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fogságra ítélték. A nép a pellengéren 
kalodába szorított Defoet virágesővel 
halmozta el és valóságos diadalmenet 
volt, amikor az «igazság emberét» a 
börtönbe visszakísérték. Azután meg-
alapította Rewiew című lapját, a leg-
első angol lapok egyikét és politikai 
polémiáit abban folytatta nagyszerű 
publicisztikai készséggel. Vagy ötezer 
oldalt tesznek ki lapjába írott cikkei, 
amelyekben korának minden aktuális 
kérdését fölvetette és heves harcokat 
folytatott a sajtó és a vallás szabad-
ságáért, az irodalmi tulajdonjogért, 
továbbá közegészségügyi és más kér-
désekért. Hatalmas előmozdítója volt 
Anglia és Skótország egyesülésének, 
de érdemeinek elismertetéséről mindig 
megfeledkezett, mert teljes életében 
másoknak és másokért fáradozott. 

Kegyvesztetten, a politikából ki-
ábrándultam, élete utolsó harmadá-
ban, ötvenen túl, fordult a szépiroda-
lom felé. S amíg a publicisztika csak 
népszerűséget szerzett neki, ez halha-
tatlanná tette. 

Selkirk Sándor skót matróz történe-
tét, valamint Serranó Péter spanyol 
matrózét, amely 1688-ban jelent meg, 
amikor Defoe huszonhétéves volt, 
bizonyára ösmerte. De ezek a szim-
bólumnélküli, nyers történetek leg-
feljebb ötletet adhattak neki, aki a 
maga ideáljai szerint formálta meg 
Robinson alakját. Ezek az ideálok 
harcai közben nőttek naggyá a lelké-
ben és örökemberiek. Maga a kalan-
dos mese az azidőbeli viszontagságos 
tengeri utakból és gyakori fölfedezé-
sekből táplálkozott. Az embereket 
folytonosan foglalkoztatták a nagy 
utazások s a váratlan boldogulásók 
kincses lehetőségei. Ilyenformán adó-
dott, hogy a kalandregényt a kor-
szellem termelte ki, és Defoe, akiben 
ott éltek korának átfogó gondolata , 
valósította meg. És mivel egész életét 
harcos munkában töltötte el, és mint 
minden alkotó, megelégedésre vágyott, 
a regényhős alakját olyanná rajzolta, 

amilyen ő maga szeretett voina lenni. 
A yorki tengerész munkás, bölcs, 
Istenben bízó ember : a polgár minta-
képe, aki magárahagyatottan, a puszta 
szigetből termőföldet, a barlangból 
otthont teremt, a meztelen, nyomorult 
Péntekből melegszívű istenteremtését 
farag s a szigetre került spanyolokból 
egy új társadalom alapjait veti meg. 

Az Isten képére teremtett ember 
örök ösztönös vágyát, amely, ha akár-
milyen halványan, de az utolsó pá-
riában is ott él : a munka útján való 
teremtés diadalát írta meg Defoe Ro-
binson Crusoe történetében. S ezért 
lett halhatatlan. Kicsi és nagy, gyönge 
és erős, ha az élet harcaiban el is bu-
kott, ebben a könyvben regenerátort 
talált és olvasás közben kiélhette 
istenadta vágyait, és erő híján is bol-
dog lehetett a hős boldogulásában. 

S minthogy az emberi lélek alap-
természete nem változik, nemzedék-
ről- nemzedékre többen találtak gyö-
nyörűséget a bő fantáziával megírt s 
a valóság teljes illuzióját nyujtó me-
sében, öntudatlan kielégülést a könyv 
szimbólumában és megnyugvást ab-
ban a mélységes hitben, amely a könyv 
lapjain elterülő nemes és bölcsgon-
dolatok virágos erdejéből változatla-
nul áramlott minden korok olvasójá-
nak lelkébe. 

Igy és ezért válhatott Robinson 
története az emberiség egyik legked-
vesebb könyvévé. Majtényi György. 

Arnold Bennet. 
A jelenkori Anglia öt legnagyobb-

nak tartott regényírója közül már 
csak három van életben : Rudyard 
Kipling, H. G. Wells és Galsworthy. 
Joseph Conrad után most meghalt 
Arnold Bennet, akinek írói nép-
szerűsége és nagysága a legmeg-
magyarázhatatlanabb jelenség a mai 
irodalomban. Bennet nagy íróvá vere-
kedte ki magát, anélkül, hogy igazán 
nagy tehetsége lett volna. Ő a tehet-
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ség tipikus selfmademanje, aki érvé-
nyesült, mert mindenáron érvénye-
sülni akart. Az ügyesség párosult 
benne az energiával. De ha ennyi 
ügyességet és energiát más hivatás-
ban próbált volna érvényesíteni, talán 
még többre vitte volna, mint az iroda-
lomban. Emellett a gyakorlati érzék 
is megvolt benne. Nem érte be a dicső-
séggel, tudott pénzt is csinálni az 
irodalomból. Az írás nem volt nála 
soha lelki kényszerűség, csak eszköz 
a társadalmi és anyagi érvényesülés-
hez. A legtudatosabban használta fel 
s rendíthetetlen energiával fejlesztette 
ezt a készségét. Amennyire igyekezett 
megfigyelni a mindennapi élet leg-
apróbb körülményeit, épen olyan apró-
lékos gonddal figyelte és fegyelmezte 
önmagát. Statisztikát vezetett írói pro-
dukciójáról. Pontosan elkönyvelte, 
hány cikket, hány novellát, hány szót 
írt le egy évben. Napra, órára beosz-
totta munkásságát s kezével, a statisz-
tikával regulázta magát. Csak így 
tudta elérni azt a nagy munkateljesít-
ményt, amely a mai Anglia egyik leg-
termékenyebb írójává tette a leg-
kevésbbé termékeny szellemű embert. 

Bennet Staffordshireben született az 
Ötvárosban, Anglia leghatalmasabb 
agyagipari központjában. Innen ke-
rült fel Londonba, ahol a jogi pályát 
hamarosan az njságírással cserélte fel, 
amivel egyébként már a vidéken is 
megpróbálkozott. A vidéktől elsza-
kadni igazán sohasem tudott. Regé-
nyeinek tárgyát csaknem kivétel nél-
kül a straffordshirei életből vette. Bár 
szívesen játszotta a kozmopolitát, 
mindig tipikus angol maradt, sőt 
vidéki angol és regényei igazi példái 
a regionalista regénynek. 

Bennet nem sokat olvasott, sőt úgy-
szólván semmit. Jogi pályája szervesen 
elszigetelte őt a szépirodalomtól. Mi-
kor azonban az újságírás révén bele-
kóstolt az írásba és a Yellow Bookban 
megjelent novellájának sikere után 
elhatározta, hogy író lesz, egyszerre 

mohón vetette rá magát az olvasásra. 
Valósággal falta a könyveket. Gon-
coúrttól Tourgenyevig mindent fel-
habzsolt és az volt a célja, hogy Gon-
court és Maupassant naturalizmusát 
Tourgenyev szentimentalizmusával 
fogja mérsékelni. 

A siker eleinte nem igen biztatta. 
Első regénye. A Mari from the North, 
amelyet harmincegyéves korában írt, 
alig jövedelmezett annyit, amennyiből 
a kéziratot legépeltette. De Bennet 
törhetetlen energiája nem csüggedt. 
Második műve már meghozta azt, 
amivel búcsút mondhatott az újság-
írásnak. Ezután következett Bennet 
harmadik és talán egyetlen nagy regé-
nye, amely írói hírnevét megalapította, 
The Old Vives Tale (Az öregasszony 
elbeszélése). Ez gondos előkészítés 
után jelent meg, hat évvel később az 
előzőnél. Bennet előtt Maupassant 
híres regénye, az Une vie lebegett 
mintaképül, de ő mindjárt két életet 
írt meg, két nővér életét, amelyet 
gondos, aprólékos részletrajzzal állí-
tott egymással párhuzamba. A két 
nővér közül az egyik Constance, hű 
marad szülőföldjéhez, a straffordshirei 
Ötvároshoz, amely állandóan ott ho-
málylik a regény hátterében. Szerelmi 
regénye nyugalmi házassággal végző-
dik és kis polgári szürkeségben folyik 
születésétől haláláig. A másikat, So-
phiát kalandosabb természete Párisba 
szólítja, itt belekeveredik a második 
császárság csillogó félvilági életébe. 
Átéli az ostrom és a kommün izgal-
mait abban a «családi penzióban», 
amelyet egy híres demiemondaine tart 
fenn. Sophia azonban a született szűzi 
lélek, aki fertőzetlen marad ebben a 
légkörben, sőt igazában tudomást sem 
vesz arról, mi történik közvetlen kör-
nyezetében és kinn a világban annyira 
lezárt és minden gondolatát betöltő 
kör számára saját lelki világa. Később 
megveszi a penziót és vagyont szerez. 
Mint gazdag asszony tér vissza szülő-
földjére s a két nővér ezután együtt él. 
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A regény alapvonala ennek a két női 
léleknek rendíthetetlen állhatatossága. 
Constance és Sophia megélik a leg-
nagyobb változásokat erkölcsben, ma-
gán- és társadalmi életben és politiká-
ban, de bennük nem változik semmi, 
legfeljebb külsőleg. Vidéki angolok 
voltak és azok is maradtak életük 
utolsó leheletéig. És a regény nagy 
sikere talán épen annak tudható be, 
hogy az olvasóközönségre legyőzhetet-
len varázst gyakorolt a két nővérben 
lakó ösztönös jóság, tisztességérzet, 
rendszeretet, a testi és lelki tisztaság, 
amelyet semmi meg nem ingathatott. 

Bennet mindig szerette a párhuza-
mokat. Ezek úgyszólván egyetlen regé-
nyéből sem hiányzanak. Ilyen pár-
huzam volt a két nővér élete közt már 
Az öregasszony elbeszélése is. Később 
regényciklusokban folytatta az össze-
hasonlítást vagy szembeállítást. A Cla-
yanger regénytrilógiában az első rész 
a férj mérlegét állította fel. A második 
részben az asszony, Hilda Lessways 
kvalitásait tette mérlegre. A harmadik 
részben következett a tézis és az anti-
tézis után a szintézis. Hilda Lessways, 
aki szintén típusa a keményakaratú 
vidéki polgárasszonynak, nemcsak 
maga menekül meg a katasztrófától, 
hanem férjének, Edwin Clayhanger-
nek anyagi érvényesülését és családi 
életének nyugalmát kiküzdi épen azok-
nak a lelkitulajdonságoknak a segítsé-
gével, amelyek Sophiát is megóvták 
és diadalra segítették. 

Érdekes párhuzamot vonhatna ez-
után a kritika is Bennet regénytriló-
giája és John Galsworthy Forsyte Saga-
jának némely kötetei közt. Bennet egy 
kereskedő és iparos család életét raj-
zolta meg a straffordshirei iparvidé-
ken, míg Galsworthy (The Man of Pro-
perty és The County House) a vidéki 
birtokos osztály életébe vezet be. De 
Galsworthy mindig eszméket vet föl, 
problémákra világít rá, amelyeket 
jobbra vagy balra meg is old, állást 
foglal az eseményekkel és tényekkel 

szemben. Bennetnél erről szó sincs, 
ő egyszerűen megállapítja a tényeket. 
Egymás mellé helyezi őket, de állást 
soha sem foglal velük szembe, követ-
keztetéseket soha nem von le belőlük. 
Szatiráról nála még a leghalványabb 
értelemben sem lehet szó. Egyszerűen 
meglátja, följegyzi és tudomásul veszi 
a tényeket, de kritikát sohasem gya-
korol fölöttük. Megfigyelése azonban 
éles és reprodukciója biztos. Regényei 
realitásuk szempontjából abszolut tár-
gyilagosak és megbízhatók. Érzik, 
hogy modeljeit a legközvetlenebbül 
ismerte, sőt bizonyos mértékig sze-
rette is. Nincs regényíró, aki a leg-
apróbb árnyalatokig annyira behatón 
ura volna tárgyának, mint Bennet, de 
nincs olyan sem, aki annyira rendszer-
telenül, annyira vezető gondolat nél-
kül, annyira minden életszemlélet híj-
jával sorakoztatná egymás mellé a dol-
gokat. Bennet mindent ért, sőt min-
dent megért, de épen ez az egyetemes 
megértés az érthetetlen. A tényeknek 
ez a kritikátlan egymásmellé helyezése 
a mindennapi történések őrlő egyhan-
gúságának és szürkeségének komor 
ködét vonja regényeire, ami teljesen 
egybevág a komor, szürke füst- és köd-
felhőkben homályló gyárvidék szürke-
ségével. Van ebben a köd és komor 
homályló képsorozatban valami költői, 
valami szép, de mindez a maga vál-
tozatlan egyhangúságában végre nyo-
masztóvá válik, hiányzik belőle a nap-
sugár mosolya. 

Sikere volt mint színműírónak is. 
Mértföldkövek című, melodramatikus 
ízű színművét, amelyben három nem-
zedéket állít egymás mellé (— itt is 
az elmaradhatatlan párhuzam, —) ná-
lunk is bemutatták. De mint színműíró 
jelentéktelen. Mint regényírónak ta-
gadhatatlan bizonyos egészen szűk 
körben az eredetisége. Rendkívüli 
energiája kierőszakolhatta számára az 
érvényesülést, de soha nem emelhette 
ki onnan, ahová tehetsége utalta, a 
másodrendűségből. Kállay Miklós. 
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