket." Ez a regénye is, mint színpadi munkái, a
személytelen kritikusra és a személyes müvészre mutat, Bírá
latainak szerkezetét úgy építi meg, hogy kívül áll a megbírált
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művön, de maga műveiben annál inkább érezzük a művész,

az alkotó személyes hevületét, érzelmeinek izzását, stílusának
elsodró erejét s az eseményeknek, a történetnek suhogását.
Mert Possonyira bizvást mondhatjuk a már-már elkoptatott
szót, hogy születelt elbeszéUJ. A mesének, egy idegen világ
nak, az emberi sorsoknak ezt a varázslatos bonyolítását, ezt a
regény-hősöket teremtő fantáziáját, a környezetet, valóságot
és képzeletet fölényesen és elbűvölően egybe olvasztó tuda
tosságot régóta hiányoljuk az önvallomás-regények mai ára
datában. Ezért öröme nemcsak a katolíkus, de az egész ma
gyar irodalomnak ez a katolikus szellemű regény. Mert kato
líkus ez a mű, - hőseinek életében, a zűrzavarban s a sötét
ségben, az Isteni Gondviselést érezzük. Nem kegyeskedik,
nem a nyulékony pietizmus szüleménye, hanem a reális-ban
mutatja meg, az életben, az eseményekben, a következmé
nyekben, hogy mindenhol Istennel találkozunk. Megragadó
írás-művészet és izgalmas, az igazi nagyelbeszélőkre emlé
keztető izgalmas történet egységében, a kárhozat zúgásának
és az üdvösség ragyogásának költészetében bontakozik ki
Possonyi írói nagysága és diadala. Diadalmas regény ez, a ke
resztény küzdelemnek, a keresztény életnek örök diadala, 
és diadala egy írónak, aki - szilárdan és egyenesen megállva
a kereszténység szikla-talapzatán - elmondotta e világnak a
bonyolult élet egy részletében az életet s a bonyodalomból ki
fejtette az egyetlen és örök megoldást.

Horváth Béla ..

HARSÁNYI LAJOS: ZUGÓ
MÁRTON. (Révai kiadás.)
Harsányi Lajos is a háború
utáni magyar faluról ír, mint
népi íróink legnagyobb része
és a .falu életében éppúgy
meglátja az apró tragédiákat,
a szociális nyomort, a gyer
mekek, férjek és anyák vá
ratlan pusztulását, vagy az a
nyagí összeomlást, mint többi
szociális beállítású írónk. Zu
gó Márton dunántúli faluja is
tele van gonddal, bajjal, de
Harsányi nagyszedi leírásai
közben mégis egy más, bol
dogabb világba kerülünk.
Apró írásai nyomán szinte
orrunkban érezzük a kémé
nyek füstjét, a nyári utak po-

VIGILIA

rát, körülöttünk zúg a télidők

havazása és szinte halljuk a
sárbafulladt falu lakóinak
szinte hangtalan píhegését.
Harsányi Lajos valóságos éle
tet teremt, minden figurája
húsból-vérbőlvaló, élő ember.
Mégis valami biztató béke,
szinte a gyermekkorunkból
felénk intő boldogság-íz lo
pódzik a lelkünkbe, amikor
ennek a könyvnek apró re
mekbeírt darabjait olvassuk.
Egy költői és egy papi lélek
szűrőjén át lépnek elénk ezek
az alakok és bár ruhájuk fol
tos, tenyerük munkától kér
ges és az emberi lélek min
den kínját és baját éppúgy
magukon viselik, mint a töb-
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bi halandók, ha életük tükré
be nézünk, mégis azt mond
juk: szép az élet, jó élni. Ezt
mondjuk és azt érezzük, hogy
Isten áll minden dolgok fe
lett.

Csak költő láthatta és ír
hatta meg ezt a könyvet, a
melynek nyomán a friss ke
nyér és a természetes édes
ségű tej íze olvad szét
jólesően a szánkban. Harsá
nyi Lajos néhány szöval vagy
mondattal többet tud kifejez
ni, mint a lapos próza egész
oldalai. Műveiben csodálatos
szintézisben ölelkezik a kato
likus lélek és a költői látás
mód és ebben a szintézisben
az a legérdekesebb, hogy tö
kéletes realitással jelennek
meg benne a falu szegényei
és gazdagjai és mindaz a sok
gazdasági, higiéniai, politikai,
szóval: egészben véve szociá
lis probléma, amely a hábo
rúutáni magyar falvak lelkét
nyugtalanítja. Zugó Márton,
a falu bölcse azonban mind
ezekre a bajokra jótanáccsal
tud élni, vagy legalábbis jó
zan ésszel mutatja meg a ki
bontakozás útját. Harsányi
Lajos könyve így megkapó
költői szépségei mellett való
ságos pedagógiai mű is egyút
tal, melyet városi és falusi
ember egyforma gyönyörűség

gel forgathat. Méltó is arra,
hogy annyira elhanyagolt vi
déki könyvtárainkban a fő

helyet foglalja el az irodalmi
nívójú, amellett népnevelő

könyvek élén. Reméljük, hogy
Zugó Márton példáján a ma
gyar falvakban új Zugó Már
tonok nőnek majd fel, követ
ve a legnemesebb és legtisz
tább magyar tradíciót, a váro
sokban pedig a falusi élettől
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elszakadt, bizony-bizony sok
szor eltorzult látású aszfalt
emberek ezen a könyvön ke
resztül újra magukhoz ölelik
a falut szegény és gazdag
embereivel, örömeivel és ba
jaival és újra megszeretik azt
az életközösséget, amelyből

hosszabb, vagy rövidebb ide
je a városiak nagyrésze kisza
kadt. Mert Harsányi Lajos ka
lauzolása mellett mindnyá
junkban felébred a szeretet,
a szolidaritás vágya és mind
azok az érzések, amelyből

egy boldogabb és szociális é
letében kiegyensúlyozottabb
Magyarország megszülethet.

P. L.

THURZÚ LÁSZLÚ: ELÖJÁ
TÉK. (Franklin kiadás.) "Egy
gyerekkor regénye", mondja
az alcím: háromszáznegyven
három sűrű oldalon Simon
Gézának, a .Jdsfíúnak" élet
történetét kapjuk megszületé
sétől tizenötödik évéig. A kis
fiú nyolcadik hónapban jön a
világra, koraszülött, s ez a de
fektus a regény végéig elkí
séri: [átszótársai, majd ké
sőbb osztálytársai kiközösítík
maguk közül, ami nem is cso
dálatos, mert viselkedése meg
~ehetős~n ellenszenves s még
[óakaróíval szemben is pök
hendi. Amikor a tanítónéni
egy kis aljas tette után szem
rehányóan azt mondja neki:
"Úgy szerettelek, mint a fia
mat, és most ...", a kisfiú
"úgy érzi, ártalmatlan, ropo
góshéjú, undorító bogarat ta
pos el, amikor felel: - Én
nem szerettem tanítónénit.
Sohasem szerettem." (157. 1.)

Sajnos, sem a regény at
moszférája, sem alakjai nem
válnak rokonszenvessé előt-
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tünk, mert valami, szinte tu
datos lelki sivárság árad el a
könyv lapjain. Az öreg Krey
dernéről, akit Thurzó állandó
an " grószmaminak " szólít,
maga a kisfiú állapítja meg,
hogy "grószmami nemcsak
zsarnok, nemcsak telhetetlen,
uraskodó, örökkön kielégíthe
tetlen, vérszívó, hanem bol
dogtalan és kisemmizett is".
(295. l.) Ez a sváb öregasz
szony annyira útálja vejét, a
betolakodott magyart, hogy az
a háború kitörésekor a felsza
badultság örömével megy ki
a frontra s négy évig életjelt
sem ad magáról. Még a kis
fiú mamája a legrokonszen
vesebb, ez a szegény, tehetet
len asszony, aki szánalmasan
vergődik gröszmami és apa
között.

Mindez még nem lenne baj,
hiszen a regényírónak joga
van a legellenszenvesebb ti
pusok szerepeltetésére is, e
zek az alakok azonban oly ér
dektelenül vergődnek előt

tünk, hogy felmerül agyanu:
nem az író felfogásában
van-e a hiba, .aki nem az em
berek lelkét látja meg, ha
nem testi lényük külső kis
megnyilvánulásait. Sajnos,
sokkal több gondot fordít a
különböző párolgások, szagok
és illatok érzékeltetésére (a
"kerítően émelyítő szag" -tól
a .Jögomböcszag't-íg minden
árnyalat megtalálható), mint
a mélyebb emberi jelenségek
rajzolására.

Zavarban lennék, ha en
nek a vaskos regénynek cse
lekményéről kellene beszá
molnunk, mert a részletek je
lentéktelenek (mindig az volt
az érzésünk, hogy harminc
negyven egyszínű novella so-
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rozata a könyv), gyakran u
nalmasak; fejlődés, szerkesz
tő-művészet, drámai feszült
ség, fordulat, teljesen hiány
zik: éppúgy be lehetett volna
fejezni kétszáz oldal után,
mint folytatni újabb kötetek
ben. Szeretnénk megindokolni
állításunkat. A gyerekkor él
ményei, álmai, kisebb-na
gyobb eseményei Dickenstől

Proustig kedvelt témát szol
gáltattak a regényíró számá
ra. De maradandót csak ak
kor hoztak létre, ha vagy lírai
szemmel nézték s mintegy át
varázsolták a szürke, semmit
mondó eseményeket, vagy
meleg szívvel mondták el a
gyermek szenvedéseit és ö
römeit, vagy az analízis mik
rószköpjával vizsgálták a kez
dő élet mély titkait. Thurzó
ból teljesen hiányzik a lírai
lágyság és érzékenység, szív
telen, vagy szégyenli megmu
tatni a szívét, lélektanilag pe
dig felkészületlen. Csaknem
azt mondhatíuk mi is erről a
könyvről, amit a kisfiú apja
a gyermek írói próbálkozásá
ról: "Olvassa a drámát, hosz
szú mondataival és kacskarin
gós párbeszédeivel, melyek
ből úgy hull ki minden szö és
minden gondolat. mint zsák
ból a fűrészpor. Olvas tovább,
egyre reménytelenebbül te
hetségtelennek érzi akisfiút
és nem látja tőle idegen vi
lágát a sok felvetett felkiál
tás, hamis pátosz között",
(302. l.)

De ne legyünk igazságtala
nok. Az EUJjátékban találko
zunk hangulatos leírásokkal
is, melyek szimbólikus értel
mükkel éppúgy megfogják az
olvasót, mint festőiségükkel.

Ilyen például a regény meg-
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indulása: a szeles, havas táj
a befagyott Dunával és a ha
zafelé siető öregkisasszony
nyal. Aki ezt a jelenetet így
tudja érzékeltetní, lelke mé
lyén mégis csak költő. A le
írások mellett egy-egy apró
megfigyelés, kesernyés vagy
szellemes hasonlat, fínom iró
nikus célzás arra enged kö
vetkeztetni, hogy szerzőnk fo
gékony lélek. Csak az a kár,
hogy a hangulatos téli tájkép
Tormay Cecile Réqi ház-ának
első fejezetére emlékeztet, s
a szellemes vagy kesernyés
hasonlatok, megjegyzések Má
rai Sándor írói modorának
utánérzései: Nyugdíjas pál
mák kókkadnak a langyos,
üvegfalas folyosón", "a kis
fiú a paradicsomlevesre néz,
az úszkáló angolkóros nud
likra", gyászkeretesek a kör
mei, mínt egy halotti jelen
tés" stb, stb. A Márai-hatás
a regény kiábrándult hangjá
ban, polgár-romantikájában,
környezet- és helyzet-leírásai
ban is erősen érezhető.

Végül nem szabad elhall
[!atnunk egy nagyon szomorú
tényt. Thurzó regénye egy
gyermek öntudatraébredésé
nek a története; mindenről

szö van itt, csak a lélekről

nem. Ha Géza, a negyedikes
gimnazista mísére megy "az
édes kelkáposztaszagú rend
házi épületbe", a templomot
.Jrüdösnek" (sic I) találja az
ázott ruháktól. "a kórus böm
böl", a házfőnök "repedt fa
zék-hangon, szívhezszólón é
nekel", "a mise végtelen
hosszú". (298. l.) Ebben a re
gényben minden úgy történik,
mintha Krisztus nem váltotta
volna meg a világot, a vallás
csak külsőség, legjobb eset-
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ben intellektuális élmény.
("Olyan nehéz megmaradni
tanuskodik most az anya a
kisfiú mellett, - annyival
szebb a biztosnál a bizonyta
lanabb! a hitnél a hitetlen
ség!" 195. L) Ez a póz talán
illett egy századvégi francia
intellektuelhez, de furcsa egy
törekvő, katolikus-szellemünek
ismert író első regényéhez.

Nagy Tamás.

KÜLFÖLDI IRÓK
G. K. CHESTERTON: AQUI
NÖI SZENT T'AMÁS (Szent
István Társulat kiadása).
"Aquinói Szent Tamás - ír
ja Chesterton - nemrég újra
megjelent az egyetemek és a
szalonok kultúrcsevegéseiben
és még hozzá olyan lendület
tel, hogy tíz évvel ezelőtt ala
posan meghökkentett volna
mindenkit. A hangulat, amely
középpontjául választotta, két
ségtelenül nagyban különbö
zik attól, amely húsz évvel
ezelőtt Szent Ferencet tette
népszerűvé, A seent: orvos
ság, mert ellenméreg. Ez az
oka annak, hogy gyakran vér
tanú: ellenméreg lévén, ösz
szetévesztik a méreggel. Álta
lában azzal újítja és gyógyít
ja meg a világot. hogy foko
zott adagban adja be neki
azt, amit a világ épen elha
nyagol. Már pedig egyáltalá
ban nem ugyanazt hanyagol
ja el minden korban. Minden
nemzedék ösztönösen keresi
a maga szentjét. de ez nem
az, akit az emberek kiván
nak, hanem inkább az, akire
szükségük van. Minden bi
zonnyal ez az igazi értelme
azoknak az annyiszor félre
értett igéknek amelyeket



Krisztus intézett az első szen
tekhez: Ti vagytok a föld sa
va". Ezért a történelem pa
radoxona, hogy minden nem
zedéket az a szent tériti meg,
aki leginkább ellentmond ne
ki. Szent Ferenc furcsán,
csaknem félelmetesen vonzot
ta a Viktória királynő kora
beli embereket, azokat a ti
zenkilencedik századbeli an
golokat, akik első pillantásra
annyira fennhordták az orru
kat jólmenő üzletük és józan
eszük miatt. A tizenkilencedik
század tehát éppen azért ka
paszkodott a szentferenci ro
mantikába, mert elhanyagolta
a romantikát, a huszadik szá
zad pedig azért kapaszkodik
márís a szenttamási raciona
lista teologiába, mert elha
nyagolja a rációt. A múlt szá
zad túlságosan elnyárspolgá
riasodott világába csavargó
képében tért vissza a keresz
ténység; a mai alaposan el
vadult világba a logika taná
rának képében."

Ez a kis idézet csak hal
vány képet ad a szellem ama
üdítő fürdöjéről. amelyben
Chesterton minden olvasóját
részesíti. Chesterton könyvét
a kilencven százalékban pro
testáns angol olvasóközönség
nek írta és így elsősorban lo
gikus érvekkel kellett meg
fognia ezt a katolicizmussal
ellenségesen szembenálló tö
meget. Könyvét épp ez az
erőfeszítés teszi rendkívüli
módon élvezetessé. Szellemes
ségben nem marad el a másik
nagy angol koponya, G. B.
Shaw mögött, csakhogy amíg
Shaw rendszer és korlát nél
kül szőrja szét szellemének
forgácsait, és a negativumok
ba téved, Chesterton katoli-

cizmusa folytán pozitiv elő
[elű szellem.

Különös értékét jelenti az
új magyar Chesterton kötet
nek Boldizsár Iván kristály
tiszta magyarságú, szabatosan
egyszerű és metszően szelle
mes fordítása amely méltán
érdemli ki a legjobb magyar
Chesterton fordítás címét.
Chesterton régibb elméleti
műveí éppen nehézkes for
dítás míatt nem örvendhettek
kellő népszerűségnek míná
lunk. Most hogy konzseniális
közvetítésben vált sajátunkká
Chesterton egyik legmegra
gadóbb irása, bizonyára nem
marad el az a megérdemelt
nagy könyvsiker sem, amelyet
ez a mű minden kultúror
szágban elért. A Szent István
Társulat kiválóan ízléses for
mában adta ki Chesterton
művét, amelyet minden kul
túrembernek ismernie kell s
amely a szentév legértéke
sebb könyvújdonsága.

Possonyi László.

HENRY DE MONTHERLANT:
AGGLEGÉNYEK. (Franklin
kiadás.) Alélekrajz alapos
ságában, az egészen kis dol
gokból és megfigyelésekből

grandiózus írói művé épített
ségében leginkább Doszto
jevszkij: Sztepancsikovo la
kosai" című nagyszerű humo
rú írásához hasonlítható ez a·
mű, "Agglegények" a címe,
de talán még találóbb lenne
a "Csodabogarak", mert az a
három öregúr, akiről szól, va
lódi csodabogár. Egy elhaló
francia arisztokrata család
végső sarjai a könyv szerep
lői, akik már annyira erőtle

nek, vértelenek, dekadensek,
hogy jóformán nem is törté-
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nik velük semmi. Monther
lant csak lassú halódásukat,
az élettel való tehetetlenségü
ket, apró rigolyáikat írja le
vesékbe látó aprólékossággal
és cinikus humorral. Doszto
jevszkij Sztepancsikovójában
szerepelnek ép emberek is,
humoros leányszöktetések tör
ténnek, s a torz figurák csak
a regény szereplőinek egyik
hányadát teszik ki. Monther
lant szereplői egytől egyig
ütődött, beteg, paranoiás em
berek, a meddőség köldökle
sői, a lassú elmúlás klinikai
kóresetei, akiket egy klinikai
orvos szenvtelenségével bon
col fel előttünk a szerző, mint
ahogy Elie de Coétquidam
zsebeit is kiforgatja előttünk

az utolsó kenyérmorzsáig és
dohányhulladékig.

Jó könyvet, művészí köny
vet, de velejéig meddő köny
vet írt Montherlant. Szereplői

vegetáló véglények inkább,
mint emberek. Csak kétszer
villan fel a könyvben valami
kis jele annak, hogy lélek is
van és léleknek külön birodal
ma és élete. A léleklátás ked
velői szeretni is fogják ezt a
nagyon kíábrándult, egyénisé
gében megragadó, valóban
mesteri írást, amelyet Illés
Endre szerelmes odaadással
ültetett át magyar nyelvre,
hogy az eredeti mű minden
szépségét, válogatott artiszti
kumát átmentse nyelvünkre.
Ez a könyv minden meddősé

ge ellenére is nyeresége a
magyar fordítási irodalom
nak, mert korunk egyik leg
előkelőbb művészének és stí
lisztájának művét törés nél
kül adja vissza.

Possonyi László.
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MARGARET MITCHEL "EL
FÚJTA A SZÉL" (Singer és
Wolfner kiadása). A mai an
gol regényírás legfontosabb
alapeleme a hely és az idő

tényének ok és okozati össze
függésén alapszik. Úgy meg
választani a cselekmény he
lyét, hogy időbelileg hatalmas
távlatot adjon a történés tö
kéletes kifejlesztésére.

Az 1861-64-i amerikai pol
gárháború, a híres Dél-Észak
háború áll a történet hátteré
ben, ennek kedvező vagy
kedvezőtlen fordulata irányít
ja a szereplők mozgását és
gondolatait.

A középpontban álló Scar
lett O'Hara, akinek szerelmét,
küzdelmeit, csalódását és lel
ki fejlődését éles meglátással,
a mai "flapper typus" ősany
jának mintázott a szerző, e
gyike az utolsó évek legki
magaslóbb regényalakjainak.
Jellemfestése és figurális be
állítása, minden alaknak el
sőrangú. Regényszerkezetileg
kitűnő és lebilincselően érde
kes.

Az elkényeztetett délvidéki
leány, akinek minden gondja
az öltözködés és hódítás, hogy
törődik át a környező esemé
nyek hatására, gondolkodó,
erősakaratú egészséges asz
szonnyá.

Mint támad föl benne, aki
nek két igaz érzését "elfújta
a szél", újra a tettvágy és az
erőszakos mai szellemű élni
akarás. Seárlett O'Hara a mai
Amerika. A gyermekesen
szentímentális, de a megfon
toltan, hideg egyszerűséggel

gondolkodó, életet teremtő

ember.
A regényt Kosáryné - Réz

Lola fordította.
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