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ságot tet t (s ez az ítélet becsületére 
válik !), szakaszában a leánynak már 
csak hült helyét találja. Nem esik két-
ségbe, hanem vállára üt a pucernek : 

— Sebaj, fiam ! Megyünk utána ! 
És betoppannak a kis Tóvölgybe. Ott 

áll a leány ősi kúriája. Dzsentri család, 
tele adóssággal, túlfinomult idegzettel : 
a ragyogó mult erőtlen árnyéka. Fe-
kete Sándor sorsa hasonló : ő is lelké-
ben őrzi már csak az elúszott száz-
holdakat. A hadnagy a bemutatkozás 
utáni nehézségeket már-már eloszlatja, 
már-már győz, már-már övé a szép 
leány, midőn kitör belőle harctéri 
nyers természete, mely sikerült ellen-
tétet képez a tóvölgyi elszigetelt úri-
család anachronizmusával. Bartha 
Katót a mohó ölelés visszariasztja, a 
család jól kiszámított anyagi okokból 
amúgy sem kedveli az if jút és ezzel a 
híd — a semmibe ível. Az arany sza-
badságnak vége, mennek visszafelé a 
bizonytalan harctérre, csak Pikó lép-
ked megelégedetten : az ő pillére szi-
lárd, az ő romlatlan, ősi ösztönének 
elég volt az a néhány nap, hogy erős, 
tenyeres-talpas Zsófiáját, a ház sza-
kácsnéját, örökre magához láncolja. 

E néhány sornyi tartalmi összefog-
lalást, mely már némiképen kritikát is 
éreztet, ki kell egészítenem még a kö-
vetkező megjegyzésekkel. Feltünő az 
előadás egyenetlensége. Fehér Gábor 
ért ahhoz, mint kell elevenné tenni a 
cselekvényt. Nagyon sok oldala egé-
szen leköti érdeklődésünket. Annál in-
kább kellemetlenül érint párbeszédei-
nek terjengőssége és absztraktsága. 
Legjobb soraiból fel-felrémlik valami 
nagydeákos egyéni íz, az ősi kollégiu-
mok tradicióin táplálkozott őszinte 
szókimondás zamatossága. Sajnos, re-
génye többet akar markolni, mint 
amennyire lényege elhatárolja. A lé-
nyeg egy háborús katonakaland : egy 
tiszt és egy közlegény sorsának felleb-
bentése. Fehér Gábor ezt a kalandot 
korregénnyé szeretné kitágítani. It t a 
tévedése. Ez nem sikerült neki. A re-
gény sokkal többet érne, ha megelé-
gedne a kaland kereteivel. Akkor befe-
jezett lenne és tökéletes. Igy kísérlet, 
torzó, felemás alkotás. 

Ez a mindenáron kereten-túli törek-
vés hozza létre a kevésbbé sikerült 
alakokat. Erőltetett a kis Cséry Magda 
portréja : túlságosan is céltudatos, 
pszichológiai elhitető erő nélkül. Nem 
is veszem sorra a többi alakokat. It t 
csak annyit jegyzek meg, hogy a dolog 
túlméretezett természetéből kifolyólag 

sok a konvenció Fehér Gábor regényé-
ben : alakok merülnek fel, akiktől nem 
gazdagodik lelkünk kincstára. Beszél-
getések folynak, de nem nagy beszél-
getések, értékjelzés szerint. Doszto-
jevszkij ék is megeresztik olykor a tár-
salgás gyeplejét, de nem úgy, ahogy pl. 
a könyv 66-ik oldalán Katóka és 
Fekete Sándor. Ezzel a példával kon-
krét módon utalok észrevételemre. 

Katóka kezében egy piroskötésű 
könyv van, valami háborús antho-
lógia. A hadnagy irtózik az ilyesmiktől. 
Utálja a háború verskomédiásait. S a 
leány így szól : 

— Hát kit szeret az ujak közül? 
Talán csak nem . . . 

— De igen — felelt a fiú komolyan. 
— Épen ezért nevetségesnek tartom 
ezeket a kis citerázó iparos céheket, 
most, mikor a költőkirály búgatja fe-
lettünk a magyar sors orgonáját. Ki 
ne mondja a nevét, mikor azt a köny-
vet, azt a papirost a kezében tar t ja ! 

Ilyen kvalitású eszmecserék kergetik 
egymást Fehér Gábor regényében. 
Boncoljam-e, hogy ezeknek mélysége 
nem több a kroki-mélységnél? Pedig 
még az igazán mély «betétek» is csupán 
enyhítik egy művészalkotás szerkezeti 
kilengését, de így . . . 

Végzetes tévedése ez nagyon sok 
korunkbeli (és hajdani) regénynek. Ha 
még az analizis, a pszichológiai stra-
tégia imponáló szövevényét nyujt ja is 
egy műalkotás, akkor is inkább a bá-
mulat némasága fog el, mint a meleg 
rokonérzésé, — még ez sem feledteti 
a regény homunkulus-voltát. Fehér 
Gábor — ezt a regényét tekintve — 
távol áll az intellektusnak mindent szét-
szedő és összerakó erejétől. Lelke egy-
szerű, jóízű vagy fanyarízű látásra 
hajlik, ezért következő regényében ezt 
az oldalát kell megragadnia s minden 
intellektuális salaktól mentesen meg-
formálnia. Gulyás Pál (Debrecen). 

Jack London : A mayák kinese. 
(Athenaeum.) Jack London nálunk 
igen olvasott író, műveit már sorozatos 
kiadásban adják ki : ime, e munkája 
is, mint «összes műveinek» XV-ik kö-
tete kerül a közönség elé. Ez legalább is 
szokatlan jelenség nálunk : Tolsztoj-
nak vagy Ibsennek később jutott e 
szerencse s soká kellett várakozni más 
európai nagy íróknak is, míg műveiket 
az alkalomszerűség felszínre vetette 
s közülük egyik-másik teljes kiadást 
ért. Jack London csekély tíz esztendő 
alatt tette meg ez amerikai tempójú 
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hódítást (első műve magyarul könyv-
alakban 1918-ban jelent meg) s azóta 
harmincegynéhány könyvének a for-
dításán át jutott a teljes kiadásig ! 

Mi az oka e népszerűségnek? Talán 
benne öltött testet a modern európai 
ember lelkivilága, művészetében ú j 
táplálóanyagokkal szította a mai em-
ber életakaratát? Aligha . . . London 
e lélekből semmit sem adott : teljesen 
idegen volt tőle ; művei legfeljebb ha 
pihenőnek, szórakozásnak voltak jók 
az új, közeli problémák világában. 
Egy világsiker nyomasztó varázshatal-
mán, a személy exotikumán kívül egy 
páratlanul sznobista korban — alig-
hanem ez a mentesség, hogy ne 
mondjuk : üresség — volt az, ami 
London műveit a reklám színes 
szárnyain a népszerűség magosába 
kapta. 

Mert mi J. London munkáinak 
nagy része? Barbár világ materialisz-
tikus ábrázolása a vállalkozás központi 
élményén keresztül : tehát környezet-
rajzában, motivációiban egy teljesen 
idegen világ ; a Kaland, az életnek 
a kalandon keresztül való átélése 
s azon, mint egyetlen rugón át művé-
szetbe lendülése. Mint ahogy némelyik 
idegbeteg, unatkozó ember elmegy a 
pikádorok s erőművészek mérkőzésére, 
úgy esett a háború utáni unatkozó és 
szorongó közönség a London-művek 
idegen izgalmának. London nem mu-
ta to t t semmi közösséget az irodalmi 
tradiciókkal sem : a realista regény 
észszerű és unalmas környezetrajza, 
a lélektani elfogultság, az expresszioniz-
mus romantikus átélései, a problémás 
életfestés minden igénye távol állottak 
lényétől. 

Műformája a vérmérsékletének meg-
felelő kalandorregény. Egy szociálisan 
meg nem kötött világban, a kezdet-
leges lélek fesztelen és erélyes szabad-
mozgásával mutatta újszerű produk-
cióit. Meglepő természetvilág : a ba-
bona s az exotikum nagyobb lehetőségei 
s másfelől a «gépcivilizáció» minden 
csodája ; a gépies kultúrember vagy 
az egy-két szimatban élő vadember : 
ime minden kalandorregény vagy rém-
regény természetes kerete. A fölszere-
lés magától kínálkozik hozzá . . . 

De Jack London kiváló meseszövő 
és részletező tehetség. Ezáltal egész-
séges megújhodásként hatott a de-
monstráció-kora óta szárnyát húzó 
regényre s e tulajdonságait annál 
inkább gyümölcsöztethette, mert erő-
forrásukat az író természetes alkatá-

ban, kalandos egyéniségében s cselekvő 
képzeletében bírta. 

Jack Londonnak ez a regénye kevés 
igazi vonzóerőt mutat. A mese alap-
vonala szövevényessége ellenére is igen 
banális. Két new-yorki fiatalember 
versenyez egy panamai spanyol lány-
ért, míg a végén kisül, hogy az egyik 
vértestvére az imádott kedvesnek s így 
a lány a másiké lehet, akit csakugyan 
igazán szeretett. Ebben a háromszög-
ben nincs más meglepő, mint az, hogy 
az író bármily sok átló és felező 
mellett, bármely gondos lappangás 
után kimerte bontani ! Ilyen áron 
Croker vagy bármely ponyvaíró szol-
gál a mese fölrepítő szárnyaival a föld-
hözragadt műfajnak. — Ez a mese egy 
különleges kaland szélesebb keretébe 
van beállítva : a három főszereplő 
a mayák kincsének felkeresésére indul, 
amit az őslakók borzalmak közé rej-
tettek el a honfoglaló spanyolok elől. 
Kettő közülük megtalálja a kincset 
s megsegítik vele a harmadikat, akit 
távollétében tönkretesznek a new-yorki 
börzén. Ennek mintha volna valami 
szimbolikus jelentősége, a new-yorki 
tőzsde, a Wall Street és az őslakók 
vagyona, a «terméskincsek»-ben mér-
hetetlenül gazdag vadvidék áll i t t 
szembe egymással . . . Jack London-
nak aztán bőven nyílik alkalma rész-
letezni a civilizált és barbár világ min-
den csodáját. E tekintetben talán leg-
mulatságosabb jelenet, melyben a két 
kincskereső a bentlakóknak hókusz-
pókuszai között a Napisten oltárán 
lángok között készül kimúlni, miköz-
ben megjelenik a harmadik csinos kis 
repülőgépén s dinamitgaluskákkal szét-
veri a meztelen rézbőrűeket . . . — 
Kapunk impresszionista felvételeket, 
festői leírásokat a Cordillerák csodás 
vidékéről, részleteket Panama admi-
nisztrációjáról, a san-antoniói kor-
mányzóságról, ahol leskelődő suhancok, 
titokzatos ágensek s pénzzel és pálinká-
val megvesztegethető részeges zsandá-
roktól függ élet és halál; csavargók, 
gyöngyhalászok és telepesek életéből 
s egy-két eleven, arcképbe illő vonást 
a spanyolamerikai s az angolszász típus 
jelleméből. 

Érdekesebb London emberábrázo-
lása. Alakjai vadak vagy a vadságnak 
épen különös színt adó mázzal bevont 
civilizáltak, cselekvő, tettrekész egyé-
nek. E ponton használt legtöbbet az 
európai hagyományok mellőzése, a 
szerző üde primitívsége. Regényét a 
tet t s nem a tettet előidéző motiváció 
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mozgatja. Alakjai mintegy fátyollal 
letakartak, melyek csak a tett pilla-
natában lépnek elénk teljességükben. 
Először jön a tett, azután a gondolat : 
a tett vakmerősége, hatásos férfiassága 
okolja meg a tettet. És itt jutunk el, 
azt hiszem, London eredetiségének a 
mélyére : az alaklátásnak ez a módja, 
épenúgy mint az izgalmas, néha lük-
tető hatású mesemenet a szerzőnek 
önalkatából kinőtt sajátja. Ez ter-
mészetesen bizonyos ösztönök sodrá-
ban ismét a kalandorregényhez vezet, 
S csakugyan az egész regény nem 
egyéb, mint anyagias eszközök, fegy-
verek küzdelme. A főhős egy ismétlő-
pisztollyal, néhány kiló ekrazittal s pár 
vakmerő ötlettel mozgatja a regény 
egész történését. 

E gyakorlatias érzék megnyilatkozik 
a regény egész szellemében. Más szóval : 
London műve «amerikai» regény. 
A lelki mozzanatok elhanyagolásával 
együtt jár az anyagi értékek meg-
becsülése, a pénzcivilizáció istenítése. 
«Haha ! — mondja Francis, a regény 
hőse, egy munkásnak, akinek nem volt 
egyebe, mint adóssága — kétszáz-
ötven pesóval kevesebb értékűnek lenni 
a semminél, és ebben a minusz állapot-
ban, mint egy ember számtani képlete ! 
Tudja-e, . . . hogy voltaképen értékben 
maga csak egy kivonás, egy árnyék, 
érti-e?» (Ez az ütött-kopott rabszolga 
munkás voltakép a regény egyetlen 
szánalmas emberi alakja.) «Hát mi 
az az Üzlet . . . — adja az üzletnek 
mithikus meghatározását a regény 
egyik túlvilági alakja. — Az Üzlet 
talán annak az istenségnek a neve, 
amit úgy imádtok, mint az én népem 
a Napistent?» etc. 

Jack London előadásmódja eleven, 
izgatott s az izgalom érdekében nem 
riad vissza a szemfényvesztéstől sem. 
A mese sodrát váltóáramként szaggató 
mellékcselekmények feszítik ugyan az 
olvasó figyelmét, noha e késleltető 
bujkálás és felesleges túltömöttség 
néha kényelmetlen is. 

A művet Tersanszky Jenő fordította 
megfelelő hozzáértéssel, a részletező 
stílus otthonos kezelésével. 

Hencze Béla. 
Romain Rolland : Beethoven. A nagy 

teremtő korszakok. — Az Ervicatól az 
Appassionataig. Fordította Benedek 
Marcell. Budapest, 1929. Dante-kiadás. 
328 1. Romain Rolland zeneesztétikai 
művei méltán tartoznak európaszerte 
a legkeresettebb, legkedveltebb zenei 

könyvek közé. Nincs a jelenkornak 
még egy zeneírója, aki ilyen szerencsés 
arányban egyesítené magában az igazi 
muzsikus ösztönös megérzéseit, szere-
tetét, lelkesedését, az író mélyreható 
pszichológiai jellemző erejét, stiláris 
művészetét, valamint a zenetudós és 
szellemtörténész széleskörű, alapos is-
mereteit. Mindezek a képességek szinte 
predesztinálják őt olyan problémák 
megoldására, amelyek művészi zsenik 
portréjának mindenoldalú megvilágítá-
sát célozzák. Talán egy ilyen portréja 
sem mélyebb, művészibb, mint ez, 
amit most Beethoven 1800—1806. éve-
ket magába foglaló teremtő korszaká-
ról festett. 

A beethoveni szellem feltárása Ro-
main Rolland egész írói pályafutásának 
vezérmotivuma. Kimeríthetetlen tanul-
mánynak bizonyult ez a téma mind az 
író, mind a tudós, mind a muzsikus 
számára. Ő, aki olyan közel jutott a 
Mester lelkéhez, mint kívüle igen keve-
sen, még jelen könyvéről is úgy nyilat-
kozik, mint egy tökéletlen metszet első 
levonatáról, amelyet további kutatásai 
folyamán többször át fog javítani. 
Tény, hogy Beethoven ifjúságának 
története, a beethoveni stílus gyökerei 
még ma sincsenek kellőkép tisztázva 
és így ami fejlődésének folytonosságát 
illeti, teljes képet nem nyerhetünk, de 
ahogy Romain Rolland a vázlatokból 
nyomon kíséri egy nagy mű kialakulá-
sát, végleges megformulázását, ahogy 
megeleveníti előttünk a teremtő folya-
mat érdekfeszítő drámáját, többet 
nyujt ennek a csodálatos művészetnek 
a lényegéből, mint a tudós lelkiisme-
retességgel összegyüjtött stílushatások 
legpontosabb kimutatása. A mai kri-
tika főként a konstruáló zsenit látja 
Beethovenben, Romain Rolland emel-
lett sohasem feledkezik meg az inspiráló 
érzelmek intuitiv elemzéséről. Meg-
veti azt a kritikát, amely oly szorosan 
belekapaszkodik a formába, mintha 
féreg a fa kérgébe s nem lát semmit 
azon a részletfoszlányon túl, amelyen 
rágódik. Nála a forma, a külső körül-
mények, adatok feltárása csak eszköz 
arra, hogy rajongott hősének lelkébe 
jobban bevilágítson. «Micsoda árulás — 
írja R. Rolland — a történelem lelki-
ismeretes tudósok kezében, akik levél-
tárakban keresik az életet, ahelyett, 
hogy az emberben keresnék». És Beet-
hovennel, a 30 esztendős lángelmével 
együtt megeleveníti előttünk az 1800 
korabeli embert és egész szellemi lég-
körét, a forradalom előtti Bécs arisz-
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