
rendezés, minden egy szellem
munkája.

Nem kevésbé érdekes a Mun·
kás Jézus tiszteletére építendő

templom elgondolása: az oltár a
cirkuszalakú épület közepén fek
szik, s igya miséző pap szinte a
szíve a tömegnek. A hivek köve
tik az áldozatot, s ugyanakkor az
áldozat hatása rájuk sugárzik.

A kiállítás plasztikus (kép,
faliszőnyeg, metszet) remekel
Rouault, Waroquier, Desvalliére
nevéhez fűződnek. Ennek a há
rom ismert művésznek teljesen
egyéni eszközökkel sikerült ki
fejeznie hitét, mely nem ismer
pihenést és csak a lelkesültség
ben tud élni. Rouault képei és
szőnyegei a sötét, villámlásokkal
teli tragikus hangulatot fejezik
ki: ez a művész megbélyegzi a

KÖNYVEK

rosszat, és még a .ió és a szép
éterikus világában is a gyötrődés

árnyékát látja. Waroquier a
megszentesítő szenvedés, az ex
tatikus fájdalom, a lelki életből

fakadó vallásos rajongás kifeje
zöje, S végül Desvalliére a lírai
diadalmas kitörés Iestő]e, aki Is
ten és a szentek dicsőségét ide
ges aranyozással érzékelteti.

Ez a rövid beszámoló termé
szetesen csak erőtlenül tudja
hangsúlyozni akiállitás érdekes
ségét és értékét. A jövőben ta
lán alkalom nyílik arra, hogy
valaki kimerítő tanulmányt írjon
a Vigiliába a francia vallásos
művészetről és azt illusztrációk
kal is kisérje.

Páris, 1938. december.
J. B.

ROVATVEZETÖ RÓNAY GYÖRGY

A LÉLEK KÉSZÜLÖDIK (M O I n á r Ka ta regénye,
Franklin Társulat)

Egy roppant igényekkel jelentkező tehetség meglepő könyve,
s talán egy írói pálya első szakaszának zárókönyve is: az Ég
nek a mécsek realizmusától a Nyári közjáték álomvilágán át
egy másfajta, a történet menetétől a történet értelme felé for
duló lélektani realizmusig vezető út nagyszabású, de problé
matikus betetőzése.

Nagyszabású: nem a téma, - egy lány élete az érettségi
ig, - hanem a szándék teszi azzá; és ez a szándék: érvényessé
tenni azt, ami esetleges, megragadni a múlöban a maradandót,
"fogalommá" nemesíteni az egyszerit, megostromolva, ha kell,
le is döntve a hagyományos regény minden korlátját és szabá
lyát. Hősies kísérlet: az újat teremtés heve, a prometeuszí vál
lalkozás láza forrósítja át s emeli az életábrázolás szintjéről az
életértelmezés magasabb köreibe. Meglepő és merész őszinte

sége nem a realizmus szókimondása, hanem a lényegeseíke
res ő lélek szabadsága, az áhított igazságért a fájdalom és szen
vedés, az ítélkező önvizsgálat egeit és poklait megjáró ember
vallomása. A "törtlénet" elveszti szokott rangját: nem önmagá
ért van már, hanem csupán illusztráció, e regénybe ojtott lé
lektani tanulmány ábrázoló és magyarázó anyaga. Módszere a
szellemtörténeti életrajzokra, "pályaképekre" emlékeztet: nem
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az a fontos, hogy mít tett a hős, hanem az, hogy mik voltak
életének azok a lényeges mozzanatai, amelyek olyanná formál
ták, amilyen lett, s mik azok a fordulatok, amelyekben ez a
"fejlődés" leghatározottabban megnyilatkozik. E filozófiai ér
tékű "fogalmi" megragadásra való törekvés új nyelvet követel:
a kifejezés elégtelen eszközeit a zene lejtésével segíti s a mon
datok lankadatlan áradásának inkább muzsikájával, mint értel
mével igyekszik megsejtetni, érzékeltetni a meglátott igazságot.

Problématikus: nem azért, mert kérdés, elbírja-e ezt a
szándékot a regény, hanem azért, mert kérdés: vajjon e "fo
galmi" megragadásnak ez-e a leghelyesebb útja? Nem mond-e
sokszor többet az akció, mint a zene, nem kifejezőbb-e az ese
mények drámája, mint ez az események fölött lebegő és go
molygó "létértelmezés ?" Nem "értelmez-e" félreérthetetleneb
bül az, ami történik, mint az, amit a történet egészéből ki-ki
ragadunk a tétel illusztrálására? Nem helyesebb-e .Jcözvetíte
ni," mint magyarázni? A kisérlet méltó és egyedül méltó a
legnemesebb értelemben vett regény erkölcsi és esztétikai föl
adataihoz, hívatásához.; az út, amelyen Molnár Kata jár, mégis
zsákutca, roppant gazdagságában, páratlan meglepetéseiben is.

Túlkeveset bíz az akcióra: ami egy-egy drámai dialóg
ban önként megérthető, azt magyarázza, új s új változatokban
eljátsza, mintha nem bíznék benne, hogy megértik, hogy pon
tosan ugyanazt értik, amit ő. Az író fáradhatatlansága és pon
tossága elrabolja az olvasó illúzióit: gazdagságában szegény
nyé tesz. Utalásai, beleszólásai - mintha a történetíró céloz
na a fejlődés rajzában későbbi, már ismerős eseményekre,
jellemvonásokra, - fölöslegesek és zavarnak: a zenei kom
pozícióban helyükön vannak, de a regény kompozíciójában
nem. És nyelve, mely a zenei érzékeltetés szándékában áttöri
a mondatokat s egyetlen zengésű "műbe" olvasztja e fejeze
tekre sem tagolt regényt, sokszor erőltetett és modoros, indo
kolatlanul túlhangszerelt és - magyartalan, a birtokviszony
észszerű szórendjének a muzsika és a "fentebbség" kedvéért
való örökös fölcserélésével.

A modern magyar regényírásnak azonban mindezek elle
nére, és talán éppen mindezekért, egyik legnagyobb vállalko
zása és teljesítménye Molnár Kata új regénye. Bátran vállalja
szándékai megvalósításáért a forradalmat, - s ennél meré
szebb forradalma nálunk az új regény szerkezet-Iölbontásá
nak nem volt. A kérdések és kétségek, amelyeket kelt, a mo
dern regény nagy problémái. Ily elszánt harcot az "igazság
ért" csak nagy tehetség kezdhet s ennyi eredmény csak nagy
tehetséget igazolhat. Ha zsákutca is: szép zsákutca, fölötte
tiszta ég ragyog s néha meg is nyílik, hogy kinyilvánuljanak
az "ideák" és megmutatkezzék fogalmi tisztaságában és ér
vényességében az, ami "van." Ezekért a pillanatokért és lá
tornásokért nagy regény Molnár Katáé: új irodalmunkban
egyike a legérdekesebbeknek.

Rónay Györg'b
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TAMASI ARON: VIRAGVE
SZEDELEM. (Révai). Tamási
Aront nem kell bemutatni az 01
vasöközönségnek, sőt még dicsér
ni sem kell. Az erdélyi iroda
lom székely hajtásának erős

egyénisége ő, aki új utat tudott
törni a mai. már-már teljesen a
"jól bevált recept" szerint dol
gozó irodalom rengetegében.

Az elmúlt tizenhat év nyomta
tásban már megjelent termésé
ből válogatta össze a szerző a Vi
rágveszedelem tizenhét elbeszé
lését. Alapjában véve az elbe
szélés - akárcsak a vers - há
látlan műfaj: egész kötetre való
kell belőlük; mert különben a
folyóiratok, újságok nagy teme
töiében rövid idő multán örök
re eltünnek. Erre gondoltam,
mikor elolvastam Tamási új kö
tetét, A következő gondolatom
pedig az volt, hogy kár lett vol
na ki nem szabadítani ezeket az
elbeszéléseket börtönükből. Olya
nok mínd, mint a friss virágok.
De a színes, üde szirmok kö
zött majd míndegyik kelyhében
ott fekszik egy-egy nagy, ko
moly, legtöbbször egyetemesen
emberi probléma. A játszi, köny
nyed, jellegzetesen székely, fé
ligkimondott gondolatokkal el
lenállhatatlanul megmosolyoglató,
csavaros humor alatt ott der
mednek a nehéz székely sors
nagy, örök gondjai, az örök em
beri misztéríumoknak, a szüle
tésnek. a szerelemnek és mínde
nekelőtt a halálnak a megszál
lott Erdély levegőjében kite
nyészett változatai. Csodálatos
kettősség: mintha keményvona
lú, középkorí metszeteket szí
nezne valaki meleg, dús, vidám
színekkel. Tamási. akárcsak oly
sok lánglelkű magyar író-roko
na, állandóan ott él a halál ár
nyékában. A Halál nála nem az
apokalipszis lovasa. de nem is
a görögök széparcú, nyájas if jú
ja. Tamási az életet akarja,
"mert szent az öröm. a kedv, a
vígság és minden, ami élet ....
És a halál? az ijesztő, mert túl
van minden örömökön és él az
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örökkön túl, mint egyetlen tö
kéletes beteljesülés. Az félel
mes, mert hideg, mint a fekete
virágokból font koszorú. amelyik
ott áll az élet fején. S ezért erő

vel is felejt.iük a halált s illa
tos és véres játékokkal ülünk
egy ünnepet, ami Élet és ami
nek a neve: "A halál vigiliája".
Tragikus világszemlélet ez és
ritkán szabadul árnyékából Ta
mási. S ha sikerül elfelednie,
magának köszönheti. Hiába
mondia a Lélekindulá~ papja:
"Minket. árva székelyeket, csak
a hit éltet: erős-szép életünket
más ki sem bírná" - valójában
az életben és önmagukban bíz
nak. az életben és önmagukban
hisznek. Pedig Isten mindenütt
jelen van Tamási műveiben, de
valahogyan nem a keresztények
Istene ez. Ilyen lehetett talán a
magyarok Istene és ilyen volt az
ókoriak emberképére alkotott,
testileg, emberileg jelenlevő

nagy istencsaládja. Az ember
alakot öltött nagy természet,
nem elvont, logikai tételek alap
Ián kikövetkeztetett Eredendő

Ok, hanem családapának képzelt,
sokszor sujtó kezű, néha talán
szeszélyes nagyúr. aki azonban
együtt munkál híveivel. Az Úr
isten, a Szentlélek úgy jár a
földön, akár a görög mítoszok
ban, vagy a régi népi legendák
ban. Az angyalok és ördögök
sem szellemek, mert mi történt
Csíkban? "Valamelyik farsangon
Csíkszentmibályon mea-bicskáz
ták az ördögöt: megbalt azon
rnódulag s angyal lett belőle."

A székely nép ".jó. mint az
áldástadó fekete föld. de ere
dendő bűnnel vad. mint az izzó
őskáosz." Lelkükben a hit nem
fékező vagy indító erő: nem a
másvilág reményében jók. Er
kölcsük emberi erkölcs: ezt a
földi életet tisztességgel kell le
élni. mert így kívánja a becsü
let, de ha valami fon tos, a földi
életet veszélyeztető dolog közbe
[ö, - ha az örökség forog koc
kán, ha élete párját kell bizto
sítania. - az emberölés szinte

VIGILIA



természetesen következik. S a
természettel összeforrt emberek
könnyen halnak meg, nincs ben
nök félelem és metafizikai nyug
talanság. Matyi Elek nem a pap
feloldozását kívánja, hanem tük
röt kér, hogy lássa magát meg
halni.

De mennyi derűs szín élénkíti
ezt a sötét hátteret, mennyi méz
vonja be ezt a sok keserűséget,

mennyi vidámság takarja ezt a
sok szomorúságot I A humor, a
népiesség és a nyelv gazdagsá
ga selymesen pólyázza a nehéz,
érdes, komor gondolatokat. Mesz
sze túlnőne kereteinken, ha
minderről beszélni akarnánk. De
nincs is erre szükség: míndany
nyian ismerjük már a székely
humort, ha nem is tudjuk pon
tosan meghatározni lényegét.
Mindent elborít ennek a gyön
gyöző, víg habja: nincs az élet
nek az a keserves pillanata, hogy
ne keverne egy csepp rözsaszínt
a gyászos feketéhez. Itt-ott vas
tagabb, de sohasem sértő, dur
vasággá nem fajul. Nem szalon
képes, mint ahogy a bicskával
való szalcnnázás sem az, pedig
milyen ízléssel lehet azt is cse
lekedni! Természetesség jellem
zi stílusát is. "Mielőtt véglege
sen leboruina az este, szokásom
szerint széttekintek a földön,
melynek szívem szerint gondvi
selője vagyok" - mondia Tamá
si és a természetben élő ember
jóllátó érzékével válogatja azo
kat a zamatos, gazdag, tartalmas
szavakat, jelzőket, melyeket a
városlakó soha nem használ,
amelyeket már-már el is felej
tett. De egyszerű szavakkal is
nagy dolgokat mond. "Bent asz
talra borulva szépen vigadott
néhány székely: éppen, mintha
most jöttek volna Keletről és
már tudnák, hogy rossz helyen
választottak földet s véle hazát."
Nincs benne e pár sorban a ma
gyarságnak, székelységnek egész
tragédiája? - "Dirnén Ilka egy
szál őszirózsán csókolni tanult."
Nem látj uk-e magunk előtt a
szép székely leányt? Ha minden
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ilyen szép gondolatnál megál
lunk, soká jutunk a könyv vé
gére.

Külön kell beszélni Tamási
népiességéről. Semmi köze en
nek a csikés-kanász-Iokos-gulyás
népiességhez. Mintha soha le
sem szakadt volna szép meséket
mondó dajkája kebléről. olyan
egyszerűen buggyan száján a
szó. Ilyen, gyermekkorunkat idé
ző csodálatos. mísztikus mese az
Aranylánc. Még az ősi hármas
szám is felbukkan benne itt is,
ott is: a három kivánság, a há
romnapi szerelmeskedés, a há
rom murok, a három heti pol
gármesterség. Ilyen mese a Hű

séges Marci is. Jól érezni benne
a valöságmagot, de a gazdag
képzelőtehetség úgy felöltöztet
te, hogy kitapintani alig lehet.
Mindez nem irodalmi attitüd,
hanem életszemléletének termé
szetes következménye. örökség,
mely az ősi lélektől szállt reá.
Lehetetlen nem gondolni a szé
kely népballadára a Szép Do
monkos Anna olvasása közben.
Fonódó gondolatrítmusa, prözá
jának természetesen libbenőnu
merózitása költeménuvé teszi ezt
az elbeszélést. Hadd irjak ide
egy pár sort bizonyságul: "És
akkor felkele (szép Domonkos
Anna.) Lámpát nem is gyujtott,
(édes szülőanyja) nehogy észre
vegye.) Fáradt derekára (fekete
szoknyát vett) s a Hold világá
nál (feketébe fonta) hosszú szö
ke haiát.) Két arca dombjára
(hulló csillagot tett.) a szívébe
pedig) síró Szüzmáriát tett." Az

.egészen végiglüktet ez a ritmus
s ha néha nem vág az ütem.
szinte úgy érezzük, hogy ezzel
csak megdöbbenteni akar a szer
ző.

Nincs az elbeszélések között
egy sem, amelyikben ne volna
valami egyéni szépség, Mintha
az erdélyi havasok között sétál
na az ember: tiszta. erős levegő,

virágos, buja fű, de ott lesel
kednek a szakadékok és égig
érő havasok is fenyegetnek.
Szomorúság, vígság; nagy gon-
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dok, apró örömök: az élet van
bennök.

A Révai Irodalmi Intézet mél
tó köntöst adott a gondjaira bi
zott kötetnek. Külön ki kell e
melni Végh Dezső ötletes, izlé
ses bekötési tábláját,

Zigány Miklós.

SOÚS LÁSZLú: AZ ALMIERI
TRIú. (Franklin Társulat.) Soós
László regénye beszédes doku
mentuma annak, minő "Ge
sammtkunstwerk"-ké fejlődött a
modern regény. A modern re
gény az a sajátságos műfaj, az a
molochétvágyú organizmus, a
mely mindennemű asszimiláeíóra
képes. Azért használjuk ezt a
kifejezést: asszimiláció, mert a
mai regény feloldja s felismer
hetetlenül a maga építőanyagává

dolgozza fel a nem sajátképen
regényelemeket is. Már Balzac
is hajlamos a bölcselkedésre s
nem egyszer lemond ameséről,

hogy közgazdasági vagy társada
lomtudományi elmélkedéseknek
adjon helyet. A XIX. század o
rosz regényirói a politikai vagy
bölcseleti disputákat nem ritkán
öncéllá emelik, mint ahogyan az
dőbbi - a balzac-i - regény
típus értekezésanyaga is emész
tetlen üledékké különül a mese
testében. Talán Thomas Mann az
első, akinél az esszészerűség

szervesen beleolvad a történet
be s ezzel a szerenesés kisérle
tével sikerül megteremtenie a
mai ember legtesthezállóbb mű

fáját, azt a regényformát, amely
ben minden kultúrszomjuság ki
elégül. A mai regény, amellett
hogy regény, lehet művelődés
történet, filozófia, társadalomtu
domány, élettan vagy politika.
B. Show szerint a szinpad sző

szék is. Fáidalom. csak a show-i
színpad. Mert egyébként szerény
kivétellel a színpadí művészet

ma inkább, mint valaha: brettli
művészet. De a regény? A re
gény enciklopédia. Enciklopédia
a szónak történelmién nemes ér
telmében. A színpadí szerző

többnyire a karzatnak. a regény-
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író azonban a "lovagoknak" (i

nekel.

Az Almieri-trió a transzcen
dentálist oldja regénnyé. A tárgy
egzótikuma nem csábítja az irót
"természetra,izi" kirándulásra.
Műve nem "artistaregény,' aho
gyan például A varázshegy sem
"orvosi regény." Több annál. So
ós Lászlót a "spéciesz" körülha
tárolt világánál jobban érdekli
az egyetemes porond zűrzavara:

maga az élet. Fényszórójának
felvillanásai ennek a mélységei
be világítanak s hőseinek arcán
az emberi szellem és az emberi
lélek fénye villódzik. A trapéz és
a háló - úgy érezzük - mel
lékes rekvizitumok: a hangsúly
az emberen van. aki bizonyos
adottságok közölt bukdácsol, sze
ret, öl, sir, tépelődik vagy meg
hal. A XIXj század nagy re
génystílusa még külön dobozek
ba rendszerezte az emhercsopor
tokat, volt paraszt- és polgári
regény, pénzmágnások vagy a
születési arisztokrácia köreiben
történő regény, művészregény és
proletárregény. A látásmód és
a feldolgozás technikája bizo
nyos patrónokat eredményezet!
s ezek segítségével könnyen al
kotott a tehetséges és szorgal
mas író. Ma - ha nem is vet
Jük el teljesen - mindenesetre
kevesebb meggyőződéssel eskü
szünk a környezet mindenható
fontosságára: tudjuk, az egyéni
ség determinálóbb a miliőnél.

Az ipari munkást vagy a földmű

velő parasztot végeredményben
ugyanolyan vágyak és szenvedé
lyek fűtik, mint a mérnököt, a
tisztviselőt vagy a felsőházi ta
got s nemcsak a tözsdeügynökök
nek, hanem - állítólag - a
költőknek is vannak pénzügyi
természetű problémáik. Ma már
- hála Istennek - kiveszőfél

ben van a foglalkozások hamis
romantikája j rájöttünk, az egzó
tikum nem a gépolajos zubbonyon

vagy az avas hundán keresendő,

hanem ezeken belül, sőt a bő

rön is túl: a lélekben. Soós
László regényének tiszteletre-
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méltó tulajdonsága, ho~y telje
sen leszámol ezzel a beteg lá
tással s a lokálkoloritra nem pa
zarol több színt, mínt amennyit
jelentősége révén megérdemel.
Hőseit nem foglalkozásuk egzó
tikurna teszi érdekessé, hanem
egyéni embervoltuk. A foglalko
zás csak polgári keret s Boltin
André, a trapézművész ugyan
az, mint Boltin André, az orvos.
Az Almieri-trió embereiben ép
pen a humanum érdekes, a
szubjektivízmus, a líra. Soós
László elsősorban lírikus. Regé
nyének meséie, alakjainak raj
za idővel elmosódik majd ben
nünk, de a lírája örökké meg
marad. Egy-egy hangulatrnoza
ikja úgy megtapad az idegein
ken, mint valami dallam. Mint
Lagerlőf vagy Knut Hamsun vi
lágának némely tájképei.

Ha mindenképpen skatulyázni
szerétnénk. Soós Lászlót az észa
ki írók rokonsági köreibe kelle
ne helyeznünk. Nem analitikus,
nem részletező, nem komponáló.
Műve mozaikszerű, de ezek a
mozaikok értékes kövek. Talán
igazi meséje sincs. Valami érzé
kelhetetlen szomorúság sír ben
ne s ez a gordonkahang még
sokáig kisér bennünket.

Szakát.~ László

TöRöK SÁNDOR: őRöK VA
SÁRNAPOK. (Franklin Társu
lat). Török Sándor, a fiatalabb
írói nemzedék egyik legérdeke
sebb alakja - megtért. Egyéni
úton egyénileg színezett vallá
sossághoz jutott el, de megtért.
"Az igaz, hogy az örömök még
senkit ide el nem vezettek, 
az út nagy bánatokon át visz, 
na de ami utána van. az vidám
dolog! Isten szomorúságokon ke
resztül tisztogatja magához az
embert, de aztán vidáman kell
szolgálni őt. Szereti a jókedvet,
a tréfát, a játékot s nem állja a
fancsali ábrázatokat, a folyton
imádkozókat. Aki folyton imád
kozik, az rendesen mindig akar
valamit magának. Nem szenved
heti azokat, akik savanyú szájjal,
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elfordulva a földről, folyton az
eget nézik s nem tudják, hogy
a feszületnek nem kell akkora
kalapot lengetni, mint egy kor
mányfőtanácsosnak. Nem szere
ti a kézdörzsölő kegyeskedőket,

s míg öröme telik azokban, akik
mellette kiállanak. elutálja azo
kat, akik mögéje bujnak. Ö, de
[ó, pontosan mindazokat nem
szereti, akiket én sem!"

A regény saját kamaszkorát
írja le. A regény végén szembe
állitja mostani énjét a kamasz
korival: "A kamasz még tetsze
leg magányosságával. Azt hiszi,
hogy ez az igazi felnőttség, s
hogy ez "érdekes": örökössé
nyújtani a ránk szakadt magá
nyos vasárnapokat. Mire bejárja
az utat, mely ki van szabva reá,

mire eljut énhozzám, aki
visszanézve fölmutatom őt a kor
és tá] keretében, akkorra
megtudja, hogy az a magányos
ság csak egy fokozat az úton. Az
út: el az emberektől, - a ma
gányosságban megkínlódva föl
jebb kapaszkodni, - rátalálni
Istenre, - vele együtt most már
vissza az emberekhez." A meg
térés útja ez. őszinteségét mi
sem rnutatja jobban, mint az,
hogy most már megerősödöttnek

érzi magát. Bizonyos, hogy Török
Sándor nyeresége lesz a katoli
kus irodalomnak, ahogy nagy
nyereség lesz számára is a ka
tolicizmus.

Mint írja, megtérése a regény
írása közben következett be. Ez
meg is látszik rajta. Mint mű

alkotás szenved emiatt, mert
egyenetlen, szaggatott, szinte za
varos lesz emiatt itt. ott ; de
mint emberi dokumentum, annál
érdekesebb. Török Sándor fiatal
kori műveiben volt egység, volt
belső forma, kikerekitett, logi
kusan elrendezett mondanivaló,
ebben a regényben már nemcsak
azzal bontja fel a szokásos ke
retet, hogy tulajdonképpen hat
eseménysorozatot futtat egymás
mellett: a hat család történetét,
ahol a hét hat napján ellátást
kap, hanem azzal is, hogy mind-
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untalan átveszi a szót, műhely
titkokat árul el, lírai részleteket
sző bele. Mindez nyugtalanítóvá
teszi a regényt. Forrt valami a
lelkében, ami aztán végülis ki
buggyant. A baj csak az, hogy
amikor elkezdte írni, még nem
tudta, mi fog kíbuggyanní ; még
nagyobb baj az, hogy ezt észre
is lehet venni. Hiszen így em
beribb. talán érdekesebb, de az
irodalom mégsem egészen mé
moire. A regény mégsem lehet
egészen valóság. Török Sándor
nak veszedelmes régi írókat a
fejére olvasni, mert irtózik a
vaskalaposságtól. de Arany Já
nosra mégis hivatkozhatunk, ő

emleget egy igen jó antik pél
dát két szinészről. Az egyik jól
utánozta a malacsívítást, a másik
megirigyelte sikerét és köpenye
alatt valódi malaccal sívíttatott.
Kifütyölték.

Most a levegőben van a "Sach
lichkeit," a valóságtisztelet és
az őszinte emberi élmények tisz
telete. A németek szószerint vet
ték a dolgot és építtettek "sach
lich" házakat: hasznosakat. leve
gőseket, olcsókat, de unalmasa
kat. Igy volt az irodalomban is.
A franciák könnyelműek, nem
rnélyednek el semmiben, min
denbe belevisznek egy kis játé
kot. Nem is építenek olyan ala
posan és elvekhez híven, de
szebbek lesznek a házak. Jobb
őket nézni.

Török Sándor sem "gomolyog"
egészen együtt a történelmi
időkkel. A részletekben mindig
őriz egy fintort, ami olyan ősi

rétegből fakad, mint maga az
irodalom, megtalál egy-egy re
mek alakot, és néhány olyan köl
tői jelenetet elevenít meg, ame
lyekben sűrítetten lüktet a te
hetség. Az a baj, hogy ezeket
másodrangúaknak tartja, számára
most a "gomolygás," a napi ese
ményekbe való belemerülés a
fontos. Igaz, hogy ma a politika
brutális. Ma nem nemes eszmék
kel izgatják a tömegeket, hanem
a legsötétebb ösztönöket ébreszt
getik bennük. De ha a szellem
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emberei nem állnak ellent, ha
nem tartanak ki szilárdan, akkor
a sötétség csak erősödik. Meg
találta Istent, talán kap tőle

erőt, hogy újra megnyugodjék és
meglelje a kerek formát, ami
igazán széppé teszi az irodalmat.
Műve most már aligha lesz olyan
síma és egyenletes, mint fiatal
korában, de értékesebb lesz,
mert már küzdött érte.

Fábián István

EGRY IRÉN: ZSARÁTNOKOT
DOBOTT AZ úR. (Singer és
Wolfner.) A nápolyi udvar dé
delgetett kedvencéből lett szer
zetesről. a Poverello legharco
sabb lelkű, gyújtószavú hős fiá·
ról, Kapisztrán Jánosról s korá
ról, e testi-lelki veszedelmektől

felforrósodott, erőszak és marty
rium, vér és szellem közt hányó
dó korról szól Egry Irén könyve.
Az igen szerencsétlen cím mö.
gött - e költőiesre higított cím
méltatlan a tárgy komolyságához
- a riasztóan terjedő bizantiniz
mus s a kereszténység nagy szo
rongattatásának eseményekkel
zsúfolt, riportszerűen színes, bár
nem mindig történelmi hiteles
ségű képe tárul fel. A cselek
mény az ifjú II. Mohamed, az
alig húsz esztendős szultán há
zasságától, az olasz belháború
kon, a bécsújhelyi eredményte
len gyűlésen, Bizánc bukásán, a
kereszteshadjárat meghirdetésén
át egészen Nándorfehérvár ostro
máig igen széles síkon mozog.
Sajnos, a szétágazó események
tömör egységbe foglalása meg
haladta a szerző ereiét. A kom
pozíció laza, az egyes fejezetek
epizódokká tördelt különálló no
vellákként hatnak. Alakok buk
kannak fel s mikor már felkel
tették volna az olvasó érdeklődé

sét, végleg eltünnek, sorsuknak
válasz nélkül maradó kérdéseit
hagyva maguk után. Mi szükség
volt például a pennei nyomorul
tul , tengődő halásznép egy-egy
vázlatosan felrajzolt tipusának
szerepeltetésére? E nyomorúsá
gos alakok mindegyike épkézláb
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regényhőssé válhatott volna. Igy
gyökértelen, lebegő árnyak csu
pán. Az írönö egy-egy pillanatra
reájuk vetíti képzeletének nyug
talan reflektorfényét, hogy azu
tán nyomban másfelé forduljon
s a felvillantott s alig körvonala
zott arcokat ismét visszaejtse az
éjszaka sötétjébe. Problémák ve
tülnek e sejtelmés arok köré, a
kor nagy problémái lüktetnek
Giacomo. a hivatástudatra ébredt
olasz főnemes, a lelkeket felrázó
Scarampi bíboros, az örök láza
dó, izgága Mario alakjai mögött,
pattanásig feszülnek az ellenté
tek, egyik oldalon a török: bor
dáktól kifosztott és ráadásul még
saját gazdáitól is sanyargatott
nép, másikon a veszélyt semmi
be vevő, egymással vetélkedő,

pártokra szakadt, dorbézoló ne
messég; készülő vihar előszelét

érezzük, mintha kénezett rőzse

kötegek suhogása csapna ki a so
rokból, - de az írónő nem lob
bantja lángra őket. Üjabb s újabb
meseszálakat indít el, de egyíket
sem fejezi be. Igy csupán izelí
tőt kapunk az induló renaissance
szociális problémáiból. melyek
meggondolkoztató módon lénye
gükben alig, csupán külsöségek
ben különböznek korunk hasonló
kérdéseitől. Mindössze egy-egy
szűkre szabott jelenet érzékelteti
a könyvtáralapító V. Miklós pá
pa udvarának bemutatásával a
Vatíkán roppant politikai és mű

vészeti jelentőségét. Alig néhány
vonással gazdagítja az írónő ll.
Mohamednek, e kétségkívül zse,
niálisközépkori diktátornak a
történelemből jólismert képét.

Benne testesült meg mindaz,
ami fajában erény volt és fogya
tékosság, kifinomultság és bar
barizmus. Csupa ellentétekből

összerovátkolt ember: világtípró,
vérszomjas hadvezér s álmodozó
költő, dühöngő zsarnok és gyen
ged családapa, legszelidebb per
ceiben is érződik ra Ha a lappan
gó tigris és vérködös, vak ke
gyetlenkedéseí mőgött az elmé
lyedö, tudományért s művésze

tért rajongó ember. Céljának, a
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mozlim világuralomnak elérésé
ben egyetlen ember hite és aka
rása, erőt adó, százezreket meg
mozgató hite akadályozta meg.
A "szürkeruhás barát", Kapíszt
rán János fáradhatatlan toborzó
munkájának köszönhette a ke
reszténység, hogy sikerült feltar
tóztatnia az izlám győzelmeselő

nyomulását. Vonzó emberi alak
[a plasztikusabbá válhatott vol
na, ha az írónő több gondot for
dít az elmélyedő lélekrajzra, me
lyet mindvégig háttérbe szorít az
aprólékos, részletező korrajz.
Kapisztrán egyéniségét szűkebb

hazája, a calabriai táj, az Abruz
zók vad sziklarengetege alakítot
ta, harci kedvét, fanatizmusát a
szavak súlyának felismerését on
nan hozta magával. A ma embe
re titkon fájó érzéssel tekint visz
sza a XV. század mozgalmas tör
ténetébe. Irigyeljük e kort, mert
roppant veszélyeihez megadta e
roppant méretű embert, kinek
akaratereje s szelleme diadalma
san tudott szembeszállni a po
gányság fenyegető veszedelmé
vel. Irigyeljük, mert úgy érez
zük, e veszedelem ma jobban kí
sért, mint valaha. Akkor a testet
fenyegette, ma inkább a lelket.
Akkor lándzsával harcolt, ma be
tű és repülőgép a fegyvere. Mind
össze ennyi a különbség, Vajjon
megadja-e nekünk is a sors ait
az új Kapisztránt, aki eggyé ko
vácsolja a széthulló kereszténysé
get, aki új kereszteshadjáratot
hirdetve acélos falanxszá tömö
rHi az új pogányság alattomosan
támadó szellemével szemben?

Minden hibája, fogyatékossága
ellenére ezért tanulságos, gon
dolkozásra késztető olvasmány
Egry Irén könyve. A történelmi
regény örök aktualitását bizo
nyítja s azt, hogy sohasem tanu
lunk eleget a multból, rnikor a
jövőt akarjuk felépíteni. Egry
Irén figyelemreméltó elbeszélő

készsége és megjelenítőereje re
ményt nyujtanak reá, hogy leg
közelebb már minden tekintet
ben kifogástalan regény kerül ki
tolla alól. Déchy Liane,
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ÁGOSTON JULIÁN: FEKETE
REMETESÉGEM. Egy hatalmas,
méreteiben már szinte lehetet
len és paradox Iájdalom mér
téktelen és dadogó kiáltása
Agoston Julián könyve. Prózába
lomposodó: majd friss ritmuso
kat intonáló sorai komor csökö
nyösséggel járják és éneklik kö
rül a szenvedés és fájdalom
egyetlen témáját, Az "elátkozott
költő" mélyen átélt romantikus
pózában és önmarcangoló páto
szávaI hirdeti az emberi élet
tragikus képtelenségét; képek
ben, amelyek a legromantiku
sabb forradalmak legőrültebb

agyrémeit idézik; sikoltásokkal,
amelyek a merész nyárspolgár
ijesztés pokoljáró kelléktárára
emlékeztetnek. "Az egyedüliség
átkos útvesztőin" járva a dantei
körök legfantasztikusabb árnyé
kaival viaskodik, a szertelenség
szélmalomharcos túlságával moz
dulataiban, mondataiban, átkozó
dásaiban és örömeiben: örömök
ben, amelyek éppen uijongásuk
csapongó szilajságával döbbente
nek meg, - ebben a világban az
öröm csak felhangja, változata a
haragnak és a szenvedésnek.

"Az egyedülség átkos útvesz
tőin": a költő társtalan és rop
pant magányában önmaga tölti
be horizontját, magán túl nem
lát, vagy ha lát: magát látja
mindenben. Az a lírai realiz
mus, amelyet sokan az új köl
tőnemzedék jellegzetességének
tartanak (s ami igaz lehet, ha a
realizmust abban a mélyebb ér"
telmében vesszük, amelyben re
ális valóság nemcsak a tapint
ható és látható, hanem minden,
ami metafizikailag van és érvé
nyes), Ágoston Julián világából
tökéletesen hiányzik, s ez a hi
ány meglepő: egy költő, egy kor
társ nemzedék tagja, aki mere
ven távoltartja magát a kor stí
lusától és élrnényeítől, aki sem
mi közösséget nem vállal gene
ráció] ával, sőt: ha vall róla, el
lene vall. Ady érzik e mögött a
líra mögött, Ady, akinek nyo
mát a ma fiataliainak műveíben
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hiába keresnők s vele mind
azoknak a hatása (vagy inkább
a hasonlóság mindazokhoz), aki
ket irodalomtörténet és kritika
a közös állásfoglalás vagy a fej
lődés folyamatossága alapján
Advval kapcsolatban említ. Anél
kül, hogy közvetlen hatásról szó
lehetne, Ágoston Julián elődei

közül leginkábh Komiáthyra em
lékeztet, a csillagok ködjeiben
láboló költőre, aki szintén a vi
dék magányában és szintén "át
kos egyedülségben" társalgott és
harcolt egy föntebbi szféra meg
foghatatlan Iantomiaival, Nyil
ván elvont költészet: annyira el
vont és elvontságában annyira
egyhangú, hogy sokszor fáraszt,
és néhol inkább meghökkent,
mint megdöbbent; örök dübör
gésében a finomabb képek és
meghíttebb hangulatok szigetein
fölüdülve köt ki az olvasó, és
nem egyszer úgv érzi: ennek a
romantikus, dacosan csak magá
ért és magának író költőnek ép
pen ezek a legszebb sorai. Az
ilyenek:

Ha halkan a földre az alkonyi
szél

meghozza az estét, a napsugarak
II hegykoszorú ölel{) karjába me·

rülnek ...

(Vörösmarty lehelletszerű szép
ségeit, illékony, fénypárás páto
szát idézik ezek a sorok), vagy:

Hegyek fölött, felMk fölött II

napfény búcsúzón ragyog,
olyan, mintha a tengerben tiiz

éqne,
mintha bíborban fürdött volna

meg az ég ...
KészültJdnek már föl bukni II

csillaqok . . .

(Az utolsó sornál megáll az ern
ber, ilyenekben lobban föl az
igazi költő, az ilyen szép, szinte
petőfiesen meglepő szavakban:
készülődnek föl bukni a csilla
gok ...) Ezekben a részletek
ben a költő megszabadul az örök
önszemlélet tehertételétöl, s úgy
vall magáról, hogya világot val
latja maga helyett. A kép, han.
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gulat magában szép és magában
mondja el míndazt, ami a köl
tőben él, és mennyivel igazab
ban, teljesebben és meghatob
ban, mint a személyes vallomá
sok oroszosan ágáló monológjai!
Itt megvan az a bizonyos távol
ság a költő és a világ között,
nem áll túl közel az élményhez,
nem takarja el a maga nyitott
sebe riasztó borzalmával a seb
fájdalmának szépséges jelképeit.
Az a romantika, amely Agoston
Julián született magatartása, al
kati öröksége, és amelyben nyil
ván tetszeleg is, amelyet nyilván
hajszol, nem mindig tud igazán
megkapó versekben megnyílat
közni (ilyen a komor és hatal
mas Haláltáncének) ; különben
könnyen csábít tévutakra, pol
gárt ijesztgető furcsaságokra, a
groteszkség kultuszára, a fájda
lom mutatásának olyan vicsorgó
pózaira és vallornásaira, amelyek
már alul esnek a költői művészet

határán, s amelyek tömény kép
zavarokat eredményeznek. Igaz:
a szenvedésben elragadtatott köl
tő nem köteles a logika tiszte
letére, de akkor viszont köteles
tisztelni a költészet másfajta, "il
logikus" logikáját, - és Agos
ton Julián ezt sem tiszteli. A for
radalom magánüggyé szűkül

ilvenkor és a Kazinczy-emleget
te "rein menschlích" híján ér
dektelen.

Talán ez a kétségtelenül ha
talmás igényekkel föllépő költé
szet sokat nyerne a forma fe
gyelmével. Élményben és érzés
ben igényei ugyanis a legmaga
sabbak, az egyetlen metafiziká
vá emelt szenvedés filozófiai igé
nvével lép föl, és minden ver
se, néhány gyengébb leszámítá
sával, modorosságai ellenére is
a létrnagyarázás komoly kisérle
te (csakhogy a túlságosan szemé
lyes jelleg az érvényesség rová
sára megy. Személyességet kifo
gásolni költőnél látszólag para
doxon, de ebben az esetben
igaz: magánügyből föl kell emel
kednie addig, hogy emberi köz
ügy legyen).

Ezen a ponton, ezen az egyet
lenen, Agoston Julián akaratla
nul is nemzedéke legmélyebb tö
rekvéseit osztja, Formája azon
ban itt is távoláll tőle: ez a mín
den kötöttséggel. sőt sokszor
minden ritmussal szakító próza
vers forradalmi célzatában is
kissé elavultnak hat és indoko
latlan. Mert forradalmi: a költő

verselési készségéről nem egy
alkalommal jó próbát tesz s
hogy mégis a próza felé közelee
dik, nyilván az "épater le bour
geois" (s itt a polgár a kriti
kust, az írót, a "többieket" is
jelöli) egyik hatékony eszköze,
dacos bizonykodás: tudom, amit
tudok. mégse csinálom, azért
se. Csakhogy a gőgös külön
állás dacossága a vers szépsé
gére üt vissza: a költő csak
forradalmi szándékával bizonyít,
nem a legfényesebb eredmény
nyel.

Elavultnak hat a forma s ve
le ennek a formának minden
expresszionista rekvizituma: a
pontok, kötőjelek halmozása, a
szótagonkint írás; ezeken az esz
közökön, melyeket az expresszio
nizmus annyi mással együtt
hasztalanul próbálgatott, a mo
dern líra szerencsere túl van
már.

Elavult forradalom, acsarkodó
romantika, romantikus pózok: de
mögöttük igaz a fájdalom, és kel
vés költő vallott ilyen bátran és
ennyi őszinteséggel a papság
magányáról és szenvedéséről. A
kötet monotón verseiből egy hi
vatás nemes drámája bontakozik
ki, s Agoston Julián, aki sokszor
darabos és modoros, itt igazán
forradalmi és sallangtalan : a hi
vatás közkeletű líraját megvetve,
a dicsérő szólamokkal szakítva,
olyan erővel szólaltatja meg a
szerzetesrendben az embert,
amilyent mentegetések nélküli
keménységgel előtte ezt nálunk
költő még nem tette. S innét
nézve mély és megdöbbentő ér
telmet kap a kötet, amely mint
versgyüjtemény nagyigényű, de
problematikus, mint egy sokat
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küzdő lélek soliloquiáí azonban
- nagyvonalú, romantikája ön
szemléletében is.

Agoston Julián azonban sok
kal tehetségesebb annál, sem
hogy mint költöt az emberrel
kellene mentegetnünk, Nem: a
költő, aki itt zsákutcájaban ko
moran járja körül önmagát, a
kortársak lírai "realizmusához"
közelítve, friss hatások befoga
dásával és a fegyelem fölöltésé
vel olyan műveket alkothat,
amelyekben a kötet mostani
problémái a művészet teljességé
ben nyernek megoldást. Versei
kevesebb szóval többet fognak
mondaní, és felelni fognak a
szépség meglelt katarzisában ar
ra a makacs kérdésre, amelyre
olyan példás elszántsággal kere
si a megváltó feleletet a szenve
dés poklaít járó és a megnyug
vás ege it áhító lélek.

Rónay György

HARSANYI ZSOLT: MAG-
DOLNA (Singer és Wolfner). A
hatalmas trilógia kítűnően jel
lemzi íróját minden művészi ér
ték ével és fogyatékosságával
együtt. Az új magyar történelem
három szakaszát vonja finom
hangulati harmóniába egy nő ér
zelmi életének három fontos
fordulójával. Történelmi és tár
sadalmi regény, a kettő művészi

egybeszövése. A kilencszázas
évek ma már "történelmi" le
vegője annyira érzékletes közel
ségbe jut az olvasóhoz, mintha
a szerző egy mai társadalmat
rögzítene a közvetlen benyomá
sok eleven bístonságával. A mai
társadalom rajzában viszont any
nyira a leglényegesebbet válo
gatja ki, mintha már történelmi
távlatból tekintene vissza ko
runkra: szinte a jövő hístóríku
sának éleslátásával ismeri föl
legjellemzőbb jegyeit.

A hősnő, Magdolna, az örök nő

tipusa, a maga háromrendbeli
érzelmi újjászületésében. örök,
és jellegzetesen magyar: az utol
só ötven év magyar társadalmá
nak alakja,
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Magdolna alakjából és törté
netéből önkéntelenül is kiérezik
a Faine-i tétel: adott lelki be
rendezkedettségű emberek csak
adott környezetben, adott korban
formálódhatnak ki. Nos, a tizen
nyolc éves Magdolna álmatag
félénk szűzisége, nőiesedő gyer
mekdedsége mennyire jellemvo
nása a századeleji magyar kúri
ák nemeskisasszonyainak, akár
Tamási-puszta, akár Füged, akár
Bodva-Szilas eszményített provin
cializmusa neveli fel őket. A
harmincegyéves hadiözvegy mél
tóságteljes mártiriumában meny
nyire ráismerünk a gyermekei
kért élő magyar nagyasszonyok
önfeláldozó sorsára. S a magyar
nőiség mennyire bele tud olvad
ni az egyetemesbe, mikor az
érett szépasszony előbb öntudat
lan, majd egyre inkább tudato
sodó daccal fellázad a kopár öz
vegység ellen; s mennyire örök
emberi az öregedő asszony kései
fellobbanása a fiatalabb férfi
iránt! Igy jutunk el egy negy
venkilencéves asszony tájtól, faj
tól és koroktól független férfi
éhségéig, amit Harsányi művé

szivé tudott tompítani azzal, hogy
háttérben állandóan emlékeztéti
olvasóit ennek a szerencsétlen
asszonynak végzetére: még soha
sem volt boldog.

Magdolna a harmadik szaka
szon már-már jelképpé válik, ép
úgy, mint ahogyan jelképes az
egyes kötetek címe is: Május,
Augusztus, Október. Szerenesés
címek, szerenesés jelképek, a
hónapok közismert hangulata
pontosan ráillik Magdolnára is,
és egyben meg is határozza az
egyes kötetek hőfokát és légkö
rét is.

Az első kötet békebeli, harrnó
nikus vidéki Magyaroszágon ját
szik, középpontjában egy harmo
nikus, kiegyensúlyozott lánnyal,
akinek lelke azonban a síma bé
kesség ellenére is él valami le
fojtott, fölszabadulásra váró
energia. A második kötetben
még élnek a forradalmi Buda
pest terror-hangulatának utórez-



géseí: Magdolnából is forradal
mi hevességgel törnek elő a föl
lázadt vér zavaros parancssza
vai. A harmadik kötet a konszo
lidálódó Budapesten mutatja be
a konszolidálódó, megnyugvó,
majd kirobbanó asszonyt, aki
már-már kezdi természetesnek
venni, hogy huszonkilencéves lá
nya férj helyett szeretőkkel éli
tűnő fiatalságát.

A trilógia részei noha
egyes kötetei "önmagukban is
zárt egészet alkotnak," olajozott
könnyedséggel folynak egymás
ba, sehol semmi hangulati törés,
talán ez a simaság, folytonosság
csalja meg az olvasót a regény
szerkezetének megítélésében is.
Harsányi a rutinos drámairók
csalhatatlan arányérzékével fog
[a szerves egységbe az esemé
nyek részleteit. A második köte
tében azonban komponálókész
sége egy ponton cserbenhagyta:
Detkyvel előbb kellene megis
merkednie Magdolnának; úgy a
prousti lélekelemzés helyett Har
sányi jobban a maga területén
marad: egy drámai mozgalmas
ság élettérben. futóbb, esemé
nyesebb lett volna a második
kötet is, amely néha-néha elbá
gyad, ha a lélekelemzés hívei
meg is találják benne csemegé
[üket,

A második kötettel általában
mintha sietett volna. Ilyen ap
róságok mutatják: az első kötet
1903 májusában játszik, s ek
kor Magdolna tizenhét éves
mult, "eladó lány," a második
kötetben pedig saját szavai sze
rint "nyolcvanhétben" született.
Vagy: Yolanda barátnőjének ne
ve az első kötetben Singer Olga
a másodikban Singer Bella. '

A második kötet lankadtságát
leszám.ítva, a regény annyira
drámai, hogy olvasása közben
okvetlenül felötlik a kérdés:
valion nem drámának készült-e
előze!es~n, vagy nem gondol-e
Harsányi arra, hogy drámává
alakítsa át? A szerkezet látszó
lagos időbeli szétesése ellenére
is kereken és széttagolhatatlanul
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egységes, dinamikusan előretörő,

célirányos és feszült. Még a je
lentéktelen külsőségekben is
színpadszerű: Harsányi, mint
legtöbbször, itt is végletekkel.
ellentétekkel dolgozik. Mennyire
szembenáll egymással a két jel
lem: Yolanda törnzsisége, nagy
zoló szabadszájúsága (inkább
mai pesti lány, mint 1900-beli
vidéki lány), a nyúlánk-nőies és
szemérmes MagdolnátólI Hubay
nak, Magdolna apjának kimért
és higgadt férfiassága jelent
Hubayné izgékony "szelességé"
nek ellentéte; és tovább a mo
kány főispán és góliát felesége,
Magdolna érzelmessége és fér
jének, Meszlényi bárónak arisz
tokratikus hűvössége, Kelen Je
nő félszegsége és Magdolna ele
gáns simasága... A főispáni csa
lád látogatása Magdolnáéknál:
kész színpadí jelenet. Néha egy
egy alak valósággal önmaga el
lentétévé válik: Korff Egon
gróf hét évig csodálatos önura
lommal fékezi szerelmét, egy
napon azonban hirtelenül nem
fog kezet Magdolnával, mert
fél, hogy "megőrül a börétől."

Hősei ösztöneiket. vágyaikat
mélyen elrejtik és ha egy pilla
natban. külső ok nélkül felsza
hadulnak, maga a hős is csodál
kozik. Mindez azonban nem eröl
tetett: Harsányi fölényesen is
meri az emberi lelket. annyira
emberi minden jelenete, hogy
önkénytelenűl úgy érezni: csak
úgy lehet. .

Harsányi a maga biztos társa
dalom-léleklátásával, rutinos lé
lekelemző készségével, kiért stí
lusával, lankadatlan mesekész
ségével egyik legjobb társa-
dalmi regényünket alkotta
meg. Az igazi nagysághoz
azonban még mindig hi-
ányzik belőle az a másfajta
mélység, az a lelkiismeretvizs
gáló kegyetlenség, amely a mű

vet valósággal túlemeli önmagán:
a pontos életábrázoláson túl az
életértelmezés magasságába.

Baráth Ferenc
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