
S Z E M L E 

A végtelen hajósa. (Jules Verne 
1828—1928.) A száz éves Verne soha 
nem volt olyan fiatal és soha nem volt 
olyan aktuális, mint most a sleeping-
irodalom napjaiban, amikor Francia-
országban csaknem kötelezővé vált az 
írók számára az utazás. De a repülő-
gépek, az autórekordok és a rapid-
vonatok szédületes századában még 
mindig nem öregedett el az Utazás a 
föld körül nyolcvan nap alatt , amely 
pedig a mai rekordokkal szemben 
anachronizmussá vált, és a letiport és 
megsemmísült távolságok korában, mi-
kor Paul Morand a sok utazástól bla-
zirtan és a dinamikai láztól kótyagosan 
kevesli már a földet (Rien que la Terre) 
az összes utazó írók messze vannak 
még nagyon Vernetői, akinek csak-
ugyan kevés volt a föld s utazott az ür 
végtelen régióiban a naprendszeren át, 
bekalandozta az egész Kosmost, üstö-
kösök pályáin száguldott és el jutott 
oda, ahová eddig a közlekedési csodák 
legmerészebb utasának sem sikerült 
elérnie. Pedig sohasem te t t igazán nagy 
utakat . Angliában járt , a norvég par-
tokat látogatta meg és a Földközi 
tenger környékét jár ta be. De azoknak 
a csodálatos és titokzatos régióknak 
legnagyobb részét, amelyek olyan le-
nyügöző elevenséggel élnek műveiben, 
soha sem látta. Egyszerű, nyugalmat 
kedvelő polgár volt, de a föld kerek-
ségét, sőt az univerzumot a lelkében 
hordta. Szelíd lámpafénynél, vagy ha 
omnibuszon ült végtelen, távoli tá-
jakra gondolt s az atlasz ta rka képei 
úgy beszéltek a fantáziájához, mint a 
gyermekéhez. 

De nemcsak az utazás divat ja iga-
zolta Verne jövőbe érző hajlandóságait, 
hanem a technika fejlődése is. Verne 
nemcsak utazó volt, hanem feltaláló is, 
még pedig a feltalálóknak abból a faj-
tájából, akik csak elképzelik, de gya-
korlatilag nem valósítják meg a talál-
mányokat. Verne is ezek közé az út-
törők közé tar tozot t , akik az eszméket 
adják meg a szorgalmas és energikus 
megvalósítóknak és tökéletesítőknek, 
azok közé a szerencsés kezdeményezők 
közé, akiket az idő hamar igazol. A ma 

divatos utópisták száz és ezer évekkel 
álmodják előre felelőtlen és lapos fan-
tazmagoriáikat, de legnehezebb a leg-
közelebbi jövőt kiszámítani és Verne 
fantáziája a tudományosságnak olyan 
helyes út jain jár t , szigorú logikája 
olyan fegyelmezetté te t te minden elő-
érzetét, hogy kitalálásai, akkor még 
igazán puszta fantáziái egy részének 
megvalósulását még életében megér-
hette. Vagy ő volt nagyon jó próféta, 
vagy a fejlődés volt olyan gyors, hogy 
hamarosan beérte a kengyelfutó álmo-
kat , hogy Verne káprázatos álom-
világának egy része és nem is kisrésze, 
szürke, hétköznapi valósággá vált. 

És épen ebben van Verne írói nagy-
ságának legfényesebb próbája. Az írót 
az igazolja legjobban, hogy műve ak-
kor sem vált avulttá, mikor éltető, len-
dítő, izgató fantáziáinak legtöbbje a 
mesebeli régiókból a földre szállt le. 
Mikor meghalt, csaknem elvitatták 
Vernétől írói jelentőségét és inkább 
mint a tudomány gyakorlati népszerű-
sítőjét és szerencsés prófétát ismerték 
el. Ma, amikor lefoszlott művéről min-
den külső hatást adó fantasztikum s ez 
a mű mégis a régi elevenségében és 
szuggesztivitásában él, kétszeres erő-
vel domborodik ki egyéniségének sú-
lyos írói értéke. 

Nincs író, aki annyira kifejezője 
volna kora lényegének, mint Jules 
Verne. A XIX. század az ember tér-
beli és időbeli elszigeteltségének legyő-
zéséért harcol s a lázas iramban ter-
melt technikai csodákkal átalakít ja az 
egész természettudományt, amelyet ál-
talánosan uralkodó jegyévé tesz. Ennek 
a természettudományos századnak leg-
tipikusabb írója Jules Verne a termé-
szettudományos regény megalapítója, 
akinek születése elképzelhetetlen volna 
akár egy századdal előbb, akár egy 
századdal utóbb. Verne regénye közé-
püt t áll a múlt romantikája és a jövő 
szimbolizmusa közt s a realizmust a 
tudomány pozitivizmusa képviseli egy 
benne. Tulaj donképen ő a naturaliz-
mus megalapítója s ez az irány Zolánál 
és követőinél letér a helyes útról és 
szűk zsákutcába téved. Zola is tudomá-
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nyos regényt ír, de csak a legtapoga-
tódzóbb pszichologiát tekinti igazában 
tudománynak s bármennyit emlegeti 
a természetességet, tu la j donképen csak 
a kivételes esetek, a lélek elferdülései 
és kinövései érdeklik. A naturalizmus 
valósággal a betegség, a kóros lelki 
eltévelyedések tudományos regénye, 
míg Verne épen ellenkezőleg az egész-
ség diadalát hirdeti. Műveinek tipikus 
és egyben nagy ethikai értéke, hogy 
bennük mindig az egészséges elme 
győz az esztelenség, a beteg és perverz 
lélek fölött. A gonoszság ellen vívott 
küzdelemben mindig az igaz szívé, a 
becsületességé a végső diadal. És Verne 
minden regényének lényege harc a jó-
zan ész és természet vak erői közt, a 
a mesék ősi harca ez a gyönge ember s 
az óriási, félelmes sárkány közt. Ez az 
örök mese, amely hiányzik a Wells-
féle romantizált politikai és szocioló-
giai értekezéseiből, ad állandó és le-
győzhetetlen vonzó erőt Verne regé-
nyeinek. 

A természettudományok pozitív ko-
rának modern mágusa ő, aki az ősi 
négy elem : a föld, tűz, víz, levegő regé-
nyeit írja. Száznégy regényét ezek sze-
rint lehet négy nagy kategóriára osz-
tani. Határokat nem ismer Verne sem 
térben sem időben. Művében, amely-
nek koncepciója roppant arányokban 
bontakozik ki, megszervezte a fantázia 
expedicióját a Kozmoszon keresztül. Ami 
szépet, érdekest, és titokzatost a föld 
adhat , ami fenséges a tengerek végte-
len régióin lobog s ami félelmes és még 
kifürkészetlen élet a tengerek roppant 
mélységein él, ami grandiózus az ür 
örök pályáin kereng, s ami nagyszerűt 
és félelmetest a tűz ősi ereje alkothat, 
az mind benne van ebben a műben 
kezdve a Viktoria léghajó kalandos 
út já tól a rejtelmes Afrika fölött, amely-
lyel ez a csillagokig ívelő pálya nagy-
szerű ú t j á t megkezdte egész a Tenger 
betöréséig, amelynek borealis viha-
rában a végtelen hajósa is eleresztette 
biztos kezéből a kormánykereket. 

De utolsó szerelmi vallomása is a 
tengernek szólt, amelyhez zsenge gyer-
mekkorától haláláig percre sem lett 
hűtlen, amely mindig ihletet adott 
neki s amelynek igazi költőjévé vált a 
Nautilus csodálatos kalandjaiban. Ez a 
regény, egyébként is Verne egyik leg-
tökéletesebb alkotása, legközelebb állt 
az író szívéhez. A tengeralat t járó név-
telen hősében, Nemo kapitányban, 
akinek három szenvedélye a tenger, a 
zene és a szabadság rajongó szeretete 

teljesen megegyezik a saját passzióival, 
önmagát testesítette meg Verne. De 
Nemo kapi tány mellett másik hőse is 
van ennek a regénynek: a tenger. 
Az Oceán valósággal élő szervezetté 
válik i t t , amelynek gyöngéd, holdas 
szerelmei és féktelen vad dűhkitörései 
vannak. Az áramlatok úgy keringnek 
benne, mint a vér a mi organizmusunk 
ereiben. Lélekzetvétele állandó anyag-
cserét teremt a tropusi és az arktikus 
vizek között. Milliárdnyi élet roppant, 
rengő nyüzsgése ez, az Oceán egyetlen 
csöppjének parányi gömbjében az egész 
Kozmosz miniatür dinamizmusa. 

De a tengerek lirikusának, aki már 
akkor nem egy szürrealistánál különb 
költeményeket ír prózában, megvan az 
a kiváló ereje is, ami igazán csak a 
nagy szellemeknek adatot t meg, hogy 
atmoszférát tud regényeiben terem-
teni. Tájai, amelyeknek igazi karak-
terét a legérzékenyebb intuició bá-
mulatos biztonságával érzi meg, a leg-
nagyobb szuggesztivitással élnek s 
amint külön jellegzetes levegője van 
Manzoni, Stendhal, Balzac, Jókai vagy 
Tolsztoj regényeinek, épen úgy megvan 
a sajátos Jules Verne légkör is. És épen 
ez a levegő éltető. Ez ad az írónak 
maradandó értéket. Aki nem tud mű-
veibe levegőt teremteni vagy akinek 
szükös, ritka atmoszféráját már sa já t 
kora elemészti, az évtizedek elmultá-
val megfullad a légüres térben. 

Verne ma is él. Sőt kivételes helye 
van a nagy halhatatlanok között . 
Legtöbb nagy író veszedelmet jelent 
a fiatal lélekre, mint a korán élvezett 
nemes bor. Verne, kinek if júságunk 
legszebb elragadtatásaiért tar tozunk 
hálával, az a nagy szellem, akire bát-
ran rá lehet bízni az ifjúság nevelését. 

Kállay Miklós. 

Színházi szemle. 
Csathó Kálmán Lillájának nyilván 

legfőbb értéke a női léleknek az a finom 
rajza, ami a hősnő alakjában meg-
nyilatkozik. Ez a Janus-arcú lélek, 
kinek tekintete hol az ideálok után 
sóvárog, hol pedig a realitásokba fogód-
zik, a szerző részéről kitűnően van el-
gondolva. Keresztülvitele kevésbbé si-
került.. Az az ingadozás, mely Lillában 
különösen a darab második felvonásá-
ban megnyilvánul, a drámai forma 
szűk keretei között nem eléggé meg-
győző. Mert mi történik it ten? Lilla 
azt kívánja Csokonaitól, hogy szerezzen 
magának biztos állást, fogadja el a 
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