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VALLÁSI VONATKOZÁSOK A MAI AMERIKAI IRODALOMBAN. 
Irta: Reményi József. 

I. 

CSAKIS az írás farizeusai állíthatják, hogy a teremtő művész engedmé-
nyeket tehet a közönségnek. Két év előtti pesti látogatásom alkalmával 
történt, hogy egy irodalmi plutokrata (ilyen is van még a mai Magyar-

országon !) a budai kávéházban, mielőtt bemutatott volna a «világhírű» írónak, 
így szólt: «Kérlek, mondj neki valami szépet». «Közepes írónak tartom s 
miért dicsérjem?» «Úriember is vagy. Udvarias lehetsz.» A «világhírű» íróval 
kezet fogtam, alkotásait nem tettem szóvá, dekadens modoráról, önmagam-
ban megállapítottam, hogy következetes írásaihoz s szemtanuja voltam 
annak, hogy «finomságai» tulajdonképen a fáradtság visszafojthatatlan s 
hatást kereső fortélyai. Amikor elváltunk, a «tekintélyes» író alighanem 
modortalannak minősített, mert udvariasságból sem alkudtam meg ízlésem-
mel. Piszkos játszma a politika, rendszerint az erkölcsöt félrerúgó rombolás ; 
a gazdasági s a társadalmi élet ugyancsak az elhitetés tragikomédiája, meg-
rozsdásodott kerete az életképtelen értékeknek ; s ha már ezen a téren 
kihasznált terület a lélek és az érdek, miért ne maradjon tisztának az eszté-
tikai világban? Nem a «l'art pour l'art» agyoncsépelt s sokszor tudatosan félre-
értett elvét akarom most életrekelteni; a szépség tartalmi és kifejezésbeli 
erkölcsét hangsúlyozom, az alkotó szellem felelősségét, amely arra kényszeríti 
az írót, hogy gerinces legyen, mint ember és mint művész, a gerinctelenek 
között, bátor a bátortalanok sorában, igaz az igazságtalanság kertelésébem 
Ilyen szempont nélkül az irodalom nem lehet művészet., csak üzlet s az utóbbi 
esetben a kalmárok nagykátéja, a pénz, a bölcsesség látható jele. A cinikusok, 
túl minden értékelméleten, persze nem bánnák, ha az őszinte alkotó író a 
Buridan szamarának sorsára jutna ; az irodalom kedvéért ingadozzék s végül 
kopjon fel az álla, amíg az ügyesek és a szemesek így, úgy, amúgy elhelyez-
kednek. 

De, szerencsére, vannak írók, akik az átkokat szóró ízléstelenség és 
kegyetlenség korában sem tűrik, hogy a butaság és a gonoszság megverje 
őket szemükkel és önzésükkel. Az írást hivatásnak tekintik, nem pedig hival-
kodásnak, hetvenkedésnek vagy hétrétgörnyedésnek. Amíg a világ bomoltan 
keveri a kártyát, ők pirulnak, sőt teremtő őszinteségükkel a halált is szégyen-
pírba kergetik. Nem hajlandók jóknak nevezni sem a mult, sem a mai kor 
fáraóit. Ha nincs környezetükben daloló pacsirta, s ha száraz kórón él is az 
emberiség többségének lelke, ők, mint a szenvedés boldog és boldogtalan 
fiai, hallgatják a szépség evangéliumát, a kopár földön forrást találnak s 
a nap szikrázásában szívük ráismer énekére. Ilyen írók, a teremtés felelőssé-
gét hangoztatok és alkalmazók, természetesen Amerikában is élnek ; s mert 
a szó kötelességével tisztában vannak, tehát érdekesek és figyelemreméltóak 
a vallással való viszonylatban is. Nem lehet őket mellőzni akkor sem, ha a 
vallás jelentőségét gúnyosan ítélik meg, vagy a dogmáktól idegenkedve, eset-
leg agnosztikus gőggel és szerénységgel. Halford E. Luccock, a Yale-egyetem 
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teológiai tanára, «Contemporary American Literature and Religion» címmel 
könyvet írt arról a kérdésről, hogy a dollárgyüjtés országában, az ellomposo-
dott ízlés világában, világít-e a szépirodalomban az a szellem, amely édes 
testvére a hitnek? Időszerűtlen kérdés? Ezt csak azok mondhatják, akik 
szerint nincs parabola mély értelemmel, nincs tragédia, nincs vígjáték, nincs 
elmélázás, nincs könyörület, csak mohóság van, csak a Stirnertől s másoktól 
kijelölt emberi élet egocentrizmusa és muszáj-mohósága s nevetséges a «bio-
kémikus» felfogások környezetében metafizikai ábrándokat hajszolni. Hogy 
a költő a jóság mennyei köntösét viselheti, hogy a művészi író, ez a lelki-
ismeretet számon tartó értelem a gyöngédség ötvöse lehet, hogy a gépek 
között szépért loholhat az alkotó szellem s az anyagi döntést nem fogadja el 
végérvényesnek. . . hogy mindez lehetséges ebben a lehetetlen korban, 
bizony csodálatraméltó s akkor sem tűnik el, ha a meddők s a szépség madár-
ijesztői letagadják valóságát. Az amerikai professzor könyvének épp ez adja 
meg különös jelentőségét, hogy a világháborút követő amerikai írók «lelki 
földrengésében», az irodalmi realizmus vagy visszaélt realizmus műveiben 
olyan vonatkozásokra lelt, amelyekből joggal arra lehet következtetni, hogy 
az alázat fényét nem falta fel a hetykeség lángja, s hogy a mezítlen dalt 
meghallja az, aki kellőképpen érzékeny. 

II. 

A vallási vonatkozású irodalmi műveknek, főként a háborút megelőző 
évtizedekben, az volt a legnagyobb bajuk, hogy kifejezés és képzelet bennük 
a cliché peremét horzsolta, s nem egy ízben, sajnos, cliché alkotások voltak. 
Mintha bizony a vallás és az erkölcs a szó és a tartalom közhelyszerű-
ségét kötelezővé tette volna. A mai amerikai költők közül Edgar Guest 
iskolai példája ennek a hajlamnak. Viszont Franciaországban Baudelaire 
és Verlaine, Oroszországban Alexander Block, Magyarországon Ady Endre, 
a német nyelvű irodalomban Rainer Maria Rielke igazolták, hogy a bornzogó 
szívben, mikor megsejti a sors titokzatos lényegét, a felébredt vétekben, 
az öntudatossá vált bűnbánatban miként szólalhat meg a mindenség varázsa. 
A regényírók és a színdarabírók ugyancsak túlságosan dadogtak, vagy köz-
helyesen voltak folyékonyak, amikor állítólag a hit ihlette meg őket. S ami 
Európára áll, az Amerikára is vonatkozik. Csakis a rosszakarat vagy nagy-
képűsködő önteltség foghatja a vallási tárgyú irodalomra, hogy úgynevezett 
anakronizmus mivoltánál fogva kappanhangúnak kell lennie. A kiábrándulás 
és céltalanság, a forradalmi hangú tiltakozás vagy a társadalmi lelkiismeretet 
kívánó megnyilatkozás háború utáni amerikai levegőjében az írókban és 
költőkben a düh, a felháborodás, a fanyarság olyan sebeket is eredménye-
zett, amelyek az ember kozmikus fájdalmára emlékeztetnek. A «kozmikus 
fájdalom» pedig közel áll a vallás szükségességéhez, s nem is annyira jellem, 
mint inkább vérmérséklet kérdése, hogy a hitet hajlandó-e gyógyírnak 
tekinteni vagy sem. Nem azokról az írókról és költőkről beszélek, akik érzel-
gősek, s akiknek a szíve édes lehet és bohó, hanem a bátrakról, akik vagy a 
szellem merész formájával, vagy az új forma szellemével ismertetik meg a 
fenkölt cél javát önmagukkal és olvasóikkal. Mernek jók lenni, anélkül, hogy 
a jósággal művészetüknek ártanának ; mernek derűsek lenni, sőt bohócként 
mosolyogni, anélkül, hogy ezt kénytelenek lennének szégyelni; s a szín-
telenné nőtt sorsot, a csörömpölő érdekkel azonos végzetet feldíszítik a 
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kínokból kisajtolt szépséggel. Hogy a vallási képzet képzeletük műve? Lehet, 
de ez a körülmény sem változtat azon a tényen, hogy a vallási vágy vagy 
élmény közvetett és közvetlen valósága fellelhető egy csomó mai amerikai 
író és költő művében. Vallási élmény az is, amikor a vallási képmutatás 
akaratlan iróniáját rajzolja meg egy erősen szocialista irányú költő, mint 
például Carl Sandburg «Onion Days» című versében. Kötetében Halford E. 
Luccock hivatkozik is erre a versre, amelynek lényege a kizsákmányolás, 
s a kizsákmányoló lélektanának templomjáró következetlensége. Sandburg 
a hitnek hódol, amikor a hívő képmutatót kigúnyolja. 

Hamupipőke éjfélkor felébredt s ráeszmélt megváltozott sorsára. 
Az ismert mesének ez a szimbolikus jelentősége alkalmazható vallási viszony-
latban a mai amerikai írók és költők egy részére. Ők persze nem Hamu-
pipőkék, nem is szakállas szörnyetegek, akik forgó szemekkel megijesztik 
magát a végzetet; csak modern halandók, sokszor az értelem gyökértelenjei, 
szolgái a fekete éjszakának, a mesétlen tényeknek, a csúcstalan meséknek. 
Miben higgyenek, mikor érzés szempontjából semmi sem moccan bennük? 
A bombákban, melyek elsöprik a rejtélyt? A tapasztalatban, amely megöli 
az álmot? Hogy higgyenek a csodában, amikor a sors tragikus mivoltát meg-
semmisítette «a modern tudomány»? Ki is mondta, hogy mélységes bánatok 
nélkül nincsenek magasztos énekek sem? Hinni kell a bánatban, hogy hinni 
lehessen az örömben ; a szomorúságban kell elmélyülni, hogy az újjongás-
ban magasztosak lehessünk ; ha Chaucer tudta a bánatot összeegyeztetni 
a jókedvvel, ha Milton Sátánja ellenére sem rohant el Istentől, ha T. S. Eliot 
amerikai származásának puritán örökségét az anglikanizmus színesebb 
szárnyaival erősítette meg, úgyhogy természetfölötti célok felé repülni 
tudjon, s ha Gilbert K. Chesterton teste cirkuszi méretei ellenére Assisi Szent 
Ferenc kedélyében megtalálta ötletesen kifejezett ikertestvérét, akkor miért 
ne lehetnének «korszerű» amerikai írók és költők, akik nem rettegnek attól 
a vallomástól, hogy az érthetetlen Titkot érzik vagy akarják? Walter Lipp-
mann «A Preface to Morals» című könyve óta, amely a világháború utáni 
esztendőkben jelent meg, a kiégettséget hangsúlyozó cinizmus és mint másik 
véglet, a marxi dialektika világában mind több olyan amerikai író és költő 
akadt, aki nem elégedett meg azzal, hogy pusztán nézett, hanem látni is 
akart, s aki nem ijedt meg attól, hogy az Istenkeresés (természetfölötti vál-
tozata az értékkeresésnek) «kétes reputációja» miatt elveszti bizonyos kor-
társak és kartársak elismerését. Freud, Adler, Jung elméleteivel, a libidóval, 
a becsvággyal, az ösztönök akaratával, bármilyen pszichoanalitikai elmélettel 
lehet ugyan arra törekedni, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk ; ám a 
magyarázat, mint pszichológiai felvilágosítás, csak félig lesz meggyőző, akár 
a kémikusé, aki elemzi a virág illatát, de a virág illatának szépségéből semmit 
sem ad át embertársának. Ez a virág feladata, vagy pedig a költőé. Willa 
Cather, Eugene O'Neill, Thornton Wilder, az angol származású Alfred Noyes, 
Edwin Markham, Ludwig Lewisohn, Vachel Lindsay a legnevezetesebb 
mai amerikai írók és költők sorába tartoznak ; a pogány szenvedélyeket, 
az agnosztikus közönyt, az amoralitás szabadságát épúgy ismerik, mint 
a magány terhét, a megvertség megalázását, Isten szükségességét. Van 
köztük katolikus, protestáns, zsidó, de mindegyik érzi és érezteti, hogy hit 
nélkül a világűr perverz és nevetséges. Táguló szemmel látják a földet és az 
eget, mint akik most ébredtek fel, sorsuk éjféli órájában, valami mély, nyo-
masztó álomból, s maguk sem tudják, hogy az álom a valóság, vagy a valóság 
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az álom. Mert ilyen a lelkiállapotuk, tehát nem dogmatikusak, hanem hivők, 
vagy a hit peremét érintők. Vachel Lindsay az egyetlen halott a fentemlí-
tettek sorában, de csak pár esztendővel azelőtt halt meg, s azért joggal említ-
hetjük nevét a mai kor amerikai íróival és költőivel egyidőben. 

III. 

Persze, tévedés lenne azt hinni, mintha a mai amerikai irodalomban 
programmszerű törekvés volna a vallás megújhodása érdekében. Akik az 
istenek kegyeltjei, azok között még mindig többen az olyanok, akik Istennel 
nem törődnek, s már rég elbúcsúztak a katekizmustól átvett fogalmaktól. 
Ha az utóbbiak a kétkedéssel küzködnek is — elegendő, ha a nemrég elhúnyt 
Edwin Arlington Robinsont említem vagy a még mindig aktív Theodore 
Dreisert — ez a kétkedés inkább esztétikai vagy pzsichológiai jellegű, mint 
vallási vonatkozású. Azt mondhatnám, hogy a bölcseleti determinizmus 
mellékzöreje. S különbséget kell tennünk azok között, akik megihletődnek 
a vallástól, mint a szubtilis lelkek a gótikus templomban, anélkül, hogy 
Istennel bármilyen kapcsot keresnének, s azok között, akik Istenhit nélkül 
egy sort sem tudnának leírni meggyőződéssel. Mint ahogy Oscar Wilde 
esztétikai okból kacérkodott a szocializmussal, épúgy vannak mai amerikai 
írók és költők, akik esztétikai okból a túlvilágra néznek. A régi mesében 
Szent György lovag megmenti a gyermekeket a sárkánytól. A mai kor gyanús 
és zavaros meséjében a «menekülési lélektan» tölti be Szent György lovag 
szerepét a gonosz végzet erdejében. A menekülési lélektan alkalmazása még 
nem vezet el a hithez, legfeljebb elvezet a komor és tűrhetetlen valóságtól. 
Azoknak az íróknak és költőknek esetében, akik számára a vallás kizáróan 
esztétikai lehetőség, oktalanság volna feltételezni, hogy a valóság kikerülésé-
vel a Ralph Waldo Emersontól örökölt nemes optimizmushoz ragaszkodnak. 
Emerson nem játszotta szerepét, hanem betöltötte hivatását. Azok az írók 
és költők, akik a társadalmi elégedetlenség s egyéb disszonancia keretében 
az erkölcs s a természetfölötti érték összhangjában keresik az élet értelmét, 
annyiban eltérnek Emersontól, amennyiben a kételyben is csüngnek a hiten, 
tragikus daccal vállalják a metafizikai értékek viszonyát a mai korhoz, s 
visszautasítják az érzékek csalhatatlanságát. Margaret Deland «Deaf» című 
versének első két sora a következő : 

«Oh Lord, I cannot hear; didst speak, oh Lord? 
My soul is deaf ; oh speak, so I may hear !» 

A «siket» nem tudja, hogy az Úr megszólalt-e ; nem hall, s arra kéri, 
hogy szóljon, mert hallani akarja. Egy helyt így ír a költőnő : «But nothing 
reaches me». Nem kap visszhangot az Úrtól, s mégis arra kéri, hogy adjon 
neki alkalmat a megértésre. Amerika egyik legkülönb költőnője, Sara, Teas-
dale «Levaes» című versében a «dogmátlan skepticizmus» hangján énekel, 
s hősies lemondásával is felszabadító hatásként fogja meg az azt az olvasót, 
akinek fontos az örök világosság kérdése. Artur Davison Ficke «Prayer for 
a Lady» című versében «Isten kegyelmének tükréről» í r ; Vachel Lindsay 
az amerikai evangelisták modorában vallotta és zengte a hitet. A fataliz-
mustól való félelem érezhető a hitet érintő vagy hitben felolvadó amerikai 
költők és írók műveiben ; a titokba hulló vagy hullani akaró tragikus oda-
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adás ez, a lélek gyötrelme a marcangoló idegek világában, néha majdnem 
őrültségi tünet, mint Eugene O'Neill egyik-másik színdarabjában; csak 
azért nem hangsúlyozottan pathológiai jelenség, mert a művészet szabadító 
ereje megkönyörül a «kettős» személyiség megoldhatatlannak látszó harcán. 
A rossz és a jó szembenéz egymással és a művészi kifejezés rendet teremt. 

Ezek az amerikai írók és költők, számszerint kevesebben, mint ahogy 
azt az amerikai méretek alapján feltételeznők, álarcmentesen, esztétikai és 
spiritualis felelősségük tudatában éreznek, vágyódnak, gondolkodnak és 
írnak. Túl téren és időn elképzelik az idővel versenyző emléket, az emberiség 
bűnét. S mintha ezt kérdeznék : ifjúságunkban vagy hajunk deresedő tényé-
ben miért tantalusi kín magunkban cipelni az örök remény terhét, s miért 
még borzalmasabb kín e remény nélkül élni és alkotni? A bizonytalanság és 
a félelem ugat körülöttük. Sappho is rettegett és Shakespeare és Melville? 
Bizonyára, mert alkotásaik ezt igazolják, mert képzeletük volt, mert köny-
nyebb Priamosként trójai hősnek lenni, mint az időtlen temetők hajnalokat 
igérő tája nélkül meglenni. Ha vigasztalódhatnak is a görög symposion szelle-
mes bájának emlékével, vagy saját nemzetük értékeivel, az amerikai élet 
bizonyos irányú fejlődésével, ha ebben a lelkiállapotban úgy érzik is, hogy 
egyelőre a halál nem mer velük szóba állni, előbb-utóbb ráébrednek arra, 
hogy a halál megkívánta Rómeót és Júliát s minden szépség szomjas ajakát, 
de ők az élő szív szavát akarják megérteni, azét, amelynek az örökkévalóság 
a visszhangja. Descartes hitt és Pascal hitt s mások, nagy gondolkodók, nagy 
művészek, hittek, s ők, a huszadik század amerikai írói és költői, miért ne 
kérdezhetnék sóhajjal, remegéssel és büszkeséggel, hogy honnan indult és 
hová vándorol álmuk és tehetségük szülöttje : az alkotás? A téren és időn 
túli vággyal ők is győzni akarnak a boldogtalanságon. 

TÜKÖR VAGY. 
Tükör vagy, ah, szelíd tükör 
Csupán szelíd magadnak. 
A fénynek, árnynak bús-derűs 
Visszái látogatnak. 

Virágok állanak eléd 
És szemlesütve néznek. 
És tükrözöd a bérceket 
S a porszemet egésznek. 

Az Isten apró dolgait 
Magadban újra fested, 
A kertet, álmot, árnyakat, 
A hosszú téli estet. 

Arannyal fested újra mind, 
Szelíd tükör, magadnak, 
Ahogy feléd keringenek, 
Ahogy beléd szakadnak. 

De néha mint a köd, belep 
A könnyek édes éje. 
Ilyenkor hallgat a tükör, 
Hiába állsz eléje. 

Hódsághy Béla. 


