
RÓMAY GYÖRGY:

1 9 1 9 REGÉNY

5.

MÁSODIK RÉSZ

A KATLAM

A gyászoló asszony iránt kötelezettségei vannak a férj
nek, osztoznia kell szomorúságában, alkalmazkodnia kell hoz
zá. Mária apjának halálhíre megzavarta Ákost, rá kellett esz
mélnie, hogy felelős az asszony sorsáért. aki miatta szakított
családjával és aki rajta kívül senkire nem számíthat. Ezek
ben a napokban tudta meg azt js, hogy felesége más állapot
ban van. Megdöbbent, kétségbeesetten vette tudomásul, hogy
most már semmiképpen sem szabadulhat, végérvényesen be
lekerült a család taposómalmába. Nem talált örömet abban a
tudatban, hogy apa lesz, tiltakozott ellene, reménytelenül töp
rengett, úgy érezte, becsapták. Ha azért az örömért, csodálatos
elragadtatásért kellene egy életen át tartó rabsággal fizetnie,
amit a szerelemtől várt: talán megnyugszik és beletörődik.

Igy azonban elviselhetetlennek találta. Visszaemlékezett nász
éjszakájuk kedvetlen hangulatára. első testi találkozásuk ki
ábrándító és megaiázó perceire. első közös hajnalukra. mikor
nem mertek egymásra nézni és úgy érezték magukat, mint a
meggyalázottak. Irtózva gondolt a megszületendő gyermekre,
aki ezen az éjszakán fogant és akiben csalódása öltött testet.
Lázadozott a természet kegyetlensége ellen, átkozta az élet
aljasságát. amely ellen nincs védekezés. Mária fölnőtt, álljon
meg a maga lábán: nyugtatta magát eddig; de mit tegyen ma
gában egy terhes asszony, egy tehetetlen kisgyerek? El kell
tartania őket, folytatnia kell az évezredes láncot, el kell fo
gadnia mindazt, amit gyűlöl, amit megtagadott és aminek a
tönkretételére Horváthékkal szövetkezett.

Barátai nem tudtak róla, hogy megnősült és ő nem emlí
tette. Szégyellte és úgy gondolt rá, mint ideiglenes állapotra,
rossz álomra, amiből majd fölébreszti Horváth megigért for
radalma. Nem látták még világosan, mi lesz ez a forradalom,
de láza már egyre jobban megejtette őket, határozatlan vá
gyaik teljesülését, győzelmes fölszabadulásukat várták tőle.

Mindent kockáztatni: nincs ennél végzetesebb jelszó; a koc
kázat igézőbb, mint az eredmény. A lélek kiszökik kőréből,

az ember lebegni kezd a világban, ittas területenkívüliségben
él a minden és a semmi között. Könnyebb lesz, mint az ágáról
lehullott levél, amit szeszélyes szelek sodornak utcáról-utcára
a város őszében. Nem vállal semmit és minden lehet, megré
szegszik a merész hittől, hogya semmi ezerszer több a vala
minél, és hogy aki tagad, többet ad magának, mint aki a
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mindenségböl kihasítja szegényes; de biztos .kis birodalmát.
Aki választott, eladta magát, aki megtagadja a választást, min-
dent megtart magának. .

Inkább akartak csavargók lenni, mint polgárok. "Egyelőre
nem kell Iöltünésf kelteni" - mondogatta Horváth. Türelmet
lenül várták. mikor ér véget ez a lappangás, mikor vethetik
bele magukat szabadon a megváltó forradalomba, mikor vág
hatják már végre megvetésüket a gyűlölt "másik világ" sze
mébe. Egyelőre még a színlelés művészeténél tartottak, Hor
váth nem engedte, hogy otthagyják a családjukat.

Valamennyiük között talán Akos volt a legtürelmetlenebb.
Az iskola színpada még túl közel volt, nem tudott volna ürü
gyek nélkül szakítani Máriával; ahhoz hogy elhagyja, méltó
díszletekre várt, nagy jelenetekre, amelyek igazolják. Az asz
szony nem tarthatja meggondolatlan gyereknek. . felelőtlen

szélhámosnak ; be kell látnia, hogy többre hivatott, önként
kell elengednie, megdöbbentő és magasba ívelő sorsára hagy
nia. Mint egy regényben, jönnie kell egy hatalmas forgószél
nek, amely fölkapja és elsodorja; Mária könnyes szemmel néz
utána, legendát sző életéből és halálig őrzi emlékeit.

Ez a forgószél lesz a forradalom. Akos előtt néha föl
tünt egy kép: mámoros tömeg viszi a vállán és Mária meg
adással integet utána az ablakból. Nem tudta elviselni a gon
dolatot, hogy ő a méltatlanabb, szüksége volt erre a döntő

igazolásra. A forradalomtól ugyanazt a határozatlan fölszaba
dulást várta, amit pár hónappal ezelőtt a szerelemtől. A sze
relemben csalódott, a forradalomban nem akart csalódni, a
nagyság utolsó, elszalaszthatatlan alkalmát látta benne. Gyű
lölettel nézett az asszonyra, aki szövetkezett a természettel és
kijátszotta utolsó, legnagyobb kártyáját: gyermeke lesz és a
gyermeket aljasság nélkül semmiért nem lehet elhagyni. Csak
egy érthetetlen és tragikus mozdulattal, hátborzongató fintor
ral talán.

Akos arra gondolt: főbelövi magát.
De búcsút mondhat-e a világnak, aki még semmit nem

tett, elég-e készületének mulandó emléke? Megrázó jelenet:
homlokunkhoz illeszteni a fegyvert, de ki biztosít, hogy az
utolsó pillanatban sikoltva elénk borul egy nő, kíüti kezünk
ből a revolvert egy jóbarát; ki biztosít, hogy a golyó, melyet
a nagy élőkép magasztosságában a mennyezetnek szántunk,
nem agyunkat roncsolja-e szét majd? Az ifjúság csak az élet
ben hisz, nem az életnek; érzi, hogy a valóság hitvány rendező

és aki rábízza magát, kontár. Az öngyilkossággal nem a ha
lálért foglalkozik, hanem azért, ami a megakadályozott ön
gyilkosság után következik. Ha eszébejut, hogy keserű álma
valóban beteljesül, egyszerre ökölbeszorul a keze; számára
nincs szörnyűbb, mint egy halott, aki még mondana valamit,
de hiába rázzák a vállát, feje félrecsuklik és ajkán szavak
helyett vér szivárog. Ha meg lehetne halni egy szép mozdu
lattal és tovább lehetne élni halottan, ha a halott maga ala
kíthatná emlékét és hatását, elmenne és megmaradna. olyan-

VIGILIA 365



nak, amilyennek abban a pillanatban látta magát, rnikor el
határozta, hogy elmegy! ...

~eghalni nem lehet és élni nem érdemes. Mire vár még?
Akos nem tudott felelni. Csak azt tudta: sorsát, amit vá

lasztott és amit Mária terhessége megpecsételt, képtelen el
fogadni.

* * *
Horváthtal megállapodtak: hetenkint kétszer találkoznak

a ferencvárosi kocsmában. A forró nyárutó hirtelen végetért,
napokon át szakadt az eső és utána szeles, hűvös, felhős na
pok következtek. Az ivó mocskos, ujjnyomos ablakain át ki
láttak az utcára és szemközt a beépítetlen telkekre. Távolabb
a liget bokrai mozogtak, sánta utcasöprő kotorta halomba a le
veleket, gyerekek rugdalták a rongylabdát és villamosok ro
hantak vad csörömpöléssel, Halmos folyóiratokat lökött az asz
talra, összehajoltak. Jászi Oszkár cikkeit olvasták. Horváth ci
garettázott, a füst csípte a szemüket.

Akos legutóbbi beszélgetésükön töprengett. "Mindenki
nek a környezetében kell elkezdenie a forradalmat, - mondla
Horváth. - A legnagyobb ellenség a család. Lassú aknamun
kával kell aláásni; minden összeomló családdal egy lépést
teszünk előre. De mindennek úgy kell történnie, hogy a le
hető legkevesebbet vegyék észre belőle. Az emberek, ha el
kapta őket a család, olyanok, mint a madarak. Ülnek a fész
kükön és megérzik a veszélyt. Lármát csapnak, összeszalad
nak." Ekkor három munkás jött az asztalukhoz, Horváth hívta
őket. Pártbeliek voltak, Horváth hirtelen elhallgatott, az orosz
forradalomról beszéltek, Engelsről és a háborúról. "A háború
itthon fog összeomlani" - mondta Horváth, jelentősen a fiúk
ra pillantott, de a családot és az ő külön föladatukat nem
említette.

Szabónak és Halmosnak könnyű, gondolta Ákos. Mária
jutott eszébe, Mária és a gyermek. Horváthnak igaza van: a
legfőbb jó a szabadság, a világot csak szabad emberek tudják
átalakítani. Aki leköti magát, elárulja az eszmét. Hogy valla
ná be, hogy családja van? Kivetnék maguk közül, csalónak
tartanák. ÉS ő akarja a szabadságot, semmi mást nem akar,
csak azt.

- Azt értem, - szólt váratlanul és félretolta a füzete
ket, - hogy el kell tépni minden köteléket. De vannak jó
akaratú emberek, akik osztják a mi fölfogásunkat, csak későn

jöttek rá, családjuk van, gyerekük, mit csinálnak azok? Ki
kell rekeszteni őket, mert olyan állapotban vannak, ami a cél
nak nem megfelelő? Ellenségnek kell tekintenünk, pedig vég
eredményben fegyvertársaink, és nem is tehetnek az állapo
tukról.

Elhallgatott, zavartan dobolt az asztalon. Horváth gúnyo
san mosolygott.

- Polgári aggodalmak, - mondta. - Különben is, 
nézett szúrösan a szemébe, - mit fáj neked a más feje? Ta-
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lán szerelmes vagy? Értsd meg, nines szükség elméletekre.
Magunkon akarunk segíteni.

Mikor elváltak, Halmos félrevonta, együtt mentek végig
az Űllői-úton. Hideg volt, fújt a szél, alig hallották egymás
szavát.

--- Végeredményben neked igazad van, - kiáltotta Ákos
fülébe. - A dolog nem olyan egyszerű. Tapossak keresztül az
anyámon, azért, mert az anyám? Valami hiba van itt, csak
nem tudok rájönni, hogy hol. Horváth rejtvényei gyanusak egy
kicsit, nem?

Akos megdöbbent. Úgy érezte, ha Horváth nincs. igazán
nem marad más számára, mint a revolver. Ebben az .estí órá
ban, a sárga gázlángok alatt minden lehetségesnek tünt.

- Nem, - mondta lassan. - Különben, - tette hozzá, 
az egész élet olyan, mínt egy gyanus rejtvény.

Olyan őszintén mondta ezt a színpadías, nagy mondatot,
hogy Halmos megborzongott. Letépett falevelek röpültek át a
gázlángok udvarán. Mintha ilyen elsodort levelek lennének és
nem tudják, hová viszi őket a szél. A házak árnyéka megnőtt.

Rossz érzéssel siettek tova, figyelték egymás lépéseit. A Rá
kóczi-térnél elbúcsúztak. A padokon, suhogó bokorágak alatt
aludtak a szegények. Egy percig tanácstalanul fogták egymás
kezét. Mind a ketten szerettek volna mondani valamit. De
érezték, hogy nem szabad és nem lehet kimondani.

Akos jobbra fordult, a külső városrész felé. A tűzfalak

árnyékában öreg öröm lányok sétáltak, fáztak, nyakukon ösz
szehúzták a vékony ruhát. A szél valahonnét elhozta egy to
ronyóra kongását.

* * *

Szabénak nem voltak aggodalmai. "Maradj a helyeden,
ne aknázd alá a helyzetet, - töprengett Halmos, - célnak ke
vés és aljas; ha szakíthatna az ember mindennel, otthagyhatná
az anyját, élhetne a maga felelősségére úgy, hogy tud! De fo
gadjam el az ebédet, amit ad, és ugyanakkor ne fogadjam el
a konyhát, amiben főzi, a munkát, amellyel elkészíti! Hitvány
dolog." Szabó vállatvont. "Polgár vagy menthetetlenül. Ha le
hetne, ott tudnád hagyni? Űrügyeket keresel, szenvedni
akarsz, tépelödni; igazi polgári fölfogás, és a legrosszabb, mert
dekadens. Ha kicsit gondolkodol rajta, önzés, magadat tartod
fontosnak, azt, hogy méltóságot keress az állapotodnak. Aki
gyönge tenni, talál valami magasztos szenvedést, amiben
"elég és fölörlödik", ahogy a könyvek mondják. Tisztára ilyen
őrlődő típus vagy. Sajnállak. Soha nem leszel szabad ember."

Akos szótlanul hallgatta vitáikat. mindig annak adott iga
zat, aki éppen beszélt. Halmost rokonszenvesebbnek találta,
de úgy érezte, Szabőt kell követnie. Egyszerű: "Légy aljas,
okoson önző, ne törődj semmivel, csak magaddal." Szabó
forradalma magánügy volt, irtózott a párttól, úgy akart élni,
mint a magányos farkas.

Igazolja-e az aljasságot a jövő eredménye? - tünődött,
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Nehezen tudott hozzászokni a gondolathoz, hogy tervszerűen

aljas legyen. Csalni, színlelni, hazudni: nem ezt várta és mi
értelme van akkor az egésznek? Elhatározta, hogy beszél Hal
mossal, Tisztázzák a helyzetet. Vagy szakítsanak rnindennel,
vagy hagyják ott Horváthot. De amíkor maguk maradtak, hall
gatott. Hogyan vallja be házasságát, annak a szerelemnek a
kudarcát, amelyet háromnegyed éve még Halmos is csodált és
irigyelt? Elkedvetlenedett a végtelen magyarázatoknak már
a gondolatára is, sejtette, hogy az első szavak után már ha
zudni fog, képtelen megmondani az igazságot, képtelen úgy
levetkőzni, hogy vetkőzésével újabb és nagyszerűbb köntöst
ne öltsön magára. Érezte, mennyire elmondhatatlan minden
emberi sors, milyen képtelenség behatolni egy másik ember
életébe. A legkényesebb dolgokat nem lehet közölni. Az em
ber be van zárva az életébe, mint egy börtönbe. Legföljebb
a karját dughatja ki a rácson. Vagy ki is sétálhat. de csak ál
öltözetben, és az ember csak az igazi ruhájában az, aki.

Tudta, hogy nem lesz ereje választani. Megfogadja Sza
bó tanácsát, de az igazi, nagyaljasságokra nem lesz képes.
Rabolni nem tudna, lopni igen. Ölni nem, sérteni igen.

Máriát egyre többször vették elő a terhesség apró, múló
rosszullétei. Aggodalom fogta el. Eddig megvoltak. tanítvá
nyától megkeresett annyit, amennyi mindennapi életükhöz
szükséges. De mi lesz, ha nem tud tovább tanítani, ha teste
elformátlanodik és elküldik?

- Valami kereset után kellene nézned, - mondta egy
este Akosnak.

A férfi bólintott.
- Majd nézek, - mondta.
Mária elhúzta a száját. "Majd": olyan reménytelen, cél

talan szó, különösen ha Akos mondja!
Szombat este még a szíve verése is elállt meglepetésé

ben és örömében, mikor a férfi elé tette a pénzt. Akadozó,
meleg boldogság öntötte el. Hátha csak ostoba közjáték volt,
ami idáig történt közöttük és Akos mégiscsak visszatér hozzá,
hozzájuk? Életében) először volt büszke rá, először érezte,
milyen jó annak, akiről gondoskodnak.

- De hát hogyan, - kérdezte, - honnan?
Akos elfordult.
- Te mondtad, hogy nézzek valami után. - Egyszerre

föltünt' előtte egy utcarészlet : a Múzeum-kert őszi fái és szem
közt a körút házai. - Könyvelek egy üzletben, - tette hozzá
mellékesen. - Egy kalapüzletben a Múzeum-körúton. - Kü
lönös, feszélyezett kényszert érzett, hogy minél többet és mi
nél részletesebben beszéljen erről. - Tudod az a nagy üz
let. Ilyenkor ősszel sok a munka. Kezdetnek elég, aztán majd
lesz más, valami rendesebb.

Egy pillanatra fölnézett, tekintete találkozott Máriáéval.
Az asszony szeme büszkén, fátyolosan csillogott. Nem ~udta

elviselni a pillantását. Elpirult, fölállt, átment a szomszéd
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szobába, hanyattvetette magát az ágyon. Kint esett, zúgtak a
csatornák. Utálta önmagát, az egész világot.

* * *
"Könyvel egy üzletben. A nagy kalapüzletben a Múzeum

körúton." Máriának néha egész váratlanul eszébejutott ez a
mondat. Délután, mikor a tanítványához ment, letért meg
szokott útjáról, végigment a Múzeum-körúton, megállt a kalap
üzletek előtt, figyelmesen nézte a kirakott holmikat: a fekete
szalagos szalmakalapokat, komoly cilindereket, hetyke sapká
kat és körülöttük a színes csokornyakkendők tarka lepkéit.
Éjszaka néha kalapokkal álmodott és csokornyakkendőkkel.

Külön szobád van? - kérd-ezte pár nap múlva.
Hol? - csodálkozott el Akos.
Hát az üzletben!
Ja . .. Mit képzelsz, egy könyvelőnek ...

Elköltötték a sovány vacsorát. A gázon forrt a mosogatóvíz.
- És mondd, - próbálkozott meg újra az asszony, 

melyik a te üzleted?
Akos fölugrott, levágta a félig összehajtogatott asztal

kendőt.

- Ugyan hagyj már engem ezzel az örök faggatással.
Nem elég egész nap, az ember dolgozik, mint egy állat, még
itthon is ...

Vérvörös volt, bevágta az ajtót. Szédülve állt meg a sö
tétben. Kinyitotta az ablakot, lenézett az udvar homályába. Föl
szállt a lucskos föld szag és a konyhák nehéz hagymaillata. Az
ég felhős volt, az ablakokban sorra kialudt a világosság. Ho
mályosan arra gondolt: legjobb volna éjszakában élni, hogy
ne láthassák az ember arcát.

Mária ajkába harapott a gorombaságra, de nem sírt.
Gyanúja, amely napok óta bujkált benne és minduntalan kér
dezősködésekre késztette, egyszerre megerősödött.

Másnap szombat volt. Sietve végzett a tanítványával, ro
hant az üzlethez. Egy percig tétovázott a kirakat előtt, aztán
elszántan benyitott.

- Korondy Akos könyvelő úrral szeretnék beszélni.
Értelmetlenül néztek rá.
- Kivel, kérem?
Megismételte.

Nálunk nincs ilyen nevü úr.
- Nem is volt?
- Nem is volt.
Arcát elöntötte a vér, zavartan köszönt, soha nem érzett

sötét indulat lobogott benne: most az egyszer végére jár min
dennek, minden játéknak, hazugságnak és aljasságnak. bele
veti magát a szenvedésbe, a fájdalomba és a megaláztatásba,
hogy utána szabadon gyűlölhessen!

Egy pillanatra még föltámadt benne a remény: hátha a
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másik üzletben megtalálja. És döbbenten eszmélt rá: nem
örülne, ha megtalálna.

Akost a másik boltban sem ismerték.
Mária a bosszú és a leszámolás lázában, szégyentól voro

sen és haragtól mámorosan sietett az utcán. "Ö, az aljas, a
gyalázatos!" - mondta magában, - "hát egészen hülyének
néztél?" A közönséges szavaktól valósággal megittasult. Ha
Akos most véletlenül elétoppan, talán kiáltozni kezd vele kó
cosan és habos szájjal, mint a kiiltelki bérkaszárnya asszonyai
a tunya rokkantakkal. Nem az fájt legjobban. hogy Ákos ha
zudott, hanem hogy ilyen egyszerűen becsapták, hogy naívan
elhitte az együgyű mesét: "Könyvel egy kalapüzletben." Ke
serűségében könnyes lett a szeme. "Én szerencsétlen, ostoba
nő, elhittem, még örültem is neki, vakon és bután. mint egy
szerelmes bakfis!"

Céltalanul rohant a belváros szűk utcáiban. Egy-egy perc
re szitální kezdett az eső. Az egyetemi templomban ötöt vert
a toronyóra. Megszédült, émelygett, bevánszorgott a Múzeum
kertbe, leroskadt egy padra. Fölötte zizegtek az ágak a szél
ben. Iskolásgyerekek jöttek, vidám kiáltozásukat visszaverte
a Múzeum roppant, kopár szürke kőfala.

Rosszulléte lassan elmúlt. Lelke is megenyhült ; ellágyult,
kisiklott haragja szorításából, szomorúan tünődött: már a dü
hös ridegségben sem találhat orvosságot, lényéből különös,
meleg sugárzás indul el, mint valami olvasztó tavaszi fuva
lom ...

Sötétedett. Gyujtogatták a lámpákat.
Fölállt, elindult a Józsefvárosba. Az utca csöndes volt;

komoly paloták sorakoztak itt egymás mellé, köztük egy-egy
kolostor; redőnyeiket lebocsátották. tüntetően elfordultak a kö
zelgő új időtől, amely már nem az ő idejük. Máriának úgy
tűnt, van ebben a nagy nyugalomban valami baljóslatú. An
nak a nyugalma ez, aki már elvégzett mindent magában és
nem fog menekülni akkor sem, ha kövek röpülnek éi! akasz
tott emberek lógnak a lámpavasakon. Arisztokraták. választé
kos életű bennszülött polgárok, vénkisasszonyok, papok, apá
cák és ájtatos nénikék városrésze ez.

Mária lassan haladt, mint aki álmodik. mint akit rejtel
mes ösztön hajt. A fal mellett feketébe öltözött, régimódi, gör
nyedt öregasszonyok tipegtek a jezsuiták temploma felé, kék
eres kezükben imakönyv, olvasó. Jó lehet öregnek lenni, túl
mindenen, megadással várni a halált? .. Nem, tünődött, egé
szen mindegy. Mennyivel fiatalabb náluk? Semmivel. igazán
semmivel. Ha lefeküdhetne, elaludhatna itt a templom lépcső

in, ahol őszi éjszakákon a koldusok alszanak!
Fáradtan vonszolta magát. Ebben a csüggedt pillanatban

egyszerre megérezte, mit jelent: kiinni az utolsó csöppig ...
Mi segíthet a szenvedésen? Az utolsó csöpp lankadt öröme, a
még megalázóbb szenvedés.

Hátha, gondolta tétován. Behúzódott a kapu alá, szernközt
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azzal a házzal, ahol Ákos édesanyja lakott. Nekitámaszkodott
a hideg falnak, úgy érezte, rögtön összeroskad. Várakozott,
pillája Ie-lecsuködott, néha bágyadtan fölcsillant benne a re
mény: ezt az utolsó cseppet talán mégse kell kiinnia. Jobb
volna elmenni; nem volna boldogítöbb a bizonytalanság? Le
hajtotta a fejét. Nem volt ereje mozdulni.

Végtelen negyedórák teltek eL Sötét este lett. Egyszerre
föltünt a kapualjban Ákos. Megállt a lámpa alatt, pénzt vett
elő, megszámlálta, újra zsebregyűrte. Átjött arra az oldalra,
ahol Mária rejtőzött. Fölnézett és integetett. A ház homlok
zatában fölhúzódott az egyik roló, a résen ismerős ősz fej
hajolt ki, egy kéz nyúlt ki és visszaintett. Aztán a redőny

zajtalanul lecsúszott. Ákos elsietett.

6.

Lenka soha nem érezte igazán a lányának Hildát. Nem
értette meg, lágyabb kedélye idegesítette, vidámsága ingerel.
te. Mária a szövetségese volt, egészen addig a pillanatig, mig
Akos kedvéért el nem hagyta. Hildát mindig rejtett gyanak
vással figyelte, nem tartotta elég komolynak. Már a gyerme
ket is idegennek találta lányos játékaival, babáival, érzelmé
nek könnyű és gyors válozásaival; szerette volna, ha min
denki, aki mellette él, vállalja a család egyetlen nagy fölada
tát. Hogy mi ez a föladat, nem tudta volna megmondani, ép
úgy nem, mint Mária; de mindnyájan érezték, hogy életüket
egy hideg, okos törvényhez kell szabniuk, le kell mondaniuk
magukról, be kell állniuk a szolgálatba. HíIdában az apa
gyáva vonakodása öltött testet, többre becsülte a [ólesö, ha
szontalan semmiségeket a munkánál és a fegyelemnél. Közte
és az anya között lassan áthághatatlan fal emelkedett.

Mária is a falon túl állt, az anya oldalán. Míóta asszony
volt, sokszor eszébejutott a huga és mindig leküzdhetetlen,
szégyelt féltékenységgel gondolt rá: Hilda otthon maradt. kü
lönbnek bizonyult nála. De ez a féltékenység egyre enyhült;
lelkében fölbukkant egy-egy emlék: mikor az anyával a csa
lád ügyeiről beszélgettek s ahogy Hilda a szobába lép, hirte
len elhallgatnak, Hilda mond valamit és megütődve egymásra
pillantanak; Hilda gimnáziumi élményeit meséli és érdek
telen tekintetük, ideges arcjátékuk egyszerre torkára forraszt
ja a szót; Hilda a konyhában lábatlankodik, idegesen rászól
nak és a lány nagy kék szemét befutja a könny... Ezeken
a mind jelentősebbé váló emlékeken át a szerétet és szána
kozás különös szálai kezdték HíIdához fűzni. Magányában úgy
érezte: Hildának meg kell értenie őt, meg kell bocsájtania
neki, az egyetlen élőlény, akitől még segitséget várhat, szere
tetet viszonzásul az ő hidegségéért. Hildának urryanclyan jó
nak kellett lennie hozzá, amilyen rossz ő volt Hildához.

Ákos aznap este, mikor megleste a József-utcai kapualj-
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ban, újra elé tette a szokásos heti pénzt. Egy pillanatra föl
lobbant benne a gőg: inkább éhezik, de anyósa segítségét nem
fogadja el. Aztán végtelen fáradtság fogta el, Ákos kínos ma
gyarázataira, zavart dadogására gondolt, az új, szánalmas me
sékre, amiket majd hittelenében kitalál, hogy első hazugsá
gát mentse és igazolja. Vagy kereken kivágja az igazat, vál
latvon és azt mondja: igen, így van, tégy, amit akarsz? Mária
megdöbbenve eszmélt rá: ugyanannyira fél Ákos megszégye
nülésétől, mint attól, hogy Ákos elhagyja. Életében először

fogadta el a hazugságot, először járult hozzá, hogy a hazug
ságot folytassák. És ugyanakkor tudta: ezzel az első lépésével
egész életét elhatározta, hazugságban kell élnie, cinkosa lett
Akosnak. Gyermekére gondolt, lehajtotta a fejét, hogy ne lás
sa férje arcát és eltette a pénzt.

Sokáig nem jött álom a szemére. A férfi már régen aludt.
Belebámult a szoba sötétjébe. A hazugságon töprengett: va]
jon közelebb került vele Ákoshoz? Úgy érezte: nem. Inkább
messzebb: az utolsó ajtót is becsukta maga után, azzal, hogy
lelépett mellé, a magányba lépett, sorsa köre ezzel bezárult.
Sorra vette a családot. Gáspár a fronton, elképzelhetetlenül
messze, egy másik világban! Anyja? Elképzelhetetlenül mesz
sze már ő is, a becsületes élet, a kemény helytállás világá
ban. Lenka biztosan az apa arcába vágta volna a pénzt. És
Hilda? "

Soha még ilyen közel nem érezte magához a hugát, mint
ezen az éjszakán.

Másnap délelőtt hosszú levelet írt neki. Elmondott min
dent, amit elmondhatott : hogy boldogtalan, egyedül van és
kegyetlenül csalódott. És hogy gyereket vár, valószínűleg feb
ruár közepére.

Negyednap csomagot hozott a pósta. Nagyszemű hazai
szöllö volt, sütemény és nem romló hideg húsfélék. Tetején
levél, pár kurta sor, megszólítás, aláírás nélkül, csak az írá
sáról ismerte meg az anyát. "Vigyázz, agyon ne fűzd magad.
Amíg lehet, egyél sok zöldet, gyümölcsöt. Agyon ne dolgozd
magad. Sokat kell sétálni, két-három órát naponta. És ne fűzd

magad."
A csomag oldalába csúsztátva megtalálta Hilda üzenetét

is. Ez se volt hosszabb. "Kelengyére ne legyen gondod, 
mondták a lágy, omlatag betűkkel írt szavak, - anya előke

reste, ami tőlünk maradt, a többit, ami hiányzik, ő veszi. Tu
dod annakidején sokat odaajándékoztunk Vladárnénak. Hogy
vagy? Nagyon sokat gondolok rád és imádkozom érted. Gon
dolj te is rám, erősen, olyan nehéz... Millió csók, Hildád."

Meggyorsult szívveréssel olvasta. Tompa szorongástöl
tötte el. "Olyan nehéz ... " De hát mi nehéz! - tépelődött,

miért nem beszél világosabban, az Isten szerelmére! csak nem
miattam? ..

Megdöbbent. Most mondta ki először: lehet, hogy miatta
van minden, miatta halt meg az apa, miatta fenyegeti valami
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ismeretlen veszedelem Hildát, talán Gáspár is meghalt miatta
a fronton... Esztelenül elhagyta a családot, vétkezett az éle
tük fölött álló hatalom ellen, és most jön a bosszú. Tehetet
lenül harapdálta a kezét, csupa könny volt a szeme. Leroskadt
egy székre, keservesen zokogott. Mindenki jó volt hozzá éső

mindenkit megbántott. Térdreborulva kért volna bocsánatot.
De mikorra az ember eljut a bocsánatkérésig, már késő. Már
nincs mellette senki, akitől bocsánatot kérjen.

(Folytat juk.) Rónay Györg?l.
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LEGJOBB A LEHETETLEN.
A lehetetlent hirdettem és di
csőítettem már eleitől fogva. A·
mikor barátaim kérdezték tö
lem: mit tegyünk, hogy a bol
dogságba jussunk, mint te? 
mindenkor ezt válaszoltam: te·
gyétek meg, amit lehetetl.ennek
véltek vagy legalább is mmdent
köves~etek el hogy valóra vált
sátok amit l~hetetlennek véltek.
S ha 'müvetek sikerül, ha egyesí
titek a lehetetlent a lehetséges
sel, vagy nem, - mind~n}iéppen

megtudjátok, hogy e világon, a
siralom völgyében, nem a bol
dogságra születünk, S aki ezt
tudja, máris boldog.

Boldog, mert valóban legyőzi

a lehetetlent. Megalázzák és ül
dözik; ha kiáltozna, még inkább
üldöznék. De ha nem szól, még
is megérti azt, aki fül nélkül is
hall hiszen a füleket ő terem
tett~, hát fül nélkül ő ne hal
laná a ki sem mondható siralo
mat? S aki a szemünket terem
tette, szem nélkül is látja a ki
onthatatlan könnyeinket és a ki
nyomhatatlan betűinket.

A magyar nemzet is ezer esz
tendeje küzd a lehetetlennel s
igen gyakran le is győzte, hiszen
már első királyának keze oly
erős volt, hogy mind máig ép
ségben megmaradt. Lehetetlen!
- mondanák a boldogtalan pogá
nyok, akik sohase tudtak oly ke
ményen megküzdeni a lehetet
lennel mínt mi, magyarok. De
itt a ~zent és romolhatatlan kéz,
lássátok mind, ti romlandó lel
kűek, ti romlott szívű~k, kik
gyöngék vagytok legyőzni a va
lódi lehetetlent.

Ti válogattok a lehetetlenben,
végbevisztek valami képzelhe
tetlen galádságot s azt mondjá
tok, legyőztétek a lehetetlent.

Hajdan az öröm nem a raga
dozásból, hanem az adakozás~ól

táplálkozott; az erény nem kér-
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kedett, hanem elrejtőzött; a tu
domány nem hivalkodott, hanem
megalázkodott.

A gőgösök rabszolgaságra ad
ták magukat a foglyokért, s lán
caikban jobban uralkodtak ma
gukon s szabadabbak voltak,
mint bármikor.

Mindez valóban lehetetlen volt,
mégis megvalósította a keresz
tény századokban a kereszt, az
önfeláldozás és hőslelkűség is
kolája.

De ti, új századok és új évez
redek hamis hősei, ti könnyebb
lehetetlent kerestek magatoknak.

Ti nem magatokat áldozzátok
föl szegény társaitokért. han~m

szegény társaitokat magatokert.
Az önfeláldozás ragyogó lehetet
lenség volt, mégis sokan megtet
ték de mások föláldozása noha
sok'szor lehetlennek látszik, még
se lehetetlen, hanem csak gyáva
ság.

Ti elveszitek azt, ami a másé;
ez látszólag ugyancsak lehetet
len és nem is könnyű dolog, de
valóban lehetetlen mégis csak
az volt amikor mások odaadták
mindazt, ami az övék.

Ez hát a legújabb pogányság,
az igazi lehetetlen kikerülése. A
keresztény világban a kárhozat
gyermekeinek nevezték magukat
az emberek, mégis megkísérel
ték a legnagyobb lehetetl~nt,

hogy Isten közelébe, az égbe JUs
sanak.

A modern pogány világban
sokan az üdv gyermekeinek ne
vezik magukat, mégis ki~eb? I~.
hetetlennel akarnak bírkózni:
nem az égbe akarnak kúszni,
hanem legfeljebb egy magas
hegyre, túrista bakancsban, rö
vid nadrágban, miközben izzadt
arcukat s '"'fakószőke hajukat hő
siesen csapkodja a szél.

Manapság levegőből törhetet
len üveget s e törhetetlen üveg
ből hegedűt készítenek, túróból
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angol szövetet, kátrányból to
jást, bádogbobozból vajat, vajból
ágyút, ágyú ból boldogságot, fából
vaskarikát.

Mindez, ha sikerül, igazán
meglepő, de nem lehetetlen.

Igazságot szerezni a gyöngék
nek, szabadságot az elnyomottak.
nak, békességet az üldözöttek
nek, csak egy kis megbecsülést
a szegényeknek s valami féket a
fölfuvalkodott, önző zsarnokok
nak - ez valóban lehetetlen, de
méltó vállalkozás, illendő a va
lódi hősöknek l Ezt a lehetetlent
kell megkisérelnünk: küzden ünk
kell a legnagyobb lehetetlennel :
a kis lehetségek nagyban csörgö.
lődő csapatját győzzük meg a
méltóbb célokról, a méltóbb le
hetetlenségekröl. Mert érdekes,
ha kátrányból tojást tudnak ki-

KÖNYVEK

vonatoini - bár véleményem
szerint jobb az eredeti- megle
pő, ha - túlszárnyalva a szent
zsinatokat és bíbornoki kollégiu
mokat, keresztény vért, keresz
tény fajt tudnak produkálni,
vagy mi a szöszt, de mindez nem
elég lehetetlen. Mindez csak
képtelenség a tárgyi világban.
Ám az örökkévalóság megvaló
sítja a legnagyobb lehetetlent:
eltörli e képtelenségeket a tárgyi
világból, mint annyiszor eltöröl
te, csak legyenek, akik oktassák
a bűnöst és bátran pusztítsák a
bűnt. Ez a mi lehetetlen felada
tunk, erre érdemes vállalkozni:
farkasból bárányt; de egy far
kasból tíz farkast? Ez is valami,
ha nem is lehetetlen. De ez már
a képzelt hősök dicsősége.

Horváth Béla

ROVATVEZETO RÓNAY GYÖRGY

ÁPRILY LAJOS: A LÁTHATATLAN IRÁS
(Erdélyi Szépmíves Céh)

Aprily egyik szép verse a karmesterről szöl, aki a mult szá
zad elején élt, Napoleont fitymálta és siratta Antoinettet és
háborúk fájdalmas disszonanciái közepett "könnyes dalocs
kákát" teremtett. Rá is vérrel virradt százada, a kor vadabb
hangokat követel és "Az induló piros parázsa - már-már ki
lobban, mint a vér - de ím, karmester-ős varázsa - száz
éven át szívemhez ér. - Látom: homályos század-élen - hul
lám felett a parton áll, - lendül a bot szikár kezében - és
halkan Gluckot intonál." Gluck: ez a név is vallomás; a ha
nyatló francia klasszicizmus rajongott a rokonszenves muzsí
ku sért s az igazi "görög" színpadi művet várta tőle, az antik
vitás imádatának utolsó, szép föllángolásában, artisztikus vá
gyakban és valami kedves, fehér naivitásban is, Voltaire után,
a .közelgő forradalom vörhenyes égboltja alatt. Lehetetlen ész
re nem venni a hasonlóságot Aprily lírája és XVI. Lajos Pá
rizsa közt; a karmester-ős hagyatéka egy egész műveltség s
ezzel egy egész magatartás; a "könnyes dalocska" nemcsak ér
zelmesség, hanem hősiesség, különvalóság is, a fölvilágosult
költő arisztokratikus félreállása a tömeggel, a vérrel, az erő

szakkal, a "Napoleonnal" szemben; "Gluck" pedig sokkal több,
jelentősebb puszta versbe illő névnél: egy mély és nemes ro
konság szimboluma,

*
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"Napoleon": ez a név is szimbolum; háborút, vért jelent,
lázadást a magas kultúra, az emberméltóság ellen. Az iga
zi, érdektelen fölvilágosodás, melynek gyökerei a humanitásba
nyúlnak, föltétlenül Antoinette pártjára áll: a háborúval szem
ben az emberére. Nem propaganda ez, csak ennyi: rohantok a
"győzelembe," elesel s nem marad belőled, "csak egy homá
lyos, bús emlék-alak - s tekinteted egy kis fiú szemében."
Míndössze pár versről van itt szó, de ezek háborús líránk
legjavát jelentik, ép őszinte emberiességüknél fog-va. A költő

"hullám felett a parton" áll s összeférhetetlennek tartja ember
méltóságával, hogy leszálljon, demagógnak, akár lelkesíteni,
akár lázítani : "én gyűlöletre nem születtem," A test eloszlik,
a vért türelmesen fölissza a föld, a buta vasat megemészti a
rozsda, de amit magadban építesz, a tiszta harmónia, örök. A
háború megöli az embert, de az ember holtában is legyőzi a
háborút.

*
"Fognak-é majd lelkesülni
Új világok tavaszán
fény-imádó, büszke szemmel
fent az ember magasán?"

Az "emberméltóság" a fölvilágosodás kedves szava. Ki
kell mondani Aprilyval kapcsolatban is: alig van modern köl
tőnk, kiben ez a gondolat teljesebben élne. Csakhogy őnála

nem pusztán racionalista értelmezésű,hanem erősen morális is.
Az ember az ő szemében valóban a "teremtés koronája", mél
tónak kell lenni önmagához, ki kell bontakoznia, az ösztönnel
szemben a fegyelem pártjára kell állnia, meg kell teremtenie
magában szép és jó harmóniáját, hogy megöröküljön ebben a
nyugodt, hősies kalokagathiában, mert "az összhang- mind
örökre megmarad." A szép emberségnek ez amorális alapú
kultusza választja el Aprilyt félreérthetetlenül Ady tól és a
Nyugat lírai forradalmától. Az utókor sem individualista szem
pontból érdekli: versei nem az ő hírét hirdetik a jövőnek, ha
nem "az ember dallama" fog harangtisztán kicsendüini be
lőlük.

*
A líra a "méltó ember" vallomása. Harmonikus megnyi

latkozás, de szülője vívódás és fájdalom, mely "a mélyben él."
A költő "magára lázadó Kain"; bányász, ki egyre rejtettebb
titkok felé ás fogyó hanggal; harcos ki önmagával birkózik,
dárdája öngúny, "vas ellenzője" a fájdalom. Ez a belső hitel
ad páratlan méltóságot minden megnyilatkozásának: a vers
minden szaváért, minden dobbanásáért az ember nehéz, de
fölemelő küzdelme áll helyt, az ember gyötrődő szíve felel. Az
ember a korban él, tehát a kor vajúdásainak "fáklyafénye"
festi a költeményt; de az igazi nemes ember nem merül le,
"hullám felett a parton" áll s a koron túlra szél: a vers a
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szépség és nemesség, a legmagasabb humanitás átmentője az
örökkévalóság számára. A földet elöntheti az ár: ő minden
szépséget önmagába mentett és fönnakadva egy új Araráton,
kitárja minden kincsét a Napnak.

*
Erdély "titokzatos szó," benne találta meg a leszakadt

magyarság léte értelmét és heroizmusa forrását. Reményík szá
mára talán a táj jelentett ebben többet, Aprily számára a
kultúra. Az a fölvilágosodás, amely magatartását jellemzi, a
legnemesebb erdélyi hagyomány. A fundamentum ősi s mikor
"az újrakezdés vakmerő reményével" számbaveszi az erőket,
olyan nevekre talál, mint Kőrösi Csoma, Csere János és a Bo
lyaiak. "Nem csak magunk vagyunk": ez az egész mult él és
hat és építi a jövőt. Az "éjkomor szemű," Európával csökö
nyösen, halálsejlelmektől űzve lépést tartó keleti magyarság,
melyet őrhelyén "a hűség Krisztus-szege tart," új tragikus föl
adat elé került s annak vállalásához újra csak önmagában "
hagyományaiban találta meg az erőt. Ennek a neve transzil
vanizmus.

Ez az erdélyi sors valahogy rokon a görög hősiességgel.

Aprily műveltségének másik nagy forrásvidéke a hellén kul
túra, Ez sem halott anyaghalmaz, "tudás", hanem fölszivott és
egyénitett élet. Görögös hasonlatai, analógiái és drámája, az
Ida-hegyi pásztorok, mind bizonyítják: ezeket a költeménye
ket csak az írhatta, akiben a görögség nem díszletszerű mito
lógia, barokkos tudálékosság, hanem élmény, sőt természet, a
sorsközösség vérré vált érzése. Harmóniaideálja is rokon a
hellén kalokagathiával; s a kor, mely Glückért lelkesült s
amelyből karmester-őse bujdosó zenéjét örökölte, rajongott a
görögökért. Erdélyi hagyomány, fölvilágosodás és egyéni ter
mészet mögött egyformán hellén egek fénylenek. De nem csak
fénylenek, hanem borongnak is: Aprilyban megvan a görög
ség másik arca, a tragikus, a halálra néző is.

*
A jelen alatt él egy különös másik világ, a mult. Elég

egy-egy halvány asszociáció, hogy kapuit fölpattantsa s elővil

lan, szinte kísértve, ami volt, egy hang, egy pillanat, egy kép;
megnyílnak az idő távlatai és az ember megszédül; olyan,
mint ha süppedékes talajon járna s egy-egy lépésnél mélyebb
rétegekbe merülne alá. "A vén idő" játszik velünk, össze
csenditi a multat és jelent. "Míg szállnak, mint a gyors nya
rak - különös, síró madarak." Ezek a madarak. lassú, kö
nyÖrtelen vonulásukkal az Idő, a tragikus elmúlás szimbolu
mai. Az idő ellenség s a sorssal való fegyverszünetben róla
is kell szónak lennie: "És a rag-adozó Idő - áll, mint az ölyv
a levegőben." Az őszi vadludak is a fejünk fölött félelmes vi
torlásként haladó "horgonytalan mulandóságra" .emlékeztetik.
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Idő és halál rokonok s az időt szímbolizálö madarak lesznek
a halál, a fölbomlás éhes tanui, sőt végrehajtói is: "páneálos,
szárnyas ütközetre" szállnak szívedért, ,,8 ha lent eldőlt az
ütközet, -- felcsapnának széltől kavarva, - s száguldva vin
nék holt szíved - a villámtalan zívatarba."

•
Az idő múlása, melyet madarak húzása. tutajok vonulása

jelképez, a végtelenség felé mutat. Altalában, aki Aprilyt ol
vassa, távlatokat érez, a végtelent érzi, pedig maga a "végte
len" szö igen ritkán kerül elé. Van ebben a lírában valami ir
racionális elem: a szavakkal ki nem fejezhető metafizikus
tartalomnak a forma a hordozója. Egy helyütt így írja meg
költeménye "életrajzát": a holdat nézte s a "magasságok szlk
rázó zenéje - elhullatott egy hangulatmagot." Vers lett be
lőle, nosztalgíás vers: rádióhullámon bejárta a tért s vissza
szállt a csillagokba. Ez a pár sor jellemző. "Magasságok szik
rázó zenéje" zeng minden sorában, finom, anyagfölötti nm
zsíka, mely szárnyat ad a szönak, "nosztalgiássá," végtelen fe
lé lendülővé teszi költeményeit. Szálló jambusai elfinomult,
elégikus dallamában egy új, nemes spirituális sóvárgás nyi
latkozik meg.

•
A Láthatatlan irás ezen a képen nem változtat semmit.

Új hang talán az Erdélyből elszakadt költő honvágya, az er
délyi erdők messziröl, emlékeken át csillanó őszi rozsdavörö
se, a mégis-helytállás kicsit sztoikusan hangolt vallomása. De
a forma a régi, és ritmusa, lendülete mintha lankadtabb vol
na, megadóbb és olykor színtelenebb is. De egészében a régi
színvonal, - nemes és mindig tartott nívó, egy érett, hangját,
lehetőségeit ismerő mester alkotása. S egy-egy tétován csendü
lő rímben, egy-egy utánozhatatlan sorban megcsap a Rasmus
sen hajóján hűvösen tiszta hangulata, a Falusi elégia kristá
lyos bánata és az Idahegyi pásztorok komor nagysága.

Rónay György

BRISITS FRIGYES: A XIX.-IK
SZAZAD ELSO FELE. (Szent
István-Társulat kíadása.) Már
egy futólagos pillantás a fejezet
címekre (Új magyarság felé, A
felvilágosult és szép magyar stb.)
elárulja, hogy az írodalomtörté
netirás új ut jait járja kitűnő

könyvében a szerző. Nemannyi
ra az irók műveiről számol be,
hanem az irodalmat mint egészet
nézi, az irodalmat mint organíz-
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must, elvek és eszmék kialaku
lását, fejlödését, sorsát, e félszá
zad irodalmának életét, az egyes
irókat pedig, mínt ennek az élet
nek különhöző színét, alakját,
hordozóját és továbbfejlesztöjét.
Bizonyos, hogy ez az irodalom
szemlélet az olvasó részéről már
feltételez némi tájékozottságot,
számol azzal, hogy nem adja az
irodalmi művek teljes képét, de
igen az irodalom életéét. Szem-
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pontjai újak. Szellemtörténet?
Nem, legalább is nem csak az.
További fejlődés ez már a szel
lemtörténetnél : talán a - nem
egészen helyesen - pozitívistá
nak nevezett irányzat (az utolsó
adatig kiterjedő gondos lelkils
meretessége emlékeztet rá) és a
szellemtörténeti módszerek sze
lencsés szintéziséböl fakadó, az
említett két eszmeáramlat értéke
sebb szempontjait magába fog
laló új irodalomszemlélet van
kialakulóban. Itt az író újra el
foglalja az őt megíllető helyét,
nemcsak mínt a korszellem ve
tülete fontos, de önmagában is.

Az új magyarság felé Besse
nyei mutatja az utat. ("IrodaI
rnunkban Ő jelenti az első vívó
dó, meghasadt lelkű magyar tí
pusát.U) A felvílágosult és szép
magyar Kazinczy Ferenc, aki
három feladat megoldása előtt

áll: irodalomesztétikai kultúra,
felvilágosultság és európai ma
gyarság. Brísits a lit!erátort (egy
magában író, költő, nyelvész,
szerkesztő, krítíkus, nyilvános
ság-teremtő, agitátor) látja ben
ne, nem pusztán az agítátort, de
nem IS a diktátort, hiszen csak
ez a tény teljesült rajta: "Minden
esztélmai itélet egyetemes tör
vényszerűség igényével jelentke
zik s erre törekszik.U E félszá
lad .egnagyobb részében Kazin
czy jelentősége igen számottevő,

természetes tehát, hogy a súlyo
sabb egyéniségeket a vele való
kapcsolatukban is bemutatja a
kiváló irodalomtörténetíró. A
szerző mélyelméjére vall egye
bek közt az is, hogy még ilyen
eléggé "feldolgozott" írónál is
tud újat nyujtani. A nemzeti ha
gyomány és irodalmi nacionaliz
mus előtörésének egyik kezdete
Kölcsey, legkövetkezetesebb és
leglelkesebb bajnoka pedig Kis
faludy Sándor, az első költő, aki
nem társainak esztétikai bírálata,
hanem a közönség számára ír.
"Nemzeti szeretetében" azonban
még nincs benne az egész ma
gyarság. Irodalmunk első polgá
ra: Kisfaludy Károly. A klasssi-

cízmus utolsó igazi költője Ber
zsenyi, Kazinczy és Kisfaludy
Sándor világát köti össze.
Megtörténik az első nemzedék
váltás, ennek legnagyszerűbb a
lakja Vörösmarty Mihály, a ro
mantikus egész magyar, egymaga
a tizenkilencedik század első fe
lének irodalmi egésze és teljes
sége, aki oly közel áll ma hoz
zánk, mint még soha. Szózatában
megalkotja a haza fogalmát,
Széchenyi Magyarországának him
nusza ez a költemény. Vörösmarty
a legnagyobb magyar nyelvzseni,
"a fakult színek és elkopott han
gok idején a hangok és színek
fejedelme." Nem lett folytatása,
"magára maradt, szent titok lett.
A zseni beethoveni fájdalma a
maga ihlete romjain. Ennek a
szimbóluma A vén cigány, aki a
magyar költészetnek ugyanazon
az útján ül, mint az öreg Toldi.
Két világ, két befejezés." Az iro
dalom által felnevelt naeíonaliz
mus eszméje akkor kapott át
ható erőt, amikor politikai ihlet
té lett. Ez Széchenyi, Kossuth,
Eötvös eredménye. A lírai egyé
niség telj ességét, a lírai költé
szet realízmusát, egész reform
ját Petőfi hozta meg, aki "megta
nitott az életnek s mindennek
szeretetére, ami abban igazán
emberi, nemes és boldogitó ...
Az élet kincse, szépségo és telt
sége . .. Talán ő az első költő

nálunk, aki megértette, hogy a
vers nemcsak az életnek egy
megszépitett píllanata, hangulati
megoldása, hanem egy az élet
tel. " Az élet hangzik be rajta...
Logikus volt, hogy ellobbant. Igy
szeretni az életet csak a halállal,
az ő halálával lehet igazán."

Katolíkus irodalomtörténet. Ha
valaki rőffel méri az irodalmat,
talán megütődik, hogy a papne
velőintézetek irodalmi társaságai
ról, a vallási literatura kialaku
lásáról, a vallásos líra életképé
ről hosszú lapokon számol be,
ugyanakkor nagy íróink kisebb
terjedeimet kapnak. EloszIík a
zonban aggodalma, ha tüzetesen
belemélyed a könyvbe, mert lát-
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ni fogja: nem az értékítélet ka
pott más szempontokat és más
tartalmat, hanem csak az érdek
lődés köre tágult a katolicizmus
irányában. Szükséges volt, hogy
végre összefoglaló képet kap
junk a "széplelkű fiatal egyhá
ziak", a kispapok irodalmi tevé
kenységéről, vallási folyóiratai
ról, vallási literaturánk kialaku
lásáról, vallásos líránk fejlődésé

ről. mely akkor: "áhítat-líra, za.
rándok-költészet! Úgy emelkedik
a föld, az élet fölé, m'nt az orgo
nabúgás remegő hangfcdra a -na
gasságok irányába." Brísits hív
ja fel először figyelmünket Pajer
Antal igazi jelentőségére, akit
Tárkányi és Mindszenthy mind
ezideig elhomályosítottak, "pe
dig mint költő talán ő volt a leg
nagyobb" közülük. Az volt a val
lásos költészet számára, ami Pe
tőfi a magyar lírának. Jól esik
hallanunk Kubriczky Endréről,

hogy "ő az első, akinek iroda
lomelmélete van, még pedig o
lyan, amely ma is használható
szempontokat nyujt." Vizsgálja a
szerző a katolicizmus társadalmi
és irodalmi helyzetét, hatott-e az
egyes irodalmi irányokra, milyen
volt íróink viszonya a valláshoz,
főleg a katolicizmushoz. A tudós
pártatlanságát és tárgyilagosságát
azonban mindvégig megőrzi érté
keléseiben, nincs benne semmi
elfogultság, egyoldalúság.

Külön ki kell emelnünk, hogy
milyen remek írói jellemzéseket
- egykorú szóval: literaturai
mellyképeket - kapunk irodal
munk egyes nagyságairól. Legki
tűnőbbek talán a Kazinczyról,
Vörösmartyról és Petőfiről írot
tak. Ezekkel - Kazinczyval szél
va- "literaturánk és korunk ke
vélykedhetik", irodalomtörténe
tünk "soha nem fog arra a fő

grádicsára fellépni, amelyben a
zokat csudáiás nélkül olvassák."
Már ismert pazarpompájú írás
készsége - az idézett helyek is
részben erre szándékolnak mu
tatni - ebben a könyvben is tel
jes erejében bontakozik ki előt

tünk. Vannak lapjai, megállapí-
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tásai, jellemzései, melyek való
ban remekei irodalomtörténet
írásunknak. Brisits Frigyes a ma
gyar katolicizmus egyik büszke
sége, új könyve pedig a magyar
irodalomtörténetírás legértéke
sebb termékei közt kér helyet.

Zimándi Pius.

NÉMETH LASZL(): ALSOVARO
SI BÚCSÚ. (Franklin.) Jó Péter a
békeévek küszöbéről lendül a há
borúba. Nem a nagy világégésbe 
az itt valahol csak a láthatár pe
remén vöröslik - hanem a fér
fiváérés küzdelmeibe s abba a
harcba, amelyet aparasztgyerek
vív, látszólag az "úri" jelzőért,
valójában egy szebb, de semmi
kép sem igazabb, egy gazdagabb,
de semmivel sem jobb életformá
ért. S a győzelme? Szegény Jó
Péternek alig akad ideje, hogya
tülekedésben rágondoljon, - bio
zony: önlegyőzés annak a neve.
Lehet-e másként? Az úrrávedlés
nemcsak epidermis dolga: a lelke
vonaglik alatta. Jó Péter lelke
vagy az íróé: egyre megy.

A levegő, amelyben hol tiszta
és mély lélekzethez jut, hol meg
fulladozik, egy kisváros és egy
falu levegője. Zsúfolva van ala
kokkal. Egy-egy jelzővel megörö
kíthető típus valamennyi. Reme
kül rajzolt figurák, akik az essay
író Németh Lászlót idézgetik.
Ennyi jelentősebb és jelentékte
lenebb ember, ennyi különböző

gondolatot, szándékot, vágyat hor
dozó kisvárosi alak megeleveníté
sévei nemigen írtak nálunk a
kisvárosról hitelesebb, tárgyilago
sabb rajzot. Ez a mili eu-kép né.
ha még a főhősre is árnyékot vet.
Talán a legérdekesebb és egyes
részleteiben legmaradandóbban
él bennünk tovább. Boros Adám
és Jób Arzén tanár úr vagy az
únottan pillogó, hím re-éhes
Moldvainé, az elesett férjét haza.
váró házmesterné, a Dosztojevsz
kij-t olvasó kaszirnő és az egy
szerű nőiességével megejtő Pan
ni, Jó Péter első szeretőie: vala
mennyien a sokfélekép . érzékel-
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hető felszívható kisváros életé
nek 'eleven emlékei.

Az Alsóvárosi búcsú főhőse, a
kamasz Jó Péter egy kicsit el.is
veszik ebben a sokadalomban. Tul
ságosan is szemlélőjévé szegődik

a kisvárosi életnek. Beletemetke
zik a tankönyveibe, tudomásul
vesz és hallgat. Harcai belső, lel
ki vívódások, amelyekkel mindig
valamelyest kívül áll, elhúzódik
a körülötte hullámzó események
től. A könyvek teszik-e vagy a
benne ébredező egyéniség, de Jó
Péter egyre elméletibb és ~lvon

tabb világban barangol. Nemeth
László mintha szándékosan fa
ragna a Kocsik szepte~berben
regény-hőséből - mert hiszen ez
a regény annak folytatása 
essay-alakot, S ha a szerzo sze
mével nézem, talán meg is tu
dom ezt érteni. Az egész kom
pozíciónak csak egy közbeeső fe
jezetét alkotja ez a két kötet. Jó
Péter életében a fölkészülés. az
úrrá nevelés, az önmüvelés kor
szakát jelenti. A betűknek és a
könyveknek majdnem olyan fon
tos szerepük van a belső kíilakj
tásában mint az érzelmek iskolá
jának. Egy Jó Péter számára az
élet nem kamaszcsinyek és ka
landok halmozása. A tudásszomj
hajtja. Az alulról feltörekvő em
berre legalább is kétszeres súly
lyal nehezedik a felelősségérzés

és annak mínden komolysága. Tu
datosabb benne az életrekészülő
dés, mint például Zoltiban, az
úrfinak született unokaöccsben.
Péter a gyerekszobát is a tudá
sával akarja pótolni.

Amikor Jó Péter kamaszéveinek
történetét még csak kóstolgattam,
alig tudtam legyűrni ';Ilagamban
a szociográfiai tanulmanyok f~l

kísértő ízét. Nem kirívóan, lll

kább csak a sorok között, de
van belőlük valami a regényben.
Később már kevésbbé zavar, in
kább úgy érezzük, hogy távlatot
nyit és mélyít s a regény is meg
bírja. Jó Péter élete csak így
bontakozik ki a maga valóságá
ban, csak így látunk bele igazi
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arcába. S ne Ieledjük el, hogy
ez 'a regény egy kicsit álarc is:
önéletrajzot takar.

Az egyetlen talán, amivel n~

hezen békül össze az ember Ne
meth László új regényében: a
stílusa. A regény hangját, színét,
hangulatát erősen lefojtják a túl
ságosan tömör, gondolkoztató
mondatok. Sokszor hiányzik belő

lük a lüktető ritmus, meaterkél
tek és modorosak. Nem tárulnak
ki, nem kínálják oda a belőlük

feltörő érzést és gondolatot. Az
essay-író Németh László fűsze

res szavaiból csak itt-ott csillan
meg valami. Igaz, hogy amott
talán még forrongó volt ez a
stílus, itt higgadtabb. de nehéz
kesebb s míntha fénytelenebb is
volna. A komoly élményt jelentő

téma mellett hiányzik az a stí
lusélmény, amelyet joggal. elyár.
nánk Németh László regenyetől.

Varjas Béla.

LIN YUTANG: MI KINAlAK.
Fordította Benedek Marcell. (Ré
vaí.) A technika valószínűtlenül

lecsökkentette a földrajzi távol
ságokat. A térkép összezsugoro
dott, esztendők helyett légi órák
ban beszélünk, világrészekben
gondolkodunk. De vajjon csök
kent-e a távolság ember és em
ber nemzet és nemzet között?
Mit' tudunk egymásról? Jobban
ismerjük egymást, mióta köze~i

szomszédok lettünk valamennyi
en? Civakodni mindenesetre o
lyan jól megtanultunk, .akár
egy pesti bérház lakói. S aligha
nem ugyanazon okból, mint ők:

nem ismerjük egymást. Egész tu
dásunk csak napihír, utazási rek
lám és politika. újabban nemze
teket jelölünk meg egyetlen .po
litikai fogalommal, melynek Iga
zi tartalmát is alig ismerjük. S
a mögötte élő, dolgozó, a törté
nelem hétköznapjait morzsolgató
emberrlii nem tudunk semmit
A nemzetek békésebb atmoszfé
ra után sóvárognak, telve vannak
jószándékkal és a kölcsönös meg
békélés vágyával, de békés lég-
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kör csak megértés útján jöhet
létre. Ezt a megértést munkálja
Lin Yutang bölcs s ragyogóan
elmés könyve. Alig van ma Kí
nának, a Bölcs öregnek, nála
hivatottabb tolmácsa. Lin Yu
tang, a "mosolygó bölcs", való
ban a szív dobbanásával érzi s a
lélek szemével látja népét. A
legnagyobb tárgyilagossággal s a
legmélyebb szeretettel szól róla.
Hibáit nem titkolja, erényeit
nem túlozza. Nem történelmet ír,
nem is szoeiolögíát, tartózkodik
a néprajzi leírásoktél. De a kí
nai ember lelkét, jellemét, élet
ideáljait, tudományának, ősi kul
túrajának és analfabetizmusának
titkát, szerelmét és vallását a
lábelkötéstől a taoizmusig, egész
életét és szellemiségét igyekszik
megmagyarázni. Bármiről ír, cél
ja sohasem tudományos cél,
mégkevésbbé politikai. Mindíg az
embert, az ismeretlen vagy fél
reismert kínai embert magyaráz
za, férfiak gondját és asszonyok
sírását, mert - mint ő maga
mondja - csakis ezekből ismer
hetünk meg igazán egy nemze
tet.

Könyve két részre tagozódik.
Az elsőben a kínai emberrel, a
másodikban a kínai élettel, an
nak lelki és szellemi produktu
maival foglalkozik. Mindkét részt
prológussal vezeti be s e proló
gusok önmagukban is mestermű

vek. A bíráló kénytelen tartóz
kodni az idézetektől, mert fél,
ha egyszer belefogna, legszíve
sebben az egész könyvet idemá
solná. Lin Yutang könyve élmény
lesz mindazok számára, akik
hisznek még az emberi szellem
átütő erejében s akik elég tár
gyilagosak ahhoz, hogy elvenat
koztassák az embert a róla alko
tott politikai tévképzetektől. Akik
nem az okos emberi vélemények
ben, hanem az igazságban bíznak.
S akiben megvan még az az egy
szerű, józan ész, amely közmon
dásos volt a régi Kínában, de
ami - Ling Yutang szerint 
világszerte olyan ritka dologgá
vált manapság.
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Dícséret illeti meg a kiadót a
könyv művészí szépségű kiállí-
tásáért, valamint Benedek Mar
cellt az élvezetes fordításért.

Déchy Liane.

DAPH NE DU MAURIER: A
MANDERLEY-HÁZ ASSZONYA.
Fordította Ruzicska Mária. (Sin
ger és Wolfner.) Akik megcső

mörlöttek az akcióban szegény
analitikus regényektől, bőséges

kárpótlást találnak ebben az an
gol társadalmi regényben. Bő

vérű mese keretében tárul fel
az angol felső tízezrek élete. A
kép, melyet az írénő jóvoltából
e kiváltságos osztálynak a for
maságok merev és nyűgös pán
célzata mögött lappangó válilá
gáról kapunk, tagadhatatlanul
érdekfeszítő s az ügyes meseszö
vés még fokozza a hatást. Az
olvasó, aki nem szereti, ha az író
munkára fogja őt, meggondol
koztatja, állásfoglalásra kény
szeríti, simán bekapja majd a
horgot s észre sem veszi, hogy
az izgalmas történések csalétke
csupán arra való, hogy eltérítse
fígyelmét a mélyebben rejlő hi
báktól, alélektaní gixerektől és
logikai bukfencektől, melyek e
testes könyvet alapjaiban ve
szélyeztetik. Du Maurier nagy
szerűen ért a szükséges légkör
megteremtéséhez, művészi fi
nomsággal varázsolja elénk a
Manderley-i kastély s általában
az angol táj s a vidéki élet sa
[átos légkörét. Pontos és követ
kezetes jellemrajzot ad hösnőjé

ről, a második feleségről, e
gyermekíen félénk, vergődő asz
szonyról, akit napjában százszor
is megsebez a láthatatlan múlt,
a halott első feleség szüntelen
érezhető, gyötrelmes emléke. A
férfi lelkét azonban nem ismeri.
A rokonszenvesnek rajzolt férj
alakja képtelen papiros-figura
Róla a regény végefelé derül
csak ki, hogy voltaképpen első

feleségének - gyilkosa. S mily
körültekintő, hidegvérű gyilkos l
Ez már nem mínősíthető holmi
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kis félrecsúszásnak, melyet egy
kevésbbé kényes ítéletű társada
lom talán szankeíonál, A társa
dalmi morál szemhunyó és tá
githató. Sok mindent nem vesz
tudomásul, vagy rövid neheztelés
után elfeled. Csak a külsőségek

ellen vétőket bélyegzi meg, de
azokat aztán ritka kíméletlen
séggel. A gyilkosság azonban,
bármi legyen is indokolása, nem
sorolható a társadalmi elsiklá
sok közé. Du Maurier hősének

tettét ilyen "szerencsétlen mellé
fogássá" jelentékteleníti, egy
szerű botlássá, kellemetlen eset
té, mely könnyen végzetessé vál
hatott volna. Ez a beállítás nem
csak erkölcsileg elfogadhatatlan,
de lélektani szempontból is sú
lyos tévedés. Nem hisszük, hogy
a konzervativ angol Castle-ok
világában, műkincsek és tradící
ók közt nevelkedett s a regény
ben is puritánnak rajzolt embe
rek között akadna, aki oly meg
fontolt nyugalommal eszközölné
hűtlen felesége meggyilkolását,
mint egy cipővásárlást a Bond
Street-en vagy egy játszma bil
liardot megszokott klubjában. Ha
az irónő Maxim-ot, a gyilkos
férjet tompult idegzetű, közö
nyös bűnözőnek állítaná be, azt
mondanám, mesteri rajzát adta
e felelőtlen, degenerált tipusnak.
De a regény Maxim-ja nem bű

nöző, ellenkezőleg, valami elfa
csarodott romantika gáncsnélkü
li lovagja. Közönye nem elvete
mültség, hanem a jellemrajz 10
gikátlansága. Rokonszenves lé
nyéhez sehogyan sem illik az a
möd, ahogyan szerencsétlen há
zasságának véget vet, s még ke
vésbbé az ft körmönfont, jól kl
téveszti a kontinens tájékozatlan
nek jogi következményei alól ki.
búvik. A lelkifurdalást egyálta
lán nem ismeri. Vajjon az írőnő

megijedt témájának váratlan sú
lyától? S inkább visszakanyaro
dott a romantikának ama vesze
delmes válfaj ához, mely nem a
szárnyaló képzelet szülötte, ha
nem az irodalmi lustaságé? Az
irónő felelőtlen. Ezzel a hamis
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beállítással veszedelmesen Illeg·
téveszti a kontinens tájékozatlan
olvasóit, akik talán csakugyan el
hiszik majd Du Maurier regénye
alapján, hogy az angol jogászvi
lág csupa bosszantóan együgyü
és részrehajló emberekből áll,
akik az előkelő gyilkosokat álta
lában futni hagyják. Ez a fele
lőtlenség annál súlyosabb, mert
Du Maurier tehetséges, és mind
végig irodalmi eszközökkel dol
gozik. Nem Maxim, e képtelen
regényhős: az irónő volt az, aki
nem merte vállalni problémája
nak lélektani következményeit.

Korunknak, sajnos, úgyis leg
jellemzőbb tünete a lelkiismere
ti felelőtlenség. Ezt a felelőt

lenséget irodalmi eszközökkel
felmagasztositani legalább akko
ra bűn, mint a felelősséget íro
dalmiatlan eszközökkel világgá
kiabálni.

Déchy Liane.

KOSARYNÉ RÉZ LOLA: A
FöLD KöDÉBEN (Singer és
Wolfner.) Regény? keretes el·
beszélés? az Anydnak lelki ke
resztmetszete? Hra? Meghat,
érdeket keltő eseményt is ad,
itt-ott drámaivá feszül, de vala
mi mégis nagyon hiányzik belö
le. Nagyon sok és nagyon kevés
egyszerre. Az anyák és a lányok
megkönnyezik a szegény Rozálka
kálváriás életét; mert az anyák
szomorú-szép emlékeikre gondol
nak vissza. Ezek a sorok minden
anyának lepecsételt titkait pat
tantják fel. És könnyezni kezde
nek a lányok is: ez lesz a sor
sunk ...

1. Igy ldtjdk a nDk: Kosáryné
Réz Lola a nők írója, a sokrétű

és komplex női lélek búvárlöja.
Új könyvével eleven rétegek mé
lyéig nyúl le, meghatóan és át
éléssel. Egy-egy sejtetés Iopöd
zik bele a meleg és véres leírá
sok közé, egy-egy megjegyzés,
mely csak az asszonyok értöbb és
érzöbb szivéhez szól. Asszonyok,
lányok, olvassátok ezt a könyvet,
mert élmény és enyhülés.
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2. Szdl .a kritikus és kérdez: A
könyv valóban meghat, ösztönös
merészségeivel, cikornyátlan li
rájával. Még a henyeségek is
megbocsáthatók. De: hol van az
a súly, mely a csorduló líra réte
gei alá húzza le az elmélyedő

lelkeket? Hol az a tárgyi indi
ték, mely személyi ügynél többé
tenné az egész könyvet? Miért
válik helyenként ércessé a nyelv,
mikor a vízlék ködös és elomló
súlytalanságát akarja érzékeltet
ni? És miért ilyen bántóan ol
vad össze a valóság és a képzele
ti játék? Néha az az ember ér
zése, míntha valami sűrű, vízi
ós ködben belebotlanék egy go
romba sziklába. Vagy érdem ez?
Müvészetnek tudjuk-e be, ha az
írönö beleapplíkálja a képzelétbe
a valóságot és a valóság világá
nak a hitelességét a képzelet fe
lelőtlen játékával csorbítja meg?
A részletek ; költészet. Az egész: ?

De a könyvben mindig van va
lami érték: egy fínom asszony
szív áradó melegsége és eszmél
tető bölcsesége.

Baráth Ferenc

A BREVIARIUM HIMNUSZAI.
Az Anyaszentegyház középkori
himnuszai a Teremtő és a te
remtmény közti távolságot akar
ják áthídalní, a mennyei világot
emberi szavakkal megközelíteni
s a lélek legmélyebb kincseit
bányásszák elő, hogy ragyogó
keretbe ötvözve maradandó érté.
keivé váljanak az Istenhez for
duló hívőknek. A sorok szinte
lehelik magukból azt a légkört,
melyben születtek, a keresztény
ség korai századainak misztikus
világát, míkor Isten az ember
számára valóban központ volt,
mikor a mindennapí élet a
liturgia szerint igazodott s ami
kor a legnagyobb dicsőségnekazt
ismerték el, ha egy hívő élet
szentségét vértanúság koronázta.
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A himnuszök eredeti szerzöi
közül a legtöbb vitás, igen so
kan belőlük homályba vesztek s
érdemüknek már csak Isten a
tudója. A följegyzettek között a
zonban ragyogó nevek vannak:
olyanoké, akik valóságos védő

bástyái voltak az egyház tanaí
nak, mint Szent Ambrus, Nugy
Szent Gergely, Aquinói Szent
Tamás és mások. ök formálták a
magány és visszavonultság órái
ban a maguk és a hívők áhitatát
hirnuszokká, költői ihletük és
lángoló tehetségük csodálatos esz
közeivel.

A himnuszok azonban az Egy
ház örök nyelvén, latinul íródtak
s igya magyar közönség nagyré
sze nyelvi okokból nem férhetett
hozzájuk. Ezen akart segíteni a
Szal~zi Művek, amikor népszerű,
olcso kiadásban és mégis első
rendű fordításban közrebocsátott
két kis kötetet. "A Breviárium
Himnuszai" címen. Fordításukkal
Szirmai Borbálát bízta meg, aki
nemcsak különleges interpretáló
készséggel rendelkezik, hanem
teljesen átérezte azt a nagy fel
adatot, mely e megbizatással reá
hárult.. A szakértők minden elis
merésére számot tarthat. mert a
középkor szellemiségének eme
kincseit nem volt könnyű dolo"
nyelvünk szűkebb keretéin belül
úgy vísszaadni, hogy az ne csu
pán csorbítatlan műíordítás le
gyen, hanem azt a megmagyaráz,
hatatlan lenyügöző erőt és mély
áhítatot is kiárassza, mely ezek.
nek a himnuszoknak íö-iellegze
tessége.

Ilyen tolmácsolásban a himnu
szok a ma nyugtalan és agyon
?a.iszolt emberének is azt fogják
jelenteni, amit a középkor hívői

nek jelentettek: a költői szépsé
gü külső formán keresztül a föld
höztapadt ember közelebb jut az
égiekhez.
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•72. jólékonycélú m. kir.
állami sorsjálék

Főnyeremény 40.000 arallypengő

19·600 nyeremény 288.000 pengő értékben!

NYEREMÉNYEK:
20.000 ar. P.
10.000 ar. P.

2-szer 5.000 ar. P. 4-szer 2.500 ar. P.
6-szor 2.000 ar. P. 22-szer 1.000 ar. P.
és még számos nagyobb és kisebb nyere
mény, melyeket mind készpénzben fizetnek ki

Húzás június 6-án

SORSJEGYÁRAK :
egész: ar. P 6'- Iéi: ar. P 3'-

A lIyereméllyek számái és összegél a
mullhoz képesi emellük.

Kapható minden osztálysorsjegyfőárusítónál valamint az összes
dohánytőzsdékben. Postai rendeléseket a pénz előzetes beküldése
után azonnal teljesít a székesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság,

Budapest, V., Szalay-utca 10. •

A székesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság felkéri az igen tisztelt
közönséget, hogy aki a címére küldött állami sorsjegyet megtartja,
annak árát a postatakarékpénztári befizetési lap felhasználásával
egyenlítse ki. Aki a sorsjegyet nem kívánja megtartaní. szívesked
jék azt a mellékelt portómentes válaszboríték felhasználásával visz.
szaküldeni oda, ahonnét érkezett. Az államsorsjáték jótékony célt
szolgál, s aki a megtartani nem kívánt sorsjegyet nem küldi vissza,
a jótékony célt károsítja meg. A sorsjegyek visszaküldése díjtalan.

Teljesen zajtalanul dolgozik
az újrendszerü

conTlnenTAL-SILenTA
IR6Gép!

Az írógéptechníka csodája!
Kérje dijtalan bemutatását a vezérképviselettöl:

GOY ÉS KOVALSZKY
Budapest, V., Nádor-u. 11.

Felel61 szerkelztó él kiadó: Dr. POliOnyi László.
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