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MALCOLM LOWRY
A modern angol elbeszélések gyűjteményében, amelyet az Európa Könyvkiadó

jelentetett meg a kötet címadó elbeszélése, és egyben legszebb, legmélyebb darab
ja Malcolm Lowry kisregénye,-a Pokolkő. Megrázó írás: egy részeges, lecsúszott
ide-oda hányódó alaknak - érezhető, hogy magának az írónak - elrnegyógyínté
zeti élményei. A főhős a delirium tremens káprázatában öntudatának elborulásait
és kihagyásait éli át. Szorongásaíban alvilági erők öltenek testet. A kisreglény ér..
téke nemcsak a megírás szépsége, hanem az átélés mélysége, a szenvedés válla
lása: olyan bátor, meg-nem-hátráló tisztasággal, amely a magunk szenvedéseiben
már a másokét, a másokért szenvedésben a szerétet megváltásának reményét is
felcsíllantja. A szenvedésben a megtisztulást. Anélkül, hogy bármi másról, rnint az
elmegyógyintézetben töltött hetek valódi élményeiről, a magányról és kiszolgálta
tottságról szólna, Lowry felídézí a megtisztulás emberfölötti, de nem reménytelen
kínjait: a Purgatóríumot, Aligha ismerünk még írót századunkban, aki természe
tesebben és megrázóbban élte volna át a míndennapokban a valóságon túlit, a
világi szenvedésekben a metafizikai t.

Malcolm Lowry 1909-ben született Angliában, Bírkenheadban, jómódú polgár
családban. Azt, hogy élete utolsó évtizedeiben - ha nehezen is - de csak az iro
dalomnak élhetett, családja biztosította. Cambridge-i tanulmányai előtt egy évei
tengeri hajókon szolgált - és később is élete nagy részét Anglián kívül, Mexikó
ban és Kanadában, Vancouver mellett, egy halászfaluban töltötte. 1957-ben halt
meg Angliában.

Élete főműve a Vulkán alatt (Under the Volcano) című regény, melynek kéz
iratán közel tíz évig dolgozott. Tizennégyszer utasították vissza - először 1947
ben jelent meg, azóta számos új kiadást és fordítást ért meg. A század angol
nyelvű irodalmának egyik kiemelkedő értéke. Egyéb művei: regények: UU11am,arin,.
Sötét, mint ,a b.arátom sírja, Pokolkő; elbeszélő-gyűjtemény,melynek eimét a Man
szígetí halászok vallásos énekéből kölcsönözte: H.allgass meg, Urunk a Mennyben,
14kóhelyeden, és -.egy halála után kiadott verseskötet.

Ezeknek a könyveknek legkeserűbb lapjait is a transzcendencia fényének de
rengese hatja át. A valóság fölé lendülő és azt betöltő szárnyaláshoz Lowrynak
egyedül a szenvedés adott erőt, Nem deklaratív programként. hanem megkerülhe
tetlen útként vállalta, önmaga megismerésére és elfogadására. Tudatosan-e? Bi
zonyosan, de az alvajárók tudatával; elkerülhetetlenül és tehetetlenül. Beteges
szenvedély rabjaként, -testí és lelki megaláztatások során világos tudatta! érzé
kelte pusztulása állomásait. Mint valamennyi regényhőse, Lowry is alkoholista
volt, ő is a mexcal és tequila rabjaként hányódott Mexikó cantináiban, a szom
[úság kábulatának és a részegség öngyötrő világosságának forgókerekében. 801'
sából, mely magánnyal, balszerencsével, sikertelenséggel vette körül, nem tudott
kitörni. Nem tudott másról írni, mínt önmagáról. Önpusztító kétségbeeséssol és
megejtő őszinteséggel kutatott a mélységbelí pont után, ahol az én lényege, a tu
dat forrása rejtőzik, Befolyásolhatatlan erők rabja volt, mint egy Dosztojevszkij
hős, a szenvedés és a megismerés szenvedélvéé, A kifejezés láza és a felismerés:
a lélek és lét megfogaímazhatatlansága, a lírai költőé; a tudatba emelés szüntelen
vágya a prózaíróé. Az a műfaj, mely e kettős feszülés eredményeként létrejött, a
költői regény, korunk jellemző irodalmi formája. Lowry sorsa és művészete túl
mutat önmagán: a modern ember kíúttalanságát tükrözi, a modern művészet egy
jellemző, paradox műfajában,

Legtöbb írásában a vallomás sodró erejével, az önvizsgálat mélységével talál
kozik az olvasó. Az iszonyú feszültség, mely szemünk láttára fokozódik elvisel
hetetlenné, az ember beismert tehetetlenségének szenvedése. A Sötét, mínt a sír
valóban alvilági mélységből kiált: a kitörés vágya és a megfogalmazás töredezett
ségében, aránytalanságaiban is tükröződő kudarc Lowry meddő harcáról szól:
arról, hogy miként próbált lemondani az alkohölról ; arról, hogy miként szakadt
el lassanként mindattól, amit értékesnek tartott: feleségétől, munkájától, otthoná
tól. Az önvádról szól, mely mindezek elvesztését jogos büntetésként fogadtat ja el
a Sötét, mint a sír életrajzi motívumokból épült. Témája az író viszonya két szen
vedélyéhez: az alkoholhoz és az íráshoz. Az a kétségbeesett makacsság, amellyel
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ujra és ujra meghiúsult remények után újrafogalmazta nagy regényét, ördögi
megszállottságnak tűnik. Démoni rabságnak - annak ellenére, hogy Lowry nem
csak monomániás volt, hanem író is, és egyike az utóbbi ötven év legnagyobeju
inak. De mintha nem is tintával és papírra írt volna, az írók "céhtörvényei" sze
rint - hanem vérrel, mescallal, ördögien sötét elkötelezettség rabjaként. Mélyen,
lelke legrejtettebb zugaiban az alkohol és az írás szenvedélye találkozott: kivéte
lesen ritka pillanata az irodalomnak, hogy ez a szenvedély iönmagát tudja ábrá
zolni.

Az ember tehetetlenségében természetes, hogy azok a belső erők, amelyeken
nem tudunk uralkodni, ki vetítődnek : mínt kozmíkus hatalmak, a Rossz Istenségei.
Mindig csak, mínt a rossze - a jó, a megváltó, az isteni rendezettség elve belül,
a harmónia bensőségében valósul meg. Ez akivetítési kényszer - mely öntudat
lanul is a tehetetlenség felismeréséből fakad - és a kivetített erők irreális ha
talma, látszólagos függetlensége a forrása Lowry transzcendens látásának. Annak
a látásnak, mely e világ kötöttségeíben, és éppen kötöttségeiben ismeri fel egy
rnögöttesnek a sugárzását,

Pszichológiailag ez a forrása. A transzcendens világ tartalmát illetően azon
ban nyilvánvaló, hogy más, világnézeti ihletés is közrejátszik. Lowry haláláig
egy nagy regénytrilógia megírását tervezte, amelynek címe a Végtelen utazás lett
volna (Voyage that Nevel' Ends), és: amelyben Pokol, Purgatórium és Mennyor
szág modern vízióját készült megalkotni. Ennek a trilógiának második darabja
a Pokolkö, a Purgatórium - a mai ember számára elvíselhetetlenségíg fokozott,
de megváltó szenvedés tisztítóhelye. A kisregényt feltehetőleg nem tartotta végle
ges megoldásnak az író - megrázó szépsége ellenére a trilógia első részével, a
Vulkán alatt-al sem méretében, sem kidolgozottságában nem áll arányban. Még
rövidebb és erőtlenebb a Mennyországról szóló elbeszélés, a Hallgass meg Urunk
kötet záródarabja. Az a földi és' szellemi haza, melyet Lowry életében valóban
megismert: a Pokol. Igazán hitelesen csak ezt tudta ábrázolni.

Valószínűleg ezért nem is tudott ettől a regényétől velszakadni. Csaknem egy
évtizedig írta, újra meg újra átdolgozta: míg végül olyan mesteri megmunkáltság
gal adta ki a kezéből, mely már-már ijesztő. Jóformán egyetlen szó nincs a re
gényben, melynek ne lenne önmagán túlmutató jelentősége - mely ne lenne cél
zás, utalás olyan rejtett tartalomra, ami csak az összefüggések rendszeréből, e sa
játságosan, indaszerű szövevényes szerkezetből fejthető meg. A regény olyan vég
letesen agyonszerkesztett, hogy számos utalás csak sokadik olvasásra csillan elő,

és valószínű, hogy sok még így is rejtett marad; hiszen nemcsak a kontextus ad
ja meg a részletek értelmét, hanem számos külső hivatkozás is, Elrejtett szépségeí
nek megtalálásához Dantét, a kabbalisztikus irodalom szétágazó bőségét, indián
mitológiát - és még mí mindent kellene ismernünk. A megértéshez pedig nincse
nek jegyzeteink - mint Eliot Waste LandjéiH~k szimbólumaihoz - itt az olvasó
magára és sejtéseire - mondhatnánk: ösztöneire utalt. A regény azonban olyan
autonóm és kifejező, hogy feltétlenül megállít a legfontosabb összefüggéseknél.:
jelzi az önmaga csomópontjatt.

"Ez a regény lényegében azoikkal az erőkkel foglalkozik, amelyek az ember
nek önmagától való rettenetet okozzák. Az ember bűnösségével. bűnbánatával, szün
telen harcával, amelyet a múlt súlya alatt görnyedve vív a fényért - az ítélettel,
Az allegória az Édenkert, a Kert, amelyből menekülünk, ma jóval nagyobb ve
szélyével a kiűzetésnek, mínt akkor, amikor a könyvet írtam. A Konzul részegsé
gét részben arra használom, hogy az emberiség univerzális részegséget szimboli
záljam vele, a háború alatt, vagy ami majdnem ugyanaz, a háborút közvetlenül
megelőző időben - és az a mélység és végső cél, ami az ő sorsában látható, uni
verzális vonatkozásban az emberiség kikerülhetetlen sorsa" - írja kiadójának,
Jonathan Cape-nek 1946-ban Lowry,

A Vulkán auu: 1938-ban játszódik Mexikóban, ebben az ősi jelképekkel teli
országban, melyben a modern idők gyalázata, a fasizmus is megtestesülhetebt, Hő

se Geoffrey Firmin, Anglia volt konzulja Quahnahuacban, a vulkánok lábánál el
terülő kisvárosban. Mexikó politikai [obbrafordulásával, a közelgő háború elő

érzetében a két ország diplomáciai kapcsolata megszakadt. Firminnek ott kellene
hagynia régi állornáshelyét, ahol kémnek tartják, félnek tőle és gyűlölik - ő in
kább szolgálatát hagyja ott. Mi tartja Mexíkóban ? A tehetetlenség, szüntelen ré
szegség, amelyből kiemelkedni már képtelen; az, hogy mínden reménytelenségen
túl ide várja vissza feleségét; a halált kihívó szenvedély : végzetének vonzása. Lé-
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nyében sötét tűz lobog, patetikus hősiesség, a vesztett ügyért harcolók bátorsága.
A Konzul alakjában a tragikum feszültségét érezzük: részvétet és félelmet, a ka
tarktikus élmény kíválcóít, Mindannyíunknak, akik olvastuk, személyes ismerő

sünk; mindannyian szeretjük és sorsához láncolódunk. "Van egy szekta, szerte a vi
lágon, az olvasók egy titkos szektája, melynek tagjai gyakran nem is tudnak egy
másról - írja egy Lowryról szóló cikkben Genevleve Serreau, - Míndannyían
ismerik egy kis mexikóí város, Quahnahuac utcáit, tereit, kertjeit és cantínáít,
nem kevésbé a mescal és a tequila varázserejét. és titkos [elszavuk: La (Justa es
te jardin que es suyo?' Valaha míndannyian leszálltak a szakadék mélyére, hul
ladék és döglött kutyák közé, hogy ott felismerjék testvérük, a Konzul arcvoná
sait."

Azért érezhetjük mí a Konzult testvérünknek, mert Lowry valamennyire el
tudott szakadni tőle. Benne is önmagát írta meg, de kevésbé szubjektíven, mínt
többi alakjában: amazok iránt csak részvétet érzünk, a Konzul sorsában katar
zist: megtísztulást; A finom határvonal, mely a művészetet az élettől elválasztja,
ebben a regényben sohasem szakad meg; a Konzul alakja, ez a vallomásból szüle
tett figura, mindvégig regényalak marad, a tragédiának egy szereplője csupán: ri
valdafénybe állított hős. Eleven példájaként annak, hogy kompozíció nélkül nincs
regény, forma nélkül műalkotás, Pusztán az, hogy cselekményt szerkeszt, szerep
lők viszonyát bonyolítja, képessé tette Lowryt arra, hogy személyessege terhé
től szabaddá lett regényhőst alkosson. A Konzul Lowry minden benső kudarcát,
földi és metafízíkai feszültséget magában hordja, mégis, míndezeknél több: auto
nóm lény, csak a művészet közegében élő.

Lowry a Vulkán atattban zseniális fogást alkalmazott: önmagát megsokszo
rozva, részekre bontva, főként a Konzulnak és féltestvérének vonásaiban ábrá
zolja. Ezzel gátat szab a mindent-elmondás áradatának, hiteles alakokat teremt,
egymással bonyolított sorsukban pedig szímbolíkus szintre emeli az emberi lélek
mélyén egymásnak feszülő erőket. A Konzult halála napján ismerjük meg: 1938
halottak napján, amikor, mexikói néphit szerint, feltámadnak a holtak lelkei, hogy
egyetlen napot megint az élők világában töltsenek. A regény első fejezetében egy
esztendővel későbben, 1939 halottak napján két barátja idézi fel a Konzul alak
ját. Egyikük a későn [ött segítség, a gyógyítás lehetőségéről elkésett orvosa, má
síkuk Firmin rossz szelleme, Laruelle, a francia filmrendező, feleségének elcsábí
tója. Az ő számára az emlékezés egyben búcsú is: a várostól, emlékeitől, talán
életétől is, - másnap indul haza, katonai behfvójával, a háborús Franciaország
ba. Utolsó mexikói estéjén akarva-akaratlanul, mindenütt a Konzul árnyékával
találkozik. Egy világvégi viharban, az utolsó ítélet iszonyatát Idézőri - annak a
viharnak mása ez, amely egy évvel ezelőtt a Konzulnak és feleségének halálát
övezte, talán okozta is - kezébe kerül a Konzul könyve, Erzsébet-kori drámák
egy példánya, és benne Firmin el nem küldött levele Yvonne-hoz, feleségéhez. A
világirodalom egyik legszebb szerelmí vallomása, De profundis-a, kétségbeesett
kiáltás a mélységből : ha visszajönnél, ha visszatérnél, egyetlen napra csak ...

Az Erzsébet-kori drámák véres szfnpadán felgördül a függöny, a regény el
kezdődik. Yvonne visszatér. Örökre, egyetlen napra: míndkettőjük haláláéra.

Ettől, a másodiktól kezdve, a regény tizenkét fejezete pontosan tizenkét óra
története, a mísztíkus tízenkettes szám köríorgásáé, rnely alatt az óramutató kör
befordul és a föld áthalad az égi házakon, az állatöv sorsot formáló csillagjegyein.

Megérkezik Yvonne, és megjelenik a Konzul öccse, Hugh, aki harcolni és meg
halni indul a már vesztett spanyol polgárháborúba. A két féltestvér ugyanazon lé
lek két arca: az, amí Firminben rejtett, sejtetett, idegenségében és ismeretlensé
gében vonzó, Hughban esendően szánalmas. Mindkét testvér sorsa a tengeren dőlt

el, más-más színten itt találkoznak a bűnnel - mint Lowry írói ideáljának, Mel
ville-nek a hősei, és mínt fiatalságában a szerző maga. Lowry életében is megha
tározó fontosságú volt a tenger. Vissza-visszatérő motívuma annak a tengeri vi
harnak a rettenete, amelyben a hajójukon szállított cirkuszi vadállatok megvadul
tak - és állítólag egyéves tengeri útja alatt lett alkoholistává.

A Konzul sem Yvonne, sem Hugh segítségét nem képes elfogadni: a káprá
zatok tébolyult világában senki sem kísérheti el. No se puede vivi sin ama,' 
szeretet nélkül nem lehet élni - hirdeti Laruelle sátáni házának felirata. A gya
nakvás, kétségbeesés és tehetetlenség, mint egy antik tragédiában, a végzet ki
kerülhetetlenségével sodorja a kettős halálhoz. A Konzul anarcho-Iasiszta CSŐCS8-
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lék provokációjának értelmetlen áídozataként hal meg - Yvonne-t az a mísztí
kus aurával körülvett ló, a mexíkóiak babonásan tisztelt állata tapossa halálra,
mely a tomporára égetett hetes számmal reggel óta kiséri, és amelyet részegsé
gében maga a Konzul bocsátott szabadon. Yvonne halála megdicsőülés: "És az
égő álmot elhagyva hirtelen úgy érezte, hogy úszik fölfelé, és megszületik a csil
lagok közé, csillag-örvényeken át, amelyek táguló kőrökben fénylenek a magasban,
mint gyűrűk a vízen, és amelyek közt most feltűntek, mint gyémántos madárra],
és szálltak az Orion felé, könnyedén és biztosan a Pleiádok ..."

A Konzul testét pedig szakadékba vetik, a kárhozat mélyére, a barrancába,
melynek helyén, mexíkóí hagyomány szerint, Krisztus halálakor hasadt meg a föld,
és utánadobják egy pária-kutya dögteltemét - a latorkísérót, az egyetlen lényt,
amelynek hűségében a Konzul nem kételkedett, és amelynek megígérte, hogy "bi
zony mondom neked, még ma találkozol velem". A kabbalisztikus Tarokk kártya
"bolond" f'igurájának, a misztikus révületnek kisérőjét. A kártyán ott áll a sza
kadék szélén, botjával és batyujával a kozmíkus vándor, egyik kezében rószaszál
- a Kertnek, a Vulkán 'a~att üressé vált Édenkertjének a szimbóluma - és a
kutya. Mexikói mítosz szerínt a régi isten-királyok kísérője, vezetője a Holtak
országában - vísszavezetője a fényre, életbe, a feltámadásba.

A Konzul sorsa, magánya: metafízikaí magány. Az egész emberiség magánya,
és benne Lowryé. Az emberiség sorskérdésévé emelve Lowry elmondja legszemé
lyesebb vallomását, korunk iszonyú felismerését: az Isten nélkül maradt Világ
rettenetét. Csakhogy ez a világ egyáltalán nem a mulandóság dimenzióiban érten
dő - Lowry kiemelkedő, egyedülálló nagysága abban áll, hogy e világ magára
maradottságában a transzcendensét is érzékeltetni tudja: nem világivá hasonlítva,
hanem a világiban szimbolizálva azt. A Vulkán ,a~att a testileg-lelkileg infernális
szenvedésről szól, de nemcsak egyetlen, a delírium tremens kínjában-tehetetlensé
gében szenvedő embernek a kórképe. nemcsak Mexikó nyomorultjainak szocío
gráfiája, a háborúba rohanó emberiség szímbóluma - hanem az Isten helyett ör
döghöz pártolt lét pokoli víziója. A teljes megfordítás - ahogy Thomas Mann
Doktor Faustusában Adrian Leverkühn mondja. Az alkohol, mely a Konzult félre
érthetetlenül és megállíthatatlanul halálba sodorja, megvilágosodásiának és ön
tudatának egyetlen eszköze: azért kívánja, makacsul és csillapithatatlanul, mert
már csak az alkoholmámor perceiben érezheti szabadnak magát; a közbülső szű
netekben öntudata ki huny, a vegetatív lét félhomályos derengésébe süllyed, újra
és újra meghal. Szenvedése tehát elsősorban lelki: emberi és állati, elevelll és élet
telen változását éli át, az öntudat kihagyásairól is tudomást szerezve, Csak a Sá
tán táplálja az embert olyan világossággal, mely elszakítja gyökereitől - eztán
már míndig az ördögi főzet cseppieíért 'eseng, szabadságát míndörökre elvesztet
te. Ez a szomjúság sohasem tud ktelógülnt. Bármennyit is iszik a Konzul, a rnes
cal minden kortya újabb, emésztő szomjúságot szül,

Lowry megfogalmazásában ez a Pokol. A paradoxon óriási ívben, iszonyú el
lentétek közt feszül. Az Isten nélküli transzcendencia, a teremtett világ istennél
küliségének meglátása csaknem az ernber erejét meghaladó feladat. A paradoxon
magva: a világ szépsége, teremtettségének bizonyítéka. Az allegória az Édenkert
- mondja Lowry -, az Édenkertben magára hagyott ember, az Isten nélküli szen
vedés abban a világban, amelyben minden Isten szerétetéra emlékeztet.

Ennek az abszurd helyzetnek ábrázolására Lowry kiválasztotta azt az egyet
len rendszert, amely szerkezete, belső erőinek összetartása folytán külső utalás
nélkül is kifejezhette ezt a "fordított" transzcendenciát. Ennek a zárt szerkezetű

rendszernek tudatos jelképisége a jelképiség abszolútumma emelése; olyan világ,
amelyben a szímbólum a szimbolizálttal egyértékű. Nem jel, hanem a rendszer
valóság-értékű alkotóeleme - tükör-világot épít, valamivel a földi valóság pályái
fölé, ehhez hasonló szerkezettel, mégis gyökértelemül. Az emberi gondolkodás egyik
legnagyobb mísztériuma: a valóság törvényeiből konstruált látszat-valóság; élet,
mely valójában csak az élet látszata, öntudat, mely valójában részegség.

Lowry választott jelképrendszere a kabbalisztikus mísztíkának egy elferdült, vi
lágtassúgba és öncélú formalizmusba hajlott ága: a fekete mágia szimbolikája.
Lowry Vancouverben ismerkedett meg az okkult tudományok e rendszerével. mely
különös, lidércfényű szépségével, rejtélyes analógiáival meghódította. A világ, mely
eddig váltakozva volt valóság és káprázat, most jelentéssé változott, megszilár
dult. Csillagok, nevek, számok formáiban olyan csomópontok tűntek fel, melyek
körül a múlt és jövő, mint szílárd, meghatározott alakzatok krístályosodtak, Meg-
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szűnt az esetlegesség, a véletlen fenyegetése: a megfoghatatlan időt, a pusztulás
szirnbólumát a számmisztika merev és biztos rács-rendszerré alakitotta. Az alkoho
lista Lowry, aki eddig a világot szűntelenül mozgásban látta, arányait szakadat
lanul változásban és torzulásban. akinek a fény és árnyék vonulása míndíg új
meg új látszat-valóságot teremtett - ezt írja le gyönyörűen a Poloolkőben -,
egy szerkesztett, biztos világ középpontjába került.

A Vulkán alatt két alapvető kompozíciós elve: az ezoterikus mísztíka jelkép
rendszere és formáinak analógíákon épülő szerkezete, A Konzul, mint erre a re
gényben többször is utalnak, a fekete mágia beavatottja: a kabbalisztíkus tudo
mányokról készült könyvet írni; könyvei, melyeket a regény negyedik fejezete
felsorol, azok az olvasmányok, melyeket Lowry Vancouver-i éveiben megismert. A
mexikóí italok, a szereplők neve, ruhái, lakása - a csíllagí principiumot hordozó
Yvonne, az ördögi Laruelle, az orvos, aki firmin fekete mágiájaval szemben a
fehéret, a gyógyítót képviseli - a rnísztikus állatok: a ló, mely sorsformáló je
lentőséggel háromszor bukkan fel a történetben, a kutya - az egész. kísérteties
rnexikói [iesta, halottak napi díszleteivel, a csokoládé csontvázak és koporsók vá
sári forgatagával - megannyi jelkép. Jelkép az óriáskerék, melynek csúcspont
ján, fejjel lefelé, a hatodik fejezetben, a könyv fordulópontján, megáll a Konzul,
minden földi értékét elvesztve ebben a mísztikus pozitúrában : az Akasztott ember
kabbalisztikus helyzetében: talpával az égben, még a földi kínok vérpadán. Jel
képes a regény szigorú szimmetriája, a fejezetek gondos elrendezése, a könyv el
ső felének haladása az enyhület felé, majd közepetől az egyre gyorsuló futás, egy
szerre menekülés és rohanás az elkerülhetetlen és értelmetlen halálba. A Vulkán
alatt jelképrendszerét egy rövid tanulmány keretén belül nem lehet kibontani 
ehhez az ezoterikus szimbolika szétágazó indáival kellene személyeit és történé
seit összekapcsolnunk. Perle Epstein 1969-ben megjelent, közel háromszáz oldalas
könyvében megkísérli ennek a feladatnak megoldását - sokszor sikerül is bizto
san megfelelő magyarázatot találnia a regény egyes motívumaira, sokszor beéri a
megközelítő értelmezéssel. Egy irodalmi műnek, kiváltképp a vershez ennyire kö
zel álló prózanak értelmezése alig kontrollálható.

De nem is az értelmezés vágya hajtja az olvasót, amikor újra meg újra ke
zébe veszi Lowry regényét. Ezeket az összefüggéseket inkább érezzük, mintsem
felismerjük - a könyv másutt, lényegünk mélyebb rétegeiben hat, A műalkotás

katarktikus hatása nem áll egyenes arányban irodalmi értékével. Egyes műfajok,

éppen műfaji sajátságaik miatt gyakrabban, közvetlenebbül nyújtják az átélésben
a megtisztulás élményét.: a dráma és a vers míndig elsődlegesebben a regénynél.
Legalábbis a klasszikus, a realista regénynél. A klasszikus regény mellett azon
ban, már a múLt század elején, főleg Amerikában, kialakult egy egészen más.
szimbolikus-költőí ihletésű regényirodalom, mely közvetlenebbül kapcsolódott a ro
mantika transzcendenciára fogékony szelleméhez. Elsősorban Melville-re és Henry
James-re gondolunk ennek az irányzatnak említésekoe; ebbe a vonalba illeszkedik
Lowry művészete is. Tanult elődeitől, és hatása továbbsugárzik a modern amerikai
irodalomban, Styron és Updike írásaiban. ,

Ez a próza azért hat sokkal személyesebben, mélyebben az olvasóra, mert meg
írásakor a realista regénynél közelebb állott az alkotóhoz. író és mű közelsege tük
röződik az olvasó reflexében : személyes közelségben érzi a regények hőseit: ben
nük míntegy az alkotó közelsége, elszakadni-nern-tudása transzferálódik. A sze
mélyíség kereisi önmagát - teljes egészével, ki nem mondott összefüggések rend
szereként - és a műalkotás ennek a keresésnek, a rátalálás pillanatainak emlékér
őrzi, Ugyanezt ismerteti meg az olvasóval: a személviség teljességének, az önma
gunk tudatos átélésének felismerését.

így tehát az úgynevezett költői regény mindig személyes vallomása, mond
hatnánk lírai vallomása az írónak - akárcsalc-a lírai vers. És éppen úgy, mint a
versben, a még forró, képlékeny, rnegtogalmazatlan tartalom rögzítésére itt is
fokozottabb elídegenítésre, a forma teljesebb autonómiájára van szükség. A szer
ző átlép hőse önálló, Leírhatatlanul teljes és élő egyéniségébe - mint például
Styron Nat Turner alakjába - vagy, ahol nem tud magától még ennyire sem el
szakadni, olyan versszerűen zárt, rímelő, komplex kornpozíciós sémát teremt, mínt
Lowry a Vulkán laLat'tban.

Nem a Konzul az, tehát, akiben "felismerjük testvérünk arcvonásait" - ha
nem maga Lowry, Az ő szenvedésének válunk, akarva-akaratlanul részesévé: az
ő megváltásában reménykedünk, és ez a szorongó reménység az író megváltása.
"Szeretet nélkül nem lehet élni."
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