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ben, amit az h'ó könnyed kézzel kezel. 
Maugham uj regényét Vas István fordí-
totta. Kovács Erzsébet 

. MARY JANE WARP: KÍGYÓ VE-
REM. (Révai) 

Különleges témájú könyv, érdekes 
feldolgozásban. Egy idegbeteg nő, Vir-
ginia Stuart Cunningham lelkivilágának 
tökéletes bemutatása. Az ö gyógykeze-
lésén keresztül egy amerikai idegszana-
tórium- életével ismerkedünk meg, végig-
kísérjük Virginiát a legsúlyosabb be-
tegek osztályán keresztül az életbe 
való visszatérésig. Számunkra egészen 
különleges világ nyílik meg, az elbo-
rult elméjűek, gátlásokkal teli szeren-
csétlenek világa, ahol azonban az öröiri 
fás a bánat valamilyen formában még 
mindig urajljla a ilelkeket. Különleges 
gyógymódokkal ismerkedünk meg és a 
Juniper-hegvi elmekórház lakóin ke-
resztül tökéletes képet kapunk az élet-
ből kiesettekről. Virginia, aki emlékezet-
zavarral küzd, s bizonyos hasadás is áll 
be lelkében, egészségesebb pillanatai-
ban nagyszerűen felismeri a dolgok kö-
zötti összefüggéseket, s pompásan jel-
Semzi az ápolókat, orvosokat és bete-
geket. Egészben véve roppant érdekes 
Tkönyv. a maga nemében szinte egye-
dülálló. Mary Jane Ward ösztönös női 
megérzéssel, nagy ismerettudással írta 
meg könyvét. 4 fordítás Madárassy 
Zsuzsa munkája. 

V. T. 

TÁPAI SZABÓ-GABRIELLA: NALA 
DUNN. (Grill.) 

A háttér egy trópusi sziget exotikus 
világa, különböző nemzetiségű és fog-
lalkozású emberekkel. A főhős egy fél-
vér leány, angol-bennszülött keverék, 
már egyéniségében is van valami szo-
morú és tragikus. Az örökös lemondás 
bizonyos erőt ad neki, de mégsincs 
annyira erős, hogy a szeretetről ie tud-
jon mondani. A csupa^ ideg és érzelem-
alkotta Nala lelke mélyén a szigethez 
tartozik és almikor választania kell 
Éurópra és szülőföldje között, ez utób-
bit választja. Csalódik, hiszen^ az, aki 
az egész életet jelentette számára, exo-
tikus kalandnak tekintette csupán. Még-
sem törik le, hanem beáll oda, ahol 
-szükség van erős, fiatal karjára és szí-
vére. még így sebzetten is. Szomorú 
sorsa, vágyai, szerelme apró kis moz-
zanatok kis életéből, igen sok nő szá-
mára ismerősek. Egyébként — az őszin-
te kritika hangját használva —. a kis 
"könyv még sok kívánnivalót hagy maga 

után. A szerkezet egysége nem teljes, 
a naplószerűen írt regényből hiányza-
nak a ' cselekmények lüktető egymás-
utánjai, csupán szórakoztató könyv, iro-
dalmi igény nélkül. 

VERMES TAMÁS 

MAXIM GORKIJ: AZ ARTAMÓNO-
VOK. (Révai.) 

Egy hirtelen feltörő gyáriparos csa-
lád története pereg le előttünk az 1917-
es nagy orosz forradalomig. A regény 
Ártamónov Iljával kezdődik, a min-
denre elszánt, konok, parancsolásra 
termett, érzelmeket megvető paraszttal, 
aki az eljövendő nagy vászongyár alap-
jait rakja le. Három gyermeke van: a 
púnos Nyikita, Pjótr és Alekszej (foga-
dott fia). Ezeknek sajátságos és egy-
mástól annyira éltérő élete és gyerme-
keiknek apjukétól annyira elütő új vi-
lágszellemet sugárzó sorsuk van meg-
mintázva gorkiji erővél, szenvedéllyel, 
színnel. Nyikita szomorú árnyéka (szer-
zetes lett és majdnem istentagadó) rá-
vetődik Pjotr életére, de ,a többiekére 
is- Egy barátja van csak, Tyihon, az 
udvaros, a józan, okos, de magábafor-
duló paraszhnapszámos. Alekszej. a vá-
rosi polgár tipusa lesz, fia már köze-
lebb a nagy eszmékhez, Pjótr egyik 
gyermeke. Ilja pedig az orosz forrada-
lom névtelen katonája. A sokrétegű 
család egy felbomló virág közepetite 
nem akarja észrevenni, hogy ideje le-
járt, csak a legifjabb generáció ébred 
a valóságra. A nők — Natália, Olga, 
Polónia — egy-egy típusa a század-
végi évek asszonyainak. Mindent össze-
sűrített regényében Gorkij: elbeszélést, 
idyllt költészetet, filozófiát. Nagyszerű 
könyv, élményt jelentő. A fordítáls 
Gellért Hugó munkája. 

B. K-
THEODOR DREISER: OMLÓ BÁS-

TYA. (Dante.) 
A Quakerek puritán, mélyen vallá-

sos,̂  tiszta világába vezet bennünket 
a híres amerikai író hatalmas regényé-
ben.' az „Omló bástyában". Számunkra 
szinte; érthetetlenül leegyszerűsített vi-
lág ez, üzleti téren is mindenkor a má-
sokon való segítés szellemével, a ké-
nyelmes fényűző élettől való tartózko-
dással, nagy mértékletességgel érzelmi 
területeken is. Rufus, illetve Solon Bar-
nes aszkétikusan és bölcsen tiszta csa-
ládi élete, üzleti tevékenysége, néldás 
józanságán keresztül az igazi quakere-
ket ismerjük meg, akik egymás szá-
mára mindig Barátok, s mindig a Bel-
ső Világosság szavára hallgatva cse-


