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lelkiismeretüket. A közönség olvas-
mányaiban nemcsak gondolattalan 
szórakozást keres, hanem feleletet leg-
égetőbb problémáira, segítséget és ki-
vezető utat világnézeti bizonytalan-
ságaiban. S a könyvkiadók csak akkor 
nevezhetik magukat a szellem hiva-
tott sáfárainak, ha üzleti politikáju-
kat erre a korszerű — és éppen ezért 
feltétlenül gazdaságos — elvre építik. 

Sz. S. 

Szili Leontin : Keresztúton. (Da-
nubia, 1932.) Szili Leontin keresztútja 
azt a szabályos, hagyományos feliratot 
viseli, amelyet Herakles óta minden 
válaszút visel. Szól pedig ez a tábla 
a jó útról, mely nehéz göröngyök kö-
zött vezet s a rosszról, mely könnyű 
lépésekre csalogat. A hősnő a könnyű 
útra lép, hogy évek multán vissza-
térjen és elinduljon újra a lemondással 
szegett keskeny, tövises úton. Az író-
nak az a feladata, hogy regényét e két 
csomópont köré építse. Megmagya-
rázza az első elhatározást s megmu-
tassa a hősnő lelki fejlődését a második 
elhatározásig. 

Az első motiváció csak hiányosan 
sikerült. A válaszutat itt még kon-
venciók és fonnyadt stílusvirágok dud-
vája borítja. Ha a menyasszony vőle-
gényéhez írt búcsúlevelét nem olvas-
nók, nem lennénk biztosak afelől, hogy 
Edit jobban vágyik a gazdagság, mint 
a szerelem után. Már pedig a «ke-
resztút» csak erős ellenséges impulzu-
sok összecsapásában válhatik tragikus 
problémává. Ám a tempó gyorsul, a 
miliő rajza kiterjed s az előkelő ter-
mek nagyobb világossága fokozatosan 
tisztábban mutatja Attovay Edit arc-
élét is. Utólag helyben hagyjuk az 
előzményeket s a növekvő figyelem-
ből több helyen őszinte együttérzés 
fakad bennünk a vergődő asszony-
lélek iránt. Igy érünk el tíz év után 
másodszor is a keresztúthoz. Az el-
beszélés későbbi őszintébb és mele-
gebb sodra a sallangokat letaposta s 

a «keresztút» most már szabadabban 
és nagyobb jelentőséggel teljesítheti 
hivatását. Attovay Edit becsületes, 
nemeslelkű férje mellett marad. 

Régi lehetőségeket használ fel ez 
az írás, nem is teremt belőlük új ered-
ményeket, mégis, egészében véve — 
különösen miliőrajzát tekintve — a 
szórakoztató regény nemesebb fajtá-
ját képviseli. Egy lehető és érdekkeltő 
emberi élet emlékét adja. Sz. S. 

Könyvek sznobok részére. 

Véletlenül körülbelül egyidőben je-
lent meg magyar fordításban André 
Maurois Asszonyok útja és Emil Lud-
wig Mussolini vallomásai című kötete 
(mindkettő az Athenaeum kiadásá-
ban). A véletlen hozta ugyan egybe a 
két kötetet, de ez nem akadálya an-
nak, hogy szembeötlő közös vonásokat 
találjunk bennük. A sznobizmus úgy-
látszik kiirthatatlan jeleit és napjaink-
ban divatos formáit mutatja a két mű. 

Mindkét könyv csak ürügy arra, 
hogy a szerző dicsekedhessék és nagy-
zolhasson. Maurois szerényebben, Lud-
wig otrombábban. Maurois elbújik egy 
regényalak mögé (Bertrand Schmitt) 
és szórja a bölcseséget, Ludwig alig 
engedi szóhoz jutni Mussolinit és meg-
leckézteti. Mindkettő nagy problémá-
kat vet fel: Maurois az átöröklés ke-
gyetlen törvényét illusztrálja, amely 
ellen hiába küzd egy asszony, Ludwig 
az imperializmus és pacifizmus ujság-
papiron világproblémává nőtt ellen-
tétét játssza meg. Mindkettő vátesz, 
próféta, lángoszlop szeretne lenni, akit 
az emberiség sorsdöntő kérdései hány-
torgatnak, akikre az olvasók szent 
borzadállyal tekintenek fel és sietve 
veszik meg könyveiket. 

A nagyképűség a sznobok örök 
magatartása, de e két irodalmi nagy-
ságnak vannak közös új tulajdonságai 
is. Elsősorban ez a mai sznobizmus 
már nem olyan naív, mint a régebbi. 
Nem dicsekszik már olyan nyiltan, 
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nem vonja le a végső következtetése-
ket önmagáról, hanem úgy rendezi el 
mondanivalóját, úgy fontoskodik meg-
figyeléseivel, úgy emlegeti a nagy pro-
blémákat, úgy helyezi el a különböző 
elvont szavakat, hogy az olvasó kény-
telen belátni, hogy az író igen nagy 
tehetség. Ludwig könyvében nem ta-
lálunk ilyen mondatot: «Én lenézem 
Mussolinit, mert sokkal kisebb tehet-
ség, mint én vagyok. Csak nagyobb 
szerencséje volt, mint nekem, aki csak 
roppant művelt és tág látókörű gon-
dolkodó és az emberiség sorsának irá-
nyítója vagyok, nem pedig diktátor. 
Persze Mussolini sokkal műveletle-
nebb, semhogy felismerhetné a magam-
fajta lelki nagyságot, ezért alkalmaz-
kodom hozzá. De mi ketten az olvasó-
val, nagyon jól tudjuk, hogy Musso-
lininek kell megtisztelve éreznie ma-
gát, hogy Ludwiggal beszélgethet, nem 
fordítva». Nem, ezt a mondatot nem 
írta le Ludwig, de minden fejezetnek 
és az egész könyvnek ez a tanulsága. 
Csak a könyvben a szerzőt a pacifiz-
mus eszméje helyettesíti. Maurois sem 
mondja azt, hogy igen művelt és ala-
posan tájékozott ember korunk összes 
kérdéseiben a bolsevizmustól kezdve 
a katholicizmusig, hogy az emberi, de 
különösen az asszonyi lélek mély isme-
rője, csak minduntalan érezteti ezt az 
olvasóval. 

A másik fontos különbség a régebbi 
és az újabb sznobizmus között, hogy 
a régebbiek lelkes hívei voltak általá-
ban a «szép»-nek. Az új sznobizmus 
tartalomban és formában is eredeti. 
Tartalmát már nem a szép adja, hanem 
az igazság, korunk égető problémái, 
formája pedig már nem a lelkesedés, 
hanem valami áhítat, a felemeltség 
érzése. Maurois a naivabb sznob : áhí-
tata csodálkozás is, maga is bámulja 
az élet mélységeit, Ludwig aggresszi-
vebb. Az igazság papja ő, aki meg-
követeli a hívek feltétlen bizalmát. 
Ludwig a problémakezelésben is rava-
szabb. Nála több a görögtűz és a nagy-

képűség, Maurois gyermekded lélekkel 
a hajuknál fogva rángatja be regé-
nyébe a különböző világrengető kér-
déseket. Általában a kettő közül Lud-
wig az antipatikusabb, Maurois a 
tehetségtelenebb. Az egyiknek a pipája 
nagy, a másiknak a dohánya kevés. 

Fábián István. 

Halliburton : Ujra felfedezem Dél-
Amerikát. (Dante-kiadás.) Ez a fiatal 
amerikai író azt a célt tűzte maga elé, 
hogy fölkeresi mindazokat a helyeket, 
amelyek már kora ifjúságában a csoda 
hírével vették magukat a lelkébe, és 
miután világkörüli útjában már egész 
seregét e helyeknek megjárta, most 
Délamerikát fedezi fel az olvasó szá-
mára is. Felfedezése nemcsak abban 
merül ki, hogy valóban az első felfe-
dezők — Columbus, Cortez, Pizzaro, 
Balboa — nyomait követi, hanem 
megmutatja, szinte személyes élmé-
nyünkké teszi útjának kimagasló állo-
másait, amelyeket eddig csak földrajz-
könyvekből, térképekről, vagy hamar 
elfelejtett hírlapi cikkekből ismertünk 
úgy ahogy. 

Már első könyve is (Üres zsebbel a 
világ körül) feltűnést keltett. Frisse-
sége, magávalragadó fiatalsága, lényé-
ből fakadó humora a legüdítőbb olvas-
mányaink közé sorozták. Új kötetében 
bővültek jó tulajdonságai. 

A közvetlenség melege csap ki sorai-
ból ; észre se vesszük s már a hatása 
alá kerültünk, az ő szemével nézzük a 
világot, az ő frisseségével, elánjával, 
kíváncsiságával és csodavárásával jár-
juk a hódítók véres útját, keressük a 
letűnt azték világ monumentális em-
lékeit, vele lelkesedünk és vele neve-
tünk, mert ő is a hódítók közé tartozik. 
Csodálatosan szerencsés lélek. A mából 
a multba felejtkezni sikeresebben sen-
kise tud nála. Derű és biztonság tölti 
el, nem riad vissza semmitől, és bármi 
éri is, élménynek tekinti. Halliburton-
nak igazán érdemes volt újra felfe-
dezni Délamerikát. m— i. 
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