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Európa Kiadó, 1971. 

A "Pokol kövét" zuditotta rám az Európa Kiadó legújabb kö-
tete. Több éjszakán át kisértett Miriara néni múmiája, a 
dzaiggelő "őrültek", a rettegett Caliban, a könyvégető öz-
vegy; de amióta kijózanodtam a lidércnyomásból, kizárólag 
a becketi "Nyugtató" hatáséra /!/, már semmi problémám nincs, 
csupán azon töprengek: 

hogy: miért van az, hogy Angus Wilson és Frank O'Connor kellemes 
hangulatot ébresztő elbeszélése - a kötet két valóban "nor-
mális" irása - számomra semmit sem mond? /Az előbbi kissé 
bestseller-gyanus, mig Margaret Drabble "Találkozás"-a min-
den tekintetben gyöngécske.../ 

hogy: miért fordították le, még inkább miért közölték B.S.Johnson 
"Nem vagy te még kicsit fiatal..." c. alkotását. Az Író el-
képzelése /"Meg kell nevelni az olvasóti"/ még csak elfogad-
ható, a módszer viszont korántsem tökéletes /lásd: doboz-
regény/. Ez az elbeszélése három-négy humoros közbeszurás 
kivételével sivár és ötlettelen. Nem szeretem, ha az iró 
mindent megrág helyettem, viszont szeretem, ha kedvem sze-
rint alakithatom, formálhatom ét az általa felvázolt prob-
lémákat. Ezen azonban nincs mit folytatni, bővíteni stb., is-
mertebb müveihez képest problémának még csak nyoma sincs ben-
ne. 
Annál inkább megkapott J.P. Donleavy groteszkje, melyben az 
emberi kommunikáció kiüresedése nyert fantáziadús és főként 
tömör kifejezést./Az ő elbeszélése erősítette meg bennem azt 
a meggyőződóst, hogy a kötetben jelentkező "ujak" Írásai ha-
tározottan jobbak, mint a "fémjeles" "régieké"; kivétel ta-
lán A. Slllitoe és L. Durrel./ 

hogy: miért torzitja el durva fordítói mellélátás Sylvia Plath 
nagyszerű elbeszélésének elmét? /A "majré" szó véleményem 
szerint a tolvajnyelvben használatos, és az angol "panio" 
3zónak semmiképpen sem megfelelője.- - - Jobbat persze én 
sem tudok!/ 
Edna O'Brien nagyon ir /nemzeti hovatartozását értem ezen!/, 
nagyon friss és nagyon eredeti. Elbeszélése végén - nesze 
neked olvasó! - szerencsére a szerencsétlen Mary elcsábítása 
mégsem következik be; ez is az irónő humorára vall. 



Humor-ügyben ¿Slizabeth Taylor nem éli a helyzet magaslatán. 
Tisztelnivalóan ismeri ugyan az angól Irodalom hagyományait, 
szemmellóthatóan Jane Austen nyomdokain halad....de minek?f 
Egyetlen erénye, hogy a neve üde színfolt morbid müveikről 

• 

hires kollegái környezetében, a kevésbé tájékozott olvasó 
ugyanis nagy előszeretettel hajlamos azonosítani őt Cleopat-
rával /?!/. 

hogy» miért hagyja a gondos szerkesztő a gyanútlan olvasót ködös 
tudatlanságban az "uj" Írókat illetően? /lásd: életrajzi 
jegyzetek. Még szerencse, hogy senkisem szokta megnézni!/ 

VÉGÜL: 

hogy: hogyan kívánjak jó utat a vállalkozó szellemű érdeklődőknek, 
akik rászánják magukat az infernói kirándulásra. 
/Persze, ez nem alapvető kérdés, és különben is/: BIP BIPI 


