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FRANCOIS MAURIAC: A FARI
ZEUS. (Nova kiadáSa.) Miként a
legtöbb Mauriac-regény, a La pha
risienne is a Bordeaux-vidéki Fran
ciaország fülledt nyaraiba és fülledt
bűnei közé viszi az olvasót. A fő

különbség mégis mondjuk a Sor
sok-nak vagy a Szereiem sivatagjá..
nak, meg ennek az újabb regénynek
a világa közt - úgy tudjuk, köz
vetlenül az összeomlás elött jelent
meg - talán mindössze annyi, hogy
itt a szerelern részint két gyermek,
illetve - a könyv utolsó lapjain
két öreg ártatlanabb idilljeként zaj
lik, részint pedig csupán indasze
rűen burjánzik egy CSOmó ember
élet alján, vagy csak bódító légkör
ként és elmosódottabb háttérrel
vesz körül -néhány egészen máster
mészetü, és pedig sokkal agresszí
vebb, megátalkodottabb és bonyo
lultabb szenvedélyt. És ezek közül
is az a bűn a legmegcsontosodot
tabb, világnézeti támasztékánál fog
va a legkönyörtelenebb és Iegpusz
Utóbb hatású, amelyet az író le
egyszerűsítve és igy könnyen félre
érthetően farizeuskodásnak nevez.
és amelyet Brigitte Piannak, az el
ső személyben beszámoló és vissza
pillantó Louís Pian mostohájának
az alakjában testesít meg, balzaci
monumental itassal.

Természetesen farizeus ez az er
kölcsi méltéságra éhező és kérlel
hetetlenül formatísztelő ,.egyház.
anya" is, de nem afféle egyszerű

álszent, mert hiszen nem él kettős

életet, a titkos bűn és a példaadó
látszat állandó feszüItségében, vagy
mondjuk a megtévesztés öntudata;
val s cinikus fölényével: nem, Brí
gitte Pian a tökéletességnek egé
szen [éhíszemű megszállottja, aki
nek büszkesége és létének igazolá
sa. hogy ..magasabbről látja a dol
gokat", s hogy az isteni kegy"lelll
munkáló eszközének tudhatja ma
gáJt. Ebben a meggyőződésében az
tán egyeduralomra tör azok fölött a
lelkek fölött, akik beletartoznak
életkörébe. és lelkiismereti aggá
Iyoskodásával, elvakult hitbúzgal
mával, könyörtelen puritánságavat.
türelmetlen botránkozásaíval, általá
ban egész örömgyilkos lénye ezer
mesterkedésével pokollá teszi azok-
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nak az életét, akiket pedig Iárad
hatatlanul, és sok megalázkodással
is igyekszik éppen az üdvösségre
kalauzolni. Igy túlzó rémlátomásá
val először is azt a romlatlan gyer
mekszerelmet szakítja szét, amely
mostohalánya, Míchele és Jean
Mirbel, egy elvadult, de alapjában
rokonszenves kamasz közt szövődík,

aki rnint afféle "nehéztermészetü"
gyerek, sőt már-már reménytelen
eset a lelki gyógypedagógia meste
rének és bölcsének. az enyhén jan
zenista és áldozatos életű Calou
plébánosnak a gondjaira van bízva.

Mint a szerelern és minden tes
tiség esküdt ellenségeszétdúlja két
együgyü jóléleknek, Puybaraudnak
és Octavie Tronchnak a házasságát
is, mert az egyházi rendnek és a
karitász ügyének elkötelezett embe
rek árulását látja csupán benne,
ezenfelül még saját korlátlan jó
tevői hatalma elleni lázadásnak is
mínösíti egybekelésüket. De ugyan
akkor férjének, a befolyásolható Oc
tave Piannak az útját is egyengeti
a korai sir felé, miután már évek
kel ezelőtt első feleségét is jófor
mán halálba kergette, hogy aztán
ennek örökébe léphessen a gyöngl'
férj oldalán, Hogy pedig műve tel
jes legyen (a "tökéletesség" jegyé
ben), még Calouval is megjárat ja a
kegyvesztés és egvházi számkivetés
kálváriáját.

Ez a megalázkodásaiban is szer
(elenül hiú és ravaszkodó. ezeretet.
len és zsarnoki hajlanni asszony
csak akkor találja mez Istent, akit
pedig egész eddigi életében üldö
zölt és ismerni vélt, amikor késői

és átszellemült szerelme jóvoltából
ráébred vézre a szeretetre. De ezen
a fokon már nem is a tökéletesség
rnániákusa, hanem igazi ember, aki
egyetlen fontos földi dolgának sze
relmét tartia, Istennel szemben pe
dig abbahagyja érdemei "kicsinyes"
és valódi farizeusi "könyvelését",
hogy aztán az ellenszolgáltatások
számítzatása hel vett gyermeki biza
lommal .aníndent csak a mennybeli
Irzalmusságtöl" várjon.

Ennek a földies indítékú megiga
zulásnak a története, Brigílte Pían
nak ez a "hihetetlen históriája" a
regény legfőbb közölnivalöia, elsö-



Vidor Mikló~

vonalheli cselekménye. Párhuzamo
san fut vele. míg beléje nem torkol.
lik az az ág, amely Jean és Michele
szerelmének hullámait hömpölygeti.
Ez a gyermekkori és nvárt idill.
amely azonban fojtott és kirobbanó
indulatainak iutenzitásában, Iélté.
kenyaégeível B démoni következet
lenségeivel már miníatür mása a
felnőllekének. igazi mauriac-i lele
mény, látványos kivágás az iró leg
sajátabb világából.

Mauriac I'mberlátása ebben a
művében is éppen eléggé rOSS7r
hiszernű. A címszerepbeli farizeu
"on kivül egyéb alakoskodók és
kétéltűek is rontják a regény le·
vegőjét. Itt van mindjárt a szép
Mírbc] grófnő: a legjobb lélektani
(·S művészi sűr ltés helye épp az a
jelenet, amelyben Jean pásztor
óráin találja anyját ft falusi fogadó
han, éppen akkor. amikor már
szinte egzaltált gyermeki ragaszko
dásávalés tele gyanútlan bizalom
mal fut utána, hogy fi hosszú tá
vollét után legalább egy éjszakán
út mellette lehessen.

A képmutatók és durván anya
giasak, szenvedélytől megszállottak
vagy a nemileg eltévelyedettek.
aztán a kegyetlenek és ártalmasan
ostobák között alig lézeng egy-két
jó lélek. Ezek persze gyengék. el
lenállásra képtelenek s áldozatul is
esnek a bűn meg a korlátoltság
prőszalwskodásainak.

De elbukik a tiszta ember és a
bőlcs pap, Calou is. Letöri neve
lési rendszerének a csődje a gond
iaíra bízott Jean esetében. és ösz
szefog ellene a szemforgató és kö
nyörtelen erkölcsbíráskodás épn
úgy, mint a sértett és bosszúért li
hegő szenvedély, vagy az egyházi
hatóságok Iormalízmusa. Csupán
élete legvégén részesül elégtétel
ben. míndenesetre kissé kapkodva
kiutalt és csak részleges erkölcsi
kárpótlásban. mintahogy a faríze
usnak a megtérése, egyáltalán a
könyv végén az egész regénybeli
látóhatár kitisztulása is. belső szük
ségszerüség híján, valahogy erősza

koltnak és eleve eltökéltnek érző

dik.
Ezzel aztán rá is tapintottunk a

mű legsúlyosabb hibájára: szerke
zeti töréseire. A könyv első két
harmadának kompoziciós ritmusát
az elbeszélő és megjelenítő részek
arányos adagolása és művészi el-

rendezés!' határozza meg. A re
génynek ez a nazvobbik fele hat
nyolc magasfeszültségű jelenet
uralma alatt áll: amikor csak az
iró hangját hallottuk, akkor is sa
ját törvénvszerűségétöl lendílve
sietett a cselekmény e drámai ki
robbanásat felé, ruintahozv a to
vábbiak során a bágyadtabb helye
krn is még mindig érezzük ezek
nek II kisüléseknek az utólagos
szikrázásait. Visszatekintése utolsó
harmadáhan azonban - az össz
hatás nem csekély kárára - cser
benhagyja eddigi' médszerét az író:
előkészített és tömör jelenetezés
helyeit elbeszél, sietősen. rövidre
fogva, mintha már rá is únt volna
történetére és alakjaira. s kap
kodva és már-már króníkás modor
ban elmondja még hősei életefolyá
sáról mindazt, amivel érzése sze
rint adós maradt olvasóinak. Ebbe
a" elsietett összeoezésbe és kike
rokítésbe aztán, sajnos. egészen
pletykaszerű és ponyvaizgalmú
adalékok is belekerülnek (például
minden szerkezeti szükségesség
nélkü] Louis Pian szégyenletes
8zármazása is), amik öncélú és elég
alantas szenzácíökkal itt-ott csorbát
ülnek Mauriacnak, a nagy katoli
kus írónak a hitelén is.

An/al Lá8zld

GALLAY"GAlBEL SANDOR: MÉ
CSES AZ ERDöN. - A kötet CÍm
adó- és vezérverse pontos képet ad
Gallav-Galbel költészetéről: amit
itt igér, a szelid. fínomtűzü fényt,
általánosságban be is váltja. Na
gYOll kecses. törékeny verseket ír.
sokszor szinte nőiesen fínom. Igé
nye nem nagy, de becsületes, igaz
sorok fakadnak tolla alól. Sokszor
meO'kapóan eredeti látószöget mu
tat"" speciálls miniatűr-szemlélete.
Képzelete kícsinyítö - épp ~z~rt
legjobb versei a fuvallatnvi j-övíd
s,'~gű, ples tollrajzok. (A gyufa, Mo
zaik, Rerrgeli vallomás. Bölcső stb.)
Nincsenek nagy távlatai, hangsze
relése sem lenne alkalmas a szim
íöniaszerű, erős, megrázó alkotás
ra formakészsége sem különös 
de' legnagyobb erénye. hocv ismeri
képességeit s annyit nyujt, arnény
nyit jó lélekkel nyujthat. Kedves.
hangulatos versei üdítő, friss hatást
keltenek s őszinte dicséretet válta
nak ki az olvasöböl.
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NYERSMÉRLEG. (Szentimrei .len(J
vdlogatott versei.) Szentimrei
Jenő több mint harminc évre visz
szanyúló költői életművének pálya
kezdő alkotásai visszanyúlnak a
Nyugat forradalmának már érett
eredményeket rnutatö diadalmas éve
ibe, az utolsó pedig a lira új for
dulatának fanyar tárg-yiasságával
- nem utolsó sorban a megköve
sítő idő sokasodó tapasztalatainak
rezignáltságával - napjainkat idé
zik. Azoknak az embereknek hang
ján beszél, akik "kifelé mennek",
de lemondásában nem disszonáns
elemek érvényesülnek, inkább a
megbékélés és a magasabb dolgok
közösségének sejtelme.

Eddig az! n~ztem, ki leszek én?
Most »issecnéeet«: ILi voltam?
Eddig azt hittem, nagy leszek én.
Most tudom. az leszek, holtan.
Fönn, szelekjdrta, napverte tetIJn,
Hol drn1/~k sincSen
S nem hivnak új ormok hi/eget611:
Seétssorom kincsem.
Leszek nap, sz~l, kövirÓZSa, bozót,
KristdlyoS k~k ~(J.

ÉjJel cSillagfényt zdporozok.
Hajnalban s alkonytájt békét.

A kozmíkus lendület, mely vala
mikor a látomások madártávlatú
magasságába röpítette fel a költöt,
megpihen. Emberileg több úgy sem
érhető el számára, mint ez a lebe
gés, mely mozdulatlanul is fenn
tartja önmagát a levegőben,

A termés, melyet mint költő do
bott bele harminc év ítélkezésének
"NyersmérleQ;"-ébe, az ember éle
téhez és eszményeihez tapadt. If·
júsága szépségsóvár volt és viha
ros, a szépséget a nagy nemzedék
élményszomjas, esztéta kalandja
valóságos bőségszarúval ontotta, a
vihart meghozta a háború, melynek
tűzvonalába állította a végzet. Aki
a béke boldog napjaiban úgy látta
életét, mint magábaroskadt várat.
"melynek lábainál egymaga, vén,
ittfelejtett trubadur, csak muzsí
kál", s elmerengett a "szublimált"
Bécs történelmi pasztellképe előtt,

kék rózsát tűzött gomblyukába.
szonettet írt a szemekről. melyek
olyanok, mint a nagy titkok
szarkofágjaí, már-már groteszk
adyzmussal beszélt szíve kocsiiáról,
melyet álomlakájok frakkba, fehé
ren biztatnak, egyszerre benne van
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a nagy katasztr6fában, mely - bár
6, akárcsak Harsányi Kálmán vagy
Gyóni Géza, keménv önfegyelem
mel állta meg helyét - világom
láshoz vezetett. A megrázkódás
("kettévágták életünket létre és
halálra, mindenre és semmire
esett szét a megszokott valóság")
olyan erős volt, hogy a költészet
nagymultú épülete is belerendült.
A huszas évek irodalma, ahogy ma
visszatekintünk rá, az egész vilá
gon az izmusok temetője. Aktiviz
mus, szimultanizmus, futurizmus,
szürrealízmus, dadaizmus küzdöttek
a régi kötöttség ellen, mindenek
előtt a formát robbantva. Hosszú
ideig költő, aki adott valamit ft
korszerűségére, szabad verset írt
csupán, a konvenciók és igen sok
szor az értelem ellen. Szentimrei
az utolsó csábításnak nem enge
dett, sőt formai lázadása konstruk
tiv tartalmi elemekből táplálkozik:
a felszabadult eszméből és gondo
latból. A régi vers esztétikája el
lenében ("szép ven, pusztulj elő

lem, nem akarlak") a gáttalan tel
jességet hirdeti, a "dalnál szebb
életet", a formák fiatal szépségét,
melyről lehullt a füző és szabadon
érvényesül ft Vonal, mely "szépsé
R'es, mint az örökkévalóság". Szent
imrei költészetének ez a nagy kö
zépsö tömbje, mint az idézetek is
mutatják, a gondolati felismerés
elragadtatásából táplálkozik, erre
törnek széles sorai, lázas képeinek
ez ad eevensúlvt, életének és ma
gányának értelmet. Mint költő, ne
héz időkben a transszilvénízmus
hivatott őrzője volt. mint aho Ity
írja magáról: "világító vércsepp".

Vajda Endre

HARMATH IMRE: GYÜMöLCS.
(Bzetü Istoan Társulat.) Harmatb
Imre, a fiatal papköltő verseiben
első találkozásra megejti az olvasót
a belőlük áradó üde, friss lehellet,
a fiatalos férfilélek őszinte, meleg
hangja és a könnved. változatos
ritmus. A sok kesergö költő után
végre evy, aki mindenböl derűt és
lélekoldó lelkesedést csihol, mert
belül hordozza az eoészséces lélek
egyensúlvát, szétsuzárzö harmóniá
j át. Ezt a harmóniát vetíti ki Har
math a dunántúl táira is, amelybe
legjobb verseinek tiszta, kristályos
hangulatait beleágyazza. Néhány al
kalmi verstől eltekintve. nincs ben-



ne semmi szénokiassáz vagy pő

zosság, nyoma sincs benne a kene
tess égnek és a papi költőknél meg
szokott mísztikumot is néhány Is
tenbe-beleérző természeti hangulat
kép helyettesíti. Versbe öntött friss
benyomásain, táji képein az apró
részletek hamvassága bizonyítja az
élmény hitelét, költői erejéről pe
dig szerenesés, eredeti költői képei
tanúskodnak. .,A fénybe sárgulö
hűs lugas most - a mindenségnek
ablaka" - írja egyik dunántúli
tájképében. A robozö kocsiról néz
ve "forogva hátrál a gyen-út", A
falusi lámpagyujtást így érzékelte
ti: "anyám ujián... felzizzent az
esti láng"; az elaivást ízv: "mint
jég, oly bágyadt-tükrözön - fut a
vilá II tudatunk alól". Az ihlet per
cében a ssív, "mint ékes ~yöngy

házmívű óra", zokogva játssza dal
lamát;

... de leng a perc, II drága dal
lecsügged,

s mint holt madár, kihull az ab
lakon.

Ezek Harmatb Imre rokonszen
ves vonásai. Az ilyen könnyen tá
ruló költőt mégís félteni kell a
könnyű sikertől és a túlságosan
sírna kritikát61. Igen könnyedén
versel, szinte játszva váltogatja a
formákat: különösen szépen újít ja
föl az elhanyagolt magyaros verse
lést, s nvoleas és tízes sorokat, de
alkalomadtán lendületesen kezeli a
klasszikus versmértéket is. Ez a
verselőkészséz. a "gyöngyös szavak
finom zenéje", nem ösztönzi üres
formajátékra a ritmus sodrában,
mégis henye, prózai sorokkal. töl
telék-szavakkal hidalja át olykor a
nemes szavak füzérének logikai hé
zagait. Kötetének össseállítása, ve
gyessége azt is elárulja. hogy még
nem látja tisztán igazi útját: témá
it még alig válozat]a, s a ciklus
beosztás sem mond semmit. A ssí
gorúbb válocatás emelte volna a
kötet értékét. Legjobb versei vagy
krístályosan tiszta hangulatélmé
nyek természetbe olvadó, tömör ki
fejezései (Este, Csillagos i!g alatt,
A Sziv, mint ékes ..., Szeo 6sz),
vagy népi ízű, meleg jelenetek
(KarácSon,!!, Nyári látogatáS), vagy
virágének-hangulatú, derűs versek
(Fényes tollú madár), meg egy
hosszabb vers, a kötet végén,
amellyel mintha ú.i úton kísérletez-

nék, ígéretes sikerrel (H6'ök lUcIé.
rete).

Reméljük, hoov a könnyen ver
selő fiatal költők veszedelme, a
íelhigulás helyett a lélek elmélyü
lése és a témaválogatás fegyelme
erősödik majd meg további fejlő

dése során.
Makay Gusztdm

A. J. VOJNOVA: URAL TRöSZT.
(Antiquo, kiadáS.) Vojnova férfi
írókat megszégyenítő erővel és ha
tározottsággal eleveníti meg az
1930-as évek szovjettisztvíselö-tár
sadalmát, Ellentétes, összetett jel
lemet alkot. Mintha Dosztojevszkij
"Sztepancsikovó lakosai"-nak mo
dern váJltozatát akarta volna meg
írni, annvirá kísérteties léleklátú
sal dolgozik sokszor. FőMse erry
moszkvai tröszt tísztvíselö]«. Ez az
ember elégedetlen sorsával és el
határozza, hogy intrika útján fog
felemelkedni a tröszt ranglistl\ján.
Valódi orosz lélekkel és önmardo
sással kezd belé érvényesülési já
tékába, embereket uszít egymás
ellen, szenvedélyeket kelt fel és
sikerül is olyan kavarodást terem
tenie, hogy a könyv végén egymást
követik a felholygatott életi!. em
berek öngyilkosságai.. Nem mérhet
jük ma még le, mennyiben helyt
álló Vojnova társadalomlátása, ezen
a téren a kritika is csak dadoghat.
Annvit azonban megMlapíthatunk.
hogy Voinova könvvénél kevés ér
dekesebbet, lélekzetelállítóbbat ol
vastunk az utóbbi húsz esztendő

ben. Az előttünk teli esen ismeret
len szovjetéletnek olyan kulíssza
titkait lelplezí le, amelyet az ide
gen utazók leírásaiból sohasem is
merhetünk meg. Vojnova ugyanis
érett, gondolkozó fővel mélázik eJ
az orosz dolgokon, pártállása végig
kínyomozhatatlan, de sok olyasmire
irányítja rá az európai olvasó fi
gyeimét, ami az ő tollából kétsze
resen esik a latba, hisz belső krí
tikaként íródott. Zsohár István
szép, egyenletes fordítása a köny
vet igen kellemes szépírodalmí ol
vasmánnyá is emeli.

Nagy AndráS

GEORGES BERNANOS: EGY FA
LUSI PLÉBÁNOS NAPLÓJA. Egy
nagy francia katolikus regény. 
(Március.) -- A katolikus regény a
gyakorlatban három naev típusba
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tartoshat. Itt van először is a rő

zsaszín katolicizmus. Az élet ~ö

nyörű tündérkert. I az emberek jók,
a kísértések naivak. minden bajt
elizazít a derék plébános. vagy a
fiatal, harcos jezsuita. Ezek a re
gények zárdékba való fölvétellel
vagy egyházi esküvővel végződnek,

de csókolózni nem szabad bennük.
Még a szoeiális kérdésről is előbb

lehet beszélni, mint csókolözní. A
"müfaj" végtelenül csáhit a közép
szerre, a giccsre.. sőt a ponyvára.
De az is nyilvánvaló. hogy e~

naívul elképzelt "aktív katoliciz
must" - közhelyekkel -- ebben
lehet legkönnyebben "szolgálni".
A katolikus rezénvnek ez a for
mája kaota meg míndia legköny
nyebben az imprimatur! nemcsak
nálunk, de Európa minden államá
ban. Az Egyháznak joga van az
irodalmat teljesen gyakorlati szem
pontok szerínt fogni s ..ez az iro
dalom" mindig vigyázott arra. ho~

a dogmatikus kifogásokat eleve el
kerülje. Az ilyen irodalmat a lelki
pásztor valóban veszélv nélkül
ajánlhat ja híveinek. Formális szem
pontból mindig veszély nélkül. hi
szen ezekben a mtivekben házas
ságtörés, sőt válás. önzvilkossrig és
erotika nem fordul elő. Más kér
dés, hogy ez a hamis világ mint
bat az olvasóra. nem lesz-e olyan,
aki a jámbor félrevezetés szándé
kát látja majd benne. vagy nem
lesznek-e olyanok, kik ebben a vi
láJl2;képben csalödva, a csalódás ér
zését önkénytelenűl - bár helvte
lenül - átviszik a katolikumra
vagy az egyházra? A rózsaszín re
gény persze mindig inkáhb II tö
meg felé fordul. mint az intelek
tuális közönség felé. de itt me!!Ínt
kérdéses, hocv ez a faita katolikus
ponyva mez tud-e bfrkózni a más
fajta ponvvákkal?

'Volt egy katolikus ponyva-soro
zat, amely egy időben jó verseny
társa volt az e~éb ponyvának. ez
lényezében éppen olvan kalandos,
detektíves, cowbovos tínusú mesé
ket adott, mint társai, csak éppen
... mesékben semmi olyan nem for
dult elő, amit katolikus szempont
ból kifogásolni kellett volna. Itt
még a csókolózással sem volt baj,
hiss mindenki észrevehette, hogy a
ponyvaregények nagyobb részében

katolikus befolyás nélkül is
meovolt ft hajlam a prűdériára.
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Viszont ez a nonvvaregény-típus
vezet el bennünket a katolikus re
gény legtermészetesehb formáj ához.
amely anélkül, hogy katolicizmusra
akarná nevelni olvasóit. avagy kü
lőnösebben katolíkus tárgyról szél
na. egyrészt elkerüli mindazt, ami
kifozásolható, másrészt katolikus
már azáltal is, hogy az életről

igaz képet nyujt o az emberi lélek
erőit, - vágyat, szeretetet, lelki
ismeretet keresztény felfogás
szerint ábrázolja. Ha igazi fró be
szél a lélekrűl, katolikus lesz, amit
mond.

Ez a kél regényfajta ritkán tud
kikeriilni bizonyos néha elpggé fel
tűnő kompromisszumokat. Az egész
irodalom sem élhetne meg' kompro
misszumok nélkül, de a kiegyezés
mértéke annál többet jelent. A
"rózsaszfn regény" stréber igyeke
zettel törtet a formális katoliciz
mus felé. a másik típus nedig né
ha kénytelen elfordulni a valóság
bizonvos tényei elől. nehogy katóli
kus felfogásAt kifogások Újék.

A harmadik változat. az új kato
likus regényé. éppen e kompro
misszumokat akarta elkerülni, Az
ú,i katolikus regény vállalta a val
lásos világnézetet, teljesen, gyakran
fordult egyenesen vallásos témák
hoz. de ugyanakkor vállalta telje
sen a reális élet képét is. A kegye
lem, a bűnbánat, a misztikus elra
gadtatás épp olyan [elenvaló és va
lóságos számára. mint az angyal
ps az ördög. az iszákosság, paráz
naság vagy az uzsora. Az élet tel
jességét igyekszik ábrázolni, a na
turalizmusnál igazabban. mert a
metafizikui is heletartozik élet
szemleletébe. E regények világa
többnvíre nem deriilt: az embert a
modern élet hazugsácai közt, a vi
lág örlő malmában a szerelern si
vatagjában mutatják meg, bűnben,
lelkiismeretfurdalásban s néha c-sak
az utolsó lapokon villan meg a
megbékülés. Amellett idegesek és
zaklatottak: materiális, hitetlenné
lett világban követelik a vallásos
igényt, türelmetlenül. elégedetlenül.
szigorúan. Ha a rózsaszín regények
képesek azt a hitet kelteni, hogy
minden a legjobban van, ezek haj
landóak kétségbeejteni. Szenteket
követelnek, már pedig a szentek
- éppen Bernanos mondja - igen
kellemetlenek a világnak. Ilyen és
hasonló okok következése, bogy ez



II regénytípus, mely tlSleg Francia
országból indult ki, annyi tartózko
dással találkozott. Több mint egy
évtized munkája kellett hozzá, 
a Korunk Szava, Új kor, Jelenkor,
Vi~ilia "összpontosított tüze",
hogv a magyar közönség Mauriac,
Sigrid Undset, Claudel, Péguy ne
vét valamennyire megismerje s lá
tásmódjukat megszokja, Műveiket

mégis csak egyes magánkiadók 
t~bb!!Yir~ nem is katolikus jellegű
kiadók Jelentették meg, ami töb
bek közt arra mutat, hogy ezek a
művek mázas, értékes és divatos
irodalmat jelentettek.

A teljes realizmus és a teljes
vallásos világkép összeszövése 
ennek az új katolikus regénytípus
nak fővonásai vetődnek fel Berna
nosnak ebben a könyvében is. Hő
se névtelen, jelentéktelen pap, ki
naplójában lejegvzi plébániája
ügyeit, kétségeit, gondolataít, egész
sége változásait. Azokhoz az igen
magasrendűen szellemi vitákhoz,
melyeket önmagával és a Torey-i
plébánossal folytat, betegsége prö
zaításával, reális részleteível s
azokkal a következtetésekkel, me
lyeket a rosszindulatú emberek
vonnak le, tökéletes ellentétet al
k~t, olyan művészi ellentétet, mely
színte egyedül képes valószerűvé

tenni azt a szellemi feszültséget,
melyben él. De az életlátás-telj es
sége nemcsak ebben a szerenesés
ellentétben érvényesül, ez a tisztán
szellemieket élő pap lépésről lé
pésre olyan heves, zavaros, fülledt
életbe ütközik. aminőt a natura
lista regényekbeh is alig találunk.
Ebben persze van némi optikai
csalódás is. A regény és az iroda
lom természete szerint a bűn min
dig valószínűbb, érdekesebb is, 
valljuk be, közelebb van legtöb
bünkhöz, mint a tisztaság - A Sá
tán árnyékában című Bernanos re
gényben ez különösen kiütköző, az
első rész, egy bűnös élet leírása,
sokkal szfnesebb, hihetőbb, izgal
masabb. min t a második: egy sze
gény, szentéletű pap SOrsa. A nap
lóban a jónak és rossznak ezt a
kettéválását nem érezzük. a világ
kép egységes, a szenny és a bűn

belekapcsolódik Ambricourt plébá
nosának sorsába, lénye vagy híva
tása kényszeríti az embereket arra,
boIO' föltárják, amí mélyükben
van, ba ugyan nem ő maga kény-

szerítí öket, lelkükért harcolva,
vallomásra.

Még egy vonaara kell f6lfigyel
nünk a naplóból adódó világképpel
kapcsolatban s ez Bernanos tűzes
temperamentuma, nazv ingerlé
kenysége, belső feszültsége. Alak
jai mind örököltek valamit ebből a
hevessépböl, a legtöbbjükben van
valami nyoma az exaltáltságnak, az
egészséges élet mintha egv kissé
hiányozna a Bernanos-féle élet tel
jességéből. De ez a hevesség a má
sik oldalon megmenti a regényt,
érdeket ad azoknak a félig törté
nelmi, féli~ egyházi értekezések
nek, melyekből különben nehezen
válhatna regényanvag, érdeket ad
az események állandó felízaításával
- s más részek sötétben hagyásá
val - a történet minden mozzana
tának. Ez a temperamentum a re
gény technikájának csodálatos ural
mával párosul, az események föl
építése, fokozódása, a véletlenek
beépítése nagyszerű regényírói ér
zékre vall. Alighanem ez a regény
a legjobb Bernanos-regény, itt alig
érezni a pamflet író dühét és mo
dorosságaít, a harcos már-már he
rezisbe hajló túlzásait. Mindenkép
pen fontos mű, mélv, emberi do
kumentuma eg~ áldozatos életnek,
pontos és kegyetlen rajza a bűnben

vergődő emberi világnak - amel
lett a katolikus életnek. a szocíálís
kérdésnek is olyan oldalaira vet
fényt, hogy szinte elvakulunk a
nem sej tett. elfelejtett, könnyelmű
en kerülgetett látványtól. Katolikus
közönségünk hálás lehet, hogy 610'
fiatal kiadó - Just Béla szép for
dításában - épnen ezt a regényt
választotta első könyvéül.

Lovass Gyula

A MAGYARSÁG ÖSTöRT~NETE.
(Eranklin.) Seerkesetette: Ligeti
Lajos. - A Pázmány Péter Tud.
Egy. Magyarságtudományi Intézete
és a Franklin Társulat közös ki
adásában jelent meg ez a roppant
érdekes előadássorozat. Ligeti La
jos szerkesztette, Zsirai Miklós,
Kniezsa István, Deér József, Kos
sányi Béla, Halasi Kun Tibor és
több más kiváló szaktudós közre
működésével. A magyarság erede
te, a velünk rokon nemzetek és
nyelvek vizsgálata volt az az első

rendűen értékes szempont, melynek
jegyében ez a könyv megszületett.
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Ma már föltétlen elérkezett az
az idő, mikor elvárhatluk a művelt

magyar közönségtöl, hogy nemze
tünk őstörténetének legalább alap
vető nagy vonásait ismerje - vagy
még pontosabban : helyesen ismer
je. A nyelvtudomány, néprajz, fol
klorisztika segítségével napjaink
ban már elég sok foghatót mond
hatunk nemzetünk évezredek mult
jába vesző őstörténetéről. A míto
szok eg-yre tisztábban bontakoznak
ki történeti, tényszerű alapanya
gukban - s ezt a fáradságos mun
kával földolgozott multat tárja föl a
legpontosabb történetkritikai möd
szerrel ez a mü,

Tiszta tudományra, tisztult ssem
pontokra van szükségünk, ha el
akarunk igazodní a magyar hon
foglalás elöttí idők útvesztőjében.

Tárgyszerű, rideg bizonyítékokkal
kell a kételkedőket meggyőznünk s
az egyetlen, ma már nyilvánvalóan
bebizonyított utat újra meg újra
megvilágítani a nagyközönség előtt.

Egyetlen tudományágban sem fo
rog a kontárok, féltudésok, sötét
ben tapogatózök olyan tömege,
mint ép a nyelvészet terén. Ezeket
a romantikus ábráadozókat, vagy
érzelmi alapon kutatókat van hi
vatva "A magyarság östörténete"
széles alapon tájékoztatni a kérdés
jelenlegi állásáról. Szomorú tapasz
talatok előzik meg ezt a népszerű

kísérletet is. a munka megjelené
sét is olyan "ismertető" cikkecske
fogadta egyik napilapunkban, hogy
nekünk kell pirulnunk a kommen
tár szerzője helyett. A félművelt

ség rákfenéjét kell ennek a gon
dos, tudományos alapon - s a
hozzáférhetőség kedvéért - nép
szerű nyelven megírt előadássoro

zatnak eltüntetni. Erre minden
alap meg is van, hiszen annyiféle
oldalról közeledhetünk a probléma
gyuj tópontj ához, aháJny szempont a
kutatásnál ép fölvetődhetett.

Mindenkép hasznos, nagyigényű,

komoly szaktudomány, amit az ol
vasó e könyvben nyer. A könyv
piac egyik legértékesebb, legne
mesebb célú alkotását jelenti a ki
tűnöen szerkesstett és részleteiben
is elsőrendűen megírt munka.

Vidor Miklás
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'rATAY SANbOR: HtJSHAGYÓ
KEDD (Bólyai akad.) - A har
mincas évek Budapestjét mutatja
be a naturalista eszközeivel Tatay
új regénye. Fölvázolja a külváros
konturjait éppúgy, mint az Új
lipótváros kártyaszalonjait, a Ró
zsadombot s a törtető szerkesztö
szalonját vagy az utcasarkokon alvó
szegénylegények kocsmáját, meg 8
ligeti bódékat. Megelevenedik II

kor mindenegyes külön tere, mint
az egységes korszellem egy-egy ve
tülete, a társadalom egy-egy szele
tén bemutatva. Ha tetszik, társa
dalmi regény, de témájánál fogva
a vidéki fiatalember küzdelmét tár
gyaló "karrier-regények" közé is oszt
ható - itt a jobb fajtára gondolunk.

Höse, Barabás sok kísérletezés,
szerelmi kaland, hajótörés és újra
kezdés után valahol az újjáalakí
tott magvar kereskedelem és ipar
táján köt ki, lemondva művészí

ambicióiról, irodalmi pályajáról.
Az egész regény korfestő, kör

képszerű szándéka nem áll arány
ban meséjének fanyar fintorával.
A fölfe,lé törekvő fiatalember vá
!-ryai végülis a szürke polgári élet
be torkolInak, melyet szintén meg
újhodottá álmodik az író - de 01
vaséjával sehozvsem tudja elhitetni
ezt a megúihodást. Irányregény is
lehetne - épp elég polítíkumot
önt bele meséjébe 'I'atay (az éret
len nyilastömegektől az öntudatos
műparasztig míndennel megpróbál
kozik) csak épp az iránvt nem lát
juk s maza az iró is míntha této
vázna a "jobb kor" végleges el
képzelésében.

S ez a szétesés, ideolőglájának,

eszméinek gomolygó, tétovázó káo
sza okozza, hozv helyenként jól
szött meséje sem tudja elhitetni
velünk, hogy írása nem pamflet,
de regény. Tatay előbbi munkáíra
gondolva, föltétlen gyöngének, ki
alakultlannak kell itélnünk a "Hús
hagyókedd"-et. Olyanféle kísérlet
ez, mint mikor nagyot akar az iró
s ez a nagyság főkép hibáíban,
torz arányaiban mutatkozik meg,
Volt - 8 hihetőleg lesz is - sok
kal jobb, emberibb, művészíbb

irAsa Tatay Sándornak.
Vidor Mikl6s
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