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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,
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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
tetésére beérkezett újabb adományokat: Kühár Flóris O.S.B.
60 P, Sik Sándor egyet. tanár 20 P, Nagy Miklós A. C. 1litit
kár 15 P, Rozványi Vilmos 6 P, Fényi Andrds 6 P, Ké
zai Béla 5 pengli.
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