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GIOVANNI PAPINI

KAIFÁS BOSSZÚJA

Kaifás, a zsidó nép főpapja még komorabb arccal és keserűbb

szívvel tért haza villájába, mely a Rossz Tanács nevet viselte,
mint reggel a Templomba menet. A harmincegyedik év egyik
április estéje volt.

Voltaképpen már hosszabb ideje annak, hogy régi nyu
galmát és kiegyensúlyozottságát elvesztette. Pontosan akkor
történt ez, amikor keresztre feszítették azt a Galileából jött
népbolondító és istenkáromló Messiást, akit mindig egy cso
mó csavargó követett. Attól a naptól kezdve a római helytartó
még hidegebb fölénnyel viseltetett vele szemben mint annak
előtte. A népből is sokan kevesebb tisztelettel forgolódtak kö
rülötte, mintha hallgatólagosan hibáztatták volna valamiért,
amit nem mertek nyiltan a szemébe vágni. Sőt még a Szan
hedrin néhány tagja is, mint például Arimathiai József, néha
bizonyos tévedésekre, már-már bekövetkezett [óslatokra, ho
mályos fenyegetésekre tett célzásokat előtte.

Kaifás állandóan azt hangoztatta előtte, hogy lelkiismere
te tiszta s ha a szükség úgy kívánná, ismét elvégezné azt a
fájdalmas feladatot; de éppen az lehetett s talán volt is a jele
kezdődő nyugtalanságának és félelmének, hogy minden reg
gel és este úgy érezte, fel kell oldoznia önmagát.

Arról is tudomása volt, hogy annak a názáreti Jézusnak
hívei nem nyugodtak meg vezérük halálában. Kezdetben szét
szóródtak és titkos helyeken bujtak meg, mint korbácstól való
félelmükben a kutyák, azután újból feltűntek, azt terjesztették
a nép között, hogy az elítélt fel fog támadni, és lassankint any
nyira jutottak merészségükben, hogy minden félelem nélkül
beszéltek a népnek a városok terein és a templom belső ud
varában.

Kaifás szerint ezek az emberek hibbanteszű szélhámosok
vagycsalásra hajlamos futóbolondok. Jelentéktelen, megve
tendő népség, de veszélyes is lehet, mert fellázíthatja a lakos
ság alját. Egy alkalommal Pilátussal akart erről beszélni, de
a helytartó csak nevetett:

- Keresztre akartad feszítettui a zsidók királyát és most
csodálkozol, hogy hívei bosszúra gondolnak?

Kaifás, aki jobban ismerte fajtáját mint a római helytartó,
semmi kedvet sem érzett ahhoz, hogy tréfának vegye ezt a
folytonosan növekvő eretnek-mozgalmat. Azonkívül, a kérdé
ses napon az állítólagos Király vad hívei még a szokásosnál
iq súlyosabb zavargást rendeztek, amellyel foglalkozniok kel
lett mindazoknak, akik felelősek Jeruzsálem nyugalmáért.
Egy öreg halász, a Péternek nevezett Simon, aki úgy látszik
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vezetője volt annak a csoportnak, mely Jézust vallotta vezé
réül, állítólag csodálatos módon meggyógyított egy szegény
sánta embert, aki hosszú idő óta a Templom bejárata előtt

koldult. Ez a Péter és János nevü társa arra használta fel az
állítólagos csodát, hogy a templom környékén ténfergő nap
lopókhoz és kíváncsiakhoz beszédet intézzen, szidalmazva a
törvényes vallásos vezetőket. Amint az az újdonságra éhes
csőcseléknél gyakran megtörténik, számos fanatikus helyeselt
és tapsolt, amikor az ostoba szónoklatok elhangzottak, sőt so
kan harsány hangon kérték, vegyék fel őket abba a lehetetlen
szektába. A nagy zajongásra néhány pap kisietett a Templom
ból fegyveres őrök kíséretében, megnézni, mi történt kint.
l\1ihelyt tudomást szereztek a botrányról és a veszélyről. el
fogatták a két lázítót és szétszórták a csőcseléket. Kaifás, aki
nek azonnal jelentették a dolgot, helyeselte Péter és János be
börtönzését, de belül elégedetlenséget és nyugtalanságot ér
zett. Az eset alkonyat után történt, ezért már nem lehetett ítél
kezni a két letartóztatott ember felett, amint azt egyesek sze
rették volna. Kaifás intézkedésére mindent másnapra kellett
halasztani.

Gondterhes arccal s ellentétes gondolatoktól gyötörve tért
haza. Hogyan lehetne legbiztosabban letörni, s ha még lehet:
teljesen elfojtani ezt az eszelősök által felidézett mozgalmat?
A vezetők kivégzése gyökeres megoldásnak látszott, de nem
hozta meg a kívánt eredményt. Jézus keresztrefeszítése még
erősebb lángra lobbantotta társai hevét és ragaszkodását; ami
kor Istvánt nemrégen megkövezték, a szakadárokhoz újak
csatlakozak. Minha a vér, ahelyett, hogy kioltaná, még élesz
tené ezt a gyászos tűzvészt.

A Tóra néhány mestere és maga Gamaliel is, - jóllehet
farizeus volt - inkább az engedékenység felé hajolt, arra
számítva, hogya mozgalom önmagától hamar megszűnik, ha
nem vesznek tudomást és nem törődnek vele. Az üldözteté
sek - mondták - megmutatják, hogy az uralmon lévők fél
nek, s következésképpen növelik bátorságát és táplálják lel
kesedését azoknak, akiket üldöznek. Jobb úgy tenni, mintha
nem vennének észre semmit; titokban azonban őrködni kell,
amíg ez a gyerekes ízgés-mozgás magától lecsillapodik.

Ezek az érvek nem tudták teljesen meggyőzni Kaifást, de
másrészről el kellett ismernie, hogya vérontásnak nem volt
semmi haszna. Sőt éppen az csinált a botrányból valóságos
lázadást.

Azon az estén Kaifás az ellentétes érveket, az egymásnak
ellentmondó módszereket, a lehetséges megoldásokat forgatta
fejében. A két főbűnös tömlöcben van, reggel a Szanhedrin
ítélkezni fog felettük. Hogyan fognak vajjon viselkedni, mit
fognak mondani az ítélet órájában? Nem lenne jobb titokban
kihallgatni őket, tanúk nélkül, rábeszéléssel meggyőzni mind
kettőt s így kikerülni a pert, melynek kellemetlen következ
ményei lehetnek?
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Még nem volt éjjel. Kaifás gyors elhatározással egy szol
gát hívott és átadta neki a Templom őréhez intézett parancs
levelet : az este letartóztatott két foglyot erős őrizet mellett
azonnal hozzák a "Rossz Tanács" villába.

2.

Egy órával később Péter és János Kaifás előtt állt a
"Rossz Tanács" villában, A főpap kiküldte szobájából a kato
nákat, akik azokat idehozták, és hosszú ideig szótlanul szem
lélte a két vádlottat.

Péter középkorú férfi volt, de öregebbnek látszott: bo
zontos szakállából és gyűrűs hajából a hattyú lassan kiűzte

a hollót. Nagy, erős, határozott, méltóságteljes volt, mint egy
hegyi fejedelem, akit valami természetfeletti látomás prófé
tává magasztosított. Magabiztosan, a nyilvánvalóság gránit
szilárdságában, nem úgy nézett a főpapra, mint vádlott a bí
róra, hanem mint költő nézhet a másolóra.

János teljesen más volt. Sápadt arc, szőke haj, karcsúság,
könnyűség, ragyogó szem, mely állandóan a mennybolton és
Istenén pihent. Arcáról derűs és alázatos szelídség áradt, de
a nyugalom mögött sejteni lehetett a tüzet, és azt, hogy ennek
a szelídségnek forrása nem a szolgai félelem, hanem a min
dent elemésztő tűz. János földrehullt angyalnak látszott, de
nem gőg vagy büntetés taszította le, hanem az isteni könyörü
letesség lendülete.

Kaifás hol az egyikre, hol a másikra nézett, némán és
sokkal tétovázóbbnak és zavartabbnak látszott mint ők.

- üljetek le - mondta végül.
Lesütötte szemét, összekulcsolta kezét és lassan meg

szólalt:
- Ne gondoljátok, hogy ellenségeitek egyike előtt álltok.

Nem a bíró hivatott benneteket, hanem a nép atyja, akinek
őrködnie kell gyermekeinek lelke felett. Talán tudjátok, hogy
nem én adtam ki ellenetek az elfogató parancsot. Másrészt azt
jelentették nekem, hogy zavargást rendeztetek, káromló el
képzeléseket terjesztettetek a nép között ...

- Kaifás, jól tudod, - vágott közbe Péter - hogy nem
vagyunk se megszállottak, se részegek. Nem mi találtuk ki,
hogy Jézus feltámadt, számtalan tanu tudja ezt bizonyítani. Az
sem hazugság vagy hallucináció, hanem igazság, melyről egész
Jeruzsálem beszél, hogya szegény sánta, aki Jézus nevének
említésére gyógyult meg, most ugrál és táncol!

- Péter, Péter, ne légy ilyen dicsekvő és heves - foly
tatta Kaifás kissé emeltebb hangon. - Rögtön rátérünk min
denre. Először is azt akartam nektek mondani, hogy nem ál
lok olyan messze hitetektől, amint azt talán ti hiszitek.

- Te? - kiáltott fel János. - Te? Te, aki a többiek
előtt és mindenkinél jobban követelted, hogy Mesteremet ke
resztre feszítsék? I
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- Te még csaknem gyerek vagy, János, és nem értesz
bizonyos dolgokat. Hallgassatok meg engem türelmesen, ne
szóljatok közbe. Nem parancsolta meg mesteretek, hogy ha
egy ember egy órán át untat benneteket, kísérj étek még két
óra hosszát?

- Tudjátok ti, mit jelentettem én kí a papok és írástudók
gyűlésén. mely ebben a házban folyt le, hogy Jézustok sorsa
eldőljön? Mindenki lázadásról, veszélyről, rómaiakról és más
politikai jelentéktelenségekről beszélt, És én akkor így szól
tam: nem érzitek, hogy egyetlen egy embernek kell meghal
nia az egész népért, sőt még azért is, hogy Istennek ma szét
szórt gyermekei egyesüljenek.

- Úgy érzem, ti sem értitek, hogy beszédem voltaképpen
összefoglalása volt mindannak, amit Jézus önmagáról mon
dott. Talán nem azért jött, hogy megfizessen az egész nemze
tért, hogy megváltsa a nemzet bűneit, hogy mindenkiért meg
haljon, hogy halálával mindenkit feltámasszon ? Nem mond
tam el mindent, de megvilágosítottam a lényeget: tudniillik
azt, hogy egy embernek meg kell halnia, mert a többieket ez
váltja meg. Jézus nem vonta ki magát hatáskötöm alól: tudta,
hogy úgy kell cselekednem, amint cselekedtem. Végrehajtot
tam, amit óhajtott; segítségére voltam, hogy elvégezze művét,

amelyért közénk jött. Mi ketten - Jézus és én - lényegében
ugyanazt akartuk, de ti vakok, ti nem láttátok, hogy Jézusnak
szüksége volt rám, éppúgy, mint nektek és a világnak szüksé
ge volt Jézusra. Nincs elítélt bíró nélkül, nincs kínhalál hóhér
nélkül; nem lehet Istennek áldozatot bemutatni pap nélkül.

Ha a Megváltás, amelyben ti hisztek, valóság, ha szükség
volt rá, akkor én - éppenúgy mint Júdás és Pilátus - egyi
ke voltam azoknak a nélkülözhetetlen eszközöknek, melyek
ahhoz szükségesek, hogy az emberek bűne megváltassék. Ha
Krisztus Isten, akkor én munkatársa voltam Istennek. S ha
egyszer elvállaltam a megváltás művében ezt a szörnyű, el
rettentő szerepet, nektek szánakoznotok kellene rajtam, nem
pedig átkozni engem. Tudtam, mit csinálok: Jézust csak az
általa hirdetett elv alapján, vagyis saját törvénye nevében le
hetett halálra ítélni. És rám hárult a feladat, hogy kimondjam
a Szanhedrin előtt az általa kijelentett elvet, melyről így
mindnyájan tudomást szereztek azok, akik szavaimat hallgat
ták. Ezért minden felelősséget magamra vállalok. Teljes nyu
galommal elvállalhattam, hogya kiöntött vér a fejemre hull
jon. Ha csaló vére ez, Isten majd megjutalmaz, hogy megvéd
tem a Törvényt; ha Isten vére volt, Jézus tudja, hogy akarata
iránti fájdalmas tiszteletbőlontattamki. Ennek a vérnek min
denhogyan ki kellett ömölnie; de egyik esetben sem fog a fe
jemre hullni.

Beszédközben Kaifás míndjobban tűzbejött, a két fogoly
arcán pedig először a megdöbbenés, majd a hitetlenkedés s
végül a méltatlankodás árnyéka tükröződött.

- Meg akarsz téveszteni bennünket hazugságaiddal, - ki-
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áltott fel vadul Péter - azt hiszed, megzavarhatsz bennünket
álokoskodásaiddal. Egyszerű, igénytelen, tudatlan emberek
vagyunk, de a Lélek megvilágosította agyunkat s nem fogunk
beesui beszéded csapdáiba. Gyűlölted Jézust, féltél az Ember
Fiától, nem nyugodtál, amíg nem láttad, hogy keresztre feszí
tik. S mindezt nem a fájdalom és borzadály érzésével vitted
végbe, hanem ujjongó örömmel. Te Jézus ellensége vagy, s
így a mi ellenségünk is; nem hiszünk neked.

- Simon, Jónás fia, - válaszolt Kaifás nyugodtan - em-
lékezz csak vissza arra, hogy még maga a Mester is kárhoz
tatta túlságos hevességedet, hirtelen dührohamaidat. Hallgass
rám, ezt tanácslom neked. Tudod, hogy szadduceus vagyok s
így a farizeusok megvetnek. Hallottad valaha is, hogy Jézus
a szadduceusok ellen prédikált volna? S ezzel szemben, te is
tudod, hányszor kikelt a farizeusok ellen. Jézusnak és nekem
ugyanazok voltak az ellenségei. Nem voltunk tehát olyan távol
egymástól, amint azt ti gondoljátok. S ha ezt a bizonyítékot
kevésnek találod, itt van egy másik: a szadduceusok tanának
első pontja, amint azt ti is tudjátok, megköveteli a Régi Tör
vény teljes tiszteletét. Nos, mit mondott Az, akit ti Messiás
nak neveztek? "Nem azért jöttem, hogy megváltoztassam a
Törvényt; egy betűt sem akarok megváltoztatni atyáink Törvé
nyén." Ezen a ponton is ugyanazt vallom tehát, mint Jézus.

- Besúgöld félrevezettek - vágott vissza János. - Jézus
nem változtatta meg a Törvényt, de új Törvényt hirdetett,
mely tökéletessé teszi és megvilágítja a régit. És ez a Törvény
azt parancsolja, hogy hinni kell az örök életben, míg te, s ve
led együtt a szadduceusok, ti tagadjátok a feltámadást. Ez az
az új törvény: a szeretet és a megbocsájtás, te pedig keresztre
feszíttetted Jézust, megköveztetted Istvánt, bebörtönöztetted
Pétert. Nem tudunk hinni neked: a bosszú és a gyűlölet em
bere vagy.

Kaifás magabiztosan válaszolt.
- Hagyjuk a multat. Megmagyaráztam nektek, Jézust

azért itéltettem el, mert engedelmeskedni akartam az ő saját
- jóllehet hallgatólagos - parancsának. Ami István halálát
illeti, a felelősség nem engem terhel: a törvény tévedése
okozta. Ti börtönben vagytok, de még ma éjszaka kiengedhet
lek benneteket. S nemcsak szabadok lesztek, de új ruhákat
adnék nektek s mindegyiteknek száz ezüstpénzt, ha hajlandók
vagytok elhagyni holnap Jeruzsálemet s ha megesküsztök,
hogy sohasem fogtok beszélni vagy prédikálni Jézus nevé
ben.

Ezekre a szavakra a két apostol felpattant, haragtól lán
goló arccal és ajkuk ugyanazt kiáltotta:

- Távozz, Sátán! Távozz! A Sátán vagy, aki kisértésbe
akarod hozni a szolgákat, amint megkísértetted Uradat is. Meg
szerétnéd vásárolni lelkünket egy zacskó aprópénzért! Té
vedsz Sátán, Sátán fajzata. Jézust egy áruló adta el, de min
ket nem lehet megvásárolni. Megölethetsz bennünket, de
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minden aranyad kevés ahhoz, hogy megvedd tőlünk hitünket
a keresztrefeszített Messiásban. Krisztus az igaz Isten volt,

'az élő Isten igazi Krisztusa, te pedig nyomorult istengyilkos
vagy!

3.

Kaifás percről percre sápadtabb lett. Mégis, amikor Pé
ter végső szavai elhangzottak, úgy látszott, mintha az erős

aggastyán egész vére hirtelen az arcába tódult volna. Csupasz
és boltozatos homloka a kandeláber vörös fényénél vérvörös
lett. Két-három csepp hullt fehér ruhájára: verejték vagy
könny? E három férfi, anélkül hogy egymásra nézne, hosszú
ideig néma marad. János térdretett keze reszketett. Hallani
lehetett Péter nehéz lélegzetét, amint hatalmas mellkasa fel
alá járt.

Kaifás hirtelen felemelkedett. Mintha más valaki lett
volna, mint azelőtt. Arckifejezése teljesen megváltozott. Az
előbb idős és szomorú apának látszott, aki hajlandó nagylel
kűen megbocsájtani. Most egy szörnyű ráncos és ördögi ag
gastyánra emlékeztetett, arcán pedig a bor, vagy a gyűlölet

okozta természetellenes pír lángolt. S amikor megszólalt, re
kedt hangja halálhörgésre emlékeztetett:

- Istengyilkosság? Azt mondjátok, istengyilkos vagyok?
Biztosan tudjátok, hogy akit megöltem, Isten volt?

Egy pillanatra elhallgatott s csak lihegése hallatszott.
Majd folytatta:

- Azt gondoljátok, hogy csaló, álszent, hazug vagyok. Hát
jól A borzalomtól reszketni fogtok, ha meghalljátok a valósá
got, ti kutyák, akik azért csaholtok, hogy belétek ne harapja
nak. Felfedhetem előttetek titkomat: senki sem fog hinni nek
tek, ha elismétlitek.

Elhallgatott s szemét félig becsukta. Azután megint be
szélni kezdett:

- Biztosak vagytok abban, hogy Jézus Isten fia volt. Én
is tudtam ezt, én is megértettem. S éppen azért itéltettem ha
lálra, mert biztos voltam benne. Istengyilkos vagyok, amint
mondjátok, de nem vak és tudatlan istengyilkos.

"Te, Péter, te azt mondtad a népnek, hogy még maguk
a vezetők sem tudták, mit cselekszenek. Tévedtél vagy hazud
tál. Ha más nem is, én tudtam, mit csinálok. Pilátus így fe
lelt papjainak: "Amit irtam, megirtam". És én elismételhetern
nektek, ugyanazzal a biztonsággal, mint a rómaiak: amit tet
tem, megtettem.

"Igen, tudtam, hogy egy Istent itélek halálra, vagy ha
úgy akarjátok, az Isten fiát. Azok a szavak, amelyeket Krisz
tus a Golgotán mondott, a római katonákra vonatkoztak, akik
tudatlan végrehajtói voltak egy parancsnak, és talán a népre,
mely a három kereszt körül szitkozódott. Jézus tudta, hogy
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én mindent tudok, de nem volt képes kikerülni a számára el
rendelt sorsot.

"Látom arcotokon a megdöbbenés és a rettegés árnyékát.
És nincs annyi erőtök, hogy megkérdezzétek tőlem azt, ami
szíveteket nyomja és amit ajkatok nem tud kiejteni: "Miért
itélted őt el és végeztetted ki, ha tudtad, hogy Isten?

"Igen, Krisztustok Isten volt. De milyen Isten? Gondol
játok csak el egy pillanatra. Isten, aki azért jön, hogy meg
változtassa Atyjának Törvényét, azt a törvényt, amelyet őriz

nem s megvédenem kellett és kell mindenkivel szemben és
mindenki ellen. Olyan Isten volt, aki ahelyett hogy teljes di
csőségében jelenne meg népe előtt, hogy kiszabadítsa az el
nyomatásból és a föld összes birodalma fölé emelje, közönsé
ges ács képében jelenik meg a földön, aki tiszteli Cézárt és
aki nem is gondol testvérei felszabadítására és naggyá téte
lére.

"Atyja a pátriárkák, harcosok, papok társaságát kedvelte.
Fia pedig a plebejusokat, betegeket, koldusokat, gyengéket
pártfogolja. Miért nem jött el hozzám, ahhoz, aki a nép hitét
és hagyományát képviseli, és aki meg tudta volna érteni leg
fenségesebb kinyilatkoztatásait is, sokkal jobban, mint a ha
lászok és csavargók? Nem értettétek meg, hogy irigy voltam,
fájdalmasan irigy? És ugyan kire? Hozzátok hasonló tizenkét
tudatlanra!

"De ez nem elég. Gazdag vagyok és Istenetek a szegény
séget dicsőítette; tudós vagyok és Ő többre tartotta a gyerme
keket az irástudóknál és a mestereknél; a Templom feje va
gyok és Jézus el akarta azt pusztítani. Minden szava tőrdöfés

volt számomra, minden igérete veszély. .
"Isten volt, de úgy viselkedett, mintha ellenségem lenne,

nekem, aki addig Jehova legfőbb képviselője voltam a földön.
És még mindig nem értitek; hogy gyűlölnöm kellett őt és lé
nyem minden idegszála arra ösztönzött. hogy megsemmisít
sem őt? Tudjátok meg egyszer s mindenkorra: a Keresztrefe
szítés nem tévedés volt, hanem bosszú.

"Én ember vagyok, Ő pedig Isten. Azt mondhatjátok, hogy
a küzdelem egyenlőtlen, lehetetlen, esztelen. Mindegy! Van
bennem valami azokból a titánokból. akiket a görögök meséi
dicsőítenek. Jákob egy egész éjjel küzdött Isten ellen, de nem
tudott föléje kerekedni. Nekem sikerült megölnöm őt.

"Van fogalmatok arról, milyen szörnyű öröm, részegítő

gőg az, ha valaki halandó embernek tudja magát és mégis
kezei közt érzi egy Isten életét? Előttem senkinek sem ada
tott az meg, - még egy pillanatra sem - ez a kimondhatatlan
és végtelen hatalom. És, azt hiszem, ember sohasem fogja
mégegyszer azt érezni, amit én éreztem: a földön élni és el
itélni az Eget; teremtmény lenni és megölni a Teremtőt. Az
egész emberi nem fölött vagyok: az egyetlen, aki halálra mert
ítélni egy Istent. Az egyetlen vagyok és ez az egyetlen ember
leszek.
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De ti szegény és nyomoruságos kis szellemek, ti nem
tudjátok megérteni kétségbeesett és mégis boldog lelkesült
ségemet. Sápadoztok és remegtek, megborzongtok; talán nem
hisztek fületeknek s bizonyára azt képzelitek, hogy hirtelen
megőrültem, vagy a Sátán bújt belém.

"Nem, ti nem értitek, nem is érthetitek, nem is fogjátok
sohasem érteni ezt. Ügye, azt hiszitek, hogy Jézus Isten volt?
Mi meglepő van tehát abban, hogy én is ezt hittem? Végtére
is, mindhárman judeaiak vagyunk.

"S hogy megtehessem az istengyilkosságot, maga Isten is
segítségemre volt, mert kezem közé került és alávetette magát
itéletemnek. Meg akart halni, azért jött, hogy meghaljon, s
én szívesen engedelmeskedtem neki, vad elégtétellel, mert
így akartam bosszut állni sértéseiért és a nekem okozott szen
vedésekért. Nekem is megvolt s még ma is tart a kínszenve
désem. Szegek és vér nélküli kínszenvedés ez, de talán épp
olyan szörnyű.

"Azt hiszitek, hogy szörnyen megbünhődöm majd a más
világon? Honnan tudjátok? Nem mondta Jézus, hogy meg
bocsájt hóhéraínak? Nem jelentette ki, hogy aki Atyjának
akaratát követi, megmenekszik? És vajjon nem éppen Atyjá
nak akarata volt az, amint ti is mondjátok, hogy Fiát elfog
ják és kivégezzék, mert vérével kell megváltania az embere
ket? Ki vethetné ezt szememre? Ki büntethetne ezért meg?

A beszéd hevében Kaifás arca egészen görcsös lett. Mint
ha egy megszállott sötét álarcában vergődne a láthatatlan
ellen.

A Főpap hirtelen ledobta magát, arccal a földnek. S így
maradt, mozdulatlanul, mintha némán bocsánatot kérne a két
kővé vált apostoltól.

Végh György fordítása.

FODOR JÓZSEF: ,
MIND TISZTABBAN

Mind tisztábban itt a lángban
Csengetem fényes vidáman
Lelkemet.
Megpróbált tűz szenvedésed,
Most hozod a békességet,
Szeretet.

Vágyak, dühök leomolnak,
Hiúságok nem rabolnak
Engemet.
Vinni jobbratört hevemmel,
Megnyugodva emelem fel
Szememet.
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Mi van itt, már látva látom,
Megzavaró, sok vad álom
Odalett.
'Ami van még: fagy jak, égjek
Csak tisztába jutni, lélek,
Teveled!
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POSSONYI LASZLÓ:

SHATAKIN.y.

Borgida lakása egy régi, sárgárafestett ház első emeletét fog
lalta el. Lent a földszinten egy aranyműves és egy esernyőké

szítő boltja mellett csak az ő két irodai helyisége foglalt he
lyet. Más lakó nem volt a házban. Idegenek nem is jutottak
tovább a házban a földszintnél. Ebben a homályos udvari la
kásban fogadta mindig klienseit, ahol minden kopott, egy
szerű, poros és hivatalszagú volt. Még Shatakin, a bojtárja
sem volt fent sohasem az igazi lakásában, pedig már hatodik
éve szolgálta őt ez az élelmes, nagyon is használható fiatal
ember.

"Hogy csodálkozik majd, ha ide feljön" - gondolta az
öreg Borgida és elmosolyodott. "Hja, meg kell neki mutatni,
mi mindent nyerhet, ha jól dolgozik ..."

A három régies szárnyasajtót, amely a négy utcai szobát
összekötötte, szélesre tárta és felgyújtotta az összes csilláro
kat. Igy a lakás csupa aranyos-bordó csillogás volt. A négy
szoba padlóját sötétvörös velúrszerű szőnyeg takarta el vas
tagon. A szőnyegek alatt csak gyalult hajópadló volt és Bor
gida ahelyett, hogy parkettet rakatott volna a régi házba,
amely úgysem volt az övé, inkább beszőnyegeztette az egész
lakást, hogy egy tenyérnyi se látszödjék ki a padlóból. Sze
rette a régi bútorokat, a szép szőnyegeket, de az amúgy is tar
ka keleti szőnyegeket is erre a mélyvörös alapra fektette, hogy
még tarkább, puhább nesztelenebb világ fogja körül. Az egy
szerűen fehérre meszelt falakat is szinte túlgazdagon akasz
totta tele szenvedélyesen szeretett képeivel s ezeket a képe
ket divatjamúlt széles, sokcirádás aranyrámákba foglalta.
Voltak nagy képei, amelyek kétaraszos rámákban állottak, de
a legkisebb festményt is tenyérnyi keret fogta körül. Lakása
az ízléstelenség határvonalán járt ugyan, de a képek jósága,
a mélytónusúra barnult régi mesterművek mégis zavarba hoz
ták a felületesen ítélkezőt, mert az egész berendezésben mé
gis sok volt az egyéni ízlés és a túlzsufoltságban is volt rend
szer. A régi szekrényeken sok ezüstholmi csillogott, a kima
radó falrészek előtt pedig simára politúrozott szekrénykékben
állott az öregúr érem- és karneagyűjteménye. Egyik-másik
szekrényke homályosabb sarkokba került és nemrégiben
ezekbe apró égőket szereltetett. Almatlan éjszakáín ugyanis
gyertyafény mellett gyönyörködött sokszor kincseiben, de félt,

* Részlet a szerző áprilisban megjelenő "Az árnyék" című re
gényéből, amely a Keleti tenger egyik apró kis államában játszódik.
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hogy egyszer tüzet fog valami a lakásban. Ezért szánta el ma
gát erre az újításra. Most kis gondolkozás után az apró szek
rénykéket is sorra kivilágította és felgyújtotta a falikarokat a
képek között. Néhány kiabálóbb tónusú kép ugyan tökélete
sen elveszett így a sokfelől reábocsájtott fényben, de Shatakin
művészi érzékéről Borgida amugy sem volt túlságosan nagy
véleménnyel. Sokkal valószínűbbnek tartotta, hogy inkább a
sok csillogás kápráztatja majd el.

Szürke suhogó redingootjában Borgida volt a legszeré
nyebb "darab" ebben a túlzsúfolt lakásban. A képeit nézte
fel s alá jártában s műérzékét az igazolta csak, hogy sajátma
gát mindig szürkébe öltöztette. Igy legalább volt egy megnyug
tató pont is eközt a sok arany-tarka villódzás közt. Nézegette
a képeket, melyiket vigye el, ha sikerül Anniet felmentetnie
és külföldre vinnie. A kis képek voltak csak igazán értékesek,
régi flamand mesterek munkái, Ezek ráma nélkül, belső fa
keretükről is lecsavarva néhány bőrönd oldalfalába beledol
gozhatók. A nagyok elviteléről persze nem lehet szó, de eze
kért nem is olyan nagy kár. Legtöbbje Delacroix-utánzat: har
sogó, romantikus színek, várostromok, véres jelenetek, bib
liai képek, de nem igazi mesterek munkái. Egyik-másik egész
falat betölt túlméretezett rámájában, ez a Holofernes itt, ahogy
fej nélkül fekszik sátrának pamlagán, embernagyságú s Judit
most surran ki a sátorból fejével ... Shatakin persze azt hiszi
majd, ez mind között a legértékesebb. Csak minél jobban va
kuljon el a fiú, akkor mindenre kaphatóvá válik, vagy irígy
sége viszi majd a kívánt útra.

Borgida foglalkozott kabalával is egyidőben, Pythagoras
számértékrendszerével és a nevek titkos jelentésével. Ezt a
Shatakint is azért fogadta meg, mert érezte, hogy mindenre
használható lesz. Hisz ha néhány betűt kihagyunk, a nevéből

megkapjuk a Sátán nevét, nemcsak a kígyószerűen görbülő

s-ben, hanem egész terjedelmében. És eddig meg is felelt a
fiú minden várakozásának. A nevét is ügyesen csonkította
meg. Borgida jól tudta, hogy örmény származású és eredeti
leg a Shatakian névre hallgatott. A fiú azonban azt a felesle
ges harmadik "a" betűt egyszerűen kihagyta a nevéből és így
neve az ország uralkodó többségének nevéhez hasonlított, sőt

sokak előtt nemesi névnek tetszett. És Shatakin ama körök
ben is mindig jól képviselte gazdája érdekeit, ahol zsidóval
nem szívesen állnak szóba. "Milyen jó most, hogy Shatakin
árja" - dörzsölte össze a kezét Borgida. "Jól néznék most ki
egy zsidó bojtárral. Nem volna kire bízni az ügyet. Shatakint
legalább beléptethetem a vasfarkasok közé ..."

Hosszas töprenkedésbe tellett, amíg Borgida kifőzte a
haditervet a Leontes-Philippi bűnügy levezetésére. Annie hi
vatalos vallomásaiban szerencsére ezideig semmi kézzelfog
ható dolog nem volt. A leány senkinek nem vallott semmit. Ez
bizonyos mértékig megkönnyítette a Borgida dolgát. Légüres
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térbe építhette fel a vallomások fantázia-építményét és Bor
gida tudta, hogy ennek a vallomásnak minél képtelenebbnek
kell lennie, hogy elhihesse a világ, főleg pedig az esküdtek és
a bíróság. Az ország politikai hangulatába is bele kellett épí
teni az ügyet. Ha egy kis jó politikai szelet foghatnak be a
vitorlájukba, úgy kihajóznak az egész bajból, mint a Iegíür
gébb viking vitorlás.

Az ország pedig éppen eléggé fel volt dúlva a szerivedé
lyektől, hogy valamelyik csoport hangulatát megnyerhessék.
Borgidának nagy élvezetet okozott, amikor minden erőt, pár
tot, szenvedélyt végigvizsgált és mérlegre tett védence érdeké
ben. Sok álmatlan éjszakájába került, de végre elkészült a
terv. Borgida elhatározta, hogy Anniet Corday Saroltaként vi
szi bele a köztudatba. aki a nemzet ellenségét akarta elpusz
títani. A golyót a szabadkőműves külügyminiszter szivébe
szánta ez a lelkes leány, csak tévedésből érte a lövés a külügy
miniszter fegyverszállító cinkosának leányát. A miniszter
megbukott, külföldre menekült, most ki lehet használni elle
ne a közhangulatot. A vasfarkasok nemcsak hogy felmentik
Anniet, hanem vállukra emelve diadalmenetben hurcolják
majd körül a főváros utcáin. Volt már ilyen esküdtszéki ítélet
nem is egy. A vidéki rendőrprefektus gyilkosát diadalmenet
ben hurcolták végig az országon a vasfarkasok, az anaisi pog
Tom gyujtogatóit is azért meatették fel, mert nemzeti felhá
borodásból öltek. Leontes tábornok lánya miért ne gyilkolha
tott volna ugyanilyen felháborodásból. Ami egynek szabad,
szabad lehet a másiknak is? Hiszen az apja harcolt 1920-ban a
szovjet-csapatokkal és a külügyminisztert avasfarkasok buk
tatták meg szovjetbarátsága miatt, Ha Shatakin jól dolgozik,
az Annie arcképét minden vasfarkas szebájában örökzölddel
diszítik fel, vagy talán még oltárszerűen mécsest is gyujtanak
előtte. .. De akkor szarencsére Annie már messze lesz ettől

az országtól ...
Borgída idegesen az órájára nézett, mert a Shatakin szá

mára kitűzött idő néhány perce már el is múlt, Már éppen le
akart menni a földszinti irodahelyiségbe, mert attól félt, hogy
a fiatalember nem értette meg jól parancsát és most is lent
várja. De alig lépett ki a folyosóra, fürge bojtárja hármasával
véve a lépcsőket már elébe is toppant.

Iván Shatakin még egészen fiatal ember volt, jóval in
nen a harmincon. Szegénysége hajszolta gyorsan át vizsgáin,
mert részeges apját és nővéreit is tartania kellett. Ezt a két
nővérét abban a városnegyedben, ahol laktak, "fek~te retkek"
néven csúfolta az egymás gyomrába is belelátó kispolgári em
bersereg. A két "fekete retek" nem nőtt nagyra abban a ned
ves külvárosi lakásban, ahol apjuk, a nem sok szerencsével
dolgozó örmény fűszeres bezárva tartotta őket, mint valami
szegényes háremben. Kicsinyek, filigrán termetűek és fínom-
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kezűek voltak ezek a lányok, mint az apjuk is, aki felesége
halála után teljesen az italnak adta magát. Húsz éves korukig
még szépnek mondhatta volna őket valaki, hisz ragyogó fe
kete szemük volt, hajuk súlya szinte lehúzta a fejüket, bőrük
pedig elefántcsontezerűen halványnak tetszett. De azután hir
telen fonnyadni kezdettek, állukon apró szörszálak ütköztek
ki, egyre soványabbak és szárazabbak lettek és nemsokára
rájuk ragadt a "fekete retek" jelző. És most már ha még meg
is tetszettek volna valakinek, akkor se akadt volna párjuk,
mert aki meglátta őket, alig tudta magába fojtani a neveté
sét a kis tipegő együtt járó rétkecskék láttára. Talán ha délre
mennek, ahonnan származtak, még szerencséjük is akadt vol
na. De úgy a főváros, mint az ország híres szép nőiről. A sok
féle fajtából kikeveredett nép egymástól teljesen elütő szőke

barna-fekete szépségeket gyümölcsözött ki magából és a két
Shatakin-Iány már húsz éves kora körül tudta, hogy .soha
sem fog férjhezmenni.

Annál érdekesebb volt, hogy majdnem ugyanazokkal a
vonásokkal, ugyanazzal a testtel és vérrel Iván, az öccsük
hogy nőtt, szépült és emelkedett föléjük. Ezt a kölykö t hiába
zárta be az apja a lányokkal, hogy tanuljon, kimászott az ab
lakon, a kéményen, vagy a szellőző lyukon is, hogy fürge lá
baival végigszáguldja a várost. Nem tudni, honnan, pénze is
volt mindig. Már hat éves korában üzleteket kötött az iskolá
ban, adott, vett, csereberélt és a rigószemű fickóba akkora
egyéniség szorult, hogy akaratát mindig véghez is tudta vinni.

Apja, aki lányait háremszerű elzártságban tartotta, ele
inte gyakran megverte Ivánt, különösen, ha részegen tért ha
za és fiát rajta kapta valami kései hazajövetelen. Az iskolá
ból azonban mindig jó bizonyítványokat hozott haza a fiú.
Csak ránézett a tanárokra villogó, okos két szemével és min
dent megbocsájtottak neki. Mert Iván szép is volt. Amit hugai
tól megtagadott a természet, mintha mind rápazarolta volna.
Délies fajtája tanuságaként már hat éves korában olyan ará
nyos termete volt, mint egy felnőtt férfinek. Ezek a korán fej
lett déli gyermekek azonban rendesen nem nőnek magasra,
aztán egy kis fiatalkori virgoncság után hirtelen hízni kezde
nek és kövér patkányalakot vesznek fel nemsokára. Iván, aki
tízéves korában már a szűkös napi étkezésekre se járt, hanem
lótott-futott egész nap, elég magasra nyurgult, azaz éppen csak
vékonyságához mérten volt magas. És amíg hugainak arcán r
huszadik év körül szörszálak ütköztek ki, Iván, ha borotválko
zott is, később is olyan síma maradt kreolbőrű arca, mintha
valami nemes szebrászanyagból faragták volna ki. Dús feke
tén ragyogó haja, rigószemei még érdekesebbé tették ezt a
kissé sárgás halványságot az arcán. A koraérett gyermek sze
me később gúnyos, ingerkedő és ravasz tekintetű lett, orra egy
gondolatnyit meggörbült, közeledett a sasorrhoz és miközben
mín'üig minden idegével résen állt, ugrásra, támadásra, visz-
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szavágásra készen, orrlukai kitágultak, kissé keskeny ajkai le
görbültek: valóban volt valami sátáni ebben az egész arcban.

Borgida, aki a Shatakin-Sátán összefüggésre ráébredt és
képzőművész-fantáziájával Iván különös szépségét, kenyér
adójaként pedig természetét is tanulmányozni szekta, gyakran
elgondolkozott azon, ha ő festőművész lehetett volna, erről a
fiúról másolta volna le a kísértő gonoszt, a tagadás és meg
bontás szellemét, akinek az első fiatal emberpár mellett ma
gának is fölényesen fiatalnak kellett lennie. Hisz Adámot és
Évát egyszerre kellett fölényével, eszével és cinizmusával le
igáznia és amellett behízelgő, delejező, fura szépségére is szük
sége volt, hogy az első bűnözők bizaimát megnyerje.

És ahogy most a világítatlan, körbekanyarodó kőlépcsők

kráteréből a fiú lépcsőfokokat átugró fürgeséggel a bejárat
előtt felgyujtott lámpa fénykörébe ért, Borgida bizton tudta,
hogy senki más végre nem hajthatja tervét Ivánon kívül. Iván
tenniszből vagy úszásból jöhetett, könnyű sportruhát viselt,
amelyben a hűvösödő őszi alkonyatban más talán fázott vol
na, de a fiatalember sápadt arcán, talán a sietéstől. talán a
sok szabad levegőtől, a halvány bőrön átütő pirosság mutat
kozott. Szinte sugárzott belőle a szabadban felgyüjtött ener
gia, haja a fésű érintésére talán villanyos szikrákat szórt vol
na.

- Bocsánat, hogy megkéstem - szölt oda Borgidának,
mert nem számított rá, hogy már az ajtó előtt találkozik vele.
Különben nem nagyon szokta meg a bocsánatkérést. De a kö
vetkező pillanatban már fölényesen folytatta: - Nem volt
nálam óra és későn sötétedett be ma valahogy ...

- Persze, ezek az utolsó őszi napok, amikor fáj megválni
a természettől - felelte békülékenyen Borgida. - Na jöjjön
be az én barlangomba ...

Iván szabad levegőhöz szokott orrát most hirtelen csapta
meg a vastagfalú, keveset szellőztetett lakás nyomott levegő

je. Mosuszszag, molyirtó és a sok lakkozott képből áradó olaj
és régi holmik, vastag szőnyegek párolgásából származott ez
a megmagyarázhatatlanul keverék illat. Iván, aki a külváro
sok nem kényes orroknak való illatait mind apróra ismerte
kis gyermek kora óta, táguló cimpákkal kezdte elemezni, mi
minden érezhető ebben a lakásban. Jó orra, szeme és füle volt.
Párnázott ajtók mögül kilesett beszélgetéseket, az előszoba

fogas kalapjairól eltalálta, ki van bent a belső szobában és sok
embert a kabátja szagáról megismert. Borgida azonban nem
sok időt hagyott neki most erre. Letetette vele a kalapját a1
előszobában, végighurcolta három szobán át a negyedikbe és
egy kis berakott szekrénykéből konyakot és kontusovszkát
vett elő.

- Melyiket szereti - tartotta elébe a két üveget kissé
reszketős kezével és hagyta, hogy a sok felgyujtott villanykör
te fénye megcsillanjon a sárgás-barna folyadékkal telt üvege-

y. C. ti' A 93



ken. Iván a konyakot választotta, Borgida a kontusovszkából
töltött magának, de csak félpohárnyit. Iván útálta ezt a túl
fűszerezett, émelygős italt.

- Szép itt magánál, doktor úr - szólt aztán, mikor fel
hajtotta a konyakot és zsebre vágta a kezét. - Kívülről nem
is sejti senki, mi míndent rejteget ez az öreg ház... Kissé
ezeregyéjszakai az egész... Minek köszönhetem, hogy ide hí
vott?

Borgida elismerést és megvetést is kiérzett a fiú hangjá
ból. "Már érzi a szemtelen, hogy szükségem van rá" gondolta.
Kényelmesen elrakta az üvegeket, hogy időt hagyjon Ivánnak
a körülnézegetésre, aztán két kényelmes fotel felé hívta, ahon
nan a kitárt szobák során jól végig lehetett tekinteni. Leültek.

- Szükségem van magára, - kezdte aztán kertelés nél
kül - de magának még inkább énreám. Mert én itt már nem
csinálok karriert, se több nem lesz belőlem, mint amennyi ed
dig lettem. De magából, ha úgy akarja, még nagyon fontos
valaki lehet ...

Elhallgatott kissé, várta a hatást. Iván kutató, fényes sze
mekkel nézett vissza rá, de arcából sem meglepódést, sem
túlzott érdeklődést nem lehetett kiolvasni.

- Jó üzletekben szívesen vagyok benne ... - felelte az
tán kis idő múlva és megkérdezte, rá szabad-e gyujtania. Bor
gida hagyta, hogya magáéból gyujtson rá, hamutálcát tolt a
közelébe, a maga székét pedig eltolta kissé, mert nem szeret
te adohányfüstöt.

- Tudja, ez nem éppen üzlet - folytatta aztán - leg
alább is nekem nem. De magának, ha akarja, jó üzlet is lehet.
A Leontes ügyről van szó, A pert kellene átvennie tőlem ....

Iván, ha nem is akart semmin sem csodálkozni, most mé
gis kitáguló szemmel nézett gazdájára. Ez még valóban nem
történt meg, hogy az öreg valami pert átadott volna neki.
Dolgoztatta, rosszul fizette, néha nagylelkűségi rohamában je
lentősebb summákkal is megajándékozta, de érvényesülni, ön
álló ügyvédként szerepelni aztán igazán nem hagyta. Igaz,
most is egy vacak ügyet kínál, amiért megfizetni senki sem
akar majd semmit. Ez hát nem is fontos. Az öreg nem tagadja
meg magát. De önálló ügyet kínál. És ez érdekes. Mít akar
ezzel. ?

- Úgy tudom, ez az ügy a doktor úr személyes ügye és
nem jövedelmez semmit. Ki akar bújni alóla? Fél, hogy el
veszti?

Borgida csendesen esóválta a fejét, hogy "ne olyan gyor
san, fiatalember."

- Én valószinűleg elveszteném ezt a pört, de maga meg
nyeri. Mégpedig úg ynyeri meg, hogy egyszerre minden újság
a maga nevétől lesz hangos. Ünnepelni fogják, kirakatba te
szik a képét. Na mit szól ehhez, fiatalember?

94 VIGILIA



Iván vállatvont, elfintorította a száját.
- Kirakatba kerülhetek ? Leontes kisasszony talán még

a börtönben is apró revolvereket hordoz magánál és legköze
lebb engem puffant le. Szép kis szenzáció lesz megint. Jobb
üzleteket ajánljon nekem, doktor. Emelje fel inkább a fize
tésemet. Szerétném adósságaim egy részét elsejénként törlesz
teni, hogy néhány napig ne gondoljak rájuk ...

- Sokkal többet kaphat, mint gondolja - felelte Borgida
megfontoltan. Megigazította a nyakkendőjét, majd egy kis je
lentős hallgatás után folytatta: - Ha nem is egészen [öszán
tomból, de önállóvá teszem. Ide a kapura akár már holnap is
kiírhatja: Dr. Iván Shatakin ügyvéd ... Arany betűkkel fe
kete alapon ...

Várta a hatást, amely Ivánból újabb kérdésekben kíván
kozott ki.

- S mindezt Leontes kisasszonyért ? Mondja doktor, hol
itt az üzlet? Már mint magának? Mert maga nekem ingyen
bizonyára nem ad ezután se semmit, ahogy ezelőtt sem adott.

- Ne legyünk hálátlanok, fiatalember.
- Az én hálám az, hogy hasznomat veszi - vágta oda

Iván. Szemét kissé összehúzta és szemtelenül mosolygott. Érez
te, hogy most kicsikarhat valamit az öregből és nem akarta
olcsón adni magát. Hisz már úgyis régen tervezte az önállósu
lást. És az antiszemita hullám is neki dolgozott most az or
szágban. "Csak nem ettől ijedt így meg az öreg?" villant fel
agyában. S már kész is volt a felelettel: - Megtalálnám én
mással is a számításomat.

- Szatócs! - felelte Borgida. - Kicsire kalkulál. Aki
mindenre elszánt, mint maga, az csak azzal igazolhatja magát
belülről, ha igazán nagyot is mer vállalni. És én nagy ütő

kártyát adhatok most magának. De ne vágjon mindig a sza
vamba.

- Várom azt a nagy kártyát - szóIt Iván és elnyujtózott
a fotelben, lábait messze előretoIta az aprómintás imaszőnye

gen, amelyen egy sárgás templomi füstölő volt a középpont
és szórakozottan végigfutott a szeme Borgida kitártajtós szobáí
során. "Egész szépen harácsolt az öreg" - gondolta, "ideje
már, hogy engem is közel engedjen a [ászolhoz."

Borgida, hogy le ne maradjon bojtárja mellett, hozzá
idomította hangját a fiatalember modorához.

-A nagy kártya a kezünkben van. Ne féljen, nem ad
nám én magának, de én most nemcsak a valóságban, hanem
képletesen is a zsidó vagyok a pakliban. Ha magam játsza
nám le a játszmát, egyszer csak felállnának a partnerek, hogy
renonsz, nem ér semmit az egész. Vesztenék. Igy hát a zsidót
most kiemeljük a pakliból. Tudniillik a Leontes pör politikai
üggyé nőtte ki magát ...

- Vallott hát végre a gyilkos?
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- Ne mondja azt, hogy gyilkos. Én csak vádlottat és vé-
dettet ismerek.

Iván bólintott, de már nem felelt semmit, hogy ne za
varja az öreget.

- Látom, most már érdekli a dolog. Hát hivatalosan még
mindig nem vallott. De nem is fog vallani. Az a fontos, hogy
én már tudom, kit akart megölni ...

- Kit? - buggyant ki a kérdés Shatakin száján.
- A külügyminisztert. A szovjetbarát külügyminisztert,

hogy szolgálatot tegyen avasfarkasoknak .. ,
- Hazudik - vetette közbe Shatakin minden különösebb

felindulás nélkül.
- Nem hazudik - felelte Borgida - mert nem is tőle

tudtam meg először a dolgot. A vasfarkasok fel akarják men
tetni Leontes kisasszonyt, erről én már titkos értesülést sze
reztem. Ezeknek jelentős külföldi összeköttetéseik vannak és
hamarosan újra uralomra jutnak az országban, erre figyelmez
tetni óhajtom. Megérti már, miért akarom átadni magának az
irodámat is?

- Mikor akarja átadni?
- Felerészben már holnap. Teljesen csak akkor, amikor

Leontes kisasszonyt az esküdtszék a maga segítségével fel
menti. Nem érti, hogyavasfarkasok uralma alatt nekem nem
sok keresnivalóm lesz ebben az országban?

- És persze rám vár a feladat, hogyavasfarkasok alatt
vezessem az irodáját? És tömjem magát pénzzel?

- Maga csak vezesse majd a saját maga irodáját. Én
nem sokat viszek el innen. Engem külíöldön vár egy kis ősz

szeg, meg egynéhány képemet viszem csak el. S amit maga itt
lát, berendezést, képeket, klienseket, azt ha ügyes, mind meg
kaphatja. S ami magának a legfontosabb, Borgida úgy eltünik
ebből az országból, hogy nem is vethetik a szemére öreg zsidó
barátját.

- Túl sokat ajánl... de semmit sem biztosít. Nem én
ítélkezem, hogy fel is menthessem Leontes kisasszonyt. Ha a
minisztert akarta meggyilkolni, még súlyosabb a bűne.

- Maga a bűnével ne törődjék. Emlékszik, hány vasfar
kast mentett fel az utolsó években az esküdtszék?

- ötöt vagy hatot ... - felelte Iván és Borgida látta raj
ta, hogy már sejteni kezdi a tervet.

- Hatot bizony, - felelte Borgida. - Pedig ezek felett vé
letlenül összeverődött esküdtszék ítélkezett. Legalább is min
denki azt hitte. Sok a vasfarkas ma az emberek között, Mit
gondol, mi lesz az eredmény, ha én megcsínálom, hogy Leon
tes kisasszony fölött tizenkét meggyőződéses vasfarkas mond
jon ítéletet, aki tudni fogja, miért sült el a revolver Leontes
kisasszony kezében?

- Kérdés, hogy tudni fogja-e?
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Borgida legyintett.
- Az a fontos, hogy két napon belül én átadhatom ma

gának azoknak az esküdteknek a listáját, egy kis életrajzzal
köritve persze, akiket csupa véletlenségből aztán ki is sorsol
nak majd a Leontes-ügy esküdtjeiül. És magának tíz teljes
napja marad a tárgyalásig, hogy ezeket az esküdteket megis
merje és kissé felvilágosithassa Leontes kisasszony szándéká
ról. Persze még holnap reggel be kell lépnie avasfarkasok
csoportjába. Majd oda adom két régi tag eimét, aki magát be
vezeti a pártba.

Iván visszahúzta kényelmesen elnyujtott lábát, fejét kis
sé megemelte, azután kis gondolkodás után elkedvetlenedett.

- És ha vásárra viszem a bőröm? Hátha rosszul sül el
a végén az egész vasfarkas história?

- Hja kérem, rizikó nélkül nincs haszon. De maga csi
nált már szabálytalan dolgokat, mikor pénzre volt szüksége és
sohase fogták meg. Ha megvéd egy fiatal leányt, akinek csak
suttognak a bűnéről, de azt nyiltan ki nem mondja senki, ma
ga még nem lett részes abban a bűnben. Mire ez az ügy le
folyik, olyan híres ügyvéd lesz, hogy kevésbbé kényes ügyek
védelméből is megélhet s lassan meglazitja, ha kell, összeköt
tetéseit a vasfarkasokkal. Én cseppet sem féltem magát ....
Na megegyeztünk?

- Néhány kis sorban azért majd kérem az iroda és a la
kás átadásának lerögzítését - felelte Iván. - Egy kis írás
hadd legyen a kezemben ...

- Az irodáról megkapja már most. A lakásról csak a fel
mentés után. De az összes költségeit én viselem közben. Jó?

Shatakin elfogadta az alkut s mikor újra végigment a
négy szobán, mint a magáét szemlélte már a berendezés vil
lanyfényben csillogó darabjait.

- Ne féljen, ebből is sokat kap, ha jól dolgozik - szólt
oda Borgida. - Főleg a nagyterjedelmű darabokat. Csak ap
rókat viszek el. A kis képeket és persze az érmeket és ka
meákat ...

- Majd azt is lajstromba vesszük - felelte Shatakin, az
tán felkapta az előszobában kalapját és ahogy feltűnt a lép
csőház sötét kráteréből, ugyanúgy süllyedt most ismét el a
csigalépcső örvényében hármasával ugorva át a lépcsőfokokat.

Könnyed, ruganyos léptei szinte alig okoztak zajt és Borgida
a hűvös őszi levegőben még elálldogált kis ideig az elcsönde
sedett udvar folyosóján. Anniera gondolt, akit még nagyobb
csönd vehet most körül a régi kolostor apró kis börtöncellája
ban ....

- Vajjon gondol-e néha rám? - tűnődött el kissé. 
Hiszi-e, hogy mégis én leszek az, aki megmenti? Nekem kö
szönheti majd az életét és azt a másik életet, amit messze in
nen töltünk el ...

Possonyi Lász16
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VÉGH GYÖRGY:

VERSEK
ALOMBA RINGATÖ DAL.

Aludnod kell, pillád nehéz
s az éj sötét vadon,
kicsiny leány, a szél merész:
elbabrál ajkadon.

Aludj, vigyázok én reád,
nem hagylak itt, ne félj,
vigyázok, míg könnyű ruhád
elmossa majd az éj.

Megvédlek én, ha kósza vad
zavarná álmodat,
föléd hajlok, ha halk szavad
álmodban hívogat.

TALAN HALOT'T LESZEK.

Aludj, a csend körűl ölel,
miként a két karom,
aludj, ne félj, aludj: szíved
zenéjét hallgatom

A szél nagy úr: hajlong a lomb,
ha jönni véli őt,

aludj, kicsiny, pihés galamb,
aludj, jó ágy a föld.

Mécses nem ég, tűz nem lobog:
sötét vadon az éj,
aludj: az alvók boldogok,
aludj csak és ne félj ...

Most húsz éves vagyok, de két karomban
nem voltak még a lányok boldogok,
pedig talán harminc éves koromban
már élni sem fogok.

Talán halott leszek és lenn a mélyben
növesztem egyre dús szakállamat,
hogy rám ne ismerjenek, kikkel éltem,
kik látták síma államat.

Talán élek és lesz néhány barátom,
aki szeret és megtűr oldalán,
s ha boldog leszek, a te neved áldom
kis morva lány, anyám.

Talán halott leszek, talán még élek
és csak szemlélődöm majd csöndesen,
talán a napra fekszem, úgy henyélek,
talán a felhőket lesem,

ki tudja? tíz év, hol leszünk! s ma egyre:
ugyan mi lesz, csak ezt találgatom,
mert nincsen kedvesem, ki értem élne,
nincs őrző-angyalom,

s bár húsz éves vagyok, de két karomban
nem voltak még a lányok boldogok,
pedig talán harminc éves koromban
már élni sem fogok.
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AQUINÓi SZENT TAMÁS:

Al URALKOOÓRÓL
Vizsgáljuk meg, milyen magas hely vár a mennyei boldogság
ban azokra, akik méltóan és dicsőségesen töltik be uralkodói
tisztségükből adódó kötelességeiket. Ha a mennyei boldogság
az erény jutalma, természetes, hogy magasabb erény maga
sabb fokú boldogságot érdemel. Nos, az az erény, mely lehe
tővé teszi valakinek, hogy önmagával egyidejűleg másokat is
vezessen, kiváló erény, annál kiválóbb, minél több embert
irányít; így, a fizikai világban, egy ember annál erősebb, mí
nél több embert tud legyőzni vagy minél nagyobb súlyt tud
felemelni. Egy család vezetéséhez nagyobb erényre van szük
ség mint az egyén vezetéséhez ; egy város vagy birodalom ve
zetése sokkal nagyobb erényt követel meg, mint egy család ve
zetése. A királyi tisztségek jó gyakorlása kiváló erény műve:

ezért kiváló jutalmat érdemel az eljövendő mennyei boldog
ságban.

Akik a mesterségekben és tisztségekben jól irányítják a
többiek tevékenységét, több dícséretet érdemelnek, mint azok,
akik jól cselekednek egy idegen irányítás hatása alatt. Igy,
a gondolkodás világában, hasonlítsuk össze a tanárt, aki közlí
másokkal az igazságot, a hallgatóval, aki egyszerűen be tudja
fogadni a más által nyujtott tanítást: a tanár feladata értéke
sebb. Az építészt, aki a ház tervének szerzője, jobban fizetik
a munkásnál, aki kezének munkájával valósítja meg az épí
tész tervét. Háborúban a győzelemből nagyobb dicsőséget ér
demel a vezér okossága, mint a katona bátorsága. A jó tettek
hez viszonyítva, melyet az egyéneknek véghez kell vinniök, az
államfő ugyanazt a szerepet tölti be, mint a tanár a tanítás
ban, az építész az építésben, a hadvezér a háborúban. Követ
kezésképpen, a király, aki jól kormányozta alattvalóit, na
gyobb jutalmat érdemel majd, mint az alattvalók, akik jól
viselkednek a király vezetése alatt.

Ha igaz az, hogy az erény sajátos hatása abban mutatko
zik, hogy jóvá teszi az emberi cselekedetet, akkor mínél na
gyobb lesz az erényből származó jó, annál nagyobb maga az
erény is. Egy sokaság java nagyobb és istenesebb, mint egy
emberé; ezért engedhető meg - bizonyos körűlmények kö
zött - egy ember szerencsétlensége, ha a sokaság javát szol
gálja; így, a közrend biztosításának érdekében kivégzik a
rablógyilkost, és maga Isten is csak azért engedi meg a rosz
szat, hogya világ hasznának és szépségének javára szolgáljon.
A király feladata, hogy minden igyekezetével előmozdítsa a
sokaság javát; így tehát az a király, aki jól kormányzott, na
gyobb jutalmat érdemel, mint az az alattvaló, aki jól visel
kedett.
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Ez még világosabb lesz, ha közelebbről vizsgáljuk meg a
kérdést. Ha egy magánember segítségére jön a szűkölködőnek,

lecsillapítja az egyenetlenségeket, kiszabadítja az elnyomó ke
zéből az elnyomottat, vagy bármiként segít tetteivel és taná
csaival valaki máson, az emberek megbecsülését érdemli ki
és majd Isten is megjutalmazza. Mennyivel inkább megér
demli az a férfi, hogy az emberek dícsérjék és Isten megju
talmazza, aki egy egész tartomány békéjét biztosítja, elnyom
ja az erőszakot, megőrzi az igazságosságot, és törvényei s pa
rancsai segítségével rendet tart az emberek cselekedeteiben!
A királyi erény nagysága még jobban kitűnik, ha figyelembe
vesszük, hogy ez az erény az isteni hasonlatosság bélyegét vi
seli magán: mert azt cselekszi a birodalomban, amit Isten a
világban; ezért nevezi az Exodus (22) isteneknek a nép bíráit.
Egy lény annál kedvesebb Isten előtt, minél jobban utánozza
őt; ezért tanácsolja az Apostol: Legyetek Isten utánzói; mint
hogy ezereteit gyermekei vagytok. A bölcs szava szerint min
den élő szereti a hozzá hasonlót,az ok és az okozat között
fennálló hasonlóság következtében: ebből következik, hogy a
jó uralkodók határtalanul kedvesek Isten előtt és kiváló jog
címük van arra, hogy Altala megjutalmaztassanak.

Másrészt Szent Gergely szavai szerint, a tenger viharai a
lélek viharainak [eiképei. Nyugodt tengeren a gyakorlatlan
kormányos is el tudja vezetni a hajót; de ha a tengert a vihar
hullámai háborítják, a legjobb tengerész is elveszti önuralmát;
igy, az, aki becsületesen él az egyéni sors békéjében, gyakran
elveszti erényét a hatalom gondjai közepette. Amint azt Szent
Agoston mondja, az uralkodók nagyon nehezen tudják elke
rülni a gőgöt és ritkán akarnak emlékezni arra, hogy ők is
emberek a hízelgők és magasztalók között, és azok hódolata
között, akik földig hajolnak előttük. A Prédikátor könyvében
meg van írva: Boldog az az ember, aki nem futott az arany
után, nem helyezi reménységét a gazdagság bőségébe ; aki
megsérthetné (büntetlenül) a törvényt és nem sértette azt
meg, rosszat tehetne és nem tett semmi rosszat; erénye kiállta
a próbát, hűségesnek mutatkozott. Bias maximája szerint a ha
talom mutatja meg legjobban, mit ér egy ember. Sokan vétet
tek az erkölcs ellen, amikor hatalomra jutottak, olyanok ís,
akik erkölcsösöknek látszottak, amíg szerény sorsban éltek.
Ha tehát a fejedelmek csak nagy nehézségek árán tudják a
jót követni, méltó, hogy nagyobb jutalomban részesüljenek;
s ha emberi gyöngeségből néha vétkeznek is, az emberek sze
mében jobban menthetők és Isten könnyebben bocsát meg
nekík, természetesen csak akkor, ha - amint azt Szent Agos
ton mondja - nem feledkeznek meg arról, hogy bűneikért az
alázatosság, az ima és a bűnbánat áldozatát ajánlják fel az
igaz Istennek. Említsük meg Achabnak, Izrael királyának pél
dáját: nagy bűnös volt, de Isten így szólt Illéshez: Mivelhogy
miattam megalázkodott, napjai nem lesznek átkozottak.
lKir., III. 21.)
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Nemcsak az ész sugallja nekünk, hogy rendkívüli jutalom
vár a jó uralkodókra, de az isteni bizonyság is megerősíti ezt.
Zakariás könyvében (12) olvasható, hogya mennyei boldog
ság ama napján, amikor Isten majd szöt emel Jeruzsálem la
kóinak az érdekében, vagyis az örök béke szemléletében fog
nak élni; mások Dávid házához hasonló házakban fognak élni,
ami azt jelenti, hogy a királyok Krisztussal lesznek és vele
együtt uralkodnak majd, mint tagok a fejjel. De Dávid háza
olyan lesz, mint az Isten háza: Dávid Isten szerepét töltötte
be népe előtt, amikor azt hűségesen kormányozta, a jutalom
órájában egészen közel lesz az Istenhez. Mindezt már a pogá
nyok is sejtették, amikor azt hitték, hogy az uralkodók és
azok megmentői istenekké alakulnak át.

Just Béla fordítása.

ROIVÁNYI VILMOS: ,
EN

Alacsony sorból futni:
kell hozzá sokat tudni!
Azt, hogy szeretni nem tud
aki nem szép, vagy nem rút.
Olcsón szeret a szépség,
olcsóbb a rút merészség.
Ha szép vagyok, szeretlek,
ha rút vagy is szeretlek.
Ha rút vagyok, imádlak
s testvéremül kívánlak.

De tudsz s tudok rút lenni?
Emberséget letenni?
Öh, soha, soha, társam!
Utálom csonthús vázarn.
Csak szebb énem imádom:
élek, ha lelkem látom,
élek, ha lelked látom
s a Lelket megkívánom.

Mindent, s mindenkit bennem
kellene énekelnem.
Ám isten vagyok-é, hogy
ennyi milliom légyott
szívemben elférhetne?
Bizonnyal nem... A kedve
Istennek nemcsak egyben,
él millió szívekben.

Én? . .. Legfeljebb, ha hang tán
vagyok a vad rivaldán!
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RÓNAY GYÖRGY:

IFJÚSÁG

Nem vettem sétapálcát és nem gyujtottam szivarra. Tudtam:
örülnöm kellene, mert valami rendkívül komoly, jelentős do
log történt velem, valami, amiből később legenda lesz. A nap
sütésben álltam a fiúk között, hunyorogtam, mert a nap éles
volt és szemembe sütött. "A fizikánál az első pillanatban azt
hittem, baj lesz, de aztán jól ment minden," - mondtam. Az
erdő felé néztem, sűrű zöldje mozgott a meleg nyári szélben.
"Lemehetnénk arestibe", - ajánlotta valaki. Néhányan el
indultak. Nem mentem velük. Nem voltam boldog. Egy taná
rom jött a teniszpálya felől, nevetett. Már tudta, hogy sikerült.
Nekivágtam az erdőnek. Egyre beljebb mentem, az úton fény
reszketett, fény meg árnyék. Minden pillanatban vártam, hogy
elkezdődik. De nem kezdődött el. Nem kezdődött el semmi.

Az erdőben leültem egy padra. Olyan könnyű szomorúság
támadt bennem, hogy alig éreztem; könnyű voltam én is és ez
a könnyűség fájt. Ilyesmit éreztem: "Minden olyan egyszerű,

nagy dolgok nem történnek velünk. És ez olyan, akár a fáj
dalom."

Szerettem az intézetet. Azt hittem, ezen a napon bekövet
kezik valami, megnyílik egy kapu, át kell lépnem valahová,
minden megváltozik. Nagyszerű dolog lesz, emelkedett és hő

sies, nem kell hozzá szivar és sétapálca. A cigarettát sem kell
másképen fogni, a füstöt sem kell másképen kifújni. Mert
már régóta cigarettáztam.

Ez a nyárelő azonban ugyanolyan volt, mint a többiek.
"Á folyóirataimat mind hazaviszem", - gondoltam. Az állo
máson mindig számonkint megvetettem egy bejáróval a Nap
keletet és a Nyugatot. Két teljes évfolyamom volt belőlük. A
könyvkritikákat olvastam el legelőször, sokszor étkezés alatt,
az ebédlőben. Illyés Gyulát szerettem, Babitsot, Kosztolányit.
Adyn már túl voltam, féltem tőle, utolsó köteteit nem értet
tem, az Új versek, a Vér és arany pedig ... úgyemlékeztem
ezekre a versekre, mint egy magas lázzal járó gyermekbeteg
ségre. Hetedik elején volt egy Ady-korszakom. Nagybátyám
nagy muzsika-kedvelő volt, rengeteg hanglemezt vásárolt;
nála hallottam egy részletet Korngold Holtvárosából. A név
megfogott.. Holtváros címen több versből álló ciklust írtam,
a Vér és arany modorában. Később, vagy másfél év múlva,
ezéttéptem ezt a versköteget. Ekkor már sejtettem, hogy az
élet sokkal egyszerűbb. A nők is sokkal egyszerűbbek. Nem
vámpírok, nem Lédák, nem rőt fényben átlátszó leplekben
táncoló démonok. Egy ilyen dérnonos korszakom is volt, ötö
díkben. Wagner volt az ihletője, a Tannháuser ; különös mítosz
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keletkezett bennem, Wagner fülledt erotikáját visszavetítet
tem a római birodalomba, a Pompeji Pusztulása alapján;
eposzt kezdtem, több énekben, rengetegszer előfordult benne
ez a szö: "buja". Emlékszem: nagybátyáméknál írtam ezt az
époszt, esténkint, vakációban, zeneszó mellett, a 'I'annháuser
és - Isten tudja, miért - egy Csajkovszki-darab, az ,,1812"
dallamára. Többnyire félhomályban írtam és cigarettáztam,
rendkívül hosszú, egyíptomi mintás szipká.ból: ezt valahonnét
Párizsból hozta nagybátyám. De ez a Pompeji pusztulása, ez a
Holtváros mind gyermekség volt, gyermekkori láz, ostoba
ság, - gondoltam ekkor, az erdőben, a padon.

Túl a "romlott város" mítoszán, a romlott városén és a
nagybetűs Életén, ahová egy rejtelmes napon mint győzedel

mes ifjú fogok bevonulni, és túl a Vér és aranyon is, ekkor
már új hangokra figyeltem. Illyés Gyulára, Bányai Kornélra,
Erdélyi Józsefre; a kritikák után az ő verseiket olvastam, nem
egyszer: tízszer, húszszor egymásután. És a Nyugaton meg a
Napkeleten kívül, ahová Németh László írt ekkoriban, Ber
zsenyit olvastam és Vörösmartyt. Az intézet erdő közepén ál
lott, benne éltem az évszázadok forgatagában, egy virág job
ban meghatott, mint egy temetés. A szél felém hozta a kör
nyező hegyekből a friss szántás szagát; májusban hullámzó
zöldeskék csillogás látszott Besnyő felé: a kalászukat hányó
rozsokat borzolta a szél. Mozgott, áradt, hajladozott és reme
gett az egész világ, és esténkint fejem fölött a csillagok ro
hantak. Mint egy Van Gogh-kép, olyan volt a táj. Úgy érez
tem, együtt növök a fákkal és füvekkel, néha belevetettem
magam a hajladozó magas fűbe, arcomat a levelek közé szo
rítottam és úgy éreztem, eggyé leszek a földdel, magába szív
és én elveszek benne, mint egy nyirkos-langyos tengerben.
Ilyenkor boldog voltam, azzal a fájdalmas, honvágyas boldog
sággal, ami a legszebb, a legigazabb, az egyetlen igazi boldog
ság. Úgy mondtam ki ezt a szót: "kozmosz", - mint egy val
lás rejtelmes jeligéjét.

Ez is valahol messze kezdődött, a Pompéji pusztulása után
és a Holtváros előtt. Azokkal a cserkész-délutánokkal kezdő

dött, amikor a parancsnokunk Tóth Tihamér könyvéből, a
Vallásos ifjú-ból olvasott föl. A számok, a természeti istenér
vek elkábítottak, magukkal ragadtak. És azután jött még egy
könyv, ezt már én magam olvastam, ez volt a címe: A végte
len felé. Illusztrációk is voltak benne, kozmikus rajzok őskö

dökkel és ősködök fölé hajló Teremtővel. Magas, elvont könyv
volt, nem értettem belőle semmit. Mégis elbűvölt; mert ekkor
kezdtem ebben a panteista bűvöletben élni; két vagy három
esztendő múlva, talán hetedikben, egy tavaszi későestén egy
tanárom szobájában ültem, azt fejtegettem neki kicsit kese
rűen és pözosan, de lényegében őszintén, hogy a vallás csak
akkor jelent nekem valamit, ha a természetben, a természeten
át élhetem, és tiszta szívvel csak akkor borulok térdre, ha a
"természet templomának" földjét érintem. "Úgy beszélsz, mint
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egy szabadgondolkodó"- mondta ő szomorúan és én nem ér
tettem, mi köze az én rajongó áhitatomnak Voltaire-hoz. Rous
seauhoz annál több köze volt.

Rousseaut csak ritka szemelvényekből ismertem, tulajdon
képen nem ismertem belőle mást, mint egy kifejezést: "Sous
les acacias en fleur." Ez a mondat volt számomra Rousseau
kulcsa. Virágzó ákácok alatt, illaitól kábultan, séta egy vég
telen fasorban, és messze zúg a szél ... De sok minden egyéb
is volt ebben a panteizmusban, sok minden belekerült a hó
napok folyamán: volt benne liturgia is, meghatott, bűnbánatos

órák, vezeklő ötpercek a sötét kápolnában, az örökmécs im
bolygó távoli vörös világába bámulva, mig kint tele van a ta
vasz remegésével a világ, fehérek a fák a virágtól és az es
tében bizonyára lányok is mennek, kuncogva, szőkén, össze
karolva, suhogó ruhában. Imádkoztam is, a kápolna sötétjé
ben lomposan terjengett a tömjénfüst maradéka, a hervadó
virágok illata, az oltáron a Mária lábánál tulipánok tüieltek;
imádkoztam is, magam alkotta imákat, és utána Berzsenyi fo
hászkodását.

Igy éltem, egyre inkább így éltem, szenvedve és boldogan.
Csak a szenvedők ismerik a boldogságot. Vagy talán csak szen
vedni boldogság. Néha nevek hullottak belém, mint a kő a
tóba, nagy gyűrűket vetettek bennem. Platon, úgy, ahogyan
Prohászkából megismertem. Lamartine. A világ fölött nagy
fehér felhők úsztak. És úgy gondoltam néha a szerelemre.
mint a felhőkön túl egy vérvörös égre. Holdas estéken olykor
fölálltam a dombra az intézet előtt. Szétnéztem, holdas erdőket

láttam és láttam a völgyben a holdas várost. Intézeti éveimen
mint egy reménytelen kiáltás, harsant át az örök szomorú vo
natfütty. Ezeken az estéken is vonat fütyült. Messzire láttam,
enyém volt a világ. A völgyekben szénaboglyákat ezüstözött
meg a hold. Honvágyat éreztem, céltalan volt ez a honvágy;
ilyesmi volt: "Olyan fájdalmasan szép a világ és olyan szo
morú, hogy nem tudom átölelni az egész világot, hogy nem
lehetek én magam az egész világ, hogy rajta kívül vagyok,
mert látom." És csak ezután gondoltam egy lányra, akit nem
ismerem, aki exotikus díszletek alatt él, valahol félig Cha
teaubriand tájaín, félig Baudelaire rőt homályában.

És olykor azon is tűnődtem: szerétem-e a hazámat. Nem
szeréttem úgy, ahogyan a Korhadt fakeresztek szerint szeretní
kellett volna, és nem szeréttem azokat a könyveket sem, ame
lyek ezt a hazafiságot tanították. Haza helyett szívesen gon.
doltam tájat. A hazát még nem tudtam elképzelni; és úgy el
képzelni, ahogyan a március tizenötödiki ünnepélyeken kép
zelték, nem akartam; ettől írtóztam. A "haza" bennem mindig
furcsa, nemesnek tartott rezignációval párosult. Az én hazám
egy sztoikus bölcs hazája volt és a hazaszeretetem a sztoi
kus eltökélt, szép, komoly mozdulata, amint kardjába dől. Nem
botránkoztam meg Berzsenyi mellett másik vezérlő csillago
mon: Horatiuson. Egy délután egy domboldalon ültem, június
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volt, szél fújt, vad szél, az ég vörösen lobogott. Messze széna-
boglyák, végtelen zöld és zúgó erdők: örök díszlet ... Ekkor,
életemben először éreztem ekkor komolyan, hogy meg tudnék
halni, leülönösebb ujjongás nélkül, komolyan, meggyőződés

ből, ezért a tájért. De úgy halnék meg, mintha csak egy rögért
hajolnék le. És szép lenne az alvadt vérben a nap.

Köd volt ez, pátosz és ragyogó homály. Soha nem hittem
komolyan, hogy egy gesztus: egy szivar meg egy sétabot, és
egy bankett cigánnyal végetvethet neki. Most láttam, hogy iga
zam volt. És éreztem: ami életünkké lett, azt nem vethetjük
le, csak az életünkkel. Túlnőhetünk rajta, de belénk nő, és
ha tévedés volt is, nagyobbak leszünk vele. Egy gyűrű éle
tünk évgyűrűi között. De az életünket ezek az évgyűrűk al
kotják.

Fölálltam, elindultam, a domb felé. Megálltam a dombon.
Éreztem: kicsit színészies jelenet, de nem bántam. Nem szí
nészkedtem: őszinte voltam. Kitártam a karomat és azt
mondtam: ifjúság! És úgy mondtam, mint egy Berzsenyi-into
nácíót, És nem úgy mondtam, mint egy búcsút.

Lassan mentem vissza az intézetbe. Közönyös voltam, se szo
morú, se boldog. És azt is tudtam: ennyi az egész. Talán ez
a csoda, egyszerű, mint az igazi csodák. Atléptem egy hatá
ron; az ember nem veszi észre, mikor lépi át a határokat.
Most valami más kezdődik. Lassan indul neki, akadozva, de
mégis: nekiindul. Én is- nekiindulok, lassan, akadozva, nagy
zökkenőkkel, vissza-visszaszökve, a férfikor felé. Eddig ta
vasz volt, most majd elkezdődik a nyár. A folyók leülepsze
nek, a virágok levetik díszüket, az ég egy fokkal élesebb. De
szép lesz az is. Minden szép, csak tőlünk függ életünk szép
sége, Életünk szépsége bennünk van, nem a körülmények
ben. Egy magatartás, egy kis eltökéltség: ennyi az egész. És
lehet, hogy sokat kell majd tapasztalnom és sok mindenen
kell átmennem. Lehet, hogy nem leszek boldog a boldogság
polgári szabályai szerint, vagy lehet, hogy boldog leszek.
Mindegy. Lehet, hogy szegény leszek, lehet, hogy nem. A
fontos nem ez. Szegényen és gazdagon egyformán lehetek nyo
morult és pazarló. De én nem leszek se nyomorult, se pazarló.
A szenvedést ép úgy ki akarom .inní, mint az örömet, mind
a kettőt a maga rendjén. Nem akarok kitérni, megbújni, la
pulni a sorsom előtt. Vállalom, ami a részem, és mindent egé
szen. Nem akarok semmi más lenni, mint ember, de ember
egészen akarok lenni és méltón ahhoz, hogy ember vagyok,
ember lehetek. És ismét csak: ennyi az egész.

Ennyi és nem több. Úgy éreztem és úgy érzem: ponto
san elég.

Rónay György
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ANGOL KATOLIKUS KÖLTŐK

ALICE NEYNELL:

LEMONDÁS

Többé nem álmodozhatok már rólad; fáradt vagyok, de
ahhoz lesz erőm, hogy még az emléket is kitépjem magamból,
mely minden örömöm méllén megbújik. Te vagy az emlék:
a sötétkék ég végtelenjében, egy melódia néhány taktusában.

A legszebb képek mögött, melyek lelkemben inganak,
egy kép ragyog: a tiéd. Belső tekintetem előtt sohasem szabad
feltűnnie, arcod nélkül kell éln em reggeltől estig.

De amikor pihenés következik a nehéz nap után, amikor
őrségi szolgálatomat az éj megszakitja, amikor meg kell 01
danom a testemet gyötrő láncokat,

Amikor az akarat hűtlenül elhagy, mint a levetett ruha:
álmomban hozzád menekülök és dobogó szivvel dobogó szí
vedre borulok.

FELAJÁNLÁS

Ki tudná megmondani, milyen napokat veszek a vállamra
mától kezdve? A bimbót ha felajánlom, felajánlom a virágot
is. Sima homlokommal együtt lehajtok egy hervadt homlokot
is; rugalmas térdemmel együtt meghajtok egy öreg és gyönge
térdet is, - és imádkozom.

Most foganó gondolatoknak egyetlen célt adok, enyhűlést

az ismeretlen fájdalomnak; valami öröm jön, nem tudom hon
nan s én megfékezem; kora tavasz van még s én már felaján
lom aratásomat.

"Könnyelmű vagy!", mondom magamban mosolyogva, s
közben megszentelem a földbe rejtett magot; távoli oltárok
előtt imára kulcsolok két reszkető kezet. Milyen munka vár?
Nem tudom. Titkos rejtekhelyében

Pecsétet ütök jövendő szerelmemre, művészetemre. Fe
jemnél és lábamnál meggyujtom a fáklyákat és a keresztet
kihült szívemre teszem.

KA'l'HERINE TYNAN HINKSON:

ANYASÁG

Nincs magasság, se mélység, mely elválaszthatna bennünket
ó gyermekem, testemből lett test, lelkem lelke, szívem szive!
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A tenger nem elég mély, a hegy nem elég magas,
hogy megakadályozzon, ha sírásodra hozzád szaladok.

Most dundi gyermek vagy, rózsás arcodat öröm látni,
gyermekem makulátlan, fehér, mínt a hó.

De ha egy nap bűnöktől besz.ennyezve jönnél hozzám,
én, az anyád szaladnák ajtót nyitni néked,

és könnyeimmel s szenvedésemmel mosnálak tisztára:
testemből lett test, lelkem lelke, mig meg nem gyógyulnál.

Talán Kelet és Nyugat minden bűnét elkövetted:
karom mégis kitárulna, ha fejed szívemre hajolna.

Gyermek, ha a Pokolban lennél is s én az Égben,
- hisz olyan fehér angyalok, amilyen most gyermekem is el

buktak -

elhagynám érted Isten ligeteit és helyemet Mária királynő

lábánál,
egyenest a Pokol szívébe mennék, megkeresni kicsinyemet.

És Isten talán megfordulna egy becsapódó ajtó zajára:
"Ki hagyja el házam, kockáztatva, hogy nem térhet vissza?!"

Akkor Isten áldott Anyja megszólalna magas trónján:
"Fiam, egy anya indult el megkeresni kicsínyét a Pokolban.

Testemből szakadt test, lelkem lelke, ó Gyermekem,
Te, aki valaha a kis Jézus voltál térdemen,
ilyenek az anyák és Te teremtetted őket ilyeneknek,
testemből lett test, lelkem lelke, én tudom ezt legjobban."

FRANCIS THO.MPSON:

DESIDERIUM INDESIDERATUM

Ö, soha el nem ért Győzelem, ki menekülsz előttünk min
den győzelemben! Ö, Szerelem, ki hiányzol minden szerel
münkben ! Ö, magas Orom minden orom felett! Ö, Szépség, ki
szenvedéssé varázslod aszépséget!

Te, Nem-Birtoklott, ki minden birtoklást hiábavalóvá te
szel, nézd ezeket a karokat, melyek kinyulnak s csak fenye
getik a levegőt; és mondd meg nekem, milyen Szépség tart
foglyul téged, Ó, szép! Ezek a karok az Eget ölelik, de hiába.

Jaj, csak saját nyugtalanságukat tudják átölelni. De egy
eddig néma hang így szól bennem: "Kit keresel te a végtelen
titokzatosban ?

Nem látod, hogy akit keresel, itt van a szíveden?" Oda
néztem. Keblemen összefont karom öleléssel válaszolt a Ke
reszt fenséges ölelésére.

Szabó György fordítása.
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CAN KAR IVÁN:

AKI ELVESZTETTE A
MEGGVŐZŐOÉSÉT

Mrmolja Jóbnak igen csinos, fínom zöld irhába kötött és a
sarkokon valamelyest megkopott meggyőződése volt. Egy szép
nap reggelén azonban rettentően megijedt Mrmolja Jób, ami
kor felébredt. Szokása volt ugyanis, hogy az ágyból, forgoló
dás közben oda-odapislantott a meggyőződésére. És az a mai
szent napig szűzi érintetlenségében mindig ott hevert az asz
talon és Jób nyugodtan húnyhatta le szemeit s álmában elége
detten hempereghetett hátán-pocakján. De ma, ma sehol
sem látta a meggyőződését! Izgatottan kiugrott az ágyából és
az asztalon össze-vissza forgatta-dobálta könyveit, papírjait
s egyéb holmiját. Utoljára felemelte az asztalterítőt is és alája
leskelt .. , Ott sem találta ...

- Bizonyára a kabátomban felejtettem! Az ördög tudja,
hogy történhetett ez velem! ...

És végigtapogatta a felöltőjét.

- Nem! Itt sincs! ...
Háromszor is belenyult minden zsebébe, a harmadikba

pedig négyszer is. De a zsebele - üresek voltak. Ideges izgal
mában még a nadrágjában és a mellényében is kereste, bár
aztán maga is belátta, hogy ennek semmi értelme.

- Hogy veszhetnék el akkora tárgy ilyen bután? Hisz
nem gombostű! A meggyőződésem legalább 23 centiméter
hosszú, - hogy bujhatnék hát a nadrágomba vagy a mellé
nyembe?

Az ágy szélére ült, s a két tenyerébe ejtve fejét, eltűnő

dött. Aprólékosan végiggondolta, hol is járt az előző napon,
mit csinált, milyen emberekkel érintkezett, hol és mikor volt
utoljára a markában a meggyőződése? Titokban bevallotta
magának, hogy kissé kótyagosan jött haza. De minthogy szo
Hd ember hírében állott és általános tiszteletnek örvendett,
nem akarta visszaemlékezése során ezt a körülményt különö
sebben hangsúlyozni ...

Délután a kávéházban üldögélt és Szova Filémonnal a
sajtószabadságról vitatkozott: vita közben egyszer felpattant,
egészen nekitüzesedve ugrott a felöltőjéhez és a zsebéből elő

rántotta a meggyőződését. Helyes! ... Eddig az óráig minden
lépésére és mozdulatára pontosan és világosan emlékezett ...
A kávéházból félhárom táján - mondjuk - fél négykor eltá
vozott. Csakugyan! Akkor még érezte, miközben a felső kabát
tal bíbelődött, hogya jobb oldalon valami kemény tárgy
nyomja a mellét. A meggyőződése tehát akkor még ott lapult
a felöltője belső zsebében. Ez történt fél négy órakor... És
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később a téren Szljuka Szemproniusszal akadt össze... Ami
ezen végzetes találkozás után esett vele, azt sűrű homály födi,
melynek irigy fátyolát csak itt-ott sikerült fellebbentenie ...
De semmi fontosat, semmi érdemeset nem pillantott meg mö
götte: puffadt, kipirult arcok, bortól ázó asztalok, feldöntött,
csorba poharak... Szemproniusz elcsábította... Könnyű' ne
ked, Szemproniusz! Te nem vagy szolid és köztiszteletnek ör
vendő halandó! A meggyőződésed is csak 11 centiméteres; és
még csak nincs is bekötve, s puha, fűzött mivoltával nem aka
dékoskodik az állandó ide-oda hurcolásnál ! .. , Törte a fejét
Jób, de hasztalanul. Egyetlen okos gondolat sem jutott az eszé
be. Igaz.l Egyszer tényleg az asztalra csapott valami kemény
tárggyal. De az már késő éjjel történt és sehogy sem tudott
rá visszaemlékezni, vajjon a poharával, a kapukulcsával vagy
a meggyőződésével vágott-e oda! ... Nem! Mégsem! Hogyan
tehette volna... olyan kései órában... a meggyőződésével?

Egy szóval: minden tűnődése-töprengése sem segítette csak
egy fialépéssel sem a legcsekélyebb, leghalványabb nyOl~

hoz ...
Mázsás szomorúság telepedett lelkére. Első megriadtá

ban eltökélte magában, hogy sem eszik, sem iszik, míg meg
nem találja meggyőződését. De aztán ezt a határozatot mégis
elhamarkodottnak, túlzottnak, ártalmasnak és komoly ember
hez nemillőnek találta. Azért hát visszavonta ... Nyugtalanul,
gondolatokba mélyedve öltözködött, mosakodott és fésülget
te-borzolgatta haját három párhuzamos választékra is ...

- Ha jól megfontolom a dolgot, - ahogy egyébként illik
is, - életem immár fabatkát sem ér. Annyi értelme sincs,
mint egy koszos üres mogyoróhéjnak ! Mert kéz nélkül, szem
nélkül, sőt, igenis, orr nélkül is még csak ellehetnék ... De ha
az embernek még saját meggyőződése sincs, akkor már csak
silány árnyék test nélkül, könyv tartalom nélkül... Az Isten
szerelmére l Valahol mégis meg kell lennie! Muszáj meglen
nie!

Az utcán az az érzés vett erőt rajta, mintha karjai össze
volnának kötve s tehetetlenül ki volna szolgáltatva mindenféle
ólálkodó veszedelemnek. Azelőtt szokása volt, hogy cipője

sarkával - jártában-keltében - .eröteljesen koppantott egyet
egyet a járdán. Most - hogy-hogy sem - már nem mert kop
paritani. Még a szakállát sem simogatta meg, míkor egy-egy
kirakatba pillantott. A gyomra is émelygett, a feje pedig ret
tenetesen zúgott ...

Szemproniusz a diványán heverészett és cigarettázott.
Legujabb szociális tárgyú drámájának első felvonásán gondol
kodott. Orra nyergén és szemei sarkában keskeny savként vö
röslött szemüvegének a nyoma. Eltört szemüvegének szilánk
jai ágya mellett a padlón csillogtak. Hajnal felé vetődött haza
a korcsmáböl és éppen forró limonádét szürcsölt.

Jób zavarba jött. Alkalmas szavakat keresett, hogy a k~

nyes témát kellő kímélettel és tapintattal hozhassa elő. Egye-
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nesen, a védekezés minden lehetősége nélkül, nem vádolhatta
Szemproniuszt. Ez sértő, sőt veszedelmes lett volna. Övakod
nia is kellett, nehogy gyanut ébresszen maga iránt. Hisz
Szemproniusz még azt hihetné, hogy az eszméletlenségig ré
szeg volt az éjjel s azért nem tudja, mit csinált és hová ha
barta meggyőződését. Ez pedig igen kétes megvilágításba he
lyezhetné az ő szolid, megbízható jellemét.

- Édes Szemprikém! Igen kényes ügyben jöttem hozzád.
Valami egészen szokatlan, rendkívül kellemetlen dolog történt
velem. Mikor ma reggel felébredtem és körülnéztem szobám
ban, hát képzeld csak: hült helyét találtam a meggyőződé

semnek ...
Szemproníusz magasra rántotta szernöldökét, s elfintorí

totta orrát. - Ez bosszantó! ... Valóban ... nagyon bosszari
tól. ...

- Amint tudod, egész éjjel veled voltam ... Nem dugtad-e
esetleg véletlenül... fígyelmetlenségedben ...

Elakadt, s kérdő szemekkel nézett barátjára. De barátja
meg sem mukkant; lomhán kinyujtott jobbjának mutatóujjá
val éppen cigarettája hamvának lerázásával bajmolódott.

- Könnyen megeshetett, hogy tévedésből, szórakozottsá
godban a saját zsebedbe dugtad ...

Szemproniusz minden különösebb bevezetés nélkül
dühbe gurult. Hirtelen felpattant ültéből s ingerült, heves
hangon felelte:

- Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy elcsórtam a te
buta meggyőződésedet! Mihez kezdhetnék vele? Magamnak
is van! És bár csak tizenegy centiméteres és kötetlen és ma
szatos, de a mindennapi használatra pompásan megfelel! ...
Különben ... nem is hiszek a mesédben. Az a gyanum, hogy
valamiféle mellékes szándékaid vannak. Ismerlek! Tudom,
hogy nagy kópé vagy! ...

Jób megsemmisülten hallgatta.
-De édes Szemproniuszom! Eszem ágában sem volt, hogy

megvádoljalak ! Isten ments! Teljes szívemből becsülöm a te
meggyőződésedet, ha kötetlen is! ... Az enyém Iínom zöld ir
hába volt kötve ... Elképzelheted, hogy érzem magamat, nél
küle... Csak arra gondoltam, hátha tudsz nekem valamit
mondani az üggyel kapcsolatban... Egy-két fontosnak látszó
adatot. .. nyomravezető körülményt ...

- Semmit sem tudok! ... És végre is... tudja az ördög,
csak fontoskodol, s a meggyőződésed nem volt egyéb olcsó,
silányelőítéletnél ... Én a magam részéről még soha sem
vettem észre nálad mákszemnyi meggyőződést sem ...

Mrmolja nagyot sóhajtott. Szemproniusz új cigarettára
gyujtott. Néhány pillanatig mindketten halgattak Lassankint
azonban mégis némi részvét ébredezett Szemproniusz szívé
ben. Tudatára jött, hogy Jóbot alaptalanul és oktalanul meg
bántotta. Oldalt feléje pislantott, és melegebb, lágyabb kife
jezéseket keresett.
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- Vigasztalódjál, lelkem! ... A dolog nem olyan komoly,
amilyennek képzeled ... Nézz csak, kérlek, kicsit magad kö
rül! Hány ember éldegél a világon boldogan, elégedetten sze
mernyi meggyőződés nélkül. És milyen tekintélyes, előkelő,

emberek! . .. Mrozs tanácsos úrnak, teszem azt, még előítéle

tei sincsenek. Egyáltalában semmije sincs! Holmi meggyőző

désről halvány fogalma sincs. Azt sem tudja, mi fán terem?
És látod, mégis tanácsos úr l Most már rendszeresen borotvál
kozik is! '"

Mrmolja fejét csóválta, s csak bámult a plafonra.
-- Fontoljuk csak meg jól a dolgot! Mi értéke-haszna van

egy úgynevezett meggyőződésnek? Ha szükséged volna rá,
csak bajodra van, főleg ha vastag és keménykötésű. Ha nincs
rá szükséged, minden kárvallás nélkül nélkülözheted. Ez
nyilvánvaló! ... Ne búsulj hát! A búsulás árt az egészségnek,
s az ember még az étvágyát is elveszti Lám itt vagyok én!
Nézz ide! Ez az én meggyőződésem! .

És kihúzta a zsebéből és lapozgatni kezdett benne. Való
ban már jó koszos volt. Sőt mintha egyes lapjai éppenséggel
ki is lettek volna szakítva.

- Mit törődöm vele? Sárba pottyant egyszer,... két
szer, .. , tízszer. Ha tizenegyedszer is belepottyan, föl sem
szedem l Minek? Ostobaság l A világon széltében hosszában
járkálnak mindenféle szélhámosok és himpellérek; saját
meggyőződésük helyett csak a közvélemény választékos köté
sét hordják magukkal. És nagyszerűen megy a soruk! ... Ez
a cikk különben is már elavult. A világ állandóan halad, s
idővel sorjában sutba fogja hajítani ezeket a nevetséges, ása
tag fogalmakat ...

, . Valaki kopogott, és a következő pillanatban belépett
Trszka Mór, a filológus ...

- Elveszett a meggyőződése?.. Ah, meggyőződés! ....
Mit akar evvel az otromba gyári szóval? A meggyőződés erő

szakosan faragott szó, semmi egyéb!... Meg-győződés.....
Pre-pricanje ... Ueber-zeugung ... Idegen szól Le az idegen
szavakkal! Le a meggyőződéssel!

Trszka a magyarázat hevében hol ide, hol oda forgott,
hogy csak úgy csikorgott a cipője talpa. Sápadt arca fénylett,
mintha faggyúval volna bekenve... Honnan, honnan sem
előrántott egy hebehurgya szöt, néhányszor megforgatta a
nyelve hegyén, aztán maga elé köpte a nagy világba, s éberen
utána leskelt hegyeken, 'völgyeken keresztül egészen a zöld
szanszkrit óceánig ...

Mrmolja félbeszakította.
-- Nem értelek, Szemproníusz l De tudom, hogy szavaid

vétkesek és természetellenesek. Más valaki azt mondaná,
hogy csak nagyképűsködöl és hogy a jelentéktelenség palást
jával valamiféle szélhámosságot takargatsz . .. Isten tudja,
nem te vitted-e el csakugyan? ..

- Mit jelent ez a tolakodás? Eredj az ördögbe a meg-
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győződéseddel! Nekem nem kell! Fütyülök rád is, meg a
meggyőződésedre is! Nem ér egy rohadt krumplit sem, s ma
gad még kevesebbet!... Ilyen jajveszékelés! ... És még hoz
zá a meggyőződése miatt!

Jób felemelkedett ültéből s eltávozott. Mikor már kint
volt a lépcsőházban, Szemproniusz kidugta fejét az ajtónyí
láson s utána kiáltott:

- Buta fráter!
Belülről pedig Trszka vékony, rikácsoló hangja hallat

szott:
- Gondolja csak meg: értéktelen gyári holmi! Igen!

Gyári holmi, silányul faragott szó, semmi más!
Mrmolja hátra sem pillantott, de arcán két kövér könny

csepp pergett végig ...
Arra gondolt, hogy jelentkezik a rendőrségen. Fontolgat

ta-boncolgatta az ötletet, mindenfelől jól megforgatta, de a
kérdést egyre bonyolultabbnak és bosszantóbbnak találta.

- Mit érek vele, ha az ügyet a rendőrség kezére adom?
Csupa lótás-futás a hivatalokba, vallatások, nyomozás, költsé
gek . .. És eredmény - sehol semmi!... És Isten a meg
mondhatója, mi történhetik még? A végén még magam keve
redném gyanuba,... valamilyen ostoba okból. Ezeknek az
embereknek olyan ötleteik akadnak, amelyek a közönséges
halandók számára merőben érthetetlenek. Valamilyen semmi
ség, egy megfontolatlan szó ... és nyakig üln ék a csávában !...

Lehorgasztott fejjel, mélyen elmerülve töprengéseibe bal
lagott a téren. Ajka meg-megvonaglott egy-egy gondolatra.
Épen delet harangoztak s az irodákból mindenfelől szivárog
tak a hivatalnokok. A város fölött ragyogott a delelő nap, s
acsapadékos háztetők csillogtak a szikrázó verőfényben.

Akkor egy mellékutcából egy magasnövésű úr jött feléje.
Begombolt, testhezálló felöltő volt rajta, fején cilinder, orrán
aranyos szemüveg. Narancsszínű kesztyűs kezében vékony fe
kete sétapálcát lóbált, széles zsebéből pedig teleírt papírcso
mó lógott ki.

Mrmolja megrezzent. Valami halvány sejtelem derengett
fel benne, amely szemlátomást erősödött, egykettőre kibonta
kozott s végül teljesen hatalmába kerítette. Igen! Hisz ez
napnál világosabb! Hisz ez megcáfolhatatlan!

- Miért jár ez az ember olyan keményen s olyan önér
zetesen ? Miért kopogtatja sarkával a járdát? S a kirakatok
előtt miért pödri meg hetykén a bajuszát? Aztán aranyszem
üvege és divatos felöltője van... A melle jobboldalt termé
szetellenesen ki van düllesztve: - ott hordja a meggyőződé

sét! Jó vastag és kemény lehet a meggyőződése, különben
nem kopognának olyan fölényesen a léptei... Egyébiránt ar
ca egész külseje megtévesztésig hasonlít azokéhoz az embe
rekéhez, akik meggyőződések lopkodásával foglalkoznak. Mi
lyen ravasz orr, micsoda fortélyos szemek! ...

És utána lódult. Egész sereg hosszú utcán mentek végig.
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Mrmoljának úgy tetszett, hogy egyikét-másikát még soha sem
látta életében. Útközben több érdekes dologra lett figyelmes,
amelyekről azelőtt fogalma sem volt. Igy például egy könyv
kereskedő kirakatában könyvet pillantott meg: hazai könyvet,
a saját anyanyelvén! '" Végre egy magas, szürke ház kapu
jában megálltak. Ekkor Mrmolja odalépett a magas, előkelő

ismeretlenhez.
- Bocsánatot kérek, uram, hogy alkalmatlankodom. A

nevem: Mrmolja Jób. Szeretnék önnel pár szót váltani.
- Sztreha Pompiliusz országgyűlési képviselő vagyok.

Tessék! .. , Homályos lépcsőkön és folyosókon mentek végig,
mig végre egy magas ajtó elé értek. Pompiliusz előkotorászta

zsebéből a kulcsot, kinyitotta vele az ajtót, és néhány udva
rias szó kiséretében beleült egy puha, párnázott karosszékbe.
Amint megingott alatta a bársonyhuzatos üléspárna, kelle
mes érzés bizsergett végig tagjain, s egy futó pillanatra gyanu
fészkelődött lelkébe ...

- Minek köszönhetem, Mrmolja úr, ezt a váratlan láto
gatást?

- Képviselő úr! Én becsületes, pontos adófizető vagyok.
Sokat adok tisztességes, szolid ember híremre ... Annál job
ban megszomorított, sőt letört az a végtelenü! kellemetlen
esemény, amely ma reggel történt velem. Ha ez az ügy nem
intéződik el kedvezően, akkor oda az egész egzisztenciám, és
oda egész életem! Könyörgöm, képviselő úr, ne legyen irgal
matlan! Biztosítom, hogy a dolog köztünk marad és mák
szemnyi folt sem esik az. ön becsületén ...

- Bocsánat, Mrmolja úr!... de... szavai nem egészen
világosak. Sőt! Homályosak, színte misztikusak . " Néha
ugyan helyénvaló, ha az ember burkoltan, titokzatosan be
szél .. , Ez a tömeg előtt a mélyértelműség látszatát kelti és a
nagy szellem glóriájával vonja be az embert ... De - bocsá
nat! - magánbeszélgetésben ennek nincs helye ...

Mrmolja rábólintott a fejével. S miközben elköhentette
magát, lába idegesen rándult egyet a szőnyegen.

- Engedje meg, hogy részletesen és szép sorjában min
dent elmondhassak ! . .. Volt meggyőződésem. Zöld bőrkötés

ben, s még igen jó állapotban. Csak a széleken látszott rajta
egy kis kopás ...

A képviselő helyeslőleg bólintott.
- Értem... értem!
- És képzelje csak! ... Reggelre szőrén-szálán eltűnt a

meggyőződésem. Kerestem a könyveim között, az asztalterítő

alatt; átkutattam a felöltőmet, felforgattam az egész szobát.
Mind hiába! A meggyőződésemnek se híre, se hamva! És
még csak el sem tudom képzelni, hol és mikor veszthettem
volna el ... Abban a pillanatban, mikor önt, képviselő úr, az
utcán megpillantottam, különös sejtelem lopakodott agyam
ba ...
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Pompilíusz furcsa, hamiskás fintorral hallgatta Jóbot.
Majd megszólalt.

- Ej, agyafúrt cimbora l ... ismerem már az ilyen és ha
sonló eseteket ...

És amint jobbjának feltűnően rövid, húsos mutatóujját
felemelte, halk nevetésre gömbölyödött szája és ábrázata.

- No csak ki vele! Mondja, mit kíván érte? .. Azt azon
ban ne higgye, hogy megfejhet. Nem vagyok pali. Van már
némi praxisom! ... He-he-hel ... Van már praxisom!

Jób szemei kerekre tágultak a rendkívüli meglepődéstől.

Tenyereit térdeire nyugtatva, mereven nézett a képviselő úr
szemei közé.

- Ne haragudjék, képviselő úr ... , de úgy veszem észre,
most ön beszél kissé homályosan és titokzatosan... A mu
tatóujja ... Nem, képviselő úr, nem értem önt! ...

Pompiliusz halk nevetése egyre hangosabb hahotába
ment át. A teste pedig egyenletes, erőteljes ütembenvonag
lott, mintha hátulról egy láthatatlan kéz rángatná.

- Elragadó maga, Mrmolja úr!... Micsoda ártatlanság!...
Micsoda elbűvölő álszenteskedés! Született miniszter... De,
lássa, most magunk között vagyunk. Nincs rá fikarcnyi szük
ség! Előttem nem ke1l alakoskodnia. Én egész pontosan tu
dom, mi a meggyőződés piaci ára. A keresleti és kínálati vi
szonyokat. A magamét például már négyszer cseréltem. És
ez nagyon jól van igy! Az ember úgy érzi, mintha valósággal
ujjá születnék utána... De térjünk a tárgyra l . .. Mennyit
szeretne érte? Őszintén beva1lom, hogy pillanatnyilag nem va
gyok meggyőződés-zavarban. Ma igazán potom ára van a meg
győződésnek. Már egy kellő helyen és kellő pillanatban ke
gyesen leadott jóindulatú mosolyért is kapható. Egyáltalában
megfigyelhető, hogy ez a portéka kezdi divatját múlni ...

Mrmolja felszökött ültéből, mintha kigyó marta volna
meg.

- De az Istenért, képviselő úr! ... Az én meggyőződésem

nem eladó! Egy világért sem! Az én meggyőződésem nem elő

ítélet. Aztán fínom zöld írhába volt kötve! ... Nagyon kérem,
adja vissza!

Pompiliusz arca hirtelenül hűvös és komoly lett.
- Milyen alapon mer engem a meggyőződésével kapcso

latba hozni? .. Barátom, ne hirtelenkedje el a szavait! Köny
nyen megárthatna! '" Nálam hiába keresi a meggyőződését!

Sőt néhány napra a magamét is elzálogosítottam. De ha a ke
zem ügyében is lenne a magamé, akkor sem szolgálhatnék
vele. Szükségem lesz rá vasárnap a képviselői összejövete
len ... -Továbbí eszmecserénknek tehát semmi értelme. úgy
látom, hogy már mindent elmondtunk egymásnak!

Avval újságot vett a kezébe, és látszólag belemélyedt az
olvasásba. Mrmolja egy ideig csak nézte, oldalvást, de aztán
legyintett a kezével és elköszönt ...

Feje elnehezült a gondtól. Tekintete elsötétült a keserű-
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ségtöl, és az egész világ módfelett üresnek, sőt ellenszenves
nek tűnt neki. A hídon nagyot sóhajtott és... megállt. Kín
zó, különös gondolatok gyötörték. De mint szolid és közbecsü
lésben álló ember nem adta meg magát. Elhessegette az ön
gyilkosság tolakodó gondolatát, márcsak azért is, mert nem
akarta magát kitenni rosszindulatú pletykáknak és sértő talál
gatásoknak. Aztán az is az eszébe jutott, hogy korunk és az
elmúlt kor legjobb bölcselói is egyhangúan elítélték az ön
gyilkosságot.

Idegesen, leverten és kimerülten az "Igazság" szerkesz
tősége felé vette útját. Útközben egy megfelelő hír összeállí
tásán töprengett, amely egyúttal diszkréten, de mégis érthe
tően felhívná az olvasóközönség figyelmét az elvesztett tárgy
ra. Félt, hogy egyik-másik ismerősében különös véleményt
ébreszthetne egy ügyetlenül fogalmazott nyilatkozat. Félt,
hogy szükség nélkül nevetségessé teszi magát. Mert nyilván
valóan sokat adott a becsületre és a tekintélyre. Hiszen az
utóbbira még azok is a legnagyobb gonddal és éberséggel őr

ködnek, akiknek semilyen meggyőződésük sincs. Még kötetlen
sem!

Belépett a szerkesztőségi irodába. Az első pillanatban
üresnek találta. De aztán az egyik sarokban hatalmas könyv
és irathegy mögött mégis csak észrevette Kosuta Ambrus
társszerkesztőnek sovány alakját.

Mrmolja köszönt. De Kosuta rá sem hederített könyvei
mögül. Mrmolja köhentett. De Kosuta meg sem moccant.
Mrmolja elkiáltotta magát, mire Kosuta mégis felvetette a fe
jét ... Szeme mérgesen furakodott a Jóbéba. Hamuszürke ar
ca úgy festett, mintha vastag porréteg takarná. Vörös haja
álmosan lógott alacsony homlokába.

- Szerkesztő úr! Szeretném közölni a lapjában, hogy
szerencsétlen véletlen következtében elvesztettem a meggyő

ződésemet '"
- Tessék akiadóhivatalba !
- Nem, szerkesztő úr! ... A dolog rendkívül fontos, és

azért azt kívánnám, hogy a hazai hírek közé szúrjon be egy
alkalmas cikkecskét ...

- Miről?

- A meggyőződésemrőll

Kosuta megvakarta az orra tövét.
- Mondja csak, mit is ért maga voltaképen ezen a szo-

katlan szón?
Mrmolja elképedt.
- Úgy van! Mi a mándruc az a - meggyőződés?

- Hát azt nem tudnám olyan egyszerűen kifejteni, szer-
kesztő úr! Igazán nem! Nem tanultam logikát, és azért nem
értek a meghatározásokhoz . .. Meggyőződés? .. Meggyőző

dés?! ... Ez olyan holmi ... izé ... az emberek magukkal vi
szik, ha szükségük van rá. '. Sztreha Pompiliusz úr azt állítja,
hogy már kiment a divatból. És Szemproniusz barátom szerint

VIGIl'A 9* 115



is nevetséges, ásatag vacak... Az enyém - teszem azt 
zöld irhába volt kötve, míg Szemproniuszé csak fűzve volt ...
Egyeseknek csak bekötési tábláik vannak, pompás, ékesmívű

táblák ... Mulva Pankráciusz tanár úréi pláne arannyal van
nak kiverve ... De csak üres táblák ... Valóban, ... nem ér
tek a meghatározáshoz ...

Kosuta eltűnődött.

- Meggyőz.ődés... Meggyőződés ...
Végre is felállt, s a polcról levette a nagy lexikon meg

felelő kötetét . " Egy ideig olvasott, csóválgatta a fejét, majd
Mrmoljához fordult.

- És hát. .. hogyan is jutott a meggyőződéséhez? Lopta
talán?

- Az Istenért, hogyan mondhat ilyent?.. Miért éppen
loptam volna? ..

- Hm! ... Ki tudja? .. Mindenesetre ... ez az ügy nincs
egészen rendben ...

- De kérem!... Csak nem jut eszébe megvádolni ?
Kosuta a vállát vonogatta.
- No hát, nem bánom,. " írja meg a cikkecskét! ... Utó

végre ... mi közöm hozzá? .. Én soha színét sem láttam sem
miféle meggyőződésnek, s mégis jól kijövök. Cikkeim - nem
dicsekvésből mondom - egyenesen zseniálisak. Legalább így
ítél a közönség... Úgy látszik, maga, elavult fogalmaival,
nem tartozik a modern emberek közé!... De hát ez a maga
dolga! .,. Milyen cikkecskét akar?

Mrmolja összeszorította ajkait, és révetegen nézett ki az
ablakon.

- Nos! ... Milyen cikkecskét? '" Különben ... írja csak:
"Egy szelid és köztiszteletnek örvendő ember f. hó 21-én el
vesztette a meggyőződését. Zöld bőrkötésben és még igen jó
állapotban volt. Ha valaki megtalálná, szíveskedjék vissza
szolgáltatní. Jutalom megállapodás szerint. Cím a szerkesztő

ségben."
Tolla sercegett a papíron, és Mrmolja elhallgatott. Utolsó

szavainál a főszerkesztő lépett a szobába. Levetette a kabát
ját, végigsimította hosszú, tiszteletreméltó szakállát, egy cso
mó papírt markolt fel, avval szó nélkül leült az asztalához.
Mikor Kosuta beszámolt neki az elveszett meggyőződésről, el
fintorította arcát, és egy futólagos, majdnem kívánesi pillan
tást vetett a távozó Jób felé. De szólni nem szólt egy vakkan
tásnyit sem.

*
Még csak néhány szót! Mrmolja nem találta meg elvesz

tett meggyőződését. Az "Igazság" felhívására egész sereg
becselen ember jelentkezett. A megígért jutalom reményében
mindenféle badarságot hordtak össze: a saját értéktelen és
örökös vándorlásban kézen-közön elrongyolódott meggyőződé-
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süket, ostoba előítéleteket, ötkrajcáros közvéleményeket stb.
Egy széltoló meg épen egy piroskötésű Biideckert küldött be...
Természetes, hogy mindezek nem segíthettek szegény Mrmol
ján. Nagy keserűségében és vígasztalan bánatában napról
napra sorvadt, arca beesett, és az orvosai hamarosan lemondtak
róla. Épen Szent Háromság napján lehelte ki a lelkét.

Szlovén eredetiből fordította: Pavel Agoston

HEGEDOs ZOLTÁN:
,
E v E K

Jócskán múlott már tél fölöttem,
s havazott rám a szürke ég, 
én a Szamos partján kötöttem
sarút lábamra s messze kék

sugarakat bontott a Hóján
egy-egy tavasz és bőrömön
megült az év, tágult a bordám
s csodálkozóbb szemöldököm,

nagyobb a szám, dühös a kedvem
s lépcsőn ugrottam négy fokot,
az álmomat messze tereltem,
s már nagyanyám se tarthatott.

A szenteket gonddal rám bizta
míg csomagolt az út előtt,

szípogva huzta könnyét vissza
s rázott egy rojtos keszkenőt.

Jó néném meg borzas hajában
turkált egész. nap s szepegett.
Én a vonatból kiabáltam,
s eltűntem egy vén hegy megett.

Azóta motyóm leapadt már,
s a szentekből a türelem
eltünt, mint mindaz amit adtál
öreganyám. A fejemen

ritkul a haj s csak szemem mélyén
ül meg az emléked talán.
Tarka ernyőn röpül a néném
s motyogó, ráncos nagyanyám.
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LOVASS GYULA:

FAREWELL

"Négy szenvedélyem van: a természet, az emberek., a
titkok és a negyedik, a negyediket senki sem tudná ne
vén nevezni ..."
Kathleen Beuachamp (Katherine Mansfield) naplój ából.

Voltak Idők, hogy dilettánsnak lenni még nem jelentett
biztos irodalmi érvényesülést, hogy irónak lenni sem je
lentette csupán a mesterségbeli fogások ismeretét. Volt
idő, hogya dilettantizmus életforma volt, a nemes, naiv,
felfelé törő vágyódás életformája. A Farewellben, (amit
mások Nakonxipának, vagy Szigetnek neveznének) egy
ilyen dilettáns esti. elmélkedéseit lessük meg. Tanul
mány lesz, vallomás és játék ... Régebben parabolának,
vagy szimbolumnak nevezték volna.

"Farewellt keresem, választott hazámat.
Farewell, ahogya kínosan jólértesültek bizonyára tud

ják, angol szó, Mégsem szükségtelen tán megjegyezni, hogy
nem exotikus leánynév. Nem lány, jobb és rosszabb, keve
sebb és több annál, számomra legalább: ország. Nem földdarab
a Népszövetség kötelékében, konkrét határokkal, szétlőhető

városokkal és elgázosítható völgyekkel. Nem tudom, támaszt
hat-e rá valaki gyarmatigényt, jár-e ott vasút, vannak-e luxus
szállodák. - de azt hiszem logaritmustáblák nincsenek, sem
összehasonlító hangtörténet. Gyárak sem zúgnak Farewell
ben, nincsenek vámfalai, sem pártpolitikája.

Farewell mégis létező ország. Nekem egy őszi szél súgta
meg a nevét. A szél olyan erős, olyan természetes, olyan
őszinte, miért is akarna hazudni? És mit szóljak egy ország
ról, melynek ismerem egy-két lakóját? Kételkedhetem-e to
vább létezésében?

Néha Délamerika államneveit köstolgatom, hátha ezek
valamelyike rejti. Vagy óceáni szigetekre készülök, messze,
hátha ott lelem e virtuális, boldog országot. Térképeket is né
zegetek, akkorákat, hogy két asztalt kell összetolni, hogy ki
teríthessem őket. De mit használ nekem Karjala sok hegye,
mit használ Madagaszkár és a Baleárok, ha Farewellt nem ta
lálom.

Utazási irodákba ma már nem járok, s a tarka útmutató
kat úgy űzöm el magamtól, mint a decemberi szél a dermedt
parkból a falevelet. A Cunard Line úgysem tudna elvinni
Farewellbe. S még ha ígérné is, hogy kíséreljem meg? Pén
zem nincsen. Igaz, hogy azoknak sem igen volt, akiket Fa
rewellből valóknak hittem eddig. Az íránytűmet is eldobtam,
nem segített. Találomra botorkálok előre, mert érzem, hogy
van Farewell valahol, érzem, s időnként hitvallást teszek ma-
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gamnak, és bizonyságot szolgáltatok .Farewellt kereső éle
temmel Farewell létezése felől.

Pedig nehéz sor Farewellt keresni. Meg mernéd-e kér
dezni a sarki rendőrtől, merre van Afrika?, hogy kérdezhet
nék akkor én Farewell után? És kit is kérdezhetnék meg az
emberek közül a messzibb és mesésebb Farewell felől? Tán
azokat, kik rabként gyárban görnyednek s csavart raknak
csavarra, mint a gépek, lármásan, olajosan ... Tán a masirozó
századot vonszoló dallamot, vagy a földjét túró béres verejté
két ?Szomorúbbak, gyötörtebbek és jobban félnek a holnap
tól, hogysem tudnának róla. A pezsgős gazdagokat, az unal
mas prédikátort, a fizetett uszítót vagy a játékban magát el
vesztő ripacsot? Ha tudnák is, irigyelnék megmondani. S nem
is tudhatják.

Én is csak annyit tudok, hogy köd és tenger választ el
tőle.

Miért is nem születtem Farewellben?
Az apám nem volt számtantanár, de ahogy élt, akár az is

lehetett volna. A nagyapám ügyvéd volt, néha rá is gyanak
szom: amikor először kézbevett, aktáktól poros ujjaival pa
ragrafust nyomott a párnámba s a párnán és gyönge ráncos
bőrömön át ez a paragrafus valahogy belém égett. Gyermek
koromban sokat voltam beteg, s ha orvosok tanakodtak felet
tem, senkinek sem jutott eszébe vattát dugni a fülembe, így
lehetett, hogy már akkor megfertőztek a viták, a diagnózis és
az okoskodások.

Kisvárosban és középosztályból születtem, az alulra és
felülre, rendre és felforgatókra egyaránt félénk középosztály
ból, az őseim hittek valami nagy kötelességben, amelynek
fokmérője a főnök megelégedése. Talán azért nem látom az
igazságon túli szépség, a logikán túli kábulat igazi örömét.
Mert ők nem éreztek jogot a végletekre nézni, nekem kell
örökre egy helyben topognom ?

Aki így születik s így él, nem kerül-e lebírhatatlan távol
Farewelltől? Az érvényesülés apró becstelenségeibe vonják a
rokonok, a praktikus szellem, és minden földi okosság. Negy
ven éves állami szolgálata jubileumán, - Farewell, bocsáss
meg! - majd becsületes, derék munkásnak, vagy emelkedett
szellemű vezetőnek nevezik. (Farewell, épargne moi cette
peine!) Bankett lesz tiszteletére s befolyásos tag lehet az ép
pen uralkodó kormánypárt helyi szervezetében. Farewellre
nem is gondol. (Jobb is tán így neki.)

Édes idillt lehetne formálni róla, hogy láttam meg egy
nap Farewellt, ködön és távolon át, harsonák zúgása közben,
vagy éjjel, a partjain csillanó holdfényt, vagy csak egy csücs
két egy véletlen szerkesztő ismerősben. De nem emlékszem
erre a napra. Farewell tán öröktől fogva hívott, tán az első

gyermekbetegség öntudatlan lázától fogva. Nem jött síppal
dobbal, nádi hegedüvel, falragasz nem hirdette, sem lelki
megrázkódtatás. Farewell csendben jön, csak egy szemben
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csillan el, csak egy félmozdulatba siklik. (Vigyázz, elsurran
hat melletted !) Nem hív hangos szöval, állást sem ígér. A vi
lágot sem neked ígéri átformálni, legfeljebb benned. Amikor
megsejtettem, azt mondtam: Lehet, hogy megfertőztek józan
ősök, megrontottak földi okosságok, lankás otthoni dombok
lehet utamba állnak, vérembe bejuthatott valami csökönyös
logika, de Farewell felé visz, ami vagyok, ami lenni szeret
nék.

Azóta harcolok érte.
Nehéz harc! Ezt nem felpanaszolni mondom. Én vállal.

tam. Meg is teszek mindent.
Azt hittem mélység, komolyság, munka kérdése. Meg

próbáltam ellesni hát a Farewell-beliek gondolkozásmódját.
Jegyzetfüzeteket vettem s különböző színű ceruzákkal jegyez
tem életüket: zölddel a tetteiket, lilával mozdulataikat, sár
gával a hangmodulációt és szürkével a szavakat; a pirosat ar
ra tartogattam, hogy, mint régen tanultam, meghúzzam majd
időnkint a jegyzeteken át a Farewellbeliek életéből kitetsző

értelem vörös vonalát. Hol vagytok lila, sárga, zöld színek,
hol? és mily kevés fogyott el a piros irónból !

Külön lapra írtam, amit a szerelemről mondtak, külőn,

amit a népről vagy a forradalomról s kétségbeesve kerestem
valami rendet, ahonnan mindez világos és érthető, ahonnan
mindez megtanulható. Lemértem szavaik hosszát, kerestem a
bennük rejlő metrumot, filmre vettem a mozdulataikat s tü
kör előtt próbáltam utánozni, begyakorolni. Néha kölnit ken
tem magamra és keresetten szép ruhákat vettem föl, mert
Zoli mindig elegáns volt, máskor belefeküdtem a sárba, hogy
Gyurkára hasonlítsak, aki sohasem mosdott. Lettem csibé
szes, mint Emil, és pillangóként csapongó testvére a kedves
ségben Gábornak. Voltam hitetlen és vallásos, elvtelen, vagy
álmodozó, mert idomulni szerettem volna azokhoz, kiket Fare
wellből valóknak hittem. De ez nem volt elég.

Hogy nem elég, Béla értette meg velem. Béla mindig lá
zas volt, szemei felragyogtak, ha beszélt, magyar szavakat
mondott, de ahogy minket magyar szavakra tanítottak, ezt
nem érthettük. Farewell nyelvén szólt nyilván hozzám. Egy
félmondatát szerettem volna egyszer megmagyarázni valaki
nek, aki nem Farewellből való volt. Előszedtem a jegyzetei
met, órákig beszéltem, néhány ragyogó szavából nyelvem
alatt induktív és deduktív következtetési formulák lettek, gö
rög betűkkel jelöltem a beszúrt jegyzeteket, s akinek magya
ráztam, egyre rázta a fejét: Ű nem érti. Mit csináljak? A
végén magam is megijedtem, hátha én sem értem!

Külön nyelv tán ez a farewellbeli s nem adja ki ily
könnyen titkait. Hallottam valamit a módszerről s kezdtem
megérteni, hogy mélyebb görnyedés, rendszeresebb és komo
lyabb tanulás kell ide. Pozitivista egyetemi tanárok arcképét
akasztottam szobám falaira, új füzeteket vettem s minden
szö után odaírtam, amit éppen akkor jelentett.
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A munka hamis megnyugvást ad s a tudomány gőgje el
vakít. Igy én is, .voltak napok, azt hittem, hogy bírom már
Farewell nyelvét. Voltak pillanatok, úgy éreztem, fel kell ug
ranom s közölnöm kell ezt valakivel. De ha megtettem, csak
fájó csalódás ért. Azt mondtam egyszer valakinek, kivel so
kat voltam együtt: "Könnyű dalt szeretnék írni a villamosról,
erről a gondtalan és játékos madárról, ki nem törődik a szívé
ben lakó furcsa gondokkal, nevetgél és gondtalan szalad ..."
Az ismerősöm idegenül nézett rám, egy szót sem szólt, de
azóta kerül. Gondoltam, nem érti, mert nem Farewellből való.
De Béla Farewellből való lehetett, mert legyintett: "Ugyan,
megírták már l"

Hát nem elég Farewell nyelvét megtanulni ? Nem elég el
ismételni a szavakat, úgy, ahogy Farewell lakói kimondták?
Farewell nyelvére nem lenne jó a Berlitz-módszer?

Nem írtak mind Farewell lakói, a szimbólum korántsem
ilyen egyszerű!

Pedró például Antinea-frizurát hordott s beszélni is alig
beszélt. Néha órákon át jött hallgatva mellettem. Pedig a ba
rátom volt. Én legalább is hízelegtem magamnak ezzel a gon
dolattal. Nos, Pedró egy este azt mondta: hisztéria s én hosz
szas gondolkodás után azt írtam füzetembe [elentésnek: "csi
nált idegesség." Egy reggel ilyen értelemben használta: "fe
lelőtlen jókedv." Egy délután: "bosszúvágy." Akkor velünk
volt Pedró barátja is, aki azt felelte erre: "van étoszod."

"Farewell nyelvében a szavak jelentése egyénenként és
időben változó" - írtam be nyelvészeti megfigyelésként tehát
egy új füzetbe s mert a módszerességet még mindig sokra tar
tottam, kitűztem a tételt: "Mik e változás törvényei?" Hogy
mik Farewellben a jelentésváltozás törvényei, ma sem tudom
még. Lehet, hogy ott mindenkinek magának kell megteremte
nie saját nyelvét, a szavak jelentésének változásával együtt,
megteremteni, hogyamegalkototton is tovább haladjon vala
mi olyan felé, amit maga sem lát előre. Lehetnek-e ilyen sze
szélyes változásnak törvényei? Megtanulhatom-e Farewell
nyelvének rendetlen törvényeit valaha? De ha megtanulnám,
elég-e ennyi, hogy polgárjogot nyerjek választott hazámban ?

Talán ha élnék Farewell törvényei szerint? Igen! élni,
hisz ez oly könnyűnek látszik. Félre nem nézni, nevetni, ha
senki sem ad rá okot, piros nyakkendőt kötni, lakkeszkarpent
viselni gyári munkához, néha nem enni, máskor délben fe
küdni le, csókot sem akarni néha, rálőni a barátunkra, vagy
rabszolgával kereskedni, ismeretleneknek köszönni, megszök
tetni egy autót s elütni vele valakit, beszélni és semmit sem
mondani. .. mert így láttam náluk, kiket Farewellböl valók
nak hittem. Igy éltem hát, nem magamból és nem magamért,
így éltem Farewellért, s vártam és lestem, mikor fogadnak be
már boldog lakói. De úgy látszik nem elég őrültnek lenni Fa
rewellért.

Farewell lakói nem akartak észrevenni. Nem akartak el-
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fogadní. Évekig vártam hiába, hogy valamelyik fölfedezzen.
Később odaültem közéjük, előttük ettem, nekik ágáltam, köl
csönökst adtam nekik és dicsértem őket. Hiába. Tán irigyek
voltak, hogy nem akartak észrevenni? Vagy betelt Farewell
lakóinak létszáma, többet nem bír eltartani földje? Kimerült
a kontingens, vagy még mindig nem tartanak Farewellbe
valónak? Miért is nem fogadnak be az egy hazából valók sze
retetével? Én is az vagyok, ami ők, kémküldetésben járó, fa
rewellbeli, ki idegenül jár ebben a másformájú s ellenséges
világban, honvágyat őriz a lelkében s úgy ápolja, mint egy
szép szebanövényt szokás. Miért nem fogadnak be hát, kiket
Farewellből valónak gondolok?

Tán nem is igazi farewellbeliek, akiket ennek tartot
tam eddig? Hisz oly könnyű ma csalódni! Talán csak játsszák,
majmolják egy más világ szokásait, tán csak hazudják magu
kénak boldogságát. Titkos szövetség lehet közöttük. védik és
segítik egymás hazugságát. Dédelgettem ezt a gyanut magam
ban, felneveltem és nagyrabecéztem, néha már kívántam is,
hogy igaz legyen. Ha irigységről vallok ezzel, miért ne vall
jam meg magamnak? Bizony, jól esett, ha bántották egymást,
ütéseik az én kételyeim falát sulykolták erősebbre. De mert
gyanakodtam rájuk, nem kérdezhettem meg őket Farewell fe
lől. Mi biztosít, hogy igazat mondanak? Pedig, néha úgy ér
zem, csak egy nyilt kérdés kellene, egyetlen bátor kérdés:

"Ti tudtok Farewellről! Tudom! Mi az hát? Merre van?"
De elszorítja a torkom valami. Mi lenne, ha letagadnák ?

Ha azt mernék állítani, hogy nincs is? Csak egyszer mertem
hát megkérdezni valakit, s azt sem ilyen szépen, ilyen sza
badon. Vig legény volt, olyan szép, olyan okos, olyan boldog,
hogy őslakosnak kellett tartanom Farewellben. Csupán em
léke is éveket tudott volna kitölteni.

Jártam utána, kerestem az alkalmat, hogy egyszer elfog
hassam négyszemközt, kilessem egy fáradtabb, csöndesebb
pillanatát, amikor álmos, mint egy kisgyerek, hogy megtámad
hassam, meglephessem.

Egy reggel végre sikerült egyedül maradni vele. Kijöt
tünk valahonnan, a társaság elszéledt, reggel volt, köd, nem
csodálom, hogy tanácstalan lett az átmulatott éjszaka után.

"Most aztán merre?" - kérdezte.
Ez a pillanat! Érzem, ha mámoros is a fejem, a szívem

dob ogni kezd, most, most! De úgy félek, hogy cselhez folya
modom s tréfás, hetyke vakmerőségbe öltöztetem életem
gondját, odavágom elé:

"Farewellbe !"
Erre abbahagyja a kacagást, rám néz:
"Oda nem lehet menni, fiam! Oda odaér, vagy odakerül

az ember, vagyegyszerűen ott van. Ha lehet ott egyáltalán
valaki."

"De én oda akarok menni l"
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"FareweIlt nem lehet akarni, csak érezni és hinni lehet."
"Hát semmit sem lehet tenni?"
Rázza a fejét.
"Nem! Miért ? Várj! Ha azt hiszed, hogy Farevell meg

éri, akkor várhatsz. Ráérsz. De lehet, hogy észre sem veszed,
hogy megtaláltad. S ha meg is találod, ki tudja, érdemes-e?"

Ezt a vigasztalást, ezt a visszariasztani akaró mesterke
dést már nem szerettem. Ott kellett hagynom őt is. Érzem,
hogy nem kérdezhetek meg senkit többé Farewell felől.

De várok. Várok! Elbúcsúztam, nem nézek vissza. Ott ál
lok az állomáson, lesem a vonatot, ott lézengele a kikötőben,

várom a hajót. A küszöbön állok, úgy várok évek óta. Re
ménytelen várással, mint aki sejti már, hogya várás lesz a
sorsa. Várok és nem merek mozdulni. Hiába mondanád, hogy
hiába várok. Én nem fordulhatok már meg. Én már úgysem
tudnám feledni választott hazámat, Farewellt."

Lovass Gyula

ROZVÁNYI VILMOS:

VERSEK
CSALÁD

Legény voltam; sírva vagy könnyű füttyel,
de leszámoltam a bukott világgal
s mondtam: "Új élet szeme leszek itten,
új föld a Földön; fa, virágos ággal.

Ami ma kígyó, holnap már virág,
illatos, áldott, új mag, új öröm
s én szabadon élek, vagy halok érte:
nincs senkihez és semmihez közöm" ...

Ám végzetem csillagot szórt elém,
egy tiszta lányt, aki ma feleségem,
már gyermek is nevet, ujjong ölén:
íme, az én nagy végzetkötőfékem!

őrajtuk át befogott a robot;
de itt állok és tovább hirdetem
szabad sorsom minden nagy igazát:
asszony, gyerek nem fojtó láz nekem.
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Atveszí őket hitem s VISZI már
magával a két új csillagot is,
bukásomat vihogva lesni kár:
új föld leszünk, ha megszakadok is!

Itt köztetek jár majd a kis család ...
Furcsa család lesz, nagyon jól tudom,
tán furcsább is, mint az a régi volt
szamárháton s názáreti uton.

Asszony és gyerek kéri majd; ha kell,
haljak bele bármelyik igazamba;
ők velem jönnek, együttáldozók,
s élve temetkeznek mellém siromba.

Itt köztetek él ez a kis család ...
Furcsa család, én nagyon jól tudom,
de szent és tiszta, mint a régi volt,
szamárháton s názáreti uton.

SÉTA VASHAMüRBAN

A mérnök, mint Dantét Vergiliussza,
vezet az izzó vasvároson át:
száz válaszút, mennydörgő acélutca
s ő két számmal elintéz száz csodát.
Aminek láttán engem döbbenet ráz,
neki az mind üres szám, hideg bolt már ...
Öh, munka dómja, acél-székesegyház,
hol gép a pap s logaritmus a zsoltár!

Jaj, ha az emberagy minden virága
az életért nyílnék s nem önmagáért!
A számok dús csodáin túl kilátna
mindenki önmagáig s bármi árért
sem adná el magát az élet ellen
s nép és gép egymást szeretné váltig:
csillagokig csendülne fel az Ember
s eljuthatnánk az ezerjó világig!
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Am sovar szarkák égi kincstárakból
zugainkba apró köveket hordunk,
a mindenség nagy titkait kilessük,
mégis az Idő malmaiban sorsunk
mint érett mag zúzódik szűnhetetlen ...
Sokszor ott surran zúgó acélszárnyunk
a Végtelenség perifériáin
és még sincs mód, hogy önmagunkba lássunk.

Itt zeng a vas s Kínában, Afrikában,
Európában anyák szülnek éppen,
hogy gyermekünknek a sok új csoda
iramában majd a fejére lépjen.
Zeng az acél, de himnuszát a vasnak
inkább hallom iszonyú ugatásnak,
karunk csahol, reszket a halott Holdtól,
érzi a sirt, mit művei neki ásnak.

Ugat a vas, uszított eb módjára
s szolgál az embernek vad félelemmel,
pörg maga körül rémült karíkára,
mert Uszító is, üldözött is - ember.
Ugat a vas, nem tudja hova marjon:
itt hemperegnek a szétvert világok
s bennük Isten lehellete, az élet,
elhal, mint a töről tépett virág.

De majd a munkadionizián
egyszer az új élet felharsonázik
s megértik akkor itt az én imám,
megértik majd, hogy lelkem mért cikázik
mind fönnebb-fönnebb emberünneplőre...
Az élet nem zuzódik rút pörökké :
megérkezünk végre a Hegytetőre

s azt a Beszédet hallgatjuk örökké.

Rozványi Vilmos.
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LUKÁCS GASPAR:
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MAGYAR

." II

HOSOK

A régi magyar történetírásnak egyik sarkalatos hibája az volt,
hogy nem kedvezett a hősök kultuszának; ez logikusan kö
vetkezett szelleméből és annak irányelveiből: a századvég
és a századforduló történetírása racionalista szellemű volt s
burkoltan vagy nyiltan pozitivista irányoknak hódolt. Kifelé
ez a pozitivista világnézeti háttér mint "szigorú tudományos
ság" mutatkozott s legelső és legbüszkébben hirdetett elve a
tárgyilagosság volt. Ma már tudjuk, milyen szomorú következ
ményekkel járt ez a sivár tudományosság minden téren, 9-e
most elég legyen csak arra rámutatnunk, hogy az állítólagos
tárgyilagosság tette lehetetlenné a nagy tömegek történelmi
kiművelését s ez ölte meg a hősi kultuszt is. A tárgyilagosság
büszke elve mindenkinek pontos matematikai arányok szerint
mérte ki jussát, mindíg száraz, hideg és óvatos volt s irtózott a
gondolattól, hogy egyes alakokat mások rovására kiemeljen
és magas hegycsúcsok köré csoportosítsa az apró magyar hal
mokat; ellenkezőleg, mindent szépen elegyengetett, ellaposí
tott. Hiszen a hősök kiemeléséhez bizonyos szubjektív me
részségert kívül szeretetre és tiszteletre lett volna szükség, 
de ezek a fogalmak a pozitívista számára olyanok, mint a
született vaknak a szín,

Pedig a hősi kultusz kialakítása egyik legfontosabb fel
adata lett volna a történetírásnak. Először is, ha elfogadjuk,
hogy a történelem az élet tanítómestere (s valóban, miért ál
tatnók magunkat egy hideg magasságban trónoló és valójában
soha meg nem valósítható tárgyilagossággal, mikor az életnek
olyannyira szüksége van tanítómesterekre?), akkor el kell is
mernünk azt is, hogy ezt a célját a történetírás épen a hősö

kön, példájukon és életük művén valósíthatja (valósíthatta
volna) meg a nagy tömegekkel, az egész nemzettel szemben.
Elvek és intézmények, korok és törekvések örökre csak holt
anyag maradnak, ha nem teszik őket élővé és átélhetővé ko
rok és elvek megtestesítői, a történelem kimagasló alakjai,
akik mint emberek testvéreink és sorstársaínk, de ugyanak
kor olyan elgondolásokat plántálnak lelkünkbe, melyelmek
életükben harcosai, sőt vértanui voltak.

De a magyar történelem ettől a meggondolástól függet
lenül is, természeténél fogva, szinte ránk kényszeríti a hősök

tiszteletét: nagy tettek, nagy erőfeszítések története, ezeknek
a hordozói pedig mindig hősök voltak. A magyar történelem
valóban nemzeti hősök galériája. Itt ezeket nem sikkaszthat-
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ja el semmiféle módszer és világnézet, anélkül, hogy a lénye
get meg ne hamisítaná.

De a magyar természet különben is kedvező talaj lenne a
hősök tiszteletének. Hiszen a magyar ember lojális és tiszte
lettudó; érzelmi természete, szangvinikus vérmérséklete egye
nesen megköveteli a bálványképet, akiért tűzbe menjen s aki
ért rajong a maga szemérmes, egyszerű médján. Hát még ha
a körülrajongott bálványkép saját fajtája, akivel vérében és
törekvéseiben egynek tudja magát, akiben tehát önmagát bá
mulhatja, önmagát szeretheti! Ha az ilyen népet megfosztják
hőseitől, éltető elemeitől fosztják meg.

Nem is merészelte ezt megtenni semmiféle "tudományos"
és "objektív" történetírás: a magyarnak mindig voltak dé
delgetett hősei. Gondoljunk csak Rákóczi, Kossuth pályafu
sára a magyar lelkekben, vagy arra a gazdag, színes monda
világra, mellyel a népképzelet Szent László, Mátyás király
alakját körülvette. A hiba nem is itt van; abból ered, hogya
történetírás a maga tisztultabb látásával, mondjuk tudomá
nyos eszközeivel, nem nyesegette soha ennek a hősi kultusz
nak vadhajtásait, nem ápolgatta azokat, melyek nemzeti szem
pontból gyümölcsöt ígértek, s így a fa meddő maradt vagy sze
szélyesen féloldalúvá nőtt. Nem mintha a magyar köztudat
valaha is bármelyik hősét elsikkasztotta volna: ahhoz túlsá
gosan lojálisak, világosfejűek és igazságosak vagyunk. Csak
éppen egyes hősök sohasem tudtak közelférkőzni szívünkhöz,
Megbámultuk talán őket, ékes jelzőkben nyugtáztuk érdemei
ket, de lelkünkhöz nem engedtük őket közel. Nagyságuk el
szikkadt az objektivitás sivatagában s ha néha meg is éreztük
nagyságukat, alakjuk óriási méreteit tekintetünk nem tudta
a maga valóságában formálni.

A magyar hősök kezdettől fogva két csoportba különültek
a magyar köztudatban. Az egyik csoportba olyan hősök tar
toztak, mint Szent László, Nagy Lajos, Mátyás király, Rákóczi,
Kossuth, a másikba pedig Szent István, Könyves Kálmán, IV.
Béla, Széchenyi, Deák és a többiek. Az egyik csoporté volt a
nemzet rajongása életükben, lelkes tisztelet és legendaszövő

bálványimádás az utókor részéről. A másik csoportnak csak
. díszes jelzők jutottak, melyekkel egyszersmindenkorra meg

nyugtattuk lelkiismeretünket, - a közönbösségért, melIyel
életművükre tekintettünk. De valójában a "szent király", a
"második honalapító", "a legnagyobb magyar", "a haza bölcse"
sohase fészkelte be magát lelkünk fenekére, mint például
Kossuth vagy Rákóczi.

Ez a csoportosítás azt is elárulja, mi volt ennek az oka.
Az elsők valamennyien nagy harcosok, dicsőséget szereztek a
magyar névnek, legyőzték ellenségeiket, szembeszálltak az
elnyomókkal, vagy fanatikusai voltak a tömeg ideáljainak.
Hadi erények megtestesítői, nagy pillanatok hősei, "eb ura
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fakók" merész asztalravágói: kétségtelenül nagy hősök, aki
ket csodálni, bámulni lehet. De ebben a bámulatban nemzeti
hibáink tömkelege húzódik meg: önáltatás, nemzeti hiúság,
felületes fajirnádat, hirtelen fellobbanó életenergiák, magta
lan reakciók nyakassága. - A másik csoport hőseiben pedig
mindig van valami "nem faj magyar" vonás. A "könyves" jel
zőbe csomagolt lekicsinylést nyolcszáz esztendő se tudta el
rejteni. Deák száraz józansága nem lehet ideálja a forrófejű

bámulóknak. S ne feledjük el azt sem, hogy a kivételes zsenik
magábanállása mindig éppen a legnagyobbakat különítette el
a tömegtől s épen e legnagyobbakat koruk szelleme és életük
rendeltetése arra kényszerítette, hogy necsak felülemelkedje
nek fajukon, hanem sokszor szembe is szálljanak vele. Szent
István, IV. Béla, Széchenyi népszerűtlenek voltak korukban s
oldalukon mindig megtalálhatjuk a népszerűség hordozóit,
hétpróbás "fajmagyarokat",- tökéletes ellentétüket.

Nem vaktában választottuk ki ezt a három legnagyobbat
s nem is szubjektív meggyőződés szerint. A kor s az emberek
lelki válsága maga végezte el ezt a kiválasztást: a világháború
tragédiája, az utána következő húszéves töprengési kényszerű

ség, s a körülöttünk most sodródó történelmi erejű örvény
kényszerítette az embereket a kiválasztásra. Egymás után
bukkannak fel a történeti tudat és a korélmény mélyéről ezek
az "új hősök" s vonulnak be új s talán már nem is remélt
diadalmenetben az emberek lelkébe. Sokat kárhoztatott korunk
hibái mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezt a
mozzanatot, mely kissé megnyugtathat bennünket a sok nyug
talanság között.

Elsőnek a három közül, közvetlenül a háború után, Szé
chenyi lett újra magyar életvalóság. Kézzelfoghatóan talán
Szekfű Három nemzedékében jelenik meg, de ez csak látszat,
s valójában a magyar levegő villamosságának lecsapódását je
lenti. Mert a világháború véres lázálmában szertefoszlott a
szines tündérköntös, amit gyönyörű március tizenötödikék bű

vös álmaiban szövögettünk s előtünt a kóc, szenny, piszkos
rongy, ami meghúzódott a tündérköntös mögött. A mai ma
gyar nemzedék, "a negyedik" nemzedék javarésze Széchenyi
vel együtt reális színekben akarja látni a magyar világot, s .
ebben tudatosan lép Széchenyi nyomdokaiba. Mert mi lenne
az értelme a Széchenyi-féle "kiművelt emberfőnek", ha nem
a valóságokra, és csak a valóságokra támaszkodó magyar
életet akarná kialakítani? Mivel pedig ez csak a sajátos nem
zeti erők kifejtése alapján lehetséges, első dolgunk a számve
tés legyen: önmegismerés, önbírálat. A magyar önismeret, a
nemzeti öntudat ilyen céllal való középpontba állítása minde
nütt megfigyelhető. Az iskolázás új szellemét a nemzeti tár
gyak körül kezdik kialakítani, folyóiratokban egyre sűrűbben

jelennek meg a nemzeti öntudat kialakítását vázoló vagy sür
gető cikkek, a rádió sorozatos előadásokban szorgalmazza a
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"magyar ·önismeretet". Sőt megjelent már (s megint csak a
legszéchenyibb magyarnak, Szekfű Gyulának a szerkesztésé
ben) a magyar önismeret klasszikus könyve is: "Mi a ma
gyar?" Ha erre a kérdésre megadtuk a komoly feleletet, jö
het a második lépés, a nemzeti alapon kiművelt ember méltó
műve: a reális alapokra épített magyar élet. A munka talán
már el is kezdődött: a régen oly népszerű, de magtalannak
bizonyult politizálás helyett egy józan gazdasági program kö
zéppontba állítása, melynek vágya különösen az ifjú nemze
dékben él. A kor ma mindenben kezére dolgozik Széchenyi
nek: ha néha-néha áthevillne még fejünk a régi forróságtól,
mindjárt megkapjuk a hideg zuhanyt az élő történelemtől

mely kijózanít és visszaterel. Széchenyi szelleme most már
könyörtelenül munkál a kor lelkén: érezzük, hogy még egy
szer nem lehet kisiklanunk a nagy őrült rettenetes erejű

keze közül.
Széchenyi után IV. Béla alakja jelenik meg korunk szín

padán gigászi mértékben. Széchenyi emberi alakja szinte el
vész eszméinek roppant tömkelegében, IV. Béla esetében vi
szont éppen az ember nyomul előtérbe. őt nem is tudományos
munkákban, hanem a költészet még emberibb valóságaiban
látjuk viszont. S ha Széchenyi eszm éiben épen a magyar élet
realitásai tükröződnek, IV. Béla alakja és rendeltetése a ma
gyar sors irracionális erőit, metafizikai: alapjait, a magyar
történelem értelmét s a magyar lét jogosultságát fedi fel: ezt
a munkát csak a költészet irracionális eszközeivel sintuitiv
erejével lehet elvégezni. S nem az idők jele-e már maga az az
irodalomtörténeti tény is, hogy míg régi irodalmunk gazdag
történeti regénytermésében nem akad még egy közepes re
gény sem, mely a tatárjárással foglalkoznék, az utóbbi évek
ben mai regényírásunk legnagyobbjait foglalkoztatja ez a szo
morú korszak s hozzá egész regényciklusokban. Makkai Sán
dor két nagy regényének (Táltos király, A sárga vihar) ke
mény történetisége után Kodolányi János regényei (Juliánus
barát, A vas fiai) megdöbbentő emberi közelségbe kerülnek a
nagy király vívódásaival. töprengéseivel, szila] kírobbanásaí
val, meg-megújuló előretöréseivel, míg aztán Tormay Cecil Ősi

küldött-je mítikus fénybe burkolja és megnemesíti a rettene
tes szenvedést a nagy király arcán, a szenvedést, mely törté
nelmünk értelmét hordozza mélyében s az erőt szilli az örö
kös megújulásra. IV. Béla éppolyan lángfejű magyar, a lo
bogó pillanatok rabja, mint korának annyi Petur bánja és Ug
ron érseke. De ifjú korában apja szomorú példáján átélte faj
tája végzetét s a példán okulva kemény fegyelemre fogja ter
mészetét: a királyi kötelesség előtt gúzsba köti önmagát s
megöli magában faját is, ha útjában áll rendeltetésének. A
vasfegyelem s egy közeledő fekete végzet sejtése olyan éles
látást kölcsönöz neki, ami miatt őrültnek tartják gyermeki el
bizakodottságban élő testvérei. De mi bevallhatjuk, hogy nem-
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csak a maga korában, hanem a rákövetkező hétszáz esztendő

alatt is ő volt az egyetlen, aki igaz mivoltában látta a tatár
veszedelmet. Ű tudta, hogy a veszélyt nem kutyafejű szörnyek
mesébe illő hordája hozza, hanem a középkor legszervezet
tebb, legfegyelmezettebb hadserege, melynek éppen az volt
legnagyobb erénye, ami az ő fajtájából teljességgel hiányzott.

Kilencszáz esztendő keserves magyar történelmének tanu
ságaira volt szükség ahhoz, hogyatörténelemből a lelkünkbe
ültessék át az egész nagyságában minden idők legnagyobb
magyar emberét, Szent Istvánt. Hordoztuk körmenetekben
csodatévő jobbját, anélkül, hogy fogalmunk lett volna a "cso
dák" legnagyobb részéről, melyeket ez a Jobb tett. A kilenc
százéves évforduló minden külső dísze és belső értelme csak
dekoráció volt a nagy ismerkedéshez s Hóman Bálint szép
monografiája is csak melléktermék, mert - éppen a jubi
leum esztendejében - a történelem maga idézte a szent ki
rályt, mikor visszaadta a szentistváni ország egy részét, és
ezzel kényszerítette a magyarságot, hogy húsz esztendő mag
talan irredentizmusa után egyszer az ő szemével nézze meg
a körülötte feltornyosuló problémákat. Igy jövünk rá annyi
másféle próbálkozás, annyi szertefoszlott álom után, hogy a
Duna-medencében csak a szentistváni gondolat tud államot
formálni, s hogy az ő elgondolásában már kilencszáz évvel ez
előtt megvolt egész teljességében az a kép, amit mi most ala
kítgatunk magunknak egy különféle népekből összetevődő

egységes nemzettestről, s amely nélkül - minden divatos faji
és nemzetiségi utópiával szemben - nem lehet biztosítani a
kárpátok-övezte népek életét és boldogságát. Most kilencszáz
év múltán végre a magyarság lelkéből mondhatja történetírá
sunk egyik ihletett munkása: "Az ő műve a magyar faj, a
magyar szellem, a magyar erő legnagyobb alkotása s ő maga
méreteiben az emberi történelem legnagyobb alakjaira emlé
keztet."

Az "új hősök" sora nincs lezárva. Lehetne folytatni és foly
tatni is fogjuk a felfedezés művét; a legnagyobbak után még
mindig jöhetnek más nagyok. Mostani nehéz helyzetünkben
politikánk ügyes és józan vezetése máris Deák szellemét idézi.
De Deák alakja jóval több kell hogy legyen számunkra, mint
alkalmi politikai ideál: ő korunk magyar típusa, a nemzet
fenntartó és megújító réteg, a parasztság jellemvonásainak
foglalata, a magyarság másik arca Kossuth lobogó szálfama
gyarsága mellett. Kossuth tipusa és egyben mintaképe lehe
tett az országmegtartó történelmi nemességnek, mely száza
dokon át a pillanatok nagy erőfeszítéseiben tudta akarni a
fennmaradást. De az erőfeszítések alapja akkor is a névtelen
magyar, a paraszt volt. Amióta pedig az idők nyomása - a
vezető réteg történelmi súlyának megszűnésével s a közép
osztály kudarca után - egyre inkább a nemzettest gerincére,
a magyar parasztságra nehezedik, megkapó élességgel ismer-
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jük fel ennek a pompás fajnak a vonásait és óriási nemzeti
és erkölcsi értékét Deák Ferenc egyéniségében. Az utak mind
errefelé vezetnek: politikánk már megindult az egyiken. Má
sok még késnek: még sokat kell okoskodnunk és tán sokat is
szenvednünk, míg a magyar önmegismerés és a történelem
elhozza a végső "kiegyezést". Lukács Gáspár

JANKOVICH FERENC:

Ó TEMETŐ KÖVÉN
Néma gazdák, hol jártok, merre vagytok?
A kövek ajka nem hordoz panaszt.
Hol pihentek, - ki mondaná meg azt?
Aluvék, ti már halottak sem vagytok.

Porotokat csontotoknál keményebb
márvány sem őrzi, - s hol a kőpalánk,

mit a víg halál ha ölébe ránt:
mohó csókokkal rőt porrá nem éget?

Fényes az idő. Elillant halottak,
félig sem törölte el nevetek
a fény spongyája: - sírköveitek
az út szélén már egymásra dobattak.

Egy kövön ülök s kérdezem riadva:
hol van a sír, amelynek ez köve?
S az alvó, kinek - most látom! - neve,
mint nagyanyámé: Balogh Julianna ... ?

Nevüket küldik át a messzeségen, -
óh, mennyi kőbe dermedett sikolyt!
Mállik a kő is, szél hordja a port -
Egy méhe szárnya döngicsél a réten ...

De rám talál az elbódult ajak:
újra zengnek fölszálló mosolyából
a fényességgé porladó szavak -
melyben a lélek, mint a lepke, táncoL

Látlak, öreganyám, a szél el-elkap,
fénylepkék, árnyvirágok szárnyain,
láthatatlan dallamok ajkain,
ahol csak azok élnek, akik voltak ...

Igy libbenek majd én is tünde szárnyon
a bonthatatlan fény tető alatt,
ha végső látomásom elragad -
S a nagy Teremtőt megbűvölten áldom.
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DEMÉNY JÁNOS:

BARTÓK ÉS KODÁLY
A tánc-szvit örvényeiből tehát harmóniába vezetett az út,

Bartók művészetének kimagasló ormára. Amaz egy szellemi
világteremtés, emez a megteremtett új világ. A lélek hatal
mas teremtő-szintézise az univerzum teremtettség-előtti álla
potára üt vissza, hol csírák, plazmák, ködök és fények ölelkez
nek, pörögnek együtt és válnak szét, A megszilárdult földön
pedig felnőnek a fák és erdővé sűrűsödnek, s a patakok men
tén virágok nyilnak.

De a nyughatatlan lélek újabb lélekörvénybe indul, a
fából faragott királyfi csúcsteljesítményébőla következő etapp:
8. tánc-szvit örvényeinek nagyobbszintézisű beteljesítése: a
"Csodálatos mandarin" című pantomim. A rémület és borza
dály feszült izgalmának árama járja keresztül-kasul. Ez a ré
mület azonban - mint Tóth Aladár írja - nem a dekadens
idegek izgatószere, hanem ősi, elementáris indulat. E műben

Bartók soha nem képzelt zenei Újföldre lép - írja Molnár
Antal -, ahol a közte és a romantika között fennálló legcse
kélyebb összefüggés is megszűnik azáltal, hogya forradalmi
'újításainak lényegéből folyó konzekvenciákat legvégső módon
vonta le a művész,

"Ady Endréből, a költőből valami hallatlan s ezervoltos
feszültségű idegerő árad" - lelkesedik Móricz Zsigmond. Va
lami ehhez hasonló idegerőben jelentik Bartók színpadí művei

az akarat apotheózisát. A kékszakállú herceg várában Judit a
herceg várának titkait akarja megismerni, könyörög, sir, dö
römböl a vasalt hétzárú ajtókon, pedig minden újabb szoba
új rettenetet takar. A fából faragott királyfiban az igazi
királyfi a királykisasszonyért küzd és útját állja a mozduló
erdő s a medréből kilépő patak. Küzdelem. És az ijesztő arcú
erdő lecsendesül s a tündérarcu patak visszahúzódik medrébe.
A Csodálatos mandarinban a Mandarin addig nem halhat
meg, amíg célját el nem éri. Addig hiába szúrják le, hiába
fojtják meg, hiába akasztják fel. Csak mikor már célját el
érte, akkor nyílnak fel a mély sebek.

Szabó Dezső írja Adyról: "Ady ép oly energia forrást je
lent a fiatal magyar generációnak, mint Nietzsche a németnek.
Titánikus vergődései, tragikus viziói, nagy életmohósága ha
talmas életet, egyetemes életszeretetet szuggerálnak. Ezzel a
szuggesztív erővel állandó tényezője marad a léleknek. Érzé
seink meggazdagodnak: több hangulattal, több ritmussal él
jük a világot."

A németség egyik legmodernebb zenegéniuszának : Strauss
Richárdnak egyik legjelentősebb szimfónikus költeménye:
"AIso sprach Zarathustra, Tondichtung frei nach Nietzsche."
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Strauss Richárd ép az ifjú Bartók éveiben jelentette az
akkori "modern" zene legmerészebb előretörését. Az új zene
bizarr színeinek java benne élt.

S hogy a huszonegy éves Bartókra ez a mű mennyire dön
tő hatást gyakorolt, errőllegkiműveltebb ember-fő zenekriti
kusunk: Tóth Aladár (a Zenei Lexikonban) így számol be:
"... Ezekre az évekre esik megismerkedése Wagner, Liszt és
Strauss Richárd műveivel, melyek - főként Strauss szimfóni
kus kompozíciói ( Zarathustra budapesti bemutatója
1902 - ), melyeknek partitúráját betéve játsza - egyidőre

teljesen lenyügözik s további fejlődésének elhatározó impul
zust adnak ..."

Zarathustra nem oldja meg az emberek számára a vi
lágegyetem rejtélyét. S vajjon Bartók nem ugyanezt teszi, mi
kor a kozmíkus világerők roppant ellentéteibe állítva önma
gát és bennünket - az utat miránk bízza?

Bartók a nietzschei akaraterőt, életszuggesztiót jelenti a
magyarságnak egész életművében, színpadi művei csak áru- '
lóbb példák. De a zene közegén át kozmikusabb üzenetek
hangját hozza el, mint Ady, és vizíonáriusabb nyelven "be
szél".

De -ami a legfontosabb! - nemcsak egy kozmikusabb
világközegben beszél, hanem ebben a közegben is: messzebb
jutott Adynál. Nemcsak jobban fejezi ki azt a lényeget, amit
Ady hangsúlyoz, hanem mást is, még pedig többet mond, mint
Ady.

Ady utolsó verseiről, "Az utolsó hajók"-ről Babits töb
bekközött ezeket írja: "Bizonyos, hogy a költő eljutott művé

szetének ahhoz a válságához, melyhez eljutni, úgy látszik min
den gazdag felsarjadással kivirágzott lírai élan lényegében
van; melyhez a fiatalon indult lírikusok eljutnak a maguk
egyéni fejlődésében is negyven éves korukig, ha belső tüzük
el nem égeti őket addigra, s melyhez eljutnak egész lírai kor
szakok - a mi valóban gazdagnak mondható lírai nemze
dékünk is eljutott idáig, s Adyban legelőször. Nem a monda
nivaló kiapadása ez, Adyban legkevésbé - hisz éppen most
tódulnak új és nagy mondanívalóí - inkább formai megúnás:
a lírai formák elhasználódnak 'és kiégnek a lélek folytonos
feszültségének nagy hőfokában..." "A klasszikus tökéletes
ség oly csúcs, melyen tovább nincs út: le kell szállni és újra
kezdeni - vagy lebukni ..." "Az igazi lehetőség esirája
azokban a nyers, furcsa, látszólag hanyag, unt és összecsapott,
szavakban egyszerű s mégis gyakran homályos, ügyetlen kife
jezésként ható darabokban rejlik ... " "Gyakran úgy hat ez,
mint erőltetése valaminek, ami nem akar menni - mínden
esetre a lírikus makacs és hősi kitartása, mely előbb-utóbb

utat tört volna új ércerekhez és friss forrásokhoz ... Már prö
bálgatta lépéseit a túlsó völgy felé, hogy majd új csúcsot ke
ressen ..."
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Részletesen idéztem Babits meglátásait, mert egészen
megdöbbentőnek tartom s ezért nem futhattam át azon a té
nyen, hogy Ady e periódusának jellemzése szóról-szóra illik
Bartók Csodálatos mandarinjára. A fából faragott királyfi
klasszikus tökéletességei után ez a mű visszaesés: "nyers, fur
csa, látszólag hanyag, unt és összecsapott; erőltetése valami
nek, ami nem akar menni, makacs és hősi kitartás". De egy
mindennél nagyobb lehetőség gangeszi lótuszvirágának csukott
kelyhe szunnyad benne! S valóban: e nagy krízís után Bartók
eljutott az új, teljes klasszicizmus csúcsára: a II. zongoraver
seny, az V. vonósnégyes és a Cantata profana világába. Abba
a világba, mely felé Ady utolsó hajói úsztak ...

A mandarin-zene sötét rétegei után tehát világos lélek
szint következik; amilyen a vállalt disszonancia, olyan a har
mónia. - A II. zongoraverseny középső lassújában a mély
vonós lélegzésekben Bartók a ,humusz keblére hajtja fülét s
a föld szívdobogását hallgatja, a kibomló csírák fakadását,
zsendülését. Az V. vonósnégyes Bartók legleszűrtebb, legkris
tályesabb remeke: kozmíkus zene, világteremtő erők műkö

dését érezzük benne, a csillagkörök fényéveinek titkos rezdü
léseit; a teremtés óla elszakadt atomok, protoplazmák láza
san kúsznak egymás körül :; kínlódó boldogsággal vonzzák,
taszítják egymást. \z Elrr-últ időkből című férfikórusban pe
dig "a Végzet és al Ú r, a kenyér és a Halál [átszák időtlen

négykezesüket az örök magyar parasztságon" (Szabó Dezső).

"Nincs boldogtalanabb a paraszt-embernél" - kesergi a kó
rus, de végül mégis: "Nincs is szebb élet a paraszt emberé
nél !"

Azonban Bartók leghitvallóbb kinyilatkozása, melyben a
bartóki terrnészet-poéziv és mesevilág egy nagy keleteurópai
mitoszba csúcsosodik: a Cantata profana (A kilenc csoda
szarvas) című nagyzenokarra, kettős vegyeskarra, tenor- és
baritonszólóra írt hatalmas arányú erdei legenda. Bartók e ke
leteurópai balladatípus román változatát fordította magyarra
s dolgozta fel, mert ennek drámaisága felelt meg leginkább
zenei céljainak. A költői szépségekben gazdag, mély szimbó
lumokkal teljes ballada tartalma' a kilenc csodaszarvas me
séje. "Volt egy öregapó, volt néki, volt néki kilenc szép szál
fia ..." Nem nevelte őket szántásra, vetésre, ménesterelésre,
csordaterelésre, csak hegyet völgyet járni, szarvasra vadászni.
A fiúk egyszer vadászat közben "szép hídra találtak, csoda
szarvasnyomra". "Addig nyomozgattak, utat tévesztettek, erdő

sűrűjében szarvasokká lettek: karcsú szarvasokká váltak erdő

sűrűjében..." Az apa keresésükre indul s hűs forrásnál
szarvasokra talál. Féltérdre ereszkedik, rá is céloz egyre, de
akkor megszólal a nagyobbik szarvas, a legkedvesebb fiú:
"Kedves édes apánk, ránk te sose célozz! Mert téged mi tű

zünk a szarvunk hegyére ..." Az atya hívja vissza a fiait. "A
fáklyák már égnek, az asztal is készen, a serlegek töltve. Az
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asztalon serleg, anyátok kesereg, serleg teli borral, jó anyátok
gonddal ..." De a fiúk nem mennek. Mert "az ő szarvuk ajtón
be nem térhet, csak betér az völgyekbe; a karcsú testük gú
nyában nem járhat, csak járhat az lombok közt; a lábuk nem
lép tűzhely hamujába, csak puha avarba; a szájuk többé nem
iszik pohárból, csak tiszta forrásból ..."

Valóban: aki egyszer utat tört egy új, csodálatos világ
felé - aki szép hídra talált, csodaszarvasnyomra -, nem tér
het többé vissza egy szűkebb élet alacsony mestergerendái
alá; nem iszik többé pohárból, csak hűvös, tiszta forrásból. A
kantáta zúgó kórusai, mint az éjszakai erdő, mélyek és átha
tolhatatlanok. A vadászat dübörgő rohama, a vadászattól fel
bolygatott erdő lecsendesülése s a szarvassá változás döbbe
nete: Bartók zenéjén kívül semmi mással el nem mondható,
mínden bőbeszédűségtől mentes, szuggesztív látomások. Mi
kor a legnagyobbik szarvas - jaj, a legkedvesebb fiú - szó
val imígy Ielfelele: az ősegyszerűvé desztillált, mérhetetlen
belső erőtől feszülő zenekarból kicsapó vészes gong-ütés és
a "jaj"-t kísérő cintányér-villanás - a pillanatba sürített drá.
maiság legörökebb kifejezése a zeneirodalomban; az új világ
nagyfeszültségű időérzéséből pattanó villám. A szarvaskirályfi
vallomásának ágas-bogas tenorszólója pedig: mint valami ha.
talmas agancs, kitöltve a völgyeket nyúlik, tornyosul a he
gyek csúcsai fölé s beleárad az univerzumba.

Bartók géniusza a dekadens máz-Európa alól egy keleteu
rópai dionysosi mélykultúrát fokoz fel új világteremtő erővé.

Ez az állapot őt a kereszténység-előtti lélekszintre rántja: nem
keresztény aszó hitvalló értelmében, mert még "innen" van
a kereszténységen. Mérhetetlen természeti tisztaság a zenéje,
szemben Kodály etikus tisztaságával. Molnár Antal szavai sze
rint: "Kelet szűzi emberségének európai zeneprófétája Bar.
tók, akiben az ellentétes erők nem tudnak végső kiegyezésre
jutni, mint a keletiségében enyhébb, nyugatiságában ösztö
nösebb kodályi formában."

Géniuszának természeti tisztaságában van valami gyer.
mekies vonás: "Fehér hajjal is gyermek maradt" - jegyzi
meg róla valahol Kodály. S valóban gyermeki az, ahogy egy
új kultúra roppant horizontját a. világrapillantás frisseségével
s elevenségével nézi. És a szó XX. századi értelmében "pri
mitív", aki az életet kormányzó kozmikus erőket az öskultú
rák legfontosabb megjelenési formájában: a zenében vetíti
elénk.

A primitívség pedig egy kicsit pogányság is, mely a ke
reszténység-előtti lélekszinten természetes. Be nem teljese
dett lelkének ezek a pogány alapjai teszik lehetővé, hogy ze
néjében az irodalmi síkon örökre elvesztett ősköltészetünk

fénylő fonalai csillogjanak elő. A gestairóink lenézték a nép
"csácsogásait" - a bartóki zseni misztériumában ezek az
univerzumba foszlott csacsogások formába kristályosodnak. A
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formák zenében jelentkeznek: a szavak némák, de a zene
helyettük is beszél.

De szabad-e Bartók géniuszának pogányságát hitünk alap
jává tenni?

Kérdésre kérdést: szabad volt-e a kereszténység legna
gyobb költőjének: Dantenak: kezét a pogány Vergilius kezébe
adva barangoini be a túlvilág pokoli és purgatóriumi ösvé
nyeit?

Szabad volt. Mert - miként Babits is megjegyzi - "Ver
giliusért egykicsit az egész középkor rajongott. Nem ő volt-e
a római költő, aki megjósolta Krisztust? Jóst, szentet, varázslót
is láttak benne ..."

Dantet tehát a pogány Vergilius vezette be az Isteni Szín
játék világába. Igy vezet el bennünket Bartók géniusza egy
új középkor lélekvilágának infernojába és purgatóriumába,
ahol azt zenghetjük neki, amit Dante dalolt Vergiliusnak.
"Általad lettem költő és keresztény ..."

Azonban a paradisohoz érve, ki fog minket kézen?

*
Vannak művészek - mondotta Wilde Oszkár -, akik

kérdeznek és vannak, akik felelnek. S Bartókon és Kodályon
kívül nincs a zenetörténelemben két géniusz, akik közül az
egyik annyira arra felelne, amit a másik kérdezett.

A világtörténelem színpadán: a pogány világ minden
gyötrődő kérdését a kereszténység oldotta meg. Bartók po
gány lelkének disszonanciáira is: Kodály géniusza a har
mónia.

A magyar létfokon: Bartók dévavári kérdése zenében fel
nagyítva s a magyarság szívéből közvetlenebbül lombozva Eu
rópa fölé ugyanaz, amit Ady szavakban dobott föl. "Ezer
zsibbadt vágyból mért nem lesz végül egy erős akarat?" S
Kodály felelete: az út a Kereszt hitében vezet Budavárba.

Kodály művészetéről Bartók állapította meg, hogy az
"hitvallomás a magyar lélek mellett". Hozzá kell tenni: s e ma
gyar lélek hitvallomása a kereszténység mellett. Kodály speci
fikusabban nemzeti és egyetemesebben vallásos, mint Bartók.

Bartók Ady pogány titkait szívta zenébe, Kodály a pogány
költő álmát a Igéről teljesíti be. Bartók Ady díonysosi élet
mámorát teljesíti ki, Kodály az új középkori arcot fedi fel az
űdv fényeiben. (Hasonlóan osztja Szabó Dezső és Szekfű Ady
Élet-Halál hánykódását: Szekfű "Schittenheim Ede" cikkében
a titkosan tudott Halál letargiája él, Szabó Dezső "Ede meg
evé ebédem! (Milyen Szekfű nyílt Schittenheim Ede sírján ?)"
polémiajában a tudva tudott Élet harsog.)

Ne nézzük most, hogy ki író, költő, ki zenész és ki apostol.
Mert ebben a mű- és életformáktól felszabadított látásban tu
dunk csak kikerülni egy fenyegető tévutat. Beszéltünk eddig
Ady és Prohászkáról s most - mintegy zenei síkon - Bartók
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és Kodályról folyik a szó. Adyt és Bartókot egyűvé rántani 
bizonyos szempontokból helyes. Am Prohászka és Kodály ösz
szevonása semmiféle szempontból sem kívánatos.

Vajjon miért?
Egy gondosabb csoportosítás - melynek gondolatmene

tem során csak most jöhetett el az ideje - mindent megma
gyaráz.

Az abszolút mítosz-világ Bartók, az abszolút hitvilág Pro
hászka. Ennek a két pólusnak - melyeket tehát az említett
két géniusszal jelenítek - átütő szintézise egy ideges vibrá
lás mozgalmasságában Ady, egy végtelen nyugalom fenségé
ben Kodály.

Kodály az egyetlen az újszövetségi váteszek közt, aki a
kereszténység és magyarság harmóniájában alkot. Az egyen
súly biztos: a "Psalmus hungaricus" hitvallomása körül a
"Háry János" mítosza nem ellentmondás, a "Székely-fonó" ős

mítosza biztos alap, melyre sziklaszilárdan épül fel a "Te
Deum" temploma égbe szárnyaló csúcsíveivel.

Bartók művészetének pogányságát nem életünk tartalmá
vá, hanem csak alapelemévé szabad tennünk. Azt a pogánysá
got, ami Kodály mítosz-műveiből szól, életünk tartalmává te-
hetjük, mert már Kodály géniuszában alapelemmé nívellálód
tak.

Nem csupán a szellem, hanem a műalkotás nászában Ady
keleteurópai görögségével az ögörög :hypomixolyd hangnem
ben megzenésített ..Sappho szerelmes éneké"-ben találkozik
Kodály. ("A "Nausikaa", ógörög dór-hangnemben, a magyar
és az ókori klasszikus kultúra tökéletes egybeolvadása" 
jegyzi meg Molnár Antal. A görög-latin világba utal Kodály
Pindaros-i és Horatius-i kórusa is.) Ady középkoriságával az
"Adám hol vagy?" című, irodalmunk legmélységesebb Isten
versében egyesül.

Kodály és Bartók műve: a Corpus Musicae Hungariae
Popularis-szal való lélek-azonosulás s ebben nagy monumentu
mok építése. De életútjukat "cantus firmus"-ként jelzi a nép
lélek egyes megnyilatkozásainak, az örök magyar mesebeli
királyfi egy-egy sírásának vagy kacagásának, a népdaloknak
feldolgozása, csokorba kötése. A néplélek kollektív megnyi
latkozásain kívül - mint látjuk - találkoznak a magyar köl
tészet índividuális vallomásaival is. Az Adyban revelálódó
egyetemes magyar költészetet mindezideig csak Bartók és Ko
dály foglalta méltó zenei világba, de Kodály Ady géniuszán
túl is, helyesebben Ady géníuszán kívül is találkozik ezzel az
egyetemességgel, amikor Balassa, Berzsenyi, Kölcsey, Csoko
nai, Vörösmarty és Arany szellemével találja meg a közvet
len kapcsolatokat. Ezekben a művekben - miként Molnár
Antal írja - "nem egy zeneszerző zenésít egy költőt, hanem
a nemzet két egyenrangú vátese szól egyazon Végzet megszál
lottjaként".
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Bartók barbár látomásait - főleg nagyobb életkrízisel
ben - a zenekar hangszereinek orgiasztikus forgatagában,
ritmikájában vetítette ki, ahol az álmodás - a szűziesen tisz
ta bartóki líra! - percei jól megszámláltattak. A Kodályban
égő mélyen etikus szeretet azonban végtelen dallamokban
árad ki, az ő világa elsősorban az emberi hang, az ének, az
emberek éneklő együttese, a kórus.

"Kodály - Szabolcsi Bence szavaival élve - a magyar
szó zenéjének nagy felfedezője", kinek énekszólama "repülni
viszi a szót a maga testvéri zengésével". "Szellemében Balassi,
Berzsenyi és Vörösmarty közeli rokona, de rajtuk túl távolabbi,
titokzatos ősök: talán a legelső hősdalok ismeretlen költőinek,

a régi magyar rapsodosoknak álmait, az egyetemes magyar
kultúra lelkét hordozza magában."

A próza ma a filozófiának maradt, ma az irodalom is
vers, a verset pedig a zene váltja fel. A magyar költészet egye
temességével való közvetlen találkozás révén Kodály nemcsak
rokona, de folytatója annak a .Jrarangzúgásnak", amely -
szavai szerint - "a Halotti Beszédtől Adyig folytonos".

Kodály életútjában ez a harangzúgás a "Háry János"
szülőfalucskájának: Nagyabony-nak tornyában kezdődik s a
"Te Deum" dómjában magasztosul a lélek pünkösdi üzen e
tévé.

A prédikátori "Psalmus Hungaricus" néhány évvel koráb
ban készült el, mint a bujdosó-Iélekből fakadó "Háry János".
Ez utóbbi összetett, sokrészű és rétegű mű; a Psalmus egyíve
lésű, A Háry lélekformában jóval hamarabb érlelődhetett meg
Kodályban, mint a Psalmus. A bujdosás apotheózisa. A "Ma
rosszéki táncok" s a "Galántai táncok"-ból utóbb színpadi já
tékot állítottak össze "Kuruc mese" címmel. Ez valóban csak
mese. De a Háry János kuruc mítosz, mely multat a jövővel

köt össze.
A Háry prológusa és epilógusa a valódi magyar élet Iírá

ja, ez fogja közre a mese hangját, az irrealitás drámáját. A
mese pedig ... itt nem szublimált életlényeg, hanem a kis fa
lusi kocsmában: álom, a nyomorúság ellensúlyozója, a buj
dosó lélek káprázata. "A magyar tragédia torztükörben. Mu
Iatunk rajta, de a nevetés mélyén szívünk vérzik. Nem az év
százados magyar nevetés ez?" - veti fel a kérdést Molnár
Antal.

"Háry János nem csupán Münchhausen - írja Kodály a
Háry-partitúra előszavában -; látszólag nem más, mint száj
hős, lényegében azonban a lelkesedő álmodozó típusa, szüle
tett rajongó és költő. Elbeszélései nem igazak, de ez egyál
talában nem fontos. Gyümölcsei azok az ő élénk fantáziájá
nak, amely neki magának és másoknak egy szép álomvilágot
teremt."

Ebben a szép álomvilágban nő ez a műalkotás a bujdosás
apotheózisává. Csakhogy ez az álom: álom az álomban; Háry
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fantazmagóriás hazugságait Kodály leplezi le. A realitásból
felbukó idealizmus álmát már az újszövetségi magyar álmod
ja, akiről tudjuk, hogy nemsokára Templomot fog építeni.
Realitás, mert nem hull a sírva-vigadás mámorába; idealiz
mus, mert egy figyelmeztető gondolat, egy szuggesztív hit ha
jol ki belőle: "A tűznek nem szabad kialudni."

De búcsúznunk kell a Hary-tól - Kodály is búcsúzott tő

le -, hogy egy nagy léleksírás emberré tisztító forrása ki
mossa szemünkből az irrealitás káprázatait. Ady "Sírni, sírni,
sírni" című művének zenébe öntésekor is felszakadt ez a sí
rás, a nagy világtemetés gyászában mosva ki a temetők sír
hantjai alól a holtak csontjait, s felzokog még a "Székely-fonó"
Görög Ilonája siratójának jajongásában is.

Azonban a nagy zokogás: a tenorszólóra, vegyeskarra,
nagyzenekarra és orgonára írt "Psalmus Hungaricus", a Ma
gyar Zsoltár. Ez a mű immár nemcsak művészi tökély és kul
túrtörténeti jelentőség, de a keresztény lélekinspiráció szem
szögéből is bachi magasságokat jelent. A prédikátor sirámá
nak haragos áradása után bachi szerétetteljesség sugárzik; de
ez a keserű kitörésű harag, mint sajátos magyar tulajdonság:
szinte Bach haragját is túlszárnyalja. Az Evangélium is ismeri
ezt a haragot: Jézus kötélből font ostorral verte ki a kufárokat
a templomból. S a magyar és evangéliumi harag nagy egy
sége épp a Psalmus után egy évtizedre írt "Jézus és a kufá
rok" című műben nyilatkozik, melyről Szabó Dezső írja: "vég
telen keserű kitörés, döbbenetes megidézés, égő ostorú ítélet".

A Zsoltár zendülő kórusaiban Ady régi sereglesei vissz
hangzanak: "Mária, Jézus" - igyen seregeltek kósza legény,
asszony és gyermek s liliom-lyányok drága csapatai. Régi se
reglésele .. , Kecskeméti Vég Mihály XVI. századi prédikátor
verse (Dávid király LV. zsoltárának átköltése) Kodály Psal
musának szárnyalásában a ma egyetemes emberiségéhez szóló
poenitencia, A XVI. századi prédikátori vetés csodálatos XX.
századi kalászbaszökkenése ez a mű; roppant jelentősége,

hogy benne nemcsak lélekrokonságban, de az egymásratalá
lás külső jegyében is látható egységgé olvad a magyarság
XVI. századi nagy metafizikai produktuma: a nyelve, s a XX.
századi, még metafizikaibb produ~tuma: a zenéje.

Demény János
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LATSZAT ÉS VALÓSÁG
HARC ÉS HUMANIZMUS. Minden örök mozgásban van: a Szellem
a bonyolult történésben, az Anyag a puszta változásban. Különös
pillanatainkban mégis megsejtünk valami örökkévalót a dolgokban,
valami Változatlant az egyetemben. Egy tér- és időfeletti lény örök
és változatlan dolgot szemlél a világban. A létezés emberi síkján
csak maga a történés az örök.

A történésbe került emberi lélek fogalmakban és képekben
gyüjti fel az elmúlt időt. A történés maga egyirányú; a történés
folyamában a fogalmak fejlődése két irányt mutat. A matematikai
és rokon fogalmak a zártság, az egyszerűség, az áttekinthetőség felé
fejlődnek, az erkölcsiek a bonyolultság, a szétoldódás felé. A morá
lis fogalmak fejlettsége fínomabb megértést, szívósabb erőfeszítést

követel a mélyére ható embertől. Ez az a veszedelem, mely a törté
nés és a történésben álló ember viszonyában rejlik. Hogy mekkora
arányokat ölthet, azt az erkölcsnélküli tömegek s az erkölcstelen tö
megember uralma bizonyítja.

Az újkor elején az önmagát felfedező ember nem teketóriázott
a humanizmus fogalmát illetően, de a fogalom kőrét nem érzékelte.
Egy Aretino épúgy humanistának mondhatta magát, mint a nagy
Erasmus, vagy Gastellio. Ne kételkedjünk benne. A humanisták
pesti találkozóján Valery és Huizinga kísérelte meg a fogalom meg
határozását, nem egészen sikertelenül, de távol a teljességtől. Ma
szinte betegesen óvatosak vagyunk a fogalom körét ílletöen., A "hu
manista" méltóság lett, melyet inkább teher, mint kitüntetés visel
ni. Életszemlélet lett, széles emberi magatartás, - ne tiltakozzunk:
- világnézet lett.

Thomas Mann meghatározza ezt a magatartást: "Művészek aka
runk lenni és a barbárság ellenségei, akik megbecsülik a Mértéket
és védelmezik az Értéket." A magatartás újdonsága a védelem ki
nyilvánítása. A humanizmust mindig védeni kellett és védték is a
hívei. A tett barbáral soha nem ismertek határt. Castellio Báselba
indul Kálvin erőszak uralma ellen. Serve! Mihály máglyahalála csak
erőt ad neki, már nem riasztja vissza az ellene szegülő fanatikus
düh s a fegyverek fenyegetése. Az igazságért megy harcba az igaz
ság szavával.

Gastellio harcos magatartásában a személyi indíték a döntő.

Az új-humanizmus harcosáéban túl a személyi érdeken, magából a
harcos-humanizmus lényegéből indul a harc, a tettvágy. Tett és hu
manizmus? Hiszen a humanizmus maga a legnemesebb erkölcs, a
tett-telen ember magatartása, - a tett az abszolút erkölcstelenség.
Ezt a kínai falat a humanizmus és a tett közé a polgári humanisták
emelték. Azok, akik nem a Szellem osztályfelettiségére emelték a
gondolatot, hanem a Szellemet ágyazták be az osztályba. El kellett
bukniok a tett barbárai előtt. A szintézist az erkölcs és a tett között
hosszú vajúdás előze meg, amely a polgári humanizmus agoniájával
esik egybe. A tett élethez tartozása, fontossága egyre kiáltóbb lett.
Mert igazság az, hogy Jézus visszahelyezte a csatlós levágott fülét
és kicsinyes harcok nélkül feküdt a keresztre, - de abban is igaz
ság van, hogy kötéllel verte el a Templom mocskosait. A kereszt
igazsága a kötelet tartó kéz lendületében van.

Az idő követelt. A tett barbárai az erkölcsileg vak tömeget so
rakoztatták fel. Az értékek tovább züllöttek, egyre értettlenebbek
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lettek. Az új értékeknek nem volt erkölcsi alapjuk, csak fizikai ere
jük. A polgárság életérzése hanyatlóban volt; a vitalizmus filozó
fiáját azok a rétegek vették át, melyek mély társadalmi gátak közt
tántorogtak. Ez lökte őket egyetlen tömeggé. Ez új tömegek gáncs
talansága a tettben, erejének szuggesztív tudata kényszerítő volt.
Ideológiája gyermekes, tehát könnyen elsajátítható. A Szellem fej
lődésének kettős irányában rejlik, hogya tömegember a szellemi
Szabadság ellen indult. A humanizmus talajt vesztett, kiszolgálta
tott lett. Fel kellett szabadítani a tettet, de elítélni a felelőtlen em
bert. Meg kellett mutatni, hogy a homo spirituális tett-telensége,
hazug pártatlansága épolyan erkölcstelen volt önmagával és a tár
sadalommal szemben, mint a homo politicus pártállása, aki az em
beri értékekre fütyü1ve odadobta magát egy érdekcsoport, egy
osztály, egy faj vágyának. Mert előbb árulta el a gondolat a tettet
és hagyta magára, csak aztán következett be a tett prostituálása.

Julien Benda megteszi az első lépést a tett elismerése felé.
Nem egészen nyiltan, nem egészen következetesen. Huxley még ci
nizmusba menekül. A tett abszolút erkölcstelenségével már nem
lehet érvelni, de lehet az értéktelenségével. Egy elektromos höbe
rendezés, egy zseb rádió, egy zajtalan lift? Milyen értékek ezek?
Huxley szerint az életet is reklámozni kell, hogy valaki elfogadja.

A probléma mélyebb és fontosabb volt, semhogy az angol ci
nizmusnál megállhatott volna. Ki kellett mondani a tett és az er
kölcs elválaszthatatlanságát. Ki kellett mondani az igazság nevé
ben. Thomas Mann mondta ki: "Nem vagyunk esztéták, E műítélő

szó, hogy "jó" soha nem lehet csupán esztétikai értelmű; semmi
nem "jó", ami egyben súlyt nem jelent az emberiség mérlegén. A
barbarizmus nemcsak esztétikailag, de erkölcsileg is lealjasító.
Nem vagyunk radikális intellektuálisták sem. Az erkölcs nem az
elméletek színtere, de a szellemi élet gyökere."

Ez az új-humanizmus zászlóbontása volt. Hösíbb, bonyolultabb
emberi magatartást követelt. Nem a tömeghez szólt, Ez a hibája.
Nem arról van szó, mintha a tömeget a bonyolult erkölcsi fogalmak
megélésére lehetne bírni, hanem arról, hogy nem szándékszik irányt
adni a tömeg életének. Ortega például tagadja a tömeg jogosságát
a cselekvésre, és az erkölcsöt fenyegető legnagyobb veszélyt abban
látja, hogya tömeg mégis cselekszik. A tett, mint ő mondja, a fej
lődésben ugyanolyan súllyal bír, mint az erkölcs.

Az új-humanizmus még meg sem oldotta teljesen az erkölcs és
a tett problémáját, már felveti árnyékát a másik: az erkölcs és a
tömeg problémája. Mert a tömeg lényegében nem más, mint tett és
mint ilyen, magának követeli az erkölcs fölötti uralmat is. A szelle
mi fejlődés pedig valójában erkölcsi jelentőségű. A jövőnek tény
legesen is tudni kell a multat, - mondja Ortega, - ha egyáltalán
fejlődés akar lenni. Minden fajta fasizmus álhaladás, primitívség."
Mert a jog épül az igazságra és nem az igazság a jogra.

A probléma végső megfogalmazása: hogyan lehet az igazi fej
lődést biztosító erkölcsöt mintegy a tömegre sugározni, hogy tettei
eszerint folyjanak. Nem a tömeg kijátszásáról van szó. A tömeg cse
lekszik és cselekedni fog. De hogyan lehet vallássá mélyíteni a Szel
lem erkölcsét, hogy a tömeg számára is élhető legyen? Ettől a kér
déstől még messze van az új-humanizmus. A hirdetett harc jelenleg
védekezés a tett erkö1csnélküli kalandorai ellen.

A tett hitvallói a tömeggel egy fronton állnak, - míg a huma
nizmus saját múltjának romjait méri fel, újra értékel, lépéseit la
tolgatja: önmagát sem érti teljesen, a tömeg számára nincsenek
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szavai és ami van, a határtalan rágalmak erdejében vész el. A tö
megember a totalitásban fizikai erők együttesét látja. Micsoda utat
kell, hogy befusson ez az ember, hogy megértse: "Csak egy totalitás
van, az emberi, az emberség totalitása, amelynek a politikai csupán
egy része." Hiányzik a hit, hogy az ember több, mint puszta termé
szet, hogy öntudata jelenti a többséget. Mert az ő öntudata karjai
ban és fegyverében van. A harcos humanizmus sem idealista a
régi értelemben. "A szellem materíalízmusa" az övé. A vallásos em
ber visszafordulása a földhöz, ahogy a kozmikus parancs szól. De
az áldott földön mind keményebb lábak dobognak és egyre keve
sebb lesz a hely, ahova visszatérhet.

Ezért kell papír és programm maradjon a kialakítandó szociá
lis felelősségű kultúrember eszméje, amit Mann rajzol meg: "A
kultúrember hazug és életellenes magatartása volna a politikai-tár
sadalmi területre gőgösen felülről nézni. A szocializmus nem más,
mint kötelességszerű elhatározása a kultúrembernek, hogy az anyag,
a társadalmi közös élet követelményei előtt fejét nem dugja a me
tafizikai kérdések homokjába, "hanem odaáll, hogy értelmet adjon
a Földnek, s az Életnek a földön, emberi értelmet."

A forrongás korszakát éljük, ezt mondják, akik figyelni szoktak.
Igen, de erre a forrongásra, - aspengIeri romantizmus nélkül is
hinni lehet, - ráfizethet a fehérember kultúrája. Az értékek átér
tékelése, a forrongás a fejlődés jele. Igen, de az értékek leértéké
lése, elértéktelenedése az értékekkel szemben: a pusztulás maga.
Az azelőtt tiszta fogalmak és eszmék zűrzavarba jutottak és nem
lehetett megakadályozni, hogy akár jó, akár rossz, de semmiesetre
sem hozzájuk tartozó tulajdonságokat fel ne vegyenek. A regény
és a regénykísérletek ideje ez. Mutatkozik-e valami kialakulás?
Az írók többsége hontalan lélekké betegült, elveszett időkben, árny
alakok közt bolyong, a múltba menekül, keresi ideképzelt ideálké
peit és otthonát. Keresi a talaj biztonságát, - a célt, mely egy az
igazságot szolgáltató, nagy, emberi történettel. Sokan nem találják,
de többen sejtik már.

Mintahogy sok ember bizalommal fordul a szellem emberei
felé; többen az ostobaság gőgjével köpnek rájuk. De a kultúrát az
emberi szellem emelte és tarthatja csak fenn. A bukás vagy fejlő

dés lehetősége a harc kimenetelén dől el, ami kétséges lehet. De
soha nem lehet kétséges: hogy az Időt csak az emberi szellem
bírja el, az anyagi ember elgörnyed alatta.

Hegedűs Zoltán
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KÖNYVEK
IRÓK ÉS MŰVEK
LAURI VILJANEN: F. E. SILLANPXX. F. E. Sillanpáá, a jelenkorí
Finnország leghíresebb írója, 1888 szeptember 16-án született Ha
meenkyrö községben, Nyugat-Finnországban. Ősei önálló gazdáik0

dák voltak, de apja már nem a saját házában lakott és mivel föld
je nem volt, másoknak dolgozott. Gyermekkora zavartalan és bol
dog volt. Könyveiben nem egy helyen célzást tesz kóborlásaira és
arra, hogy mint kis fiú becsavarogta hazája gazdag tájait. Azután a
kollégiumi évek következnek, Tampere városába kerül, a "finn
Manchesterbe". Sillampáá jó tanuló volt, majd 1905-ban a belsinkii
egyetem természettudományi karára iratkozott be, melynek öt éven
át volt hallgatója. Később bejut a művészi és irodalmi körökbe és
híve lesz annak a vidéki csoportnak, melynek legismertebb tagjai:
Jean Sibelius, a zeneszerző, Eero Járnefelt, a festő és Juhani Aho,
az író.

Annélkül, hogy letenné vizsgáit, 1913 karácsonyán váratlanul
haza megy szüleihez. Lelki válsága miatt abbahagyja tanulmányait,
hogy író lehessen és a környezet hatása alatt fokozatosan hozzánő

"az életnek ahhoz a formáj ához, melyben a munka, az öröm és a
gond virágzik" - amint ő fejezi ki későbben. 1916-ban feleségül
vesz egy parasztleányt és megjelenik első regénye. Megelőzőleg

írt néhány elbeszélést, melyet elismeréssel fogadtak és olyan kül
fii'ldi írókért lelkesedett, mint például Hamsun, Maeterlinck és
Strindberg, akik nagy hatással voltak reá és felserkentették alkotó
zsenij ét.

Sillanpáá jelenleg Helsinkiben, az ország fővárosában élt és a
főváros irodalmi és művészi világának legkiválóbbjai közé számít.

"Az élet és a nap" rendkívül értékes, noha kezdő író munkája
és későbbi írásai, melyeket 1917-ben könyvben is kiadott, ismét el
nyerték a kritika dícséretét. Jóllehet a fínom irodalom Aho óta egé
szen közel került a természethez és magán viselte a fínom líra bé
lyegét, nem láttak még hozzá hasonlót. A regény cselekménye egé
szen egyszerű: egy fiatalember és két fiatalasszony érzéseit írja
meg. Az egész történet néhány hét alatt játszódik le, nyáron. Vég
hetetlenül finom árnyalatokkal rajzolja meg: hogyan érik meg a
természet és hogyan érlelődnek meg alakjainak érzései. Azt hihetné
az olvasó, hogya szerző a valóságot költészetre akarja lefordítani.

Első novelláiban néhány jellegzetes jellemrajzot találunk, me
lyeket első pillanatra jelentékteleneknek látszó alakokról, mint pél
dául egy tanya szolgálóiról fest. Legjobb novelláiban mintha átélne
egy "belső időt": csekély mértékben emlékeztet azoknak a lelkek
nek emlékeire, amilyeneket például Marcel Proust-nál vagy James
Yoyce-nél találhatunk. Sillanpiiii a finnek első nagy modern írója.

A háború borzalmas ismeretein alapszik a "Szent Nyomor" eí
mű regénye, mellyel Sillanpáá a finn írók első sorába lépett. 1919
ben jelent meg. A futólagos benyomások lírai festőjéből szigorú és
tárgyilagos elbeszélő lett. Ez a könyv egy epizódnak a története;
a főszereplő vidéki pária, egyszerű és tunya paraszt, akit a vörös
forradalom hirtelen szele magával sodor. A szerző azt igyekszik be-

l A cikk még 1938-ban jelent meg, Síllanpáá 1939-ben megkapta
a Nobel-díjat; jelenleg Svédországban tartózkodik.
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bizonyítani, hogy Juha Toivola, ez a lassú észjárású ember, akinek
az élete csak a csúf napok ismétlődése, kényszerítve érzi magát ar
ra, hogy erejét meghaladó kérdésekben döntsön. A legyőzötteknek

ugyanilyen szemlélete nyilvánul meg az 1920-ban megjelent "Édes
Hazám" című novellagyüjteményben.

A következő években szünetel Sillanpiiii epikus munkássága,
Anyagi és egyéb gondjai megakadályozzák abban, hogy megvalósítsa
nagy terveít. Megismeri Spengler műveit, melyek elbűvölik az em
beri sors alaktani látásával. Arra gondol, hogy egy, a Krisztus ko
rában játszódó nagy regényt ír. 1923-ban befejezi nagy novelláját, a
"Hiltu és Rangar"-t, amelyben elmeséli, majdnem naturalista stí
lussal egy parasztasszonynak a történetét. akit az öngyilkosságba
kerget egy fiatal városi emberrel való viszonya.

Azonban Sillanpiiii alkotó zsenije észrevétlenül a nép felé irá
nyul. Tökéletes, művészi leírásai miniatűr fínomságúak. "Az öran
gyalok védencei" című 1923-ban megjelent könyvében olyan jellem
rajzokat találhatunk, melyek szinte már esszék. A szerző erkölcsi
nézeteit analizálja bennük és megtudjuk: hogyan látja ő a világot.
Az 1924-ben kiadott "FöldrtJl·földre" falusi novelláit tökéletes reá
lizmus jellemzi. Filozófiai elmélkedéseit a "Vallomás" (1928) és a
"Köszönöm, Uram" (1930) köteteiben találhatjuk meg. Időrendben

az utolsó gyüjteménye "A tizenötödik" (1936), azt bizonyítja, hogy
a szerzö nemcsak mint költő látja szülőföldje életét, hanem mint
kritikus és gondolkodó is szívén viseli országának kultúrálís életét.

Sillanpiiii ifj úsági művei már skandináviai események. Nagy re
.gényének, a Silja"-nak (Nuorena Nukkunut) megjelenése európai
esemény volt. Két lélek fejlődése a könyv, egy embernek és leá
nyának története. A szerző Siljában, a fiatal hősnőben a fiatal finn
asszonyt akarta megrajzolni tiszta szűzességében, olyannak. ami
lyennek ő látta egy lázas és szenvedélytől lángoló korszakban. A
regény keretéül mesteri kézzel megrajzolt falusi miliö szolgál, ahol
már a modern civilizáció előjelei mutatkoznak. Ebből a széles áb
rázolásból kiemelkedik Silja Salmelusnak felejthetetlen lirai töké
letességgel megrajzolt sziuettje. A serdülő kor tétlensége előzi meg
a fiatal lány napsugaras reggelét és a virágzó élet első szerelmét
győzedelmes, majdnem emberfölötti ragyogás veszi körül, ellentét
ben a leselkedő halállal. A "Siljában" egy mester alkotó szellemét
érezzük és ez a mű magán viseli a mélyrehatóan eredeti harmonia
bélyegét, mely a klasszikus stílus ékköve.

Következő regényében, az "Ember útjá"-ban (1932), Sillanpáá
egy méginkább paraszti témát választ. A főhős, egy fiatal gazda,
elhagyja fiatalkori szerelmét és elvesz egy vagyonos, de beteges
kedő fíatal lányt. Amint meghal, Paavo Ahrola rossz útra téved.
Csak akkor lesz ismét ember belőle, amikor hozzáköti sorsát az el
hagyott lányéhoz. Ez az erőteljes könyv bizonyos mértékben em
lékeztet D. H. Lawrence-ra. A nap alatt és a hold alatt az áldott
föld meghozza gyümölcseit és a szerelem is eléri célját. A termé
szet hatását varázslatos módon írja le a "Teremtmények a nyári
éjszakában" (1934) című művében, Sillanpiiii azt a hatást kelti
bennünk, hogy ezek az emberek és asszonyok a végnélküli nyári
éjszakának, a különös, csalóka fénynek a foglyai. Az alakjait moz
gató erő a "jó és a rossz felett áll" és az emberi természet isme
retlen kozmikus mélységeiből ered.

Kevés írónál találhatunk olyan falusi miliőt, olyan különböző

és leírhatatlanul gazdag életet, mint Sillanpiiii könyveiben. Nem is
annyira regényíró, mint inkább költő és gondolkodó, aki előszere-
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tettel rajzolja fenkölt stílusával a lelkiállapotokat. Azt hisszük,
nem túlozunk, amikor azt mondjuk, hogy nehezen találhatnánk a
mai irodalomban bárkit is, akinek természet- és emberlátása hason
lithatna az övéhez. Olvasóit megtanítja arra, hogy új szemszögből

nézzék a világot. Sillanpiiii az ösztönök varázsvesszős kutatója; ki
fürkészi az emberi szív legrejtettebb titkait. Költészete a Termé
szethez vezet vissza bennünket.

Végh György fordítása

AZ ,;ITÁLIAI" KÖLTÖ. Vannak, akik Petrarcával és Bocaccióval
együtt emlegetik Catullust. Ezt hallva Petrarcán általában a truba
durt, Bocacción a ponyvák népkönyveinek szerzőjét értik. Könnyű

így rokonságot találni, az elválasztó tizenhárom századot áthidalja
az emberek hajlandósága a pajzán históriák iránt, még ha közben
a középkor valláserkölcsi szempontjai veszélyeztették is a latin költő

kiszólásait. A filológusok segítségére siettek a hiedelemnek és ki
mutatták, hogy éppen Petrarca és Bocaccio idejére esik Catullus fel
támadása, amikor is epigrammában üdvözlik a megelevenedőt és a
születő humanizmus fegyvertárába sorozzák. Az erotika így szel
lemtörténet lett, halhatatlan akta a tudomány poros levéltárában.
Ez a rendszer kérdése, amihez hitelkeltően kell komolykodni. A köl
tői valóság azonban inkább a megérzésen múlik.

Petrarca a Provanceban írta dalait és platonikusan szeretett,
mégis köze van Catullushoz. Nem azért, mert annak ellenére, hogy
hitvédő iratok szerzője volt és zsoltárköltő, szerelmes mert lenni
Laurába s ezért az irodalomtörténeti botránykrónika Catullushoz
kapcsolta. Hanem, mert délfranciaországi kirándulásai és a vul
gáris nyelvben végzett kiruccanásai ellenére Itáliáról, az itáliai gé
niuszról mondott el valamit. Petrarca választékos volt, gáláns sza
vakon rágódott és kínosan ügyelt szalonképességére. Catullus ki
fejezéseiben gáttalan volt, kitörő természetesség és korlátlan vé
leménynyilvánítás. Mégis az anyag mindkettőjüknél azonos, s ez
talán nem ís annyira az égövtől függ, inkább valami babonás hangú
lattól, a költészet áhitatától, amit a kései olvasó mitosznak érez. Ezt
Kerényi Károly szavaival "az itáliai istenek anyagának" lehetne
nevezni. Ezért említhető Catullus Petrarcával és Bocaccióval, de
tágítva a kört így lehet egyszerre a Veji-i Apollo mesteréről, Dan
teról és Gioltóról beszélni, az itáliai lét művészi hitvallásáról, amely
nem Lesbiák, Beatricék és Laurák ügye, hanem a léleké, az alkotó
gondolaté, amely Albano, Sirmio és Certaldo művészhajlékaiban egy
kultúrlegendához készített csodákat. Hívhatták régen Etruriának,
később Toscanának, lehet vitatkozni arról, hogy az etruszkok északi
vagy keleti bevándorlók-e, hogy Sienának vagy Firenzének van-e
több köze a nagy itáliai festőkhöz - a táj évezredektől és művektől

függetlenül uralkodik a mestereken s eszmét ad az új idők kíván
cs~ emberének. A kutató szenvedély odaadó alapossággal végig
botorkálhat az idő csalóka útjain, korszakokban és százdokban szá
molgathatja a művészetet, de csak érzelmességet, motívumegyezése
ket, szóvirágrokonságot talál s legtöbbször még bosszantó különbsége
ket. Viszont, ha az áhítatos utazó lélek lázas képzelettel a táj föl
kutatására indul s a lebegő etruszk hegyek és a színes párával fes
tett völgyek régi kövei között keresi a múlt egy-egy fontos percét,
nem elméleteket talál, hanem valamiféle csendes mesét az időn és
téren uralkodó egyazon szellemről. Nagyon régi, de biztos zenéjű
verseket mormolva csodás színű képeket néz, töredékes vagy le
nyűgöző, de nagyszerűen csiszolt márványtesteken lelkesedik s biz-
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tosan tudja, hogy van egy keret, amelybe minden belefér. A szak
emberek ezt a keretet kultúrtájnak mondják, s beavatott műkedve

lők és az esszéírók Földközí-tengeri hagyaték címen pletykálnak
róla, a megszállottak "jupiteri derűt és farkastorokhátteret, izzó
kékségekben egyesítő atmoszférának" érzik. Egészben véve drága
föld, a szellem ígéretföldje, ahol csak múltidőben szabadna élni és
alázatosnak lenni a művészettel szemben. .

Ez a virtuális Itália sokban tagadja a földrajzit, de legalább is
korrigálja. Az egyik elválasztható a másiktól, - ha meg is marad
a függőségi viszony - nem mindig fedik egymást. Petrarca írhatott
Avignonban itáliai dalokat s Rómában semmitmondó latin tanköl
teményeket, Ma8olino valószínűleg Pannoniában is itáliai tájakat
festett, viszont Ca8tiglione d'Olonaban Veszprémet olvan színekkel
ábrázolta, mintha az Itáliában lenne. Catullu8 Bithyniában, politikai
kudarcaínak színhelyén se tagadta meg önmagát és Kailimachost úgy
fordította latinra, hogy az "az itáliai világ különös anyagával" telt
meg. Hogy mi ez az anyag, azt a nagyon okosak is csak sejtik. Ál
talában a görög kultúra rajongói érzik magukat hivatva a fogalma
zást megkísérelni és az itáliai létet a klsszikus görög művészet

mértékével mérik. Igy leegyszerűsítve a mitoszt a szellemi hajszál
csövesség jelenségeivel foglalkoznak, amely inkább a szervezettség
kérdése, a római birodalom önkéntelen kultúrpronagandájának az
eredménye. Hogy a hatalmas gépezet egy elbukott és rabszolgává
süllyesztett elit szellemi uralma alá került, az némi lelkialkat azo
nosságot föltétlenül feltételez. Viszont a tanítómestereket általában
csak előkészítésre használják, a gondolkodás iskoláját segítik végig
járni és formai nehézségeket megoldani. A görög-latin kultúrví
szony is inkább a művesség, a mesterségbeli tudás szempontjaira
vonatkozik. Kerényi Károly ezt úgy mondta, "a görög formától te
remtett feszültségben merül fel igazán az itáliai élettartalomnak a'
lényege". Érezni a szülőföld vérmérséklete szerint szoktak az embe
rek. A többi segítség, még akkor is, ha nélkülözhetetlen.

Catullu8, az itáliai költő művészetének alapanyaga olyan, mint
általában a költőké, lelkesedík, gúnyol, kétségbeesik és rajong, na
gyon szereti Lesbiát és nem szereti Caesart, időnként megveti Les
biát és becsüli Caesart, közben öccse elhunytán kesereg. Az össze
foglaló meghatározás rá is vonatkozik: nem helyesli a nő magatar
tását, a halált és a közállapotokat. Ezt keményen meg is mondja,
egy kicsit, rnintha mindig haragudna. Kifogásai élményszerűen rob
bannak ki belőle, nem hallgat el semmit a véleményéből s nem lep
lezi szép szavakkal indulatát. Versei korlátlanok, a zárt görög forma
ellenére. Ez már itáliai sajátság: az elemi erővel kitörő érzés élővé

teszi a megmerevült poétikai gyakorlatot. Furcsa paradoxon, mely
rendkívül rugalmas szellemet kíván, különleges érzékenységet, al
kalmazkodó képességet a szerkesztésben, de elszánt őszinteséget a
tartalomban. Catullus itt a felsőfokig jut, az ellentétek legszélső

ségesebb fokát olvasztja össze s az eredmény mérték lehet az itáliai
művészi lét számára. A közvetlen természetesség semmit sem ve
szít hangulatából, amikor a szigorú formai kötöttség bilincsei közé
kerül. A teljes "idő- és élettartalom", ami a valóság elismerését, a
költői tett szabadságának a szeretetét jelenti, a megfogalmazásban
aszkétikus fegyelemmel találkozik. S a költemény maga, a boncoló
vizsgálat ellenére, a poétika bonyolult szabályainak ismeretében is
légies, a kötelező ritmus ösztönös és találó zenei kíséretnek hat a
nyelvöltögetés vagy a szerelmi tehetetlenség hitelességének az áb
rázolására. "Az időtlenségbe felemelve is megmarad az idő anyagá
ból épültnek." Ez az az ellentétesség, vagyis közvetve sajátos mű-
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vészi egyensúly, ösztönző kapocs, hangsúly, amelyhez az egész itáliai
mitosz füződik. Rideg tanulmányírók hiszékenységnek és túlzásnak
tartják az ellentétesség e központi [elentőségét, az antik világ rajon
gói viszont következetességet látnak benne, mert e kettősségben a lati
nitás szellemi képletét ismerik föl. Nagyképű német kézikönyvek
szerzőí ezt a transzcendens és immanens elemek egységének neve
zik s az élet minden ellentét párját fölsorolják. Tulajdonképpen a
délszaki népek véralkatának következménye, a heves képzelet mel
lett az ítélőképesség feltűnő fejlettsége. Mintha valaki mindig ön
magát cáfolná.

Catullus költészetéről egyszer azt olvashattuk, hogy a "legere
detibb és a legkedvesebb, ami ránk maradt a latin irodalomból. S
talán a legkönnyebb is." Az utóbbi jelző a szövegre vonatkozott. A
költöm a "könnyed" szó illett volna, ami több mint jelző: meghatá
rozás. Egyben közelebb visz az "itáliainak" a fogalmához. Volt a
Földközi-tenger kultúréletében egy állandóan vissza-visszatérő hang,
amely időnkent föllazította a megkövülésnek induló tételeket. A szí
gorú emberek ma talán destrukciónak neveznék, a történelem em
beries józanságnak ismerte. Ez az antik vallás fenkölt isteneiből

szimbolumokat csinált, az OIympost ernberközelségbe hozta, a ba
bonából költészetet formált, ami szellemi léténél fogva mégis meg
őrizte misztikus jellegét. (Vannak még hívők, kiknek számára a
müvészet ma is vallás.) Igy lett a véreskezű enoszköltőkből kun
cogó béríró, a közékor szigorú dogmatikájából Assisiben poéti
kus szeretet, a képzőművészetben a szériaszentekből emberegyéni
ség. Igy vált az üres alexandrin formajáték Catullus kezén időtlen

valósággá és életszerű halhatatlansággá, a verstan fauni fintorrá,
keserű derűvé, valami klasszikus felelőtlenséggé. A könnyedség kö
vetkezménye ez, ami nem jelent minőségi fogalmat, még jellembeli
osztályozást sem, inkább rugalmasságot, közvetlen emberi egysze
rűséget, amely műalkotás ürügye alatt nem föltétlenül ölti magára
valamelyik műfaj kötelezően nagyképű álarcát. S nem áll időszerű,

esetleg történelmi eszmék szolgálatába; korok és birodalmak fölött
az örök helyi lényeget fejezi ki, valamit, ami ősidőktől fogva azonos
és ami a szellem gátlásnélküli, elemi erővel kitörő nyilatkozataiban
jelentkezik. Az ellentét fokozódik: az irodalmi fenegyerek, aki min
dent kimond, ahogyan fölmerül benne - nem a vadzsenik zagyva
fajtájából való, hanem doctus poeta. Birtokában van a költészet
vívmányainak, a külsőségek teljes kelléktárának, fordulatok, kom
poziciósémák, betétek állnak a rendelkezésére. Rajta kívül más
költő is elérte a tudásnak ezt a fokát, költészetük mégis különbö
zik. Egyéni érzékenységen múlik. Itália esetében életbőségen: köl
tőjének Iiatalnak kell lenni s talán harminc éves kora körül meg
halni. Petrarca is élete végén inkább humanista volt, mint itáliai
költő.

Nemrégen a romantikus novalis-i fogalmazás mintájára "kék
tá,j"-nak nevezték el az itáliai kultúrterületet. A latin vidékekre ki
terjesztve általános táj szemlélet készült e poétikus ötletből. Poli
tikai történelem és szellemtörténet találkoznak ez elméletben, amely
latinitás cimszó alatt a római birodalmi tudatot és az itáliai kultú
rát fogta össze. Catullus cáfol és elmélet helyett költészettel bizo
nyít. Akad t kortársa, aki hasonló felkészültséggel a kezdődő biro
dalmat üdvözölte, lelkesedett érte és római maradt. Catullus itáliai
lett. Később az olasz városállamok kaptak dalnokokat és humanista
hercegi családok dícsérete zengett. Horatiusban birodalmi patosz
van, Tass6ban az eposzi hősiesség nosztalgíája, az egyik római köl
tő, a másik olasz. Az itáliai költő nem annyira a kettő együtt, ha-
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nem, ami a kettőben azonos és örök. És hiányzik belőle az időkhöz

kötöttség figyelemreméltatása, a. múló értékek rajongása, legfeljebb
gúnyolódik rajtuk. A "kék táj" a művészi képzelet. az alkotó ösz
tön megfoghatatlan világa, sajátos jelenségében szociológi án kivüli,
a művészet elszántjai számára az életnek egészen más rétegében
mozog, mint a politikai táj kérdései. Az itáliai típus ilyen kötetlen.
Ezt a mitikus függetlenséget Bocaccio Dekameronjának menekült jei
példázzák legjobban, akik - mialatt a hegyek alján a döghalál
szedi áldozatait és a ragály feléjük is fenyeget, szellemes, l'art
pour l'art-os történetekkel szórakoztatják egymást. Talán ez a tá
volabbi oka annak, hogy Catullus a dühödten politikus korban a
szerelemről hangoskodott, s a politikának csak a fonákja érdekelte.

Vannak rendszertelen elmék, akik azt állitják, hogya vérbeli
költő minden művében önmagáról készít változatokat. Ezek napló
jegyzeteknek tekintik a művészetet. Kassner azt mondta a mernoár
ról, hogy az "fordított mitológia". A megoldás a szerzővel szemben
önként adódik: odaadó áhítat. Költészetéről, kultúrszerepéről egy
intellektuális legenda fejlődik, amely a költő hosszabb tanulmányo
zása után szinte egyöntetűen alakul ki a rajongókban. Ezen .a pon
ton már elmaradt a tárgyszerű szernlélet s túljutva a pozitív isme
reteken egységes szellemi képpé változik. Ez talán az irodalmi él
mény metafizikája, végső elvek helyett végső megérzésekre törek
szik. Az egyén és a költő, ember és szerep nem probléma többé, a
mindent egybefoglaló tartalom egy kérdőjellé egyszerűsíti le őket.

Tárgyi tudományra annak van szüksége, aki tájékozódni akar és
túlzottan ragaszkodik a részletigazságokhoz ; a megismeréshez mi
kroszkóppal kell mérícskélni a költöt, történeteket tudni róla és
körülményeket. Átéléséhez hit kell, a művészet hite, átforrósodott
és izgatott értelem, mely az isteni szépségek hódolójává tesz, a kul
túra szektariánusává. A kortárs célja lehet "megérteni" a költöt,
a kései utód csak a hatása alá kerülhet, s ez már szertartás a hal
hatatlan előtt. Az antik világ költőinek ismeretében elérkezik egy
olyan fok, amikor költészetünk már mítosz lesz, lelkesedőik megszál
lott mitomániások. S Kerényi Károly bebizonyította, hogy a tudo
mány, amely közelükbe férkőzhet, csak vallástörténet lehet. Mert mi
az "itáliai"? Azt hinni kell, tudni alig lehet.

*
Catullus ma már magyarul is megközelíthető. Devecseri Gábor

fordítása nyelvben érthetővé tette; érdeme, hogy az itáliai költő

szellemét az áhítatos, de nehéz munka érintetlenül mentette át. Aki
erre képes, csak ifjú ember, igaz költő és nagy szerelmes lehet.

Pogány Ö. Gábor

REGÉNY
A GYERMEK IGAZOLÁSA. A gyermeklélektan és az ifjúsági iro
dalom egymást alig ismerve haladt egyrészt a szaktudományi el
zárkózás irányában, ez utóbbi pedig a gyermeklélek alapvető isme
rete nélkül tenyésztett ki egy szemre gazdag, de nagyobbára alig
értékelhető irodalmi formát. A gyermeklélektan eredményeinek
irodalmi felhasználásától íróink nemcsak azért vonakodtak, mert
ez az úttörő vállalkozás fáradságosnak tetszett, hanem úgy érezték,
hogy misem könnyebb eligazodni egy olyan területen, ahol a felszí
nenjárás szinte kötelező s a bonyolultságot kerülni: szabály. Azt
hitték és hiszik még ma is sokan, hogy a gyermeki lélek minden

148 ~ I í, l l I A .



megnyilatkozásaiban az egyszeregyhez s az elemi ismeretek színvo
nalához igazodik s minthogy a "felnőtt" ezt a vonalat különben is
maghaladta már, az írónak csupán leereszkednie kell, hogy bemu
tassa a gyermeki világ "primitív" életét. Mondanunk sem kell, hogy
IZ a szemlélet ma már tarthatatlan. A gyermeki élet nem primití
vcbb, csak körüihatároltabb, mint a felnőtteké, e határokon belül
uzonban bonyolult és sokrétű. Aki belenéz vagy belenyúl, nern 'í fel
nőtt "leereszkedő" modorával, hanem a művész intuitív képességei
vel, benne kiaknázatlan kincseket pillanthat meg, amelyeknek fel
színre hozása igen nagy megpróbáltatásokkal jár.

F e r t s e k Ferenc mondanivalóinak meglepő újdonsága, hogy
szakít ezzel a hamis s minden szeretetreméltósága ellenére is téves
utakon járó, gyermekellenes szemlélettel. Ezt az új irányt szolgál]a
második nagysikerű gyermekregényével is (BABU A POLCON.
Egyet. Ny. kiadása 1939.) és meggyőzi a kétkedőket arról, hogy a
PUBI ÉS A KöRŰLMÉNYEK című kötetével elindított vállalkozása
az egyedüli helyes utat tapodja a gyermeklélek teljesebb megértése
felé. Amikor első kötete megjelent, azt a kritika, mint kuriozumot
könyvelte el és elismeréssel nyilatkoztak az "úttörő kísérlet ered
ményeiről". Kevesen látták meg akkor, hogy az író vállalkozása nem
egyszeri megnyilatkozásnak indul s nem csupán alkalmi kirán du
lásnak szárnít. ITanem abban egy áthatóan felismert törekvés fo
gant meg: ,új utakra vezetni az elsekélyesedett ifjúsági irodalmat.
Ostoba és mézes bácsika-nénike mesék helyett felfedezni a me
sésgazdagságú gyermeki világot és komolyan hinni annak tényei
ben úgy, mint ahogyan komolyan hittünk mi magunk is benne, a
gyermeki állapot idején. Az írói magatartás gyökeres változását je
lenti ez a két Fertsek-regény - a gyermek javára. Nem katedrára
ül az író s nem magyaráz felnőtti nagyképüséggel, nem csücsöríti
gyermeki gügyögésre a száját. Nincs szüksége ezekre a "mester
fogásokra". Szívesen lemond erről az ágáló, hamis szerepről, és a
kérdésnek egyszerűbb nyitját találja meg, amikor magát a gyerme
ket szólaltatja meg. Ebben van újdonsága, eredetiségének ereje. Az
író nem kívülről "nyomorítja" magát gyermekké, hanem kiindul ab
ból az elvből, hogy a gyermek, mint szuverén akarati lény, rendel
kezik azokkal a kifejezési eszközökkel, amelyekkel meg kell ér
tetnie magát. A gyermek élete örökös öntudatlan harc a felnőttek

sokszor jóhiszeműen önkényes magatartása ellen. A "PUBI" re
génycímében is rejtve van már ez a magatartás s ez a harc, ami
kor mindezt egyszerűen "körülményeknek" nevezi az író. Nos, ép
pen a "körülmények" azok az ellenségek, azok az idegen hatalmak,
amelyekkel a gyermeknek meg kell küzdenie, hogy az önmagában
való hitet megőrizze a gyermekkor "legvégső határáig". F e r t s e k
Ferenc művészete csakugyan abban. teljesedik, hogy a fenyegetett,
befolyásolt, megdolgozott gyermeket a körülmények. győzelmes hő

sévé izmosítja. Belső, kivetítő művészetének nemcsak ez a legtisz
tább eredménye, hanem felbecsülhetetlen pedagógiai szempontból
is, anélkül, hogy Fertseket pedagógiai szándékosság vezetné törek
vésében. Pedagógiai mondanivalója sűrűn beleágyazott művészeté

nek személytelenségében. Mégis kicsendül belőle az, amit a peda
gógusoknak is mondani akar: Ne a felnőtt akarja megérteni a
gyereket, hanem engedjük, hogya gyermek értesse meg magát ve
lünk. Ehhez természetesen sok nagylelkűség szükséges. Lemondani
tudás mindenható előítéleteinkről. Szeretet. Fertsek Ferenc ezzel
a nagylelkűséggel és szeretettel rehabilitálja a gyermeket művei

ben ...
Kézai Béla
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SZOCIOGRÁFIA
BOLDIZSAR IVAN: A GAZDAG PARASZTOK ORSZAGA. (Frank
lin Társulat.) Példás tömörséggel és eléggé nem dícsérhetö, világos,
élményszerű stílusban eleveníti meg Boldizsár Iván dániai tapaszta
latait. A dán parasztság sorsa sem volt rózsásabb, mint a magyaré,
A 200 munkanapi roboton túl is lealázóan függött földesurától, aki
felelőtlenül sanyargathatta és határozhatott sorsa felől. A XVIII.
századtól lassan jobbra fordult helyzete. Felvilágosodé főurai Ang
liában döbbentek rá, hogy mennyire elmaradtak a haladó nemze
tektől, elavitt rendszerrel művelik a földet, s ennek okát nagyrészt
a parasztság elnyomatásában látták, abban, hogy lehetetlen a kor
szerű földművelés ott, ahol a munkás kényszermunkás. A kicsi
ideig uralkodó Struense már 1777-ben fel akarta szabadítani a pa
rasztságot, ez azonban csak 1788-ban történt meg. - Nálunk ebben
az időben falrahányt borsó Berzeviczy Gergely, Tessedik Sámuel
szava, Mária Terézia, II. József gyorsanmúló [ószándékai megtörnek
a nemesi és főúri rend makacs ellenállásán. - Dániában a főurak

nagyobb része mellett a városi lakosság is együttérzett a paraszt
sággal, tehát a békés forradalom az úri réteg belátásával és lemon
dásával kezdődött. A parasztság pedig hallgatott a jószóra, tanult.
Nagyszerű tanítómesterük Grundtvig püspök, a szövetkezeti mozga
lomban és a népfőiskolában találta meg a kivezető utat a romlásból.
Akkor kezdte tanítani népét, amikor "vert hadak és vakmerő re
mények" után a közömbösségbe süllyedtek, s várták, hogy az erő

sebb, hódító angol, vagy német elnyelje őket. Ugyanazt vallotta,
mint Széchenyi: A nemzetnek belülrlii kell megújhodnia, ha élni
akar. S ötven év alatt a világ leggazdagabb és legmegelégedettebb
földművese lett a dán paraszt. De nemcsak a paraszt: mindenki
meggazdagodott, mert a paraszt gazdag. Igaz, hogy nagy előnyük

volt Anglia minden tekintetben kifogástalan fogyasztópiacának kö
zelsége. Boldizsár Iván kitűnően látja és láttatja a parasztszövet
kezet, népfőiskola és földreform együvé tartozását, s mint domináns
hangsor csendül ki könyvéből: "Dánia példája azt mutatja, hogy
meg l e h e t, a mai Magyaország helyzete pedig azt, hogy meg is
k e II csinálni."

Pintér József

TÖRTÉNETTUDOMÁNY
SIKLŰSSY LASZLO: AZ ORSZAGGYűLÉSI BESZÉD úTJA. KOR
NIS GYULA elliszavával. (Egyetemi Nyomda). Közel negyvenéves
szolgálat köti Siklóssy Lászlót az országgyűlési gyorsirodához és
ezen keresztül az országgyűlési beszéd útj ához. ll.. cím ugyanis ezt
takarja: sok százados parlamenti életünkben miféle törekvések kel
tek életre, hogya gyűléseken elhangzott beszédeket írásba rögzít
sék, és így nyilvánosságra hozzák; továbbá mi a szerepe, működése

az országgyűlési gyor sirodának. Kiváló szerepet kap ezen a téren
a gyorsírás, úgyhogy a könyv amellett érthetően bizonyos mértékig
gyorsírástörténet is.

Köztanácskozások első élőszó után való jegyzései a magyar kö
zépkorban (XI. sz.) Szerafin esztergomi érsek és Alberik bencés
szerzetes nevéhez fűződik. Viszont annak az országgyűlési nyilvá
nossági szolgálatnak eredete, melyet a királyi tábla ítélőmesterei és
az alája rendelt országgyűlési ifjúság útján 1500-tól 1848-ig végzett,
Verbőczyre vezethető vissza. Nagyobb lendületet a XVIII. század-
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ban vett az országgyűlési beszédek jegyzése és megörökítése. Itt
megérdemli a kiemelést Kolinovics Gábor alakja, aki az 1741-i or
szággyűlésről bagyott ránk kéziratos naplót, benne a "Vitam et san
guinem" jelenet színes leírásával. Rendkívüli szorgalmú, puritán
egyéniség volt: közmondás számba ment: Kolinovics nem hazudik.
Mindezideig azonban, sőt még az 1825-26-í országgyűlésen ís csak
ú. n. sebesírók működtek. Történtek ugyan már kisérletek magyar
gyorsírási rendszer megalkotására (Danzer, Gáti, Kovács), mara
dandóság nem kisérte próbálkozásukat. Az 1832-ben kezdődő pozso
nyi diétán dolgoztak először bazánkban valóságos gyorsírók, még
pedig Borsos és Hajnik. Ettől kezdve elválasztbatatlanul egybeforr
tak gyorsíróink az országgyülessel. Kimagaslóbb egyéniségek : Haj
nik Károly, a mult század legnagyobb magyar gyakorló gyorsírója,
Dobrossy István, Lukács János, aki a szabadságbarcban a kormányt
menekülésében is követte, Stuller Ferenc (Görgeynek ő adta át
Kossuth megbízásából a diktátori kinevezést, az osztrákok eredeti
leg halálra ítélték), továbbá az újabb korban Markovics, Kónyi,
Fenyvessy, majd a talán legnagyobb: Fabró Henrik, végül a zse
niális Radnai Béla (ő maga nem állt szorosabb kapcsolatban a gyors
irodával) rendszerének diadalravivője: Nemes Zoltán. A keret, me
lyen belül működnek parlamenti gyorsíróink (1868 óta), az ország
gyűlési gyorsiroda sokak érdeklődésére tarthat számot, ismertetése
a hatalmas kötet sikerültebb fejezetei közé tartozik a Hajnikról szó
ló lapokkal egyetemben. A gyorsírás demokratikus jelenség, csak
ott van igazi talaja, ahol az alkotmányos élet biztositva van. Ugyan
csak ki kell emelnünk a híres Országgyűlési Tudósításokkal kapcso
latban a Kossuth mellett a köztudatban háttérbe szoruló Orosz Jó
zsefet, akivel együtt indította meg Kossuth nagyszerű vállalkozását.
Orosz, e nagy müveltségű modern sajtóember tragikus véget ért:
a szabadságharc után kénytelen menekülése anyagilag is, lelkileg
is tönkre tette: öngyilkos lett.

Siklóssy páratlan szorgalommal gyűjtötte őssze anyagát, lelki
ismeretes gondosságát alig kerülte el egy-két adat, az idevágó iro
dalom legfrissebb termékeit is ismeri. A hatalmas adathalmazzal azon
ban nem tudott kellőképen megbirkózni: nem tudta szerves egésszé
összegyúrni anyagát, könyve történeti részében kissé széteső. A
tudósnak egyik legszebb erénye: a lemondani tudás, önmegtagadás
önfegyelmezettség nem sajátja. Innen van, hogy egyforma súllyal
szerepel nála a fontos a kevésbbé fontossal, nem is szólva a jegy
zetekről, ahol lépten-nyomon fordulnak elő a tárgyhoz egyáltalán
nem vágó adatok, részletek csak azért, mert történetesen érdeke
sek. Hogy úgy fejezzem ki magam: narratív előadásmódja van. Vi
szont egy későbbi nagyobbigényű tudományos munkához, sőt minden
idevágó további kutatáshoz nélkülözhetetlen megindulás, segédforrás
lesz a könyve. Siklóssy nagy szakismerete, a gyorsirodával kapcso
latos érdemei kétségtelenek, de jobban hatna, ha ezt nem a szerzőtől
magától tudnók meg, legfeljebb egy más munkájában (pl. Vissza
emlékezések) .

A gyorsírástörténeti részeknél elismerésreméltó az a nagy ta
pintat és tárgyilagosság, ahogyan a rendszer-küzdelmeket érinti.
Igen figyelemreméltó és illetékeseknek eléggé nem ajánlható több
érdemes megvalósítandó gondolata van, többek között: "Gyorsírók
jövőbeli összeválogatásánál arra kellene törekedni, hogy minden
nyelvnek és minden szakmának meglegyen a maga hozzáértője a
hivatalban. " A jövő gyorsirodája úgy alkotandó össze, bogy az a
maga egészében tájékozódni tudjon az összes ismeretágakban."

A gyorsíró szakirodalom a gyorsírds szót Kovácsnak tulajdo-
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nítja (1812). Siklóssy kimutatja, hogy már előbb, 1816-ban Kazinczy
egy levelében jelentkezik első ízben a gyorsíró szó a magyar iro
dalomban. Kiegészítésül legyen szabad megemlítenem, hogy Fáb
chích Józsefnél egy kéziratban maradt munkájában már 1806 körül
előfordul a gyorsíró szó, de nem a mai értelemben, ő a távirót hiv
ta így: "Gyorsíródeákot (telegrafust) Nagy Gábor szalavármegyei
lenthi plébános az esztendőbe talált, és csinált, melybe Chappe Pá
rizsban, és még csak az Újságba se volt bíre Nagy Gábornak." (Mi
hír Budán? 17. lap.) ,

Siklóssy László hatalmas kötetével igen értékes alapvető mun
kát végzett.

Zimándi Pius

SZA KIRODALOM
HALACSY DEZSö: IRASOK A BIZTOSITASI ESZME DIADALÁ
ÉRT. Közgazdasági irodalmunk, ismét gyarapodott egy időszerű ta
nulmánnyal. Az esszé és közírás terén már jól ismert szerzö új
szempontokból világítja meg a biztosítás nagy szociális és gazda
ságpolitikai jelenlőségét. Halácsy Dezső hangsúlyozza, hogy a "biz
tosítási propaganda feladata nem frázisok hirdetése, nem az agyon
csépelt mondatok ismétlődő közlése, hanem a tények felsorolása, az
eleven való életnek a megmutatása és ennek vonatkozása a biztosí
tásboz." Kétségtelenül igaza van abban, hogya biztosítás már ma
gában is szociális cselekedet. A biztosítási életben nagy szerepet
játszik a sajtó, mert a magyar biztosítási szakirodalom nagyon sze
gény. Halácsy Dezső tehát úttörő munkát végzett, s munkája annál
is inkább értékes, mert új szempontjai révén nagy hatássallebet
a magyar szociális biztosítás fejlődésére s ezen keresztül az egész
nemzetgazdaságra. Halácsy Dezső komoly szaktudással és mély
szociális érzékkel megírt munkája nem annyira üzleti, mínt inkább
ideális nemzetépítő szempontból foglalkozik a biztosítás kérdésével
és ezért a nagyközönség számára is érdekes olvasmány. Remélhető,

hogy az értékes könyv nagy lépéssel fogja előbbrevinni a biztosítás
eszméjét.

Simon Gyula
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lÁSZlÓK
OBERBAUER A. UTODA
Magyorország legrégibb templomberendez6 és zászló
készitó vállalatánál

Budapest, IV., Váci-utca 41. Tel. 18-33-44
Alapit6si év: 1863

Legnagyobb nyeremény
s.erenesés eselben

A. L os.l. sors
Jegyek hiv. ára:
Nyolcad 3'50 p
Negyed . 7'- P
Fél.. .14'- P
Egész . . 28'- P

az összes föárusitok
nál, kik a nyeremé
nyeket azonnal ki is

fizetik!

700.000

nyerni az osztálysors
játék április hó 6-án
kezdődő húzásán

azok hatalmas tábo
rába, akiknek határo
zott, meg nem alkuvó

PROGRAMMJA:

llpdlN Dl Jutalom és lanyeremények:

400.000
300.000
100.000

70.000 30.000
&0.000 21X20.000

2XSO.000 IS'OOO-----11 2X40.000 32X10.000
slb. P készpén•• összesen 1-.-••••11

9.758.000 P.

AKÁRMELITA CSEPPEK
NÖvtNYI SÓSBORSZESZ KULÖNLEGESSÉG

A Kármelita-rend több mint 200 éves, másoktól
eddig felül nem múlt, ma is újszerű találmá
nya. 72% finom szeszt és kb. 30-féle növényi

kivonatot tartalmazó párlat.
Kellemes illatánál, de főképen kiváló, aromati
kus összetételénél fogva teljesen egyedülálló, a
művelt ember igényeit kielégítő, elsőrangú

háziszer.
Nagy eredménnyel használható úgy belsőleg,

mint külsőleg.

17216ta ismerik, kedvelik az összes kultúrállamokban

Kis üveg ára • . 1"20 P
Nagyobb üveg ára 3"30 P

Kapható drogériákban és 8zaküzletekben.

Csak zári üvegekben hozzuk forgalomba 1

KÉSZITIA KARMELITA RENDHAz
BUDAPEST.:mL, HUBA-U. 12. TELEFON: 291-469
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BUDAPEST SZKF. KÖZSÉGI
ÉLELMISZERARusíTó U'ZEME
A FÖVABOS TULAJDONA
SAJAT KEZELÉSÉBEN
ALAPíTTATOTT 1911. ÉVBEN

tJZEMÁGAZATOK: MARHA, BORJÚ,
SERTÉS ÉS BIRKA NAGYVÁGÓÜZEM.
HENTES ÉS KOLBÁSZ-ÁRUGYÁR. 
ZSíROLVASZTÓ ÜZEM. TOJÁS LÁM
pAzó ÉS FELDOLGOZÓ. - TEJTER
MÉK OSZTÁLY. VAD, - ÉLŰ ÉS
VÁGOTT BAROMFI OSZTÁLY. FŰ

SZER, - TERMÉNY ÉS GYARMAT
ÁRU. GYÜMÖLCS - ÉS ZÖLDSÉG
OSZTÁLY. - SAJÁT GÉPI HŰTŰTE

LEPEK. A FÖVÁROS 14 KERÜLE
TÉBEN 52 ELÁRUsíTÓ ÜZLET.

NAPONTA FRISS ABuszAwrAsl
MINÖSÉG ABUK. - OLCSÓ .ÁRA.Kl

Felel61 szerkesd6 és kiadó: Dr. POlIonyi László.
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