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FRANZ WERFEL:

A HADÜZENET

- Ezerszer köszönöm a jóságát, Madame, de azt hi';'
szem, jobb, ha visszamegyek a szüleimhez ...

Madame Millet megijedt. Kettős> tokája remegett:
-,- Krísztus szerelméért, mondd, mit jelentsen ~, gyer"

mekíem? Nem érzed jól magad nálam?
- Nem, nem érzem itt jól magam - ismerte be Berna

dette nyiltan és szabadon, de sietve tette hozzá~ - De·et
az én hibám.

- Nem tetszik neked itt? Hát nem szép az én otthonom,?
- Túlságosan is szép, Madame. .
Madame Millet könnyei megeredtek és halkan szipákolt.
- Istenáldotta. gyermek vagy te, Bernadette. & tiszte.,

letben tartom az elhatározásod. Holnap reggel a szik1abat':
Iaognál találkozunk. '

- Igen, Madame, holnap reggel a ssíklabarlangnál ta
iálkozunk ...

Madame Millet azorosan fogja a kislány kezét, mintha
nem tudná eleresstent.

- De azért villásreggelire mégis csak Ittmaradhatnál,
gyermekem. Nyúlhús lesz mártásban ...

- Nyúlhús mártásban - ismételte Antoinette és már
már érezte nyelvén a fínom ízeket. Antoinette nem vetette
meg a jó ételt.

- Kössönöm, de jobban szerétnék most rögtön haza
menni, Madame - kérte Bernadette.

Hazafelémenet Bernarde néni így szólt Bernadette-bee:
- Szívesen magamhoz vettelek volna, nemcsak azért,

mert a keresztIányom vagy. Egészen jól megfértetek volna
Lucille nénivel a padlásszobában. De azt hiszem, igazad van,
ha hazamégy a tieidhez. A világ szája nagyon gonosz. Most
mindenki leselkedik utánad. Csak vígyázz, nehogy a fejed
be szálljon ...

Ez a flgyelmeatetés egészen Iölösieges, Nem kell félni,
hogy a dicsöség Bernadette fejébe száll. Hiszell ~el sem ~d';'

ja' mérni nagyságát. Annál inkább bántja, hogy a, eaehotban
iehogy sem áll helyre a régi, megszokott hang. Az anyja

• Részlet a költő "Das Lied von Bernadette" címú új regé
nyéből, amely a kisleány lourdesi látomásár61 szól.
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még mindig sainte bénultan, némán jár-kel, végzi a dolgAt
és ha lánya tekintetével találkozik, azonnal könnyek szök
nek a szemébe. Soubirous, az apa szemében mindig határ
talan csodálkozás tükröződik, éppen olyan keveset beszél,
mínt az édesanya és hangsúlyozott sértődöttsége most vala
mi egészen hangsúlytalanul megbúvó zavarnak ad helyet,
ami olyan furcsán összeszorítja Bernadette torkát. Berna
dette szorongva veszi észre apja félelmének, idegenkedésé
nek jeleit: Soubirous most szégyelli a lánya előtt régi ked
ves szokását, nem mer napközben az ágyba bújni. A lánya
talán látnok, talán még valami más is, ahogyan a vénasszó
nyok suttogjék egymás között, Isten tudja, vajjon míért ta
láltak ki róla ennyi mindent? E.z sehogy sem fér az öreg
molnár fejébe. De minden esetre sokkal kellemesebb, ha
hallgatagon illdögélhet egy csendes sarokban Baboutnál,
míntha egész idő alatt egy Istentől kiválasztott lényt kell
látnia maga előtt.

Még Marie, a huga, a bizalmasa is olyan szörnyen me
reven viselkedik. Ha Bernadette-tel beszél, gyakran francia,
iskolában tanult frázisokat kever tájszólásába, hogy csak an
nál fínomabbnak látsszék. Még Jean Marie és Justin is meg
húzzák magukat, amennyire lehet Kicsit félnek a nővéeké

jüktől. Ehhez járul még, hogy a eaehot-t reggeltől estig el
árasztják a látogatók. Nem is szólva a közelebbi szomszé
dokról, mint Sajouné és Bouhouhorték. Egyszer még Caze
nave, a postamester is bedugta az orrát az ajtón és Maisen
grosse is, a pék. Eljött Joséphine Ourous, Germaíne Raval
és a gazdag Madame Louíse Baup. Magával hozta komor
náját, Rosalie-t, mert néha ő is látomásban részesül. Beko
pogtat Barringue, a tiszteletreméltó csizmadiamester. Keze
remeg, mint a nyárfalevél. Bőrövvel tiszteli m~ Bernadette
et, melyet ő maga készített reszkető kezével. Az öv porcellan
csatját madonnakép díszíti:

- Itt van a te Hölgyed ! - mondja Barringue.
- De hiszen nem is az én Hölgyem I - mondja Berna-

dette, a rnűvész nagy bánatára.
Ilyen körülmények között a család boldog, hogy Sajouék

parányi kamráeskát engednek át a kislánynak az emeleten.
És Bernadette is örül, hogy kis rejtekében elgondolkoshat.
M0g 'csak három nap telt el a tizenöt nap fénylö szerelme
tes pompájából. Még tizenkettő van hátra, még tizenkettő,

ismétli mindig újra.
Ezen a vasárnapon Soubriousné önmagát múlia r'elül.

Gosos, a mészáros szinte ingyen erőltette rá a szép birkahá
tat. Most a legkitűnőbben készítette el, foghagymával fűsze

rezve. Alig ültek le a mesebelien pompás lakomához•. ami
kor Callet, a rendőr, a szerenceétlenség régi hírnöke lép be
a azobába. .

- A kislány velem jön - dörmögí és a jobb szája sar
kába tolja a pipáját.
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- Tudtam - nyögött fel Soubirous. - Hiszen tudtam
én elejétől fogva, hogy ennek így kell történni... - És a
törvénynek ugyanazt a bosszúálló angyalát látja maga előtt,

aki gyalázatos, hazug rágalmakra vizsgálati fogságba hur
eolta,

- Nem kell félni - nevet Callet. - Ezúttal még nin
csen letartóztatási parancs. A császári államügyész úr csak
~ akarja nézni a kislányt ...

- De hadd egye meg legalább az ebédjét. Monsieur
Callet - könyörög az asszony. Ebben a pillanatban a vilá
gon míndennél fontosabb neki, hogy gyermekét meg ne
fosszák ettől a ritka, pompás csemegétől.

- Csak semmit el nem sietni - bölínt a rend öre. 
Nyugodtan, élvezettel kell enni. A törvény még várhat ...

ne jóindulatú türelme ellenére is csodálkozik, hogy az
elővezetendő vádlott minden eddigi tapasztalat ellenére na
gyon nyugodtan, szinte lustán üríti ki tányérját.

Vital Dutour nem a legjobban érzi magát. Nem evett
semmit, csak egy csésze forr6 bouillont. Amint Bernadette-el'
jelentik félbeszakítja víllásrezzeliiét és azonnal átsiet dol
gozószobájába, Az ablakon kevés világosság szűrődík be az
uceáröl. De a kandallóban négy hatalmas fenyőtusk6 körül
táncolnak, pattognak a lángok. Bernadette még sohasem lá
tott ilyen nagy tuskókat. Az állam a legszebb tüzelőfát adja
hivatalnokainak "termész,etbeni járulék" eimén. Amióta Du
tour annyit szenved súlyos meghülése míatt, Iréasztalát a
kandalló közelébe tolatta. Az ablak a háta mögött világít.
Lornyonjával figyelmesen nézi a lányt, és felszólítja, hogy
lépjen közelebb az asztalhoz. Erről a vidékről származó pro
letárgyermek, egy a száz közül. De azután feltűnik neki,
mennyire szegényes Bernadette öltözéke és hogy nem min
den báj nélküli g-yermekalakját nem annyira ruha, inkább
csak valami mez borítja. Itt van mindjárt ez a capulet is.
Dutour csak rövid ideje él ezen a környéken és nem nagvon
ért a népviseletekhez. azt hiszi, ez csak valami lepel-féle,
amilyent Madrasban viselnek az asszonvok, De annvíra
meefakult már, hogy nem is látszik szegélyénél a díszítés.
Azáltal, hogy kerek arcocskáját mélyen beárnyékolja. meg
ragadó bájt kölcsönöz vonásainak. Szoknvája is formátlanul
omlik le egészen parányi facipőbe bujtatott lábaoskájáig,
Egész alakja szebrász munkájához hasonlít, amelyet a mű

vész befejezetlenül Iélretolt. Köntösének minden redöje,
minden fény és minden áruvék olyan megkezdett. olyan be
fejezetlen, mintha éppen csak jelezve volna. De természete
sen a szeme, a capulet alól kitekintő nagv fekete szeme min
den inkább, mint befejezetlen. A császári Iöüzvéss nem te
het róla, h/l akaratlanul is egy szerelmes szívü asszony te
kintetét ismeri fel benne. Nem egyszer találkozott már a tá-r
gyaléteremben ilyenfajta asszonyi szempárral.Az ilyen nők:
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elszá.ntan,tisztán, örökké éberen védelmezik meg szívüknek
kincsét.

- Tudod-e gyermekem ki vagyok én? ~ kezdi a beszélge
tést a kopaszfejű államügyész. Idegesen ráncigálja elő ka
bátja ujja alul kikeményített késelöjét.

.....,. Hogyne; igen - felelt lassan, megfontoltan Berna
dette, - Monsíeur Callet megmondta nekem, hogy maga a
Procureur Impérial ...

- És azt is tudod, miíéle ember az a procureur impé
cial?

-Bernadette könnyedén az asztalra támaszkodik és fi
gyelmesen nézi Dutourt:

- Hát olyan biztosan éppen nem tudom ...
- Akkor majd elmagyarázom neked, kedvesem. Engem

őfelsége, a franciák császára, valamennyiünk ura küldött
ide. Nekem kell felügyelnem, hogy mínden bűn kiderüljön
és elnyerje méltó büntetését, így például a hazugság és csa
lás is, amelyet valaki embertársaival szemben követ el ...
Tehát tudod most már pontosan, ki vagyok?

- Igen. Ugyanaz, ami Monsieur Jacomet.
- Én sokkal több vagyok Monsíeur Jacomet-nél is, én

az ő feljebbvalója vagyok. Ő megkeresi a bűnösöket és csa
lókat. Azután elküldi őket hozzám. Én pedig kis-zolgáltatom
őket a törvény ítéletének és a fegyháznak. Még ma elvezet
lek téged is kihallgatásta Monsieur Jacomethez. De én téged
nem mint a rendőrbiztos úr feljebbvalója hívattalak ide, ha
nem mert sajnállak. Figyelmeztetni és óvni akarlak. Ha
megmendod a teljes igazságot és okosan viseled magad, ak-
kor találl nem is kell kíhallgatásra menned Monsíeur Ja
eomethez, ettől már megkímélhetnélek. Tehát lássuk csak,
mit tehetek az érdekedben!

A kislány szeme egy nagy-nagy szerétetet védelmez, fi
gyelmesen néz a férfi szemébe és nagyon éber. Dutour kis
sé halkabban folytatja:

- Sok lármát csaptak ebben a városban a te személyeos
kéd körül. Nem zavar ez? Nem félsz tőle? Nagyon komolyan
kérdezlek most téged Bernadette. Holnap reggel is elszaladsz
Massabielle-be?

Bernadette nem vesz erőt magán, hogy máskor olyan
nyugodt tekintete meg ne villanjon.

- Természetes, hogy még tizenkétszer el kell zarándo
kolnom abarlanghoz - f-elel gyorsan. - A Hölgy is kíván
ja és, én megígértem ...

- Tehát itt van ez a bizonyos hölgy - jegyzi meg
Dutour csalódottan, mintha jobbat várt volna a "kislány
tól. - El kell Ismerned, kedves kicsikém, hogy egészen os
toba, tudatlan jószág vagy. Az iskolában te vagy a legross
szabb tanuló. Mi itt ezt is tudjuk. Elismered, hogy az is
kolatársnőid, még a sokkal fiatalabbak is, írásban. olvasás
ban, számolásban és még hittanban is megelőztek?
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- Igaz, uram, nagyon ostoba vagyok.
- Tehát elismered. hogy valamennyi iskolatársnöd oko-

sabb nálad. Gondolkozz csak, gyermekem I Hogy áll akkor
a dolog a felnőttekkel. Hát még a nagytudású férfiakkal,
akik, míndent megtanultak, amit ezen a világon tanulni le
het? Többek között, Pomían abbéról és magamról beszélek.
Ezek a tudós férfiak, akik pedig nyilvánvalóan ismerik az
igazságot, mondják neked, hogy a hölgy, akit te állítólag
látsz, csak gyerekes képzelődés, nevetséges álom ...

Bernadette elmerülve nézi a kandalló párkányán szor
galmasan ketyegő ingaórát.

- Amikor először láttam a Hölgyet - szólal meg -
én is. azt hittem, hogy csak! álom... _

- Látod kislányom, akkor nem is voltál annyira osto
ba . .. És most mégis szembeszállsz okos, tudós férfiak
meggyőződésével?

Bernadette asszonyosan mosolyog.
- Egyszer megtörténhet, hogy igaznak képzeljük az ál

mot. De nem hatszor.
Vital Dutour felfigyel. A válasz találó. A hallucináció

más mint az álom. Mivel az államügyész nem nagy álmo
dozó az Úr színe előtt, ismeretlen területre merészkedik:

- Megtörténhet, hogy az ember ugyanazt álmodja több
ször is.

- De hiszen én nem is álmodom egyáltalán - jelenti
ki Bernadette világosan. - Még ma reggel is láttam a höl
gyet, éppen úgy, ahogyan más embereket is látok. És be
széltem vele, mint ahogy más emberekkel beszélek ...

- Hagyjuk ezt - tereli el Dutour másra a beszédet.
Amint a természetfölötti dolgokra kerül a sor, érzi, hogy a.
vádlott határozottan fölényben van fölötte. - Inkább mondd
el nekem, hogy éltek odahaza, úgy gondolom, hogy megy a
sorotok '"

Bernadette az egyszerű szegények nyiltságával válaszolt.
öt nem befolyásolta semmiféle gőg és nagyzolás:

- Ezelőtt nagyon rosszul ment a sorunk, .nagyságos
uram. Mindig csak millocot ettünk. De tíz nap óta anyám
háromszor egy héten kisegít Madame Milletnél és apa
postahivatalnok Monsieur Cazenave-nál ...

Az államügyész nagy elégtétellel hallgatja ezeket a
felvilágosításokat :

- Szóval, a hölgy némi gyakorlatí támogatáshan is ré-
szesít . .. Mi dolgod van neked Madame Millet-vel ?

Bernadette hosszan nézi Dutourt, mielőtt válaszolna:
- Én nem tudom, hogy érti ezt, nagyságos úr ...
- Nagyon jól tudod te azt, kicsikém. Gondold csak

meg, hogy a törvény őrzői előtt semmi, a világon semmi
sem maradhat rejtve. Eltitkolod előlem, hogy Madame Millet
házában lakol ...
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- Ez nem ~az. Már nem lakom ott. Csak két éjszaka
aludtam nála, a mult csütörtökön és pénteken.

- Mindegy. Lourdes egyik leggazdagabb és legelőke

lőbb házának vendége voltál. A hölgyed nélkül aligha jut
hattál volna valaha is oda.

Bernadette olyan heves mozdulatot tesz a fejével, hogy
capuletje hátrahull és sötét hajának választéka előbukkan.

- Madame Millet jött értem. Anyámtól kért engemet,
hogy nála lakhassak. Megtettem. hogy örömet szerézzek ne
ki, nem a magam kedvéért. Hiszen nekem nem szerzett külö
nösebb örömet. ..

- És a fehér selyemruha ? - kérdezte élesen az inkvi
sítor.

- A fehér ruhát nem viseItem. - Ott lóg most is Made
moiselle Latapie szekrényében.

A császári államügyész feláll. Karosszékét hátratolja.
- Vigyázz magadra, Bernadette! Látod, az igazság őrei

mindent tudnak! Tudnak az ajándékokról is, amelyeket ne
ked és a szüleidnek küldenek. Ha a bíróságnak az a gondo.
lata támadna, hogy a te hölgyed csak nagyszerű, agyafúrt
üzleti számítás, akkor elvesztél... De én a kezemet nyujtom
neked és meg akarlak menteni. Még attól is megkíméllek,
hogy Monsieur Jacomet kihallgasson. Hiszen ez már az első

lépés a börtönhöz. Olyan könnyű az, amit tőled kívánok.
Semmit sem kell letagadnod. visszavonnád. Csak azt az
egyet ígérd meg nekem, hogy engedelmes leszel, mert én va
gyok a törvény, amely fenyeget ...

- Ha tehetem, akkor engedelmes leszek, nagyságos Úr
- mondja Bernadette rendíthetetlenül.

- Hát akkor most add a kezed, hogy nem mégy többé
a sziklabarlangba.

Bernadette visszakapja a kezét, mintha tüzes vasat érin
tene.

- Ezt nem igérhetem meg, uram. Hiszen teljesitenem
kell a Hölgy kívánságát.

Vital Dutour alsó ajka előrebiggyed:

- Tehát eltaszítod magadtól az én segítő kezem! Gon
dold meg jól a dolgot! Utoljára figyelmeztetlekI

Bernadette kissé lehajtja a fejét. Arca enyhén kipiruL
- Még tízenkét napon keresztül oda kell mennem a

sziklabarlanghoz - suttogja.
Az államügyész csodálkozva tapasztalja, hogy csak nagy

nehezen tud uralkodni magán.
- Végeztünk egymással! Tovább nincsen szükségem

rád! - kiáltja emelt hangon. - A vesztedbe rohansz ...
De amikor Vital Dutour egyedül marad, elszégyeli ma

gát. A tárgyalóteremben hozzászokott fölényének olcsó győ

zelmeihez, Ott többnyire letört, megalázott emberekkel van
dolga, akik irgalomért könyörögnek. - Én most a kezemet
nyujtom magának, hogy megmentsem I - hányszor használ-
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ta már ezt az ügyészhez illő Irázist és még sohasem mondott
esődöt. Ilyenkor a vádlott azt hiszi, hogy kitüntették és
könnyek árasztják el a szemét. De ez a lány egyetlen. könny
cseppet sem hullatott. Fenyegetés és a segítség felajánlásá
nak százszorosan kipróbált méregkeveréke ellenére is hajlít
hatatlan maradt. És ami még rosszabb: ahelyett, hogy a lányt
rabolta volna meg biztonságától, Bernadette vette el tőle az
ő biztonságát. Ennek a következménye valami unott, erköl
csi utóíz, amelyet saját életének hirtelen átlátása kelt ben
ne. Dutour perceken keresztül világosan érzi, hogy amikor
ennek a kiéhezett teremtésnek szemére lobbantotta érdek
hajhászását, ez a vád őrá magára hullott vissza. Mert hiszen
mi más az úgynevezett karrier, mint ravasz, haszonleső üzlet
az éppen uralmon levő irányzattal? Különös, ennek a leány
nak van valami védelmeznivalój a : ha csak egy puszta agy
rém is. És éppen ezért az agyrémért szilárdabban helytáll,
mint én az érzeményeimért. Akit én védelmezek. azzal nin
csen semmi kapcsolatom. Ma Napoleonnak hívják, tegnap
Lajos Fülöpnek, holnap talán ,egy Bourbon kerül sorra vagy
valami cselszövő ügyvéd. Az állam, hahaha, az állam...

Dutour ijedten áll meg a tükör előtt. Alantas pofa vigyo
~ rá, rosszkedvű papír-arc, a középen duzzadt, fényes nát
hás orr. A császári főügyész most valóságosan nyelvét nyujt
ja tükörképére. Azután megvigasztalódik : .Jaeomet majd el
intézi, Jacomet durvább és kérlelhetetlenebb, mínb én vagyok.

Ezzel a bizakodással a szívében nyeli le az orvosságot és
fekszik az ágyba.

Bernadette első, sikeres összecsapása után az államhatá
lommai, a templomba menekült. Ott, egy sötét sarokba rej
tözve, sokkal inkább biztonságban érzi magát, mint odahaza. .
Nagyon fél Jacomet-től, aki valamikor olyan kérlelhetetlenül
üldözte az édesapját. De a rendőrfőnök nagyon jól tudja, ho
vá rejtőzött. Személyesen vállalta a lány megfigyelését. Ami
kor vecsernye után Bernadette a templomjárók sűrű töme
gében kioson a kapun, Jacomet nagyon barátságosan lép oda
hozzá és atyailag megveregeti a vállát:

- Arra kell, hogy kérjelek, kedves gyermekem, térj be
hozzám egy pillanatra. Nem fog sokáig tartani.

Ez nem letartóztatás, hanem seives meghívás. De mégis
azonnal összeszaladnak az emberek kettőjük körül. Berna
de#te látszólag egészen egykedvű. Lucille nénije ott áll mel
lette. őt kéri meg, hogy értesítse a szüleít. De a tömeg ellen
ségesen nézi a rendörbíztost. Gúnyos kiáltások hallatszanak.
~ A gyerekeket kínozza, de azt nem bánja, ha éhenhalnak!
- Hangok sziszegnek: - Vigyázz, Bernadette, tartsd a szá
dat! Úgy látom, a dutyiba akarnak dugni ...

A rendőrbiztos ir()dájaés lakása a Cénac család házá
nak földszintjén kapott helyet. Cénaeék, éppen úgy, mint a
Lafíte, a Millet, a Lacrampe, a Baup család Lourdes partieí-
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usaí közé tartoznak. APlace Marcadale-ra nyíló ház első

emeletét J. B. Estrade, az adóhivatal igazgatója bérli. Közös
ház.tartástvezet vénkisasszony húgával. Estrade megkérte
szomszédját, Jacomet-t, hogy jelen lehessen Bernadette ki
hallgatásán. Dozous memoranduma és húgának rajongása,
aki részt vett Bernadette utolsó útján a sziklabarlanghoe, fel
ébresztette, bár erős ellenszenvvel vegyest, az érdeklődését.

Mint nemzetgazdász és igazi irodalombarát egyáltalán nem
lelkesedett az ilyen okkult különcködésekért, De most ott ül
a nagy, fekete viaszosvászonnal bevont és fehér porcellán
szögekkel kivert, látogatók számára fenntartott karosszékben,
arnikor Jacomet áldozatával belép az irodába. Az egyablakos
szoba berendezése nem több, mint 'a karosszék, az irodai
Irösztal, két iratszekrény, egy papírkosár és a köpőcsésze.

Összesen csak két ülőhely akad. Igy hát Bernadette nem ül
het le. Jacomet meghegyezi a ceruzáját, maga elé. készíti a
fogalmazópapírt, majd megkezdi a kihallgatást a régi minta
szerínt:

- Hogy hívnak?
- Hiszen tudja a nagyságos úr.
Bernadette azonnal megrémül a saját válaszától. Már

.tudja, milyen hatást váltanak ki az ilyen igaz megállapítások.
Ezért sietve teszi hozzá:

- Az én nevem Bernadette Soubirous ...
A rendőrbiztos leteszi ceruzáját és atyai hangon jelenti ki:
- Kedves Bernadette, te aligha tudod, ml történik itt

tulajdonképpen. Lásd, ezzel a ceruzával itt feljegyzek erre
a papírosra mindent, amit vallasz. Ebből lesz azután az, amit
mJi jegyzőkönyvnek nevezünk. Ez a jegyzőkönyv ~y része
lesz majd az aktacsomóknak, amely Bernadette Soubirous
nevét viseli. Nem valami kellemes dolog, ma pauvre petite,
ha valakinek aktaesomója van. Tisztességes embereknek,
míndenekelött fiatal lányoknak nincsen aktacsomójuk a
rendőrségen. De hallgass csak tovább! A vallomásodat még
ma este elküldöm őméltóságának, a tarbés-i prefektusnak.
Massy báró hatalmas, szigorú úr és jó annak, akinek nincs
semmi dolga vele... Remélem. most már érted. míröl van
sző, Nos, ennek örülök. Hány éves vagy?

- TIzennégy, nagyságos úr.
Jacomet abbahagyta az írást.
- Mit mondasz? Azt hiszem túl zol. .'
- Nem, nem, hiszen már a tizenötödikben vagyok.

És még most sem végezted el az iskolát! - sóhajtott
fel a rendőrfőnök. - Nehéz soruk van veled szegény szüle
idnek. Inkább láss hozzá, hogy míelőbb segítségükre lehes
sél. Mit csinálsz otthon?

- Semmi különöset. Mosogatok, krumplit hámowk,
gyakran én vigyázok akisöcséimre...

Jacomet elhúzza székét az íróasztaltól és most egészen
szembe fordul a vádlottal : .
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- És most, kedves gyermekem, mondd el nekem rész
letesen, mít láttál Massabielle-ben ...

Bernadette keresztbeteszi elől a kezét, ahogyan minden
parasztasszony és proletárasszony teszi széles e világon, ha
a kapu előtt megbeszélik egymásközt a napi eseményeket. Fe
je kissé balválla felé hanyatlik és mereven néz a rendőrbíz

fus papírjára. Látja, hogy beszédközben sietve sorakoznak
rajta egymás alatt a sorok, Különös, hogy a gyakori ismétlés
miatt elbeszélése már simán és gépiesen ömlik.

- Ez aztán bolond história - bólintott a végén elisme-
rően Jacomet. - Éls ismered te azt a hölgyet?

Bernadette tágranyílt sezmmel néz a férfira:
- Nem, természetes, hogy nem ismerem.
- Különös hölgy lehet az! Olyan szép ruhája van és

mégis örökké ott tanyázik, ahol Leyrisse a disznait őrzi...
Milyen idős lehet körülbelül?

- Tizenhat vagy tizenhét éves .
. - És azt mondod, hogy nagyon szép?

A lány erre a kérdésre görcsösen szívéhez szorítja a kezét:
- Ö, szebb, mint minden ezen a világon!
- Mondd csak Bernadette, bizonyosan emlékszel Made-

moíselle de Lafite-re, aki néhány héttel ezelőtt ünnepelte az
esküvőjét. A te hölgyed még nála is szebb?

- Össze se lehet hasonlítani, nagyságos úr - nevet Ber
nadette, olyan képtelenségnek tartja ezt az egybevetést.

- De a te hölgyed, kedves gyermekem, mozdulatlanul
áll, mint a szobor a templomban.

- Nem igaz! - kiáltott fel Bernadette sértődötten. 
A hölgy egészen úgy viselkedik, mint bárki más, mozog, kö
zelebb jön, beszélget velem, köszön míndenkínek, sot még
nevet is. Igen, még nevet is ...

Jacomet ötágú csillagot rajzol a jegyzőkönyvre. Fel sem
néz művészí munkája közben, de kissé változtat a hangján:

- Egyesek azt állítj ák, hogy a hölgy titkokat is bízott
rád ... ?

- Igen, valamit mondott nekem, amit csak nekem szánt,
de ezt nem mondhatom tovább ...

Még nekem vagy az államügyész úrnak sem?
Még a nagyságos úrnak vagy az államügyész úrnak

sem.

tőled?

De ha Vauzous nővér vagy Pomian abbé követélné

Akkor sem mondhatnám meg...
És ha Rómában maga a Szentatya követélné tőled?

, Akkor sem. De a Szentatya sohasem követélné tőlem

ilyesmit ...
A rendőrbiztos ránevet Estradera. De Estrade csak né

mán ül a. helyén, térde között cilinderével. kezében sétabot
jával.

- Makacs kis jószág, ugyebár? És most még valamit
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kérdezek, ma petite! Mit szélnak a szüleid a dologhoz? El
hiszik?

Bernadette sokáig nneghányja-vetí a választ, tovább,
mínt a többit:

- Azt hiszem, hogy a szüleim nem híszík v-- jelentette
ki végre habozva.

- Nos látod! - mosolyog Jacomet még míndig atyailag.
- És én elhigyjem, amit még a szüleid sem akarnak elhinni?
Ha a te hölgyed igazi hölgy volna, akkor a többiek is látnák.
De így akárki előállhatna és mondjuk elmondhatná, hogy
míndennap, alkonyatkor egy titokzatos kéményseprő jelenik
meg a szobájában és különös utasításokat suttog a fülébe,
amelyeket nem árulhat el senkinek. Ez is csak olyan hatást
tenne az ostoba emberekre... Igazam van? Nos, felelj, Ber
nadette...

De Bernadette fásultan hallgat a rendőrfőnök úr szelle
measégéhez. Jacomet ll..!0nban elhatározza, hogy áttér azokra
az apró és mindig bevalt fogásokra, amelyekkel a kis csirke
fogókat szekta vallomásra kényszeríteni. Most már egyenesen
támadott:

- Ide figyelj, Bernadette! Most felolvasom neked a val
lomásodat, hogy te ígazolhassad a helyességél. Utána a jegy
zőkönyvet mindjárt elküldöm a prefektus úr őkegyelmességé

nek. Hallgatod?
Bernadette egészen közel lép az íröasztalhoz, hogy egyet

len szó se kerülhesse el figyeimét. A rendőrbiztos a Iegközö
nyösebb, hivatalos hangon olvassa sorra a mondatokat. El
érkezik a hölgy külsejének leírásához:

- Bernadette Soubirous kijelenti, hogya hölgy kék
fátyolt és fehér övet viselt ...

- Fehér fátyolt és kék övet! - vág közbe azonnal a
kislány.

- Lehetetlen! - kiált Jacomet, - Ellentmondasz ma
gadnak. Ismerd el, hogy fehér övről beszéltél.

- Bizonyosan tévedett írás közben a nagyságos úr 
jelenti ki Bernadette nyugodtan.

Sokkal kitünőbb tapasztalatokat gyűjtött már ezzel a lép
vesszővel, semhogy mindjárt kezdetben feladta volna a küz
delmet. Tovább halad a rögös, hepe-hupás út. A vádlott fe
szülten figyel.

- Bernadette Soubirous az állítja, hogy a hölgy k~

rülbelül húsz éves.
- Én ezt nem állítottam. A hölgy tizenhét éves sincsen.
- Tizenhét éves sincsen? Honnan tudod? Ki mondta

ezt neked?
- Ki mondhatta volna? Hiszen csak én egyedül látom.
Jacomet gyors pillantást vet Bernadette-re. Azután hosz

szabb, helyesebb felolvasott saövegrész után harmadszor ifi
szerencsét próbál:
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- Bernadette Soubirous azt állítja, hogy a hölgy éppen
olyan, mint a Szerit Szűz szobra a plébániatemplomban.

Erre már a kislány megharagszik és hevesen dobbant a
lábával:

- Én nem mondtam ilyen ostobaságot, nagyságos úr!
Ez hazugság. A hölgynek nincsen semmi dolga a templomi
Szűz Máriával.

Jacomet fel ugrik, most már a másodfokú kinzásokra tér
át, amelyeket vallatásoknál alkalmazni szokott..

- Most már eléz volt! - üvölti, - Ne hidd, hogy játsz
hatsz velem. Itt az íróasztalom fiókjában őrzöm az. egész igaz
ságot. Jaj neked, ha hazudni merészelsz. Csak az őszinte val
lomás segíthet rajtad. Nevezz meg nekem mindenkit, akik
~Y követ fújnak veled! Hiszen úgyis ismerem őket .

- Nem értem, mit kíván tőlem a nagyságos úr .
Jacomet már szántszándékkal szabadjára ereszti haragját.
- Ha nem érted, akkor majd megmagyarázom. Bizonyos

személyek, akiket nagyon jól ismerek, rávettek téged, hogy
mindenkivel igyekezzél elhitetni ezt az ostobaságot a jelené
seidről. Biztosan negy nehezen verték bele a szegény, buta
fejedbe és most papagájmódra fecseged szünet nélkül beta
nult mondókádat. Azt hiszed, talán nem győződtem meg róla
IIZ imént, hogy betanultad? ...

Bernadette már ismét uralkodik magán.
- Kérdezze csak meg Jeanne Abadíe-t, nagyságos úr,

hogy vajjon akárki is rávett valamire. Ő velem volt legelő

ször ...
- Nekem végeredményben nagyon mindegy, hogy val

lomást teszel-e vagy a tömlöcbe vettenek, ma petite - mond
ja Jacomet. Kézen fogja a lányt és odahúzza az ablakhoz.

- Mit látsz odakinn?
- Sok, sok ember áll a ház előtt, nagyságos úr - mond-

ja Bernadette.
- És ez a sok-sok ember sem segíthet rajtad, ha még

sseretne is, kedvesem. Mert az. én házam előtt három csend
őr is áll. Látod őket? Ott várakozik d' Angla őrmester úr Bel
hache-sal és Pays-vel. Csak a parancsomra várnak, hogy té
ged elvezessenek. Tehát ne légy ellensége sajátmagadnak,
Bernadette. Dutour államügyész úr parancsolta neked, hogy
ne menj többé Massabielle-be. Jelentsd most ki Monsieur
Estrilde mínt tanú előtt, hogy engedelmeskedsz a parancsnak.

- Meg kell tartanom az igéretemet - suttogja Berna
dette.

Most először és egyetlenegyszer az egész kihallgatás fo
lyamán közbeszól J. B. Estrade is:

- A rendőrbiztos úr csak jót akar neked, gyermekem
- figyelmezteti. - Hallgass rá és igérd meg, amit kíván.

Bernadette gyors pillantással méri végig az idegent.
Azonnal látja: ennek az embernek nincsen megbízatása, hogy
beleavatkozzék az ő keserves küzdelmébe. Tehát nem is mél-
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tatja válaezra. De Estrade hirtelen elszégyeli magát, mintha
rendreutasitották volna.

- Hívjam a csendőröket ? - kérdi Jacomet.
Bernadette ujjai görcsösen fogják át kis tarsolyát:
- Ha a csendőrök elvezetnek, én nem tehetek ellene

semmit - mondja. .
Ez még nem minden - folytatja kínzását a rendőr

biztos. - Az apádat és az anyádat is becsukatom. Mit bánom
én, ha akkor éhen is vesznek a kistestvéreid. Az apádat
egyszer már, jelentéktelen kis gyanú miatt őrizetbe vették.
És most, amikor ilyen hallatlanul nagy csalásról van szö ...

Bernadette olyan mélyen hajtja le a fejét, hogy senki
sem láthatja az arcát. Percekig tartó hallgatás. Jacomet már
a harmadfokú kinzásokhoz nyúlt. Eltart egy ideig, amíg hat
ni kezd. De mielőtt még a kislány válaszolhatna. halkan ko
pogtatnak az ajtón. Először,· azután másodszor.

- Szabad! - nyíkorogja a rendőrbiztos. örül, hogy kis
időt nyert. Az ajtóban felbukkan Soubirous magas alakja.
Bizonytalanul, minden méltóságából kivetkőzötten áll a kü
szöbön, Sapkáját egyre forgatja a kezében. Szemében fojtott
aggodalom és hirtelen fellobbanó dacos tiltakozás váltako
zik. Talán ivott, hogy fokozza bátorságát, de nem eleget.

- Az ördögbe is, mi keresnivalója van itt, Soubirous?
~ kiabál rá Jacomet.

Soubirous nehezen lélekzik és Bernadette felé nyujtja a
kezét:

A gyermekemet akarom, az én szegény gyermeke-
met . .. - Jacomet egyszerre ismét nyájasabb lesz.

- Ide figyeljen, Soubirous. Véget kell vetni annak a
disznóságnak a sziklabarlangnál. Nem tűröm tovább. Már
holnap abba kell maradnia. Megértett?

Francoís Soubirous két kezével veri a mellét, hogy csak
úgy döng belé.

- Isten a tanúm, rendőrbiztos úr, nekem sincs forröbb
vágyam, csakhogy végre abbamaradjon. Hiszen az én Louíse
om és én is tönkremegyünk ebbe a szerencsétlenségbe.

Jacomet összerakja az írásait.
- A lány még kiskorú - dörmögi. - Maga mint az

édesapja felelős érette. Csak az iskolába engedje, sehol má
sutt nincs keresnivalója. Ha másként nem lehet. zárja be
odahaza. Mert ha nem, akkor én csukom be magát, vala
mennyiükkell együtt, erre megesküszöm. Éppen elég okom van
rá. Mostantól kezdve a legszigorúbb megfigyelés alatt tartom.
És most menjenek Isten hírével mind a ketten! Soha többé
ne mutatkozzanak a színem előtt!

Bernadette az apja mellett kilép a Cénac házból. Fejét
még mindig lehajtja. Szorosan összeeárja ajkát. Itt nem akar
sírni, csak majd odahaza, a kicsi kamrában. A tér feketéllik
az emberektől. Sötét suttogás hullámzik körülötte:

Ne engedj, Bernadette ... Bátran keresztülvágtad ma-
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gád.'. Hiszen semmit sem tehetnek ellened... - De Bernadette
csak az apja panaszos hangját hallja, míg ünosúntalan ismétli:

-'- Látod, ezt köszönhetjük neked, gyermekem, ezt a
botrányt ...

A Rue des Petites Fossées-ban már csak a leghűségeseb

bek várnak níjuk. Élükön Antoine Nicolau halad.. Kezében
furkósbotot lendít:

- Kihoztalak volna, Bernadette, becsületemre ...
Bernadette alig veszi észre lovagját. Nagyon szenved, lé

lekzete egyre rövidül ...

- Nos, szomszéd, mi a véleménye? - kérdi a rendőr-

biztos az adóhivatali igazgatót.
Estrade megdörzsöli a homlokát, mintha a feje fájna:
- Ez a kislány nem hazudott - mondja végre röviden.
Jácemet nevetése mély, mínt a basszuskulcs hangjai:
- Ebből is látszik, milyen együgyű és hiszékeny a mi

laikus közönségünk. Nem emlékszem, hogy valaha is a leg
elvetemedettebb bűnözők között találkoztam volna ilyen ra
vasz, éleseszű, akaraterős teremtéssel, mint ez a kislány. Nem
vette észre, milyen raffináltan fontol meg minden választ és
hogyan számítja ki előre a következ.ményeket? Egyetlen egy
szer sem esett bele a felállított csapdába. Tisztelet, becsület,
el !rell ismernem, hogy az utolsó pillanatig tartotta magát.
És ha az édesapja nem jött volna, magam sem tudom, ho
gyan húzom ki magam ebből a kellemetlen helyzetből...

Estrade vállatvont:
- És ugyan mi haszna van abból, ha tovább folytatja

ezt a veszedelmes csalást?
- A siker, kedves barátom, a tetszésnyilvánítás, a sze

rep, amelyet játszik, egészen eltekintve az ajándékoktól. Az
emberi lélek nekünk, a rend őreinek nem túlságosan nehéz
rejtvény .. , Egyébként mi a véleménye, a szentek mind ilyen
tapasztaltan és ravaszul viselkednek a rendőrség színe előtt,
mint a mennyországnak ez a kis szélhámosa?

- De kedves jó szomszéd úr,' ki beszél itt mennyország
ról és szentségről? Az Isten szerelméértl Legkevésbbé ez a
kislány! Szi1árd meggyőz.ődésem, hógy nem is töri a fejét je
lenésének különösségén. Úgy fogadja, mint természetes
adottságot. Élménye mélységesen megrendítette és éppen
ezért rendít meg másokat is. Ez az, amit átéreztem ebben az
órában...

Jacomet rendőrbiztos elnézően mosolyog.
- Kedves jó szomsséd uram. maga nagy szakértő az

adókban, én meg a rendőrség embere vagyok. Maga mélyen
belelát az ország pénzügyi politikájába. Én meg belelátok az
itteni kisemberek lelkébe. És ami ezt a szerény pszicholó
giát illeti, bátran megbízhat az öreg Jacometben.

Juhász Vilmos fordítása.
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HORVÁTH BÉLA:

VERSEK

A DALNAK VÉGE ...

A dalnak vége, minden hasztalan,
Már nincsen [ajszavam,
Égő szemembe tettem én hamút
És várok, mínt a régi vértanúk.

Csak arra várok, égjek a tűzön,

Minden barátom élűzöm.

Vad kínomat ne lássák emberek.
Se angyalok, ha innen elmegyek.

Gonosz világon voltam hontalan,
De megadom magam.
S mint rossz örvényben hörg a rossz úszó,
Úgy hördül bennem ez a búcsúszó.

Ki megfagytál a népek tavaszán,
Isten veled, hazám!
Minden reményem végkép odavan,
A dalnak vége, minden hasztalan.

Leválok a világról, mint levél.
Jaj, megbünhődtem mindenért.
De minden sebemet eltakarom,
se bánatom, se átkom, haragom.

Már nem köt ide semmi kötelék,
Isten veled, te nép!
Nem voltam itten élve-halva jó,
Az én dalom nem volt ide való.

Holtomban ne Isemlegessetek,
Ha semmi sem leszek,
Ha perladok a paJtt~ó tüzön
És hozzátok már nem lesz több közöml
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VESZPRÉM ELőTT

Az országúton hársak lengenek.
A lágy sötét a mellemen dorombol.
S a barmokat a vézna gyermekek
Már terelik a tüskés Gulya-dombról.

Az út végében Veszprém vesztegel.
A tornyok égbe fúrják ujjukat.
Az én városom sohse veszhet el,
Mert itten minden ég felé mutat.

Harangokzúgnak, bóbiskol a néne,
Bütykös ujjával most vetett keresztet,
Békesség költözik szegény szívébe
S pihegve alszik, píllája se reszket.

Ragyognak fönn a forró csillagok,
Aludjatok, esendő nénikék,
A forradalmi csóva én vagyok
És fölgyujtom a rabság éjjelét.

Mert itt kezdődött égi büszkeségem,
A dombon én is disznókat tereltem.
Tapostam itt a hűvös, fürge Séden
S lóbáltam ostort gyönge kis kezemben.

Igy lettem, Veszprém, virrasztó szerelmed,
Igy lettem a te égi silbakod,
Ne féljetek: az egekig emellek,
Ti sze~ények,örökké itt vagyok I
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IJJAS ANTAL:

BALLA BORISZ
(ARCKÉPVÁ.lLAT)

Ez a Franciaország több volt, mint Páris s a Iranera vi
dékekről és a francia múltból is több volt, mint amit a ma
gyar köztudat eddig számontartott belőle. Balla Borisz
új élményeiben a forró Földkösí-tengeri szél járt az. édes
és aszkétikus délfrancia tájak felett, vagy történelmi apátsá
gok sárga barokk. épülettömbjei aludtak fáik között. A Loire
menti templomtornyok harangjai széltak. Valamelyik francia
város felett aranyban állt az édes francia alkony. A magyar
Irodalmi és szellemi köztudatban idáig csupán az ismert, a
régi francia vonal szerepelt: XVIII. századi felvilágosodás,
francia forradalom, annak szellemi eszményeit továbbter
jesz.tő romantikus irodalom, naturalizmus, az érzéklet vilá
gát,' vagy ösztönök démonját kifejező francia líra és modern
francia irodalom. Az a Franciaország, amit Balla Borisz mu
tatott meg az egyik egyoldalúsággal szemben egy másik egy
oldalúsággal: az. a Franciaország volt, ahol a forradalom
előttizárdákbanmég tovább élt a misztika s ennek lelke tíss
tán villog még a forradalom alatti kivégzésekben, majd pedig
később 'egy bízonyos francia lelki típus és néhány mísztíkai
közösség. Itt az 1200 éves kereszténység hatása alatt alakult
francia táj még' mindig épen őrzi Szent Johanna hagyomá
nyiait, s ma is jelentkezik néhány íróban. Egyszóval és ro
viden: a keresztény és misztíkus nyugat ébred Balla Borisz
írásaiban. Ezek kezdettől 'fogva egy körötte induló irányra
hatottak és váltak annak igazitóivá.

S megjelentesZlmei világának egén s válott annak hosz
szú ideig középpontjává a normandiai Martin Teréz, a kor
szentje, aki alig tett életében mást, mínt egy normandiai
karmelita-kolostor hideg folyosóin, celLáiban és templomában
járt-kelt, imádkozott, néha folyosót sikált s szerte az egész
vílágon dömok épültek emlékezetére. Nem közönséges ön
állóság és bátorság kellett ahhoz, hogy akkor éppen 6t akar
ja valaki egyéniség eszménnyé tenni a magyar glóbuszon.

IV.

Ezzel a szereppel egyidöben jelent meg aránylag rövid
közzel elválasztva egymástól két regénye, a Früegeni Le
genda és Niczky Növendék.

A Früegeni Legendában benne van a fiatal író első re-
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gényének minden vakmerősége s ami színtén az első regé
nyek sajátja: az író egész egyénisége és eszmevilága. Vagy
inkább: életnézéte és problémái.

Valaki felérkezik az alpesi üdülőhelyre. Fiatal, disztin
gvált ember. Az élete külsőleg már rendben van, van pozící
ója, felesége, társadalmi helyzete; de sajátmaga számára is,
környezete számára is van benne valami megoldatlan kérdés:
az a homályos elégedetlenség, amivel hivatala felé, társadalmi
állása felé van, jövője felé, ami vár rá s azok lelkivilága
felé, akik közvétlenül körülveszik. De anélkül, hogy tudná,
mindenekelőtt önmagával elégedetlen. Itt az Alpok magassá
gában, ahol állandóan köd van vagy eső, a köd lágy szürke
ségén és az eső nedvességén is átszivárog hozzá valamiféle
lelki uUraviolasugárzás: a magasságok spirituális hangulata.
(Az akkori összes kritikák kiemelték e hangulat érzékelteté
sének finomságát s rendkívüli írói eszközeit. Valóban, ennek
a regénynek mindenekelött ez máig is maradandó értéke.)
Ez a sugárzás' hozza valami különös módon megzavart és
oldott állapotba lelkének egész helyzetét, amikor találkozik
valakivel. A Iínom asszonyi lényből a szláv származás a
sorstól való megviseltség bája árad, valami megnevezhetet
len vonzás, az 'Olyan léleké, akinek alkata mintegy a valóságon
túli dolgok felé van elsősorban beállítva, ezen. az egyénisé
gen, ezen az asszonyi esendő egyéniSIégen elömlik az a báj,
amit a magas hegyek közt élő egyik szerzetes így nevez meg
a főhős előtt: "sourire chrétien", keresztény sugárzás. Való
ban az. A két ember vonzalmából természetesen semmi sem
lehet, a férfinek felesége van, az asszonynak valakiie; s el is
kell, hogy tűnjék a férfi elől. - Érzi a férfi, hogy azokból
a romokból, ahova érzelmi élete jutott', megpróbál magának
felépíteni egy lelki jövendőt. Ez súlyos kataklizmát jelent
eddigi egész világával, még feleségével szemben is. A meg
oldás, ahova az író e fiatalkori első könyvében eljut,
egy ponton érezhetően hiányos, A regény a kegyelemről szól
s úgy tűnik fel, mintha nemcsak ennek a csodálatos princi
piumnak "ubi vult, fiat" működését akarná megmutatni,
hanem mintha azt hirdetné, hogy a kezyelemmel érintke
zésbe lépni egyúttal alkatnak is dolga. Viszont még dogma
tikai szempontból is jelentős volt egy olyan alkotással való
kísérlet, amely pontosan arról a principiumról szól - a kegye
lemről - amelyet a transcendentáliáktól, mint nemlétesők
tól elfordult irodalom a maga anyagából annyira kíiktatott,
hogy végül íróknak és olvasóközönségnek egyaránt sejtelme
sem volt róla, mint a fennálló világban mégiscsak létező s
az emberi életre a maga csodálatos eszközeivel ható prinei
piumról. A modern katolikus francia irodalom ezt a príneí
plutnot műveíbe belevonta; a legnagyobb mértékben és ha
tással természetesen Claudel a maga korok felett álló és
áradó mísztérium-drárnáival. Ennek a francia irodalomnak
kétségtelenül volt Balla Boríszra hatása, de ez csak olyan

I
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öntudatra ébresztő megmozdítás volt, mint amilyen a Baude-
laire-é és Verlalné-é Adyra.

A Früegeni Legenda egyelőre inkább az irodalmi világ
ban, az irodalmi életben résztvevők között keltett feltünést.
A tovább folytatódó novellák és tanulmánycikkek már szé-
lesebb közönségréteg figyeimét is megmozgatták. Az elég
zártnak mondható katolikus közönségrétegek felé kultúrpolí
tíkai szempontból eléggé meg nem becsülhető volt 1929-től,

30-tól kezdve a Magyar Kultúra akkor új fiatal szerkesztójé
nek, dr. Nyisztor Zoltánnak cselekedete, amellyel Balla Bo
risz írásainak és a már néhány őhozzá csatlakozott fiatal nak
a jelentős folyóirat hasábjain teret adott. Ezzel nevük és új
gondolataik továbbterjedésének, a spirituális Franciaország
és modern katolikus irodalom megismertetésének, a misztika
életértékelés és életstílus hirdetésének, azután egy éles tár
sadalom- és kultúrakritikának: igen előkelő fórumot bizto.
sított és hivatalos egyházi részről is a maga szeméilyével s
ha kellett rokonszenveis és bátor kiállásával : bízonyos szánk
cíonálást is adott. Hogy a legnagyobb példányszámú és a
mögötte álló hatalmas rendnek és egyéniségnek P. Bangha
Bélának működése révén vezetőszerepet betöltő katolíkus
folyóirat hasábjaira vette ezeket az írásokat és ieszméket, an
nak a modern magyar katolikus irodalom fejIődésénekl ese
ményei között irodalomtörténeti [elentösége van. Ezt mindkét
részröl: később sem és semilyen véletlen rövid ideig tartó
ellentétek miatt sem feledték el.

A Magyar Kultúra hasábjain jelent meg felismero kriti
ka Balla Borisz ragyogó művészetű regényéről, a Niczky Nö
vendékekről is, amely könyv azóta négy kiadást ért el.

A Niczky Növendékben már sokkal határozottabban a
kegyelemnek a világi élet erőin át való jelentkezése a téma.
A regény höse fiatal katonanövendék. a banális kamasz-tő

megtől elütő típus, ideges, büszkén érzékeny alkat. De az,'
hogy felneszelt az evilági valóság k~egeinát neki küldött
titkos mAgi jelekre, az nála sem pusztán alkati adottság, an
nak oka és tényezője van; egy fínom asszonyi léleknek, any
jának ráhatásaí és imádsága. Van valami megdöntőerejű ab
ban, hogy az a kegyelem, amellyel a Niczky növendéknek
dolga van, milyen erővel szövődik bele sorsába. Lezuhan és
meghal, mielőtt elkövethetné Forstet bárónővel a bűnt, amit
bironyáraelkövetne, mert fiatal és szerelmes s a szerelern és
magány erői végzetesek körülötte. A Niczky növendék már
igen nagy feltűnést keltett; a magyar irodalom egy klassziku
san szép ékszerrel gyarapodott. Írójának személye és eszme-
világa mellett ekkor már más egyéniségek és programmok is
keresték a kapcsolódást és egy fiatal mozgaíom hovatovább
nemcsak készült indulni, hanem folyóiratok hasábjain el is
indult.

Nemcsak a középkori és karmelita misztika szélesebb kö
rök számára VMÓ közismertebbé tételéről volt szó, hanem a
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magyar társadalom eszményeinek világáról is, nemcsak mú
vészi alkotásokról, hanem arról is, hogya magyar katolicis
mus, miután sokáig kizáróan a német katolicizmus egyesület
seervezésí eszményeinek hatása alatt állott, most ismerje
meg a nyugati-latin katolicizmus szellemét. a francia spiritu
alizmust is. S a szocíális kérdések ugyanakkor elementáris
erővel nyomultak előtérbe. A fiatal katolikusok az akkori
forrongó politikai idők sodrában (30-as évek eleje) termésse
tesen politikai harcokba is keveredtek, ellentétes csoportok
keletkeztek, folyóiratok, s egy-két esztendeig zajos, tempera
mentumos párviadalok is folytak. Ez a mozgalmak fiatalságá
val és eszmei forrongásával együtt járt.

A 30-as évek kezdete volt, a magyar társadalomban le
folyó nagy lelki átalakulások elindulása, politikai válságok;
az 1931-től 1935-íg terjedő viharos öt év. Ebben az időben je-
lent meg az előző években írt legjelentösebb tanulmányaiból,
cikkeiből összeválogatott valóban reprezentáns kötete Balla
Borisznak, a "Lélek útjai". Néhány mutatvány és részlet [e
lent meg abból a készülő regényéből is, ami később "A meg
sebzett' eimén jelent meg. Balla Borisznak ez a nagysítlű al
kotása lassan íródott, folyóiratait átadta barátainak, őmaga

"nyugati vándorként" már ismét útnak indult, autóján több
ször beutazta Európát, s figyelt életet, országokat, társadal
makat,

"A megsebzett" aztán megjelent, háromévi hallgatás
után, s mi elolvastuk. Várakosásunk igazolódott: a legszebb
és legmerészebb alkotás volt. Nagy mű.

V.
A "Megsebzett" jobban, mint bármelyik más műve: a

tn.'tokzatos, transzcendens össseíüggéseknek az emberi élet
sikján bonyolódó regénye. Benne a magyar Stail báró a fő

hős, mellette Solange de Naíllac, tele a test és báj varázsla
tos édességével, azután egy karmelita apáca, s egy különös
francia arisztokrata, az asszony szeritéletű férje; a párisi és
londoni első társaság s antitézisként a karmelita kolostorok
magánya. Ez a csodálatos könyv nem egyszer a kegyelemtan
legbonyolultabb théziseinek határkérdéseit érintik. És mégis:
a legszigorúbb dogmatikai elemzések sem találtak benne te
ológiai tévedést. Idéznem kell itt Juhász Vilmosnak, Ba1Ia
Borisz egyik legelmélyedöbb kritikusának sorait:

Mi az, amit a "Megsebzetf' az irodalom számára jelent?

"A Megsebzett" ezen a ki nem mondott tételen épül föl. A
regény szereplőinek egyes cselekedetei, gondolatai, rezdülései, leg
alább annyiszor erkölcstelenek, mint erkölcsösek, vaLlásellenesek,
mint vallásosak. De ez a regény nem egyéb, mint annak a meg
érzékítése, hogy minden tett és szenvedély Benne függ össze. Ö
.a végső vonatkozás közöttünk - megint utalnunk kell az alig ki
fejezhetőre, hogya regénynek Ö, a Teremtő, a Megváltó és Meg-
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szentelő az igazi hőse és középpontja és a reg-ény minden mozza
nata, szereplőinek minden tette és gondolata a létezés egyenlő tá
volságában van tőle. Ezért nincs egyetlen "erkölcstelen" sora a re
génynek, holott a világ, különösen a .n.agyvilág" minden kelésé
felfakad benne. Amit erről a világról a "társaság" világ-áról meg
tudunk, teljesen érthetővé teszi a nemes kalandor, "megbízhatat
lan" es ezért nem egészen e világról való Staíl báró vágyakozását
a "felbomlás mámora" után. Ennek a világnak egész élete, mes
terkélt örömeivel és titkolt kínjaival már nem egyéb, mint a "fel
bomlás mámora"; levegőjét a rothadás gázai telítik. Maurica de
Hautjean, ez a "széplelkű állat" és Camille Funer, a nag-y kapita
lista jellegzetes nádi farkasai ennek a mocsárnak. Azoknak a vi
lága ez, akikben a Középpont vonzása, a lélek szárnycsapdosása
már teljesen megszűnt. Rody Sta i! az ő világukba való, de valamit
őriz; a gyermekkori szárnyakat, a lélek megmagyarázhatatlan és
számukra, a társaság számára értelmetlen és ellenszenves vergő

dését, a Középpontnak azt a sejtelmét. amely minduntalan meg
nyit vahahol egy ablakot a hiúságok, érdekek és kitaposott szen-
vedélyek tömlöcfalán . . . .

A tengerparton, a szelíd déli szélben: vagy az országúton, hal
vány dombok és öreg tornyok között, a tavaszi napfényben: egy
pillanatra Rody Stail körül és .őbenne megáll .minden, a mulandó
változások külsö és belső kergetőzéss elakad. És helyt ad a teljes
csöndnek. III magányosságnak, amelyben megszűnik a "belül" és a
"kívül".

Az író nagy világossága így oldja fel szándékosan és teszi
üressé és értelmetlenné magát a világot. Mit jelent az egész földi
történet az érdekek és. célok hozzá fűződő kusza szövevénveível az
isteni történet bizonyossága mellett, amely úgy bontakozik ki be
lőlük, mint II hegyóriás a gomolygó kődökből? Az isteni történet,
amely e sorok külső változásaitól függetlenül érvényesül, változat
lan, holott minden változás körülötte és bizonyos értelemben benne
történik. Benne van valahol a változásnak, a látszólagos személyi
céloknak, magánérdekeknek, egyéni kívánságoknak az értelme is.
g a szegény a maga emberi akaratoktól kijelölt időbeliségében egy
másik síkon feloldja önmagát. Mintha az idő azt moridaná: az
egész játéknak egyetlen értelme, hogy valami van mözötte, ami
nem történik, ami nem érdekes, nem változatos, csak egyszerűen

van, és mégis minden ettől függ.

Az 1940-ig terjedő 15 év alatt az európai tájak és az eu
rópai kultúrélményeknek több más utasa is akadt' a magyar
irodalomban. Elsősorban a kiváló Máraí Sándor, akinél fe
ledhetetlenül .és szellemesen .tündökölnek éppen Páris és a
,,napnyugati őrjárat" alatt bejárt tájak tónusaí, De Márai
egyetlen mű",ébensem mond le a maga sajátos nagypolgári
vílágérzéklési módszeréről : számára a világ csak az érzékle
tekben, az érzékletek anyágán túl legfeljebb hangulatokká
és ősztönszerű megérzésekké való összetevódéseiben jelent
kezík. Számára a világ kívülrtJl míndössze az az anyag, amit
egy csomó érzékeny érzékszerv s eg-y neuraszténiásan fínom
polgári idézet felfoghat; ugyancsak Márai számára a világ
belülrtJl: mdndössze az, amit ez a neuraszténiásan érzékeny
idegzet a számára szállított érzéklebekből Ieldolgoz, Az, amit
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Balla Borisz, - a nyugati, főleg franciás műveltségű magyar
gentry - a ",Megseb~U" eímű művében az irodalom szá..
mára meghódított: egy csomó lelki táj; szereplők egész so
rának be1ső univerzum-rajza. Az olvasó az összes felmerülő

egyéniségek belsejében úgy mozog, mínt valami valóságosan
és általa álomszerű biztonsággal érzékelt univerzumban. Me
röben más a belső morfológiája Stail István lelkének, D1.lÍS
Solange-zsének, a magyar huszártiszt feleségének Sziney An
nának, más Jacques de Naíllac-nak, más a fiatal karmelita
apácának és más az öregnek. A "Megsebzett" Írója a lelki
tájak ábrázolásának ezzel a készségével és eredményeível
nemosak a magyar, hanem az európai irodalom számára is
meghódított valamit, műve ebben a legjobb értelemben eu
rópai [elentőségű alkotás is. A világ mulandóságának érzete
pedig, szépséges melankóliája, a külső világból mínduntalan
beszüremkedik és elönti a lelki tájakat ...

A "Megsebrzett" után Balla Boriset a Szerit István Aka
démia rendes tagjának választották meg. Azután hosszabb
ideig ismét hallgatott. Kivéve a fiatal katolíkus moegalmak
három-négy esztendejét: azelőtt is, utána is távol tartotta
magát az irodalmi körök és zajlások világától. De amikor
1939-ben a míníszterelnökség kötelékéből átlépett a külügyi
szolgálatba, s nemsokkal a második világháború kitörése
'előtt a brüsszeli magyar követségre helyezték, az események,
a kitörő háború megszólaltatták. A diplomata életnek, a fla
mand tájaknak és művészetnek, majd a Belgiumra induló
1940-es háborúnak napról-napra való feljegyzéseit adja ez a
könyv.

A "Brüsszeli Napló" már igen nagy távlatokat jelent:_a
világesemények távlatait, azok rohanó árnyékait, ahogyan
azok a brüsszeli magyar követség életének eseményei között
1939 nyarától 1940 nyaráig jelentkeznek. Világesemények és
örök dolgok varázslatosan fonódnak a lapokon együvé. A
napló végén írja az író - aki a dunkerque-i borzalmas csa
tatérre kerül - azokat a szavakat, amelyek a feljegyzett re
alitás eseményein túl a világ szenvedéseinek egyetlen vígass
taló motívumára utalnak:

"Miközben elhagytuk Dunkerque-t, a halott franeía ka
tona sisakja néha megzörren kocsinkban. Arra gondolok
néha, hogy szomorú életünk, melyen idelent át kell halad
nunk: nem lehet az igazi élet.

Ez a katona úgy ébredt fel talán odaát, mint aki már
csak csodálkozni tud egy különös, méltatlan állapoton, ame
lyet Dunkerque-ben hagyott el s amelyből most már örökre
kilépett."

VI.

Igaz, mostani éveink alatt egyszerre vajudnak a világ
összes népfajainak, nemzeteinek problémái, a kontínensek
kérdései éppúgy, mint Európa minden táiáé és minden egyes
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magyar vidéké. A nemzetek sorsát és berendezkedését, a
magyarságét is, az irodalomnál hatalmasabb erők fogják
megoldani, kialakítani és továbbvinni. De ezek mögött is a
"lélek útjai" az egyetemes emberiség lelkének Isten és a vi
lág között ssétágazó útjai és küzdelmei állanak. Hogy ez mi
lyen krízís irodalmi tárgyválasztásra, írásra, mozgalmí és
szellemi programmra, azt valamennyien érezzük. Azonkívül
valamennyiünk felett elmúlt az első ifjúság. Balla Borisz most
38 éves. Mi volt ez, ami eddig ösztönözte? Az ifjúság tün
döklő láza-e csak? A kérdésre az érett Balla Borisz felelhet,
a férfi, akitől indulását és további alkotásait kéri számon a
férfilmr.

A világ egyetemes sorsát megosztva és a saját sorsunkat
élve: kell küzdenünk és a1kotnunk tovább, akármilyen egye
temes az emberiséggel történő események. és fordulatok krí
zÍJS.e, akármilyen nehézségek közé jut a saját sorsunk. S ezen
a helyen talán szabad lesz leírni olyan szubjektív mozzanatot,
ahogy sokszor gondolunk Balla Boriszra, az ír6ra. Akit meg
szoktunk fényes elmének és szellemnek s a míenknél különb
erők és varázsok birtokosának tekinteni l

Ijjas Antal.

TAKÁTS GYULA:

CARMEN LUGUBRE

Beteg, beteg, beteg, beteg ...
a fiiggőórám így ketyeg,
és rézlapján a sárga fény
maga az ingatag remény.

Komol' világ... S a bús idő

mindent oly egyhangúra sző.

És napjaim, mint lenge füst
folynak, mint hangtalan ezüst.

Dermedt vagyok és hallgatag,
mint barokk kolostorfalak.
melyek mögött egy templom ég.
Szívejnnek sehol menedék.

Beteg, beteg ... e furcsa rend
nagy űrben céltalan kereng,
s velünk az óramutató
jár mínt eltévedt kutatö,
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SZEMLÉR FERENC:

V E R S E K
SEGITS REMÉNY!

Csak az akarat nem elég,
hogy búmat kiöntsem eléd ...
Valami más is kellene,
nyugalom! ... béke! .•. lágy zenel ...
Hogy szólhatna a szerelem,
ha üvölt a történelem?! ...

Hónapok óta dadogók,
mint szélütött, mínt félhalott.
Miként a megijedt gyerek,
kísértetekre figyelek ...
Ha indul szájamból a dal,
koromba, könnybe, vérbe hal.

Fennen kezdtem az ifjúság
táguló tüdejű dalát.
Rólad beszéltem, gyönyörű,

szép-homlokú, meleg-ölü!
De farkasok. nem emberek
hallgattak! . " Nos, hát mit tegyek?

Mint Szaharában szomjazó,
mint skorbutos sark-utazó.
váreni a mentőt, a kezet,
aki hazámba elvezet,
ki testemért, vagy lelkemért
a sátánnal is· harcra kélt.

A halál félelmes kezét
számról feszítsd egy percre szét,
hadd nyíljék újra mondaní,
ami szép, ami emberi,
mit csak egyszer s én láthatok.
mi elvész, hogyha hallgatok.

Valaha ezt is tudtam én!... 
Segíts rajtam, kegyes remény,
egy percre bár, de visszaadd
fiatal fényes hangomat,
az ember hangját, mely a bolt
lelkek csöndjén is túlsikolt !

SZORONGÁS

Odaadnám akármi pénzem,
vagyonom, ha volna, egészen"
ha csak egy percre is levenné

kezét torkomról a halál
s ne válnék minden félelemmé

ami egyszer útamba áll.
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Kuvikot látok amadárban.
fagyott patakot lanyha nyárban,
kihűlök asszonyom ölében,

megáll a szó az ajkamon. 
Várom: mikor lép már elébem

a Szörny és mikor fojt agyon I

Intések. jelek, jelenések
kendergőzétől vagyok részeg,
bódultan kapkodok utánad,

de csak képzellek, nem vagy itt.
Iszonyodom. A test kifárad.

Lelkem növesstí árnyait.

Mosolyogj rám, napom l világom I
varázsigéket szólj a szádon l
vonj ki e sűrű borzalomból

mielőtt még megdermedek!
Bujtass el, ments meg önmagamtól,

ringasd el félős gyermeked I

MAGÁNYOS ELMÉLKEDÉS

Szólítalak és nem jelentkezel,
pedig itt bujkálsz valahol közel.

A szekrényajtót meglököm, mögötte
egy árny fut el, vagy tán te vetkezel?

Ugyan szólj már I .,. egyedül lenni félek,
tudod te is J • " Mért hallgatsz beste lélek? I ..
Bujj már elő, vagy itthagylak örökre!

A fürdőben ma befagyott a csap.
Fűtöttem és izgultam azalatt,

hogy megjössz s rámszólsz, merthogy nem vigyáztam.
De huszonnégy fok volt fagypont alatt

s az aljas víz, látván, hogy elutaztál,
megmerevült. IlU' fagyott be ft vastál
8 minden ablak így lett jeges a házban.

Ez jelkép I . .. Tudd meg: te valU' a meleg,
ha elhagysz, én is úgy megdermedek,

mint a ravasz víz a vas mosdótálban.
Hiába gyujtsz engesztelő tüzet,

a mozdulatlan jégálarc keményen
cáfolja régi, omlótestű lényem
s te nem találsz rám immár a halálban.

S én félek ettől... Mint varázsigét.
nevedet mondom a hidegbe szét,

Ez a varázslat visszahoz, boszorkány l ...
Űlj vonatra, vagy seprüre J • " a hét

fekete táltos röpítsen idáig,
hol a lábam s a lelkem egybefázik,
mert kint visong a lepcses-szájú orkán.

Szemlér FerBfU:
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R6 H A Y G Y Ö R G Y :

II "

MAGYAR KOLTOK 1942-BEN

1.

li 'lim él; vall a korr61 vagy a kor ellen, a kornak vagy az idc'lt
len ségnek. A vers népszerű, olvassák és szavalják. A termés gaz
dag és sokszínű. Viszont napjaink esztétikai zűrzavarában bőven

akad csábító tévút is. Sokan tévesztik össze <ll szolgálatot az érték
kel; Sokan feledkeznek meg a "tartalom" miatt a formáról. Még
többen elfogultak: szempontokkal rontanak neki a műnek, szem
pontokra nyársalják és a szempontot azonosítják a széppel, Haj
landék például a népi származásban, vagy egy bizonyos világné
zethez való elkötelezettségben eleve belépőjegyet látni a halhatat
lanságba. Üdeségnek mondják a pongyolaságot, magyartalannak a
műgondot. Némely holmi misztikusan értelmezett magyarság lázá
ban rendszeresen tagadják ki multunk értékei közül mindazt, ami
pallérozott; trónra emelik <ll nyersen föltörő indulat zaklatottaágát
s'a "magyar lényeget" a formátlan harag, fegyelmezetlen fecsegés
készségében látják. Művek örvén embereket ítélnek el. mü helyett
csak szerepet ismernek; önhitten vallják magukat az igaz magyar
ság szószólöinak, birtokosainak, prófétáinak; nem ismerik a terem
tő kételyt, sőt a logikus gondolkodás elemi szabályait sem. Néha
[óhiszeműek, máskor nem; büszke megszállottsággal hordják el
lénzőjüket, vonakodnak az elvi harc tisztaságától, kezükben nem
mérték, hanem bunkó, és készek lesujtani míndenkíre, aki még
csak nem is ellenük, legföllebb kívülüle áll. Vita helyett vádakat
koholnak; pedig a vita hasznos, a vád azonban. főként ha korlátolt
és igazságtalan, könnyen válhatik végzetesen kártékonnyá.

Mutasd meg, hová tartozol s megmondom, mit Írok rólad, mű

ved már nem is fontos: - hány és hány kritikának lett ez "elvi"
alapjaI Pedig a vérre és vesére. s ami még hitványabb: kenyérre
menő személyeskedések helyett hasznosabb volna valóban az elve
ket tisztázni. Meghatározni például azt, mi is az a bizonyos "igazi"
magyarság az irodalomban s miért nem férhet meg a magyar li
teratúra egységében Móricz Zsigmond inellett Babits Mihály, a
"népi" mellett az urbánus; s még inkább azt, mí is tulajdonképpen
az a "népi" jelleg, meddig ér, mik a határai, meddig tart volta
képpen a nép? Tisztelnünk kell minden meggyőződést. ha valóban
meggyőződés; viszont megkívánhatjuk, hogy magyarázza is meg ma
gát, Iejtse ki lényegét. Az irodalmunkban, kritikánkban uralkodó
rosszhiszeműség ellen a legjobb fegyver egy-egy logikusan íölépí
tett, félreérthetetlen mondat. Meghatározás híján mítosz l - so
vány vigasztalás; az elméket megvilágosítani kellene, nem elkö
dösíteni."Népi" íróinknak is jót tenne ez: megszabadítaná őket

nyüzsgő epigonjaiktól.
Az ígazságtalanságok azonban ritkán járnak magukban. Egy

oldalú magasztalással egyoldalú agyonhallgatás áll szemben. Egy
felől a "népből jött" jeligéje alatt elismerést követelnek sok férc
műnek és körmönfont árulást látnak a higgadt bírálatban; másfe
lől viszont ugyanígy kiáltanak árulást mínden elismerésre. amely
,egy-egy "túloldalon" álló író felé száll. Pedig a kritikusnak egyet-
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len kötelessége van, s ehhez csökönyösen ragaszkodnia kell, mín
den áron; s e kötelesség a tárgyilagosság meg a szókimondás:
mondja el minden jóról a jót, minden rosszról a rosszat, Ne fogad
jon el semmiféle "szempontot", ne ismerjen elfogultságot. Ne le
gyenek "föltett szándékai"; művészi meggyőződése legyen. Bizo
nyos, hogy ezzel a magyarságnak, a magyar irodalomnak is többet
használ. A nemzet nemcsak nyelvében él, hanem művészetében is.
Aki a művészetben művészetellenes fogalmakkal dolgozik, vét
nemzete ellen is. Aki pedig a szellem dolgaiban gyanus fegyve
rekkel, alantas eszközökkel él és útszéli hangot használ, az az ern
berméltóságot tagadja meg önmagától, amelyre a toll, a szellem, a
művészet, az irodalom kötelez. És amellyel egyformán tartozunk
magunknak és a közönségnek.

Nem véletlen, hogy éppen itt, költők könyveinek ismertetése
előtt mondjuk el ezeket. öt kötet fekszik előttünk, s az irók közt
van aki jobboldalt áll, van aki baloldalt. Van köztük népi és van
polgár. De költők, tehát csakis mint költőket vesszük szemügyre
őket; művüknek kell helytállniuk értük, nem adhat menlevelet ne
kik, hogy hová tartoznak.

Mert az, hogy valaki a néphez tartozik, épp oly kevéssé menti
esetleges pongyolaságát, mint ahogyan némely expresszionista és
dadaista kalandozásokat sem menthet a mögöttük álló szociálista
világnézet. Attól, hogy valaki munkás vagy földműves, polgár vagy
paraszt szülök fia, bizvást lehet kitünő költő és bízvást lehet csap
nivaló. Viszont abból, ha valaki megmondja egy-egy ."népi" vers
ről vagy költőröl. hogy nem jó, még nem következik, hogy értel
metlen, rossz magyar, vagy hogy fondorlatosan gánesolgatja, as
egész népiességet, a népből megújulni óhajtó magyar szellemet.
Bírálat csak önbírálattal együtt végezhet termékeny munkát; él!
mai irodalmunknak semmire nincs olyan nagy szüksége, mint a
becsületes önbírálatra, a józan világosságra, őszinteségre.

2.

A népiesség, - illetve a modern magyar lirának az a hangja,
amelyet jobb híján népiességnek mondunk, - hatalmas, újító for
dulatot jelent költészetünk történetében, nem kisebbet, mínt amek
korát Petőfi a maga korában. Fölszabadulást hozott, de veszélyeket
is rejtett magában. Iskolává kopik, s ami az úttörőkben meglepe
tés, epigonjaikban bosszantó hanyagság. A verselés lazítása náluk
felelőtlenség lesz, a közvetlenség pedig mérték nélkül való fecse
gés. A Nyugat-nemzedék tökélyig vitt műgondja, kifogástalan rí.
melése után valóságos fölfedezés Izével hatott az asszonánc; ma
már sokan elfelejtettek rímelni. Élményeiben a Nyugat-nemzedék
finnyásabb volt; a népiesség közvetlenebbül, realisztikusabban
emelte át a versbe az élményt; ma már olykor mintha az ihlet né
mi verselési készséggé züllött volna, mellyel a "költő" válogatás
nélkül elénk önti mindazt, ami éppen eléje kerül, emlékezetében,
elméjében megfordul. Nagybácsik, nagynénik, s egész rokonság úgy
nyüzsögnek a versben, mint porban eső előtt a hangyák. Minden
utcasarkon nótafa virágzik, vásári lannyá feslett a múzsa, s van
nak, akik előtt a "mélymagyarság" ismérve a híg fecsegés. Belső
formája nincs is a versnek, kóvályog és tekereg; parlagi hasonta
tok özönével árad; nem pacsirta már, csak túzok. Lantpengetés,
nem művészet, s mert nem művészet, nem menthető, nem igazol
ható. Fogyatékos nép az, amelyik fogyatékos műveket azzal hirdet
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nagynak, hogy népies l S gyarló az a költő, aki hiányait sebtében
fölidézett őseivel takargatja! Ne ősei szóljanak érte: széljon ő ma
gáért l Izlésünket inkább védeni, művelni kellene, mint ízlést szab
ni az ízléatelenségből. Tehetségünk minden erejére kellene rámu
tatni, nem népi valónkhoz nem illőnek mondani azt, amihez egyné
hányan, akik magukat a nép legigazabb fiainak tartják. esetleg
nem értenek. Igaz önismeret helyett babonakat teremtünk így, ba
bonakat ápolunk. babonákból teremtünk vallást. Művészetben iga
zolásul hívni a kort az örökkévalósággal szemben, - dőre kísér
let! Nem oldásra kell bíztatni, hanem kötésre: mint ahogy az út
törés oldó heve megkötődik az úttörőkben is. Ha a világot, vilá
gunkat végre Iőlfedeztük, fedezzük föl önmagunkat is; ha látjuk a
multat, lássuk meg a lét elvontabb kérdéseit is; ha tarto
zunk már a közösségbe, tartozzunk az ideákhoz is l Ne üdvözöljük
haladásként azt, ami egyoldalúság, sőt, hovatovább züllés I Ki té
vesztené össze a kedvére játszó, hamis hangot is vétő tanyai tílín
kós zenéjét BartókkalI - ne essünk hát ilyen tévedésekbe az iro
dalomban sem. És ne hivatkozzunk a korra sem, mert a művészet

előbb szól az örökkévalóságnak, és csak azután a kornak!

3.

A költőket, azt az öt költőt, akinek könyve előttünk fekszik,
távolról sem akarjuk illusztrációnak használni. Verseikkel kapcso
latban, mínt általában egész mai költészetünkkel kapcsolatban. ön
ként vetődnek föl e kérdések. S meglepődve kell észlelnünk, hogy
híg epigonokat egy soron emlegetnek mesterekkel, - mintha íz
lésünk elferdült volna; eltolódott olyan mozzanatok felé, amelyek
nek vajmi kevés közük van a műhöz.

De vegyük sorra i a könyveket, keressük meg bennük a költő

arcát; maguk kínálják majd a tanulságot.
..

Bárdosi Németh Jánosnak negyedik kötete a Szegény ország.
Emlékezünk még néhány szép, Berzsenyi-hangulatú dunántúli ver
sére; a forma soha nem volt erős oldala, de dikciójában volt, jobb
darabjaiban. valami jóleső, nemes feszesség. útja, úgy éreztük,
ezen az irányou vezet majd magasabbra; ehelyett új kötete pon
gyolaságok, közhelyek és olcsó megoldások sorozatával szomortt.
Sem rímben, sem kifejezésben nem válogat, elfogadja az önként
kínálkozó gyengét; habozás nélkül ír le ilyen elcsépelt rímeket,
mint "oly bús-koldus", a tolakodó, könnyű henye rím nem egyszer
kitéríti jó útjából, egy kitűnő sorra rávág egy rím-diktálta lazát,
szinte gicesbe hajlót, mint itt:

Mint a rendek úgy dlJ/nek az évek,
sóhajtoznak, sírnak és zenélnek ...

Nem szeretjük a közvetlenség olyanfajta megnyilatkozásait, amikor
a költő tudtunkra adja, hogy "rádióhoz ül szomorúan", vagy hogy
"száján egy Kodály-áriával" tér vissza szülőföldjére; idegenkedünk
az olyan, ma már füzfaköltők s első kísérleteiket írogatók ajkára
való alliterációtól, mint "balga bánat"; s erősen kedvünk szegik az
olyan összetételek, mint "lélek-kapufa", "Isten-kút", s az olyan
gondolkodásbeli és képzavarok. mint ez is:

keleti hitek bájos babonáJja
borongott kékeit, mint a téti köd.
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(A babona sem igen bájos, de hogy a téli köd bájos legyen, nyilván
az alliteráció kedvéért ...) Riasztó fegyelmezetlenség a "csókfaJó
ló" is, ebben a sorpárban. .

Sebes itt minden, cS6kfal6,
a föld, a pipacs és a 16 -

s ezt a sort s kifejezést sem tarthatjuk szerenesésnek. "ha min
denütt oa, lélek tyúkja költ". Verse nem zenél, nyelvének nincs meg
a korábbi áradása, s attól sem óvakodik, hogy Adytól vagy Mécs
Lászlótól vett ihleten melegedjék; Adyra vall például ez:

Mert taj, e koldus temetlJ megöl:
a kaján szemek, vdgy-gyilkos csatdk

Mécs Lásslőra meg ez:

Itt más törvények dirigálnak :
szív-húron zendül minden üzenet.

Úgy érezzük, a költő valami félretett népiesség nevében vesz ennyi
szabadságot, enged meg ennyi pongyolaságot, köt ki a szárnyalöbb
ihlet helyett sorsa eseményeinek, helyzeteinek lomposabb versbe
foglalásánál. Szép verse viszont, - s ez jellemzden egyike az igény
teleneknek, - a Sz,eptember; egyéb szép darabjaiba többnyire
belecsúszik egy-egy hanyag rím, dallambeli döccenő. És a Rög és
lélek versei közt akad néhány igen [ó ; idézzük, kifogásaink után,
az egyiket, - s ez legyen a mértéke Bárdosi Németh Jánosnak,
nem tévútja botlásai:

A diszn6ferUJ dzsiai kép.
mintha az IJshazában bolyganék,
lombsdtor alján pipál akanász,
s a nap felette gazdátlan parázs~

•
Erdélyi J6zsef értékéről nagyon megoszlanak a vélemények, s

ami egyes csoportokban e nagyszerű költővel történik, a legnagyobb
igazságtalanság. Ha már mindenáron el kell ismerni kiválóságát,
- mert versei újra meg újra kikényszerítik az elismerést, - nem
egyszer hallani, .hogy csak aféle előfutárnak mondják, fejlődéstör

téneti mozzanatnak; politikai, világnézeti ellenfelei, meg akik "po
litikai megnyilatkozásait" zokon vették, szívesen besoroznák már
életében ae irodalomtörténet hasznos névtelenjei közé. Pedig attól
fogva, hogy első könyve megjelent, nem változott és nem hanyatlott
és nem is vált unalmassá. Olvassuk el új kötetét, a Villám és vi
rág-ot, lapozgassunk benne s ízlelgessük: kitűnő költőtmutat, rit
ka erőt, kivételes értéket. Villámai, virágai: egyforma gyönyörű
ség. Nézzük egymás után a Csipkefa árnyéka című verset meg a
Bordal-t ; két strófában mennyi remegő, leheletszerű, egyszerű
szépség, s háromban mennyi robbanó erő! Ime a Bordal:

Halvdnypiros bort iszok én,
hogy alhassak az éjjel. 
lIalványpiros bor, versenyezz
6 fehér anyatéjjel!

Halvdnypiros bor, versenyezz,
ha tudsz, a bölcslJdallal,
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hogy ne találjon éberen
a halványpiros hajnal!

Halványpiros bor, versenyezJ
az élet hajnaidval, -
tölts el mámorral, szerelemmel,
álommal és halállal! .••
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Mint egy búvár a tengerbe,
merültem én a/z emberbe,
aki vagyok önmagamba.
életembe, halálomba, '

s a holdfényes-csillagos égbolt
egy óriási temető.

Egy óriási temetőkert,

sírbolt az éjszakai meny,
olt él holt háznépe körében
egi} holt asszonyfejedelem.

Nyelve áttetsző, de egy-egy inverzióban, szokatlan kötésben a ma
gyar mondat legnagyobb mesterei mellé kerül! Eszköztelenségében
van a mélysége; számtalan verse van ebben a könyvben is, ahol a
legteljesebb, népdalszerű egyszerűséggel az élmény csodálatos mé
lyeit tárja föl. Gondoliunk az Arva madár-ra; vagy a Szikrá-ra s
mondjuk el záró versszakát: mekkora költői biztosság kell hozzá,
hogy ez a gondolat, és így zengj en versben I

Világrajön, mint a szikra, meglódul,
izzik, ragyog, majd a sötét sírba hull.
Felgyujtaná, ha tudná a világot,
s örül, hogyha melegít egy családot ...

Ezekben a versekben külön élmény a belső forma mozdíthatat
lan tökélye; ez az, amit Erdélyi utánzél soha sem tudnak, nem
tudhatnak utánozni. Az egyszerűség azonban nem szegénység:
nagy, szép gazdagság! - s ez is egyik nagy értéke, - csobogva
folynak, ömlenek, áradnak belőle a képek, hasonlatok, egyetlen erő

sza/kolt nincs köztük. minden természetes, - de ez a mesék, a
magas költészet természetessége ! Mint a hold legendájának egyik
szakában:

A hold egy szép halolt királyné,
gyermekei a csiüaqok;
holt gyermekek: ezemiik csak éjjel,
a holddal egyidőn ragyog,.
A hold egy szép haloU menyasszony
a régi első szerető,

I

Három változat, - és mesterműve a költői fokozásnak! Az első:

asszony, gyermekek: lágy és szelíd; a második: holt menvasszony,
temető: egy fokkal erősebb, mélyebb hangolásban veti föl a té
telt; a harmadik: temető és sírbolt, holt háznép, holt asszonyfeje
delem : teli zengés! És figyeljük a szavakkal való bánásnak ezt a
mágikus erejét, ezt a íokozást 'a szóhasználatban, - hogy megren
dít a végén az az "asszonyfejedelem", mennyi méltóság és nagy
ság van benne! Talán sehol nem érezzük olyan meggyőzően, meg
föllebbezhetetlenül és elragadtatással Erdélyi költői nagyságát,
mint az ilyen szakaszaiban, meg hasonló felépítésű dalaiban.

Igaz, neki is vannak elengedettebb percei, amikor túlírja a
versét, - például a IIodoska-csárdában, - az ihlet csak feléig
futja itt, - meg egy-egy olyan darabban, ahol tárgya inkább ve
zércikk, mint líra. De még ilyenkor is van benne valami üde erő,
még itt is erősebb a költő rossz tárgyánál.

S említsük meg végül külön is "hitregéjét", a Halevők-et. Er
délyi nyelvészkedésén sokan mulatnak, s nem tartozik ide, meny
nyi lJ! tévedése, kalandos képzelgése e téren. Ez a tizenkét éne
kes költemény azonban neki ad igazat: a költőnek, ha igazi költö,
mindenhez joga van! Amikor néhány részlet megjelent a Magyar
Osillag-ban, sokan derültek rajta. Igy, egészében, egyike a magyar
költészet példátlan és hasonlíthatatlan bravúrjainak, legszebb tel
jesítményeinek. "Ki ette meg a halálát? - Hát az, aki a hal állát."
Ebből az ötletből pattan ki a mű; mit számít már, mit mond a
bölcs szófej tés?

Én kerestem és találtam,
halnak nevét a halálban,
hal állát a halál névben,
mint magzatot anyaméhben.
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Tizenkét éneken át szárnyal és teremt anyelvoktató, mítoszalkotó
képzelet, fölényesen, IjátékoSi8.n, feledhetetlenül; zeng, dalol, ját
szik, csillog a magyar nyelv s képek képre ömlenek, mind monu
mentálisabban.

*
Valamikor, készülll-félben. Másvilági szelek fúvás át, -
Egy rózsaszín kagylóban éltem, Amíg egy nagy talp mea nem gIbolt,
Hallgattam a tenger zúgását. Az életem csupa zsongás volt.

Ezt a zsongást, a "másvilági szelek fúvását" szerettük Slirközi
G11öroy régebbi verseiben, ez adta meg az ő külön hangját, ver
seinek csillagzö fényét nemzedéke költői közt. S ez az, amit új
kötetében, - Higgy a csodában a címe, - sajnos hiába keresünk.
"Dahm, virágon, vetésen, emberen - Atgázol mint egy súlyos tör
ténelem" - írja; hangja keserű, morc zsörtölődés, rekedten csap
föl olykor, néha föl se csap; - fanyar, komor. füsttel-korommal
égő líra ez. Zenéje sem a régi; "mint kenetlen sarkú, régen be
zárt ajtó, - Úgy csikordul szavam". Fáradságot érzünk a könyv
ben; míntha csak félig vetné papírra a verset, mintha meg akar
na tagadni minden édes szárnyalást, minden önfeledt dalt; csupa
félbehagyott zene, csupa legyintés, csupa csikorgás. Ezek a nóták
valóban

Még ragadnak a maiságt61,
Szárnyuk ügyetlen s borzadoznak,
Hogy lehullnak a maga's ágról.

Föl sem igen szállnak rá, s ha megkísérlik, riadt szédület mered
bennük. KözeledlJ léptek, Virágok közül visz a vonat: még itt is
van valami elcsukló rémület, valami megtorpanás. pedig legköze
lebb állnak a régi Sárközihez. Az újban legjobbnak éppen azokat
a verseket érezzük, amelyekben nem a korral pöröl: a Pásztorok,
Oigányok, Esti séta II legszebbek, meg az ismerős ízű Virágének,
de ebben az utolsó sor, ez a hanyagon odavetett műnépdalbelí

közhely, már aféle únott legyintés. S a legszebb az utolsó vers,
Hilvösödnek az éjszakák. - mintha azt II költőt ballanók, aki a
felejthetetlen Virágok beszélgetésé-t írta; írjuk ide egyik szaka
szát:

Két világ közt ing életed s csak egyik világunk közös.
Mig apró-cseprll gondjaid éled s panaszkodol. ködös
Fény villan néha arcodon, egy másik létnek fény.iele,
Mint délutáni égen a hold korai kísérte te.

Bizonyára nem bennünk van a hiba, ha attól a költötöl. aki ilyen
strőfákat ír, akinek ez az igazi területe és hangja, nem érezzük
hitelesnek, ha verseiben csontok ropognak, belek csavarodnak, hul
lák püffednek s a hold úgy lóg az égen, mint istálló szögletében
a béres, aki fölkötötte magát az istrángra. S nem értjük, miért
kell megbénulnia a korral szemben annak, akit '8 léleknek ilyen
föltáratlanul igéző, rejtelmes virágai várnak.

*
Zelk: Zoltán versei így együtt, kötetben, - A lélek panaszai

ból a. kötet címe, - nagy, szép, őszinte meglepetést nyujtanak.
Igazi, elmélyült költő-arc tárul elénk. Költő, akinek élete, eleme
a vers, és akinek a vers hangszer a legmélyebb vallomásokhoz.
Test és élek együttes, ősi mísztíkáját, rejtelmes élményeit zengi,
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sejtek, idegek és elme ködös és fényes mélyvílágát, "a lét rejtett
aranyait". Mi a világ értelme? -

Egy fütty, egy szárny, egy szárnynak íve Miként a gyermek, aki pénzt leJ
az omló légben, vagy talán és örömében felkiált,
egy hirtelen pattanva bomló hányszor kiált, sikolt a lélek
kisded levél az almafán, örömében, mert rátalált
melyekkel végre elmulathat egy árnyra, színre, hangra, fény,..,
az ész s huga, az érzelem - mely tetszhalottként rejtezett.
és küszöbödre ül kibontott de él eztán, mert szólítottad.
hajjal 8 liheg, a szerelem. mert te adtál neki nevet.

Igy ragadja meg s emeli versbe a költő a lét tüneményeit, a je
lenségeket, meg rejtelmesen nagy sorokban azt a mélyebb valósá
got, amelyről ma oly sokan megfeledkeznek, amelyet csak igazán
hivatott költő tud megragadni, s amelynek megragadása minden
nagy költészet legszebb célja. A szerelem? -

A te tested retteg testemben, így élek én magam veszftve
a te jövőd az én jövőmben, s téged kettlízve az idliben.

A költészet? -

Lelked visszfénye: éji táj, ha szólsz/:'bokor - bekrot jelent a szór
minden valóná'l igazabb való, Hol nincsen ür és nincs hiány
ahol, ha mondod: fű - füvet. s minden szilárd, bár meg nem fogható.

Az értelmet dícséri, de ez az értelem nem hideg: mély tüzzel, for
rón ragyog. S ilyen neveket, képeket ad a világnak, világról; ab
ban a bizonyos bels6 tükörben szemléljük; fölolvad s új értelmet
nyer, újra teremtődik. Mert, és nem csak a szerelemben. -

en téged tudlak és úgy tudlak, Rezgésblíl, árnyból és színekblii
mint az Isten, aki teremtett. újból és újból megteremtlek.

S ez a költői teremtés, igazi elemében, igazi nagy líra!

*
Zelk Zoltánnak, úgy érezni néha, Szabó Lőrinc a rokona az

ellStte járók közül ; Jankovích Ferenc Illyés Gyulához áll közelebb.
Kötetének jellemzlS a cime: Elégia. A világ, a tájak, az emlékek:
mint egy lassan elúszó, elégjkus látomás; egy-egy játék~ ötlet,
futam csillan benne néha, - Aldomás, Bujócska, Kánon, - az
alaphang azonban az a mély, távlatos zengés, szép férfihang.
A népből jön ő is, öröksége azonban nem 'a dal patakvíz-szerű

tisztasága, nem a csillogó egyszerűség; az ö valósága az irrealitás
határát súrolja ; költészete mint egy izgatott, súlyos, kék-lila este,
dunántúli tájon, megnőtt árnyakkal, fantasztikussá omló felhők

kel. Milyen lobbanó, fölcsapó képekben vetődik föl benne a gyer
mekkor emléke:

Mert én meszeltem jászolaik hajdan,
én térdepeltem ökreik eWtt,
én fohászkodtam a templomtoronyban
és meszellímet mint egy szenteWt
fölemeltem, megáldva kis világom,
én lépdeUem e házak tetején ....

Lehet, bogy szizorúan igaz emlék ez, akár "életrajzi adat": igy,
a versben villogó fantasztikum is, tele irreális borzongással. 
ssínte babonás. S ezt érezzük a legmélyebben, legöstbben népinek
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a költőben, és ez az Ö hozománya I Ez a misztikum, amely mögött
a halál ihlető szorongása fenyeget. Izelítöül ideírjuk egyik leg
szebb versét, képviselje a többi kiemelkedőt is, - egy-két cím;
8züllJház, Abrándos ég, 6 temet{) kövén, Nyíló szemek, Játék köz
ben, Elégia, - ideírjük a Mulwndóság című verset:

Egy haldokló jaja fülembe vág,
a május üveg szeme tört -
mint földbe dugott lázmérlJk, a fák:
fölfut bennük a zöld.

Osak forgatja fejét e vak tavasz,
üres tenyerét nyujtja és dödög,
fénylik egy tű a légben. - madár cslJre az?
A vetetlen föld bűzlik, mint a dög.

ölébe fog és elvisz az idlJ,
ahol a holdak inga nak, oda:
nyomunkban álom-rongyok. szemfedlJ
tavaszi felMk csipke-gomolya.

. *
öt költő. Kettő, akit legutóbb vettünk szemügyre, a fiatalabb

nemzedék tagjai. Kötetük tünetnek is örvendetes. Úgy látszik, a
külső világ új fölfedezése után ez a fiatalabb nemzedék, - me,
lyen annyit sajnálkoztak, melytől annyiszor tagadták meg a tehet
séget, - visszafordult, és vissza is talált, az időtlen, örök lírai té
mákhoz, létünknagy kérdéseihez. S alighanem ez egyik legna
gyobb értéke, érdeme.

Rónay György

LUClAN BLAGA:

A HAlDO
Lassan megy és megáll az erdő szélen,
Egy percre megáll, leül morogva.
Vérre és aranyra gondol,
S ujja hegyével írkál a porba.

Ezentúl megszűnik néki minden ösvény,
Maga elé bámul elmerengve,
Holnap örökre elvész - az anya
És halál nélküli rengetegbe.

Egyre beljebb megy, egyre beljebb
Hol sziklák alatt kígyók alszanak.
Legyőzi az erdő szellemét,
A forrást, hol zúg és kacag a patak.

És évekig majd nem látja senki sem,
Csak az ölyv lesi, hogy hova jár.
Elárulja majd a rejtekét,
És megsiratja a halálmadár.

Fordította: Havas György.
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LATSZAT ÉS
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VALOSAG

T Ö R V É NY TE L E N EK
Új nagysikerii író tünt fel Mollináry Gisella személyében. Figyel
memet két felületes vélemény terelte Mollináryra: Kaffka Margit
egyenes utódjaként emelegette az egyik; káprázatos Írói nyers
anyagáról beszélt a másik.

Kaffka Margit anyánkkorabeli könnyes, halk líráját szeretem
és tisztelem egész nemzedékemmel egyetemben, de túlzás volna azt
mondanom, hogy megrázó élményt jelentett számomra valaha. is.
Prózájából a "Színek és évek"-re illik hivatkozni; s a regény vi
tathatatlanul szép és össínte írás is, ennél azonban nem sokkal
több. Sem az író osztályát, sem korát nem hozza élményteremtő
erővel, emlékezetünkben, mint langyos, édesen sós, fájdalmas asz
szonysírás kísért. Öszinte sírás. De tíz év előtt olvasván. ma már
oem tudnám megmondani pontosan, hogy mit is sirat? Minden tisz
teletem Kaffkáé, az egyetlen asszonyíróé, aki a Nyugatosok mellett
tekintélyre vergődött. Am kísért bennem egyfajta gyanú: vajjon
nem nagy kortársainak akkori tisztelete örökítette-e őt reánk? S
mert akkor mindenki elismerte, Adytól Szabó Dezsöig; a nagyok
mai rajongói és epigonjai nem merik újraértékelni azokat, akiket
II hajdani gárda elfogadott? (Feltevésem erősítéséért Füst Milánra
kell gondolnom a hajdani gárdából. Babits egyenrangúként kezelte
és Babitsnak egyik örököse, Illyés Gyula a nagy előd értékítéletét
pontosan átvéve, hasonló módon tiszteli, mint írásaiból kíderül.)

(Nem én vagyok hivatva megállapítani azt, hogy Kaffka Mar
git, - II nyugatosok és az értekítéletben őket követőknek ellené
re, - nem egyenrangú például Móricz Zsigmonddal ; arra sem,
hogy Füst Milánt a nagy nyugatosokhoz méltatlannak tartsam. Csu
pán hangot kívántam adni annak a meggyőződésemnek. hogy a
klikkszemlélet, a csoporton belüli rangosztás, - kifelé nem bódít
el éppen mindenkit.)

Az a vélemény tehát MoUináryról, hogy Kaffka egyenes örö
köse, nem jó indulatúan csigázta fel az érdeklödésemet, inkább
gyanakvást szült bennem.

Annál jobban meglepett az, amit az új író nyers anyagbősé

géröl hallottam. Ez tett kíváncsivá, ez vezetett valóban nagy jelen
tőségü könyveihez.

A még egyelőre sehová sem skatulyázható, új témát kereső,

sikeres írókat szívesen emlegetik nyersanyag készletük miatt. Van
ebben az emlegetésben, - túl az irígységen, - valami fenyegető

is. Mintha azt mondanák e "polgári" műasztalosok, ti csak szánt
sátok ekével ennen lelketeket, bányásszatok új, nyers anyagért:
mi válogatunk, csiswlunk, fínomitunk majd ezekből, mi, a végle
ges forma művé8zei, ..

"Az irodalmi nyersanyagszállítóknak" vannak aztán más ellen
ségei is: elsősorban a nyersanyagból tömegcikket termelő, gyári
teldolgoz6k, az úgynevezett széria regényírók. (Ide tartoznak az
életrajz utánkérőzők is.) A nyersanyaghalmozénak csúfolt élmény
és témagazdag új írót, legjobban azonban a lombik irodalmárok
üldözik. Ezek azok, akiknek már a válogatott polgári téma, aka
rom mondani a szárított és pácolt diófa sem elég jó anyag. Kidol-
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gosandö műveik számára lik találták fel az elvont eszméből mult
századí Iélekelemzéssel szag- és íztelenített műanyagot ...

Ha megállana az íróknak ez, a műveik anyaga szerinti oss
tályozása, Ú~ Mollináry a legértékesebb nyersanyagosok legelső

osztályábél való. Mi!.ve nem regény: hiba lenne regény gyanán]
tárgyalni nagy értékeit, tehetséges hibáit és néhány fogyatkozását.
Mollináry két hatalmas kötetben ("Betévedt Európába" és .Betelt
a főld; hamissággal") zolai naturalizmussal saját életének és kör
nyezetének rajzát írta meg.

A fiumei gyorsvonatról egy horvát állomáson kiszáll egy Pest
re utazó, olasz eredetű orvostanhallgató. A horvát állomás vendég
lőjének kisegítő leánykája megtetszik neki, vele tölt néhány na
pot. Nemsokára a kis Mollináry Katka tizenhét évesen. s a szép
olasztól megejtve utazik a milleniumi lázban égő Pestre, az orvos
után. Szigorú erkölesű horvát katolikusok lánya Katka. akik a
bűnbeesettnek csak akkor bocsátanak meg, ba a csábító feleségül
veszi.

Egy ideig Pesten hányódik, mint a Rókusban gyakorló olasz
orvos szeretö]e, majd az apaságí kereset elől szökő férfi más fér
fiakkal ismerteti össze, lerészegiti, mélyebbre lökve őt a bűnbe.

Az apaságot nem vállalja, Katkát kidobja. A gyerek megszületik,
Ratka utcalányok között neveli egy ideig a kis törvénytelent: Gi
zát, ő maga konzumlány lesz egy mulatóban. A kis Giza kivénhedt
utcalány keresztanyjánál éli első éveit, a férjhez menvén nagysá
gává fínomodott Mariskánál. Anyját ebben az időben ritkán látja
és határtalanul szeréti. Anyja összekülönbözik valamiért a kereszt
mamával, felpakkolja Gizát és meg sem állanak egy szabolcsme
gyei faluig. Itt lett körorvos az olasz, ide hozott feleséget magával.
A falu álmélkodva fogadja atolIbokrétás Katkát és felcicomázott
kislányát. A leányanya lakást fogad, nyomban betegnek teteti ma
gát és hivatja az orvost. Az egyszerű, magyarul rosszul beszélli
Ratka hatásos jelenetre készül. Kis gyermekét előkészíti rá és azt
parancsolja, hogy mikor az orvos megérkezik, szaladjon hozzá,
ölelje át a lábait és kiáltsa: "Édesapám". A gyermek először hall
ja, h01O' apja is van, végtelenűl boldog és izgatott.

A meglepett férfi a beléje csimpaszkodó gyereket úgy rúgja
homlokon, hogy az ájultan összeesik. Igy ismeri meg az apját Giza,
Ez a rúgás, amit tőle kap, életét örökre befolyásolja. Az ütést nem
lehet elfelejteni, később is úgy érzi, hogy minden rossznak ez a
kezdete, ez a legfájdalmasabb, ez a legsérelmesebb. A rossz kút
feje.

Ez a sértés az évekkel állandóan növekedő sebként mélyül el
benne, ez marja, ez ingerli, ez kívánja meg, hogy sértsen, bántson.
fájdalmat okozzon másoknak ő is.

Apja elrúgja magától s a kis gyerek anyjába kapaszkodva,
apátlan gyerekek túlcsorduló szeretetével, sírig hűséget fogad 
az anyjának. Am a. szerencsétlen Katka, aki nincsen hol tartsa a
gyereket, . aki tartásdíjat nem remélhet, felkapja Gízát, elutazik
vele és az emberek könyörületességében bízva kiteszi és megszö
kik tőle a berlini pályaudvaron.

Ez a második ütés, -a nagyobbik, az anyáé az, - amit ez a
sebzett kis lélek soha többé kiheverni nem tudott. Hitetlensége,
istentelensége, konoksága, keserűsége, érdekeit tiz körömrnel védő

élelmessége ebből a végső kitaszítottságból eredt. Az éleseszű,

mindenre figyelő gyerek tolone úton járja be fél Európát. Itélete
van más mindenről, amit lát. Horvát rokonai nem fogadják be,
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esendőrök utaznak vele, azok etetik, fésülik, megjarra néhányszor
az árvaszéket, végre a pesti menhelyre kerül.

Ekkor kezdődik fullasztó zokogásra ingerlő gyerekkorának
részletes leírása: a menhelyből őt kíkölcsönző tápszülők, akisváci
öreg földművelők, a szolnoki református magyarok, az abonyi nyug
díjas vasútals özvegy, a szép, meddő váci pályaömé.

Mire a hatóság anyját kinyomozza, annak már újabb törvény
telen gyereke van. És a kis Giza összekerül az anyáva~, akit már'
megvet, gyűlöl és akin kívül nincsen senkije ...

Az elmondottak alig egy harmadát teszik az első Mollináry re
génynek. A .Betévedt Európába"-nak. Serdülő leánykoráig tart a~

első regény, a másik, a "Betelt a föld hamissággal" pontosan· ott
folytatja Mollináry életrajzát, ahol az előző könyv abbahagyta, at;

író fiatallánykorát, a világháborút, az első katonavőlegényeket

beszéli el, egészen addig, míg a kis Giza sorsa betelvén, ő is, mint
anyja, leány-anya lesz ...

A hatalmas munka anélkül, hgoy pillanatnyi üdülést, derülést
engedne, olyan hatást tesz, .míntha a félelem szorítaná zsibbadtra
a szivünket. Lélekzetelállító s csak azért nem lehet zokogni rajta,
mert szüntelenül zókogni senki sem képes.

A kis horvát lány nem Európába tévedt be, szíve alatt a gye
rekével, hanem a soknyelvű Monarchia egyik fővárosába, a zagy
va, perifériáin sváb, tót, szerb, horvát, cseh "Budapestre".

Egy monarchiabeli, kétféle nemzetiségből keveredett magyarrá
lett írónak kellett jönnie, hogy leleplezze ezt a millenniumi fő

várost.
Míg Mollináry művét nem olvastam. nem tudtam értékelni azt

ar; általam (színmagyar vidéken tiszta magyar ősöktől származom)
soha nem látott jelenséget, amint a magyárba az idegen szellern
behatol. De ahogy Mollináry leírja, az akkor még kültelek Ferenc
város cseheit. tót jait, a szerb állatkereskedőket, vagy piros fezes
szerb goszpodárokat, vagy a perditákat, akiknek kilencven százalé
ka nemzetiségi, ahogy megmutatja, hogy egyéni életútjukon pol
gáriasulva, hogy szivárog a város belseje, a szív felé egy-egy ilyen
nemzetiségi perdita, ahogy megmutatja a zsidók akkori szerepét,
- egyszerre élővé válik az egész liberális korszak. Eddig csak
politikai szólamokból, szüleink emlékéből ismerte nemzedékern ezt
akorszakot ; bár számtalanon írtak már nálunk a századfordulóról,
egyik írónk beszámolója sem volt ilyen élő, éles, megdöbbentő,

mint ahogy azt Mollináry saját gyerek szemével. - a társadalom
minden szemétjében megfetrengett kis társadalmon kívüli gyerek
szemével látta és megírta.

Művén keresztül az amerikai kivándorlás kora, Achim András
mozgalma mind-mind tapintható közelbe kerülnek.

Az életrajzírókat azzal szokták rémítgetni a kritikus mumu
sok, hogy mást, mint élményregényt, "én" komplexumot jól meg
írni nem tudnak később. Aki önéletrajzot ír, - az csak felsorol,
ahelyett, hogy szerkesztene, - mondják, - és teremtő képzelő

ereje helyett az emlékezetére támaszkodik. úgy érzem, hogy aki
nek ennyi élmény adatott, mint Mollinárynak, aki személyes élmé
nyét ilyen széles környezeti háttérrel, ilyen megrázó erővel tudja
kifejezni, az csak írjon bátran folytatólagos életrajzművet.

Máris többet tett, mint a puszta nyersanyaghordók: pellen
gérre állított egy társadalmat, bevádolt egy kort, és a művészet

erejével bitette el az olvasóval, bogy amit leír: igaz.
A Mollináry-mű a azunnyadó társadalom-politikust rázza fel
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az olvaséban. Nem szégyenlem naivnak tetsző Ielbuedulásomat. A~

a gondolatom, hogy a törvénytelen gyerekek érdekében kell új
törvény alkotására ösztönözni a férfiakat. De lehet-e férfiakkal
olyan törvényt hozatni, mely férfiérdekek ellen beszél?

Büntető törvénykönyvünkben, - meglátszik, hogy sajátos mas
eulin logikával férfiak szerkesztették, - van két cikkely. Az egyik
három évi ssabadságvesstéssel bünteti azt az asszonyt, aki magzat
elhajtást követ el magán, a másik csak két évnyi büntetést a mag
zatelhajtó leányanyára.

Valóban, ez a törvény. férfi logika szerint helyénvaló, mert
bűnösebb az a nő, aki megfelelő családi körülményei ellenére is
meg akar szabadulni a gyerekétől, mint az a leányanya, kinek ol.
dalán férfi nem áll. Mégis, ebben a törvényben, - egy társadalom
ítélkezik önmaga felett, - mintegy a törvény erejével mondva ki,
hoov a házasságon kivül született gyermek a törvényes ágyból szü
letettel nem egyenrangú; törvénytelen gyermek születését megaka
dályozní kisebb bűn, mint törvényesét.

A társadalom, mely ísmerí bűnös közönyét az apátlannal szem
ben, - ime, - törvényesen kisebb bűnnek tartja azt, ha egy apát
lan nem születik meg, mint, ha egy kétszülös.

A Krisztusban egyenrangú ember eszméjétűl messze igy tess
különbséget ellJre egy társadalom megszületendll és megszülethe
tendők között, De közben van nálunk családvédelmen alapuló nem
zetvédelem és meglehetősen sokat beszélünk az egyke ellen: Van
már ország közelünkben, hol nincsenek törvénytelen gyerekek. Ná
lunk törvény van rá, hogy törvénytelen gyermek megszületését
megakadályozni kisebb bi/n. Milyen bősi cselekedet ilyen társada
lombana törvénytelenek rendjébe tartozva, ezer bűn között inga
dozva, mégis megállni, - Mollináry Gizella nagy [elentöségű müve
erről beszél.

19f1dcz RÓZSA.

POSSONYI LÁSZLÓ:

SZINHÁZI KRÓNIKA
NEMZETI SZINHÁZ: ROSTAND: SASFIOK.

Ez a hires romantikus dráma mindig megtalálta az utat a magyar
közönség szívéhez, Hogyne találta volna meg, mikor 'az átkos Auszt
ria-Bécs állítódott szembe benne a francia gloárral, a szabadság
eszmével és mindazzal, amit Rostand beleötvözött, boIO' a nemke
vésbé temperamentumos francia publikum megtalálja benne a
maga "Tokaji asszúját" vagy "Gyergyói bál j át". Mert igen, ez a
különbség PAris és Pest színpadi viszonyai közt, h01O' ott Rostand
darabjai nyujtották az olcsó nemzeti lelkesedéshez a gyúanyagot,
még pedig helyenként nagyon is költői eszközökkel, úgy hogy a
legfinnyásabb kritikusnak is kedve telhetett benne. A Bonaparte
dinasztia halvány ágának szerepében pedig a nagy Sarah óta több
nyire színésznők tündökölnek. Hettyey Arankán, Várady Arankán,
Darvas Lilin túl nálunk is csak egy kiváló férfimegszemélyesftöje
volt a l'Aiglonnak: Törzs Jenő, most pedig a Nemzeti Szinház ki
váló karakter színésznöjére bizta a ragyogó külsőt, deklamáló kész
séget és színészí lendületet megkívánó ssereoet.

Gobbi Hilda külsöben sajnos nem nyujt sok illuziót. Túl kicsi
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és vaskos ehhez a szerephez, még ha esetleg Napoleon fia lehetett
is ilyen, a Rostand-féle Sasfiókot másmilyennek képzeljük. Node
egy alakításnál sohasem számít a külsö, A müvészí erő csodákat
tehet a színpadon. Láttuk mi a kicsi Buriánt Síegfríeddé magásod
ni, vagy például Fedák Sári is csodákat müvel önmagával egy-egy
szerepében, amikor kihúzza magát. Gobbi Hildának is sikerül he
lyenként ez a színpadí átalakulás, de sajnos nem míndíg, Néhány
nagy áríánál - mert a Sasfiók nagy deklamálásai áriák - a da
rab elején túllendül saját magán és ekkor az igazi Sasfiókot idézi.
De aztán a szerep meghaladja erejét, érdes, prózai hangja nem
tüzesedik át eléggé és akkor bizony nem kelt bennünk elég illu
ziót. Elismeréssel kell azonban lennünk rendkivüli szorgalma, pre
cízítása és fegyelmezettsége míatt. Hatalmas erőpróbát állott ki ez
a fiatal művésznő és azok a lágyabb, líraibb hangok, amelyeket
most megtalált, remélhetőleg akkor sem hagyják majd cserben, ha
véletlenül megint öregasszonyokat, karakterfigurákat játszik.

Németh Antal rendezése, különösen a wagrami jelenetben
nyujt sok művészí meglepetést és általában i.zen lendületes. Kiss
Ferenc Flambeauja jelenti az igazi rostandi stílust, amelyhez leg
közelebb rajta kívül Ungvári és Rápolthll Anna jutottak el. KoOOcs
Károly kitűnően mintázza meg szerepét, kár hogy nem tud vala
mivel démonibb lenni Metternich alakjában. Ebben a darabban
nem szabad finnyáskodnia a színészeknek, banem tele marokkal
kell szórni a rostandi romantika végleteit s akkor lesz igazi az ell).
adás.

HARSÁNYI ZSOLT: A BOLOND ÁSVAYNÉ:
Harsányi Zsolt azok közé a magyar tehetségek közé tartozik, akik
nek a szűkös és nagy önfeláldozást kívánó hazai viszonyok vala
mikor még az ifjúkor kezdetén kedvét szegték. Elment a kedve at
tól, hogy próféta, vértanú író vagy félszeg rabja legyen eszméinek.
Fölényben akart maradni és ez a fölény megkívánta tőle, hogy in
kább a könnyebbik végét fogja meg a dolgoknak, mert így bizto
sabb lesz számára a siker s még mindig azzal tüntethet. bogy csak
játszadozik, amikor tollat fog a kezébe. Csinálta ezt rajta kívül sok
kitűnő ötvözetű magyar író, éppen a jobbak közül, ha tempera
mentuma úgyis vonzotta egy kissé a humor vagy a szatirizálás felé.
Legújabb darabjában azonban egy mély költői ér tört fel: az örök
szerelem apotheózisát írta meg. A bolond Asvayné férje 1848-ban tű

nik el, mint nemzetőr. Gyanítják, hogy Oroszországba kerülhetett,
mint fogoly és Ásvayné, miután tragikus félreértés közepette bú
csúzott el férjétől, mindig visszavárja, hogy kimagyarázkedhassa
nak egyszer. Mióta vonat jár a falu alatt, mindennnap kimegy az
állomásra és egyre monománíásabb csökönyösséggel várja vissza az
egyetlent, akit szeretett. Közel hét évtized telik így el, amíg a vi
lágháború derekán orosz fogoly képében megjelenik a dédunokája.
Az eszelős nagyasszony azonban azt hiszi, hogy a férje érkezett
haza és gyenge egészsége miatt nem is meri senki sem felvilágosí
tani a reszketeg öregasszonyt, hogy az ő férje már sohasem térhet
vissza.

Megrendítő, szívet melegítő költői témát, valódi gyöngyszemet
talált Harsányi Zsolt és még egy másik gyöngyszemetis: Bajor
Gizit a szerep eljátszására. A szerep és szereplő találkozása az
után olyan forró p"illanatokat teremt a színpadon, amelyre, ha látta
valaki, évtizedek multán is úgy emlékezik rá, mintha valami kü
lönös égi tüneményben lett volna része. Bajor Gizi a közel hét év
tizedes korhatárt, amely szerepének két határkővét jelenti, az ~
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nagyszerű technikáján túl is olyan eleven erővel tölti meg, hogy
élete legjobb alakításának kell vallanunk a bolond Asvaynét. A va
lóság és az őrület, a reális élet és a szinte transcendentális magas
latokra emelkedő szerelmes hit között oly bravurosan építi meg a
színpadi elhitetés függőhídaít, amelyen borzongó ujjongással kísért
végig a nézősereg. A darab jóformán nem más, mint ez a nagy sze
rep egyedül, pedig a szerzö nem takarékoskodik a mai szokványos
darabformálás egyéb patikaszereivel, sem, sem a fínomakkal, sem
a drasztikusokkal. Bohózatos elemek, multszázadi és század elejei
szentimentalitás, magyar zsáner, biedermeier hangulat mind meg
található a darabjában, amelynek többi szereplői is kitesznek ma
gukért. A darab egészséges magyar levegője őszinte örömünkre
szolgált, Bajor Gizi nagyvonalú alakítása mellett ez biztosítja II
nagy mutatvány átütő közönség sikerét is. De azért szeretnénk, ha
ezután minél többet kapnánk abból a Harsányihól. aki az örök sze
relem motívumát szinte Bach zenei tisztaságával csempészte belé
darabjának kevésbé igényes hangzatai közé és ezt a motívumot
oly mesterien játszatta el.

VIGSZINHAz:GEPHART HAUPTMANN: NAPLEMENTEELŐTT
Másik vezető drámai színházunk is egy nagy szerep kedvéért le
pett meg felújítással bennünket. Alig tíz esztendie még, hogy
Osortos Gyula Claussen tanácsos alakját megelevenítette és most
Somlqy Arturt látjuk viszont ebben a lear-királyi alakításban. Ha
uptmann írásművészetének csúcspontjára jutva irta meg egy het
venéves ember szerelmét. Claussen tanácsos diadalmas életet élt,
gazdag, érdeklik a művészetek, négy felnőtt gyermeke van. S mi
kor feleségét elveszti, kis időre mintha bezárult volna előtte a gaz
dag termékeny élet is. De azután ez az elkopbatatlan fizikum, ez II

faustikus beállítású szellem az öreg Goethéhez hasonlóan új sze
relem csábjába esik. Egy fiatal gyermekkertésznő, szegény, szeren
csétlen családból származó árvalány gyujtja fel Claussen tanácsos
szívét, A család, azaz a felnőtt gyermekek és az egyik hatalomra
éhes vő azonban megindítják az öreg úr ellen a harcot. A család
viaskedása odáig fajul, hogy a gyermekek gondnokság alá helyez
tetik apjukat, A pater Iamilias tekintélyén és büszkeségén gyógyít
hatatlan csorba esik. A harcban megviselt, túlzottan igénybe vett
öreg szív egy kitörés után felmondja a szolgálatot, Claussen taná
csos azonban előbb bosszút áll a családján. Egy örJöngő jelenetben
ssétrornbolja feleségének és családjának arcképeit, megátkozza
gyermekeit és csak azután, minden földi kapcsolatában csalödva
omlik össze.

Gerhart Hauptmann nagyszerű szerepet írt, s így darabjának
értékelésétől most talán tekintsünk el, nem lévén rá elegendő te
rünk, A Vígszínháznak is sikerült Somlay Arturban nagyszerű ala
kítót kapnia Claussen tanácsos alakjához. Intellektuálisan építi fel
Somlay ezt az alakot s a végső összeomlásban shakespeari mérete
ket nyer alakítása. Nagyszerű magaslat II művész pályáján. És an
nál inkább kimagaslöbb ez a siker. mert a színház különben nem
állít melléje mélté keretet. F~nye8 Alice bizonytalan, halvány kó
piát nyujt csak Inken ösztönösséget és nagy formátumot kivánó sze
repében, A fiatal Sándor Izabella ösztönös színész anyag. Sajnos
hangmodulálása még bizonytalan s egyébként sem eléggé kiforrott,
de olyan tehetség azért, hogy megérdemli a figyelmet és további
szerepeít is. Érdekes egyéniség, bár még nem Jutott el oda, hogy
merjen VIlllóban egyéni is lenni. Jó rendező kezében azonban bizo-
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nyara sokat várhatunk még tőle. Ajtay és Dénes György nevét kell
még említenünk, akik a halvány előadásban néhány felvillanással
Somlay mellé emelkedtek.

MADAcH SZINHAz: FELKAY FERENC: NÉRÓ.
A fiatal szerző túlságosen nagy fába vágta a fejszéjét, amikor Néró
alakját akarta elibénk állítani. Ezt az alakot vagy a shakespeací
pátosz és lélekrajz fogadtathatná el velünk, vagy a shawi irónia.
Felkay sokszor a sienkieviczi vonaira téved, de némi pszichoanali
zissel akarja felfrissíteni ezt a napjainkban már halott stílust és
így műve nem nyujt zavartalan benyomást. El kell azonban ismer
nünk ügyes színpadkészségét, a könnyed eszközökkel való motíválás
erényét és tisztult eszményeit is, amellyel darabja anyagához nyúlt.
Sajnos azonban éppen itt tévedt naívságokba, sienkieviczizmusok
ba, ahol több fölényt kívántunk volna meg tőle. Kicsit sok a gyil
kosság, a rémdrámaszerű hatásvadászat ebben a darabban, pedig
a szerző két jelenetben is megmutatja, hogy nemesebb vonalon na
gyobb bíztonsággal tud haladni. Az egyik Nérónak és anyjának
párjelenete, amikor a fiú becézések közepette meggyilkolja anyját.
A visszataszító jelenetet Felkay fölényes biztonsággal és dicséretre
méltó ízléssel idézi elénk. Azután pedig ef!Y paraszt fuvolást, Ani
cetust hoz be a színpadra. Ezáltal az együjITű paraszt által azután
megérezteti velünk a késő-római kor egész belső kiábrándultságát
és várakozását valami jobb és egészségesebb után. Anicetus nem
magyaráz, nem okoskodik, hanem néhány paraszti szóban meg
mondja, hogy a nép únja már a sok nérói eécöt, nyugalomra és
munkára vágyik. És ebben az egy alakban sokkal jobban benne
rejlik az egész későbbi keresztény középkor lehetősége, mint a ke
resztlaragó, ál pátoszú, magukat minden történelmi ok nélkül ke
reszténynek valló udvari és ellenzéki költökben. fiIozófusokban és
kegyencekben.

Az előadás igazi meglepetése Titkos Ilona volt, ez amellőzött

nagy színésznő. Ösztönös művészi készséggel, szinte kapásból tárta
elénk Agrippinának, Néró anyjának bűnöktől fertőzött s elvete
mültségében is nagyvonalú alakját. Jaschik Almosné stílusos dísz
Jeteinek pompás keretében ő volt az előadás legfőbb igazi ékköve.
Rögtön utána Tapolczay Anicetusát kell említenünk. Tusköszerű

együgyűségében hiánytalanul megéreztette a római szőlőhegyek pa
rasztjának a lelkét. Grequss, ha Néró sokban bizonytalan és elraj
zolt alakját nem is tölthette meg végig élettel, először adott alakí
tási készségéről bizonyságot. Néró iszákos imbecilitását és gyerme
kes szadízmusát sikeresen érzékeltette is, az alak másik összetevő

jét azonban, a császári nagyságot annál kevésbé. Pedig ez a Néró
a krónikák szerint sokban nagy császár is volt és legalább mint
gonosztevő, nagyobb magaslatokba lendült, mint Greguss betegesen
hiú és ostoba költőcsászárja, Feltűnt még egy fiatal színész Bozóky
István. Nagyorrú, nem szép, de karakterisztikus férfiarc s talán ké
sőbb egy Tanay Frigyest vagy egy Sacha Guitry szerű irónikus don
Juan színészt nyerhetünk benne. Figurában érdekes volt. tehetsé
get árult el felemás szerepében. Reméljük, ez a tehetség feljödés
képes is. Pünköstí Andor rendezése nagyvonalú, meg látszik rajta,
mekkora szeretettel állitotta színpadra fiatal írótársa első repre
zentatív igényekkel fellépő darabját. Az új szerzö darabja az új
színházban új és újra felfedezett. színészekkel több pozitivummal,
mint negativummal járt. A kísérlet megérte a fáradságot.

. Possonyi László.
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NAGY ISTVAN: A SZOMSZÉDSÁG NEVÉBEN. (Magyar Élet.)
A főtéma szinte téteibe foglalható. Arról szól a regény, hogy egy
különc, III maga osztályából is elvadult öreg nő mint talál vissza
osztálya közösségébe s mint áldozza fel mindenét ezért az újonnan
megtalált közösségért. Nagy István műve mégsem hideg, teoretikus,
nem spekulációk rendeződnek benne egymás mellé egy társadalom
elméletből átvett "vezérgondolat" igazolására, inkább csak csomó
személyes élmény és emlék keres elbeszélő-formát: eleven és bő

realista mesélő kedv emel ki egy valóságos múltből alakokat és
történéseket. Ezt a friss és az írónak bizonyára kedves élet-anya
got a társadalmi elmélet még éppen csak hogy megérintette. A
népi írók ereje az irodalom szempontjából abban van, hogy egye
lőre még az átélés hitelességével, vagyis új ízekkel beszélnek
olyan életformákról és élethelyzetekről, melyek eddig az íróknak
csak mint eltanulható, elképzelhető, vagy megfigyelhető téma
anyagként kínálköztak fel. A népi iró előnye, hogy belülről nézhet
egynéhány olyan élet-helyzetet, melybe az iró eddig legföljebb
bele akart helyezkedni. De itt vannak a népi irodalom korlátai is:
a népi iró úgy látszik nehezebben tudja átlépni saját élményvilága
határait: műve addig jó, amíg megmarad a realízrnusban, s elmé
letírói bármint biztatják is tendenciózus hatások keresésére, hang
ja megcsuklik és megzavarodik, - a próza területén legalább is,
- ha többet akar, mint élményreprodukciót. Ezek a sajátságok
még az olyan tehetséges és erőteljes íráson is átütnek, mint ami
lyen Nagy István regénye. Ahol egy alak az ideálisba fordul, 
mint a közösségért agitáló Takács Maríé, - ott már el is veszti
lába alól a talajt. Kétségtelenül van hozzá érzéke, hogy regényét
megszerkessze, mégis több benne az anekdotikus közlésvágy, hogy
sem a lényeges történést fölösleges epizódok meg ne zavarnák. A
mesélő realizmus bősége ez, ugyanaz, amelyik néhány Móricz re
gényt is tervetlenné tett. De ugyanez a józan és megbízható reális
mus védi meg a regényt a tétel minden veszélyétöI. A Cosbuc
utca gyárimunkás ."szomszédságának" amoLyan napkösí-otthon fé
lét nyit egy özvegyasszony. Képzeljük el, hogy a szegényeknek eb
ből az összefogásából milyen idillt vagy utöpiát kovácsolna az el
mélet: példás egyetértés, paradicsomi rend, ime a sziget, amely
hivatva van megváltani a világot l Nagy István józan realizmusa
nem téved ilyen ábrándokra. A valóságot látó és tisztelő ember
derüjével írja le a nehézségeket, a szegény szomszédság asszonyai
nak egymást maró féltékenykedését és pletykáit. Nagy István sze
gényein semmi nyoma a romantikának. Nem festőiek, nem rettene
tesek, de nem is példásak. A napközi-otthont a hatóság,ílletve "az
urak" záratják be, de még az II bűnük sem nő nagyra, hisz III sze
gények közölt most ís akad áruló, aki ebből is hasznot akart húz...
ni. És ami történt, az e józanság és mérséklet ellenére sem lesz
kevésbbé példa és tanulság, mint ahogy Szobor Juli, az özvegy
asszony is végső kétségbeesésében és őrületében magasodik a
szomszédság feje fölé.
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A népi írók közt a regényben NaOJJ István látszik a legtöbbet
ígérő tehetségnek. Az általános parasztmitosz idején gyári mun
kasságról ír, józan és természetes realizmust művel, tud mondani
valamit anélkül, hogy szónokolna, elbeszélőhangja kulturált és men
tes minden modorosságtól, gazdag és színes valóságot mer látni,
tisztában van a regény szerkezeti követelményeivel. Új könyve
mindenben megerősíti bennünk azt a jó benyomást, melyet az
Oltyánok unokáJival keltett.

ASZTALOS ISTVÁN: űRöM. (Novellák.) (Erdélyi Szépmíves Oéh.)
Tárgy, megdolgozás és formai érdekesség, ezek határozzák meg
körülbelül a novellát s ezek a sajátosságok emelnek ki egyet-egyet
a többi közül. A népi írónál a tárgy szinte szükségképp korlátozó
dik népi élrnényvilágára, a megdolgozásban a realizmus az ural
kodó, formai kalandokat pedig nem igen várhatunk. Asztalos Ist
vánnak is azok a novelláí sikerültek, hol az erdélyi paraszt él
ményviIága az író lassú és tempós realizmusával elég széles mesét
kap, hogy eseményeken át mutathassa meg magát. Asztalosnak
nincsenek lírai hajlandóságai, jellegzetesen elbeszélő tehetség, ke
rüli az ellágyulást, legszívesebben egy anekdotányi nekifutással
szeret végezni a térnával. (Jellegzetesen anekdoták: A tejesember,
A dohány, A nekurát. A Balog-színház, a Favágók közt egyenesen
anekdota.füzér.) Mintha a párbeszéd-szerkesztése aránytalanul jobb
volna, mínt leíró stílusa. Függő beszédei ís nehézkesek. Úgy lát
szík, maga is igyekezett néha megkerülni az elbeszélő-hang nehéz
ségeit. ezért lett élöszót utánzó elbeszéléssé a Gergely is hazatér
és a Dühös kutya, ezekben az elbeszélő fikció minden nehézkes
séget sajátossággá és érdekes [ellegzetességgé tesz: Gergelynek
vagy az öreg juhásznak elhisszük ezt a hangot. Egyféle felfogásbeli
változás is érzékelhető még a köteten: a Marika hazajön, Szapo
rodnak Lázárék és A nekurát naturalístább, sötétebb. keményebb
hangúak. az újabb novellák levegősebbek, világosabbak, egyre töb
bet bukkan föl bennük a Tamásira emlékeztető székelyeskedés,
nyelvi játék.

SINKA ISTVAN: HARMINCNYOLC VADALMA. (Novellák.) (Ma
gyar Élet.) Az elbeszélő Sinkának is vannak érdekes hangjai, de
ft novellista aligha versenyezhet benne eredetiségben a költővel.

Nem eredeti, nem ,.saját" hang kötetében a Kondások pozányko
dása, a Fehér ökrök a gázlón ősmagyarkodása, a Juan lázadozó
hűsége. A legelőre gurult hintó vagy Bagi lázadozása is sablonos
parasztnovellatémák. Az is meglepő, hogy a javasasszony öregszü
lék szájába adott versrészletek néha nagyon is műköltői 'alkotások.

Ha Sinka igazi elbeszélőhangját; novellista ereditségét keres
sük, tán leginkább azokra a groteszkbe hajló novellékra kell gon
dolnunk, amilyenek a kötetkezdő novella, a Fú II szél, aVarnyú
meg az öt úr és a FiiI!Jöri-ciklus. Ezek lehetnek félig vidámak.
félig keserűek. megvan bennük az önmagáért való, az Iréjukat is
elsősorban a furcsa ötlettel gyönyörködtető elbeszélőkedv lendü
lete. Lehet, hogy az ílyen l'art pour l'art elbeszélés ellenmondana
a népi irodalom némely elméletének, a kiadó meg is kísérli tisz
tára mosní ajánlásában Fütyörit, - mondván, hogy amilyen talpra
esett volt csavargönak, úgy látszik talpraesett lett szántóvetőnek

is, - de ezt az elbeszélő úgy látszik nem tartotta érdekesnek, mert
három sorban, az egyik novella végére odacsapva emlékezik meg
róla. De a .ió alkotások máskor is szívesen .iöttek létre az elméle-
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tek csúfjára. Sinka is akkor alkotja meg leginkább élő alakjait,
legszerencsésebb történeteit, súlyos bihari tájképeit. mikor senkire
sem haragszik, semmit sem akar bizonyítani, mikor úrgyűlölete,

szenvedélyei, bánata csak felhangokkal kísérik az önmagában ér
dekes történetet. Amikor a legközelebb kerül az élethez és a reali
táshoz.

A gyakran drámát élő, vagy drámát játszó Sinka-hősök között,
kik ritkán szállhatnak le a paraszt mítíkus méltóságának maga
sáról, Fütyöri az egészséges életközelséget jelenti. Az elfogulatlan
realitást.

A népi író írhat reálisan a népről. Még Fütyöriről is írhat,
senki sem vádolja meg súlytalan anekdotázással. Ö sem sértheti
meg a népet, mert belőle való. Nagy István egy helyesirási hi
bákkal tele levéllel fejezi be a Szomszédság nevében-t, de Gár
donyi "hígmagyar" lett GlJre bíró uram hasonló helyesírási hibái
miatt. Ki a nagyobb csavargó, Fütyöri-e vagy Kakuk Marci? És ha
Tersánszky népi író lenne, Kakuk Marcit megbocsátanák-e neki,
akik ma elítélik? Azt is megfigyelhettük, - s különösen a népi
írók között - hogy egy idő óta sajátos megveléssel szokás beszélni
MikszdJth és Krúdyanekdotázásáról. Mintha Asztalos és Sinka nem
anekdotáznának! Bocsássuk meg irodalmunk múlt jának azokat a
bűnöket, melyeket jelenünk nagyjai tapsok közt követnek el.

Lorass Gyula.
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