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JUST B~LA: AZ ESZELöSöK.
Regény. (Cserépfalvi.) Just Béla
eddig' három regényében a kissé
merev tételesség és egynémely
részletek elrajzolása ellenére is
határozott értékeket mutatott föl,
és érdekes, figyelemreméltó példár
nyait teremtette meg az intellektu
ális regénynek. Két világi-társadal
mi regénye után most ismét régi
specialitásához, a kolostori légkör
höz tért vissza, de az új mű a mű

faji bizonytalanság zavaró érzését
kelti az olvasóban. Az író úgy ál
l1tja be és a kiadó is célzást tesz
arra, hogy a mü története - egy
franciaországi trappista apát "láza
dása" a saját rendje ellen. a töké
letes élet és a Szent Benedek Re
guláiban kifejezett szerzetesi esz
mény nevében - történetileg hite
les, sőt az elbeszélés egyik helyén
a szerző váratlan írói vallomással
úgy sejteti, hogy a szereplőket sze
mélyesen ismerte, tehát a mü rész
leteiben is meatörtént. Ez a beállí
tás vagy írói' misztifikáció, s ak
kor az író igazán ügyesen szugge
rál, viszont visszásan játszik a ké
nyes témával; vagy pedig' valóban
az életből mésolt, igaz történet, s
akkor kár volt a "regény" ment
hetetlenül romantikus ízű műfajá

val jelölni, mert jórészt a történe
lem dolgozott az író helyett. Misem
volna egyszertlbb, mint hogy a krí
tikus megkérdezze magát a szer
zőt. Ebből azonban a míndenkori
olvasónak kevés haszna lenne j a
műnek önmagának kell helytállania.

De ha túltesszük is magunkat a
hitelesség kérdésén. a mű akkor
is vegyes müfajt mutat: a törté
neti monográfia, a teológiai esszé
és a valódi regény összeolvadása,
erősen intellektuális jelleggel. Má
sok a tanulmányt hajlították át
szépirodalommá, Just a regényből

avat tanulmá'nyt. Ha elfogadjuk a
történet hítelssségét, akkor az ada
tok összegyűjtése, a mű megszer
késztése és megíogalmazása jórészt
intellektuális munka, s a regény
író képzelete csak az apró részle
tek megelevenítésében és a lélek
tani háttér kibontásában. a törté
neti alakokba való ..beleélésben"
m'liködött. De meg kell hagyni,
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hogy abban hibátlanul! A meréSz
és kényes témát - ~részt a
szerzetesi eszmény, a tökéletes élet
utáni vágy, az "eszelősség" érzékel
tetését (..A kérdés csak az, hogy
végeredményben ki az eszelős: a
világot megtagadó szerzetes, vagy
aki a szarzetest nevezi eszelős

nek"), másrészt az apát egyéni
elhatározásának megértését ("ne
engedetlen, lázadó apátot lássanak
bennem. hanem tökéletességre vá
gyó nyughatatlan lelket") szuggess
tív eszközökkel, finom tapintattal
dolgozza ki. Tulajdonképpen a lá
zadás, a fanatizmus lélektani és
erkölcsi problémáját veti föl ezzel,
vallási vonatkozásban. de egyúttal
tágabb értelemben is. "Forradal
már leszek - vallja az apát, 
ami annyit jelent, hogy egy ke
vésbbé tökéletes élet helyett a tö
kéletesebbet választom." Dom
Alexist nem elégítik ki a világ és
a világi eszmények, ezért fogódzik
a szerzetesi élet tökéletességébe. a
szeritbenedeki Regula eredeti elő

írásai szerínt. Az írónak. modern
regényírásunkban ugyanesak vitka,
szép spirítualízmnsával, sikerül
észrevétlenül bevonnia az olvasót
a vallási kérdésekbe és a szerzete
si eszmény lelki vonzásába. Ebből

a szempontból rnűve világi olvasó
számára is élmény. Már magában
véve is nagy szö az, bogy az örök
(és meglehetősen elcsépelt) regény
téma, a szerelmi változatok belyett
ilyen eredeti témára vállalkozott.

Az egész müre az intellektuális.
objektivizálé szellem nyomja rá
bélyegét. Nemcsak a beszőtt elmél
kerlésekben. nem is csak abban a
mérsékletben és tapintatban. a
mellyel az író a kényes és teoló
giai vonatkozásokkal átszőtt témát
kezeli, - színte kerüli a patetikus,
érzelmességre vagy batásoaságra
csábító jelenetek kiélezését s az a
fanatikus hév is, amely Dom
Alexist sodorja, józan heroizmussá
hűl le ton án. - hanem a mű szer
kezetében és stílusában is. A föl
építés itt is a jólismert justi esz
közökkel dolgozik - levelek, föl
iegyzések, régi könyvek közlési
fogásaival, - s a nyelv is a vilá
gos értelemnek van alávetve: JÓ"



ZU, hdvös, ezabatos. Ridegen fe
gyelmezett, mint a szerzetesi élet
hősei. Ha a mi szépprézánkban is
volna külön "irodalmi nyelv",
olyan mértékben, mint például a
franeiában, akkor Just stílusa pél
da lehetne erre a fokozatra. A
breton parasztkocsis époly v,álasz
tékos, zárójelekkel tűzött nyelven
beszél, mint a hittudósok. s a bo
ny.lult összetett mondatok is klasz
szikusan egyensúlyozódnak. Az ol
vasó nem tud megszabadulni attól
a szuggesztiótól, mintha franciából
átültetett, igen szép és gondozott
- fordítást olvasna. Ez a stílus,
amely sajátja Justnak. néba kitűnő

szuggesztivitás eszköze - megkapö
és fölemelő például az abbé első

napjainak leírása az elhagyatott,
félig rombadőlt kolostorban, amely
nek újjáépítésére vágyakozik, "agy
a mérnökböl szerzetessé lett An
selme atya "csodája" a babonás,
gyűlölködő breton parasztok között,
-általában azonban az értekezés
felé vonja a regényt. s olykor szá
razzá teszi a leírást. A templom
rom vagy a szerzetesek napi éle
tének megjelenítésében például
nem mérkőzbet az "Isten rabi ai"
megelevenítő művészetével.

Ezekkel az írói vonásokkal .- a
spirituális intellektualizmussal, az
objektívitásta való törekvéssel, vá
lasztékos stílusával - Just kétség
telenül egyéni és eredeti színt
képvisel mai szépirodalmunkban, s
figyelemreméltó kísérletezései előbb
utóbb megtermik a sajátos vona
saiból szőtt igazi nagy regényt.

ltlakay Gusztáv

RADAR LAJOS: KUJTORGö LEL
KEK (Stádium) és TAPOSOKA
(Athenaeum). Közel egymásután
két regénye jelent meg Kádár La
josnak: mindkettő ugyanazt a pa
raszt társadalmat ábrázolja, ame
lyikből az író származik. Magiitól
értetődik, bogy az egykori élmények,
benyomások élénk színekben visz
szatérnek írónk toll án : Kádár em
lékei a parasztélet rideg tényeihez
nyúlnak vissza s legtöbbször az
esemény könnyen kialakul, hiszen
a magyar parasztság életének küz
delme meg-megújuló történéseket
vet felszínre. Ebből az következík,
hogy az emlékeiblll merítő író al
kotásában az esemény menete bi-

zonyOl pontokon fennakad és rész
letekre bomlik, ha egy-egy emlék
hez tapadó jelenet megirásához ér
kezik. Kádár Lajos úiabb regényei
bői pontosan kiválasztható. hol me
ritett az író kénzeletéböl, és mikor
és mely helyeken tért :vissza em
lékeihez. A Taposóka eseményve
zetésében észlelhető leginkább az
epikumnak ez a kettős jellege.
Szükségtelen hangsúlyozni, bogy
mindkét műben belső aránytalan
ságot idéz elő az író egykori sze
mélyes sorsából kölcsönzött ese
ményrészletek szélesebb medrű

megírása. A szerkezeti eltolödáso
kat teljesen ellensúlyozza, és ezért
tud mindvégig érdeket kelteni az
író következetes ragaszkodása a
magyar paraszt élet valéeágaíhca,
stílusát is üdítően tarkázza a táj
nyelv friss, hamvas szavaival, for
dulataival. szőlásaíval.

A Kujtorgó lelkek alapötlete
míndössze az a gogolyi gondolat,
hogy a meghaltak lelke visszajár
az élők közé, hogy az előző életü
ket mintegy a fonákáról, vissuíjá
ról nézhessék, Kádár és a nagy
orosz léleklátó közt óriási kü
lönbségek vannak, az egybevetést
hazánkfia nem bírná el, mindössze
az írói ötlet emlékezteti Gogolyt ve
le kapcsolatban: közvetlen hatásról
sem beszélhetünk. A regényt a ha
lott ember meséli el, aki végignézi
először saját temetését, tanúj a fiai
nak hagyatéki perlekedésének.
majd mint ártó szellem irányítja
előző élete haragosainak sorsát.
A lélek ide-odasuttyan, mindenütt
megjelenik, ahol reá emlékeznek:
még a mennyország sem fogadja
be, természetes, hogy aztán kétsze
resen fig'yeli a falusi élet esetlen
ségeit, ferdeségeit, apró bűneit: a
jól induló eseménysorozat ott kezd
színteíenední, amikor a kujtorgó
(étlen-szomjan vándorló) lélek bí
rálni kezd, ettől kezdve az író né
zeteit mondogatja. Az egész regény
értéke részleteiben mutatkozik: a
lélek Ide-odasuttyanása azonos me
netrend szerint történik. minden
változás az egyetlen ötlet tenge
lyén fordul meg, végül magamagá
tól válik megszokottá az ilyen ese
ményváltás. Kár, hogy az egyes
nagyszeriien kigondolt, és jól-meg
írt eseményrészletek nem tudnak
lelkivé mélyülní, és az író erkölcsi
magatartásának is kevéll nyomát

277



lelni: az esemény alakulásának ezt
a mechanizmusát az író eredeti, za
matos, népi humora teliesen ellen
súlyozni tudja.

A TavoSóktJt Kádár Lajos észre
vehetően nagyobb gonddal és foko
zottabb igénnyel alkotta meg, a
téma közkeletű újabb irodalmunk
ban : a szegény legény és gazdag
leány hétpróbás szarelme. a gazdag
apa ellenszenve és ártó szándéka,
a megértő és áldozatkész anyák
szeretete elkíséri a fiatalok sorsát
révbejutásukig. A Taposoka leg
szembetűnőbb erénye, hogy eleitől

végig érdekesen és jellegzetesen
tudja előadni ezt az ismeretes re
génytémát. Kádár Lajos arra tö
rekszik, hogy a részletekben a leg
kisebb, legparányibb elemekkel is
a szigorú, a megdöbbentő valóság-·
hoz kösse a eseményt: amíg hősei

falusi környezetben vívJák élet-ha
lál-harcukat, addig remekel Kádár
epikus készsége, mihelvt azonban
az esemény színhelye Pestre tevő

dík át, az író nem tudja eredetien
és hitetűen előadni az emberi sors
kegyetlen változásait, itt még a di
vatos jelszók beiktatására is ked
vet kap. Kádár valamennyi regé
nyénél mértéktartóbb a Taposóka,
hibái erényeinek [elentöségét eme
li, domborítia.

Kádár Lajos e két újabb műve

azt az írót mutatja, aki a felkapott
és megszokott regénytémák mene
tébe ügyesen bele tudja szöní a
népi szokások rajzát, a népi hie
delmeket, az egészet, a józan, pa
raszti humor megkönnyebbülést
adó, feloldódást szerző betétei te
szik elevenné és igazivá. Népi
íróink közül mindössze Kádár La
josnak adatott meg a kellemes hu
mor irígyelhető adománya.

Paku Imre

LENGYEL TAMÁS: GRÓF TELEKI
LÁSZLó. (Franklin.) A "Magyar
ttletrajzok" sorozatában jelent meg
a szabadságharc kiváló magyar ál
lamférfiának életrajza. Gróf Teleki
László, az 1848-as, független nem
zeti kormány első párizsi követe,
eddig .ióformán csak dI1ámájával, a
"Kegyenc"-cel s tragikus öngyíl
kosságával írta be magát a magyar
köztudatba. Ezen a fonákságon
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akar Lengyel Tlimas nagy adatís
merettel megírt hönyve segíteni.
Az egész könyv hangján végig do
minál az impozáns tudományos tár
gyilagosság. Ezen át is kihallik az
író meleg roknoszenvének hangja,
anélkül azonban, hogy regényesíte
né, vagy fölöslegesen idealizálná
Telekit. Mindaz amit ír, adatszerű

pontossággal áll előttünk, Kemény
vázra húzta fel mondanivalőját

Lengyel Tamás s így a híg rokon
szenvnél jóval többet ért el: a
könyv kiválúan alkalmas Teleki
László való megismerésére. Tartóz
kodik minden bombasztszerű hatás
vadászattól s éppen ezért mara
dandóbb és tiszteletreméltóbb si
kert kell érnie. mint a - napja
inkban annyira divatos - élet
rajzregényeknek Pedig ebben a
monográfíában annyi regényes ada
tot találhatunk, ami bőségesen

elég lenne Teleki alakjánaik ködös
elrajzolásához, vagy kétes dics
fénybe vonásához. Legnagyobb ér
deme ép e veszélyek elkerülésében
van a műnek.

Másrészt, gondos utánjárással
igyekszik az író világot deríteni a
homályos vagy ismeretlen mellék
körülményekre. Nem hallgatja el
az egykorú vagy későbbi föltétele
zéseket, de logikus eljárással
megvizsgálja a kínálkozó adatokat
s objektív ítéletet mond, mindig
meggyőzve az olvasót a leghelye
sebb okszerű összefüggések által.
Igy nagyon helyes, hog-y párizsi
tevékenvségét részletesen ismerteti
vagy az emigrációban vállalt szere
pét igazi fontosságában tárgyalja.
A társadalomban élő - többé-ke
vésbbé hézagos - fölfogást átala
kítja, új szempontokra utal s így
áthelyezi Teleki László gróf egész
működésének súlypontját. Egy, ke
vésbbé tetszetős, de reálisabb ta
lajon Járó, szívén kívül agyáwal is
dolgozó magyar politikus képét al
kotja meg előttünk, pusztán tudo
mányos eszközökkel.

Lengyel Tamás könyve az utóbbi
évek komolyabb törekvésű, tudo
mányos érdekli monográfíái közé
tartozik. Miive becsületes alkotás,
komoly hitelre tarthat számot.

Vidor Miklós


