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Kritikai Napló. 

Paul Valéry : Variélé II. 

Paul Valéry elémkerült könyvei 
közül ez a második Variété kötet 
magyarázta meg legáttetszőbben Va-
léry előkelő híveinek a lelkesedését. 
Ez a tizenkét tanulmány, vagy ahogy 
a szerző mondaná : töredék, akár-
milyen szeszélyesen leszúrt cölöpsor is 
a francia irodalomtörténet térségein, 
mégis a szerző örökségét és parcellá-
ját keríti be. Egy ismerős határból 
választott itt a gazda, láthatom mit 
választott, mit és miért s lassan meg-
értem, hogy ez a «mit és miért» nem-
csak egy élelmes gazda választása, de 
a gazdák mesterének a tanítása is. 

Ami meglep : ezeknek a tanulmá-
nyoknak a látszólagos igénytelensége. 
Sosem lép fel a teljes, kimerítő tanul-
mány igényével ; mintha csak a szár-
nyával akarná súrolni, a csőrével meg-
csippenteni a témát. Ha egy-egy író-
ról nagyon sok a mondanivalója, csak-
hogy szerényebbnek lássék, töredé-
kekre darabolja őt. Descartesot egy 
Descartes-töredékre s a Haza Hollan-
diából utigondolataira ; mesterét Mal-
larmét meg éppen négyfelé szabja: egy 
harminc esztendőt késett nekrológ, 
egy Látogatás Mallarménál, egy levél 
és a Coup du dé tipográfiai tervéről 
szóló visszaemlékezés bizonyítgatják, 
hogy az «igazi Mallarmé tanulmány-
hoz» az ő pillanatnyi készültsége 
mennyire elégtelen. De még e töre-
dékekben is mennyi a színlelt szerény-
ség. Személyes emlékek, járulékos 
ötletek, apró ürügyek mögé rejti leg-
izgatóbb gondolatait. A Descartes 
töredékben jórészt egy kaszárnyává 
alakított s azóta lerombolt minorita 
kolostorról beszél, amelyben Descartes 
néhányszor megszállt. Stendhaljában 
több oldalt kap a hálanyilatkozat, 
amelyben ifjúkori ismerősének, Leu-

wen kiadójának köszöni meg külön-
ben elég gyatra kiadását. S abban az 
igen fontos cikkben, amely nemzedéke 
választásáról, a Verlaine vagy Mal-
larmé alternativáról ír, lesz-e másról 
is szó, mint : hogy ment haza a kávé-
házból a szavaló Verlaine, mennyire 
máskép a falakra hullámvonalakat 
író geometrikus : Henri Poincaré s 
mennyi megvetést sétáltatott a Lu-
xembourg fái alatt a Parnasse túlélő 
atyja : Leconte de Lisle. 

Van valami tűzmesteri lelemény 
Valéryban. Házfalak, bokrok, kő-
rakások mögé rejti az ütegeit. Igen 
könnyen el tudok képzelni egy olyan 
olvasót, aki átmegy ezen a terepen és 
észre sem veszi, hogy a szellem nagy 
ágyúi közt járt, kitűnően belőtt tere-
pen, ahol egy-egy szerencsésen leásott 
ágyú egy-egy francia századon ural-
kodik. Ez az olvasó csak az ügyesen 
keresztbedöntött akácokat, a túlzott 
természetesen legördült sziklákat s a 
virágzó galagonya-bozótot látja s leg-
följebb a táj valószínűtlen idilli bé-
kéje és gyanús szerénysége mögött 
szimatol valami veszedelmet. Valéry 
szemérmesen irtózik a tulajdon nagy 
gondolataitól. Ebben az irtózásban 
persze, mint minden szeméremben 
van egy kis kacérság : a nagy gondo-
latok finom elmímelése nagyságukra 
utal. Kevés írót ismerek, aki azzal, 
hogy igénytelenséggel veszi körül, 
gondolatai jelentőségét ennyire fel 
tudná fokozni. Valéry mesterkélt in-
timitása az ő messzenyilaló, szerencsé-
sen összesűrített eszméinek a leg-
hatásosabb kerete. 

Nem hiszem, hogy ő maga egy pilla-
natig is tiltakozna e mesterkélt intimi-
tás emlegetése ellen. Mesterkélt intimi-
tás : körülbelül ez az, amit ő a francia 
író legnagyobb erényének tart. A fran-
cia író (már mint akiben a tiszta fran-
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cia hagyomány él) közvetlen és min-
dennapi. Ez a mindennapiság azonban 
sosem hevenyészett pongyolaság. Az 
úgynevezett természetes közvetlenség, 
nem szólva arról, hogy nincs, nem is 
méltó az íróhoz. Az író közvetlensége 
(mennyire francia paradoxon ez) : 
kiszámított. Kiszámított, mint az 
előkelő asszony háziassága. Valéry 
szemében a művészi egyszerűség töké-
letes mesterkéltséget jelent, míg a 
művészi természetesség az arrogáns 
hanyagság testvére. A francia író 
azért közvetlen, mert tökéletes a mes-
terkéltsége. Az az irodalom, amely a 
mesterkéltségnek ezt az abszolút fokát 
el nem érte, lehet érdekes, tanulságos, 
megrendítő, de végül is barbár marad. 

Valéry persze meg tudja különböz-
tetni a nagyságot a franciaságtól, de 
ha választani kell, a franciaságot vá-
lasztja a nagyság helyett. Egyik régibb 
kötetében, ahol Proust előtt mutatja 
be a maga Hommage-át, jónak látja 
hangsúlyozni, hogy Proust tizennégy 
kötetéből ő csak egyet tudott elol-
vasni, mert ez a fajta művészet az ő 
számára teljesen megfoghatatlan. És 
Stendhalt, ifjúkora nagy felfedezését, 
akinek a komplikált nagyságát oly 
bámulatosan bogozza ki, nem ássa alá 
még Stendhalt is az ő «igaz francia-
sága», amelynek a szemében a pszicho-
lógia kicsinyes és ferdítő ábrázolásmód, 
a barbár Középeurópa sznob-szóra-
kozása? 

A francia író (nemcsak az idegen, de 
a francia írók egy részével szemben 
is) a művészi öntudatosság magasabb 
foka. A francia író az, aki meg tudja 
különböztetni a lényegest az esetleges-
től, a művészit az emberitől, a tökéle-
test a hatásostól. A francia író olyan 
mint Bossuet, akit írástudása akkor is 
fenntart, amikor állításai már senkit 
sem érdekelnek. A francia író szigo-
rúbb szellemi halmazállapotot jelent : 
kristályt az amorf anyaggal szemben. 

A francia írók hatalmas törzsében 
(ez is francia íróra vall) Valéry ponto-

san számontartja a maga nemzetségét. 
Mintha csak a bibliát olvasnám : Poe 
Edgar nemzé Baudelairet, Baudelaire 
a sokfejű költővel a Parnasseszal Mal-
larmét, Mallarmé Valéryt. Ebben az 
essaikre tagolt francia irodalomtörté-
netben, amely egyszersmind írói csa-
ládfa is, már-már kínos pontosan kö-
vethetők a számontartott ősök. E csa-
lád tagjait, amely különben idegen 
ojtás, a rokon francia családoktól, 
mesterkéltségük laboratóriumi jellege 
különbözteti meg. A bennszülött fran-
cia író mesterkéltsége gyakorlati, 
mondhatnám ösztönös, ezé a családé 
elméleti, kísérleti. Poe Edgar volt az 
első költő tudós, aki poétikai és akusz-
tikai kísérletek alapján írt verseket. 
Ő váltotta ki Baudelaireből a forma-
problémákkal bibelődő költőkritikust. 
Baudelaire csak úgy főzhette le delelőn 
álló romantikus kortársait, ha az ő 
kényelmes, gyakorlat kitaposta szer-
pentinjük helyett a formaelmélet 
meredekén tör elébük. Baudelaire-
forma-szigorát párolja tovább a Par-
nasse majd Mallarmé, akit Valéry az 
újkor legnagyobb költőjének tart. 
Mallarmé, amikor verset ír, a versírás 
törvényeit veti papírra. Versei nem 
adott költői feladatok megoldásai, 
hanem általános szabályok költői 
feladatok megoldására. — Mallarmé 
úgy viszonylik más költőkhöz, mint 
az algebra a számtanhoz. Ennek a 
nem egészen tökéletes hasonlatnak 
a gyenge pontja lett az ifjú Valéry 
öröksége. Ha egyszer megvan a sza-
bály, minek behelyettesíteni a képle-
tet. Minek írni annak, aki gondolko-
zik? Az ifjú Valéryt ez az utolsó kon-
zekvencia az irodalom ellen for-
dítja. A tiszta irodalomból (egy bizo-
nyos fokig párolva) elillant az irodalom 
s maradt a tisztaság, a tiszta gondol-
kozás. Aki nagyon tökéletesen akar 
élni, a halálba kergeti magát. Aki na-
gyon tiszta író akar lenni, eldobja a 
tollat. 

Szerencsére a gőzképződés megfor-
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dítható folyamat s amint az ifjúság 
aszkéta lángja alábbhagyott, a tiszta 
gondolkozás párái is lecsapódhattak 
s a Valéry-versek és Valéry-tanul-
mányok összeverődő vízcseppjei bá-
mulatos síma víztükörben terültek 
szét, amelyben a modern irodalom leg-
gőgösebb szelleme szemléli magát. 
Valéry elsősorban a gőgjének köszön-
heti, hogy Európa kicsiny elitjének ő 
a büszkesége. A mi korunkban, amely 
elsősorban népszerűsítő kor, az igazi 
hősök a tudatos népszerűtlenek. A kul-
túra a víztorony s a civilizáció a cső-
rendszer, amely végeredményben a 
kanálisokba vezet. Amikor a víztorony 
vize oly mohón szalad a civilizációra 
szomjazott világ csapjai és kancsói 
felé mint ma, tiszteletreméltó a szel-
lem, aki nem akar cső lenni e szom-
júság közelében, inkább pumpa a víz-
toronyban. A csőcselék hálás a csap-
nak, de ha a toronyszivattyúk megáll-
nak, minden ivóvíz a kanálisokba fut. 
Ma az egész szellemi élet abból él, hogy 
meglévő kultúrát pocsékol. A szellem 
kincsei terjednek és morzsolódnak. 
A költészettől az újságcikkek, az etikai 
egyensúlytól a kötelező fogkrémhasz-
nálat felé rohannak a vizek. Valéry 
ebben az aprópénzre váltó korban az 
aprópénzt nem ismerő kultúrdölyf 
hőse. Ő az az ónosfonál, amely a leg-
megbízhatóbban mutatja a függő-
legest. 

Ramon : La viuda blanca y negra. 
Páratlanul eredeti regény a minden-

áron eredetiség verejtékszaga nélkül. 
Semmi sincs benne abból, amit egy 
jó regényben meg szokás dicsérni s 
minden megvan benne, hogy jó re-
génynek tartsam. Kor-, nép-, társada-
lomrajznak nyoma sincs. Miliője alig 
több egy találkaszoba bútorainál, 
legföljebb annyi Madrid, amennyi egy 
sétakocsizás alatt az ember mellett 
elszalad s annyi Párizs, amennyi egy 
utazó szerelmes vörös hályogán át-
szűrődik. Minden eseménye : egy 

fiatalember nap-nap után megláto-
gatja kedvesét, százszor szeretkeznek 
s százegyedikszer összekapnak. Sze-
replője sincs több a regénynek, csak 
ez a fiatalember s a fehérbőrű és gyász-
ruhás «fehér-fekete özvegy», aki a re-
gény címlapján is látható. A regény 
többi figurája átsuhanó árnyék, húsz 
szónál egyik sem kap többet. 

De ne gondoljuk, hogy ez a két sze-
replő aztán a pszichoanalízis csipe-
szeivel rostról-rostra szétturkáltatik s 
a könyv végén betéve fújjuk kom-
plexumaik «slágvort»-jait. Ebben a 
regényben jellemrajz épúgy nincs, 
mint korkép és bonyodalom. A regény 
utolsó oldalán alig valamivel tudsz 
többet róluk, mint a tizediken ; ma-
rad a szabad, beugró fiatalember s a 
multjával megfertőzött özvegy típusa. 
A regénynek nem is ők az igazi fő-
szereplői, hanem az az illuzió, amely 
kettőjüket összeköti. A fehér-fekete 
özvegy egy szerelmi illuzió felfújódásá-
nak és elpattanásának a története. 
Itt nem Rodrigo és Krisztina szerepel, 
hanem az a vérből fút t szappanbubo-
rék, amelyben Rodrigónak sejtelmeket 
és indulatokat uszító Krisztinája ül. 
Az özvegynek annyi köze ehhez a 
regényhez, hogy ő az ürügye ennek 
az illuziónak, a férfinek viszont egyet-
len lényeges vonása, hogy az elébe-
került fehér és együgyű özvegyből ezt 
a délibábképet ő szívta ki. A költőt 
nem az ő igazi életük érdekli, hanem 
a hazugság, amely a kettejük életéből 
született. 

Rodrigo a fehér-fekete özvegyet egy 
gyászmisén látja meg s azonnal bele-
szeret. Nem őbelé, hanem feketeségé-
nek és fehérségének az ellentétébe. Nem 
tudok a fehérsége nélkül élni, hajto-
gatja a megközelíthetetlen asszonynak, 
akit fehérségének ez az emlegetése a to-
lakodó ficsúr karjába dob. Ez a fehér-
fekete ellentét Rodrigo szerelmi lázál-
mának a magja : ez feslik tovább «egy-
nyaras» viszonyukban. A fehérség az 
asszony passzivitása : ezzel adja meg 
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magát ; a fekete az ellenállás, ez tartja 
vissza a teljes átadástól. Rodrigo nem 
veheti rá, hogy tegezze ; a gyászidő 
állítólag rég letelt s új szerelme ked-
véért sem veti le régi gyászruháját. 
Kitart az udvarias «usted» és a «fér-
fiakat távoltartó» gyászruha mellett. 
Rodrigo e lágy, de áttörhetetlen fal 
mögött régi titkokat szimatol s a há-
zassága felől kérdezősködik. Az asz-
szony majdnem jámboran, de annál 
határozottabban hárítja el : az ura 
durva ember volt, ő sokat szenvedett 
mellette, minek beszélni erről. Ezt az 
asszonyt csak ölelni lehet s Rodrigót 
a megtagadott mult és a megadott 
öröm egyre jobban rászomjaztatja az 
asszony vakító fehérségére. 

Egy elzavart szobaleány azonban 
asszonya titkaival veri fel a lépcsőházat 
s Rodrigóba befészkel a gyanú, hogy 
az özvegy nem is özvegy, a férj él. 
Miért hord akkor gyászruhát? Az asz-
szonyt azonban nem lehet faggatni, 
ő annyit árul el a multjából, amennyi 
véletlenül a szájára téved. Rodrigo 
viszont mindenütt az élő férjet szag-
lássza ; találgatja, milyen lehetett, 
keresi a járókelők közt és keresi az 
asszony tartózkodásában. A szoba régi 
bútorai a törvényes férj pártján van-
nak s a lakás tükreit fel kell forgatni, 
mert régi szeretkezések képeivel fertő-
zöttek. Az özvegy pedig egyre vakí-
tóbb lesz és egyre özvegyebb. Rodrigo 
egy délután korábban jön s az alkóv 
böröndjei közt kell kivárni az ismeret-
len látogatót. Máskor hamutálcán 
talál idegen cigarettacsutkákat. Va-
sárnap délutáni idilljüket (a személy-
zet kimenős) goromba, hosszú csen-
getés zavarja meg. Az asszony min-
dent megmagyaráz, de a halott férj, 
aki talán mégsem halott, most már 
állandóan ott ólálkodik Rodrigo körül. 
Egy bíró megöli hűtlen feleségét, az 
izzadó nyári Madrid falja a külön-
kiadásokat s ő tünődhet, nem raga-
dós-e a megcsalt férjek közt a bosszú-
állás. A kávéházban egy különélő férj-

jel ismerkedik össze. A bűntudat 
összebarátkoztatja vele : ki akarja 
puhatolni a megcsalt férjek lelki-
állapotát. Közben a gyászruha egyre 
vérzaklatóbban emeli ki a titokzatos 
özvegy fehérségét. 

Végre megvan az első nyom : Ro-
drigo barátja egy vidéki városkában 
Krisztináék szomszédja volt. Az egész 
környék szánta a szerencsétlen asz-
szonyt, akit a féltékeny ura ostorral 
vert. Az asszony jajgatása szörnyű 
szakaszossággal bugyborékolt ki az 
a szájába dugott ököl alól. Rodrigo 
ezt mindig gyanította. Fehérségén ott 
érezte az ostor nyomtalan hegeit s 
lelkén a brutalitás kemény nyomát. 
Hogy iszonyodik ettől a férjtől, aki-
nek a durvaságát annyira megértette. 
De ez az iszonyat is csak az asszony 
gyászkeretes fehérségét teszi vakí-
tóbbá. 

A hőség közben már fokozhatatlan, 
a megpörkölt Madrid, a tenger mellé 
menekül s Rodrigo azzal az ürüggyel, 
hogy ő is utazik, az asszonyhoz költöz-
ködik. A szerelem manométerét a tar-
tózkodó asszony s a halott vagy élő 
férj egyre följebb szorítják. Katasztrófa 
lóg a levegőben, a kávéházban az asz-
szony ijedten ugrik fel a márvány-
asztal mellől és hazamenekül s otthon 
szó nélkül belenyugszik, hogy néhány 
hétre Párisba utazzanak. Párisban a 
spanyol özvegy átváltozik kacér fran-
cia özveggyé, de az ustedet nem hagyja 
abba. Viselkedése egyre rejtélyesebb. 
Úgy mutogattat meg mindent, mintha 
sose járt volna Párisban s az utolsó 
nap egyik vendéglőben a konyha spe-
cialitását kéri. Igen, az urával járt itt 
nászúton, de miért rontotta volna el 
ezzel Rodrigo kedvét? A titokzatos s 
jaj, csaló özvegy, akinek az illuzió-
fehérsége alól egy-egy gyűrött szál-
lodai reggelen már a fonnyadó teste is 
elővillan, itt Párisban feszíti patta-
násig a Rodrigo szívében dagadó fehér-
fekete özvegyet. 

Madridban az asszonyt egy gyász-



jelentés várja. Hosszú faggatózás után 
megmutatja : most már igazán meg-
halt az ura. Rodrigo szerelem-gyilkos 
sunyisággal a férj fényképét kéri. 
Iszákos, duzzadt, fehérbőrű, aljas-
szemű fickó. Olyan, amilyennek kép-
zelte ; csakhogy más : képzelni és látni. 
A bizonyosság ronda nyirkos ujja bele-
nyul a tovább nem feszíthető illuzió 
szappanbuborékába. Krisztina fehér 
testén ott maradt az utálatos bátyó 
szennye. Még eljár a fehér-fekete öz-
vegyhez, de az a feketeség egyre szür-
kébb s a fehérség egyre elnyűttebb, 
gummisabb. «Vesd le a gyászruhát, 
parancsol rá egy nap az asszonyra. 
Egy ilyen fráterért, aki bottal vert.,..» 
«Ez az, amit ön nem képes megtenni», 
fakad ki az asszony, talán abban a 
reményben, hogy az elhidegülő Rodri-
góból mégis csak kihördül a tigris. 
A fiatalember azonban már csak az 
önérzetéért gorombáskodik. «Ha fél-
tékeny volt, megvert, de nem futott 
el, mint ön» toporzékol az asszony. 
«Kegyetlenséggel győzte le az ellen-
állásomat. Most látom, hogy ez szere-
lem volt, felséges szerelem.» Rodrigó-
ban azonban elpattant az illuzió ; aki 
így kiabál, nem a fehér-fekete özvegy 
többé, csak egy magából kikelt ném-
ber, akinél menekülőben csak a botját 
és kalapját felejti ott. 

A multszázadbeli (és sajnos a mai 
magyar) olvasó szemében ez a téma 
s még inkább a téma ilyen kiszigete-
lése az élet témáiból szokatlan ; egy 
magyar Ramon aligha találna kiadót. 
A járatosabb olvasó azonban csaló-
dottan kiált fel : ez a tarka özvegy 
nem is olyan eredeti. Ramon annak az 
új iskolának a növendéke, amely húsz 
különböző név alatt a lélektani való-
sággal akarja helyettesíteni a világ-
beli valóságot. Az írók nem a dolgok 
valódi összefüggését ábrázolják többé, 
hanem lélekbeli helyüket s jelentősé-
güket : tárgyak helyett képzeteket, 
események helyett lelki folyamatokat. 
A spanyol, aki emberek helyett egy 
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illuziót választott hőséül : Pirandelló-
nak épúgy rokona, mint Proustnak. 
Pirandello színpadra vitt parabolái, 
ezek a felvonásokba szedett tanító-
mesék nem azt példázzák-e, hogy az 
illuzió mennyivel több a valóságnál 
s Proust mammut regényének szörnyű 
boltozatát nem kőről-kőre rakott illu-
ziók laza-szilárd oszlopai tartják-e? 

Menjünk a méltatlankodók elé : én 
magam is nemrég olvastam Proust 
regényének azt a töredékét, amely 
különös élénken emlékeztet a La 
viuda blanca y negrára. A «Swann 
egyik szerelmében» Swann féltékeny-
sége egy jelentéktelen kokott fölé 
álmodik épolyan bonyolult illuzió-
szörnyeteget, amilyen az élő ember 
özvegye fölé nőtt Rodrigo képzeleté-
ben. Azonban ép ezen a rokon-témán 
tűnik ki, mi Ramon nagy eredetisége. 
Proust pszichológus, Ramon költő. 
Proust tudományos felelősségtudással 
ismétel el egy lelkifolyamatot ; Ramon 
vakmerő, hazárd mesében érzékelteti 
azt a különös párakört, melyben egy-
egy élő vagy holt dolog lebeg. Proust 
Freud előkelőbb testvére, Ramon 
azonban a régi mithológia-teremtő 
szellem huszadik századbeli utódja. 
Nála a pszichológia nem cél, inkább 
alkalmazkodás : mimikri, amellyel a 
dolgokhoz fűzött mithológiai kommen-
tárjait elfogadtatja. A fehér és fekete 
özvegy a gyászruhába bujt fehérség-
hez fűzött mithológiai mese, csak a 
kifejtés, a módszer keni rá a pszicholó-
giai mázt. Az illuzió, amelyet Rodrigo 
szerelme bűvöl elő a férje ütlegei alatt 
megkeményedett és megpuhult öz-
vegyből, ugyanaz, amit Ramon sétáló 
tekintete ad hozzá egy női gyászruhá-
hoz. Ramon tehetsége : mithoszokat 
füllenteni emberekbe és dolgokba. 
Nemcsak a könyv témája szív ki egy 
emberből egy délibábot, hanem a 
regény költői figurái is a dolgok fölé 
lehelt illuziók. Itt nincs egyszerű 
hasonlat, itt minden hasonlat egy 
mese. Kifogyhatatlan mesék, a bőrön-
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dökről, amelyek mint szörnyű kopor-
sók véres ruhadarabokat, rejtegetnek; a 
tükörről, amely megőrzi a szoba mult-
ját ; a kirakatokról, az utcák akvá-
riumairól, melyben mint szörnyű tinta-
hal úszik egy-egy fátylas gyászkalap. 
A fehér és fekete asszony illuziójából 
folyton új illuziók bimbóznak ki. 
A költő alapösztöne teremti a témát, 
jelöli ki a fejezeteket és siklatja ki a 
minden erőltetettségtől ment stílust 
vakmerő ráfogások felé. Egy nyug-
talan költő mesecsináló képzelete sar-
jad, ágazik ezeken az oldalakon. 

A regény komikus, ironikus színe-
zetű. Ezt a komikumot azonban nem 
komikai fogások tartják ébren, hanem 
a lényegremenő őszinteség. Ramon 
az életnek csak bizonyos apró, az ő 
mese-kommentárait követelő jelen-
ségei iránt érzékeny, minden mást 
kihagy. Igy a regénybe beszabadult 
élet eltorzul, a fontos és a jelentéktelen 
tótágast áll benne. Nyelv, amelyben 
a néma szótagokra került a hangsúly. 
Valami fiatalos, semmire nem tekintő 
bátorság az, amit komikusnak érzünk 
benne. Cinizmusnak is nevezheted, de 
valójában a lényedből kiforgató őszin-
teség. 

Ramon Gomez de la Serna 37 éves 
s idáig hatvan kötetet adott ki. Szá-
mon kell tartanunk hát, hogy ez az 
illuziókat rügyező regény maga is csak 
egy rügy egy nagyobb szörny-mitholó-
gián. Ortega Proust és Joyce mellett 
emlegeti őt, mint a szörny-triumvirá-
tus spanyol tagját. E könyve után 
úgy érzem, mintha legalább három 
évezred s egy javíthatatlan költő-
temperamentum választaná el tőlük. 

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. 

Két hónapja már, hogy Virginia 
Woolf regényét elolvastam s ma, ha 
rágondolok, ritka formai tökéletesség 
összbenyomása mossa el bennem a mű 
részleteit és alakjait. Ez az a regény, 
ahol a közlés módszere majdnem tel-

jesen felszippantotta az író erejét és 
eredetiségét, drágakő, amelyet nem 
anyaga, keménysége, csillogása, ha-
nem kristályszépsége tesz drágakővé. 

Ennek a formai tökéletességnek az 
emlegetése meglepheti azokat, akik 
Mrs Dallowayt olvasták. Aki nem sze-
reti az ilyenféle írást, felhördül : Ez 
tökéletes? Soha ziláltabb regényt nem 
olvastam. Aki viszont élvezettel olva-
sott ziláltabbakat is, a másik jelző 
ellen dohoghat. Ez a módszer aztán 
igazán nem eredeti ; hiszen minden 
módszerújítása mások régen bevált 
fogása. 

S mind a két tiltakozónak igaza van. 
A Mrs Dalloway csakugyan zilált, 
szándékosan zilált regény. Egy öre-
gedő társaságbeli hölgy estélyt ad ; 
a regény ennek az estélybe torkoló 
napnak a rajza : alig tizenhatóra, de 
abban aztán egész London össze van 
hordva s harminc esztendő mult van 
szétdobálva. Végül is marad annyi, 
hogy Mrs Dalloway Indiából haza-
ruccanó hajdani kérője derék öreg 
fickó ; Clarissa viszont igen finom, 
de kicsit sznob, kicsit hideg asszony, 
aki ma is szereti az ő öreg medvéjét 
s ma is örül, hogy nem hozzá, hanem 
az életrevaló reprezentatív Dalloway-
hoz ment feleségül. A regényben az 
történik, hogy Clarissa is sétál, a derék 
Peter Walsh és mások is sétálnak, hol 
azt figyelik, ami a Regent Parkban 
történik, hol azt, ami bennük. Ide-
odaugrálnak, jelenből a multba, Cla-
rissa boldogult nagynénjéről, a füst-
reklámot író repülőgépre s hogy a 
ziláltság teljes legyen, egy félőrült 
háborús áldozat is elő-előbukkan a 
kusza oldalakból, akit sem Clarissa, 
sem az úri társaság nem ismer, csak 
az író s a parvenü elmeorvos, aki ön-
gyilkosságba kergeti s az estélyen 
ezzel az érdekes esettel szórakoztatja 
Mrs Dalloway vendégeit. 

Viszont az is igaz, amit a járatos 
olvasó állít, hogy ezt a szándékos 
ziláltságot az írónő az új regényírás 
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néhány ismert fogásával tartja fenn. 
Az estélyre készülő Clarissa s az ablak-
párkány felé hajszolt őrült : két ide-
gen szólam, amelyből mégis valami-
féle összhang születik. Nem a szimul-
tanizmus régi fogása ez? Ebben a 
regényben mindenki egyszerre él, de 
nemcsak egyszerre, hanem menthetet-
lenül külön is. Nemcsak a világmeg-
váltásra készülő őrült, de Peter és 
Clarissa, sőt Clarissa leánya, akit egy 
lompos üdvhadseregbeli nő csábít el 
az anyjától, maga ez a rút Killman 
kisasszony is, aki rútsága világgyülö-
letét vallásosságában éli ki, a társaság 
fajankói, de még a hajdani olasz kala-
posleány is, aki őrült ura mellett 
tanulja meg a heroizmust : egytől-
egyig önmagukra kárhozott emberek, 
akik aránytalanul többet beszélnek 
önmagukkal, mint egymással. Megint 
egy ismert fogás : a «monolog ue 
interieure.» Még abban a módszer-
újításban sincs sok eredetiség, ame-
lyet «dominó-döntő» technikának le-
hetne nevezni. Az író szeszélyes spirá-
lisokban állítja fel az alakjait, mint 
gyerek az élére-rakott dominó-lapo-
kat ; aztán eldönti az elsőt, az fekve 
marad, de a mozgás (itt az elbeszélés) 
átugrik a másikra, végig fut a spirá-
lison s szerencsés esetben visszaér az 
elsőhöz. Egyik szereplő meglát egy 
motorbiciklit, a motorbicikli fut né-
hány utcát, ott megijeszt egy másik 
szereplőt ; az elbeszélés azonban ott 
hagyja most már a motorbiciklit is 
s az ijedt szereplővel marad, bár ala-
pos remény van rá, hogy három-négy 
ilyen «meglógás»-sal majd csak vissza 
kerül az elsőhöz. Azonban az elbeszé-
lés felületen terjedésének ez a mód-
szere, amely a szigorú logikai kompo-
zició ellen akar tüntetni, Gide nagy 
regényében Huxleynél, Joycenál is 
megtalálható. 

Igaz tehát, hogy zilált s igaz, hogy 

közismert fogások jóvoltából zilált' 
mégis formai remek. Ha zilált, a zilált-
ság forma művésze, ha a fogásai ismer-
tek, az ismert fogások nemes forma-
teremtő izlésben olvadnak fel. Szer-
pentineket lehet izléstelenül dobálni 
és lehet izlésesen. Az összekúszált 
szalagok hálója lehet ocsmány gubanc, 
vagy amint egy-egy jól rendezett fil-
men látjuk : a zilált vonalak nemes 
szövevénye. Ha a magukkal beszélő 
alakok szálló gondolatsora egy-egy 
kivetett szerpentin : Viriginia Woolf 
a szerpentindobálás nagy művésze. 
Minden belső monológ a formaérző 
izlés biztonságával szeli át a regény 
játszóterét s csak amikor az utolsó 
szalag is kirepült, látjuk, hogy az 
alakokat, csillárokat, pálmákat össze-
szövő háló egyetlen kitünő formai gon-
dolat. Nemcsak a szalagok futás-
irányából, kereszteződéseiből él ez a 
kép, de a színek feleseléséből s csava-
rodásuk ritmusából is. Clarissa gon-
dolatai máskép ugrálnak, mint Peteré 
vagy az őrült Septimusé, más ritmusra 
és más színben. S e sok szín, e sok 
irány, e sokféle ritmus hangolódik 
össze a nemes fonadékban, amelyben 
női gyöngédség csipkézte ki a pszicho-
lógiai igazságot s a közelítő öregség 
melankóliája húzza le a boldog élet-
kedvet. 

Amíg olvastam, azt hittem csalód-
tam Mrs Dallowayben ; most, hogy 
távolodom tőle, egyre szebbnek talá-
lom. Virginia Woolf mutatta meg 
nekem az új regényírás romboló fogá-
sainak a másik, formateremtő oldalát. 
Amit a szörnyetegek azért találtak ki, 
hogy szétrombolják a formát, abból 
az ő nemes ízlése «tiszta formát» csi-
nált. Mert bizonyos, hogy ha a formát 
elvesszük Mrs Dallowayből, néhány 
szép pszichológiai megfigyelésen kívül 
alig marad valami. Csakhogy el lehet-e 
venni a drágakőből a kristályt? 

Németh László. 
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