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tudunk, amelyek szövegök vagy egyéb 
zenén kívül álló okok miatt elvesztek 
a nyilvánosság számára. 

A zenekarok mellett elenyésző sze-
rep jut a többszólamú vokális zenének. 
Tény, hogy nagy énekkaroknál a rádió 
hangtorzító hatása még erősen illuzió-
rontó, de annál szebben érvényesül-
nek a kisebb kamaraegyüttesek. Nem 
a hang erőssége, hanem hajlékony-
sága, színe, a szólamok finom árnya-
latú, egyensúlyozott kidolgozása itt a 
döntő. Akár a vokális, akár a hang-
szeres kamarazene a legértékesebb 
példákat és ösztönzést nyujtja a leg-
egyszerűbb és legműveltetőbb házi 
zenélésre. Milyen válogatott zenei él-
vezetet nyujthatna pld. egy madrigál-
együttes, amely a renaissance és ba-
rokk virágzó vokális zenéjének nagy 
értékű kincseivel ismertetné meg hall-
gatóságát. Ugyanilyen érdekesek és 
legáltalánosabb értelemben élvezete-

sek a régi kamarazene alkotásai (Co-
relli, Veracini, Purcell s. i. t.) is. 

Sok fővárosi zenebarátnak szol-
gálna nagy örömére, ha a vidék né-
mely helyen nagyszerű lendülettel 
megindult zeneéletéről a rádió útján 
tudomást szerezhetne. Bizony nem kis 
dolog, és csak egy nagyszerű lendü-
letű kultúrpolitikának tulajdonítható, 
hogy egy alföldi városban, mint Kecs-
keméten, Schütz Henriknek, a XVII. 
század legnagyobb német mesterénekés 
Josquin de Prés-nek műveit adták elő. 
Ezt még a fővárosban sem kaphatjuk 
meg könnyen. Annál csodálatosabb, 
hogy a rádió nem kap két kézzel az 
ilyen műsor beállítására. Egyéb intéz-
mény hiányában a rádió elsősorban 
hivatott arra, hogy a főváros és a vi-
dék zenekultúrális kapcsolatait köl-
csönösen egymás hasznára, lelki épü-
lésére megteremtse. 

Prahács Margit. 

Külföldi irodalom. 
A férfiatlan nemzedék. 

Rudolf Thiel-nek jelent meg ilyen 
címmel tanulmánykötete : Die Gene-
ration ohne Männer. A szerzőt ismer-
heti a magyar közönség, mert lefor-
dították egyik munkáját «Tizenhárman 
a halál ellen» címmel, amely a nagy 
orvosok életrajzát tartalmazza. 

A férfiatlan nemzedék a mai vezető 
korosztály, mely negyven és hetven év 
között van. Thiel szerint ők a XIX. 
század utolsó képviselői, «a demokra-
ták, a romantikusok, az objektívek, 
az ironikusok», akik csak «a tudásban 
hisznek, nem az akaratban». A férfiat-
lan nemzedék képviselője Shaw, aki 
mint a «common sense», a józan ész 
képviselője ellensége a romantikának. 
Ezt jól is teszi Thiel szerint, de ott 
hibázza el a dolgot, hogy a romantikát 
összetéveszti az idealizmussal. A kettő 
alapja azonos ugyan, mindkettő el-
fordul a valóságtól, de a romantika 

álomvilágba, az idealizmus pedig a 
gondolatok, tervek, eszmék világába 
menekül. A romantikát támadni szük-
séges, de az ideálizmust támadni a 
mindennapi laposság vértjében : jel-
lemzi férfiatlan, magasabb törekvé-
sekben szegény korunkat. 

E nemzedék másik képviselője 
Freud, kinél különösen két dolgot hi-
báztat és talál jellemzőnek a korra. 
Az egyik, hogy a nemi dolgoktól 
annyira fél, annyira utálatosnak, tehát 
annyira fontosnak tartja őket; a 
másik, hogy Freud is egyike azoknak, 
kik a modern tudományt csak mód-
szerré, technikává süllyesztik le, sem-
mi anyag, rendszer, elmélet nem ma-
rad benne. 

A harmadik : Rathenau a roman-
tikus filozófus-politikus képviselője, 
akinek szép elméletei vannak, de a 
gyakorlati életben nem tud eligazodni. 
Aztán Stefan George következik, aki 
elmenekül a valóságból, de nem az 
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ideálok, hanem az esztétikum roman-
tikus világába. Majd Thomas Mann 
«Zauberberg»-jét elemzi világnézeti 
szempontból és a közepes ember 
átlag filozófiáját találja meg benne, 
ki mindenben kételkedik, mindent 
megért és mindent élvez. Végül Speng-
lert Nietzschével hasomlítja össze, ki 
szintén meglátta civilizációnk buká-
sát, de nem vesztette el bizalmát és 
hitét az európai kultúra jövőjében, 
mert — férfi volt. 

Rudolf Thiel módszerének ismereté-
hez tudnunk kell, hogy a megbírált 
írókat és tudósokat az egy Sigmund 
Freud kivételével sokra becsüli. Ezért 
elsősorban nyugodtan és objektíven 
ismerteti a kifogásolandó elméletet 
(Freudét is !), azután kezd csak el bí-
rálni. Már ez a tény sem nagyon biz-
tató. Aki annyira nyugodt tud ma-
radni, amíg ismertet, akkor sem le-
het annyira fanatikus, amikor bírál. 
Talán Thiel maga is érez ilyesmit, 
mert olyan handabandával, nagy sza-
vakkal, indulatokkal, a Nietzsche-
epigonok kicsit kopott bombasztkész-
letével dolgozik, hogy menthetetlenül 
arra a véleményre kényszeríti az ol-
vasót : talán önmaga sem hiszi el, amit 
mond, s azért oly hangos. Az objektív 
részek sokkal jobbak, mint a kritikaiak. 
Freud elméletének ilyen ügyes és vi-
lágos összefoglalását még nem olvas-
tam, Rathenau pályája is plasztikusan 
domborodik ki. A többi is jó, csak 
szűkebb korlátok közzé szorult, egy-
oldalubb. Kritikai módszere a skolasz-
tikus filozófia néhány dekadens mű-
velőjéhez áll legközelebb, akiknél a 
legfőbb érv a Szentírás vol t : ha 
valamire találtak kádenciát a Szent-
írásban, az igazság nem volt kétséges, 
ha nem találtak: belemagyarázták. 
Thielnél ugyanez a bizonyítás menete, 
csak a Szentírást Nietzsche helyette-
síti. Ez a módszer a közönséges halan-
dókat, akik nem esküsznek éjjel-
nappal Nietzschére, nem győzi meg, 
de az sem győzi meg, hogy érvek 

helyett nagy szavakat és indulatos 
kitöréseket találnak. 

Rudolf Thiel férfiideálja, a «Ritter-
schaft vom Geiste» a Nietzsche epi-
gonok lázas lobogása, nagy gesztusai 
és misztikus vágyódása a jobb után. 
Magyarországon : az Arany Jánosok, 
Deák Ferencek hazájában fölösleges 
magyarázni, hogy az igazi férfiasság 
az önuralomhoz és a bölcs mérséklet-
hez közelebb áll, mint a Nietzschei 
«Kraft und Wille»-hez. 

Fábián Istaán. 
(Ez a könyv Pfeiffer Ferdinánd 

(Zeidler Testvérek) Nemzeti Könyv-
kereskedésében kapható.) 

A «42 szélesség» és «Ezerkilencszáz-
tizenkilenc». (John Dos Passos két 
regénye.) — Ha az ember elolvassa 
Dos Passos két legutolsó regényét és 
el próbálja képzelni azt, aki ezeket a 
könyveket írta, körülbelül azt gon-
dolja: olyan magas, mint egy templom-
torony ; kezén elfér egy kocsi lovastól; 
hegyeket, folyókat tud átlépni és 
olyan bömbölő hangja van, mint egy 
masztodonnak. Ebben a szörnyeteg-
ben egy csepp jóindulat sincs. Nem 
tudni, miért van itt, de itt van; felra-
gad egy csomó embert onnan, ahol 
éppen találja őket, ezer kilométerrel 
odább leteszi s nézegeti, mit csinálnak; 
majd megunja s másokkal teszi ugyan-
ezt. Közben leszaggatja a házak falát, 
figyeli mi történik a lakásokban, hi-
dakat dönt össze, százakat gázol el, 
halálkiáltásukat kutyába veszi, de 
aztán ő maga is tombolni kezd, fel-
üvölt és elrohan. Néha úgy tünik fel, 
mintha viselkedésében volna valami 
logika. De ez a logika nem emberi. 
Tárgyilagos? Igen, ha tárgyilagosnak 
lehet mondani a tájfun, vagy egy 
vulkán kitörését. Dörömbölés, for-
gatag, viharos nyargalás át a tereken. 
Óriás és ezenfelül még őrült is. 

Ami kezéből kikerül, mind magán 
viseli ezt a bélyeget. Természetfölöt-
tien nagy és természetfölöttien irra-
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cionális. Minden mondatában megvan 
ez a rendszertelen rendszer és ez a 
gigantikus arány. Mondatai hosszúak, 
kuszák ; mindig ordít ; otthagyja tár-
gyát, amelyről lelkesülten beszélt; 
felszed rengeteg képet, de ezeket is 
befejezettlenül hagyja — mindezzel 
semmit sem törődik; fütyül a tradi-
cióra, érthetőségre, arányra, mintha 
nem is tudná, hogy beszél, hogy ír, 
sőt, hogy biztosan, ragyogóan ír. 

Amikor Sinclair Lewis a «Manhat-
tan Transfer»-hez megírta az előszót, 
ez a polifemoszi művészet már meg-
tette első lépését, de még csak az elsőt. 
A könyv megjelent magyarul is, a 
magyar közönség tudja, hogy Dos 
Passos olyasvalamit csinált, ami nem 
volt meg előtte és ha ő meg nem 
csinálja, sohasem lett volna meg. A 
«Manhattan Transfer» technikája a par 
excellence modern regénytechnika. 
Szimfonia, mozgókép, dráma, filozófia, 
kritika, szatira, hősköltemény, bal-
lada. Talán ugyanazt mondja el, amit 
Balzac vagy Zola. De Balzac har-
minckét kötetben, ő egyben. Mert az 
ő orkesztere úgy hasonlít Balzacéhoz, 
mint Wagner orkesztere Mozartéhoz. 
Mozart húsz emberrel és nyolc hang-
szerrel dolgozott, Wagner százhatvan 
emberrel és harminc hangszerrel. Mo-
zart forteját az ember megcsodálta, 
Wagner forteja elemi erő. Az játék 
volt, ez vihar. Attól a muzsikától az 
ember táncraperdül, ettől eláll a 
lélekzete. 

Lewis azt írja, hogy az ő szemében 
Dos Passos több, mint Proust vagy 
Joyce, mert tud valamit, amit azok 
ketten nem tudnak : lekötni. Ha ez 
volna a munka mértéke, akkor Dos 
Passos valóban Proust és Joyce fölött 
állana. Itt azonban nem ez a fontos. 
Megnevezték a «Manhattan Transfer» 
írójának mestereit. És körülbelül meg-
írták azt, hogy tudott valamiben töb-
bet adni. De azóta még két regényt 
í r t : «The 42nd parallel»-t és «Nine-
teen uineteen»-t. * 

A két regény háromféle anyagból 
készült. Az első anyag az, amit a 
Newsreel-ben (Világhíradó) ír meg. 
Újságcímek, események, dalok, ver-
sek, cikktöredékek, táviratok. «Le-
szerelik az óriás ágyúkat? — Az elnök 
a tengeren meghült. — Biltmoreban 
egy konyhafőnök pincérek és kukták 
vezérkarával. — Minden kényelem. — 
A kenyér nem fontos, csak szeretet. — 
A mennyben majd kapsz enni eleget.— 
A város képe őrült rombolás, külö-
nösen a postahivatal. . .» stb. A ti-
pográfia kiemeli a címeket és a soro-
kat : vastag, nagy és kurzív betű. 
Megrendít. És egyben megnevettet. 
Mechanikus és így komikus. De az 
anyag borzalom, ragály, vér és tűz-
vész. Egy-egy Newsreel úgy hat, mint 
egy Breughel-fantázia groteszk apo-
kaliptikus tömegjelenete. 

A másodikfajta anyag a «Camera 
eye». Ez a rész parole interieure. 
Belső beszéd. Öntudatfotografia. Ha 
valaki képes volna kimondani mind-
azt, ami egy perc alatt agyán átsuhan, 
gramofonon felvenné és leírná, akkor 
keletkezne ilyen logikai nonsens — 
ilyen lélektani valóság. Példa : «Betű-
rendben rangsor szerint két hideg 
mutatóujjal a Coronan tisztán gépelve 
enged. oszt. A. és B. ins. prem. C. és 
D. Vi-gyázz vigyázz ! a galléron a 
kapcsok össze, ádámcsutka beszorítva 
az US és a Merkurpálca érintkezik — 
pihenj — kint gyakorlatoznak a téli 
délután bíborködében Ferrieres Gati-
nas-ban, Clovis alapította apátság a 
mi Urunk Jézus Krisztus tanítványá-
nak csontváza fölött 3. hadikölcsön 
kincstár Altian Politian Hermetian 
4. hadikölcsön K. T. kell Cl E vagy 
máskép Q. M. C. 38 most erősen esik 
az ereszben vadul bugyborékol min-
den kicsiny vízcsepp zölden csenget 
Alkium volt itt valaha prior . . .» stb. 

A Camera eye-hez néha rövid 
prózai költeményeket, gúnyiratokat, 
szatírákat, dühkitéréseket függeszt. 
Amerikai nagyságokról van szó. Edi-
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son, Steinmetz, Ford, Carnegie. A 
Morgan-költemény befejezése : «Há-
ború és tőzsdekrach, gépfegyvertűz és 
hazaárulás, éhség, tetű, kolera, tífusz 
— jó idő a Morgan ház számára». 

Az «Ezerkilencszáztizenkilenc» vé-
gén egy fejezetet szentel az amerikai 
ismeretlen katonának. Talán nincs 
fejezet a világirodalomban, amely 
ilyen könyörtelen, brutális ; amelyben 
annyira összegyűlik szenny, gazság, 
mocsok, betegség; amely úgy áraszt 
undort, tiltakozást, lázadást s végül, 
amelyik úgy mar, felháborít, elriaszt 
s úgy megaláz, mint ez. 

* 

A regény dereka egy marékra való 
emberi sors, az első részben, amint a 
42. szélességen mozog nyugatról ke-
letre úgy, ahogy az Egyesült-Államok-
ban a légáramlat a Szikláshegységtől 
Newyorkig a 42. szélességen húzó-
dik, a második részben a sorsok folyta-
tólagos története a háborúban 1919-ig. 
Mac, Janey, Moorhouse, Eleanor, 
Anderson, a második regényben még 
Joe Williams, Savage, Evaline — 
tengerészek csavargók, pénzemberek, 
gépírónők, heterák, tisztek, ujságírók, 
szerencselovagok, kétes exisztenciák 
— gazdagodások, lezüllések, családi 
tragédiák, szerelmi ügyecskék, üzle-
tek : mindez eszeveszett galoppban — 
presto és fortissimo — nyargal, hová? 
Hová nyargal a földgömb? Hová 
nyargal a földdel együtt a naprend-
szer? Céltalan cél, végtelenség. Az élet-
energia túláradó feltörése. Lobogás, 
lángok, — amig az anyag elfogy s a 
tűz elalszik ; de mellette már új tűz 
gyullad, terjed, harapódzik, lohad, 
szikrázik, hogy eltűnjön és megint 
újnak adjon helyet. 

Az ember megretten arra a gondo-
latra, hogy valaki felteszi a kérdést : 
milyen jellemek ezek a Dos Passos-i 
hősök, jók? rosszak? vidámak? opti-
misták? amerikaiak? Nincs ostobább 
valami, mint ilyen kérdést feltenni. 

Jó a fenyő? Optimista a tenger? Jó 
állampolgár a krokodil? Van értelme 
annak, ha azt kérdezik, milyen morá-
lis felfogást hirdet Eveline Hutchins? 
Nem tudni milyet. Van egy csomó 
morálja, van egy csomó nézete, talán 
elvei is vannak — de mit jelent mindez? 
Eveline értelmes nő, de szánalmas 
teremtés, néha csodálatra, néha irigy-
lésre, néha megvetésre méltó — sze-
reti a ruhát és a jó ételt, a likőrt, 
Moorhouset, mást is. A többi is : a 
matróz, a katonatiszt, a tőzsdés, a 
naplopó, az irodakisasszony. Háború? 
Igen háború. Pénz? Osztályharc? Sze-
relem? Mámor? Igen, ez mind és ezen-
felül még sok mindenféle. Newyork, 
1919. Páris, millió ember, XX. század, 
emberiség, történelem. Tomboló élet 
még ennél is több : a tomboló élet 
imádata. Költészet. 

* 

A «Nineteen nineteen» második 
felétől kezdve a költői vízió eltolódik. 
Az író okosabb akar lenni az életnél. 
Ez mindig baj. Diktálni akar, mert 
azt hiszi, hogy ez a több. Dos Passos 
elvesztette türelmét. Megharagudott 
és elkezdett propagandát csinálni. 

A költői művek ott kezdenek a 
leghamarabb hervadni, ahol a szán-
dékosság, az irány, a propaganda je-
lentkezik. Mindegy, hogy milyen pro-
paganda : mindegyik egyformán rossz. 
Don Passos a ma divatos propagan-
dáját csinálja : marxista. Cseppet sem 
enyhít rajta, hogy aránylag jól csi-
nálja. Költő, akinek nagyszerű egyéni 
hangja és stílusa van, elcseréli komoly-
talan jelszavakra : mély életlátása van 
s elcseréli theroetikus hóbortra ; szug-
gesztív ereje s elcseréli demagógiára. 
Kiábrándító. Szerencse, hogy a két 
kötetből csak a másodiknak a fele esett 
áldozatul e méltatlan fordulatnak. 
A Ben Comptonról szóló fejezetet már 
nem is érdemes elolvasni: az ember 
csak bosszankodik s az az érzése, hogy 
megcsalták, mint egy napihírrel, amely-
nek a vége reklám. 
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A művész fensőbbsége minden em-
ber fölött az, hogy nem ítél, hanem 
lelkesül vagy lázad. A vére beszél, 
nem az elmélete. Dos Passos mind-
addig művész — nagy művész — 
amíg lelkesedő, lázadó vérére hallgat, 
s egyszerre köznapi ötödrendűséggé 
válik, amikor elkezd ítélkezni. Kár. 
Abban, amit megkezdett és félig fel-
épített, nagyszerű lehetőségek vannak. 
Most megállt és nem tudni, mi lesz 
belőle, igazi író vagy Upton Sinclair 
tanítványa. Hamvas Béla. 

Schalom Asch : Pétervár. (Káldor, 
1932.) Schalom Asch u. n. regénye 
nem az a könyv, mely irodalmi szem-
pontú méltatásra igényt tarthat. S ha 
mégis foglalkozunk vele, ennek oka 
egyszerűen az a szomorú tény, hogy 
a könyv megjelent. Fel kell vetnünk 
a kérdést, miként volt lehetséges, hogy 
magyar kiadó 1932-ben, a papirren-
delet s a magyar irodalom élet-halál-
válsága idején, egy Schalom Asch írá-
sának adjon papirt, elegáns külsőt és 
terjeszkedési lehetőséget! Hát ki ez 
a Schalom Asch? Ki ez a rettenetes 
irodalmi ügynök, ez a reinkarnálódott 
George Ohnet? Kinek volt szüksége 
arra, hogy szörnyű sablonjaival és 
elviselhetetlen közhelyeivel megfer-
tőzze a fejlett magyar irodalmi köz-
izlés levegőjét? Kinek volt érdeke, 
hogy ez az «iparlovag-litterátor» hangot 
kapj on a magyar szó és írás területén? 

Már első magyar kiadású könyve, 
a Moszkva, kirívó bizonyítékokat szol-
gáltatott a síppal-dobbal hirdetett 
«Jiddis-nacionálista» író tehetségtelen-
ségéről. S mert nem merjük feltételezni, 
hogy kiadó és lektor figyelmét elkerül-
hették a dilettántizmus kiáltó hiányos-
ságai, mélységesen csodálkoznunk kell, 
hogy Moszkva után az obszkurus 
regénytrilógia első kötetét is odacsem-
pészik a magyar olvasó kezébe. Moszk-
vát még megbocsáthattuk volna. Az 
az eseménycsoport, melyről tudósít, 
érdekelheti a magyar közönséget is. 

Azt hittük, Moszkvából nem utazunk 
tovább. Kiderült azonban, hogy a 3. 
kötet csak csalogató volt : lassan meg-
érkezünk Pétervárra, sőt Varsóba is. 

A Pétervárnak már semmi köze 
ahhoz a muszka néphez és földhöz, 
melyet a Tolsztojok és Turgenjevek 
meseiből ismert és szeretett meg a 
magyar olvasó. A szerző — minden 
távlatra való igényesség nélkül — két 
pétervári zsidó familia történetét kom-
ponálja valami zavaros és kínos stílus-
gyakorlattá s makacsul harcol, hogy 
a Vasgyáros-korabeli tucatregények 
színvonalát elérje. Ez a «tiszteletre-
méltó» törekvés itt-ott surolja is a 
célt. Fájdalom, Schalom Asch sze-
mernyi könnyedséggel vagy elegán-
ciával sem rendelkezik, amely pedig 
sajátja még a leggyengébb franciának 
is, így aztán a törekvés — törekvés 
maradt. Az egyik család a híres ügy-
véd házanépe. (Meg kell jegyeznünk, 
hogy a híres ügyvéd semmi más, csak 
híres. A szerző szótára vékonyka 
könyv lehet. Az egyszer megtalált 
jelző azonban örök bélyegül ég a fi-
guráin.) A híres ügyvéd «hattyúnyakú» 
leányát eljegyzi a másik nevezetes 
család sarja, Mirkin Gavrilovics Sza-
harij. Ám a vőlegény inkább jövendő-
beli anyósa, a «márványkeblű» Miháj-
lovna Olga érettebb bájaiért hevül s a 
világiro dalom egyik legízléstelenebb 
fejezetében «Anyám ! anyám !» kiál-
tással aktiválja plátói érzelmeit. Mi 
sem természetesebb, hogy a vőlegény 
atyja, az öreg Mirkin, viszont a 
fiatal mennyasszonynak udvarol (mert 
így kívánja ezt a szent sablon törvénye) 
s mikor Szaharij búcsú nélkül távozik 
Pétervárról, ő veszi át fia vőlegény-
szerepét. Ez röviden ennek a rend-
kívül bő lére eresztett «regénynek» a 
meséje. Nagy erőszaktevéssel még az 
u. n. Ödiposz-komplexust is belé lehetne 
magyarázni (hogy érdekesebb legyen), 
a fiatal Mirkin gyűlöli atyját s való 
ságos megszállottja az anyai emlé-
keknek ; minden (idősebb) nőben any-
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ját keresi valami nyers és beteges 
szexualitással s ez az örökös incestus-
vágy egyik legkínosabb mellékzöngéje 
a kínos motívumokban egyébként is 
bővelkedő carmen miserabile-nek. Saj-
nos, a szerző kétségbeejtő gonddal 
ügyel, hogy véletlenül érdekes ne 
legyen. Figurái sterilek. Kifőzi belő-
lük a lelket: embervoltuk sokszínű-
ségét. Nyakukba táblát aggat nyilt 
utasításokkal. A híres ügyvéd fana-
tikus orosz hazafi és az igazság lo-
vagja. Az öreg Mirkin kereskedelmi 
lángész, ugyancsak hazafi, roppant 
előkelő és gavallér, még a nagyher-
cegeket is lefőzi. A fiatal Mirkin 
vergődő, muszáj-tiszta lélek, bűneiben 
is hófehér. Az egyszerűbb zsidók mind 
jámborak, becsületesek, meghatóan 
vallásosak, ártatlanul üldözöttek, — 
a keresztény mellékalakok pedig sik-
kasztók, izgágák, részegesek, ostobák. 
Röviden : gójok. 

A kereszténységgel általában hadi-
lábon áll a nevezetes szerző. Jellemző, 
hogy Pétervár nemzsidó társadalmát 
egy lupanárban gyűjti össze. «Egyetlen 
gyermekem a keresztények hatalmá-
ban !» jajdul fel egy öreg zsidóasszony 
s ugyanő a gój véletlen érintésére úgy 
menekül, «mintha kígyó marta volna 
meg». Schalom Asch szemüvegén át 
a keresztények semmivel se jobbak 
Diocletianus hóhérainál. Csakhogy a 
korai kereszténység vértanui áldották 
kínzóikat is, ezekből a jámbor zsidók-
ból pedig szinte gáttalanul árad az 
átok és a gyűlölet. 

Dehát ez mégis politikum, az ő fel-
fogásának a dolga, melyért egyébként 
a művész legtávolabbról sem kárpó-

tolja az olvasót. Mit szóljunk ahhoz a 
«művészhez», aki például a halálról így 
elmélkedik : «Én nem leszek. Nem lesz 
se kezem, se lábam, se csípőm, se egész 
testem nem lesz». Akiben ilyen költői 
képek születnek : «Csuklója most olyan 
volt, mint egy csirke meztelen nyaka». 
Aki még ott tart az irodalmi menet-
rendben, hogy a hölgyek «büszkék, 
alabástromfehérek és hattyúnyakúak»; 
akiknél a kéz fehér, a kar göm-
bölyű és a váll kerek. Aki — «írólé-
tére» — szemrebbenés nélkül vetemedik 
ilyen dagályos agyaberrációkra : «Ha 
majd megtanult látni, hallani fogja a 
művészi fantázia hullámainak csobo-
gását» . . . Aki a Néva jégzajlásáról 
ezt az eleven képet verejtékezi: «Nagy-
szerű. látvány volt. Hatalmas jég-
hegyek úsztak a folyón lefelé és bele-
ütköztek egymásba». . . Aki a henye 
ismétlések, felesleges és semmitmondó 
jelzők, az útszéli bölcselkedés, a bosz-
szantó közhelyek és a stílusbeli csoda-
bogarak olyan példatárát adja, hogy 
valamennyit felsorolnunk egyet jelen-
tene a könyv megismétlésével: azt az 
«írót» nem lehet és nem szabad ko-
molyan vennünk. 

S még egy ! A fordító ahelyett, hogy 
enyhítené a szerző sebeit, olyan szó-
rendi hibákkal és magyartalanságok-
kal, melyek egyenest a büntető tör-
vénykönyvet reklamálják, még fo-
kozza is a könyv olvashatatlanságát. 
Nem lehetetlen azonban, hogy mind-
ezzel csupán az eredeti szöveg áhítatos 
megsejtetésére törekedett s akkor 
tulajdonképpen kongeniális írótársa 
a «nagy nacionalistának». 

Kaposvár. Szakáts László. 
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