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ANDRÉ GIDE:

NUMQUID ET TU • • •

"Nunmquid et vos seducti estis?"
János, VII, 47.

"Numquid et tu, Galileus .. .?"
János, VII, 52.

ELöWÁRÖ SZA VAK

Ha halk hangon kiejtett szavakat kiáltva ejtenek ki, intonálá
suk meg van hamisítva.

Az a véleményem, hogy nincs olyan titok, mely érde
metlen lenne a nyilvánosságra; de a bensőséges érzés nem
tudja elviselni a napfényt. Azt is vallom, hogya lélek rej
télyei titkosabbak és titkosabbnak is kell maradniok, mint
a szív és a test titkainak. Ha megtörténnék velem, hogy
"megtérjek", nem tudnám elviselni, hogy ez a megtérés nyil
vános legyen. Viselkedésemben talán feltünne belőle valami;
de megtérésemről csak néhány bizalmasam és egy pap sze
reene tudomást. És ha mégis kitudódnék, szándékom ellenére
lenne, megsértené és megsebezné szemérmemet, Azt hiszem,
ezzel nem adok okot elképedésre vagy mulatságra. A meg
térés kettőnk dolga: Istené és az enyém. Legalább is ezek a
személyes érzésem; de ezekkel a szavakkal távolr61 sincs
szándékomban kárhoztatni egynéhány nagy visszhangot kel
tett meqtérést.

Ha a megtérés után lennék, valószínilleg nem beszélnék
így. Mint konvertita, arra törekednék, hogy írásaimmal és
példámmal én is térítsek, éppúgy, mint híres konvertitáink.
De én nem vagyok konvertita. Nem vagyok sem protestáns,
sem katolikus; keresztény vagyok, egész egyszeriien. És azt
sem akarom, hogy bárki is tévedésbe essék a következő ol
dalak tanuságának értékét illetőleg. Semmi kétség: ma is
egész eeioemmet írnám nevemet e lapok alá. De ezek a vi
lágháború alatt írt etmétkdések annak az időnek szorongá
sából és zilrzavarából megőriztek egy bizonyos visszfényt; ée
ha - kétségkívül - ma is alájuk írnám a nevemet, talán
nem írnám meg többé őket.

Nem állítom, hogy az ezt követő lelkiállapot magasabb
rendü; de nekem elég, hogy nem teljesen ugyanaz. Tisztes
ségblll figyelmeztetem erre az olvasóI. A. G.
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Mit törődöm a vallási vitákkal és a doktorok szőrszál

hasogatásaival. A tudomány nevében tagadhatják a csodákat,
a bölcselet nevében a tant és a történelem nevében a ténye
ket. Kétségbe vonhatják még az Ű létezését is, és a filológiai
bírálat segélyével gyanúsnak találhatják a szövegek hiteles
ségét. Sőt még azt sem bánom, ha sikerül ezt elérniük, mert
hitem semmiben sem függ ettől.

Kezemben tartom az Evangéliumot, ezt a kis könyvet,
és semmiféle vitatkozás nem tudja eltüntetní, sem kivenni a
kezemből; erősen fogom és olvashatok belőle, amikor aka
rok. Bárhol nyitom ki, teljesen isteni mödon fénylik; és
míndaz, amit szembe lehet álIítani vele, nem változtat ezen
semmit. Ez az oka annak, hogy Krísztus még azoknak a ke
zéből is kicsúszik., akik azért jönnek, hogy elfogják, éspedig
nem ravaszság, sem erő segítségével; és amikor ezek vissza
térnek a főpapokhoz, és a főpapok és a farizeusok megkér
dik tőlük: Miért nem hoztátok el tit? - Quare non adduxia
tis illum? -, így felelnek: Nunquam sic locutus est homo,
soha ember igy nem beszélt - sicut hic homo - mint ez u
ember. (János, VII. 46.)

Szentírásom bevezetésében azt olvasom, hogy ha "ahe
lyett, hogy tanúkat látnának az apostolokban, kik beszámol
nak arról, amit láttak és hallottak, írókat látnának. akik ki
találják azt, amit mondanak (amint a racíonalísták feltétele
zik), ebben az esetben Rousseau-val el lehetne mondani,
hogy "a kitaláló meglepőbb lenne, mint a hős". - Nem tud
tam, hogy Rousseau ezt mondta, de én is ezt gondolom, és
hogy nem annyira arról van szö, hogy higgyünk Krisztus
szavaiban, mert Krisztus Isten Fia. - mint inkább hogy
megértsük: Ű lsten Fia, mert szava isteni és végtelenül ma
gasabb mindannál, amit az emberi művészet és bölcseség ál
lít elénk.

Ez az istenség elég nekem. Agyam és szívem megelégs.zik
ezzel a bizonyítékkal. Amit ti még hozzáhoztok, elhomályo
sítja.

Azért kell hinnünk a szavaiban - mondták - mert
Krisztus az Isten Fia. És mások jöttek, akik nem törődtek
szavaival, mert nem hitték el, hogy' Jézus Isten Fia.

Uram, nem azért hallgatok szavadra, mert azt mondták
nekem, hogy Isten Fia vagy; de szavad minden emberi szónál
szebb, és erről ismerem fel, hogy Isten Fia vagy.

*
Milyen lehetetlen szerénység, milyen alázatosság, milyen ssé
gyen vezetett, hogy máig halasztottam annak a megírását,
ami oly sok év óta nyugtalankodik bennem ...

Mindig több bölcseséget, könyvet, ismeretet vártam,
mintha az emberek bölcsesége nem lenne balgaság Isten
előtt.

*
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Uram, úgy jövök Hozzád, mint egy gyermek; mint az a
gyermek, akinek a Te akaratodból lennem kell, mint az a
gyermek, aki azzá lesz, aki Reád bízza magát. Lemondok min
den gőgömről és mindenről, mi szégyenem lenne közéledben.
Hallgatok és alávetem Neked szívemet.

*
Az Evangélium. egy teljesen egyszerii kis könyv, amelyet

teljesen egyszerűen kell olvasni. Nem magyarázni kell, ha
nem elfogadni. Megvan minden magyarázat nélkül és mín
den emberi erőfeszítés, mely világossá akarja tenni, elho
mályosítja. Nem a tudósokhoz fordul; a tudomány megaka
dályozza, hogy bármit is megértsünk belőle. A lelki szegény
séggel férkőzünk hozzá.

1916 február 9.

Ha vakok volnátok, bűnötök nem volna; most pe,dig azl
mondjátok: Látunk; azért bűnötök megmarad. (János,
IX, 41.)

Hogyis ne lennél előre legyőzve, szegény lélek, ha
már előre kételkedél a győzelem jogszerüségében?
Hogyis ne állnál ellent puhán, ha azt sem tudod bizto
san, igazán ellent kell-e állnod?

Egyébként a te esetedben sokkal több hóbort van,
mint igazi vágy - a gyüjtő hóbortja, aki tartozik azzal
önmagának, hogy ne engedje ki kezéből azt a darabot
míntha büngyüjteménye valaha is tökéletes lehetneI
Mintha még egy bűnre lenne szükség, hogy kárhozata
teljes legyen I

Az én időm még nincsen itten; de a ti időtök min
denkor készen vagyon. Nem gyűlölhet titeket a világ.
(János, VII, 6.)

Mindenkor készen levő és mindenre bármikor ké
szen levő ujságirók. Nem gyűlölhet titeket a világ.

Februdr 18.
EI nunc ...

Az örökkévalóságban kell élnünk már a jelen pilla
nattól kezdve. És már a jelen pillanattól kezdve kell él
nünk az örökkévalóságban.

Mit ér nekem az örök élet, ha nem él bennem min
den pillanatban ennek az örökkévalóságnak a tudata.

Éppúgy, amint Jézus ezt mondta: ÉN vagyok az úl,
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ÉN vagyok az igazság, úgy mondja ezt is: ÉN vagyok a
feltámadás és az élet.

Az örök élet nem csupán eljövendő dolog. Mostantól
kezdve jelen van bennünk; attól a pillanattól kezdve,
amikor beleegyezünk abba, hogy magunk számára meg
haljunk, amikor megszerezzük önmagunktól azt a le
mondást, mely lehetövé teszi a feltámadást az örökké
valóságban. Aki életét gyűlöli e világon, örök életre őr

zi meg azt. (János, XII, 25.)
Nincs itt sem előírás, sem parancs. Egyszeruen ez

a titka annak a felsőbbrendű boldogságnak, amelyet
. Krisztus felfed előttünk, mint mindenütt az Evangélium
ban.

•
Ha ezeket tudjátok, boldogok vagytok, mondja később

Krisztus (János, XIII, 17.). Nem azt: boldogok lesztek
hanem: boldogok VAGYTOK. Mostantól kezdve és azon
nal tudunk részesülni a boldogságban.

Milyen nyugalom I Itt igazán megáll az idő. Itt lé
legzik az örökkévaló. Belépünk Isten Birodalmába.

Február 20.

Ti ismeritek az időt, tudniillik már itt az óra, hogy fel
keljünk az álomból. Most ugyanis az üdvösség közelebb
van hozzánk, mint amikor hívők lettünk. (A Rómaiak
hoz, XIII, 11.)

Különös szó, az ember szeretné tudni, mivel kap
csolatosan ejtették ki; szükségszerűen megőriz és min
dig többet vesz az aktualitásból; minden nap egy kissé
tovább viszi az ígéretet.

A fontos az, hogy több lélek, több korszak számára
ez a szó valami különleges sürgős jelleget tudott nyerni.
De milyen messze van ez Krisztus szavainak állandó és
örök jellegétőlI Most megint elmerültünk az időben. Az
éjszaka végére érkeztünk; hajnalodik már.

Március 12.

Ó, Krisztus szavai, oly mélyen félreismert szavak. Tizen
nyolc század mult el és mi még itt tartunk veled szem
ben, EvangéliumI És egyesek jönnek és ezt mondják:
"Az Evangélium megszünt élni; számunkra már nincs
sem értelme, sem értéke." - Káromolják, amit nem is-
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mernek, és szeretném feléjük kiáltani: az Evangélium
még vár reánk. Lelki ereje, távol attól, hogy kímerüljön,
még felfedezésre vár, szüntelen felfedezésre.

Krisztus szava mindig új és tele végtelen ígérettel.
A kereszt már jóval előbb feltűnik az Evangélium

ban, míelőtt a hóhérok odahoznák. (Lukács, XIV, 27.,
Máté, X, 38.)

Aprilis 20.

Amen, amen dico vobis: quia omnis qui facit peccatum
servus est peccati. (János, VIII, 34.)

A bűn az, amit az ember nem szabadon tesz.
Szabadíts meg ettől a rabságtól, Uram!
Si ergo vos Filius libercoerit. vere liberi eritis.
Igy hát ha megszabadít benneteket a Fiú. akkor iga-

zán szabadok lesztek.
És a gonosz ezt suttogja a fülembe:
Mit ér neked ez a szabadság, ha nem tudsz élni

vele?
Szívében ezekkel a szavakkal szökött meg hazulról

a Tékozló Fiú.

1wtJius 12.

Három hét óta nem írtam semmit ebbe a füzetbe. Abba
hagytam olvasmányaimat és azokat a szent gyakorlato
kat, amelyeket teljesen száraz és figyelmetlen szívem
már nem helyeselt. Rögtön esk kornédlát láttam benne,
és becstelen komédiát, amelyben rábeszéltem magam,
hogy az ördög játékát lássam. Ime, ezt súgja szívembe
az ördög.

Uram I ól ne hagyd neki az utolsó szót. Nem tudok
ma már más imát.

Június 16.

Nem tudok többé imádkozni, s még Istent sem tudom
hallgatni. Ha talán beszél nekem, én nem hallom. Ime,
teljesen közömbös lettem megint az Ö hangjára. És
mégis: megvetem az én bölcseségemet, és öröm híján,
melyet Ö adna, mínden más örömtől is meg vagyok
fosztva.

Uram! ha segítened kell rajtam, mire vársz? Én
nem tudok semmit, teljesen egyedül. Nem tudok.

A Belőled kiáradó fények, melyeket magamban
éreztem, elsápadnak. Ideje, hogy segítségemre jöjj.
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AhI ne engedd a Gonoszat, hogy szívemben elfog
lalja helyedet I Ne engedd Magadat megfosztani, Uram I
Ha teljesen kivonulsz szívemből, ő befészkeli magát. AhI
ne egyesíts engem teljesen vele I Annyira még nem sze
retem, erről biztosítlak. Emlékezz vissza, hogy tudtalak
Téged szeretni.

Hogyan? Hát olyan vagyok ma, míntha sohasem sze
rettem volna öt?

Június 23.

- Ne csodálkozz, hogy szomorú vagy; és Miattam vagy
szomorú. A boldogság, melyet ajánlok neked, örökre ki
rekeszti azt, amit boldogságnak véltél.

*

Öröm. Öröm... Tudom, hogy Evangéliumod titka,
Uram, ebben az isteni szóban rejlik: öröm. És, ugye,
minden emberi tan fölött ebben diadalmas a Te szavad?
Hogy annyi örömöt enged meg, amennyit minden szív
erénye felajánl.

*

"Menj, és többé ne vétkezzél", mondta Krisztus II
házasságtörő asszonynak. Az igazán keresztény lélek
megborzad a bűntől, melyért szenvednie kellett Krisz
tusnak.

Október 20... este

Istenem, add, hogy holnap reggel, ébredéskor legyen
erőm Téged szolgálni, és szívem tele legyen azzal a buz
galommal, amely nélkül - jól tudom - többé már nem
ismerhetem meg a boldogságot.

Október 21... este

Uram, add meg nekem, hogy szükségem legyen Reád
holnap reggel.

Október 22.

Uram, vedd ki a szívemböl mindazt, ami nem a szere
tethez tartozik.

Isten képe az, amelyet meg kell tisztítanunk önma
gunkban.
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Uram, add, hogy imám - mint a nagyon tiszta lel
kek imája - ne legyen más, csak a Te visszfényed,
mely visszatér Hozzád, amikor fölém hajolsz.

Uram, ne szakítsd meg bennem kegyelmedet, hogy
.e szünjek meg imádkozni Hozzád.

Október 26.

Emelj fel, Uram, mert megalázkodom Előtted.

•
A Gonosz akkor támad meg bennünket, ha nincs

bennünk szeretet.

Október 29.

(Fénelon egy Lelki levele olvasása után.)
Istenem, minden zúzódásommal, melyek sebek lettek,
Hozzád jövök; minden bűnömmel, amelyeknek súlya
alatt lelkem összeroskadt ...

November 7.

Istenem, add meg, hogy ne azok közé tartozzam, akik
sr.erepet játszanak az életben.

Add nekem, hogy ne tartozzak azok közé, akik II

sikert ismerik.
Add meg, hogy ne tartozzak a boldogok, a megelé

gedettek, a jóllakottak közé; azok közé, akiket megtap
solnak, akiknek szerencsét kivánnak, akiket irigyelnek.

Jus, Béla fordítása.
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MÉCS LÁSZLÓ
II ,

MINDEN TOKElYBEN
OTT A TORZÓ

l1inden tökélyben ott a torzó,

minden vadász kicsit vadorzó,

a papban ott lapul Júdás,

zenészben vásáros dudás,

a hősben sír a rezgőnyárfa,

a hír fiában sír egy árva,

hibát rejt minden műremek,

mínden kacajban könny remeg,

szűzből kikandikál a céda,

tudásból papagáj-planéta,

virágból kísértet-haraszt,

minden dicsekvés rejt panaszt,

hívatalnokban ott a tolvaj,

angyalban ott a mefisztó, jaj,

árnyékot rejt a fénysugár

és púpot a fenyősudár,

a hit mélyén vigyorg a kétely,

a Bibliából csúnya métely

jöhet: ferdül egy szív-esavar

s a hitbe ront a zűrzavar,

minden dicsfényben van gyalázat,

így hát szegény szívem: vigyázat!!
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ARADI ZSOLT:
, ,
ALLOMAS

Nem értette, hogy miért vártak ezen az állomáson, miért nem
mentek be a városba, hiszen ide akartak eljutni? A csoma
gokat lerakták a váróteremben és leültek. Esteledni kezdett
s a pályaudvar rövidesen elnéptelenedett, olyan volt ez,
mintha valahol a világürben álltak volna meg hirtelen, mert
a hosszú utazás, a rázás és a sok új élmény elmosta benne
a régi, megszokott város s az otthon képét és kilúgozta a lé
lekből a bizalom nyugodtságát és meJ.egségét. Az új otthon
mégcsak ismeretlen, bizonytalan remegésben jelentkezett. Az
új város még nem tárta fel magát s az állomás ép úgy lehetett
volna ötezer kilométerre innen, mint egy kilométerre a régitől.

Eleinte még kongtak, csengtek a jelzőharangok, aztán az
is elhallgatott. A pályaudvar lámpált is eloltották s ők még
mindig ott ültek a váróteremben.

A szülők között nyug1lalan, feszült, izgatott beszélgetés
folyt. Eleinte nem is értette miről vitáznak, de mind erősebb

lett benne a vágy: hazamenni, valahova hazamenni. őszi
nedves szelek kezdték rángatni a nehéz üvegajtót s amikor
a vonatból kiszálltak, egy-két csepp le is esett. Ez a szél még
tltokzatosabbá, még bizonytalanabbá tette a várakozást a si
nek mellett.

Vajjon miért itt, a levegőben állnak? Az egyetlen meg
nyugtató, a mama is mintha eltávozott volna tőle. Hiába
fogta a kezét, hiába simogatta, mégsem volt itt. A vitában
kigyúlt az ama s aztán, ami még furcsább lett: hirtelen nagy
könnycseppek folytak végig a szája mellett. Zokogása bele
veszett a hideg, fehérre meszelt váróterem részvétlenségébe.
A férfit, apját mintha ezek a könnyek még csak jobban in
gerelték volna. Gúnynak, kiiátszásnak, végső fegyvernek ne
vezte a sirást. A gyermek most már értett valamit avitából.
A férfit semmi sem hatotta meg, annyira meg volt győződve

a saját igazságáról. Mínden váróteremben van tükör; itt is
volt, a férfi megnézte magát, aztán tovább folytatta, kímér
tebb, Iassúbb hangon, de ennek zengése ép olyan hidegen
vészes volt, mint a tükör fénye s egy-két elharapott mondata
rosszat sejtetett. A lámpa sárga kévét sugárzott s ez még
kínosabbá tette a hangulatot.

Nyilvánvaló, gondolta, hogy valami félreértés volt kö
zöttük. Mintha iszonyat szállta volna meg a várötermet, az
egész állomást s nem engedi, hogya két jó ember mosolyog
jon egymásra. Megrettenve ült az egyik kofferen s ijedtében,
először rángatni kezdte a mama szoknyáját. Aztán meg azt
kívánta, bárcsak nyitna be valaki, h~ végetvessen ennek
a vitának. Hirtelen olybá tÜTIt előtte, mintha már évek óta
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tartana és nem akarna soha vége lenni. Kiesett az időből és
a térből és lassan, öntudatlanul a Iriélesedő hangok és nö
vekvő könnyek mögül megérzett valamit, amit még nem tu
dott kimondani.

Ez az ismeretlen állomás, a szűk és mégis irtózatosan
dagadó, nyomasztó váróterem olyan félelmet és nyugtalansá
got ismertetett meg vele, mint amilyenben eddig még nem
volt része. Félt eddig valamitől? Csak a sötétben félt attól
a rémtől, a világító vörös arctól, amely a gonosz dajka me
séje nyomán benneélt. De félt néha máskor is. Ha a mama
elmaradt és kissé későbben jött haza, mint ahogy megigérte.
Ilyenkor a legrosszabbra gondolt, azonnal kétségbe esett,
nem hitte, hogy valaha is visszajöjjön többé. Ilyenkor órák
hosszat lesett- ki az ablakon s figyelte a kapu alatt koppanó
lépéseket. Irtózatos várakozások percei volak ezek, amígcsak
meg nem érezte az ismerős gyors koppanásokat.

A várótermi jelenet azonban más izgalmat öntött beléje.
Lehet, hogy mindenkinél eljön az a pillanat, amikor először

érzi magát a gyermek harmadik személynek. Amikor tulaj
donképpen róla és miatta folyik a szé és mégis felesleges,
Mélyről jövő indulatoknak kell összegyűlniök, véletleneknek
vagy inkább a sorstól parancsolt eseményeknek kell talál
kozniok, hogy a gyermek néhány pillanatra elválasszá magát
és kigyúljon benne az öntudat, amely egyforma gyermekben,
felnőttben és aggastyánban. A léleknek, az emberi személyí
séwlek felgyulladása ez, fellázadás ellenségei az izgalom, a
vita, a veszekedés ellen. A gyermek Iri akarja erőszakolni a
tiszteletet önmagától, amellyel a családnak tartozik. Érzi,
hogy remegni kezdenek azok a láthatalan szálak, amelyek
szülöíhez kötik: fél, hogy valamelyik el is talál szakadni.

A vita nőtt, most már a valóságban is színte a végte
lenbe nyúlt. Kérdés és felelet váltakozott' s a csomagok, kol
lerek, a nagy kosár, ott álltak, ismeretlen utakra készen. A
gyermek torkát elszorította a félelem, a fájdalom és a düh,
a lélek felgyúlt benne, cselekedni akart, mert helyre kell
állítani az egyensúlyt. Ha nem merülne fel benne most ez a
gondolat, talán meg kellene tébolyodnia, hiszen olyan zava
ros mindez. A megérkezés helyett váróterem és érthetetlen
feszültség.

A gyermekben ismeretlenek az erők. Felnőttek sokszor
keresik, egy-egy mondása, szava után, hogy "kitől hallhatta",
Ilyenkor elfelejtik, hogy a lélek, akit teremtettek, önálló és
független. Vannak emberek, akik életükben csak egyszer sza
badulnak fel. Vannak olyanok, akiket valamilyen nyomás,
nevelés, megszokás s nagy szülői egyéniségek hosszú ideig
elnyomva tartanak, de a mélyben, amelyet az ember még
önmagánál sem ismer, az öntudat függetlenül éli a maga vi
lágát. Sokan rémülten borulnak le az Isten hatalma, az Isten
vagy a 801'IS előtt, amikor egy pillanatra meglátják, hogy mi
lakozik bennük. A gyermekben nem is keresik a titkokat,
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fJél~mbernek tartják. S mintha tükröt, valódi egyéniségüket
vsszatükrözöt állítanának eléjük, olyan számukra. ha a gyer
mek néha kitárul. Sokan csak a rövid nadrágot, a Iínom
szájat és orrot, a feszes fehér húst látják, egy darab mozgó
önmagukat, akiben azt hiszik, saját akaratuk él csupán s
ime, a másik ember, a harmadik személy, megszületik.
Ilyenkor lesz valóságga, nem akkor, amikor embernek for
mált húsdarabként a világra jön. A vért, inakat, ereket az
emberek úgy gondolják, jobban ismerik. A meglepetés iszo
nyatával veszik észre, életük egyik pillanatában, hogy a hús
és a vér nem is valóság, csak kísérő forma, amelyről azt hit
ték, hogy lényeg.

Ez volt az a megrettenés, amely akkor abban a pilla
natban a várótermi vitát megszakította. A gyermek, aki eddig
úgy ült az egyík kofferen, mintha maga is csomagolt volna,
- persze olyan, amelyre sokkal inkább vigyázni kell, mint
a többire, - mozogní kezdett. Felállt és szemeit fájdalmasan
emelte fel a vitatkozókra. De ezt még elfogadták volna, azt
hitték, hogy éhes, türelmetlen vagy emésztése elérkezett már
ahhoz az órához, amikor meg kell könnyebbülnie. Mindez
magától értetődő, mindez természetes, míndennap így volt.
Ez a valóság ...

A gyermek azonban most furcsán közeledik. Nem is sej
tik, hogy mire készül. Még míelőtt eszükbe jutna, hogy meg
kérdezzék, mi a baja, a harmadik személy már megszületeft.
Ott térdel a váróterem olajos padlóján, két kezét könyörgően

összeteszí, majd átfogja két karjával a vitakozók lábát s úgy
kéri: hagyják abba. Nem éhes, nem sír, nem fáj semmije,
nem akar játszani, nem érdekli az állomás. Erre a néhány
pillanatra elvált, eltávolodott mindkettöjüktól, a lélek öntu
data hírtelen fellobbant.

Ha valaki akkor benézett volna, fejcséválva láthatta
...olna ezt a különös jelenetet. Néhány másodpercig tartott
esupán három ember találkozása. De nem nézett be senki.
És ők sem gondoltak rá, hiszen érezték, hogy állnak valahol,
időben és térben.

, Ilyen tiszták és mélyek lehetnek a halált megelőző má
sodpercek, Érthető, h~ aki felnőtt korában találkozik ve
lük, ezekkel a percekkel, nem szeret beletekinteni a mélybe.

Az asszony magához ölelte a gyermeket és azt mondta:
fáradt.

A másik idegesen fejtette le lábáról a gyermek átkaroló
kezét, mikor már szabad volt, toppanva feléje rúgott: "Szin
ház" - mondotta,

A gyermek öntudatának nyílásai ekkor azonban b~áród
tak már, a feszültség feloldódott benne is, fáradt tagjai ólom
súllyal húzták Ie a földre s a szabadító könnyek végigpereg
tek az ő arcán is. Karját és lábát is érték ezek a könnyek,
szinte fürdött bennük s akkor este tizet ütött az óra.

Aradi Zsolt.
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HEGEDOS ZOLTÁN:

VERSEK

IGY BALGA BARNA öSSZEL

Az ekevasra ráborul
súlyos rögökben. habokul
a szántóföld így ősszel,

míg elhaladsz a domb alatt
találkozol, bár nem szabad 
egy régi ismerőssel.

Valld be, úgy érzed te vagy ott
ki omló barázdát hagyott
mely felszökken tavasszal
valld be, szíved kalászra vár
míg őszre vár e tar határ
baljósú barna arccal.

Valld meg és dobd el mínt a fa
a levelét, níncs álma, ha
rozsdázza dér a lombját,

A SOM

nézz hátra! nem barázda az,
hol jöttél, tél lesz, nem tavasz
a rögök ezt susogják.

Vetettél magot valahol'?
vagy csak huhogtál mint bagoly
a sötét ajkú éjbe?
üres dal, melyet néha hall,
dobbanva űz és elzavar
ft földek éhes népe.

Most ott haladsz a domb alatt,
találkozol - bár nem szabad,
egy régi ismerőssel:

szívet markolj, ne szavakat
s tedd azt, csak azt mit nem szabad
így balga, barna ősszel.
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Mint a .felhők az égről elsuhannak,
úgy tűnik el minden e tájról,
úgy suhan sugara a napnak
s lehullik a gyümölcs a fáról.

Az erdőkre ráül az őszi pára,
sárgálló hold ül rá a kertre,
s szeptember első hajnalára
dértől kezd csillogní a körte.

Megszelídül a nyári napfény,
csillagok szíkráznak az éjben,
susog a házfalon a repkény,
levele elröppen a szélben.

Rejtegeti a fénylő őszben

Véres gyümölcsét a som,
hajló bokra alatt tünődtem

egykor a futó Számoson.

Aminek eddig suhogó botját
ismertem, ismerem már a gyümölcsét.
Ismertem volna, míg mezítláb
szedtem a Héjában a rőzsét!
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DALLOS SÁNDOR:

KÜLÖNÖS UTAZÁS

Hegyek, sziklák, erdők a hold alatt. Patakok. 'I'isztások.
Lankák és meredekek. Alagút jön alagút után.

- Brr! Hangosan nyitok be a kocsiba. De utitársam
halkan Ielseiszeg.

- Pszt!
Ott ül előbbi helyén, két felfelé forditott tenyere a térdén

s a csepp kis asszonyka abba hajtja a fejét. Óvatosan csu
kom be az ajtót s csendesen az ember mellé ülök.

- Aluszik? - suttogok.
- Igen. Mán Ilvától.
Körülbelül két órája hát, hogy az ember így tartja a ke

zét. Farkas Illés. S tenyerén, mint egy gyermek, Csontos Er
zsus alszik édesen. A felesége. A kép oly szép, hogy jó volna
felnagyítva égre vetíteni.

- Szépen elaltatta.
- Fáradt vala, szegényke. Sokat utazánk, rá sokat

sira es.
A vonat fut s mi virrasztunk az asszony felett, mint két

palotaőr.

- De ügyesen megnevettette az előbb! Ez jut eszembe.
Az ember vékonyan elmosolyodik.
- Semmi az - azt mondja. - Ami az embernek fájik,

csak sokat kell beszélni rólla s a bánat elmén.
Ránézek. .
- Mi?
Bólint s mondja: Ezt mondja:
- Hát. Mikor katona koromba Módovába reánk jöve a

búsullás, hogy minő idegenségben vagyonk s Csíktóll mijen
messzi, csak összeülénk s kezdénk beszélgetni az itthonról,
hogy itt miként s hogyan es lehet. S mindent, ami csak
eszünkbe juta. Sokáig. S a végtén mán mindenki nevete s
vidám vala, mer úgy volt mintha csak Csík ott lett vóna mel
lettünk. Igy könnyíténk az életen, beszéddel. Hát azt gon
doltam, a halottal es csak így kell tegyék az ember. Az es
csak: messzeség, S ha az ember sokat beszéll rólla, az es
csak megjelen, akar Módovába aszülőfalu.

- Persze - teszi hozzá egy pillanat múlva, mintha
magyarázna - lélekben csak, de azér lehet rajta nevetni.
Csak úgy kell beszélni rólIa.

Ezt mondja, hol suttogva, hol dörögve s talán még egy
~zerűbben s természetesebben, mint ahogy én le tudom írni
Itt. Hogy csak bámulok rá: Uramisten, micsoda gyönyörű nép
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lehet ez ittl S az jut eszembe: ha most Maeterlinck., a Nobel
díjas költő, itt ülne velünk. s értené a beszédünket, de büsz
ke volna, hogy ime, milyen messzíre elkerült s milyen ter
mékenyen virít a lelkekben az ő költészete! A Kék_madár!
Holott semmi oka se volna a büszkeségre, mert egész bizo
nyos, hogy soha még csak a nevét se hallotta itt Maeterlinck
nek senkise s nem Emlékezés országának utánérzése ez, a
Kék madár-ból, hanem a néplélek tiszta és önálló pendülése,
"Csik mintha csak ott lett vóna ..." S látom magam előtt a
román mundérba bujtatott csiki legényeket, amint a moldovai
messzeségben honvágytól s talán szerelemtől is kínozva, fel
fedezik maguknak az emlékezés várázalatát. Igy vígasztalód
nak. A felfedezés véletlen, de a második tett már tudatos.
Okvetlenül. Ez meg itt ösztönével még tovább megy, fölkapja
a moldovaí felfedezést s oly könnyedén teszi át más síkra,
mintha a világ legegyszerűbb dolga volna. "... A halott es
csak messzeség ..." Pedig hát gyönyörű költészet, amit csi
nál. Meglehet, hogy egy nagy költő ül itt tulajdonképpen
mellettem, aki azonban életében sohase fogja megtudni, mire
született. S fáj, hogy Istenem, mennyi csodának szánt erő

pusztulhat el itt s mindenfelé, amerre nép lakik I A léleknek
mennyi káprázatos kincse maradhat titokban, legfeljebb így
beszélgetések közben villantva az ember szemébe, hogy talán
Maeterlínckek sora fulladt ,s fullad el örök favág6vá e kínos
és tragikus kis magyar élet nehéz boltozata alatt.

A holdűző rigmust tisztázom, (ez is csak egt megfulladt
költészet szülötte, _hiszen nincsen folytatása!) s aközben gon
dolom ezt. De milyen távoli dolgokon fájlalom magam, mikor
pedig van közelebbi és rémítőbb fájni való is, mint mingyárt
következik. Jaj, de van I Mert Szárhegy körül a csöndben
egyszerre csak megszólal az emberem.

- Nem tudom, hogyan tisztejjem magát - így kezdi s
hangja valahogy zavart - mer én az odaát való címekben
nem vagyok járatos, de amij jól elbeszélgeténk, úgy véllem,
mindegy. Iszen rossz ember nem lehet. Hát megkérdezném
szépen: nem tudna-é maga énnékem ott magiknál valami jó
munkahejet teremteni? Mindegy, akárhol, csak a megélhetés
a fontos.

A mondatra oly hirtelen kapom fel a fejem, mintha meg-
ütöttek volna.

- Munkahelyet? - kérdem. - Odaát?
- Azt.
- Itt akarja hagyni a szülőföldjét?
- Én itt.
S hangjában dac.
- Miért?
- Csak úgy. Tróbálnék.

.... Hirtelen beb~rkolódzik s merev 1esz, mint a fa. Igy
ulunk egy darabig. Akkor egyszerre kinyílik s szinte gyer
meki bizalommal teszi a kezembe magát Fiatal még.
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- Lássa -azt mondja csöndesen - van énnékem erre
okom. Sokunknak véna, de mos úgy fordula az élet, hogy
nekem itt van az üdö. Mer lássa, az élet itt münállónk igen
kemény, a kereset vékony, a kenyér kevés; a szegénység
élete csak keserves nyomorúság. Meglehet, mindenhol az, de
annyira sehol, mint nállónk - elmondám az előbb.

- De csak azt ne gondojja most, hogy én adologtul
féllek. Mer nem. Mástul. Én dógozni szeretek s a Farkasok
közzü1 soha senki Csíkból élni el nem méne. Az mind itt
szü1ete s hala meg. Van vagy negyven sírunk, ha nem több.

- Énnékem se lesz könnyü a vállás innen, de akármint
nézek es körül, én magónknak más utat nem lelek. Hacsak
az itt való nyomorúságnak magam én es meg nem adom. De
én azt nem tehetem.

Egy pillanatra elhallgat s gondolkodva néz maga elé.
- Azt higgye el, nem magamér - folytatja - mer én

mindent kiállok. űérette - int fejével a feleségére. - Mer
én ezt a mü nehéz sorunkat, hacsak lehet, őneki juttatni nem
akarom. Ezzel.tartozok őneki s magónknak es. Mer mü há
zasságunk nem ojan míndennapos dolog, amijen a többi.
Más. Ezt elfelejteni nem lehet.

Elnéz..
- Mer lássa, münk tizenkét esztendőn keresztül úgy

nevelkedérik egymásnak, mint erdőbe két fiatal hajtás. Akár
két kicsiny fa, kiknek mintha Isten mondta vóna titkossan:
én tükteket kiválasztalak egymásnak az emberi fák közzül az
életre. Tünektek ezentüll csak mind egymás felé kell hajla
notok., egymást mind erősebben szeretnetek, amind csak egy
mást néznetek s végtén azépen esszeforradnotok.

Csak hallgatom. Gyönyörű, Ahogy fogalmaz s beszél: egy
áldott költő. A képei tökéletesek.

- Münk - s az egész most mint a biblia - egymás
képjt mán gyönge gyermekkortól fogvást magénkba őrizénk.

Mikor még más ijenre nem es gondola, mü mán jegyesek va
lánk s úgy serdülénk föl, hogy testbe s lélekbe mind csak
egymáshoz készülénk. Tizenkét esztendő alatt ez az érzés
mübennünk csak egy percre es meg nem kopa, csak mindig
egyformán jelen vala. De még a messzség se árta neki, mert
bátor Módovába sokáig szenvedék, lélekbe akkor es csak
egymást látánk szüntelen. S én úgy jövék haza, hogy e mü
egymáshoz való érzésünkön egy makulányi csorba se vala.
Hát ez ojan szeretet, amijen a födön ritkaság. Mer gyermeki
szívbe fakada s fölnőtti szívbe es soha meg nem hervada.

A hold erősen besüt s azt gondolom: fényében olyanok
lehetünk, mint egy szép fametszet,

- Igy leve pár belőllünk - folytatja s a szava szinte
Illatos - s én e küs asszonynak annyira örülés, vélle oj bol
dog vagyok, hogy azt emberi szöval meg nem mondhatom.
Én csak egy szegényember vagyok, de nem röstellern meg-
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mondani, hogy én őtet csaknem úgy nézem, mint egy égi
személyt, hogy mij szép s kedves s jó. Mer az. Emberi lény
jobb nem lehet. S mij gyöngédke s küsded - ami a leg
szebb - egy ártatlan s néha csaknem félek, hogy kezem leg
küsebb fogásával es eccer véletlen eltöröm. S csak nézem őt,

mikor valamit csinál, vagy beszélget valakivel s repesek.
Úrjézusom, ijen nincs a világon senkinek! Iszen ez oj fínom,
hogy nyári harmat fínomabb nem lehet, de legdrágább virág
se s párja ha van, legföjjebb a somjól Mária! Csak az, még
ha vétkezek es! S azt nem es lehet megérteni, miként tuda
Isten müközüllünk ijen oltárra való fehér fínomságot terem
teni.

S csak ülök színte a helyemre szögezve, mert még én
ilyen gyönyörű vallomást férfi szájából nem hallottam, csak
e fiatal favágóéból legelőször.

- Lássa - azt mondja s arca most egyszerre kínos lesz
- ő ijen. S hát gondójja el: e fínom küs test hogyan bírhat-
ná ki a mü sujos életünket? Csak azt érzem: sehogyan. Pe
dig, .ha maradok, csak ez vár reá. öregapám, ki segítteni akar
vala érette, meghala, apámélc éppen csak hogy magikat el
láthatik s amim énnekem van: csak öregapám küs háza 
mer az a müenk - s a két kezem. Ez meg: majd a semmi.
Mer ha keresztre feszülök es, a két kezemmel náll6nk e küs
házba a csikorgó szegénységnél többet teremteni nem tudok.
Iszen ha lehetne, más es megtenné. Családot meg, lássa, sze
retnék; az kell. De nyolc gyermeket, mint anyám ada, vagy
pláné tizenegyet, mínt öreganyám, e gyöngéd küs testtől

hogyan várhatnék. hogy azokbóll a szegénységbe legalább
kettő vagy három megmaraggyon? Ugye? ötölle, mongyuk.,
hármat ha kaphatok, vagy legföjjebb négyet talán. Többet
nemigen.

Néz mereven.
- Hát - s hangja most mint csikordulás - én ojan

hejet keresek, ahol ezeket a tőlle való gyermekeket két ke
zem munkájjából én biztosan fölnevelhetem. De mínd í Ahol
szájjukba mindig ölég kenyeret adhatok, de néhanapján egy
egy küs húst es, ahogyan való. Nem sok kell nekünk, de itt
hol egy ember után annyi sincs. S én azt semmiképp nem
akarom, nem es birom, hogy az én gyermekeim rijjanak ne
kem, mer telente a küs hasukba négy-öt pityókán tull egész
nap semmi más! S hogy az én kedves gyermekeim csak ko
porsóba bé s földbe le egy a más után - pedig hányan mü
nálunk! - mer apjuk arra se képes, amire a föcskemadár,
hogy a csipogoó szájjukba ölég élelmet horgyon! Ezt én nem!
S hogy az én harmat küs feleségem egy-két esztendő múván
az én házamba csak mint egy sovány kisértet, ojan legyék!
S ha odaki öles hó s borzasztó fagy, talán még tüzet gyujtani
se Iehessék oda be, mert a fa es eifogya, mint gyakorta van!
S én lássam őtet dideregni a sarokba - egy sajgató vádol1ás
-ahogy anyámat es de hányszor! Pedig ketten keresénk
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apámmal. Vagy legyék beteg - könnyen megy az - s lás
sam őtet szenvenni, enmagam es tehetetlen, mer pénz semmi,
még herbatéjjára való se, nem doktorra! S egy reggel csak
érjek hozzá s hát Ürjézus hideg mán s nem mozog! Mer vót
mán ijen es. S tegyem őt es földbe a gyermekek után s mán
se utód, se kedves asszony, csak a ház s benne egymagam;
formára ember, de hargitai éhfarkasnál bévül mán nem kü
lömb! Ijen szép s nagy szeretetből csak ennyi lehessék l

A szája remeg s nekem a hideg szaladgál a hátamon,
amint hallgatom. Jóisten, huszonhárom éves ez az ember,
"agy kétszáz talán s csak az arca mutat fiatalt? Rémeket lát
vagy századok élete vált tudatossá benne s az beszél? Hom
lokát a verejték kiverte s az egész mint egy látomás, olyan.
Egy kivándorló székely! - gondolom. Azok töprenghettek
Igy, fájva és ijedten, meglátott sorsuk felett s lehettek ilye
nek, mielőtt nekiszanták magukat Amerikának.

A kép döbbenetes. Meglehet, hogy egy ember sorsa 
örjítő véletlenből - most az én kezemben van.

- Várjunk csak - mondom s szorongok - tanácskoz
zuk meg, mit lehetne tenni. Én segítek, amit tudok, de meg
kell ezt beszélni. Van-e valami terve?

S meghökkenek, mert ugyanezt kérdezték az emberek.
- "Van-e valami terve?" - míkor csavargó korom nagy
nyomorúságában itt-ott segítséget kértem. S mindig ezen
mult a szabadulás, mert tervem - a célom látásán túl 
nem volt soha. Hogy lehetett volna? Hová?

De Farkas Illés szeme elnyílik a széra s benne remény.
- Terv?
Megnedvesíti a szája szélét s terve de mennyi van!
- Nállónk - mondja mohón - lakott vöt az elmúlt

időkbe egy nagy oláj úr nyaranta. Mán öreg. Annak igen
tetsze a mi dógunk s gyakorta monta vót: no ha tük éssze
házasodtok, fiam, én szerzek neked egy jó állást Bukurestibe
II villanyosságnál. Mer ez a tü életetek nem ennek a küs
leánnak való. Münk öregapámmal csak neveténk rajta, hogy
anyavaja mén Bukurestibe... Hát a pesti villanyosságnáI,
hiszen ott is van, nem lehetnék valami?

- Nem, oda nincs semmi összeköttetésem.
- Azt is mondják - gondolkodik - hogy odaátal ma-

giknál most oszlik a fődet a szegénységnek. Hát abbul egy
pár holdat nem kaphatnék az ember? Én tudok a Mdhöz.

Urarnísten.. hol van ez még! Ki beszélhétte tele a fejét?
- S erdősznek? - kérdi, hogy ez a terv is megbukott.

Én tudom a magyari írást, évasast s jólI számollek es. A
tanulást es bírom, fejem jó. Nem iszok, nem kártyázok, ká
ros természetem nincs. Egészséges vagyok s erős es. Értek
az erdőhöz es.

Vár.
- Vagy lássa-e, magiknál megvannak a nagy, úri fő

dek, 'sz mondá, hát ~Y ilyenre ha elszereznel
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- Cselédnek?
- No? Mindegy az. Ellátok én rendesen akármilyen

munkát, aha] meg talán örökös es lehet.
De ezt nem akarom. Béres? Kocsis? Uradalom? Eben

gubát cserélne csak.
- A kereset... - mondom.
Belevág.
- Mennyi?
Szégyenkezve mondom fel neki az otthoni béresek, ko

csisok évi jövedelmét. Hogy konvenciónak évi tizenhét mé
termázsa vegyes szem, egy hold kukorica-föld megseántva,
de vetőmag nélkül, hatszáz négyszögöl konyhakert, napi két
liter tej - mert tehéntartás nincs nálunk - két anyadisznó
nak legelő, másfél, vagy két öl fa, meg talán 40-50 pengő

évi . fizetés. Én még emlékszem évi húsz koronára is. Azon
túl lakás. Mindez, fölértékelve 600-700 pengő körül jár. Ma
talán valamivel több. Iszonyú kevés.

De az én emberem, mint aki mesét hall.
- Haj, - azt mondja - iszen ez vagyon I Tizenhét mé

termázsa élet. S rá főd I Tej! Fa! Lakás I Kert es I
Hogy gyanakodva nézem: nem tréfál? De nem. Komolyan

boldog. Ha valaki ezt úgy meséli nekem, kinevetem, vagy
rátámadok: ne akarjon becsapni I De a saját fülemmel hal
lom: egy ember kábultan mered egy szégyelnivalóan kicsi
dunántúli cseiédkonteeióra: "iszen ez vagyon!" Hát mi le
het itt? S ez Csík? A legendás? A megénekelt? Mert a dal
jut eszembe, amelyet annyit fuitunk annak idején csaknem
könnyek között: "Csíkországí fenyvesekben." S most meg
rúgnám a műfájdalmát, a a lélekbe markoló "érzékenységét"
ahogy nemzeti színű levélben megkönnyezi a "vadvirágos
erdőket", akár a fertelmes világháborús. sanszon a ,,~erek

arcú hadnagy"-ot szívdöglesztően: "párna. lesz az erdő friss
mohából", A polgári érzékenység csak úgy zokog: "Istenem,
Istenem I" Holott a "gyerekarcú hadnagy" merő kopasz volt
a volhyniai sártól, mert világháborút csinált és nem operettet
s a "csíkországi vadvirágos erdők" fila azon kínlódik itt, mí
ként menthetné ki a nyomorúságból születendő gyermekeit,
hogy fölnevelhesse öloet, de mínd. Mert az a személyes ta
pasztalata, hogy nyolc gyermekből mindössze kettő marad s
tizenegyből - ha a világháborús veszteséget nem számítja 
négy. Igy. S a manaradzsák kincsének látja egy dunántúli
uradalmi cseléd arcpirító konvencióját.

- Istenem, egy ilyen de jó vónal
Ezt mondja s ezt tessék érzékeny sanszonban megéne

kelni. Mert a vadvirágos erdők ...
Nos, én hiszem, hogy mai életünk más érzékenységgel

csinál itt majd világot - mert ezeken a nyavalygásokon
csak túl vagyunk? - de ezt az embert, ezt a favágó Maeter

. lincket, mégis csak a magam személyes ügyének érzem. Csak
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mit tudok tenni az érdekében, én míndössze egy magyar író
vagyok csak és se nem trösztvezér. se nem nagybirtokos?

Nos?
Mégis, - mert már Gyergyószentmiklós lámpái hunyo-

rognak - felirom a eimét s komoly igéretekkel búcsúzkodom
tőle. De világosan érzem, hogy csalok. Jóindulatúan és szá
nalomból, de mégis. Mert fogalmam sincs róla, miként vál
tom be ígéretemet, Ha legalább valami befolyásos ember ko
mornyikja volnék l

Nos, ennyi a mondanivalóm marosvölgyi utamról. Illetve
- hogy a humor se maradjon el, mert korunk a humort
állítólag megköveteli - még az, hogy mikor Gyergyöszent
míklöson a szállodába érek és szobát veszek magamnak, csak
azt látom, hogy mindenki félrefordul és nevet. Ugyan mi
lehet nevetséges rajtam? Végtén is tükrőt tartanak elém s
abban látom, hogy arcom csupa elmázolt koromfolt.

- Hol tetszett járni? - kérdi a szobalány, míg a szo-
bám felé vezet.

-_ Csatában - mondom neki. - Nagy ütközet volt.
Nevet rajta.
- Tréfás embernek tetszik lenni.
Holott valóban csatában jártam: Farkas Illés csatájának

voltam a segédtiszt je. Bár a koromfolt az alagútak nyomai:
elmázoltarn őket.

Igy elmondtam mindent. Mire idáig vagyok, elmúlt haj
nali négy óra, éhes vagyok s a tüzem is kialudt. A város úgy
alszik a hajló holdfény alatt, mint egy nagy kecskenyáj. Hi
deg lehet odakint, idebent is didergek már. Vajjon mit csi
nálhatnak most Farkas IIIésék ? útjuk utolsó vasútállomását
biztosan elérték már. Akadt kocsi, amely haza viszi őket vagy
gyalog ballagnak ? Erőszakolom magam, hogy kocsin lássam
őket. Szóval: ülnek a kocsin. Balról Illés, jobbról a harmat
finom kis asszony. Talán van takarójuk is. Biztosan van; leg
alább annyijuk legyen! Tehát szépen betakarództak s a két
ló csöndesen kocog. Hátuk mögött a hold. A fagy pörköl.

- Erzsus? - mondja Illés.
- Tessék.
- Lesz mán jó hejünk !
- Hol?
- Odaát.
- Biztos?
- Ez igen. S mit szósz, minő kereset! Te: tizenhét má-

zsa élet! Rá főd, törökbúzának ! Kert! Tej! Tüzellő! Lakás.
Meg két sertvésnek es legelő! ...

Gondolatban azt hallom. Talán nevetnek is.
Vajjon, hogy tudok aludni tőlük?

Dallos Sándor.
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Osz IVÁN:

VERSEK
T~L

~letem olyan elhagyott már
Mint a magányos állomás,
Ha elzárja az erdőszélen

A világtól a hófuvás.

Reménykedern nagyon még, hátha
A hófuvás talán elül
A vonatok mgjönnek ujra
S nem maradok ily egyedül.

Néha még szívem táviréján
J eleket küldök messzíre,
De hiába l Anagyvilágból
Nem felel vissza senkise.

S a hó csak hull, hull. Zúg a szélvész.
Temet a fagyos hatalom.
Olyan az árva állomás már
Akár egy fehér sírhalom.

De ver szívem a hó alatt is,
üzenget a kis csengetyű:

Négy évszak csupán minden élet,
Az élet ilyen egyszerű.

BOLDOGOK A KISDEDEK

Mosolygok már csak. Nem haragszom
Túlnőttem minden földi harcon.
Nem érdemes I
Az a bölcs, aki félre áll és
Nyugtot keres.

Szívemnek szebb is így az álma.
Úgysem születtem rossz csatákra,
Annak való,
Kinek bevesz a hegye mindent,
Ha rossz, ha jó.

~n, - óh hatalmas nagylegények.
Holtig már máskép is megélek
S nem akarok
Oly nagyra nőni, mint ti vagytok.,
Ti rossz nagyok.
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Nekem jó igy is, ily kicsinykén.
Akad még, azt hiszem, aki szintén
Ilyen maradt
S nem átal velem [átszadoeni
Az ég alatt.

A nagyok, tudom, mosolyognak,
Hogy csókokat dobok a holdnak.
Mit se bánom I .
Hisz a kisdedek boldogok csak
E világon.

E világon s a másvilágon.
S ha odaérek. azt se bánom.
Ott kiderül
Majd végre, hogy ki lesz az Isten
Jobbja felül.

MAGAM VAGYOK

Mint csillagot az alkonyat,
Úgy nézegetem arcodat.
Isten könyvében egy betű,

Kívülről milyen nagyszedi ,
De soha, soha valaki,
Nem tudja úgy kimondani,
Ahogyan Isten mondta ki.

Mert mindenkinek mást jelent.
Az egyiknek a végtelent.
Másiknak puszta vonalat,
Amilyen annyi más akad.
Egyiknek édes gyötrelem,
Másiknak titkos sejtelem
S mindegyiknek más, mint - nekem.

Oh, hogy én oly magam vagyok,
Nekem szép csillagként ragyog.
Az Isten szent írásjele,
Egyedül nekem szólt vele,
Hogy nézzem, nézzem szötalan
S vígasztalgassam bús magam:
- Istennek rám is gondja van.

A bolygóknak is társa van,
Ha úgy is járnak társtalan.
S míg jönnek, mennek, fénylenek,
Titokzatos írásjelek.
Csak nézni, nézni, nézni kell,
Az Istenhez kell érni fel
1;;s be kell érni - ennyivel'
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IllAS ANTAL:

BALLA BORISZ
(ARCKÉPVÁZLAT)

I.

Több, mint tizenöt év múlt ez azóta, hogy először megszélalt.
Ennek az időnek könyvekben jelentkező termése szokványos
mértékszerínt elég kevés. Mindössze pár könyv (A Irüegeni
legenda, Niczky növendék, A lélek útjai nyugaton, A meg
sebzett, Brüsszeli napló, s ezek megjelenése közt eltelt idő

közök' is elég' egyenetlenek; ebbe a másfél évtízedbe a látszó
lagos vagy valóságos elhallgatás évei többször vágnak szaka
dékokat. A kívülről - és tegyük hozzá messziről - szem
lélő számára talán ez Balla Borisz eddigi pályafutásának
egyík -olyan vonása, amire először gondol: "Igen, annyi idő

óta ír! De ritkán!" Noha, akit ő maga is és akármelyik műve

is akármilyen távolról is érintettek, hozzá kell hogy vegyen
ehhez egy másik, még [ellegzetesebb vonást is: Balla Borisz
az emberi és írói egyéniség s míndaz, amit leírt, szekatlanul
nemes anyagból valók. S ő maga - személyes szerepével is,
azonkívül minden írásával - másfél évtized óta a magyar
irodalomnak igazi sugallóerői és hatóerői közé tartozik. E
sorok írója hosszú idő óta tartja súlyos méltánytalanságnak,
hogy erről még hallgatnak. Sez az írás azok nevében szöl,
akik, mínt én, ezt a hatást Balla Borisz egyéniségének és írá
sainak rájuk tett eszmeébresztő és formasugalló hatásait be
csületesen be is vallják. Az igazság néha úgy látszik az alázat
kérdése ís, de ez az alázat most nem esik rosszul, hiszen azt
hiszem, míndnyájan, mint ifjúságunknak, szellemünk ébre
désének legszebb, legmozgalmasabb szakára emlékezünk
vissza azon időre: amikor Balla Borisz első írásai megje
lentek.

Ezek az írások különös és idegen színekben jelentkez
tek, valami egészen új áram ismeretlen és pompázó víllogá
sában. Novellák voltak, cikkek és tanulmányok, vagy a no
vella és a tanulmány eszköooiből létrehozott új műfa], már
formájában is forradalrnían és izgalmasan hatók; s hatott
azonkívül a nyelvnek, a stílusnk és a képzeletnek választé
kosságávral és a mondanivaló, különösen az értékelés új sze
rűségével. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a huszas évek
középén vagyunk. A Nyugat még Ignotus Hugó nevét viseli
homlokán és a lapnak még Fenyő Miksa és Gellért Oszkár a
szellemi vezérei. Nyugat irodalmát legközvetlenebb szomszéd
ságunkban, az akkori Bécs, Prága és Berlin irodalmi kávé
házai jelentik, a marxista Bécsé, a szabadkőművességben
egységesen cseh-német Prágáá és a weimári Berlíné, Ennek
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a közvetlen szomszédságunkban "nyugati" irodalomnak Ste
fan Zweig, Jacob Wassermann, a pályafutásának első felé
ben álló Franz Werfel és Thomas Mann a csillagai. Róluk és
műveikről szólva majdhogy nem mint hazai szerzőkröl s
könyveikről mint hazai művekről emlékezhetünk. meg, hiszen
amit írnak az azonnal megjelenik magyarul is, és az a világ
amit jelentenek, a magyar olvasóközönség számára is közvet
len és markáns, hatással élményvilág. Ebben az élményvilág
ban ott párolog és izgat míndaz, amit Zweig mutatott meg az
eltévelyedett szenvedélyekről, a stefinzweigi akvárium a ma
ga lelki hüllöivel a nemcsak szeretete és ösztönös érzése,
de érzékei szerint is anyján csüngő fiatal fiúval, (Első él
mény) a trópusok mészfehér ege alatt fehér izzásig hevülő

szenvedelmű férfival, (Ámok), a saját neme felé forduló ér
zésű fiatal német diákkal. Ugyanebben az időben Werfel
még nem írta meg a "Paulus unter den Juden" darabját,
sem pedig "Musa Dagh negyven napját"; Barbarája már
megjelent ugyan, de az irodalmi kíváncsiság ebben is az
összeomlás utáni Bécs kávéházi és' társadalmi alvilágának
homályos jeleneteket elfüggönyöző és feltáró füstfelhöit néz
te kíváncslan. Ugyanebben az időben [elent meg - nagyjá
ból egyidőben németül és magyarul - Thomas Mann Va
rázshegye s benne Mann rettenetes vallomása Európa szelle
mi kultúrájának teljes csődjéről és iránytalanságáról, a fáj,da
10m és érzékek zavarai közé való fulladásáról. Annak, aki
valaha meg fogja írni a két világháború közötti Magyarország
történetét. vagy akár csak irodalomtörténetét is, nem lesz
szabad majd megfeledkeznie arról a hatásról, amit ebben az
idő!1en a magyar fordítóírodalom anyaga jelentett a minden
osztályból való olvasóközönség képzeletvilágára és érzésvilá
gára a maga penetránsan erős hatásaival. Ott volt még H. G.
Wells, a maga vaskos fábiánus Iél-bolsevízmnsával, egy intel
lektuel világállam eszméjével a terjengős wellsi regények
ben. Franciaország, vagy Páris - már úgy értjük, hogy a
francia írodalom - alig jelentkezett ekkoriban a magyar
irodalmi közönség akármelyik rétegének látóhatárán is; úgy
látszott, hogy a francia irodalom hatása lezárult akkor, ami
kor szelleme és felszabadító ereje oly sokáig s oly fantaszti
kus hatással sugárzott Adyn át és lezárult akkor, amikor
Babits és iskolája s Kosztolányi Dezső lefordították mindazt,
amiről a magyar irodalom elkésett az előző évtizedekben:
Baudelairet si a parnasszista s szimbólista líríkusokat, majd
kiadóink sorra megjelentették legalábbis a Goncourt-díjas
francia regényeket. A lektür-irodalom termékei körzül a nagy
irodalom ál-eszközeivel hódított a hazaiak között Erdős Re
née. Ezekben az években volt szenzácié a báró Herzfeld Cla
ríss és a Meetelen táncosról írt trilógia. A magyar írodalom
nak legösztönösebb és legsajátságosabb utakat követő próza
ír6-tehetsége, Mórícz Zsigmond, ekkoriban még csak próbál
gatta azokat az utakat, amelyek a későbbi Erdélyi Trilógiá-

VIGILIA 63



hoz vezettek. Kosztolányi az expresszionizmus hangjait gya
korolta, Babits szellemi fejlődése első szakaszának emlékei
közé menekült vissza a Halálfiában. A magyar Urának az a
népies szárnya, amelyben ma tiszta és kísértetiesen mély
hangon szől a magyar mélyrélegek népi és szocíális érzésvi
Iága még nem volt meg; Illyés Gyula még csak fejlődésének

problémáival vívódott, Erdélyi József hangja pedig ma
gányos hang volt, noha az akkori Erdélyi már egészen a mai.
De összegezzük azt, amit mindezzel elmondottunk: Ime: a
magyar irodalomban jelentkező művek élményvilágából 
lettek légyen azok európai művek, va~y hazaiak - hiányzott
a transcendens elem. Hiányzott egyrészt a transcendencia a ter
mészetfeletti világ örök egei felé és másrészt hiányzott a
transcendencia a népi őslét mísztíkája és érzésvilága felé. Az
a fiatal író, aki Balla Boriszban jelentkezett: a transcendeneia
természetfeletti vonatkozásainak feltárásával vállalt szerepet.

II.

Mint írók, magunkról tudjuk, hogy az induló író mennyi
re ki van szolgáltatva annak a kísértésnek, hogy hatások
után igazodjék. Hatások után, amelyek akár a művekból,

akár a művek nyomán, az irodalmi közönséget képviselő ré
tegek képzeletvilágából indulnak el. Induló író számára alig
ha lehetett volna nehezebb a tájékozódás Magyarországon,
mint ekkor. A Iírában valahogy mutatkoztak már, ha halvány
és ködös fényben is, az eligazító csillagok, de annak, aki a
prózában indult, csupa olyan elv kinálkozott, amik már csö
dött mondtak és nem vezettek tovább: ha társadalmi össze
függéseket akart ábrázolni, akkor valamelyik társadalom-ma
gyarázó rendszer, ha pedig a lelki élet jelenségeit, akkor
freudizmus. Az első nem vezet továbbra a társas tények va
lóságeIlenesen elfogult, propagandaízű leírásánál, a második
a lelki alvilág sekélyes tényeibe torkollik; hátra van még az,
hogy mint Herczeg Ferenc, olyan társadalmi regényeket le
het írni, amelyekben az értékelés a fennálló társadalmi osz
tályokban való adott szereplés adott formáikhoz fűződik,

vagy lehet írni vaskos, vagy kevésbbé vaskos történelmi re
gényeket s ezekben a történelmi szerep, vagy történelmi
egyéniség szerint lehet értékelni, ami még mindíg csak rela
tív értékelésű világ. ~ppen az értékelési szempontoknak a
huszas években zavaros és egyenetlen volta miatt keltett ha
talmas feltűnést, hogy egy fiatal író írásaiban szinte a rönt
genfény átsugárzó hatásaival gyulladt ki valami egészen új: a
transcendens értékrendszer. Hangsúlyozzuk ki, konkrét rész
letekben is a különbségeket. Ebben az időben Herczeg Ferenc
regényinek még mindig ott adódik a megoldása, hogya hős

kiküzdi azt a társadalmi helyzetet, amely a maga alkatának
és jellemének megfelel, vagy megállja az ezt meg-renditeni
próbáló krízist (lásd ,,Á lánszki motor"-t) Kassák Lajos ar-
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ról ir, hogy az az értékrendszer, amihez az emberi jellem
minden formáját, minden emberi sorsot, minden irodalmi,
vaj:ty művészeti tényt bizonyitani lehet, az az értékrendszer
nem más, mint az, hogy ki hogyan érti meg a marxísmus
eszmevilágát és hogyan harcol a proletáriátus felszabadításá
ért. Móricz Zsigmond az ekkoriban már készülődő Erdélyi
TriIógiában egyszerre vall kétféle értékrendszert. a legna
gyobbszerű - vallja a Tündérkertben - ha valaki teljes
mértékben kiéli a maga temperamentumát, mint a fiatal Bá
thory fejedelem, kiéli összes ösztöneit, legyen az kéjelgés,
vagy hatalomvágy; de ugyanilyen nagyszerű - fogja majd
vallani a Nagy Fejedelemben - és igen magasrendű értéket
jelent, ha valaki átérzi és átérti egy népnek, egy kollektívi
tásnak természetes érdekeit és szükségleteít s ezek élére ve
zérül áll, helyettük és érettük megküzd a veszélyekkel s ez
által nagy történelmi szerepet is biztosít sajátmagának.

Igy, akár Balla Borisz, akár más akkor induló író előtt

az élet értékrends,zereirőlszóló ilyszerű vallomások lebeg
tek: a legnagyobb érték a fennálló társadalmi rend, az abba
való beilleszkedés és annak szolgálata; - mondja Herczeg
Ferenc; - legnagyobb érték a proletáriátusnak ma elnyp
mott sorsában kavargó érzésvilág és az abból következett jö
vendő, - amint ezt mondja Kassák és H. G. Wells. Legna
gyobb érték spontán adott temperamentumunk és ösztöneink
világa és ennek kiélése - mondja Móricz Zsigmond. Legna
gyobb érték a nemzeti közösség érdekeihez kapcsolódó él
ményvilág és teremtő akarat - mondja ugyancsak Móricz
Zsigmond; legnagyobb erő és feltétlen urunk: az ösztöneink
től számunkra eleve elrendelt formájú élet és élés - kiáltja
Stefan Zweig s Freudra s Max Adlerre hivatkozik. Legna
gyobb úr és a legnagyobb hatalom a romlás és a bomlás 
vallja Thomas Mann, minden dolog, akár egy nemzet léte,
akár egy társadalmi osztály léte, akár egy szerelem, csak
hasztalan kísérlet szemben a létnek gonosz káoszával. ame
lyen megtörik minden emberi rendezőerő; a világ éppen eb
ből a két részből áll, ebből a rejtelmes, gonosz káoszból és
ugyanilyen rejtelmes, bennünk jelentkező tudatosságból;
Thomas Mann hitvallásának alapdogmája ez, a hirhedt "Wel
tenzweiung", a világkettéhasadás. vagy eleve két részéből álló
abszolutum, amint erre Hans Castorp rájőn a Zauberberg
örületes világában. Legnagyobb érték a szerelem: ezt vallják
a lektürök, Pierre Benoit-tól és Erdős Renéétől akár úgy
tetszik Courts Mahlerig. Semmi kétség, egy induló írónak tu
datosan, vagy tudattalanul valamiféle értékszempontot kell
vallania. S talán nem az a nagy dolog, ha az értékeknek kö
rülötte jelentkező zűrzavarából egyiket sem választja ki, ha
nem valami újat talál, hanem akkor nagy dolog, ha ez az
új, más, a többiektől különbözö érték valóságos érték és való
ságosan alkalmas arra, hogy köréje érvényes világmagyará
zat és értékrendszer épüljön.
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III.

Balla Boriszról szólva nem feleslegesen beszéltünk eny
nyit egy, az életre vetített értékelési rendszerről. öntudatla
nul, vagy tudatosan: Balla Borisz mind a három regényének
hőse ezzel vívódik. A rTÜegeni legenda hősének egyenesen
életsorsára hatóan válaszatania kell: az adott sablonos tár
sadalmí értékelés szerinti életrendet váleztja-e életútjául,
vagy pedig valami mást, egy a köznapitól és a köznapi érté
kelésektól különböző világot. A Niczky növendék fiatal ka
dettja is ennek a világnak sejtelmében él, a "Megsebzett"
ben, Balla Borisz e grandiózus alkotásában pedig úgy kell
megküzdenie báró Stailnak ezzel a világgal s ezzel az érté
kelési rendszerrel, mint Jákobnak az angyallal. Azonban
ezekről a maguk helyén külön akarunk szólni.

Azt, hogy Balla Borisz számára éppen ez a főtéma, egy
trauszeendes értékelési rendszer sugárzásainak felfedése,
már első írásai sejtették; legelső írása, amit e sorole írója
olvasott, - gondolom legelső novellája (1925. első hónapjai
ban) - felejthetetlen színek és hangok közé keveri ezt a
túlvilági zengést. A Városliget szélén vagyunk, közel a vurst
líhoz, amely messzire ontja tarka, ordenáré fényeit s mesz
szire zengeti hangjait; két fiatal leány beszélget, az ekkori
elproletáriálizódott középosztály két irodaleánya. két kis pesti
veréb s abban, amit a vurstli zeng feléjük, a Városliget nyer
sen és tikkadtan párolgó tavasza, az éjszaka és a sors: abban
minden ott van, amit az emberi élet a maguk társadalmi osz
tályának ilyen szociálís és földrajzi perifériáján lévő két ki
csiny lénynek csak kínálhat. Beszélgetnek és abból, amit el
suttognak, kiderül, hogy mindezek, amit az ordenáré zene,
fények és ordenáré sors kínálnak és kínálhatnak míndezek
sekélyek, üresek és keserűek s ezeken túl inthet valami és
zeng feléjük valami titokzatos, valami meghatározatlan, va
lami, ami hangulat és valami, ami több annál, valami, ami
tudatos és különösképpen mégsem lehet tudatossá. Már eb
ben az első novellában egy megnevezhetetlenül fínom érzés
világ és hangulat kísérteties erejű érzékeltelője és szétsugár
zója jelentkezett. Első írásainak főhőseiben és a szeraplök
ben érdekesen nyilvánult meg Balla Borisznak egy bizonyos
egyéniség-formátumhoz való vonzalma. Ezek az emberek
büszkék, s nemcsak modorukban, ruhájukban, hanem lelkük
ben is 'elegánsak, többnyire igen jó társadalmi rétegböl van
nak, szerelmí sikerekre születtek s ellenszenvük tárgya: a
nyárspolgár, a sablon és a kícsínyesség, valamint a neoba
rokk és külsöséges kereszténykedés. Kritikusai és mindazok,
akikben ezek az első írásai ellenkezést váltottak ki, azt
mondták, hogya fölényes szereplökben az író öntudatlanul
önmagát rajzolta. Ez valószínűleg igaz is volt. Fiatal író
azonban általában önmagát és saját társadalmi körét szokta
rajzolni első írásainak szereplőiben. Hogy Balla Borisz is ezt
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tette, az írásainak kétségtelenül jellemző vonása volt, azon
ban még jellemzőbb volt, hogy már a kezdetben, néhány no
vella kapcsán komoly kritikusai jelentkeztek, dicsérők és
hevesen ellentmondók s egyéb mondanivalói épúgy mint no
vellái hőseinek sajátmagából kölcsönzött vonásai heves vitá
kat váltottak kí. Allást kellett foglalni vele, vagy ellene.
Mint ahogy személyes életében is az volt ekkoriban legjel
lemzőbb vonása, hogy bárhol jelent meg, feltétlenül állást
kellett foglalní vele kapcsolatban szintén vele, vagy ellene.

Balla Borisz ekkoriban éppen az élet folyamataival
szemben való programmját kutatta minden területen és azt
tisztázta tanulmánycikkek egész sorában, amely a maga mű

vészi értékének csökkenése nélkül írja meg azt a programm
kutatást és programmtovábbadást. Feltűnő volt ezeknek a ta
nulmánycikkeknek mindenekelőtt a magyar határokon mesz
sze túlterjedő horizontja. Az író lelki típusokat tett mérlegre,
azok. tiszta megvalósulásaiban. Igy tette mérlegre például a
"csavarállkaposú'" bolseviki embert, az európai nyárspolgárt,
az ameríkanízmust. a soítörtípust, S a kritikán túl: ugyan
ezekben a tanulmányokban [elentkezett, az általa ideálnak
tekintett új, másik embertípus alakja és egyénisége, a spiri
tuális ember. A spirituális ember: egy-egy halk és szemér
mes francia leány, egy-egy nyugodt, száraz öreg pap, egy kí
nai hercegnő, Jeanne d'Arcnak egy régi szoborról intő feled
hetetlen mozdulata, egy-egy kartauzi szerzetes nyugalma, ar
ca mögött az Alpesek régióival s a természetfölötti magassá
gok és a liturgia mísztikus levegőjével. A spirituális típuso
kon kívül ezek a tanulmánycikkek még erős fényekkel vilá
gítottak meg egy olyan új világot, ami a maga ílyszerű voná
saiban ismeretlen volt a magyar irodalmi köztudat előtt: fel
tártak az európai régiók közül egy spiritudlis Francíaországot.

Ha pontosan körvonalazní akarjuk Balla Borisz jelentke
zésében azt, hogy mivel hatott és mi volt az az első, amit ön
magából és élményvilágából adott: akkor mindenekelőtt ezt
kell megemlítenünk, ennek a spirituális Franciaországnak
feltárását. Franciaország, a francia kultúra meglehetősen

azétszért és véletlen vonásokkal hatott itt Magyarországon:
bizonyos körökben demokratikus szabadságeszményekkel, má
sokra Párísnak meglehetősen romantikusan értékelt szdned
vel - egyesekre úgy, ahogy azt Ady költészetén át lehetett
sejteni, másokra úgy, ahogy Márai kezdte megmutatni éppen
akkoriban. Voltak, akik előtt mindenekelőtt a művészetek je-
lentkeztek, ez a szó, hogy francia, mások előtt talán az érzéki
romlást testesítette meg', ismét mások előtt szimbolista vagy
parnasszista költészetet. A magyar irodalmi köztudat most
egy új Franciaország képét kezdte megismerni, a spirituális
és mísztíkus Francíaországét,

Véoe következik.

V IGIL I A

Ijjas Antal
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,
LATSZAT ÉS VALÓSÁG
I. EGY HETEDIKES GIMNAZISTA ESZMÉNYEI

(IDÉZET EGY DIÁKUJSÁGBÓL)

"Nyáron elolvastam néhány külföldi regényt. Nem sokat, valami
hatot. Engem is megszéditett a zajos propaganda és elkapott a
sznobizmus mindenkit elérlJ áramlata. Nem tudom, más hogy van
vele, de nekem szörnyilek voltak a külföldi regények. (Kivéve az
"Érik a gyümölcs"·öt, és talán a "Hová lettél drága völgyünlc"-et.)
Kezdjük azon, hogy a külföld csak ötszáz oldalon felűl adagol. Nem
azért, mintha az irónak annyi sok komoly mondanivalója volna, 
korántsem: szerintük a könyveIlJször üzlet, másodszor is üzlet, és
csak úgy irodalom. Nem az a fontos, hogy elolvasod-e a könyvet,
- vedd meg, és utána akár be is filthetsz vele.

Ezért az irodalomért rajong ma Magyarország. Mindene Brom
[ield; meri irt egy végtelenűl elnyújtott keleti romantikájú, elgon
dolásában hazug regényt. Mikor azután a regényt meg is filmesf
tették, az örjöngés teUJfokára hágott: csak Budapesten több mint
70.000 ember "élvezte" végig a filmet. A "Földindulás" filmjének
nem hiszem, hogy ilyen sikere lett volna. Túlságosan magyar volt
az ahhoz, hogy erre a sznob közönségre hathatott volna.

Mit ad a modern kÜlföldi irodalom? Bátran felelhetem, hogy
a szórakoztatáson kívül semmit. Viszont ma, a nemzeti átalakulások
idején, az ú'odalomnak a szórakoztatáson kívül már nemzetneveM
feladata is van. Egy irodalom éppen akkor értékes, ha erlls nem
zeti szellem hatja át. Egy irodalom csak hazáJának olvasótáborához
szólhat igazán. Minden nemzetnek kűlön problémái vannak, és
ennek hű tükre irodalma. Nem azt Jelenti ez, hogy az irodalom
egyoldalúan csak nemzeti legyen. Nem! Dolgozzon fel általános
emberi kérdéseket, de ne feledkezzék meg hazája problémáiról
sem.

Hiszem, hogya külföldi regények sikere nem értékükben rej
lik, hanem felszínes olvasóközönségünk ériéktelenséqében. Ma a
magyar irodalom végre igazán magyar, és olyan gazdag, hogy bát
ran odaállíthat juk bármely külföldi irodalom mellé. Mutasson fel
a külfÖld egy "Elsodort falu"-t, egy "Julianus barátr-ot; mutasson
olyan értékeket, mint amilyen érték nekünk Veres Péter, Németh
László, Sinka, Erdélyi, Fekete István és a többielc sorban mind. Á
külföld eddig csak ezeroldalas, elnyújtott, problémátlan könyvet
adott, de értékeket nem.

Most, vagy a magyar fordftók választanak rosszul, vagy nincs
is olyan nagyon miben válogatni?!

A tömegolvasás irodalmi életünk fájó tünete. Ezeknél nem. az
olvasott minlíség a fontos, hanem a mennyiség. És különösen fontos
az, hogy a regény külföldi legyen. Hdt műveltséget csak a külföld
adhat? Hát mi olyan nyershúsevlJ, Hadúrt·imádó. embervért ivó nép
vagyunk, hogy lelkiségünkbtJl nem fakadhat tiszta műveltség?
Nézz végig a történelemben: szóban és tettben mennyit áldoztunk
a kultúráért. Hát többet érhet nekünk Bromiietd cinizmusa, mint
Szabó Dezs(J ereje, vagy Kodolányi tömörsége? Ma mindenki a
könyv válságáról beszlH: hát itt a vál8ág ebben a nemzetietlen,
korcs, sznob gárdában.
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II. VÁLASZ

BARATOM, A GIMNAZISTA II messzí nyarat valahol a Tisza
partján töltötte s a Körösök vidékén, ahol még júliusban is nyír
kosak a reggelek s a köd nagysokára foszlik el a völgyekből. Fa
nyarzöld és barna tájaival a föld, itt eleve rászoktatja a szemlé
lődő embert, hogy önmagát bezártnak érezze, messzirekerülInek,
magányosnak és társtalannak, aki csak a betű és a gondolat éteri
hullámain keresztül talál kapcsolatot a távolabbi világokkal. azok
kal a világtájakkal, amelyeknek körvonalai már nem fénylenek
ide, csúcsait elfödik az alacsony felhők.

A társtalanság és a magány azonban nem ellensége a fürké
sző szellemnek: nagyobb hiba, ha ezt a zártságot, a korlátoltság
dermesztő érzéseit a lélek magával hozza már ide a városból El
az iskolából vagy abból a gyilkos környezetből, amely II félmű

veltséget szívósan tenyészti s azt, minden magasabb igény nélkül,
az öntudatosság s a kultúrszínvonal egyetlen lehetséges formájá
nak tekinti. Belső hanyatlásunk szomorú processzióját jelenti, ha
már az ifjúság is beáll ebbe a falkába, ahelyett, hogy bátor utazá
sokra vállalkoznék a szellem világában úgy, ahogy tette ezt min
den magyar nemzedék fiatalsága, mostohább, riasztóbb és izgal
masabb körűlmények között, mint a mai. Napjaink új fiatalságá
ból azonban hiányzik ez a merészség, a szellem kihívó kalandjai
tól éppúgy irtózik, mint az egyéb nehézségektől. Ez a nemzedék
már nem meri próbára tenni az erőit, nem engedi megkísérteni
a képzeletét, nehogy túlságos árat fizessen azokért a tapasztalato
kért és sérülésekért, amelyeknek különösebb értéke úgy sincs
azok szemében, akik az életüket már jóelőre, nyárspolgári örö
mök között képzelik boldognak, szellemi kíváncsiságuk, forma
keresésük pedig megelégszik a legközelebb elérhetlJ sablonokkal.

•

Nem tudjuk most még, kinek a hibájából, kinek a sértődött
Bégeiből alakult ki és terjedt el újabban, itthon az "új alpári"
szellemiség. Tény azonban, hogy évek alatt fordult meg minden:
mai ifjúságunk az "igazibb magyarság" hitében, lelkével, egész
kultúrális magatartásával nyugat ellen fordult, helyesebben: a
mai ifjúság, egy megtévesztő kultúrpropaganda hatása alatt, gya
nakvó, fölényes gúnnyal söpri le asztaláról "a modern külföldi
irodalmat". Azt írja, az egyik alföldi nagyváros katolikus gimná
ziumának diákújságjában valaki, hogya mai magyar ifjúság nem
akar "külföldet majmoló, idegent imádó" polgára lenni al hazának
s ezért úgy érzi, hogy el kell utasítania magától azt a külföldi
irodalmat, amely a "szórakoztatáson kívül" semmit sem ad.

Ebben a tételben sok az igazság, de még több a strucc-filo
zófia is: meglátjuk mindjárt, ha megkérdezzük, kinek a jóvoltá
ból jutottak idáig a dolgok, hogy a, külföldi irodalomból csak II
"szórakoztató" átlag jutott el hozzánk, igazi értékei pedig kívül
szorultak a határokon. A jelenség valóban szomorú és elijesztö,
de keletkezésének okait ne hozzuk kapcsolatba csupán a kiadói
üzletpolitikával, amely Bromfieldben és társaiban mutatja be II

nyugati népek irodalmának értékszínvonalát, a többiről pedíg
mélységesen hallgat. A kiadók nagy többségétől ne várjunk mód
szeres kultúrmunkát, sem azoktól az íróktól, akik e kiadók kény-
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szerű zsoldjában csak azt kérődzik vissza magyar nyelvre, amit
a kiadó eléjük dob, hogy elkopott fogaikkal, ízetlen inyükkel el
fogyasszák akár a bogáncsot is. Valóban: nagy tömegű irodalmi
szemét került és kerül a piaera ily módon, tetszetős csomagolás
ban, kiabáló keresztkötéssel a címlapon, fizetett hirdetések soka
ságától kísérve a bírlapokban. Igy azután ha Bromiieid; Cronin
és társai képviselik ae irodalmi mérték csúcspontját, az ítélő ér
telem idehaza is elveszti a helyes mértéklés lehetöségét és tüs
tént hajlamos arra, hogy egy "másik" propagandától feldícsért
hazai "nagyságot" állítson ellensúlyként Brom1ieldékkel szemben.
Ez a másik propaganda ugyanazokkal a módszerekkel dolgozik,
mint a Bromfieldek kiadói azzal a különbséggel, hogy könnyebb
a dolga, kevesebb a veszteni valója, kisebb a kiadói budget-je,
mert a reklámot az "új magyar irodalmi nagyság" érdekében már
elvégezték a kebelbeli és a baráti folyóiratok, a kollegiális hírlap
cikkek s így míndössze egy-két ezer példány eladásának gondját
kell csak vállalni, hogy a választott nagyság kifusson az irodalmi
nyilvánosság vizeire. Közben pedig innen is, túl is, lassan min
denki megfeledkezik az igazi feladatokról. Arról a magyar kul
túrhivatásről, hogy szemmel tartsuk a külföldi irodalmak értékét,.
az ízlésváltozásokat, az ott lezajló átalakulások formáit és irányait,
de elbomályosodik idehaza is az értékek szelaktáIásának kötelez6
munkafeladata is.

Ilyen körülmények között ne is csodálkozzunk azon, hogy itt
hon, a szellemi érdekl6dés éppen a legfogékonyabb rétegben: az
ifjúságban, a fiatalolvasók tömegében lassan elalszik s az érdek
telenséget alpári közöny vagy fölényeskedés váltja fel.

Pedig könyvkiad6k, írók és nevelők felelősek ezért a rontá
sért, mulasztásaiknak következményeiért. Művelt és értéktisztelil
lesz-e az az ifjúság, amely Bromfield ürügyén megtagadja és ki
zárja a nyugati irodalmat, de nem tudja, mert nem adnak módot
rá, átélni azt a másik nyugati kultúrát, amely pld. Claudelt,
Mauriacot, Sigrid Undseiet, Gertrud le Fort-ot, Chestertont vagy
más vonalon egy Huxley-t adott és Graham Green-t s akikkel
szemben ellensúlyként mégsem állíthatunk a mérlegre egyolda
lúan Németh Lászlókat, Veres Pétereket és SérUJ Kálmánokat. ha
még oly gyökeresen, oly kivételezetten és kikiáltottan nemzetiek
és magyarok is! Olvassunk Kodolányit és Szabó DezslJt, de ne es
sünk és főképpen a magyar ifjúságot ne ejtsük vissza a nagypi
pájú álmagyarkedásnak azokba a vermeibe, ahonnan al .Jcülföldet
majmoló" Kazinczy és Csokonai egyszer már kiemelték a magyar
szellemiséget. Ijesztő elszürkülés vár a jövendőre, ha már a fiatal
ság legifjabb évjáratai mindössze Bromfield és Veres Péter mér
legével mérik, dobják, értékelik és ajnározzák maguknak az iro
dalmi műveltséget. A nevelő dolga még, hogya kétoldali szellemi
elsorvadásnak e folyamatát meglassítsa és szívós munkával vissza
térítse. Nem is kételkedünk abban, hogy a hivatása magaslatán
áLló magyar tanári kar megtalálja a gyógyítás módját s a helyes
irányítás elveit is. Mi csak a jelenséget tettük szóvá, a cselekvés
tekintetében pedig átengedjük a teret az illetékeseknek.

Kézai Béla
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A "NEMZETI SZALON" KIALLITASA.

A főtermet Yssel Muiden Jacques képei töltötték meg, műfajuk
szerint csendéletek, arcképek és egy akt. Sajnálattal írjuk meg
róla, hogy egyetlen képen sem találtunk az élet mély szeretetére
vagy legalább is vágyra, hogy ehhez eljusson. Amit ad, csupa fe
lületes zseniáliskodás, diszonancia, müvészí szabadosság. Színben
- a sok díletáns ízlésű képe mellett - akad egy-két érdekes
dolga, de az élvezésüket ezeknek viszont az ábrázolt arcok gro
teszksége, démonisága teszi lehetetlenné l Yssel Muiden műveinek

ez a kísérteties, neurastheniás láza Battyányi figuráinak hangula
tát idézi. Dacára a stílusbeli elütésnek (Yssel Muiden "festői",

konturral nem operál, Battyányi pedig erősen él a rajzzal és stili
zál) nagyon is rokonságban vannak ők. De addig, amíg Battyányi
ravaszul tud bánni a színnel és bizarrul fegyelmezett. Yssel Mui
den minden szempontból kifogás alá esik. Mi azt hisszük, újra kel
lene kezdenie mindent őszinteséggel...

A két balteremben Muszély Agoston és az elhúnyt Hornyai
(jdön művészetéből kaptunk ízelítőt. Mindkettőjük oly tisztaságú
művész, bogy izzóbb temperamentummal csodás művek sorát adták
volna a világnak. De így is, ebben az önös, kérkedő zűrzavarban,

ami a világ, megvan a missziójuk: csendes álmodozásuk olyan
sziget et jelent a rohanők egy fajtájának, amire vissza kell emlé
kezni egyszer s akkor inkább önmaguk lesznek ...

Hornyai paszteljeiböl a legmegkapóbbak voltak: "Női fej",
"útmentén", "Hernád", "A művész anyja". Muszély Ágostontól
négy kis remekmű számba menő képét írjuk ki: "Feleségem a
hámori tó partján", "Építkezés", "Erzsi a padon", "Feleségem".

A két jobb teremben Novotny Emil és Pohárnok Zoltán nyert
elhelyezést. Novotny képei előtt állva, azt érezzük, hogy nem bízik
magában, elmélyedésre sarkaló szomorúságának és örömeinek ér
tékességében és kölcsönvesz olyan effektusokat, melyek az ő érzés
világát csak zavarják. Hogy az ő igazi értékei megmutatkozhassa
nak, meg kell szabadulnia ezektől és hitében meg kell gyökeresed
nie. ("önarckép L", "Gyermek", "Paraszt", "Csendélet".)

Pohárnok Zoltán müvészí céljait, lelki igényességét a "Barát
nők" c. képe mutatja legélőbben. Az egyik nö valamit {elolvas a
másiknak s amit átélnek így, az az élet igaz értelme: vágy az
örömtől az isteni örömíg ; az asztal közepéri lévő piros gladiolusok
a szívből lendülő életet szimbolizálják... Szép festménye még a
"Novemberi csendélet" és a "Kánikula" is. Egyes képei azonban a
keresettségükben nagyon távolesnek a fentidézett dolgaitól; ezt meg
kell látnia Pohárnoknak és tovább kell elmélyedenie, hogy mindazt
adhassa majd, ami benne szunnyad I

Andrássy Kurta János a kiállítás szobrásza. Művei közül azok
a jók, melyekben a kor formalizmusa némileg fölenged s így 
ba szimplex érzésből is, de kifejezést tükröznek.

A kor szobrászi fixa ideája, hogy a plasztika a mondanivaló
csődjét éli az egyéb eredetieskedésekkel, nagyképüsködésekkel
együtt. Aki föléri értelemmel, nem tagadhatja, hogy az elmélyülés
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lelkének volt s van mindig jöv6je s II mt1vészet csak szolgálóleánya,
eszköze az Életnek ...

Kurta János mintha megindult volna ezen az úton ... Ha na
gyon magára marad egy nap s a magányában a kiérő érzéseit,
kezdi rögzíteni, mély dolgokkal ad örömet majd! ("Sírbatétel",
"Háború", "Stációk".)

A "MOBARAT" KIALLITASA.

Harmos Sdndor hetven kisméretű munkáját adta elénk. Anyagának
zömét a grafikái teszik; olaj képe alig néhány van s ezek viszony
lag a gyengébbek is. Krétarajzaiban és vízfestményeiben azonban
sok igen érdekesre találtunk. Műveit színben és rajzbeli elöadásá
ban ízlésesség, könnyedség, frappánsság jellemzi. Mondhatjuk:
Harmos kiváló illustrativ tehetség s ha különbséget tud majd tenni
minden esetben értékes és "lukas" téma közt s elhagyja a mai
dolgait itt-ott zavaró zsenialiskodásait, akkor művészete meggyő

zőbb lesz! ("Esküvő", "Mausoleum", "Gyász", "Tanulmányfejek".)
Szanday Sdndor szobrai a maguk nemében kifejezők. A tenden

siőzus groteszkszerűség, ami sajátossága e művésznek, tőlünk na
gyon idegen s amint a "Kisleányfej" c. szobrából megláttuk, Szan
daynak sem "lényege". Fejei közül érdekesnpk találtuk még II

"Kontyosnő"-t, a "Férfifej"-ét és "Tersánszky Jenő" arcmását. A
figurálisainak groteszksége különösen bántó, elnyúló formáikban
oszló hullákra emlékeztetnek. A nagyméretű, szikár, inas "Aratója"
szimplexségében is kifejező.

Á "MOTEREM" KIALLITASA.

Bárközy Csaba pikturája Rudnai meleg, lelket jó útravalókkal el
látó művészetéböl nő ki. Tehetségének kvalitásosságát a kisméretű

képei mutatják ma. ("Balatonkenesei strand télen", "Februári han
gulat Kenesén", "Virágcsendélet", "Pálinkafőző", "Édi'" "Hóolvll
dás".) A nagyobb méretben való próbálkozásai szerencsétlenül üt
nek ki minden bizonnyal azért, mert ritkán jut nagy vászon elé 8
gátlásai vannak: az alkalmat nagyon ki akarja használni, tudatosan
kívánja érvényesíteni. Tudjuk, mi az művésznek lenni, pláne csen
desnek, belülről épülőnek ebben a - művészietlen világban... De
ami késik, nem múlik: gazdagabban valósul megl

Ha Sárközy dolgozik tovább, ha nem engedi el magát, egyik
}eglelkesebb művésze lehet a kibontakozó magyar kultúrának.

A "TAMAS GALÉRIA" KIALLITASA.
Hatvany Ferenc művészete nagylendületűnek és böáradásúnak nem
mondhatö, (hogy. az lehessen, különös dolgoknak kell még vele tör
ténni) de így is, ahogy ma elénk állt: fínom és harmónikus lel
kületű. Hogy e művésznek milyen lelki perspektívája van, a művei

közül magasan kiemelkedő két virágcsendélete érzékelteti legjob
ban: "Csokor kék vázában" és "öszi virágok". E két képet olyan
mély átélésből és oly hibátlan megvalósulásban kapjuk, hogy alig
tudtunk látásától megválnil

A kiállításon szereplö egyéb dolgaival ily kvalitásig nem jutott
el Hatvany Ferenc. De az érzelmi tisztasága a gyengébb műveiben
is bentrejlik és bizonyossággal igéri, hogy maholnap megoldódik az
ereje. ("Dohányzó", "Kilátás II miiteremből", "Kertrészlet".)

ElJsze Andrll•.
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POSSONYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA

NEMZETI SZ/NHÁZ

Németh László Cseresnyését érdeklődéssel várta a közönség és a
krítíka. Már esztendőnek előtte is [átszani akarták, azután eltoló
dott az előadás és így az a látszata volt a dolognak, mintha fontos
reformproblémái miatt nem kerülhetett volna előadásra. Valóban,
a darab témája érdekes. Kit ne érdekelne közülünk a magyal' föld
megújítása, a Kertmagyarország drámába fogott kísérletének sikere
vagy bukása és a vonatkozó problémák. Már a darab címe is kel
lemes, ropogós, tavaszi ízeket sejtet, azt hinnők, hogy egy igazi
cseresnyéskertről szél a darab, ahol igazi emberek élnek, dolgoz
nak, küzdenek eszményeikért és a földért. Az első csalódás az,
hogya szerző a témát dilettáns módra összekuszálja, Mert nemcsak
a kert Cseresnyés itt, hanem a főhős is és így a szímbólumoknak
tág tere nyílik. Tehát kapunk egy Cseresnyés Mihály nevű exkép
viselőt. Ez a Cseresnyés megundorodott a politika ocsmányságaitól
és elvonult húsz holdas tanyájára. Mintagazdaságot csinált. Vele
van a felesége, három leánya és ott nyüzög még néhány munkás,
diákféle lény is. Valami eszményi munkaközösségfélében dolgoznak
és ehhez egyemuhát is viselnek. Olcsó vászonból készült habfehér
kezes-lábas mackót, ami úgy illik az alföldi homokra, mintha háli
cipőben és frakkban mennének egyes falumegváltók aratni. Lehet,
hogy egy osztrák-magyar bécsi filmben ilyesmi is megtörténik. lát
tunk már effélét, de mégis a Nemzeti Színház színpadán magyar
tárgyú darabnál megüt és nevetésre hangol ez a torz beállítás. Kü
lönösen akkor, amikor az egyik kubikos legény kijön a azobájából
és szégyenkezve dugdossa a levetett fehérvászon kezeslábast, ami
ről a laikusabb közönség a lelógó szalagok nyomán valami egészen
mást gondol. Ocsudik azután az ember, ocsudík és figyel, hogy mi
akar mindez lenni? Nagyon kell figyelnie, mert a mondatok úgy
el vannak csavarva, mintha a régi jó békeidőkben élnénk a nagy
Balázs Béla és Lukács György korszakában valamely kékharisnyás,
XX. százados, kávéházi törzsasztalnál és azt a zűrzavart terjeszte
nék, amiből majd 1918 és 1919 kinőhet. Figyelünk, figyelünk és
lassan mégis kiderül nagyjából, hogy miröl is van szó a színpadon.
Cseresnyésék egyik lánya vendéget hívott, egy pesti növénytanárt
és ez a korszerű fiatalember részint legyeskedni kezd a "farmba"
bezárt lányok körül (mert kérem a színlap szerint is Cseresnyés
"Farm"-ján játszódik a dolog, hogy Balázs Bélásabb lehessen)
részint pedig szemére veti a házígazdának, hogy megfutott az élet,
a harc, a küzdelem elől. Cseresnyés fogát csikorgatja, de hagy any
nyi időt a kellemetlen idegennek, hogy a legkisebbik leánya fejét
is elesavárja. Mikor azonban a tanár megkéri a legkisebb leány
kezét, minden józan indokolás nélkül kidobja a fiatalembert. Fe
lesége és leánya azonban elszöknek a kérővel. Nincs már itt a ki
tűnő asszony, hogy egy kis meleget lopjon ebbe a sivár falanszter
be, a középső leány az elveszett völegényért jajong, a hívek (már
mint a "farm" munkásai) széledni kezdenek és hozzá még rette-
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lletes \'ihar is támad. A közétlsó leány tehát, miklSzbelll kilyukadt
hordótól kezdve mindennek elmondotta magát, kiszalad a viharba
és egy szegre felakaszt ja magát. Kis szeg, vékony szál is megteszt.
hisz nem hús-vér alak, csak papírfigura. Teszi ezt annál inkább is,
mert az ő testét is ki akarta apja és nővére használni a kísérlete
zésre és hozzá akarták kényszeríteni egy tagbaszakadt kubikoshoz.
A leány öngyilkossága után persze ez a kubikos is elmegy. Már
csak egy hulla és a legidősebb leány veszi körül Cseresnyést. Er
ről a leányról még nem is beszéltünk. Honnan került ez az alak
elő? Ez valahogy úgy történt, hogy Cseresnyés eszmét nemzett és
nem leányt. Vörösmarty Éj királynője ehhez képest egy húsból
vérből való eleven lény. Ez a leány csupa kenetesség, csupa el
szántság és olyan, mint egy elektromos hal, aki közel ér hozzá, bé
nító ütés éri. Magyar talaj talán ki sem tud termelni ennyire ijesz
tően nőietlen tüneményt. Ehhez legalább a leány nagyanyjának üdv
hadseregből nekivadult suffragettnek kellett lennie, vagy boszorkány
nak az Ozból. Hogy még érdekesebb legyen, ő az, aki történjék
bármi, nem veti le II fehér mackót. A többiek csak elszégyelIik
magukat és levetik. ö nem. Sem az eszméiből, sem a mackójából
nem enged. Annyira elszánt és makacs, hogy húga halála felett is
vállatrándít. mintha egy fehér egéren vagy házinyúion végzett vol
na rosszulsikerült kisérletet. Mikor pedig apja kissé megrendül és
már-már emberi hangok tolulnának a szájára, a leány figyelmez
teti, hogy menjen csak el ő is erről az átoktanyáról, ha nem hisz
többé, majd ő elvezeti a farmot, ha kell bukott leányokkal is. (Sze
gény bukott leányoknak ugyan szeretet kellene, nem elon' ilyen fa
gyos suffragette, dehát Istenem, néha a szándék is elismerendő.

Legalább ennyi emberiesség felcsillant a darabban s ezt köszönet
tel nyugtázzuk.) Mert most már aztán egyenesen Ibsenből, a gomb
öntők és szimbólikus esett emberek fajtáj ából belép a darabba
egy nyomdász. A perifériák gyermeke, hét vagy nyolc testvére múlt
ki tüdővészben. Ez a másik alapjában szimpatikus és valamennyire
emberinek induló alak sem szabadulhat az irodalomtől és ki
jelenti, hogy nazarénusnak kell lenni, mert csak szektásari lehet
ma megélni a gonosz világ közepette. Elhatározzák, tehát, hogy na
zarénusok lesznek és ezzel kész a darab. A közönség elvárná
ugyan, hogy apró röpiratokat osztogassanak számára, mint az üdv
hadsereg szónokai szokták, de ez a kis kárpótlás is elmarad. A
közönség mélán eloszlik, esetleg Kodolányi Végrendeletének gran
diózus hívőjelenetére gondol, ami dráma volt a javából és kint az
utcán néhány pirosarcú kisgyerek ébreszti csak rá, hogy a mackó
viselet nem is olyan förtelmes valami a maga helyén, mint bent a
nyári cseresnyés és szőllískertek közepette, ahol, ha már érdeke
sek akarunk lenni, inkább visszatérhetnénk az ezerévek ólJa bevált,
a mi szteppei talajunkból kinőtt böráncú vászongatyához, amiben
harcolni és földetművelni is lehetett, mintsem hogy laboratóriumi,
lombik alakokra falanszterköntösöket huzigáljunk.

Ez hát a darab. A legbosszantóbb benne az, hogy igazi dráma
is kerekedhetett volna belőle, hisz a nyersanyag íróért kiált. A
meghasonlott képviselő, a farmra menekedett diákok, napszámo
sok, kubikosok és a növénytanár is, a polgári feleség és a kétfelé
fajzott leányok alaphelyzete rengeteg drámaenergiát rejtenek ma
gukban. Már csak anyaggazdálkodási szempontokból is fájó, hogy
ennyire elrontják a drámai helyzeteket és mindig melléjebeszélnek
a lényegnek. Mert nem elég az, hogy az alföldi Bárban habfehér
maekökba öltöznek a sulfragettek és kubikusok. Hanem olyan mon-
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Qatokban kezdenek. beszélní hozzá, amely eeeppet sem II jöv6
hangja, hanem egy százév előtti, különben tiszteletreméltó drámai
hang. Ha Németh László egészséges tehetség lenne, nem pedig
idegenszerű, kiagyalt lombikember. akkor mondattöredékeit har
méníkus egészbe kapcsolná és egész jó történelmi drámát írhatna
ezen a nyelven, mint ahogy a VII. Gergelyben ezt az utat keres
gélte is. Ö azonban úgy tesz, mintha a jövőnek dolgoznék és minél
félműveltebb valamely hallgatója, annál inkább elhiszi neki, hogy
ami homályos, gongoriszlikus, felemás, az egyúttal mély is. Hát
így mélykednek a színpadon is ezek a "mélymagyarok". hogy ala
posan összezavarják a dolgokat, aztán várják, hogy a közönség ki
okoskodjék belőlük. A közönség azonban, a születendő szekta [e
löltjeinek eltökélt seregét kivéve, nem okosodik ki, mert nincs
miből kíokosodnía. A legremekebb és valóban aktuális darab ott
áll előttünk romjaiban, mint valami kitűnőnek készült vacsora,
amelyet a rossz szakácsné pocsékká tett és nincs új anyag, amiből

a kevésbbé komplikált mosogatólány új ételt rittyentene, pedig
a vendégek megjöttek. Valahogy a dráma is úgy készült, hogy a
szímpatikusabbak tUnnek el legelőbb a szinpadról, (a kis jellegte
len és talán aktuális körülmények miatt jobban meg nem rajzol
ható növényorvos kivételével) aztán a kevésbbé megnyerőek, amig
végül a két igazi Cseresnyés marad csak, hogy egymást kiátkozza
a farmnek keresztelt átoktanyáról. Menekülnek innen az emberek,
ki más, kíbírhatöbb tájakra, ki a halálba. A közönség is szeretné
ezt tenni, dehát több önfegyelemmel áldotta meg az ég, mint a
szerzöt, igy hát kivárja a felvonás végét. Meg azután '8, szerző ön
reklámja is jól működík, Kivárják tehát il darab végét sokan. Ke
resik a hibát, hisz a veszett fejsze nyelének megmentésére azóta
a szerző szétkürtölte, hogy borzalmas atrocitás történt. mikor da
rabját tiltakozása ellenére előadták és ez nem más, mint egy
Justizmord. A bemutató előtt ugyan tudtunkkal minden darabot le
lehet tiltani, vagy legalább nyilatkozatban lehet tilakozni előadása

ellen, dehát ilyesmit nem hallottunk. A szerzö azt állitja minden
esetre, hogy rosszul játszották a darabját. Meglehet, hogy kisebb
szlnpadon a szerző nazarénusai közé tartozó színészek érdekesebb
kísérletet nyújtottak volna. Hisz néha valóban fel kell zavarni a
dolgokat, rombolni is kell, hogy újat építhessünk. A Nemzeti Szín
ház közismerten legmagyarabban és legszebben beszélő tagjai
azonban (Tasnády Ilona,' Rajczy Lajos, Lukács Margit, Mészáros
Agi) olyanok voltak, mintha valami hadifogolytábor gyanus
zagyvaléklevesét tették volna eléjük, amelyből csak nagy erőlkö
déssel lehet egy-egy hús- vagy káposztafoszlányt kíhalászni. Ők is
kihalásztak itt-ott egy-egy színpadílag is értelmes mondatot, meg
csillogtatták és szemmelláthatólag örültek neki, ha sikerült úgy el
mondaniok, hogy a közönség is megértse szavukat. Olyan volt szá
mukra az ilyen mondat, mint a vízbefúlónak a gerenda. Megka
paszkodtak volna benne, de a szerzI! szavainak zavaros árja hama
rosan elsodorta őket a biztosabb pontról és újra kezdödött Iuldok
lásuk. Kérdéses, hogy meg lehetett volna-e úgy hangszerelni a dara
bot, mint néhány Szornory drámát hangszereltek meg számunkra
nemrégiben az Ő szaNát értő színészek, például Törzs Jenő és Dar
vas Lili. Úgy látszik nem, mert a legmagyarabb gyökerű, mond
hatni "fajmagyar" színészek sem értették és nem tudták közvetí
teni &zt a "mélymagyarságot". Hogy is értették volna, mikor az •
nagy erényük, hogyegyszerűen magyarok és nem kérnek belőle,

hogy klilönféle színű, halmazállapotú és mélységű malO'arilAgobt
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találjénak kl a Izámukra. Jól beszélik ök Katonát él Móricz ZiJig
mondot, Madáchot, sőt ha kell, a hígmagyarnak bélyegzett s mín
den hibájában is örökmagyar Jókait is, csak éppen ezt a lombik.
ságoa, kiagyalt, sokszor már-már germanizmusnak ható magyarsá
got nem emészthetik meg. A darab tehát nem az II hibájukból bu
kott meg, mert a színész (s itt vérbeli színészek játszottak) végső

erőfeszítéssel küzd a színpadi síkerért. Hol van hát a hiba, a kű

lönben sok részlettehetséget elárulo szerzőnél, aki kritikusnak va
lóban a legérdekesebb mai jelenség.

A darab jó drámai csirákat rejt magában, Cseresnyés tragikus
hős, bisz minden összeomlik körülötte, amiért élt, harcolt, küzkö
dött. Hol WIn hát a hiba? Miért nem fér közel hozzánk ez a Cse
resnyés, miért nem hat meg, miért únjuk annyira színpadí ténfer
géseít, Minden nagy tragikus hős, még a legelvetemültebb is, egy
III. Richárd, vagy a Velencei kalmár legalább a bukásában szímpa
tikussá válik előttünk, mert különben nem indíthatna meg. Kell a
katharsis felébredésébez, hogya színpad küzdő emberét megsa]
nálhassuk, bisz a legnagyobb dúvadban is emberi álmok palotája
dől össze. A vérengző Richárd is vágyott valaha asszonycsőkra,

úgy bogy nemcsak testet, hanem lelki társat is keresett emberi
nagy egyedülvalóságában és Shylock is ruháját megtépve siratja Jes
sicáját, Ez a Cseresnyés azonban, habár alig van felötlő, pregnáns
emberi hibája, távolabb áll az emberi érzésektől. mínt Richárd
vagy Shylock. Ez, ha gyereke született, eszmét nemzett és nem leányt,
azaz csak a rögeszméjét szereti, amely legidősebb leányában teste
sül meg. Felemás leánya ezért lesz talán öngyilkos. az a leány pe
dig, aki természetében is az egészséges anyátől született s nem egy
rögeszme megtestesülése, elszökik az első jöttmenttel. Micsoda drá
ma lappang itt, ha a szerző bevallja, hogy Cseresnyés egy rög
eszme áldozata. De ez a szerző intenci6i szerint is ártaUan, hőslelkű

Cseresnyés egy hamis papíralak és igy kiagyaltságában nem is le
het drámai hős. Ebből hiányzik a szeretet, az emberi részvét leg
kisebb jele is, vagy nem tudja megmutatni. De a színpadon csak
az érvényes, amit látunk vagy hallunk. Cseresnyés szavaiból, moz
dulataiból nem tűnik ki az ember. Papíralak a darab összes sze
replőivel együtt. Ezért nem tudjuk sajnálni, igazi tragikus megren
düléssel nyomon kísérni Cseresnyést, mert ez a Cseresnyés nem
ember, nem apa, hanem egy Zauberlehrlinggé vadult, önmaga ol
tárára emelt Ideológia szinte a meganyos bűnhöz hasonlóan undok
magatetszése és álapoteozisa. Az az ügy, amely a színpadon lefo
lyik, ebben a formában teljesen Cseresnyés és kínosan hosszadalmas
magánügye. Legfeljebb idegorvosokat érdekelhetne s kár hozzá
idegeneket invitáini a színházba. Mert ha hiányzik az emberi alap,
mit érdekelhet bennünket bármely szanatórium i rögeszmés eset ki
teregetése?

POBBonyi LtiBz16.
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KÉT KATOLIKUS REGÉNY
1.

Graham Green neve regényének a Hatalom és áics6ség-nek meg
jelenéséig ismeretlen volt nálunk. De műve után alaposan meg
kell jegyeznünk mint kivételes nagy nevet.

A történet Mexikóban játszik, napjainkban, a vallásüldözések
közepetr. Höse pap. "Rossz" pap. Gyönge ember, gyáva és iszákos.
De pap, a szentség stigmát égetett lelkébe és Isten üldöző ke
gyelme elől nem nienekülhet. Nem misztikus. Nincsenek titokzatos
pillanatai, amikor lelke megvilágosodik. Esendő ember, mint akár
melyikünk. És ebben van alakjának, meg a, regénynek a nagysága.
Bukottságában is a kegyelem emberfölötti ereje árad belőle. Talán
nem is belőle, hanem abból, hogy pap - az egyházi rend bélyegé
ből. És csodálatos, megrendíté, szent alázatából!

Hatalmas probléma és hatalmas föladat. Elég egy rossz mon
dat, s máris benne vagyunk a vallásos giccs érzelgősségében. De
Green, ismeretlensége ellenére is, nagy író. Kopár és monumen
tális, mint a vidék, melyen alakjai küzdenek és vergődnek. Köny
vében nincsenek "szép" jelenetek, megható részletek. Lasssan épül
8 egyre nagyszerűbbé. Olvasása olyan élmény, mint meredek he
gyen kapaszkodni fölfelé: csúcsáról látjuk megdöbbentő arányait.
szédítő magasságát.

Kérdés, van-e valami haszna. és értelme annak, hogy a rege
nyen belül külön beszéljünk katolikus regényről. Vannak művek,

amelyek egyenesen "katolikusnak" készülnek, s vannak, amelyek
ben szándéktól, iránytól függetlenül parancsolóan él katolikus vol
tuk. Alighanem ezek az igaziak. Green könyve ezek között is a
legelsők .sorába tartozik. Példa lehetne nálunk, példának kellene
lennie!

A regényt Sőtér István t'ordilolla. Remekül,

2.

Van der Meersch regénye, A kivdlasztott. - Zigány Miklós fordí
totta, - komor emberi dráma. Hogyan alakítanak át egy férfit,
meglett, komoly, megállapodott embert Isten csapásai? Elveszti fi
át, elveszti feleségét, hitét eddigi élete értelmében és keresni kezd
valami újat. Mindez még jól bevált sablon is lehetne. Nem az.
Mert az író beléje visz egy szép, mély, valóban emberi mozzanatot.
A férfi nemcsak azért indul meg a hit útján, mert a hitetlen élei
ben csalódott; a ezeretet is ösztönzi, az a sejtelem, hogy a. túlvilá
gon találkozik azokkal, akikhez földi életében oly mélyen ragasz
kodott.

Eddig, bár kicsit vaskos, darabos és néhol unalmas is, jó a
regény. Most következnék a nagy próbatétel: megmutatni, hogyan
emelkedik föl egy ember élete szakadékából. De Van der Meersch
itt míntha egyszerre megfeledkeznék arról a, megnyugtató, biztos
realizmusröl, amellyel eddig szemlélte alakjai sorát. Siméon való
ban szabályos vándorútra indul, szerzetesekkel találkozik, kolosto-
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rokat 14topt meg, & leTelekbell hldólftja barátját, - afféle táji
lelki útikönyvet ír s elO'szeriben vége mej;tgyllzll erejének; immár
csak a modern katolikus regény tipikus vándorainak népes gyüle
kezetét szaporítja. A regény itt, derékban törik ketté, - művészí

leg is. Mintha fele útján kifulladt volna az író; önmagának fordít
hátat s önfeledten veti magát a sablon színtelenségébe, Szerencsére
józanabbul azért, mint azok, akik írói képességük fogyatékosságait
holmi ál-misztika hajmeresztll bukfenceivel és látomásaival palás
tolják. Rónay Györg'!l.

EGY ~RDEKES KISÉRLET. Egy mű megítélésénél nem annyira
magát a művet kell szemügyre venni, mint inkább azt a célt, ame
lyet az író maga elé tűzött, és az esetleges távolságot, mely a létre
jött alkotást a céltól elválasztja, Kétségtelen, hogy egy hibás és
egyenetlen alkotás, melyben feltalálhatók a nyomai egy magasabb
cél felé való törekvésnek, esztétikailag és etikailag is értékesebb,
mint egy hibátlan, de célkitűzésében és megírásában sablénos mű.

Rónay György új regényével, a "Fák és gyümölcsök"-kel1 kapcso
latban ez II kritikus leglényegesebb szempontja.

A "Fák és gyümölcsök" a tavaly elhunyt nagy angol írón~,

Vírginia Woolf regényeit idézi fel. Valószínű, hogy Rónay más
ként írta volna meg könyvét, ha nem ismeri az "Évek" és esetleg
az "Orlando" szemléletét és technikáját. Ez azonban alig csökkenti
műve értékéte inkább Woolf-ot utánozzák, mint Szabó Dezsöt vagy
Márait (és Máraiban is éppen azt, ami modorosság és salak r). Sza
bó Dezső és Márai a miénk és eredetiben az. Minek utánozni? A
baj csak ott van, hogy Rónay nem értette meg egészen az angol
Irönö technikáját ( helyesebben: nem vette észre, hogy a mínta
kép regényeiben II technika több ügyei trouvaille·nál, egy külön
leges világ-szemlélet művészí kiveUtése), aminek az lett az ered
ménye, hogy müve messze elmaradt a kitűzött céltól.

A "Fák és gyümölcsök" egy család történetének negyedszáza
dát örökíti meg. A regény a világháború utolsó évében kezdlldik
egy vidéki városban" és 1938 körül fejezlldik be. Sőt, nem is egy:
három család életét követjük a forradalmon, a kommünön és az
utána következő esztendökön át. De az író az események elmesé
lése helyett csak azoknak hangulati vegyületét adja; nem azt
mondja el: mi történt, hanem hogy miként reagálnak az esemé
nyekre a regény bllsei, néha csak hosszú évek múlva, Például:
Korondy Akos az érettségi találkozó után egy lánnyal - távoli
rokonával - a Városligetben sétál az Akácok alatt; az életről, az
egyénről, az öregségről beszélgetnek, azután II férfi hazamegy, II

főváros közelében fekvő városkába, ahol felesége, két kisUa és
anyósa várja: "Lassan haladt, már nem hallotta a tücskök kar
dalát, mely eggyé vált ennek az első nyári éjszakának a csöndjé
vel. Az egyik ablak világos volt, árnyék suhant át a világosságon.
S most zene hallatszott. egy kéz könnyedén végigfutott a zongora
billentyűin, lágy, szeszélyes futamokban . .. Lassan tovább ment a
metsző holdfényben és nyugodtan, a ház felé, - úgy érezte, ssí
vében a vég!lő bizonyoasággal." Ennyi történik, semmi több. :fl:!l a
következő részben (hét évvel később) kösvetve arról értesülünk,
hogy Korondy Akos aznap este a kertben agyonlőtte magát. De
hogy tettének mí volt az oka, azt sohasem tudjuk meg.

Ez az előadásmód, melyet ssűrnaturalístának lehetne nevezni,

I Fr/Jn,kUn Társulat kia!MsIr.
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re!l.~eteg alkalmat ad arra, he~ ar. író II táj pillanatnyi me~lS~
zítésével érzékeltesse hősei lelkivilágát és érzéseit. Egy félszázad
dal Woolf előtt, Flaubert már mesterien alkalmazta ezt az ana
lyse indirecte-et. Ha az író fegyelmezve és ritkán adagolia, és
igazán a lényeges pillanatokban, fínom hatást lehet vele elérni:
"Az alkonyat - olvassuk a "Fák és gyümölcsökv-ben - egyre
párásabb lett, megtelt határozatlan színekkel. Most egy ház előtt

állt és figyelt. Az emeleten nyítva volt egy ablak, zongoraszót hal
lott: valaki gyakorolt. "Egy lány, - tűnődött - fiatal lány."
Eszébe jutott egy alkonyat: egy ház előtt állt, az ablak nyitva volt
és valaki gyakorolt. "Miért tölt el fájdalmas boldogsággal ez az
együgyű kis hangsor?" Itt helyén való a hangulati érzékeltetés
(bár nem eredeti: "Le piano que baise une main Iréle et
blanche ...", Verlaine), de ft regényben százával találunk hasonló
finomságokat - gyakran feleslegesen is - melyek mind gyengéb
ben és gyengébben hatnak, éppen gyakori alkalmazásuk miatt.

Ezeket a mértéktelenül alkalmazott hangulati kivetítéseket
leszámítva, csak elismeréssel lehet írni a regény tónusáról. Rónay
ösztönösen kikerüli a magyar regényírók legveszélyesebb csapda
ját: a bizalmaskodó, szubjektív hangot, mely azt az érzést kelti,
mintha a szerző gyámja lenne hőseinek. A "Fák és gyümölcsök"
legnagyobb értéke éppen az objektív, nyugodt előadásmód.

Ez a tárgyilagosság aznoban nem követeli meg, hogya' regény
alakjai ridegek és szivtelenek legyenek. Ebben a regényben csak
nem kivétel nélkül mindenki gyűlöli egymást: a halálos ágyán
fekvő Kovács Miklós indokolatlanul felesége arcába vágj Korondy
Akos gyűlöli a feleségét, Máriát; Hilda, Mária huga, ezt gondolja
magában anyjával kapcsolatban: "Csak tudnám, miért gyűlöl, csak
egyszer megmondaná legalább." A mai francia regényírók egyike
másika (Gide, Mauriae, Lacretel1e) szintén ijesztő képet rajzol a
esaládról, de mindig megokolják. hogy a fiú miért gyűlöli az apját,
vagy a feleség a férjét. A "Fák és gyűmölcsök"-ben nincs lélek
tanilag megmagyarázva ez a gyűlölet, és nyoma sincs a szeretetnek,
mely nélkül minden esak zengő érc és pengő cimbalom.

EGY MűKEDVELö REG~NYE. Németh László regénye, nA másik
mester" t című kétkötetes mű egy nagy regényciklus harmadik ré
szének, a szintén kétkötetes "Szerdai fogadónarp"-nak a második
fele. Hőse a faluról Budapestre került Jó Péter, szakvizsga előtt

álló filozopter. összetalálkozik gyermekkori ismerősével. Konstan
tinosz Tusival, akinek apja egy budai luxus-gyógyszállót bérel. Jó
Péter, aki valamikor Tusi nővéréért epedett reménytelenül, úgy
érzi, sohasem tudna szerelmes lenni a kisebbik Konstantinosz
lányba. Néhány nap leforgása aíatt természetesen belebabarodik
Tusiba. va~ mint a szerző mondja: Tusi "megkeveri" az "elfo
gódott mesterlegény"-re emlékeztető tanárjelöltet. De az öreg
Konstantínosz, akiről megtudjuk. hogy felesége mellett több ked
vese is van és akit "a női nem apácaruhában is ingerelt kissé",
természetesen kelletlenül fogadja Tusi új udvarlóját. A fiatalok
azonban ezzel mitsem törődve, Jó Péter legénylakásán filozofál
gatnak és szakdolgozatról tanakodnak, aminek nemsokára termé
szetesen következményei lesznek. Péter boldogsága nem ismer ha
tárt, amikor "meglátja Tusi mögött az istent (sic I)"; 3 lány azon
ban másként vélekedik: titokban elmegy egy zúgorvoshoz, dea

t Fra,,,klin TlÍr8ula,t kia·dáM.
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műtét után komplikáció áll be. A végén minden rendbejön, s Jó
Péter elviszi menyasszonyát a "másik mesterhez", Barbián Míklös
hoz, a híres történészhez, ahol fiatal titánok Claudel megtéréséről

és Adyról fecsegnek.
Ez a kétkötetes regény lényege: banális, százszor megírt sze

relmi történet. A főszereplő fiatalember,aki - ahelyett, hogy
szakvizsgájára készülne - badarságokat hord össze az Egyház
ról ("Én volnék a legboldogabb, ha a munkámat az egyháznak
adhatnám. De ez olyan, mintha szerelmemet Konstantinosz nagy
mamának aikarnám adni. - S az egyház olyan öreg, mint nagy
mama? - Olyan, és olyan tiszteletreméltó. Éppenhogy a gyerme
keinket nem lehet rábízni. Nem tud mít kezdeni velük és elbóbis
kol. - Akkor mért olyan nagy urak mégis a papok? - Mert az
öregek a hatalmukat vesztik el sokszor. Ebben az egyház, legalább
is a magyar, nem hasonlít nagymamához"... {I. 153.), az' apácák
ról (" - A szerzetes az ördögöt is bezárva hordja; az apáca az
ártatlanságát is terjeszti s mérgez vele. Nézze csak meg: milyen
jó tanárok a papok s milyen rosszak az apácák" (I. 146.), a meg.
váltásról. Claudel megtéréséről. a magyar vallásos érzésről etc.
Konstantinosz Tusi kedves, igénytelen teremtés, a Tolnai Világ
lapja szorgalmas olvasója (I. 63.), s természetesen imponál neki,
hogy tanárjelölt vőlegénye ilyeneket mond: "Egy új emberiséget
kell alapitanunk: új vallással az örök zamatokból" (I. 172.).

Külön figyelmet érdemel a regény nyelvezete. "Leült egy dia,·
cos homokká válón a teájához" j "kinézett a dumába gőzölt kasz
szából" j ledarálta a táncot, anélkül, hogy egy vércsöppje belelőtt

volna" j "benne is benne volt faj ának érzékisége" stb. A "mély
magyar" Németh László regényében ilyen szavak hemzsegnek:
duma, pasas, lityegés, rálógni, megkeverni (valakit megzavarni) ,
mucus, vircsaft, monoklis pofa, pelenkainger, elmenni ("ez még
csak elmegy"). És mindezt a,z író mondia, nem a hősei!

Egy dilettáns rossz regénye. Just Béla

A Vigilia köszönettel nyugtázza a székely gyermekek nevel
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