
B L A S C O I B A N E Z . 
I. 

Az ÉLET a született bakát is lóra ülteti s olykor a kisbírót teszi meg alis-
pánnak. A művészetben azonban senki sem lehet nagyobb önmagánál. 
Nem lehetett nagyobb Blasco Ibanez sem, noha egy egész világ fújt 

hátszelet mögé. Élete egyike a legcsodálatosabbaknak. A valenciai kereskedő 
újságíró fiának, aki száműzetésen és börtönön át tört föl a spanyol köztársasági 
párt kirakat-hősévé, szűk a kontinens, átveti egyik lábát az Oceánon s az 
egyetemes spanyolság első írója lesz. Kiüt a háború s ő a Németország ellen 
szövetkezett világ vezérkari főnökévé avanzsál. Egyike a leghatalmasabb 
tényezőknek, amelyek Amerikát a háborúba sodorják. Mint a világdemokrácia 
megtestesülése, a hazai terror száműzöttje, a martírium dicsfényével övezett 
multimilliomos hal meg a francia Rivierán. 

Életének és hatásának méretei mellett eltörpülnek a világirodalom leg-
nagyobbjai. Az Európa Ugocsájában élő magyar irigykedve figyel föl rá : 
Mivé fejlődhetett a sors ilyen kedvezése mellett egy tehetség! Hogy kibont-
hatta! szelleme minden titkos kis redőjét! Tizenötezer békefrankot kapott 
egy délamerikai fölolvasásáért s milliós példányszámban fogytak a könyvei. 
Hol az a magyar vitorla, amelyet ilyen szél duzzaszt? Mit hozott volna ki 
Adyból egy ilyen rezonancia. De követem a tehetség útját és meghökkenek. 
Az élet egyre táguló láthatára s az egyre gigászibb árnyékot vető gesztusok 
egy lépésnyivel sem vitték előbbre ezt az író-Polykratest. Művész-erényei 
nem hogy gyarapodtak volna, de felhígultak. A valenciai újságíró talán több 
volt, mint irodalmi Napoleon. Hiába nyílt meg előtte az egész világ, csak 
azt ragadhatta meg, aminek a megragadására karja volt. 

A művészet kvalitatív és nem kvantitatív. Hegedűszó és nem zenekar. 
Mélysége van s nincs terjedelme. Ez az író, aki műveiben a félvilágot par-
cellázta föl, saját képességeit nem nőhette túl. Érdemes vele foglalkozni. Tagad-
hatatlanul erős egyénisége szórakoztat, fogyatkozásai bevilágítanak a tehetség 
és a zseni közt tátongó roppant szakadékba. Óriás méretek, három kontinens 
vonul el szemem előtt. A legszédületesebb hálót látom s gyönyörű elgondolni, 
hogy ez a szédületes háló sem foghatta meg azt, amit egy nyomorult csavargó 
Csokonainak Isten jókedvéből az ölébe hullatott. 

I I . 

Blasco Ibanez pályája becsületére válik a pályákat faragó embersorsnak. 
Olyan, mint egy jól megkomponált regény. Fejezetei élesen határoltak, biztos 
és magas lépcsőfokok az írói siker maximuma felé. Nagyobb méretű és művé-
szibb ívű akármelyik régényénél. Olyan karrier, amilyet költő a valószínűt-
lenség veszélye nélkül el nem gondolhatna. 

Kora ifjúsága egy nagyrahivatott ember pompás iskolája. Rossz tanuló, 
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de vad ábrándozó. Tengerész akar lenni s amikor a családi bölcseség jogra 
kényszeríti, csak politizálni jár be az egyetemre. Tizenhat éves korában meg-
szökik hazulról. Madrid nyomortanyáin él, egy elaggott s neves spanyol írónak 
lesz a titkára s a népgyűlések buzgó résztvevője. Anyja a rendőrség segít-
ségével viszi haza. Ir, történelmi regényeket persze, de egyelőre csak a köz-
társaságot dicsőítő szonettje kamatoz némi hírnevet s hat havi áristomot. 
Belekavarodik a forradalmi mozgalmakba s huszonegyéves fővel Párisba kell 
menekülnie. Végigzülli a Quartier Latint, egyik vezére a párisi bohémeknek. 
Mulat s a francia romantikusokat falja, míg az amnesztia hazasegíti. Huszon-
négy éves s egy egész életre futó élmény van mögötte. A tett és az indulat 
embereinek az elszántságával, Victor Hugo és Beethoven szerelmeseként tér 
vissza Valenciába, ahol csak a hátát kell megvetnie, hogy a hírnevet kiverekedje. 

Ennek a hátmegvetésnek El Pueblo a neve. Napilap, amelyet jórészt 
maga ír tele, Danaidahordó, amelyen nyomtalanul csorog át öröksége. A vezér-
cikktől a tárcáig, a riporttól a zenekritikáig, mindenre kapható. Minden lében 
kanál, minden zürzavarban vezér. Egyszer Itáliába kell átugornia, másszor, 
mert a kormány kubai politikáját támadja, egy esztendőre börtönbe kerül. 
Közben, talán csak mert kell a folytatásos regény, nagysikerű művekbe örökíti 
Valencia s a környező partvidék életét. A valenciai piacból kitollasodott polgár-
asszony nagyravágyása, a cabanali halászok tengerheztapadt nyomorúsága, 
az alfuberai mocsarak mérges gőzű nádasai, a város körüli kertek, a Huerták 
vérbosszúja válnak első témáivá (Cuentos valencianos, Arroz y tartana, Flor 
de mayo, Canas y barro, Barraca). Alig harminc éves s a kiállt börtön dics-
fénye, egyre növő író-népszerűsége a sértetlenséget biztosító mandátumhoz 
juttatja. 

Madridba kerül, ahol tíz éven át képviseli az egyik valencia-körüli kerü-
letet. Spanyolország első írója, a köztársasági párt hivatalos hőse. Mellesleg 
egyre jobbmódú ember, aki ért hozzá, hogy az életet kihasználja. A beérkezett 
ember fényűző életét éli, párbajozik, utazik, házat épít. Szocializmusát egyre 
inkább a könyveibe tolja át. Mint fűtetlen szerkesztőségi szobában didergő 
szocialista-írócska, annyi életörömmel sugározta be a partvidék szegényeinek 
a nyomorúságát, hogy a tragédiák is élethimnuszokká mosolyodtak. A jómódú 
ember azonban egyre kérlelhetetlenebb a könyvekben. Olyan doktrinér alapos-
sággal és olyan rendszeresen támadja a konzervatív Spanyolországot, mintha 
előre elgondolt stratégiai terv mozdulatait hajtaná végre. (La Catedral, El in-
truso, La horda, La bodega, Sangre y arena.) 

De Spanyolország kicsiny ekkora temperamentumnak. Anatole France-
szal egyidőben őt is konferencia-körútra viszik a délamerikaiak. Ő az első 
spanyol író, aki a leszakadt spanyol országok s a törzs-kultúra közt újra meg-
teremti a szellemi kapcsolatot. Bevonulása Buenos Ayresbe fejedelmek fogad-
tatásához méltó. A százezernyi tömeg összetöri kocsiját, lovasok mentik ki 
az ünneplők közül. Bejárja egész Argentinát és afóniássá beszéli magát. Ez a 
kifogyhatatlan improvizator, aki Spanyolországban túlkiabálta a nyájukat 
féltő papok félrevert harangjait, úgy vonul végig a végtelen síkság városain, 
mint egy beszélő vulkán, hol a spanyol politika és irodalom fekélyeit turkálja, 
hol helybeli problémákhoz szól hozzá. Az emberek nem győzik hallgatni. Az a 
terve, hogy Patagóniától a Rio del Norte-ig végigbeszéli az összes délamerikai 
államokat. De kalandor ösztöne fölrobbantjaj impresszáriója számításait. 
Romantikus képzelete belevész a gyarmatosok gyönyörű életébe. A töretlen 
földek, a hódító civilizáció, a beláthatatlan munka époszát látja maga előtt. 



1 8 2 

Rendezi európai ügyeit s az argentiniai kormánytól földet kér. Megalapítja 
a Cervantes-gyarmatot, majd Új-Valenciát, egymástól körülbelül négyezer 
kilométer távolságban. Egyik birtoka a trópusokon, a másik a mérsékelt égövön 
van, ide-odautazik, küzd lázadó munkásokkal, harcol csörgőkígyókkal, akár 
egy Cooper-regényből kivágott fehérember. Négy éven át tart ez az irodalom-
mentes korszaka. Egy hirtelen gazdasági válság téríti magához. Az írásról sem 
tud lemondani. Roppantméretű regényciklusba kezd, melyből csak az első 
bevezető mű, a 700 oldalas Los argonautas készül el, egy Amerikába menő 
oceánjáró utasainak s az utasokat sodró sorsoknak a kaleidoszkópja. De hogy 
írhasson, alkudoznia, manipulálnia kell, eladja gyarmatát, a bankja tönkre-
megy, a háború előestéjén vagyona roncsaival tér vissza Európába. 

Hazatértében már megcsapja a háború szele. Egy német óceánjárón 
utazik s látja a németek fanatizmusát, büszke elhittségét, a kaiserbe vetett 
vakbizalmukat. Testestől-lelkestől a franciák pártjára áll, Victor Hugo és a 
francia forradalom országának a pártjára. Minden elképzelhető módon izgat 
a központi hatalmak ellen. Hétről-hétre megjelenő, harminckét sűrű oldalas 
folyóiratot ad ki, amelyben a háború eseményeit kommentálja. Öt évet él ez a 
folyóirat s kilenc kötete maga egész könyvtár (Historia de la guerra europaea 
de 1914). Közben megírja a németség elleni nagy pamfletjét. Az Apokalipszis 
négy lovasát. De igazi déli temperamentum, aki mihelyt irodalommá toporzé-
kolta fölháborodását, már meg is engesztelődik. Még nem mult el a háború 
s új regénye háborús meséjének a vékony szálára már földközi-tengeri emlékei-
nek cukrát kandirozza rá (Mare nostrum). Közvetlen a háború után írt regénye 
pedig a szenvedés purifikáló hatását akarja bemutatni (Los ennemigos de las 
mujeres). 

Az egész világ írója immár. Különösen Amerikában van hatalmas olvasó-
tábora. A The four horsemens az amerikaiak legolvasottabb könyve ezekben 
az esztendőkben. Amikor 1920-ban az Egyesült Államokba utazik, a magisztrátu-
sok hivatalosan fogadják, bemutatják a parlamentben s az egyetem doktorává 
avatja. Politikai hatalom ő, akinek a beleszólását a mexikói ügyekbe, respektálni 
kell. Élete ormán áll. Regényt írnak róla, egy-egy könyve csak spanyolul 
százezren felüli példányszámot ér el s minden európai nyelvre lefordítják. 
Az emberek tízmilliói olvassák, minden elejtett mondását gyüjtik, komoly 
irodalmi tényezők s a reklám emberei egykép megbecsülik. Régi uralkodó-
ját, a kis spanyol-Bourbont, éretlen gimnazistaként sapkázza meg, egymaga 
fölér ő Primo de Rivera egész országával. 

Hova vonulhat vissza ilyen élet után, ha nem a francia Rivierára, a világ 
legszebb szögletébe, ahol ugyanakkor érzi dajkáját: a Földközi-tengert, amikor 
az irodalmi iparbáró egyre fokozódó fényszomját is kielégítheti. A legbrillián-
sabb nemzetköziség központjában él. Mézédes szerelmi történetek kertjéből 
a latin tenger hajdani hőseit idézgeti : Lunát, a tenger pápáját s földijeit, az 
agyonrágalmazott Borgiákat (El papa del mar. A los pies de Venus). Szám-
űzetésben hal meg, de ez a száműzetés is csak arra jó, hogy melegebb otthonává 
tegye az egész demokrata-emberiség szívét. 

I IL 
Aki hallja ezt az élettörténetet s látja, mint ízesülnek ebben az életben 

művei, meglepődik, amikor Blasco Ibanezt közelebbről megismeri. Széles, 
nagy epikus tablókat vár, emberek és körülmények dzsungeli szövevényét, 
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hatalmas tömegmozgató tehetséget, zsúfolt életképeket. Blasco Ibanez azonban 
elbeszélő a szó legősibb, boccaccioi értelmében. 

Patak az elbeszélés, halad és nem szélesül ki. Az a varázsa, hogy visz 
s egyre új bokrok belényúló gallyait mossa. Könnyű szív kell hozzá, csendes 
lefitymálása minden túlzott bonyodalomnak, fricskahányás minden igazán 
ciklópi felé. Aki elbeszél, az élet külső vonalát szereti, az események fürge 
egymásbaoldódását, az érdekeset, a könnyen közölhetőt. Blasco Ibanez könyvei 
és fejezetei legjobb hányadában ilyen elbeszélő. Amikor nekigyürkőzik, hogy 
no most keresztbemetszem a társadalmat, amikor nekidurálja magát, hogy 
no most elétek boncolok egy bonyolult hisztérikát, mondjuk egy német kémnőt, 
vagy összedöntöm az egyházat s megírom a torerók nyomorúságát: legjobb 
esetben másodrendű, gyakran naiv. Hanem amikor megered száján a mese 
és a mondatok habjai elevenen és folyamatosan szakadnak belőle, végigömlenek 
hosszú százoldalakon, anélkül, hogy elakadnának, akkor üdítő, sőt imponáló is, 
különösen a mi elbeszélőkben annyira megfogyatkozott korunkban. 

Színezése is ehhez az örökös időbeliséghez, gyors, de nem szökdelő hala-
dáshoz illő. Nem az olajfesték vaskos foltjai, de az akvarell egymásbaoldódó, 
szinte odabűvölt színezése az övé. A költő mesél s mert konkrét dolgokkal 
van tele a lelke, konkrét látomásokon át viszi a mesét. Nem részletez túlságosan, 
de a valóság illuzióját kelti. A mese vonalára, a pillanatnyi elevenségre ügyel. 
Átszaladtál egy könyvön s nincs az az érzésed, hogy nyomasztó galérián sétál-
tattak végig. Képeskönyvet lapoztál? Nem is emlékszel rá, csak a lelkedben 
maradt valami üde ragyogás, valami egy tengerparti reggel utóhangulatából. 

Az emberek nem vonaglanak itt, nincsenek megoldhatatlan vagy-vagyaik, 
skrupulusuk és lelkiismeretgyulladásuk. Akadnak köztük gyilkosok, iszákosok, 
fösvények, tékozlók, kalózvezérek, csempészek, de alapjában ezek is kedves 
fickók, nagy, megbocsátó és vidám költészet ráspolyozza le a lelkük szögleteit. 
S még ha valami nagyon csunyát akar is velük az író, mondjuk a huerták 
bosszúálló népévé teszi meg őket, akik elvakultságukban a régi föld új, ártatlan 
gazdáján torolják meg elődje gazságait, vagy gyermekgyilkosokká, mint a 
Canas y barroban, akkor is indulatos, handabandázó gyerekhaddá kezesedik 
ez a fenevadnak szánt csoport; a motiválás olyan, hogy nem is lehetnek mások. 
A legegyszerűbb, a legkézenfekvőbb s a legfelületesebb indokokkal magyarázza 
az emberek tetteit s ép ezért valamennyi jószívű fickóvá válik, déli, szenvedé-
lyesebb változataivá a bajor-osztrák sörivónak. Akár a cabanali halászok 
életéből mesél, akár a pampák multimilliárdos vállalkozójának a bolond szo-
kásain mulat, akár a Borgiák orgiáit mentegeti, a jellemzésnek és lélekmagyará-
zásnak mindig ugyanazzal a néhány vonásával biztosítja művei pszichológiai 
hitelét. Az ő emberei jók, de ingatagok, nagyszívűek, de ép ezért indulatosak, 
kenyérrekenhetők s ép ezért meg-megbokrosodnak. Nem ütik át fejükkel 
a regény boltozatát. Nem állanak az elbeszélés elé, hogy hopp, én ilyen és ilyen 
bonyolult lélektani talány vagyok, én mellettem nem lehet csak úgy elrohanni. 
Engedelmes, vidám fürdőzők ezek egy dalosan szaladó patak habjaiban. Itt el-
ejtek egy bokornyit belőlük s ott új csapat ereszkedik belé. 

Ilyen Blasco Ibanez oldalai legjobb hányadában. De ez a jellemzés csak 
tehetsége legspontánabb megnyilatkozásaira vonatkozik, szinte a desztillá-
tumára annak, amit valóban kapunk. S ne mondja senki, hogy ez a desztillátum 
nem több Blasco Ibanez valódi oeuvrejénél. A zseni a tehetségének megfelelő 
elemekre redukálja a világot és e világ tükrét: költészetét. S akármilyen kevés 
ez a saját elem, ha a redukció tökéletes, senki sem vonhatja kétségbe színarany 
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voltát. S Blasco Ibanez eleme nem kevés : az epika legősibb eleme buzog benne. 
Bővebb vénájú, férfiasabb Daudet ő, aki azonban sosem írhatta volna meg 
a Sappho-t. Azok a regényei, amelyekben tehetsége zavaró kanálisvizek nélkül 
folyik, a Barraca, Flor de mayo, Canas y barro, tiszta, egységes, épkézláb 
költemények. Úgy viszonylanak Daudet provencei történeteihez, mint a relatív 
keménységében is lendületes ívekbe foglalható spanyol nyelv, a hanyagabb 
s intimebb franciához. 

Csakhogy, sajnos, itt lábatlankodnak előttünk a kor regény-mammutjai. 
Blasco Ibanez elbeszélő kedve voltakép csak kis regénnyé nyujtott, egy mesélő-
szusznyi novellákra futja. De mi lesz akkor a mi nagy példaképeinkkel, a 
tizenkilencedik század regény-csatahajóival? Nem vagyunk-e a nagy regényíró-
fejedelmek spanyol utódjai? Illik, hogy igazi monumentális dolgokat is írjunk, 
nagy, zolai epikus tablókat. Ha már Valenciánál tartunk, ott van a vásártér, 
a nagy karácsonyi piac, menjünk ki és írjuk le, mi minden nyüzsög ezen a téren. 
Bizonyosan vannak ott halárusok, gyümölcs-, tészta- és zöldség-, sőt cukrozott 
mandulaárusok is. Vezessük végig a mi donna Matildunkat mindezen bódék, 
butikok és sátrak előtt, kukkantsunk be mindenhová s bizonyosan komoly, 
epikus cselekedetet követtünk el. Ezentúl nem mehetsz el a toledoi katedrális 
előtt sem úgy kutyafuttában. Le kell írnod a pilléreket, oszlopfejeket, tetőt, 
sőt harangtornyot is, mert nem olyan olcsó mesterség az epika. Ha a bilbaoi 
viszonyokról írsz, nem sajnálod a hősödet, tedd meg vele az előírt naturálista 
sétát, mely száz oldalon tart s a bányavidék minden nyomorúságát belénk-
döbbenti. Blasco Ibanez olyan nagy elbeszélő, hogy okvetlen meg kell próbál-
koznia a freskófestéssel is, az elbeszélésnek ezzel a tizenkilencedik századi 
kinövésével, amely a legizgatóbb duellum az unalom és az író szóbősége közt. 
Persze, egy hozzá hasonló fürge szellem az unalmasságban meg sem közelítheti 
mestereit. Ő mégis csak elbeszélő, aki nem soká bírja ezt a nagyképűséget. 
Legalább öt olyan regénye van, ahol az első fejezet (s mekkora fejezetei vannak!) 
egyetlen hatalmasan kiszélesített jelenet, de a másodikban mégis csak kell 
valamit mondani a hősről s mert igazi elbeszélő, Ádám és Évánál kezdi s hipp-
hopp, már le is pergett három-négy fejezet s még mindig nem kellett új freskók 
elé durálnunk magunkat. 

De ez az enyhe, ál-naturalista kacérkodás menthető, hisz érthető lojalitás 
a kor-igény iránt. Félek, hogy Blasco Ibanez sokkal kiadósabb kísérleteket is 
tesz a nagy regény felé. A modern regény társadalmi tett is. Harcolunk a kor 
sötét erői ellen. Blasco Ibanez ismeri ezeket a sötét erőket: a királyság, az 
egyház, a vagyon kegyetlensége, a nagybirtok, az aréna. S már föl is parcelláztuk 
Spanyolországot. Az egyházat Toledoban támadom meg, a jezsuiták hálójába 
került kapitalistákat Bilbaoban, a nagy birtokot a kivándorló hajókat meg-
tömő Andaluziában, a bikaviadalt Sevillában. Megírom az intézmények és 
társadalmi szervek fejlődését, hajdani rendeltetésüket, mai céltalanságukat. 
Megmutatom az árnyékukban tengő emberek nyomorult voltát, téveszméiket. 
Regényeim megdöntik ezeket az intézményeket s hogy jobban megdönthessék, 
a tényeket Jeriko-kürt gyanánt fogom megzendíteni. Az igazság gordiuszi 
csomójának huszárosán kell nekivágni. Kinek volna kedve azt a bizonyos 
renani szálat megfogni s húzni mindazt, ami utána jön. Ime: én kinevezem 
a magam megbizottait. Te, Luna, világon áthajszolt anarchista, elmégy Toledoba, 
te szabadgondolkodó orvos, Aresti, Bilbaoba, te, Salvatierra, Jerezbe. Menjetek 
és hirdessétek az én igéimet. Én majd gondoskodom róla, hogy ezek mögé az 
igék mögé olyan hátteret rajzoljak, amelyből a vak is levonhatja a maga tanul-
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ságát s a köztársasági párt is a maga voksait. S amilyen közismert és bölcsőnkre 
emlékeztető igazságokat prédikálnak ezek a szociológus megbizottak, olyan 
ügyes a szavaik mögé állított élet-díszlet. A megbízott urak maguk is képesek 
lennének rá, hogy végigkonferenciázzák Dél-Amerikát s mi ugyanazt a csalódást 
érezzük szónoklataik előtt, amit Blasco Ibanez reklám-biografusa, a derék 
Camil Pitollet e beszédek lestenografált tartalma előtt. Az epikába rejtett 
pamflet azonban ügyes. S ennek az ügyességnek még szerepe lesz az Észak-
amerikai Egyesült-Államok történetében. Blasco Ibanez, aki képviselő korában 
csak a társadalom zsarnokai ellen írhatott pamfleteket, néhány év mulva 
egy egész népet fog megtépázni. S ez a pamflet, Az Apokalipszis négy lovasa, 
kitünő. Ha ostoba pacifisták ebben a világomlásban a béke és háború harcát 
pillantották meg, az emberben áramló két tendencia véres összeakaszkodását, 
a humanizmus csődjét, ő a tényeknél marad s ezek a tények, hogy egy törzsi 
önérzetében hihetetlen gőgössé vált nép a világ nyakára akarja tenni a lábát. 
A realisztikus érzékű ember aprólékosságával gyüjti össze a német nép jelleg-
zetes vonásait s úgy állítja őket össze, hogy akinek föl nem forr a vére, annak 
nincs is vére. Bizonyosan torzírás ez a könyv, de nem kapod rajta a torzításon 
s ha csak egy kicsit ismered a németeket, minden oldalon újra és újra felujjong-
hatsz : igen, ez német vonás. Ki kell gyógyulnod a könyvből, mint egy beléd-
mart elfogultságból. A felháborodás kiváltotta ihlet lángírása ez. Műfajilag is 
tiszta. A háború nagy zürzavara annyi külső történést, annyi elbeszélni valót 
vetett föl, hogy Blasco Ibanez elbeszélő vénája győzi, győzi, ötszáz oldalon át 
s egyes fejezetei, de különösen a marnei csata folytonos eseménymozaikokban 
haladó s tébolyig fokozódó leírása egész kivételes. 

De akármennyi sötét potentátja van is a világnak, az ember mégsem 
harcolhat örökké, különösen, ha a világ nagyobbik fele úgyis a mi liberáliz-
mussá enyhült demokráciánk szövetségese. Németország sem nőtt annyira 
a húsába, hogy regényciklusokban kellene kioperálni. Mivel töltsük hát ki 
azt a négy-ötszáz oldalt, amelynél alig adhatjuk alább? Blasco Ibanez enciklo-
pédista. Külön ruhatára és külön könyvtára van a világ mind a négy sarkán. 
Azt az obligát csörgőkígyót is a Histoire universelle egy kötetével ütötte agyon. 
Szereti a történelmet és a természettudományokat. Mint valenciai diák, a közép-
korról, a városában eltemetett Constanza bizánci császárnőről álmodozott ; 
mint ifjú, történelmi regényeket írt és semmisített meg s mint kezdőregényíró, 
egy Hannibal-korabeli történelmi rekonstrukcióval is megpróbálkozott (Sonnica 
la cortesana). Azonkívül rengeteget utazott, ismeri a félvilágot, ért az oceano-
grafiához, az állattanhoz és a zenéhez. Megszorulhat egy ilyen író anyagban? 
Itt van például a szimbolikus nevű Ulisses Ferragut. Ez az ifjú hajós lesz. 
Jó alkalom, hogy leírjuk előbb a Földközi-tenger, majd az Atlanti-óceán halait, 
virágállatait, mikroszkopikus lényeit és áramlatait. Beleszeret egy német 
kémnőbe, hol találkozhatnának másutt a szerelmesek, mint a nápolyi Akvá-
riumban, ahol az enciklopédista újra remekelhet. A természettudomány kitölti 
az óriásivá fújt háborús elbeszélés hézagait. Ezek az enciklopédista-betétek 
bizonyára érdekesek, legalább olyan érdekesek, mint a Bölsche ismeretterjesz-
tései, csak ép a regény lomhul el beléjük, elefántráncokat ereszt s talpai is 
elefánttalpként csoszognak. 

Közben persze a pszichológiával is kísérletezünk. Amily ügyesen bogozza 
ki egyszerű emberek kisded indítékait, olyan hallatlanul cukros és hazug, 
ha a szenvedély lélektanával próbálkozik vagy ömleng à la D'Annunzio. Fiatal-
kori szerelmi-regény kísérletei szerencsésen lapulnak meg más művei tövén, 
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de öregkora s a Riviera csinált világa gyógyíthatatlanul rom-útra terelik. 
A dekorációvá lakkozott tengerparton hercegek, délamerikai milliárdosnők, 
angol lordok, kalandorok Monte Carlo mézcseppjére odaszállt légyhada nyüzsög, 
unalmas társaság, amelyről Ohnet is különbül írt volna. Van egy regénye: 
Los enemigos de los mujeres, amelyen megdöbbenve látjuk az ő nevét. Magyar-
országon még magas állású, állami tisztviselő írókat is elseprűzne a nem épen 
harcos lelkű kritika ilyenféle írásokért. 

Ime a blascoibanezi elem főbb szennyeződései. Lefejthetnék még néhány 
levelet erről a fél-nagyság rossz ökonomiájával valóságos zsákbamacskává 
bugyolált tehetségről. Egyetlen írónál sem éreztem olyan élesen a tehetség-
szerinti s a tehetségtől-idegen olaj-vízszerű szétválását. Olykor szinte feltűnő 
hangváltás jelzi a tehetség megszólamlását. Az Á los pies de Venus című regény-
ben, mintha zátonyról löknének mély vizekre, mikor az unalmas modern kör-
nyezetből a Borgiákról szóló elbeszélés-betét folyamába siklom. Tehetség, 
de nincs önkritikája. Érc, de nem tudott önmaga kohója lenni. A zsenit arról 
ismered meg, hogy minden kalmáron túltevő szívóssággal értékesíti, ami benne 
kivételes. Blasco Ibanez nem tudta és nem érezte, mi a kivételes benne. 

I V . 

Igy zsugorodik össze a művészet előtt az élet. A kontinensekre szóló 
méretek így találnak vissza egy korlátolt tehetség szelencéjébe. De nem fejeztük 
be ennek a világnévnek a redukcióját. Az elbeszélőkészség nagyszerű, a munka-
teljesítmény imponál. Lássuk, miféle emberi tőke lappang e művészérdemek 
mögött. Nézzük a szellemet, a szellemben fölhalmozott eszmei potenciált 
írásai elektromotoros erejét. 

Blasco Ibanez világnézete világos. Tudja, mit gyűlöl és tudja, mit szeret. 
S amit gyűlöl, következetesen gyűlöli az egész mindenségen át s amit szeret, 
épolyan következetesen szereti. Érzései kettészelik a világot. 

Mit gyűlöl? Mindazt, ami az élet szabad kifejlődését gátolja. Szidja a 
zsarnokságot, fizikait és szellemit egyaránt. Mi ez a zsarnokság? Az ember 
lelke mélyére ólmosodó vak erők, a vérség kolonca, a jóság szárnyainak szörnyű 
zsibbadása, az életünkre kendőzött hazugságok és álszemérmek? Nem. Az Abszo-
lutizmus, az Egyház, a Türelmetlenség. Ez az a három dantei vadállat, amelytől 
nem sajnálja a betűt. Bámulatos az a kopó-szívósság, amellyel multon és jelenen 
áthajszolja őket. Ti azt hiszitek például, hogy V. Károly és II. Fülöp nagy 
uralkodók voltak? Dehogy. Ezek a jövevény Habsburgok teli az észak neur-
asztheniájávai, kérlelhetetlen merev formákba préselték a ragyogó középkori 
spanyol kultúrát. Hatalmuk és diadaluk a vakon kizsákmányolt középkori 
kincsestár diadala volt. Félelemmel népesítették be a korai vallástürelmességnek 
ezt a paradicsomát, Castiliává sötétítették az egész Ibériát. Ők és a spanyol 
egyház a felelősek a kimeríthetetlen félsziget pusztulásáért. S ha a spanyol 
barokk nagy neveire hivatkoztok, hát igenis, ez a barokk a szolgaságba hajtott 
középkori gazdagság biztosító szelepe volt, nyílás, amelyen át a politikailag 
és vallásilag lefojtott nép energiái fütyölhettek ki. Gyáva művészet, amely 
csak Quevedo két sorában mert az Inkvizícióval kötekedni. S jobb-e a mai 
feudalizmus, nem jobb, csak ostobább. S bár Blasco Ibanez érvei tetszetősek, 
minket nem az érvek, hanem az a gyűlölet érdekel, amely bizonyára nem a 
vállalt szocializmus egyik paragrafusa. A szabad kereskedők fia, a szellemi 
szabadverseny tisztelője gyűlöli benne a mindenkori elfogultságot, a világos 
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szavak írója a ködösséget, a gyönyörök rajongója, az önmegtartóztatást. 
Az élethez szokott és alkalmazkodott ember megvetésével tiltakozik minden 
zavaros spekuláció ellen. Németgyűlölete nem pillanatnyi föllobbanás. Egész 
élete arra rendelte el, hogy elébe álljon ennek a modern hun-inváziónak, amely 
szellemi fölényébe vetett oktalan hittel és az isteni küldetés téveszméjével 
fölvértezett race-ideológiával ömlik Európa nyugodt latinjaira. A Monarchia, 
az Egyház és a Szellemi makacssága egyet jelent neki: egy terrorisztikus ten-
dencia háromféle megnyilatkozását. 

De ha gyűlöli a merev, kijelentésszerű hatalmat, rajong mindenért, ami 
vállalkozás, heroizmus s emberi bátorságra épült tényleges hatalom. A közép-
kort bújva, lelkesen emlékezik meg a világotjárt kalandorokról, Roger de 
Florról és Görögországban királyságot alapító zsoldos-seregéről, az arabokról 
s a felvilágosult II. Frigyesről. Gyűlöli a királyokat, de lelkesen ír Alfonzo 
Magnanimóról, a gavallér és hajós aragoniai királyról. Gyűlöli az egyházat, 
de könyvet szentel VI. Sándor pápa tisztázásának. Meg tudja bocsátani az 
erőszakot és a vért, ha frankezzával, szellemi világossággal és fizikai kiváló-
sággal párosult. Szereti a fényűzést. Kedvtelve írja le a középkorvégi kardi-
nálisok ma már hihetetlennek tűnő lakomáit. A középkori Spanyolország, 
ez az előrevetített reneszánsz az ideálja, ahol testvéri köztársaságban éltek 
mórok, keresztények és zsidók, harmincmillió embert tartott el a műveltség 
és kereskedelem fölvirágoztatta föld s ahol a háborúk is udvarias, úri tornák 
voltak. Ő, akit szocialistának szokás mondani, sosem győzte magasztalni a kor 
nagy kapitalista vállalkozásait, akár a bilbaoi szénbányákról, akár a délamerikai 
síkságot barmokkal és búzával népesítő gyarmatosok óriás méretű vállalko-
zásairól volt szó. A modern életbe átmentett romantikát csodálja a nagyipar 
hőstetteiben. Ugyanaz az ösztön, amely a végtelen tenger mellé: hajtja a belát-
hatatlan lehetőségek ingó porondjára. A töretlen földek, végtelen utak, az élet 
fájáról lerázható gyönyörök lelkesültje. Politikai ideálja Danton s a Dantonék 
köztársasága. 

A népet szereti. De hiába törte ifjúságát a szocializmus dogmatizmusába, 
ez a nép-szeretet, nem testvéri, nem a bajtárs szeretete, inkább a humánus 
nagyúré, aki tudja, mi mit ér. Rokonszenvez a néppel, mert ügyefogyott, lehajol 
hozzá, mert nagyon lenn van. De sosem tekinti annak a hatalmas erőrezervoár-
nak, aminek a magyar irodalom. Az élet örök standardja a nép, lépcső, amely 
arra jó, hogy rálépjenek. A felvilágosult kapitalista irodalomba átültetett 
típusa ő. Ezért jelent neki olyan sokat a köztársaság, a szabadverseny és a 
türelmesség. Érzi az izmait s teret kér nekik. Érzi a szívét s nem fél, hogy 
kegyetlen lesz azokhoz, akiknek fölibük került. 

Victor Hugot juttatja eszünkbe. S ez a váratlanul idevetett név nem 
szeszélyes írásötlet. A Hugo-név Blasco Ibanez világnézeti hovatartozóságát 
jelöli, a századot, sőt a félszázadot, amelyet kifejez. A francia romantika el-
késettje ő. Minél mélyebbre nézünk realisztikus írásmodora mélyére, annál 
meghökkentőbben üt elő a Hugo-kor szellemi tartalma. Ugyanaz a lelkesedés 
a forradalom és Napoleon iránt, ugyanaz a feudalizmus elleni harag, ugyanaz 
a hit a köztársaságban s a szabadversenyben s ugyanaz a demokráciába-békült 
enyhe szocializmus. 

Mi kifogásom van ellene? Épen az, hogy semmi sincs. Talán nem is gon-
dolkozom máskép, mint ő. Legföljebb egyáltalán nem gondolkozom. Bennünk is 
ott van ez a világnézet, de valahol mélyen, felismerhetetlen humusszá avaro-
zódva. Elvesztették ezek a problémák a régi élüket, nem perdöntők többé, 



188 

nem hisszük, hogy a boldogság ilyesmiken mulna. Azóta mégis csak élt egy 
Dosztojevszkij és sok minden történt, ami az írót az intézmények felől a lélek 
felé terelte. A társadalmi forma eredője a társadalom erőinek. Az írónak az 
erőket kell kitérítenie. Miféle ősbölények jönnek itt elénk avétka vagy-vagyokkal: 
királyság vagy respublika, Isten vagy természet, franciák vagy németek. 
Mi magyarázza meg azt a hallatlan anakronizmust, hogy Blasco Ibanez, aki 
mégis csak nagyobbfajta író, olyan problémákat állít könyve fokuszába, 
amelyek már csak a kételyektől meglepett hatodik gimnazisták szemében 
problémák, de azoknak is csak a sötétebb Európában. 

Igaz, Blasco Ibanez is ebből a sötétebb Európából jött. Spanyol író. 
Az a demokrácia- és az a respublika-rajongás, amely a franciáknak nevetséges, 
egy másik népnél, amely a tizenkilencedik, sőt a tizennyolcadik században él, 
természetes és tiszteletreméltó is lehet. Az írót a kiterjeszkedését akadályozó 
korlátok határozzák meg. A molót csapkodva formálja tajtékká magát. De így 
van-e valóban? Az intézmények tehetetlenek és akkor is fönnmaradnak, amikor 
a szellem harcaiban régesrég összedőltek. A tizenkilencedik század in effigie 
kivégezte a feudalizmust, sőt talán a kapitalizmust is s ha az mégis fennáll, 
az irodalom nem vállalkozhat rá, hogy kopó-buzgalommal halálra üldözze. 
Az irodalom megkerüli a társadalmat. Nem a falakat töri, de a falak alá helyez 
dinamitot. A lélek új szabadságát és új zaboláit készíti elő s közben elsúlyta-
lanítja régi problémáinkat. Királyság vagy köztársaság? De hisz mindenik 
edély. Isten vagy természet? De hisz ez fogalmazás kérdése s végre is költők 
vagyunk. Németek vagy franciák? De hisz ez politikus perfidia, amelyet nem 
ismerek el. Ady volt olyan republikánus, mint Blasco Ibanez s nem a királyság 
vagy köztársaság alternatívában látta a magyar kérdést. Volt olyan szabad-
gondolkodó, mint ő s ő írta a legszebb Isten-verseket. A szellem új konstellációi 
átcsoportosítják a régi eszményeket s új vagy-vagyokat állítanak föl a régiek 
helyett. S a problémáknak ez az új felállítása sokszor ott a legmodernebb, ahol 
a politikai forma a legelmaradtabb; példa rá a cári Oroszország Tolsztoja 
s Dosztojevszkija. Blasco Ibanez vagy-vagyai azonban százévelőttiek. 

Mi ennek az igazi oka? Ember ő, aki hozzátapadt az élet felszínéhez. 
Mint kisdiák tudta, hogy jobb a kikötőben evezni, mint az iskolában tanulni 
s megszerette a tengert. Mint ifjú, megérezte, hogy gyönyörű dolog a zsarnokság 
ellen hadakozni, kiállt börtönt és száműzést s megszerette a köztársaságot. 
Mint férfi, fölfedezte a vállalkozás és hatalom örömét, gyarmatot alapított 
s elárasztotta könyvvel a világot. Mint öreg ember megízlelte a vagyon örömeit, 
letelepedett a Rivierán s szerelemtől és történelmi emlékezésektől csöpögő 
regényeket írt. Egyik eseményből a másikba hajszolódott s nem voltak csak 
külső problémái. Akadályokat ismert és feladatokat, beszélt és írt és sosem 
maradt egyedül önmagával. Boldog ember volt, igazi válságok nélkül. Az Úr-
isten, aki sorrametszi a világ gyantafáit, őt elfeledte megmetszeni. Élt, nagy-
szerűen élt, csodálatosan élt, de nem gyöngyözött ki belőle semmiféle külön 
igazság. Nincs blascoibanezi gondolat, nincs blascoibanezi felfedezés. Az élet 
semmiféle új oldala nem mutatkozott meg benne. Ő, aki folyton prófétált, 
egy szót sem adott hozzá az Emberi Próféciához. Tudta, mi van az Óceán 
fenekén, ismerte a csillagos eget, bejárta a világot, teleszónokolt két kontinenst 
és nem volt ideje rá, hogy önmaga fölé hajoljon s kihallgassa szíve titkos 
áramait. Vagy talán nem is voltak benne ilyen titkos áramok. Boldog lepkéje 
volt az emberiségnek, aki vígan röpködött önnön pózai hímporában. S mert 
nem talált semmi nyugtalanítót magában, mások nyugtalanságaiban sem hitt. 
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Igy váltak ál-problémáivá egy elmult kor ócskaságai. Prédikálta, amit a világ 
úgyis tudott. Ő, az üldözött forradalmár, a világ bethleni többségének az állás-
pontját képviselte. Innét a sok milliós példányszámok. Csak külső gesztusaiban 
volt lázadó, valójában a kor átlagfelfogásának az inkarnációja, akiben a világ 
minden Homaisi önmagukat ünnepelhették. 

V . 

De csakugyan egy író-Homais volt ez az ember, akit azzal gyanúsítanak, 
hogy ő puhította meg a háborútól húzódó Amerikát? Nem találunk-e valami 
talpazatfélét, amelyre szoborul állíthatjuk? Cimkét, amellyel emlékeink boros-
pincéjébe lefektethetjük? 

Mare Nostrum egyik regényének a címe. A Földközi-tenger ez a Mare 
nostrum . . . az ős Amphytrite tengere, amelyről Blasco Ibanez fedezte föl, 
hogy csodálatosan magához asszimilálja a partjain élő népeket. A tengerparti 
katalán, francia, olasz jobban hasonlít egymáshoz, mint a mögötte fekvő 
szárazföld vele egynyelvű népéhez. Valencia közelebb van Marseillehez, Nápoly-
hoz, sőt az afrikai kikötőkhöz, mint Madridhoz. 

Ez az egyetlen földrajzi abrincs összefogta a soknyelvű népet: a medi-
terránt Blasco Ibanez tudatosította az irodalomban. Annyiféle emberben 
mutatta meg s mégis mindig egyfélekép ezt a hamar lobbanó, gyorsan békülő, 
örökgyermektípust, mint senki más. Társaslény ez a mediterrán típus, aki nem 
tud egyedül maradni. Családapa, aki épolyan határtalan apaságában, mint 
amilyen könnyen túlteszi magát a házasság korlátain. Hívő, aki kedves pogány-
sággá csavarja a kereszténységet s karnevállá az ünnepeket. Tengerhez-ragadt 
hajós, aki hamar fittyet hány a törvénynek, bosszúálló és vakmerő, de minden 
indulatossága alján is tiszta ember. 

Ezt a mediterrán-embert becézi agyon, simogatja körül megható szere-
tettel az önmagukat igazolók kifogyhatatlan érveivel. Ismeri a Földközi-tenger 
egész medencéjét, patriótájának tekinti minden nemzetségét. Védi őket az 
inferioritás vádja ellen, érvekkel, amelyek olykor visszaütnek. Mintha a német-
ség ellen is ezt a kicsiny hibák alatt meleg emberséget rejtő fajtát fedezte volna. 
Mandolinosok, mondja a német doktornő a nápolyiakra, de Blasco Ibanez 
szereti ezt a mandolint s megírja a mandolinos népek apológiáját. 

S mintha irodalmi kvalitásaiban is az a mediterrán vérmérsék hajtana ki. 
Stílusának híg lobogása, szóbősége és mesélő kedve a konkrétra szegzett figyelme, 
indulati feszültségével sajátságos ellentétben álló enyhítő, mindent a leggyer-
mekibben magyarázó ábrázolásmódja: hősei temperamentumának irodalmi 
ekvivalense. Társaslény ő is, nyájban akar lenni. Kell neki a megbűvölhető 
tömeg. Szervező, a hajdani országalapítók fajából, konspirátor és izgató, aki 
a cselekedetben érzi az életet. 

Nem szeretem az irodalomra alkalmazott elmetani kategóriákat, de ha 
Kretschmer professzor mutató-ábrát keres az ő cyklothym embertípusa illusz-
trálására, keresve sem ajánlhatok neki jellemzőbbet ennél a spanyol írónál, 
akinek a húsz nehány kötetét elolvasva, mégis csak örülök, hogy «északi ember 
vagyok». Németh László. 


