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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. 


